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หนนังสสือ 1 พงศาวดาร
บทนนน: หนนังสสือ 1 และ 2 พงศาวดารถถูกถสือวว่าเปป็นหนนังสสือหนนนึ่งเลว่มในพระคนัมภภีรร์ของคน

ยยิว พระคนัมภภีรร์ของครยิสเตภียนไดด้แบว่งหนนังสสือพงศาวดารเปป็นสองเลว่ม ในฐานะเปป็นหนนังสสือ
ประวนัตยิศาสตรร์สมนัยพระคนัมภภีรร์เดยิม จจุดสนใจหลนักอยถูว่ทภีนึ่ประชาชาตยิยถูดาหร์และเหลว่ากษนัตรยิยร์โดย
เฉพาะ หนนังสสือพงศาวดารอาจถถูกเขภียนในชว่วงการถถูกกวาดตด้อนเปป็นเชลยในบาบยิโลน แมด้วว่าเนสืนื้อ
ความไมว่ไดด้ระบจุวนันเดสือนปภีเจาะจงกป็ตาม อยว่างไรกป็ตาม ตอนจบของ 2 พงศาวดารกป็ไมว่เพภียงมอง
ไปยนังจจุดจบของราชวงศร์กษนัตรยิยร์ของยยิวใน 2 พงศาวดาร 36:21 เทว่านนันื้นแตว่ยนังมองไปยนังการครอง
ราชยร์ของไซรนัส กษนัตรยิยร์แหว่งเปอรร์เซภียดด้วย บางคนเชสืนึ่อวว่าเอสราจนงอาจเปป็นผถูด้บนันทนกพงศาวดารนภีนื้
ซนนึ่งไดด้รนับการดลใจ ประเพณภีตว่างๆของยยิวสนนับสนจุนทรรศนะนภีนื้

1 พงศาวดาร จรยิงๆแลด้วมภีสามสว่วน เนสืนื้อหาสว่วนแรก (1:1- 9:44) เปป็นลลาดนับพงศร์พนันธจุร์ ซนนึ่ง
รวมถนงวงศร์วานของพระครยิสตร์ดด้วย เนสืนื้อหาสว่วนทภีนึ่สอง (10:1- 12:40) เปป็นภาพรวมยว่อๆของ
รนัชกาลของซาอถูล เนสืนื้อหาสว่วนทภีนึ่สาม (13:1- 29:30) เปป็นภาพรวมของรนัชกาลของดาวยิดจนกระทนันึ่ง
เขาเสภียชภีวยิต

ภนพรวมของ 1 พงศนวดนร 1: ในเนสืนื้อหาสว่วนแรกของหนนังสสือเลว่มนภีนื้ ลลาดนับพงศร์พนันธจุร์ของ
เผว่าพนันธจุร์มนจุษยร์ตนันื้งแตว่อาดนัมจนถนงอนับราฮนัมถถูกนลาเสนอในขด้อ 1-27 จากนนันื้นลถูกหลานของอนับราฮนัม
ถถูกนลาเสนอในขด้อ 28-54 แมด้วงศร์วานอสืนึ่นๆถถูกนลาเสนอ วงศร์วานทภีนึ่ยยินึ่งใหญว่กวว่ากป็คสือของพระครยิสตร์ 
นนันึ่นจะเรยินึ่มปรากฏชนัดเจนในบทถนัดๆไป 1 พงศาวดาร 1 ใหด้ภาพรวมของเชสืนื้อสายทภีนึ่ดลาเนยินตามทาง
ของพระเจด้าไลว่ตนันื้งแตว่อาดนัมไปจนถนงยาโคบ ตอนจบของบทนภีนื้นลาเสนอวงศร์วานของเอซาวและลถูก
หลานของเขาซนนึ่งรวมถนงกษนัตรยิยร์ตว่างๆแหว่งเอโดม (ซนนึ่งเปป็นจอรร์แดนในปนัจจจุบนัน)

1 พศด 1:1-4 อาดดัม เสท เอโนช 2 เคนดัน มาหะลาเลล ยาเรด 3 เอโนค เมธธเสลาหห
ลาเมค 4 โนอาหห เชม ฮาม ยาเฟท วงศรวานทภีที่ถถูกนทาเสนอเหห็นไดข้ชนัดวตาเปห็นวงศรวานทภีที่ดทาเนธินตาม



ทางของพระเจข้าของอาดนัม ซซที่งถซงจรุดสถูงสรุดในโนอาหร เสท แหตงปฐมกาล 4 กลายเปห็นชตองทางแหตง
เชสืรอสายทภีที่ดทาเนธินตามทางของพระเจข้าหลนังจากอาแบลถถูกฆตาตาย

1 พศด 1:5-7 บบตรชายทดัทั้งหลายของยาเฟท ชชชื่อ โกเมอรห มาโกก มมีเดมีย ยาวาน ทธ
บดัล เมเชค และททิราส 6 บบตรชายทดัทั้งหลายของโกเมอรห ชชชื่อ อดัชเคนดัส รมีฟาท และโทการมาหห 7 บบตร
ชายทดัทั้งหลายของยาวาน ชชชื่อ เอลมีชาหห ทารชทิช คทิทธทิม และโดดานทิม ผถูข้บนันทซกพงศาวดารทตานนภีร จซงนทา
เสนอวงศรวานของบรุตรชายเหลตานนัรนของยาเฟท

1 พศด 1:8-16 บบตรชายทดัทั้งหลายของฮาม ชชชื่อ คธช มทิสรายทิม พธต และคานาอดัน 
9 บบตรชายทดัทั้งหลายของคธช ชชชื่อ เส-บา ฮาวทิลาหห สดับทา ราอามา และสดับเทคา บบตรชายทดัทั้งหลาย
ของราอามา ชชชื่อ เชบาและเดดาน 10 คธชใหห้กกาเนทิดบบตรชชชื่อนทิมโรด เขาเรทิชื่มเปป็นคนมมีอกานาจมากบน
แผผ่นดทินโลก 11 มทิสรายทิมใหห้กกาเนทิดบบตรชชชื่อลธดทิม อานามทิม เลหะบทิม นดัฟทธฮทิม 12 ปดัทรบสทิม คดัสลธฮทิม
(ผธห้ซซชื่งออกมาจากเขาคชอคนฟมีลทิสเตมีย) และคดัฟโทรทิม 13 คานาอดันใหห้กกาเนทิดบบตรหดัวปมีชชชื่อไซดอน
และเฮท 14 และคนเยบบส คนอาโมไรตห คนเกอรหกาชมี 15 คนฮมีไวตห คนอารคมี คนสทินมี 16 คนอารวดัด 
คนเศเมอรห และคนฮามดัท

วงศรวานของฮามถถูกนทาเสนอ นตาสนใจทภีที่จะหมายเหตรุเกภีที่ยวกนับวงศรวานของเขา มนันรวมคา
นาอนันเขข้าไวข้ดข้วยและในขข้อ 12 คนฟภีลธิสเตภีย คนเยบรุส และคนอาโมไรตรกห็ถถูกกลตาวถซงเชตนกนัน 
ทนัรงหมดนภีร เปห็นศนัตรถูของประชาชนของพระเจข้าในเวลาตตอมา เราควรหมายเหตรุวตาบรรพบรุรรุษทภีที่เปห็น
คนอธรรมอยตางฮามกตอใหข้เกธิดมรดกตกทอดยาวนานแหตงความอธรรมผตานทางคานาอนันและลถูก
หลานของเขา มรดกตกทอดของฮามสสืบตตอมาจนทรุกวนันนภีร ในระบบทภีที่เรภียกกนันทนั ที่วไปวตา โลก

1 พศด 1:17-23 บบตรชายทดัทั้งหลายของเชม ชชชื่อ เอลาม อดัสชธร อารฟดัคชาด 
ลธด อารดัม อธส ฮบล เกเธอรห และเมเชค 18 อารฟดัคชาดใหห้กกาเนทิดบบตรชชชื่อเชลาหห และเชลาหหใหห้กกาเนทิด
บบตรชชชื่อเอเบอรห 19 เอเบอรหใหห้กกาเนทิดบบตรชายสองคน คนหนซชื่งชชชื่อเพเลก เพราะในสมดัยของเขา
แผผ่นดทินถธกแบผ่งแยก และนห้องชายของเขาชชชื่อโยกทาน 20 โยกทานใหห้กกาเนทิดบบตรชชชื่ออดัลโมดดัด 



เชเลฟ ฮาซาร-มาเวท และเยราหห 21 ฮาโดรดัม อบซาล และดทิคลาหห 22 เอบาล อาบมีมาเอล เชบา 
23 โอฟมีรห ฮาวทิลาหห และโยบดับ คนเหลผ่านมีทั้เปป็นบบตรชายทดัทั้งหลายของโยกทาน

วงศรวานของเชมถถูกนทาเสนอตรงนภีร  หนซที่งในบรุตรชายเหลตานนัรนของเชมคสือ อถูส ซซที่งนตาจะตนัรง
ชสืที่อนนัรนแกตแผตนดธินทภีที่โยบอาศนัยอยถูตในเวลาตตอมา นอกจากนภีร  ลถูกหลานของเชมยนังเปห็นชนชาตธิเหลตา
นนัรนทภีที่ยข้ายถธิที่นฐานไปยนังทธิศตะวนันออก เอลามเปห็นทภีที่รถูข้จนักในเวลาตตอมาในชสืที่อเปอรรเซภีย อนัสชถูรกลาย
เปห็นคนอนัสซภีเรภียในเวลาตตอมา ชาวตะวนันออกสตวนใหญตสสืบเชสืรอสายมาจากเชม

1 พศด 1:24-27 เชม อารฟดัคชาด เชลาหห 25 เอเบอรห เปเลก เรอธ 26 เสรบก นาโฮรห เท
ราหห 27 อดับราม คชออดับราฮดัม วงศรวานของเชมถถูกนทาเสนอ เราควรหมายเหตรุไวข้วตาอนับราฮนัมสสืบเชสืรอ
สายมาจากเชม

1 พศด 1:28-31 บบตรชายของอดับราฮดัม ชชชื่อ อทิสอดัค และอทิชมาเอล 29 ตผ่อไปนมีทั้เปป็น
พงศหพดันธบหของเขา บบตรหดัวปมีของอทิชมาเอล คชอ เนบาโยธ และเคดารห อดัดบมีเอล มทิบสดัม 30 มทิชมา ดธ
มาหห มดัสสา ฮาดดัด เทมา 31 เยทธรห นาฟทิช และเคเดมาหห คนเหลผ่านมีทั้เปป็นบบตรชายของอทิชมาเอล ดนังทภีที่
หมายเหตรุไวข้ในบรรทนัดสรุดทข้าย วงศรวานของอธิชมาเอลถถูกนทาเสนอตรงนภีร

1 พศด 1:32-33 บบตรชายทดัทั้งหลายของนางเคทธราหหภรรยานห้อยของอดับราฮดัม คชอ 
นางใหห้กกาเนทิดบบตรชชชื่อศทิมราน โยกชาน เมดาน มมีเดมียน อทิชบาก และชธอาหห และบบตรชายของโยก
ชาน ชชชื่อ เชบาและเดดาน 33 บบตรชายของมมีเดมียน ชชชื่อ เอฟาหห เอเฟอรห ฮาโนค อาบมีดา และเอลดา
อาหห ทดัทั้งหมดนมีทั้เปป็นลธกหลานของนางเคทธราหห วงศรวานของอนับราฮนัมผตานทางนางเคทถูราหรถถูกนทา
เสนอ นางคลอดบรุตรชายหกคนใหข้แกตอนับราฮนัมดนังทภีที่หมายเหตรุไวข้ ในปฐมกาล 25:1 นางเคทถูราหร
ถถูกเรภียกวตาภรรยาของอนับราฮนัม ตรงนภีรนางถถูกเรภียกวตาภรรยานข้อยของเขา อยตางไรกห็ตาม เนสืที่องจากวตา
นางซาราหรตายไปแลข้วตอนทภีที่อนับราฮนัมรนับนางเคทถูราหร นางจซงเปห็นภรรยาของเขาอยตางไมตตข้อง
สงสนัย อยตางไรกห็ตาม ผถูข้เขภียนศนักดธิธ สธิทธธิธ ทตานนภีรอาจเรภียกนางวตาเปห็นภรรยานข้อยคนหนซที่งเพสืที่อทภีที่จะไมต
ยกยตองนางหรสือบรุตรชายทนัรงหลายของนางใหข้อยถูตสถานะเดภียวกนับของนางซาราหรและอธิสอนัค



1 พศด 1:34 อดับราฮดัมใหห้กกาเนทิดบบตรชชชื่ออทิสอดัค บบตรชายของอทิสอดัค ชชชื่อ เอซาว 
และอทิสราเอล อยตางไรกห็ตาม อนับราฮนัมมภีบรุตรชายแหตงพระสนัญญาเพภียงคนเดภียวและผถูข้นนัรนคสือ อธิสอนัค 
ผถูข้บนันทซกพงศาวดารศนักดธิธ สธิทธธิธ ทตานนภีรดถูเหมสือนจะดทาเนธินตามแบบแผนของการนทาเสนอชนรรุตนหลนัง
ทภีที่ดข้อยกวตากตอน จากนนัรนคตอยนทาเสนอเชสืรอสายทภีที่ดทาเนธินตามทางของพระเจข้าและโดยเฉพาะวงศรวาน
ของพระเมสสธิยาหรทข้ายสรุด อธิสอนัคจซงถถูกหมายเหตรุหลนังจากทภีที่อธิชมาเอลและบรุตรชายเหลตานนัรนของ
นางเคทถูราหรถถูกกลตาวถซงไปแลข้วเทตานนัรน

1 พศด 1:35-42 บบตรชายของเอซาว ชชชื่อ เอลมีฟดัส เรอธเอล เยอธส ยาลาม และโคราหห 
36 บบตรชายของเอลมีฟดัส ชชชื่อ เทมาน โอมารห เศฟมี กาทาม เคนดัส ททิมนาและอามาเลข 37 บบตรชาย
ของเรอธเอล ชชชื่อ นาหาท เศ-ราหห ชดัมมาหห และมทิสซาหห 38 บบตรชายของเสอมีรห ชชชื่อ โลทาน โชบาล 
ศทิเบโอน อานาหห ดมีโชน เอเซอรห และดมีชาน 39 บบตรชายของโลทาน ชชชื่อ โฮรมี และโฮมาม และนห้อง
สาวของโลทานชชชื่อททิมนา 40 บบตรชายของโชบาล ชชชื่อ เอลมียดัน มานาฮาท เอบาล เชฟมี และโอนดัม 
บบตรชายของศทิเบโอน ชชชื่อ อดัยยาหห และอานาหห 41 บบตรชายของอานาหห ชชชื่อ ดมีโชน บบตรชายของดมี
โชน ชชชื่อ อดัมราม เอชบาน อทิธราน และเคราน 42 บบตรชายของเอเซอรห ชชชื่อ บทิลฮาน ศาวาน และยา
อาคดัน บบตรชายของดมีโชน ชชชื่อ อธศ และอารดัน

กตอนพรุตงเปข้าไปทภีที่วงศรวานทภีที่ดทาเนธินตามทางของพระเจข้าของอนับราฮนัมผตานทางอธิสอนัค ผถูข้เขภียน
ศนักดธิธ สธิทธธิธ ทตานนภีรนทาเสนอวงศรวานของอนับราฮนัมผตานทางเอซาวกตอน เอซาวมภีบรุตรชายหข้าคน: เอ
ลภีฟนัส เรอถูเอล เยอถูส ยาลาม และโคราหร

1 พศด 1:43-50 ตผ่อไปนมีทั้เปป็นกษดัตรทิยหผธห้ทรงครอบครองอยธผ่ในแผผ่นดทินเอโดม กผ่อนทมีชื่มมี
กษดัตรทิยหครอบครองอยธผ่เหนชอคนอทิสราเอล คชอ เบลาบบตรชายเบโอรห เมชองหลวงของทผ่านชชชื่อดทินฮา
บาหห 44 เมชชื่อเบลาสทิทั้นพระชนมหแลห้ว โยบดับบบตรชายเศ-ราหหชาวเมชองโบสราหหขซทั้นครอบครองแทน 
45 เมชชื่อโยบดับสทิทั้นพระชนมหแลห้ว หบชามชาวแผผ่นดทินของคนเทมานขซทั้นครอบครองแทน 46 เมชชื่อหบ
ชามสทิทั้นพระชนมหแลห้ว ฮาดดัดบบตรชายของเบดดัดผธห้รบชนะคนมมีเดมียนในทบผ่งแหผ่งโมอดับขซทั้นครอบ
ครองแทน เมชองหลวงของทผ่านชชชื่ออาวมีท 47 เมชชื่อฮาดดัดสทิทั้นพระชนมหแลห้ว สดัมลาหหชาวเมชองมดัสเร



คาหหขซทั้นครอบครองแทน 48 เมชชื่อสดัมลาหหสทิทั้นพระชนมหแลห้ว ชาอธลชาวเมชองเรโหโบทอยธผ่ทมีชื่แมผ่นกทั้าขซทั้น
ครอบครองแทน 49 เมชชื่อชาอธลสทิทั้นพระชนมหแลห้ว บาอดัลฮานดันบบตรชายอดัคโบรหขซทั้นครอบครองแทน 
50 เมชชื่อบาอดัลฮานดันสทิทั้นพระชนมหแลห้ว ฮาดดัดขซทั้นครอบครองแทน เมชองหลวงของทผ่านชชชื่อปาอมี และ
มเหสมีของทผ่านมมีพระนามวผ่า เมเหทาเบล ธทิดาของมดัทเรด ธทิดาของเมซาหดับ ทภีที่ถถูกใหข้รายชสืที่อไวข้นภีร
คสือ เหลตากษนัตรธิยรในเอโดม แผตนดธินของเอซาว กตอนกษนัตรธิยรองครใดถถูกเจธิมตนัรงในอธิสราเอล กษนัตรธิยร
แปดองครของเอโดมถถูกใหข้รายชสืที่อไวข้ตนัรงแตตคนแรก โดยเหห็นไดข้ชนัดวตาเรสืที่อยมาจนถซงเวลาทภีที่หนนังสสือ
พงศาวดารถถูกเขภียน

1 พศด 1:51-54 และฮาดดัดกป็สทิทั้นพระชนมห เจห้านายของเอโดมคชอ เจห้านายททิมนา เจห้า
นายอาลมียาหห เจห้านายเยเธท 52 เจห้านายโอโฮลมีบามาหห เจห้านายเอลาหห เจห้านายปทิโนน 53 เจห้านายเคนดั
ส เจห้านายเทมาน เจห้านายมทิบซารห 54 เจห้านายมดักดมีเอล และเจห้านายอทิราม คนเหลผ่านมีทั้เปป็นเจห้านาย
ของเอโดม ดถูค หรสือ ‘เจข้านาย’ สธิบเอห็ดคนของเอโดมถถูกใหข้รายชสืที่อไวข้เชตนกนัน

*****

ภนพรวมของ 1 พงศนวดนร 2: 1 พงศาวดาร 2 ใหด้รายชสืนึ่อบจุตรชายเหลว่านนันื้นของอยิสราเอล
อยว่างยว่อๆ จากนนันื้นกป็เรยินึ่มไลว่ตามสายตว่างๆของวงศร์วานของยถูดาหร์ จากนนันื้นบทนภีนื้พจุว่งเปด้าแคบลงไปทภีนึ่
มรดกของดาวยิดในเจสซภีจากนนันื้นกป็วงศร์วานของคาเลบ – ทจุกคนเปป็นบจุตรชายของยถูดาหร์

1 พศด 2:1-2 ตผ่อไปนมีทั้เปป็นบบตรชายของอทิสราเอล คชอ รธเบน สทิเมโอน เลวมี ยธดาหห 
อทิสสาคารห เศบธลบน 2 ดาน โยเซฟ เบนยามทิน นดัฟทาลมี กาด และอาเชอรห ในบททภีที่ 1:34 บรุตรชายสอง
คนนนัรนของอธิสอนัค นนัที่นคสือ เอซาวและอธิสราเอล (นนัที่นคสือ ยาโคบ) ถถูกใหข้รายชสืที่อไวข้ คราวนภีรผถูข้บนันทซก
พงศาวดารทตานนภีร ใหข้รายชสืที่อบรุตรชายเหลตานนัรนของอธิสราเอล (เราควรหมายเหตรุวตาเฉพาะลถูกหลาน
เพศชายเทตานนัรนถถูกบนันทซกไวข้ในทภีที่นภีร ) อภีกครนัร งทภีที่ลทาดนับพงศรพนันธรุรนภีรพรุตงเปข้าแคบลงไปยนังเชสืรอสายทภีที่
ดทาเนธินตามทางของพระเจข้าและวงศรวานทภีที่ยธิ ที่งใหญตกวตาของพระเมสสธิยาหร ดนังนนัรนบรุตรชายสธิบสอง
คนนนัรนของยาโคบจซงถถูกบนันทซกไวข้ในทภีที่นภีร



1 พศด 2:3-12 บบตรชายของยธดาหหชชชื่อ เอรห โอนดัน และเช-ลาหห ทดัทั้งสามคนนมีทั้บบตร
สาวของชธวาคนคานาอดันใหห้กกาเนทิดแกผ่ทผ่าน ฝผ่ายเอรหบบตรหดัวปมีของยธดาหหนดัทั้นเปป็นคนชดัชื่วในสาย
พระเนตรของพระเยโฮวาหห และพระองคหทรงสดังหารเขาเสมีย 4 ทามารหบบตรสะใภห้ของทผ่านกป็ใหห้
กกาเนทิดบบตรชชชื่อเปเรศและเศ-ราหหใหห้ทผ่านดห้วย ยธดาหหมมีบบตรชายหห้าคนดห้วยกดัน 5 บบตรชายของเปเรศ
ชชชื่อเฮสโรน และฮามธล 6 บบตรชายของเศ-ราหหคชอ ศทิมรมี เอธาน เฮมาน คาลโคลห และดารา หห้าคน
ดห้วยกดัน 7 บบตรชายของคารมมีชชชื่อ อาคาน ผธห้นกาความเดชอดรห้อนใหห้แกผ่อทิสราเอล ผธห้ละเมทิดในเรชชื่องของ
ทมีชื่ถธกสาปแชผ่งนดัทั้น 8 และบบตรชายของเอธานชชชื่อ อาซารทิยาหห 9 บบตรชายของเฮสโรนซซชื่งกกาเนทิดแกผ่
ทผ่านนดัทั้นคชอ เยราเมเอล ราม และเคลบบดัย 10 รามใหห้กกาเนทิดบบตรชชชื่ออดัมมมีนาดดับ และอดัมมมีนาดดับใหห้
กกาเนทิดบบตรชชชื่อนาโชน เจห้านายในบบตรของยธดาหห 11 นาโชนใหห้กกาเนทิดบบตรชชชื่อสดัลมา สดัลมาใหห้
กกาเนทิดบบตรชชชื่อโบอาส 12 โบอาสใหห้กกาเนทิดบบตรชชชื่อโอเบด โอเบดใหห้กกาเนทิดบบตรชชชื่อเจสซมี

คราวนภีรพงศาวดารศนักดธิธ สธิทธธิธ นภีรพรุตงเปข้าแคบลงยธิที่งกวตาเดธิม โดยตามรอยวงศรวานของยถูดาหร
เรสืที่อยมาจนถซงเจสซภี

กรรุณาสนังเกตดข้วยวตาในขข้อ 3 มภีการกลตาวคทาพถูดทภีที่เปห็นปรธิศนาเกภีที่ยวกนับการทภีที่เอรร “เปห็นคนชนั ที่ว
ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหร และพระองครทรงสนังหารเขาเสภีย” วงศรวานของยถูดาหรมาจนถซง
และผตานทางเจสซภีไมตเพภียงเปห็นวงศรวานของราชวงศรกษนัตรธิยรของอธิสราเอลเทตานนัรน แตตยนังเปห็นวงศร
วานของพระเมสสธิยาหรดข้วย ยถูดาหรมภีบรุตรชายหข้าคน นตาสนใจทภีที่วตาราชวงศรกษนัตรธิยรและวงศรวานของ
พระเมสสธิยาหรสสืบมาผตานทางเปเรศซซที่งเปห็นบรุตรชายนอกสมรสของนางทามารร ในขข้อ 7 อาคารห 
หมายถซงอาคานในโยชถูวา 7 เขาเรธิที่มเปห็นทภีที่รถูข้จนักในฐานะ “ผถูข้นทาความเดสือดรข้อนใหข้แกตอธิสราเอล” ใน
ขข้อ 12 มภีบนันทซกเกภีที่ยวกนับโบอาสผถูข้ใหข้ก ทาเนธิดโอเบด โดยโบอาสเปห็นสามภีของนางรถูธในหนนังสสือนาง
รถูธ 

1 พศด 2:13-17 เจสซมีใหห้กกาเนทิดเอลมีอดับบบตรหดัวปมีของทผ่าน อาบมีนาดดับทมีชื่สอง ชทิเมอา
ทมีชื่สาม 14 นาธดันเอลทมีชื่สมีชื่ รดัดดดัยทมีชื่หห้า 15 โอเซมทมีชื่หก ดาวทิดทมีชื่เจป็ด 16 และพมีชื่สาวของเขาคชอเศรบยาหห 



และอาบมีกายทิล บบตรชายของนางเศรบยาหหชชชื่ออาบมีชดัย โยอาบและอาสาเฮล สามดห้วยกดัน 17 อาบมีกายทิ
ลใหห้กกาเนทิดบบตรชชชื่ออามาสา และบทิดาของอามาสาชชชื่อเยเธอรหคนอทิชมาเอล

พงศาวดารศนักดธิธ สธิทธธิธ นภีรพรุตงเปข้าแคบลงยธิที่งกวตาเดธิมไปยนังครอบครนัวของเจสซภีและดาวธิดโดย
เฉพาะ เจสซภีมภีบรุตรชายเจห็ดคนโดยดาวธิดเปห็นคนสรุดทข้อง ดถู 1 ซามถูเอล 16 สทาหรนับรายละเอภียดเพธิที่ม
เตธิม ดาวธิดมภีพภีที่สาวสองคนชสืที่อวตาเศรรุยาหรและอาบภีกายธิล หญธิงสองคนนภีร เปห็นมารดาของบรรดาหลาน
ชายของดาวธิดซซที่งผถูข้คนรถูข้จนักดภี นนั ที่นคสือ อาบภีชนัย โยอาบ อาสาเฮล และอามาสา

1 พศด 2:18-20 คาเลบบบตรชายเฮสโรนใหห้กกาเนทิดบบตรกดับอาซบบาหหภรรยาของตน 
และกดับเยรมีโอท ตผ่อไปนมีทั้เปป็นบบตรชายของนาง คชอ เยเชอรห โชบดับ และอารโดน 19 เมชชื่ออาซบบาหห
สทิทั้นชมีพแลห้ว คาเลบกป็แตผ่งงานกดับเอฟราธาหห ผธห้ใหห้กกาเนทิดบบตรชชชื่อเฮอรหใหห้แกผ่ทผ่าน 20 เฮอรหใหห้กกาเนทิด
บบตรชชชื่ออบรมี และอบรมีใหห้กกาเนทิดบบตรชชชื่อเบซาเลล

จรุดสนใจหลนักของพงศาวดารศนักดธิธ สธิทธธิธ นภีร ยข้ายไปจากวงศรวานของดาวธิด อยตางไรกห็ตาม คา
เลบเปห็นชายทภีที่ดทาเนธินตามทางของพระเจข้าอยตางแนตนอน เขาและโยชถูวามภีความเชสืที่อวตาโดยความชตวย
เหลสือของพระเจข้า อธิสราเอลสามารถพธิชธิตแผตนดธินนนัรนทภีที่ทรงสนัญญาไวข้แกตพวกเขาไดข้ ดข้วยเหตรุนภีร  
เฉพาะโยชถูวาและคาเลบเทตานนัรนในคนชนั ที่วอายรุนนัรนไดข้รนับอนรุญาตจากพระเจข้าใหข้เขข้าไปในแผตนดธินทภีที่
ทรงสนัญญาไวข้นนัรน 

1 พศด 2:21-24 ภายหลดังเฮสโรนไดห้เขห้าหาบบตรสาวของมาคมีรหบทิดาของกทิเลอาด และ
ไดห้แตผ่งงานดห้วยเมชชื่อทผ่านมมีอายบหกสทิบปมี และนางไดห้กกาเนทิดบบตรใหห้ทผ่านชชชื่อ เสกบบ 22 และเสกบบใหห้
กกาเนทิดบบตรชชชื่อยาอมีรห ผธห้มมีหดัวเมชองยมีชื่สทิบสามหดัวเมชองในแผผ่นดทินกทิเลอาด 23 แตผ่จากหดัวเมชองเหลผ่านดัทั้น 
เขาไดห้ยซดเกชธรหกดับอารดัม พรห้อมกดับหดัวเมชองตผ่างๆของยาอมีรห และหดัวเมชองเคนาท กดับบรรดาชนบท
ของหดัวเมชองหกสทิบชนบทดห้วยกดัน ทดัทั้งสทิทั้นเหลผ่านมีทั้เปป็นของลธกหลานมาคมีรหบทิดาของกทิเลอาด 24 ภาย
หลดังเฮสโรนสทิทั้นชมีพในคาเลบเอฟราธาหห แลห้วอาบมียาหหภรรยาของเฮสโรนกป็คลอดบบตรใหห้แกผ่เขาชชชื่อ
อดัชฮธรหผธห้เปป็นบทิดาของเทโคอา



รายละเอภียดเพธิที่มเตธิมเกภีที่ยวกนับครอบครนัวใหญตของคาเลบถถูกบนันทซกไวข้ เฮสโรนเปห็นบธิดาของ
คาเลบ เขาแตตงงานกนับ “บรุตรชาวของมาคภีรรบธิดาของกธิเลอาด” ผถูข้ซซที่งลถูกหลานของเขาอาศนัยอยถูตใน
ยภีที่สธิบสามหนัวเมสืองในกธิเลอาดซซที่งอยถูตฝนัที่งตะวนันออกของแมตนทร าจอรรแดน ประเพณภีตตางๆของยธิวเชสืที่อวตา
เขาลตอลวงหญธิงสาวพรหมจารภีคนหนซที่ง นนั ที่นคสือ บรุตรสาวผถูข้นนัรนของมาคภีรรซซที่งบอกเปห็นนนัยวตาเขาลตวง
ประเวณภีกนับเธอแมข้ในภายหลนังแตตงงานกนับเธอกห็ตาม ชสืที่อของเธอไมตถถูกกลตาวถซง กธิเลอาดไมตไดข้เปห็น
สตวนหนซที่งของเขตแดนประจทาตระกถูลยถูดาหร แตตสาขาหนซที่งของพวกเขากห็ตนัรงรกรากอยถูตทภีที่นนัที่น จาก
สาขานภีรของยถูดาหรนนัที่นเองทภีที่บารซธิลลนัย คนกธิเลอาดและเพสืที่อนของดาวธิดใหข้ความชตวยเหลสือแกตเขา
ตอนทภีที่เขาหนภีมาจากอนับซาโลม ดถู 2 ซามถูเอล 17:26-29

1 พศด 2:25-33 บบตรชายทดัทั้งหลายของเยราเมเอลบบตรหดัวปมีของเฮสโรน คชอ ราม 
บบตรหดัวปมีของทผ่าน บบนาหห โอเรน โอเซม และอาหทิยาหห 26 เยราเมเอลมมีภรรยาอมีกคนหนซชื่งชชชื่ออาทา
ราหห นางเปป็นมารดาของโอนดัม 27 บบตรชายของรามบบตรหดัวปมีของเยราเมเอลชชชื่อ มาอดัส ยามมีน และ
เอเคอรห 28 บบตรชายของโอนดัมชชชื่อ ชดัมมดัยและยาดา บบตรชายของชดัมมดัยชชชื่อ นาดดับและอาบมีชธรห 
29 ภรรยาของอาบมีชธรหชชชื่ออาบมีฮาอทิล และนางคลอดอดัคบานและโมลทิดใหห้ทผ่าน 30 บบตรชายของนา
ดดับชชชื่อ เสเลด และอดัปปาอทิม แตผ่เสเลดไดห้สทิทั้นชมีพไมผ่มมีบบตร 31 บบตรชายของอดัปปาอทิมชชชื่อ อทิชอมี บบตร
ชายของอทิชอมีชชชื่อ เชชดัน บบตรของเชชดันชชชื่อ อดัคลดัย 32 บบตรชายของยาดานห้องชายของชดัมมดัยชชชื่อ เย
เธอรห และโยนาธาน และเยเธอรหสทิทั้นชมีพไมผ่มมีบบตร 33 บบตรชายของโยนาธานชชชื่อ เปเลธ และศาซา 
เหลผ่านมีทั้เปป็นลธกหลานของเยราเมเอล อภีกสาขาหนซที่งของตระกถูลยถูดาหรถถูกบนันทซกไวข้ ซซที่งนทาเสนอวงศร
วานของเยราเมเอล พภีที่ชายของคาเลบและบรุตรชายของเฮสโรนผถูข้เปห็นบธิดาของเขา

1 พศด 2:34-41 ฝผ่ายเชชดันไมผ่มมีบบตรชายมมีแตผ่บบตรสาว แตผ่เชชดันมมีทาสชาวอมียทิปตหอยธผ่
คนหนซชื่งชชชื่อ ยารฮา 35 เชชดันจซงยกบบตรสาวของตนใหห้เปป็นภรรยาของยารฮาทาสของตน และนาง
กป็คลอดบบตรใหห้เขาชชชื่อ อดัททดัย 36 อดัททดัยใหห้กกาเนทิดบบตรชชชื่อนาธดัน และนาธดันใหห้กกาเนทิดบบตรชชชื่อศา
บาด 37 ศาบาดใหห้กกาเนทิดบบตรชชชื่อเอฟลาล และเอฟลาลใหห้กกาเนทิดบบตรชชชื่อโอเบด 38 โอเบดใหห้กกาเนทิด
บบตรชชชื่อเยฮธ เยฮธใหห้กกาเนทิดบบตรชชชื่ออาซารทิยาหห 39 อาซารทิยาหหใหห้กกาเนทิดบบตรชชชื่อเฮเลส และเฮเลสใหห้
กกาเนทิดบบตรชชชื่อเอลาอาสาหห 40 เอลาอาสาหหใหห้กกาเนทิดบบตรชชชื่อสทิสะมดัย และสทิสะมดัยใหห้กกาเนทิดบบตรชชชื่อ



ชดัลลธม 41 ชดัลลธมใหห้กกาเนทิดบบตรชชชื่อเยคามทิยาหห และเยคามทิยาหหใหห้กกาเนทิดบบตรชชชื่อเอลมีชามา เชชนันสสืบ
เชสืรอสายมาจากเยราเมเอล พภีที่ชายของคาเลบและอยถู ตในตระกถูลยถูดาหร รายละเอภียดตตางๆของวงศรวาน
นภีรถถูกบนันทซกไวข้ตรงนภีร

1 พศด 2:42-49 บบตรชายของคาเลบนห้องชายของเยราเมเอลชชชื่อ เมชาบบตรหดัวปมีของ
ทผ่าน ผธห้เปป็นบทิดาของศทิฟ และบบตรชายของมาเรชาหห ผธห้เปป็นบทิดาของเฮโบรน 43 บบตรชายของเฮโบ
รนชชชื่อ โคราหห ทดัปปธวาหห เรเคม และเชมา 44 เชมาใหห้กกาเนทิดบบตรชชชื่อราฮดัม ผธห้เปป็นบทิดาของโยรเคอดัม 
และเรเคมใหห้กกาเนทิดบบตรชชชื่อชดัมมดัย 45 บบตรชายของชดัมมดัยคชอ มาโอน และมาโอนเปป็นบทิดาของเบธ
ซธรห 46 เอฟาหหภรรยานห้อยของคาเลบคลอดบบตรชชชื่อฮาราน โมซาและกาเซส และฮารานใหห้กกาเนทิด
บบตรชชชื่อกาเซส 47 บบตรชายของยาดดัยชชชื่อ เรเกม โยธาม เกชาน เปเลท เอฟาหห และชาอดัฟ 48 มาอา
คาหหภรรยานห้อยของคาเลบคลอดบบตรชชชื่อเชเบอรหและทมีรหะนาหห 49 นางคลอดบบตรชชชื่อชาอดัฟ ผธห้
เปป็นบทิดาของมดัดมดันนาหห เชวาผธห้เปป็นบทิดาของมดัคเบนาหห และบทิดาของกทิเบอาดห้วย บบตรสาวของคา
เลบชชชื่ออดัคสาหห รายละเอภียดเพธิที่มเตธิมเกภีที่ยวกนับลถูกหลานของคาเลบถถูกนทาเสนอ คนเหลตานภีร เปห็นบรุตร
ชายและลถูกหลานของภรรยาคนทภีที่สามชสืที่อวตามาอาคาหร หลนังจากเอฟาหรภรรยาคนทภีที่สองของเขาเสภีย
ชภีวธิต

1 พศด 2:50-55 เหลผ่านมีทั้เปป็นลธกหลานของคาเลบบบตรชายของเฮอรห บบตรหดัวปมีของ
เอฟราธาหห ชชชื่อ โชบาล บทิดาของคมีรทิยาทเยอารทิม 51 สดัลมาบทิดาของเบธเลเฮม และฮาเรฟบทิดาของ
เบธกาเดอรห 52 โชบาลบทิดาของคมีรทิยาทเยอารทิมมมีบบตรชายอมีกชชชื่อ ฮาโรเอหห และครซชื่งหนซชื่งของคน
เมนธโหท 53 และครอบครดัวของคมีรมียาทเยอารทิม คชอครอบครดัวอทิทไรตห ครอบครดัวปบไท ครอบครดัว
ชบมดัท ครอบครดัวมทิชรา จากคนเหลผ่านมีทั้บดังเกทิดชาวโศราหห และชาวเอชทาโอล 54 บบตรชายของสดัลมา
คชอ เบธเลเฮม ชาวเนโทฟาหห อดัทโรท วงศหวานของโยอาบ และครซชื่งหนซชื่งของคนเมนธโหท ผธห้เปป็นชาว
โศราหห 55 ทดัทั้งครอบครดัวของอาลดักษณหซซชื่งอยธผ่ ณ เมชองยาเบสคชอ ครอบครดัวททิราไธตห ครอบครดัวชทิเม
อมี และครอบครดัวสบคา เหลผ่านมีทั้เปป็นคนเคไนตหผธห้มาจากฮดัมมดัท ผธห้เปป็นบทิดาวงศหวานของเรคาบ



เหห็นไดข้ชนัดวตาวงศรวานนภีร เปห็นของคาเลบอภีกคนหนนนึ่ง ซซที่งเปห็นหลานชายของคาเลบบรุตรชาย
ของเฮสโรน เขาเปห็นบรุตรชายของเฮอรร บรุตรหนัวปภีของเอฟราธาหรภรรยาของเขา ดถู 1 พงศาวดาร 
2:19 โปรดสนังเกตชสืที่อและสถานทภีที่ตตางๆในพระคนัมภภีรรทภีที่ครุข้นหถูซซที่งเชสืที่อมโยงกนับสาขานภีรของตระกถูลยถู
ดาหร – ลถูกหลานของคาเลบผถูข้พตอ: เอฟราธาหร เบธเลเฮม และคภีรธิยาทเยอารธิม ทภีที่อยถู ตรวมอยถูตดข้วยใน
วงศรวานนภีรของยถูดาหรคสือ ครอบครนัวหนซที่งของพวกอาลนักษณร ซซที่งเปห็นลถูกหลานของเยโธรพตอตาของ
โมเสส

แมข้ไมตใชตคนตระกถูลยถูดาหรจรธิงๆ พวกเขากห็ถถูกรวมเขข้าไวข้ตรงนภีรดข้วย คนเรคาบสสืบเชสืรอสายมา
จากคนเหลตานภีร  ดถู เยเรมภียร 35:2 รายละเอภียดตตางๆจซงถถูกนทาเสนอเกภีที่ยวกนับสาขาตตางๆของตระกถูลยถู
ดาหร โดยเฉพาะครอบครนัวเหลตานนัรนทภีที่ควรหมายเหตรุไวข้

*****

ภนพรวมของ 1 พงศนวดนร 3: 1 พงศาวดาร 3 นลาเสนอวงศร์วานของดาวยิดและราชวงศร์ลลา
ดนับถนัดๆไปของเขาเรสืนึ่อยมาจนถนงการกวาดตด้อนไปเปป็นเชลย จากนนันื้นกป็ตว่อมาจนถนงการเรยินึ่มตด้นของ
การกลนับจากการเปป็นเชลย ดาวยิดมภีบจุตรจลานวนมากจากภรรยาหลายคน อยว่างไรกป็ตาม วงศร์วาน
ของกษนัตรยิยร์กป็สสืบทอดตว่อจากซาโลมอน หนนังสสือ 2 พงศาวดารจะใหด้รายละเอภียดเกภีนึ่ยวกนับชภีวยิตและ
การครองราชยร์ของรนัชทายาทแตว่ละคนของดาวยิดจนถนงการกวาดตด้อนไปเปป็นเชลยยนังบาบยิโลน

1 พศด 3:1-9 ตผ่อไปนมีทั้เปป็นโอรสของดาวทิดประสธตทิใหห้แกผ่พระองคหในกรบงเฮโบรน 
อดัมโนนโอรสหดัวปมี พระนางอาหทิโนอดัมชาวยทิสเรเอลประสธตทิ องคหทมีชื่สองคชอดาเนมียล พระนางอาบมี
กายทิลชาวคารเมลประสธตทิ 2 องคหทมีชื่สามคชออดับซาโลม โอรสของมาอาคาหหราชธทิดาของทดัลมดัย 
กษดัตรทิยหของเมชองเกชธรห องคหทมีชื่สมีชื่คชออาโดนมียาหห โอรสของฮดักกมีท 3 องคหทมีชื่หห้าคชอเชฟาททิยาหห พระนา
งอาบมีทดัลประสธตทิ องคหทมีชื่หกคชออทิทเรอดัม เอกลาหหมเหสมีของพระองคหประสธตทิ 4 ทดัทั้งหกองคหประสธตทิใหห้
แกผ่พระองคหในกรบงเฮโบรน ทมีชื่นดัชื่นพระองคหทรงครอบครองเจป็ดปมีกดับหกเดชอน และพระองคหทรง
ครอบครองในกรบงเยรธซาเลป็มสามสทิบสามปมี 5 ตผ่อไปนมีทั้เปป็นโอรสทมีชื่ประสธตทิใหห้แกผ่พระองคหในกรบง
เยรธซาเลป็ม คชอ ชทิเมอา โชบดับ นาธดันและซาโลมอน สมีชื่องคหนมีทั้พระนางบดัทชธวา บบตรสาวของอดัมมมีเอล



ประสธตทิ 6 แลห้วกป็มมีอทิบฮารห เอลมีชามา เอลมีเฟเลท 7 โนกาหห เนเฟก ยาเฟมีย 8 เอลมีชามา เอลมียาดา และ
เอลมีเฟเลท เกห้าองคหดห้วยกดัน 9 ทดัทั้งสทิทั้นนมีทั้เปป็นโอรสของดาวทิด นอกเหนชอจากบบตรชายของนางสนม 
และทามารหเปป็นขนทิษฐาของโอรส

บนันทซกเกภีที่ยวกนับลถูกหลานของดาวธิดและการครองราชยรของเขาถถูกสรรุปรวบยอดตรงนภีร  วงศร
วานครอบครนัวของเขาถถูกจนัดเรภียงตามระยะเวลาการครองราชยรของเขา ในเฮโบรนซซที่งเปห็นทภีทๆี่ ดา
วธิดปกครองเหนสือยถูดาหรนานเจห็ดปภีครซที่ง บรุตรชายหกคนถถูกคลอดใหข้แกตดาวธิดโดยภรรยาหกคน (อภีก
ครนัร งทภีที่การมภีภรรยาหลายคนถถูกยอมใหข้กระททาไดข้ในสมนัยพระคนัมภภีรรเดธิมในฐานะธรรมเนภียมปฏธิบนัตธิ
ทางสนังคม แตตไมว่เคยเปห็นนทราพระทนัยอนันสมบถูรณรแบบของพระเจข้า หนซที่งในผลเสภียของครอบครนัวซซที่ง
เกธิดจากการมภีภรรยาหลายคนของดาวธิดกห็คสือวตา เหลตาภรรยาของเขาเลภีรยงบรุตรเหลตานนัรนโดยไมตไดข้
รนับอธิทธธิพลมากนนักจากบธิดาของพวกเขา ดข้วยเหตรุนภีร ดาวธิดจซงเกห็บเกภีที่ยวผลอนันขมขสืที่นตตางๆจากบรุตรทนัรง
หลายของเขาในปภีหลนังๆของเขา)

พอเรธิที่มเปห็นกษนัตรธิยรปกครองเหนสืออธิสราเอลทนัรงสธิรน ดาวธิดกห็มภีบรุตรชายอภีกสธิบสามคนใน
เยรถูซาเลห็มจากภรรยาอภีกหลายคน ซซที่งรวมถซงซาโลมอนดข้วยโดยนางบนัทเชบา (นนัที่นคสือ บนัทชถูวา) 
พงศาวดารศนักดธิธ สธิทธธิธ นภีร ใหข้รายชสืที่อบรุตรชายสภีที่คนโดยนางบนัทเชบาและบรุตรชายอภีกเก ข้าคนโดยภรรยา
คนอสืที่นๆอภีกซซที่งไมตถถูกเอตยชสืที่อ ดาวธิดมภีบรุตรชายคนอสืที่นๆอภีกซซที่งเปห็นของเหลตาภรรยานข้อยของเขา (นนัที่น
คสือ ฮาเรห็ม) ซซที่งเขามภีอยตางนข้อยสธิบคน ดถู 2 ซามถูเอล 15:16 และ 2 ซามถูเอล 20:3 ทามารรไมตใชตนข้อง
สาวของบรุตรชายเหลตานภีรของภรรยานข้อยเหลตานภีร  แตตเปห็นนข้องสาวของบรุตรชายคนอสืที่นๆของเขาและ
เปห็นนข้องสาวแทข้ๆของอนับซาโลม ดถู 2 ซามถูเอล 13:1-39

1 พศด 3:10-16 โอรสของซาโลมอนคชอเรโหโบอดัม โอรสของเรโหโบอดัมคชออาบมี
ยาหห โอรสของอาบมียาหหคชออาสา โอรสของอาสาคชอเยโฮชาฟดัท 11 โอรสของเยโฮชาฟดัทคชอโยรดัม 
โอรดัสของโยรดัมคชออาหดัสยาหห โอรสของอาหดัสยาหหคชอโยอาช 12 โอรสของโยอาชคชออามาซทิยาหห 
โอรสของอามาซทิยาหหคชออาซารทิยาหห โอรสของอาซารทิยาหหคชอโยธาม 13 โอรสของโยธามคชออาหดัส 
โอรสของอาหดัสคชอเฮเซคมียาหห โอรสของเฮเซคมียาหหคชอมนดัสเสหห 14 โอรสของมนดัสเสหหคชออาโมน 



โอรสของอาโมนคชอโยสทิยาหห 15 โอรสของโยสทิยาหหคชอโยฮานดันโอรสหดัวปมี องคหทมีชื่สองคชอเยโฮยาคทิม
องคหทมีชื่สามคชอเศเดคมียาหห องคหทมีชื่สมีชื่คชอชดัลลธม 16 โอรสของเยโอยาคทิมคชอเยโคนทิยาหห โอรสของเยโคนทิ
ยาหหคชอเศเดคมียาหห

ราชวงศรของดาวธิดจนถซงชตวงเวข้นระยะทภีที่พระเจข้าทรงก ทาหนดไวข้ในเศเดคภียาหรถถูกบนันทซกตรง
นภีร  กษนัตรธิยรสธิบเกข้าองครสสืบเชสืรอสายมาจากดาวธิดและครอบครองเหนสืออธิสราเอลจากนนัรนกห็ยถูดาหรจนถซง
การกวาดตข้อนไปเปห็นเชลยยนังบาบธิโลน ในตอนทข้ายของวงศรวานนภีร  เยโฮอาหาสบรุตรชายของโยสธิ
ยาหรครองราชยร ตามมาดข้วยเยโฮยาคธิม เยโคนธิยาหรบรุตรชายของเขา (นนัที่นคสือ เยโฮยาคภีน) และเศเดคภี
ยาหรบรุตรชายของเยโฮยาคธิม พรข้อมกนับเศเดคภียาหร ราชวงศรของดาวธิดถถูกระงนับไวข้จนกวตาพระบรุตร
องครสรุดทข้ายและยธิที่งใหญตทภีที่สรุดของดาวธิดจะประทนับนนัที่งบนบนัลลนังกรนนัรน – พระเยซถูครธิสตรผถูข้ชอบธรรม

1 พศด 3:17-24 และโอรสของเยโคนทิยาหหชชชื่ออดัสสมีรห เชอดัลททิเอลโอรสของพระองคห 
18 มดัลคมีราม เปดายาหห เชนาสซารห เยคามทิยาหห โฮชามา เนดาบมียาหห 19 และบบตรชายของเปดายาหห
คชอ เศรบบบาเบลและชทิเมอมี และบบตรชายของเศรบบบาเบลคชอ เมชบลลาม ฮานดันยาหห และนห้องสาว
ของเขาชชชื่อเชโลมทิท 20 ฮาชธบาหห โอเฮล เบเรคทิยาหห ฮาสาดทิยาหห และยธชดับเฮเลด หห้าคนดห้วย
กดัน 21 บบตรชายของฮานดันยาหหคชอ เป-ลาทมียาหหและเยชายาหห ลธกหลานของเรไฟยาหห ลธกหลาน
ของอารนดัน ลธกหลานของโอบาดมีหห ลธกหลานของเชคานทิยาหห 22 บบตรชายของเชคานทิยาหหคชอ เชไม
อาหห และบบตรชายของเชไมอาหหคชอ ฮดัทธดัช อทิกาล บารมียาหห เนอารมียาหหและชาฟดัท หกคนดห้วยกดัน 23
บบตรชายของเนอารมียาหหคชอ เอลมีโอนดัย เฮเสคมียาหห และอดัสรมีคดัม สามคนดห้วยกดัน 24 บบตรชายของเอ
ลมีโอนดัยคชอ โฮดาวทิยาหห เอลมียาชมีบ เปไลยาหห อดักขธบ โยฮานดัน เดไลยาหห และอานานมี เจป็ดคนดห้วยกดัน

ลถูกหลานของเยโฮยาคภีนจซงถถูกบนันทซกไวข้ ในชตวงปภีทข้ายๆอนันวรุตนวายของอาณาจนักรแหตงยถู
ดาหร เยโฮยาคธิมเสภียชภีวธิตในการตกเปห็นเชลยอยตางเหห็นไดข้ชนัด ดถู 2 พงศรกษนัตรธิยร 24:1-4 และ 2 
พงศาวดาร 36:5-6 เศเดคภียาหรถถูกเนบถูคนัดเนสซารรฆตาตาย เฉพาะเยโฮยาคภีนเทตานนัรนรอดชภีวธิตในการ
ตกเปห็นเชลยในบาบธิโลนและมภีลถูกหลานตตอไป ดถู 1 พงศรกษนัตรธิยร 25:27 ดนังนนัรนลถูกหลานของเขาจซง



ถถูกใหข้รายชสืที่อไวข้ตรงนภีร  แมข้ถถูกประกาศวตาไมตมภีบรุตรโดยเยเรมภียรในเยเรมภียร 22:30 ความคธิดตรงนนัรนกห็
คสือวตาเขาไมตมภีทายาททภีที่จะสสืบทอดราชบนัลลนังกรตตอจากเขา

นตาสนใจทภีที่วตาเหห็นไดข้ชนัดวตามภีเกข้าชนั ที่วอายรุคนตตอจากเยโคนธิยาหรซซที่งถถูกใหข้รายชสืที่อไวข้ตรงนภีร  นภีที่
บอกเปห็นนนัยวตาใครบางคนนอกเหนสือจากเอสราซซที่งเชสืที่อกนันวตาเปห็นผถูข้แตตงหนนังสสือพงศาวดารใสตชสืที่อ
เหลตานภีร เพธิที่มเขข้ากนับรายชสืที่อนภีร  ถซงกระนนัรน ไมตวตาผถูข้เขภียนผถูข้นภีร เปห็นใครกห็ตาม ขข้อความตรงนภีรกห็ยนังไดข้รนับการ
ดลใจอยถูตดภี บางคนไดข้พยายามเชสืที่อมโยงวงศรวานนภีรกนับของมนัทธธิว 1 โดยหมายเหตรุชสืที่อเศรรุบบาเบลใน
ทนัรงสองแหตง (1 พงศาวดาร 3:19 และมนัทธธิว 1:12-13) อยตางไรกห็ตาม นอกเหนสือจากความคลข้ายคลซง
นนัรนแลข้ว สองวงศรวานนภีรกห็ไมตเหมสือนกนัน

*****

ภนพรวมของ 1 พงศนวดนร 4: บทถนัดไปนภีนื้นลาเสนอวงศร์วานของยถูดาหร์ตว่อไปผว่านทางคา
เลบ อนัชฮถูรร์ และเชลาหร์ จากนนันื้นบทนภีนื้ใหด้ภาพรวมของวงศร์วานของสยิเมโอน บจุตรชายอภีกคนหนนนึ่ง
ของอยิสราเอล

1 พศด 4:1-4 บบตรชายของยธดาหหคชอ เปเรศ เฮสโรน คารมมี เฮอรห และโชบาล 
2 เรอายาหหบบตรชายโชบาลใหห้กกาเนทิดบบตรชชชื่อยาหาท และยาหาทใหห้กกาเนทิดบบตรชชชื่ออาหบมดัยและลา
ฮาด เหลผ่านมีทั้เปป็นครอบครดัวของชาวโศราหห 3 ตผ่อไปนมีทั้มาจากบทิดาของเอตาม คชอยทิสเรเอล อทิชมา 
และอทิดบาช และนห้องสาวของเขาชชชื่อฮดัสเซเลลโพนมี 4 และเปนธเอลผธห้เปป็นบทิดาของเกโดรห และเอ
เซอรหผธห้เปป็นบทิดาของหบชาหห เหลผ่านมีทั้เปป็นบบตรชายของเฮอรห บบตรหดัวปมีของเอฟราธาหหผธห้เปป็นบทิดาของ
เบธเลเฮม 

ลถูกหลานของยถูดาหรโดยคาเลบ บรุตรชายเฮอรร ถถูกบนันทซกเพธิที่มเตธิม มภีบนันทซกเกภีที่ยวกนับลถูกหลา
นของโชบาลบรุตรยถูดาหรดข้วย นตาสนใจทภีที่วตาเฮอรรบรุตรยถูดาหรเปห็นบธิดาของเอฟราธาหร ผถูข้เปห็นบธิดาของ
เบธเลเฮมซซที่งเปห็นทภีที่ๆดาวธิดเกธิด



1 พศด 4:5-8 อดัชฮธรหบทิดาของเทโคอา มมีภรรยาสองคนคชอ เฮลาหหและนาอาราหห 
6 นาอาราหหคลอดอาหบสซาม เฮเฟอรห เทเมนมี และฮาอาหดัชทารมีใหห้แกผ่เขา เหลผ่านมีทั้เปป็นบบตรชายของ
นาอาราหห 7 บบตรชายของเฮลาหห คชอ เศเรท ยาโศอารห และเอทนาน 8 ฮดักโขสใหห้กกาเนทิดบบตรชชชื่ออานธ
บ โศเบบาหหและบรรดาครอบครดัวของอาหารเฮลบบตรชายฮารธม อภีกสาขาหนซที่งของลถูกหลานของยถู
ดาหรถถูกหมายเหตรุในอนัชฮถูรร บรุตรชายของเฮสโรน ผถูข้เปห็นบรุตรชายของยถูดาหร หนซที่งในบรุตรชายเหลตา
นนัรนของเขาถถูกตนัรงชสืที่อวตาเทโคอา ซซที่งตตอมากลายเปห็นหมถูตบข้านหนซที่งในเขตแดนของยถูดาหรซซที่งเปห็นทภีที่ๆ
เหตรุการณรอสืที่นๆในสมนัยพระคนัมภภีรรเดธิมเกธิดขซรน ดถู 2 ซามถูเอล 14:1-9, 2 พงศาวดาร 20:20, เยเรมภียร 6:1
และอาโมส 1:1

1 พศด 4:9-10 ฝผ่ายยาเบสเปป็นผธห้มมีเกมียรตทิกวผ่าพมีชื่นห้องทดัทั้งหลายของเขา มารดาของ
เขาเรมียกชชชื่อเขาวผ่า ยาเบส กลผ่าววผ่า "เพราะเราคลอดเขาดห้วยความเจป็บปวด" 10 ยาเบสทธลพระเจห้า
ของอทิสราเอลวผ่า "โอ ขอพระองคหทรงอวยพระพรแกผ่ขห้าพระองคห และขยายเขตแดนของขห้า
พระองคห และขอพระหดัตถหของพระองคหอยธผ่กดับขห้าพระองคห และขอพระองคหทรงรดักษาขห้าพระองคห
ใหห้พห้นจากเหตบรห้าย เพชชื่อมทิใหห้ขห้าพระองคหเจป็บใจปวดกาย" และพระเจห้าทรงประสาทตามทมีชื่เขาทธล
ขอ

สตวนหนซที่งของวงศรวานของยถูดาหรผตานทางคาเลบคสือ ยาเบส เราไมตทราบมากนนักเกภีที่ยวกนับตนัว
เขา แตตเขาเปห็นทภีที่จดจทามานานเพราะความเชสืที่ออนันชนัดเจนของเขาและความเตห็มใจทภีที่จะมาอยถู ตหนข้า
บนัลลนังกรแหตงพระครุณของพระเจข้าและทถูลขอตามทภีที่บนันทซกไวข้ในขข้อ 10 ชสืที่อ ยาเบส (ยาเบทสร์) มภีความ
หมายตรงตนัววตา ‘ความโศกเศรข้า’ เราไมตทราบชนัดเจนวตาททาไมมารดาของเขาถซงตนัรงชสืที่อเขาเชตนนนัรน 
นางอาจเจอกนับการเจห็บทข้องใกลข้คลอดอยตางหนนักหรสืออาจเปห็นเหตรุการณรนตาเศรข้าอสืที่นๆ โดยอาจ
เปห็นการเสภียชภีวธิตของสามภีของนาง

อยตางไรกห็ตาม ความเชสืที่อของยาเบสกห็ปรากฏชนัดเจน ในความเชสืที่ออนันเรภียบงตายและคทา
อธธิษฐานอนันรข้อนรน ชสืที่อผถูข้ทภีที่ไมตมภีใครรถูข้จนักแหตงยถูดาหรนภีร รข้องทถูลพระเจข้าและอข้อนวอนพระองครใหข้
ประทาน (1) พระพร, (2) เขตแดนทภีที่ใหญตโตกวตาเดธิม, (3) ความชตวยเหลสือของพระเจข้า, (4) การ



ปกปข้องจากเหตรุรข้าย (นนัที่นคสือ ความทรุกขรลทาบาก) เกรงวตาเขาจะเจห็บปวด เมสืที่อพระเจข้าทรงเหห็นใจแหตง
ความเชสืที่อของเขา คทาทถูลขออนันจรธิงใจของเขา และความรข้อนรนอนันชนัดเจนของคทาอธธิษฐานของยา
เบส พระเจข้ากห็ประทานตามคทาขอสภีที่ขข้อของเขา ไมตตข้องสงสนัยเลยวตาพระเจข้าจะทรงใหข้เกภียรตธิคทา
อธธิษฐานทภีที่คลข้ายกนันซซที่งมาจากสภาพจธิตใจทภีที่คลข้ายกนันจนทรุกวนันนภีร

1 พศด 4:11-20 เคลธบพมีชื่ชายของชธฮาหหใหห้กกาเนทิดบบตรชชชื่อเมหทิรห ผธห้เปป็นบทิดาของเอช
โทน 12 เอชโทนใหห้กกาเนทิดบบตรชชชื่อเบธราฟา ปาเสอาหห และเทหทินนาหห ผธห้เปป็นบทิดาของอทิรนาหาช 
เหลผ่านมีทั้เปป็นคนของเรคาหห 13 บบตรชายของเคนดัส คชอโอทนมีเอล และเสไรอาหห และบบตรชายของโอ
ทนมีเอล คชอฮาธาท 14 เมโอโนธดัยใหห้กกาเนทิดบบตรชชชื่อโอฟราหห และเสไรอารหใหห้กกาเนทิดบบตรชชชื่อโยอาบ 
ผธห้เปป็นบทิดาของชาวหบบเขาเกหะราชทิม เพราะพวกเขาเปป็นชผ่างฝมีมชอ 15 บบตรชายของคาเลบผธห้เปป็น
บบตรชายเยฟบนเนหหคชอ อทิรธ เอลาหห และนาอดัม และบบตรชายของเอลาหหคชอเคนดัส 16 บบตรชายของเย
ฮาลเลเลลคชอ ศทิฟ ศทิฟาหห ทมีรมียา และอาสาเรล 17 บบตรชายของเอสราหห คชอเยเธอรห เมเรด เอเฟอรห 
และยาโลน และนางกป็คลอดบบตรชชชื่อมทิเรมียม ชดัมมดัย และอทิชบาหห ผธห้เปป็นบทิดาของเอชเทโมอา 18 และ
ภรรยาของทผ่านชชชื่อเยฮธไดยาหหคลอดเยเรดบทิดาของเกโดรห เฮเบอรหบทิดาของโสโค และเยคธธมีเอลบทิดา
ของศาโนอาหห เหลผ่านมีทั้เปป็นบบตรชายของบทิททิยาหหธทิดาของฟาโรหหผธห้ทมีชื่เมเรดไดห้แตผ่งงานดห้วย 19 บบตร
ชายภรรยาของทผ่านชชชื่อโฮดมียาหหนห้องสาวของนาฮดัมเปป็นบทิดาของเคอมีลาหห ผธห้เปป็นคนเกเรม และเอช
เทโมอาผธห้เปป็นคนมาอาคาหห 20 บบตรชายของชทิโมนคชอ อดัมโนน รทินนาหห เบนฮานดัน และททิโลน บบตร
ชายของอทิชอมีคชอ โศเหท และเบนโซเฮท

John Gill ออกความเหห็นวตา “ถข้าชถูฮาหรเปห็นคนเดภียวกนันกนับหรุชาหรของ 1 พงศาวดาร 4:4 เค
ลถูบกห็เปห็นบรุตรชายของเอเซอรร “ผถูข้เปห็นบธิดาของเอชโทน” ดนังนนัรน ลถูกหลานเพธิที่มเตธิมของวงศรวาน
ใหญตของคาเลบจซงถถูกบนันทซกไวข้

1 พศด 4:21-23 บบตรชายของเชลาหหผธห้เปป็นบบตรชายยธดาหห คชอ เอรห บทิดาของเลคาหห 
ลาอาดาหหบทิดาของมาเรชาหห และบรรดาครอบครดัวแหผ่งวงศหวานของผธห้ทกาผห้าปผ่านเนชทั้อละเอมียดแหผ่ง
วงศหวานอดัชเบอา 22 และโยคทิม และคนเมชองโคเซบา และโยอาช และสาราฟผธห้ปกครองในเมชองโม



อดับ และยาชธบทิเลเฮม เปป็นเรชชื่องแตผ่โบราณกาล 23 คนเหลผ่านมีทั้เปป็นชผ่างหมห้อ เขาอยธผ่กดับตห้นไมห้เลป็กๆและ
รดัทั้วตห้นไมห้ ทมีชื่นดัชื่นเขาอาศดัยอยธผ่กดับกษดัตรทิยหรดับราชการ

ลถูกหลานของเชลาหรบรุตรชายคนสรุดทข้องของยถูดาหรถถูกบนันทซกไวข้ คนเหลตานภีรกลายเปห็นชตาง
ฝภีมสือซซที่งถถูกวตาจข้างในการททาผข้าปตานเนสืรอละเอภียด คนัมภภีรรทารกรุมกลตาวเสรธิมวตา “สทาหรนับเสสืรอผข้าของ
บรรดากษนัตรธิยรและพวกปรุโรหธิตหรสือสทาหรนับผข้ามตานตตางๆของพลนับพลา”

วลภีทภีที่กลตาวถซง “เรสืที่องแตตโบราณกาล” มภีความหมายตรงตนัววตา “ถข้อยคทาสมนัยโบราณ” และ
อาจมภีความหมายวตาประเพณภียธิวสมนัยโบราณเปห็นแหลตงทภีที่มาของขข้อมถูลนภีร  คนอสืที่นๆของวงศรวานนภีรถถูก
วตาจข้างเปห็นชตางหมข้อและในการปลถูกสวนดอกไมข้และสวนผลไมข้ตตางๆ (พรข้อมกนับรนัร วตข้นไมข้ตตางๆ
ของพวกมนัน) งานของพวกเขามภีครุณภาพเหลสือเกธินจนพวกเขาถถูกวตาจข้างโดยกษนัตรธิยรสทาหรนับการใชข้
งานตตางๆของเขา

1 พศด 4:24-38 บบตรชายของสทิเมโอนชชชื่อ เนมธเอล ยามมีน ยารมีบ เศ-ราหห และชาอธล 
25 บบตรชายของชาอธลคชอชดัลลธม บบตรชายของชดัลลธมคชอมทิบสดัม บบตรชายของมทิบสดัมคชอมทิชมา 
26 บบตรชายของมทิชมาคชอฮดัมมธเอล บบตรชายของฮดัมมธเอลคชอศดักเกอรห บบตรชายของศดักเกอรหคชอชทิเม
อมี 27 ชทิเมอมีมมีบบตรชายสทิบหกคน และบบตรสาวหกคน แตผ่พมีชื่นห้องของชทิเมอมีหามมีบบตรมากไมผ่ 
ครอบครดัวของเขากป็ไมผ่ทวมีมากขซทั้นอยผ่างกดับคนยธดาหห 28 เขาทดัทั้งหลายอาศดัยอยธผ่ในเมชองเบเออรหเชบา 
โมลาดาหห ฮาซารชธอาล 29 และทมีชื่บทิลฮาหห เอเซม โทลดัด 30 เบธธเอล โฮรมาหห ศทิกลาก 31 เบธมารคา
โบท ฮาซารสธสทิม เบธบทิรมี และทมีชื่ชาอาราอทิม เหลผ่านมีทั้เปป็นหดัวเมชองของเขาจนถซงดาวทิดขซทั้นครอบครอง 
32 และชนบทของเขาทดัทั้งหลายคชอเอตาม อายทิน รทิมโมน โทเคน และอาชดัน หห้าหดัวเมชอง 33 รวมอยธผ่
กดับบรรดาชนบทของเขาซซชื่งอยธผ่รอบหดัวเมชองเหลผ่านมีทั้ไกลไปจนถซงเมชองบาอดัล เหลผ่านมีทั้เปป็นภธมทิลกาเนา
ของเขา และสกามะโนครดัวเชชทั้อสายของเขา 34 เมโชบดับ ยดัมเลค โยชาหหบบตรชายอามาซทิยาหห 35 โย
เอล เยฮธบบตรชายโยชทิบมียาหห ผธห้เปป็นบบตรชายเสไรอาหห ผธห้เปป็นบบตรชายอาสทิเอล 36 เอลมีโอนดัย ยาอาโค
บาหห เยโชฮายาหห อาสายาหห อาดมีเอล เยสทิมมีเอล เบไนยาหห 37 ศมีซาบบตรชายชทิฟมี ผธห้เปป็นบบตรชายอา



โลน ผธห้เปป็นบบตรชายเยดายาหห ผธห้เปป็นบบตรชายชทิมรมี ผธห้เปป็นบบตรชายเชไมอาหห 38 ทผ่านทมีชื่กลผ่าวชชชื่อมานมีทั้
เปป็นเจห้านายในครอบครดัวของทผ่าน และเรชอนบรรพบบรบษของเขาทดัทั้งหลายกป็เพทิชื่มขซทั้นมากมาย

แมข้ลทาดนับพงศรพนันธรุรจนถซงขณะนภีร เปห็นของยถูดาหร พงศาวดารศนักดธิธ สธิทธธิธ นภีร กห็หนันไปกลตาวถซง
ตระกถูลสธิเมโอนแลข้วตอนนภีร  อาจเปห็นไดข้วตาสธิเมโอนถถูกกลตาวถซงเปห็นคนถนัดไปแทนทภีที่จะเปห็นรถูเบน (บรุ
ตรหนัวปภี) เพราะวตามรดกบางสตวนของมนันอยถูตในตระกถูลยถูดาหร นอกจากนภีร  หนัวเมสืองและหมถูตบข้านบาง
แหตงของตระกถูลสธิเมโอนยนังถถูกบนันทซกไวข้ดข้วย ชสืที่อตตางๆทภีที่ถถูกบนันทซกไวข้ตรงนภีร  “เปห็นเจข้านายใน
ครอบครนัวของทตาน และเรสือนบรรพบรุรรุษของเขาทนัรงหลายกห็เพธิที่มขซรนมากมาย”

1 พศด 4:39-43  เขาทดัทั้งหลายไดห้เดทินทางไปถซงทางเขห้าเมชองทมีชื่เกโดรห ถซงขห้างททิศ
ตะวดันออกของหบบเขา เพชชื่อหาทบผ่งหญห้าใหห้ฝธงแพะแกะของเขา 40 เขาทดัทั้งหลายกป็พบทบผ่งหญห้าอบดมดมี 
และแผผ่นดทินนดัทั้นกป็กวห้างขวางเงมียบและสงบสดันตทิ เพราะชาวเมชองทมีชื่อยธผ่กผ่อนนดัทั้นเปป็นคนฮาม 41 แลห้ว
คนเหลผ่านมีทั้ซซชื่งมมีชชชื่อในสกามะโนครดัวไดห้เขห้ามาในสมดัยของเฮเซคมียาหหกษดัตรทิยหแหผ่งยธดาหห และโจมตมี
เตป็นทหของเขา และทมีชื่อยธผ่อาศดัยทดัทั้งหลายทมีชื่พบอยธผ่ทมีชื่นดัชื่น และกวาดลห้างเขาเสมียจนถซงทบกวดันนมีทั้ แลห้วกป็ตดัทั้ง
ภธมทิลกาเนาอยธผ่ในทมีชื่ของเขา เพราะทมีชื่นดัชื่นมมีทบผ่งหญห้าใหห้ฝธงแพะแกะของเขา 42 สผ่วนหนซชื่งของเขาเหลผ่า
นดัทั้นคชอสผ่วนคนสทิเมโอนหห้ารห้อยคนพากดันไปทมีชื่ภธเขาเสอมีรห มมีประมบขชชชื่อเป-ลาทมียาหห เนอารมียาหห เรไฟ
ยาหหและอบสซมีเอลบบตรชายทดัทั้งหลายของอทิชอมี 43 และเขาไดห้โจมตมีคนอามาเลขสผ่วนทมีชื่เหลชออยธผ่ซซชื่ง
หนมีรอดไป แลห้วเขาทดัทั้งหลายกป็อาศดัยอยธผ่ทมีชื่นดัชื่นจนทบกวดันนมีทั้

คนสตวนหนซที่งของตระกถูลสธิเมโอนพยายามไปตนัรงรกรากทภีที่อสืที่น – ทางทธิศตะวนันออกของ
หรุบเขาเกโดรร แมข้ไมตใชตททาเลทภีที่ตนัรงชนัดเจน นนักโบราณคดภียธิวสมนัยใหมตบางทตานกห็คธิดวตาเกโดรรอยถูตใน
เขตแดนของกธิเลอาด ทางทธิศตะวนันออกของแมตนทร าจอรรแดน (อยตางไรกห็ตาม บรธิบททภีที่ตามมาอาจบตง
ชภีรวตามภีเกโดรรอยถูตทภีที่อสืที่นอภีก โดยอาจอยถูตทางทธิศใตข้ของดธินแดนดนัรงเดธิมของยถูดาหร) พวกเขาขนับไลตคนตตาง
ชาตธิทภีที่อาศนัยอยถูตทภีที่นนัที่นออกไปในชตวงสมนัยของเฮเซคภียาหร พอเวลาผตานไป ชาย 500 คน (และอาจ
ครอบครนัวของพวกเขาดข้วย) กห็ยข้ายไปยนังเขตแดนของภถูเขาเสอภีรร มภีสถานทภีที่ดนังกลตาวอยถูตอยตางแนตนอน
ทางทธิศใตข้ของทะเลตาย มภีภถูเขาชสืที่อเสอภีรรอยถู ตบนพรมแดนระหวตางยถูดาหรและเบนยามธินเชตนกนัน 



อยตางไรกห็ตาม ความเหห็นทภีที่วตา “เขาไดข้โจมตภีคนอามาเลขสตวนทภีที่เหลสืออยถูตซซที่งหนภีรอดไป” ดถูเหมสือน
บตงบอกวตาสาขานภีรของสธิเมโอนจรธิงๆแลข้วตนัรงรกรากอยถูตทางทธิศใตข้ของทะเลตาย ประมรุขหรสือผถูข้นทาสภีที่
คนของสายแยกนภีรของสธิเมโอนถถูกหมายเหตรุไวข้

*****

ภนพรวมของ 1 พงศนวดนร 5: 1 พงศาวดาร 5 ใหด้ภาพรวมของวงศร์วานของรถูเบน กาด 
และครนนึ่งหนนนึ่งของลถูกหลานของมนนัสเสหร์

1 พศด 5:1-2 บบตรชายของรธเบนบบตรหดัวปมีของอทิสราเอล (เขาเปป็นบบตรหดัวปมีกป็จรทิง
แตผ่เพราะเขาไดห้กระทกาใหห้ทมีชื่นอนของบทิดาของเขามมีมลททิน สทิทธทิบบตรหดัวปมีของเขาจซงตกอยธผ่กดับบบตร
ชายของโยเซฟผธห้เปป็นบบตรชายอทิสราเอล แตผ่โยเซฟมทิไดห้ขซทั้นทะเบมียนไวห้ในสกามะโนครดัวเชชทั้อสายตา
มสทิทธทิบบตรหดัวปมี 2 แมห้วผ่ายธดาหหมมีกกาลดังมากในพวกพมีชื่นห้องของตน และเจห้านายองคหหนซชื่งกป็มาจากเขา 
แตผ่สทิทธทิบบตรหดัวปมีกป็ยดังเปป็นของโยเซฟ)

ลทาดนับพงศรพนันธรุรแรกของบทนภีร เรธิที่มตข้นดข้วยลถูกหลาของรถูเบน แมข้เปห็นบรุตรหนัวปภีของยาโคบ 
สธิทธธิบรุตรหนัวปภี (นนัที่นคสือ สตวนแบตงมรดกทภีที่เยอะกวตา) กห็ถถูกสตงตตอไปยนังบรุตรชายเหลตานนัรนของโยเซฟ
แลข้ว อยตางไรกห็ตาม เพราะวตารถูเบนไดข้ททาใหข้ทภีที่นอนของบธิดาของเขามภีมลทธินไปเสภียแลข้วโดยการเลตน
ชถูข้กนับนางบธิลฮาหร ภรรยาคนหนซที่งของยาโคบ เขาจซงสถูญเสภียอภธิสธิทธธิธ แหตงสธิทธธิบรุตรหนัวปภีนนัรนไป ดถู 
ปฐมกาล 35:22 ยาโคบผตานเลยรถูเบนไปตอนใหข้พรแกตบรุตรชายสธิบสองคนของเขาใน ปฐมกาล 
49:3-4

แมข้ความบาปของรถูเบนไมตไดข้ททาใหข้เขาพข้นจากการเปห็นบรุตร มนันกห็ททาใหข้เขาสถูญเสภียบทาเหนห็จ
ซซที่งอาจตกเปห็นของเขาอยตางแนตนอน เรสืที่องนนัรนเปห็นจรธิงสทาหรนับครธิสเตภียนทนัรงหลายจนถซงยามนภีร  ใน
พระคนัมภภีรรใหมต ทนัรงพระเยซถูและยอหรนกลตาวถซงบทาเหนห็จตตางๆในสวรรครและการสถูญเสภียบทาเหนห็จ
เหลตานนัรนไดข้เพราะความบาป ดถู มาระโก 9:41 และ 2 ยอหรน 8 เพราะความบาปของรถูเบน อภธิสธิทธธิธ
แหตงสธิทธธิบรุตรหนัวปภีจซงถถูกยกใหข้แกตเหลตาบรุตรชายของโยเซฟ แมข้ยถูดาหรจะกลายเปห็นตระกถูลทภีที่
ราชวงศรกษนัตรธิยรแหตงอธิสราเอลจะวนัฒนาขซรนมา สธิทธธิบรุตรหนัวปภี (นนัที่นคสือ พระพรตตางๆซซที่งเปห็นมรดก



พธิเศษ) กห็ถถูกสตงตตอไปยนังลถูกหลานของโยเซฟ แนตทภีเดภียว สองตระกถูลนนัรนของโยเซฟเมสืที่อรวมกนันกห็มภี
ขนาดใหญตโตกวตาตระกถูลอสืที่นใดของอธิสราเอล

1 พศด 5:3-8 บบตรชายของรธเบนบบตรหดัวปมีของอทิสราเอล คชอ ฮาโนค ปดัลลธ เฮส
โรนและคารมมี 4 บบตรชายของโยเอลคชอเชไมอาหห บบตรชายของเชไมอาหหคชอโกก บบตรชายของโกก
คชอชทิเมอมี 5 บบตรชายของชทิเมอมีคชอมมีคาหห บบตรชายของมมีคาหหคชอเรอายาหห บบตรชายของเรอายาหหคชอ
บาอดัล 6 บบตรชายของบาอดัลคชอเบเอราหห ผธห้ซซชื่งททิกลดัทปทิเลเสอรหกษดัตรทิยหเมชองอดัสซมีเรมียไดห้กวาดไปเปป็น
เชลย ทผ่านเปป็นเจห้านายของคนรธเบน 7 และญาตทิของทผ่านตามครอบครดัวเมชชื่อขซทั้นทะเบมียน
สกามะโนครดัวเชชทั้อสายไวห้นดัทั้นคชอ เจห้าเยอมีเอล และเศคารทิยาหห 8 และเบลาบบตรชายอาซาส บบตรชายเช
มา บบตรชายโยเอล ผธห้อาศดัยอยธผ่ในอาโรเออรห ไกลไปถซงเมชองเนโบและบาอดัลเมโอน

ดข้วยการเสภียดสภีแบบจงใจ รถูเบนถถูกหมายเหตรุอภีกครนัร งวตาเปห็น “บรุตรหนัวปภีของอธิสรเอล” แตต
เหห็นไดข้ชนัดวตาเขาไมตไดข้รนับรางวนัลแหตงสธิทธธิบรุตรหนัวปภีซซที่งเขาควรจะไดข้ ความบาปมภีอทานาจททาลายลข้าง
เสมอ รถูเบนมภีบรุตรชายสภีที่คนดนังทภีที่หมายเหตรุไวข้ โยเอลทภีที่ถถูกกลตาวถซงในขข้อ 4 อาจเปห็นบรุตรชายของฮา
โนค บรุตรหนัวปภีของรถูเบน เนสืที่องจากลถูกหลานของเขาเปห็นพวกเจข้านายของตระกถูลนนัรน ลถูกหลานของ
รถูเบนจซงถถูกใหข้รายชสืที่อไวข้

1 พศด 5:9-10 ทผ่านอาศดัยอยธผ่ทางททิศตะวดันออกไกลออกไปถซงทางเขห้าถทิชื่น
ทบรกดันดาร ซซชื่งอยธผ่ฟากขห้างนมีทั้ของแมผ่นกทั้ายธเฟรตทิสดห้วย เพราะสดัตวหเลมีทั้ยงของเขาทวมีมากขซทั้นในแผผ่นดทิน
กทิเลอาด 10 ในรดัชกาลของซาอธลเขาทดัทั้งหลายทกาสงครามกดับคนฮาการหผธห้ตห้องลห้มตายดห้วยมชอของเขา
เขาทดัทั้งหลายอาศดัยอยธผ่ในเตป็นทหของเขาตลอดแถบตะวดันออกของกทิเลอาด ทว่าน ของขข้อ 9 อาจหมาย
ถซงเบลา (ซซที่งถถูกกลตาวถซงในขข้อ 8) หรสือไมตกห็หมายถซงตระกถูลรถูเบน อยตางหลนังเปห็นไปไดข้มากกวตา อาจ
เปห็นไดข้วตาแมตนทร ายถูเฟรตธิสนภีรหมายถซง แมตนทร าอภีกสายหนซที่งทภีที่ไมตใชตแมตนทร าในบาบธิโลน มนันนตาจะเปห็น
แมตนทร า “ฟรนัต” (Phrat) ซซที่งอยถูตในโมอนับ ทางฝนัที่งตะวนันออกของแมตนทร าจอรรแดน นภีที่เปห็นเขตแดนทภีที่รถูเบน
ครอบครอง ในสมนัยของซาอถูล ตระกถูลรถูเบนขยายเขตแดนของตนออกไปโดยการพธิชธิตคนฮาการร



ตอนทภีที่ซาอถูลททาใหข้คนอนัมโมนพตายแพข้ไป ดถู 1 ซามถูเอล 11:1-14 รถูเบนจซงครอบครองพสืรนทภีที่หลาย
สตวนของกธิเลอาดเชตนกนัน ซซที่งทนัรงหมดนภีรอยถูตทางฝนัที่งตะวนันออกของแมตนทร าจอรรแดน

1 พศด 5:11-17 ลธกหลานของกาดอาศดัยอยธผ่ตรงหนห้าเขาในแผผ่นดทินบาชานไปจนถซง
เมชองสาเลคาหห 12 โยเอลเปป็นเจห้า ชาฟามเปป็นทมีชื่สอง ยานดัย และชาฟดัทในบาชาน 13 และวงศหญาตทิ
ของเขาตามเรชอนบรรพบบรบษของเขา คชอมมีคาเอล เมชบลลาม เชบา โยรดัย ยาคาน ศทิอา และเอเบอรห 
เจป็ดคนดห้วยกดัน 14 คนเหลผ่านมีทั้เปป็นบบตรอาบมีฮาอทิล ผธห้เปป็นบบตรชายหบรมี ผธห้เปป็นบบตรชายยาโรอาหห ผธห้เปป็น
บบตรชายกทิเลอาด ผธห้เปป็นบบตรชายมมีคาเอล ผธห้เปป็นบบตรชายเยชทิชดัย ผธห้เปป็นบบตรชายยาโด ผธห้เปป็นบบตรชาย
บบส 15 อาหทิเปป็นบบตรชายอดับดมีเอล ผธห้เปป็นบบตรชายกบนมี เปป็นเจห้านายในเรชอนบรรพบบรบษของเขา 
16 และเขาทดัทั้งหลายอาศดัยอยธผ่ในกทิเลอาด ในบาชาน และตามหดัวเมชอง และในเขตทบผ่งหญห้าทดัทั้งสทิทั้นของ
ชาโรนจนสบดเขต 17 คนเหลผ่านมีทั้ทดัทั้งสทิทั้นขซทั้นทะเบมียนสกามะโนครดัวเชชทั้อสายไวห้ในรดัชกาลของโยธา
มกษดัตรทิยหแหผ่งยธดาหห และในรดัชกาลของเยโรโบอดัมกษดัตรทิยหแหผ่งอทิสราเอล

ลถูกหลานของตระกถูลกาดถถูกบนันทซกไวข้ตรงนภีร  เชตนเดภียวกนับตระกถูลรถูเบน ทภีที่ดธินอนันเปห็นมรดก
ของพวกเขาอยถูตฝนัที่งตะวนันออกของแมตนทร าจอรรแดนในบาชาน ทางทธิศเหนสือของกรรมสธิทธธิธ เหลตานนัรน
ของรถูเบน แมข้มธิไดข้ถถูกระบรุเจาะจงเชตนนนัรน เหห็นไดข้ชนัดวตากาดมภีบรุตรชายสภีที่คนซซที่งถถูกหมายเหตรุตรงนภีร
วตาเปห็นโยเอลผถูข้เปห็นเจข้าและนข้องชายสามคนของเขา: ชาฟาม ยานนัยและชาฟนัท บรุรรุษทภีที่โดดเดตนคน
อสืที่นๆของกาดกห็ถถูกใหข้รายชสืที่อไวข้ดข้วย พวกเขาอาศนัยอยถู ตในบาชานและกธิเลอาดซซที่งอยถูตฝนัที่งตะวนันออก
ของแมตนทร าจอรรแดน เหห็นไดข้ชนัดวตาในชตวงรนัชกาลของโยธาม กษนัตรธิยรแหตงยถูดาหร และอภีกชตวงเวลา
หนซที่งในสมนัยเยโรโบอนัมกษนัตรธิยรแหตงอธิสราเอล มภีการขซรนทะเบภียนสทามะโนครนัวครอบครนัวตตางๆของ
ตระกถูลรถูเบน กาดและมนนัสเสหรครซที่งตระกถูล

1 พศด 5:18-22 คนรธเบน คนกาด และคนตระกธลมนดัสเสหหครซชื่งหนซชื่งมมีคนเกผ่งกลห้า ผธห้
ถชอดดัทั้งและดาบ และโกผ่งธนธ ชกานาญศซกสมีชื่หมชชื่นสมีชื่พดันเจป็ดรห้อยหกสทิบคน พรห้อมทมีชื่จะเขห้ารบ 19 เขาทกา
ศซกกดับคนฮาการห เยทธรห นาฟทิช และโนดดับ 20 และเมชชื่อเขาไดห้รดับความชผ่วยเหลชอ คนฮาการหและพวก
ทมีชื่อยธผ่ดห้วยทบกคนกป็ถธกมอบไวห้ในมชอของเขา เพราะเขารห้องทธลตผ่อพระเจห้าในการสงคราม และ



พระองคหทรงประสาทตามคกาทธลของเขา เพราะเขาทดัทั้งหลายวางใจในพระองคห 21 เขาไดห้กวาดเอา
ฝธงสดัตวหของขห้าศซกไป คชออธฐหห้าหมชชื่นตดัว แกะสองแสนหห้าหมชชื่นตดัว ลาสองพดัน และคนหนซชื่งแสน 
22 เพราะเขาลห้มตายเสมียมาก ดห้วยการศซกครดัทั้งนดัทั้นเปป็นมาจากพระเจห้า และเขาทดัทั้งหลายอาศดัยอยธผ่ในทมีชื่
ของเขาจนถธกกวาดไปเปป็นเชลย

สรรุปรวบยอดเกภีที่ยวกนับการศซกเหลตานนัรนทภีที่ชนะโดยตระกถูลรถูเบน กาด และมนนัสเสหรครซที่ง
ตระกถูลถถูกบนันทซกไวข้ตรงนภีร  สองตระกถูลครซที่งนภีรมภีทหารตธิดอาวรุธรวม 44,760 นาย ตลอดเวลาหลายปภี 
พวกเขาททาสงครามตตอสถูข้คนฮาการรดนังทภีที่หมายเหตรุไวข้ดข้วยใน 5:10 เหห็นไดข้ชนัดวตาคนเหลตานภีร เปห็นลถูก
หลานของอธิชมาเอล บรุตรชายของนางฮาการร ในการศซกนนัรน กองทนัพของอธิสราเอลไดข้รนับความชตวย
เหลสือในการตตอสถูข้คนฮาการรโดยกทาลนังพลอสืที่นๆของอธิสราเอลหรสือทภีที่นตาจะใชตมากกวตากห็คสือ โดยองคร
พระผถูข้เปห็นเจข้าเอง พงศาวดารศนักดธิธ สธิทธธิธ นภีรบนันทซกวตาพวกเขารข้องทถูลตตอพระเจข้าเพสืที่อขอความชตวย
เหลสือและพระเจข้าทรงสดนับฟนังคทาอธธิษฐานของพวกเขา “เพราะเขาทนัรงหลายวางใจในพระองคร”

เหมสือนเคยหลนักการทภีที่ชนัดเจนถถูกแสดงใหข้เหห็นเปห็นภาพวตาพระเจข้าทรงตอบสนองตตอคน
เหลตานนัรนทภีที่แสวงหาความชตวยเหลสือของพระองครในความเชสืที่อทภีที่แทข้จรธิงตตอพระองคร ดถู ฮภีบรถู 11:33 
พระเจข้าประทานชนัยชนะและของปลข้นมากมายแหตงสงครามแกตพวกเขาหลนังจากนนัรน สทาหรนับคน
เหลตานนัรนทภีที่ประกาศวตาพระเจข้าผถูข้เปภีที่ยมดข้วยความรนักไมตมภีวนันเหห็นชอบใหข้ททาสงคราม กรรุณาหมายเหตรุ
วลภีทภีที่วตา “เพราะเขาลข้มตายเสภียมาก ดข้วยการศซกครนัร งนนัรนเปห็นมาจากพระเจข้า” ตระกถูลเหลตานภีร จซงอาศนัย
อยถูตในเขตแดนทภีที่ถถูกขยายออกของตนโดยยซดมาจากคนฮาการร จนถซงสมนัยการถถูกกวาดไปเปห็นเชลย
ยนังอนัสซภีเรภีย 

1 พศด 5:23-24 คนตระกธลมนดัสเสหหครซชื่งหนซชื่งอาศดัยอยธผ่ในแผผ่นดทินนดัทั้น เขามมีคนมาก
ขซทั้นดห้วยกดันตดัทั้งแตผ่เมชองบาชานถซงเมชองบาอดัลเฮอรหโมน เสนมีรห และภธเขาเฮอรหโมน 24 ตผ่อไปนมีทั้เปป็น
หดัวหนห้าเรชอนบรรพบบรบษของเขาคชอ เอเฟอรห อทิชอมี เอลมีเอล อดัสรมีเอล เยเรมมียห โฮดาวทิยาหห และยาดมีเอล
เปป็นทแกลห้วทหาร คนมมีชชชื่อเสมียง เปป็นหดัวหนห้าเรชอนบรรพบบรบษของเขา



คนตระกถูลมนนัสเสหรครซที่งหนซที่งซซที่งอาศนัยอยถู ตทางฝนัที่งตะวนันออกของแมตนทร าจอรรแดน พอเอาชนะ
คนฮาการรไดข้แลข้วกห็ขยายเขตแดนของตนออกไปทางทธิศเหนสือตลอดทางไปจนถซงภถูเขาเฮอรรโมน 
อนันหลนังนภีรอยถูตทางทธิศเหนสือคตอนไปทธิศตะวนันออกเฉภียงเหนสือหตางจากทะเลกาลธิลภีประมาณสามสธิบ
หข้าไมลร บรุรรุษสทาคนัญๆของคนมนนัสเสหรสตวนนนัรนจซงถถูกใหข้รายชสืที่อไวข้เพสืที่อบนันทซก ดนังนนัรนเมสืที่อหลาย
ตระกถูลเหลตานภีร แสวงหาความชตวยเหลสือของพระเจข้าโดยความเชสืที่อในการศซกตตอสถูข้เหลตาผถูข้ครอบครอง
อธรรมของแผตนดธินทภีที่ทรงสนัญญาไวข้แกตพวกเขา พระเจข้ากห็ประทานชนัยชนะใหญตโตแกตพวกเขาและ
พวกเขากห็ขยายเขตแดนของตนออกไปอยตางมหาศาล “ความสรุขเปห็นของคนทนัรงหลายผถูข้วางใจใน
พระองคร” (เพลงสดรุดภี 2:12)

1 พศด 5:25-26 แตผ่เขาทดัทั้งหลายละเมทิดตผ่อพระเจห้าแหผ่งบรรพบบรบษของเขา และเลผ่น
ชธห้กดับบรรดาพระของชนชาตทิทดัทั้งหลายแหผ่งแผผ่นดทินนดัทั้น ผ ธห้ซซชื่งพระเจห้าทรงทกาลายเสมียตผ่อหนห้าเขาทดัทั้ง
หลาย 26 พระเจห้าแหผ่งอทิสราเอลจซงทรงเรห้าจทิตใจของปธลกษดัตรทิยหแหผ่งอดัสซมีเรมีย และจทิตใจของททิ
กลดัทปทิเลเสอรหกษดัตรทิยหแหผ่งอดัสซมีเรมีย และพระองคหทรงกวาดเขาไปเสมียคชอ คนรธเบน คนกาด และคน
ตระกธลมนดัสเสหหครซชื่งหนซชื่ง และพาเขาทดัทั้งหลายไปยดังฮาลาหห ฮาโบรห ฮารา และแมผ่นกทั้าเมชองโกซาน 
จนถซงทบกวดันนมีทั้

แมข้ไดข้รนับชนัยชนะยธิที่งใหญตโดยความเชสืที่อ ตระกถูลเหลตานภีรกห็กลนับสนัตยรและลข้มลงในความบาป 
“แตตเขาทนัรงหลายละเมธิดตตอพระเจข้าแหตงบรรพบรุรรุษของเขา และเลตนชถูข้กนับบรรดาพระของชนชาตธิทนัรง
หลายแหตงแผตนดธินนนัรน ผถูข้ซซที่งพระเจข้าทรงททาลายเสภียตตอหนข้าเขาทนัรงหลาย” การทดลองใหข้เปห็นเหมสือน
ชาวโลกและเลภียนแบบวธิธภีปฏธิบนัตธิทางศาสนาแบบคนนนับถสือพระตตางดข้าวของพวกเขากลายเปห็นการ
ลตอลวงทภีที่คนจทานวนมากในอธิสราเอลจะพตายแพข้ ดข้วยเหตรุนภีร  เหมสือนทภีที่พระเจข้าทรงสนัญญาไวข้นานมา
แลข้ว พระองครทรงตภีสอนพวกเขา

ความบาปนนัรนคสือ การนนับถสือรถูปเคารพและการละเมธิดสามขข้อแรกของบนัญญนัตธิสธิบประการ 
การเรธิที่มไมตสนัตยรซสืที่อตตอพระเจข้าเปห็นเหมสือนคนๆหนซที่งทภีที่เรธิที่มไมตสนัตยรซสืที่อตตอคถูตสมรส อยตางหลนังเปห็นการ
เลตนชถูข้ฝตายรตางกาย อยตางแรกเปห็นการเลตนชถูข้ฝตายวธิญญาณ ทนัรงคถูตเปห็นความบาปอนันรข้ายแรง โปรด



สนังเกตการตภีสอนทภีที่พระเจข้าทรงนทามาสถูตพวกเขาเพราะการเลตนชถูข้ฝตายวธิญญาณของพวกเขา พระเจข้า
เองทรงเปห็นผถูข้ทภีที่เรข้าจธิตใจปถูล กษนัตรธิยรแหตงอนัสซภีเรภียในสมนัยของเมนาเฮมกษนัตรธิยรแหตงอธิสราเอล ดถู 2 
พงศรกษนัตรธิยร 15:19-20 อธิสราเอลยนังไมตยอมเขห็ดหลาบเสภียทภี ดนังนนัรนพระเจข้าจซงทรงใชข้ทธิกลนัทปธิเลเสอรร
กษนัตรธิยรของคนอนัสซภีเรภียมาในสมนัยของเปคาหรกษนัตรธิยรแหตงอธิสราเอล เพสืที่อรรุกรานแผตนดธินนนัรนและททา
สงครามตตอสถูข้มนัน ดถู 2 พงศรกษนัตรธิยร 15:29 สธิบตระกถูลฝตายเหนสือนนัรนสรุดทข้ายแลข้วถถูกกวาดตข้อนไปเปห็น
เชลยทนัรงหมดจากแผตนดธินของตนและตกเปห็นเชลยอยถูตจนถซงสมนัยของการเขภียนหนนังสสือพงศาวดาร
ซซที่งเชสืที่อกนันวตาเขภียนโดยเอสรา

*****

ภนพรวมของ 1 พงศนวดนร 6: 1 พงศาวดาร 6 นลาเสนอภาพรวมของวงศร์วานของเลวภี 
พวกปจุโรหยิตและนครตว่างๆทภีนึ่เกภีนึ่ยวขด้องกนับพวกเขา

1 พศด 6:1-3 บบตรชายของเลวมีคชอ เกอรหโชม โคฮาท และเมรารมี 2 บบตรชายของ
โคฮาทชชชื่อ อดัมราม อทิสฮารห เฮโบรน และอบสซมีเอล 3 บบตรของอดัมรามคชอ อาโรน โมเสส และนางมทิ
เรมียม บบตรชายอาโรนคชอ นาดดับ อาบมีฮธ เอเลอาซารห และอทิธามารห ลถูกหลานของเลวภีถถูกบนันทซกไวข้ใน
ทภีที่นภีร  อาโรนมภีบรุตรชายเจห็ดคน นาดนับและอาบภีฮถูตายเมสืที่อพระเจข้าทรงฆตาพวกเขาดนังทภีที่บนันทซกไวข้ในเลวภี
นธิตธิ 10 บรุตรชายเหลตานนัรนของเกอรรโชม โคฮาท และเมรารภีกลายเปห็นประมรุขของสามวงศรวานนนัรน
ของคนเลวภี วงศรวานของพวกปรุโรหธิตสมนัยพระคนัมภภีรรเดธิมทภีที่สสืบเชสืรอสายมาจากอาโรนจซงถถูกนทาเสนอ
อาโรนเปห็นหลานชายของโคฮาท บรุตรชายของเลวภี เอเลอาซารรสสืบเชสืรอสายตตอจากอาโรนและเรธิที่ม
วงศรวานของพวกปรุโรหธิตตามแบบอาโรน

1 พศด 6:4-15 เอเลอาซารหใหห้กกาเนทิดบบตรชชชื่อฟมีเนหดัส ฟมีเนหดัสใหห้กกาเนทิดบบตรชชชื่ออาบมี
ชธวา 5 อาบมีชธวาใหห้กกาเนทิดบบตรชชชื่อบบคคมี บบคคมีใหห้กกาเนทิดบบตรชชชื่ออบสซมี 6 อบสซมีใหห้กกาเนทิดบบตรชชชื่อเศ-ราหทิ
ยาหห เศ-ราหทิยาหหใหห้กกาเนทิดบบตรชชชื่อเมราโยท 7 เมราโยทใหห้กกาเนทิดบบตรชชชื่ออามารทิยาหห อามารทิยาหหใหห้
กกาเนทิดบบตรชชชื่ออาหทิทธบ 8 อาหทิทธบใหห้กกาเนทิดบบตรชชชื่อศาโดก ศาโดกใหห้กกาเนทิดบบตรชชชื่ออาหทิมาอดัส 9 อา
หทิมาอดัสใหห้กกาเนทิดบบตรชชชื่ออาซารทิยาหห อาซารทิยาหหใหห้กกาเนทิดบบตรชชชื่อโยฮานดัน 10 และโยฮานดันใหห้



กกาเนทิดบบตรชชชื่ออาซารทิยาหห (ทผ่านนมีทั้แหละทมีชื่ทกาหนห้าทมีชื่ปบโรหทิตอยธผ่ในพระวทิหารซซชื่งซาโลมอนทรงสรห้าง
ในเยรธซาเลป็ม) 11 อาซารทิยาหหใหห้กกาเนทิดบบตรชชชื่ออามารทิยาหห อามารทิยาหหใหห้กกาเนทิดบบตรชชชื่ออาหทิทธบ 12
อาหทิทธบใหห้กกาเนทิดบบตรชชชื่อศาโดก ศาโดกใหห้กกาเนทิดบบตรชชชื่อชดัลลธม 13 ชดัลลธมใหห้กกาเนทิดบบตรชชชื่อฮทิลคมี
ยาหห ฮทิลคมียาหหใหห้กกาเนทิดบบตรชชชื่ออาซารทิยาหห 14 อาซารทิยาหหใหห้กกาเนทิดบบตรชชชื่อเสไรอาหห เสไรอาหหใหห้
กกาเนทิดบบตรชชชื่อเยโฮซาดดัก 15 และเยโฮซาดดักถธกกวาดไปเปป็นเชลย เมชชื่อพระเยโฮวาหหไดห้ทรงใหห้ยธ
ดาหห และเยรธซาเลป็มเขห้าสธผ่การถ ธกกวาดไปเปป็นเชลยดห้วยหดัตถหของเนบธคดัดเนสซารห

วงศรวานของพวกปรุโรหธิตตามแบบอาโรนตนัรงแตตเอเลอาซารรจนถซงสมนัยการถถูกกวาดตข้อนไป
เปห็นเชลยยนังบาบธิโลนถถูกบนันทซกไวข้ตรงนภีร  ในสมนัยของอรุสซภี ตทาแหนตงปรุโรหธิตถถูกโอนยข้ายไปยนัง
ครอบครนัวของอธิธามารร ซซที่งเอลภีเปห็นมหาปรุโรหธิตคนแรก จากนนัรนมนันกห็ตตอเนสืที่องมาจนถซงสมนัยของซา
โลมอนเมสืที่อมนันถถูกคสืนใหข้แกตศาโดกซซที่งเปห็นของเชสืรอสายของเอเลอาซารร

1 พศด 6:16 บบตรชายของเลวมีคชอ เกอรหโชม โคฮาท และเมรารมี คนเลวภีสามพวก
ถถูกแนะนทาใหข้รถูข้จนักและจะถถูกพรรณนาขข้างลตาง

1 พศด 6:17-30 ตผ่อไปนมีทั้เปป็นชชชื่อบบตรชายของเกอรหโชมคชอ ลทิบนมี และชทิเมอมี 18 บบตร
ชายของโคฮาทคชอ อดัมราม อทิสฮารห เฮโบรน และอบสซมีเอล 19 บบตรชายของเมรารมีคชอ มาหหลมี และมธชมี
เหลผ่านมีทั้เปป็นครอบครดัวของคนเลวมีตามพงศหพดันธบหบทิดาของเขา บรุตรชายเหลตานนัรนของบรุตรชายทนัรง
สามของเลวภีถถูกใหข้รายชสืที่อไวข้ 20 บบตรชายของเกอรหโชมคชอลทิบนมี บบตรชายของลทิบนมีคชอยาหาท บบตร
ชายของยาหาทคชอศทิมมาหห 21 บบตรชายของศทิมมาหหคชอโยอาหห บบตรชายของโยอาหหคชออทิดโด บบตร
ชายของอทิดโดคชอเศ-ราหห บบตรชายของเศ-ราหหคชอเยอาเธรดัย 22 บบตรชายของโคฮาทคชอ อดัมมมีนาดดับ
บบตรชายของอดัมมมีนาดดับคชอโคราหห บบตรชายของโคราหหคชออดัสสมีรห 23 บบตรชายของอดัสสมีรหคชอเอลคา
นาหห บบตรชายของเอลคานาหหคชออาบมียาสาฟ บบตรชายของอาบมียาสาฟคชออดัสสมีรห 24 บบตรชายของ
อดัสสมีรหคชอทาหดัท บบตรชายของทาหดัทคชออบรมีเอล บบตรชายของอบรมีเอลคชออบสซมียาหห บบตรชายของอบสซมี
ยาหหคชอชาอธล 25 บบตรชายของเอลคานาหหคชอ อามาสดัย และอาหทิโมท 26 สกาหรดับเอลคานาหหนดัทั้น 
บบตรชายของเอลคานาหหคชอโศฟดัย บบตรชายของโศฟดัยคชอนาหดัท 27 บบตรชายของนาหดัทคชอเอลมีอดับ 



บบตรชายของเอลมีอดับคชอเยโรฮดัม บบตรชายของเยโรฮดัมคชอเอลคานาหห 28 บบตรชายของซามธเอลคชอ 
วดัสนมีบบตรหดัวปมีของเขา และอาบมียาหห 29 บบตรชายของเมรารมีคชอมาหหลมี บบตรชายของมาหหลมีคชอลทิบนมี 
บบตรชายของลทิบนมีคชอชทิเมอมี บบตรชายของชทิเมอมีคชออบสซาหห 30 บบตรชายของอบสซาหหคชอชทิเมอมี บบตร
ชายของชทิเมอมีคชอฮดักกมียาหห บบตรชายของฮดักกมียาหหคชออาสายาหห ลถูกหลานเพธิที่มเตธิมของบรุตรชายเหลตา
นนัรนของเลวภีจซงถถูกใหข้รายชสืที่อไวข้

1 พศด 6:31-32 เหลผ่านมีทั้เปป็นบบคคลทมีชื่ดาวทิดทรงแตผ่งตดัทั้งใหห้ดธแลการรห้องเพลงในพระ
นทิเวศของพระเยโฮวาหห หลดังจากทมีชื่หมีบพดันธสดัญญามาตดัทั้งอยธผ่ทมีชื่นดัชื่นแลห้ว 32 เขาทดัทั้งหลายทกาการ
ปรนนทิบดัตทิดห้วยเพลง ขห้างหนห้าทมีชื่พดักอาศดัยในพลดับพลาแหผ่งชบมนบม จนซาโลมอนไดห้ทรงสรห้างพระ
นทิเวศของพระเยโฮวาหหในเยรธซาเลป็ม และเขาไดห้ปฏทิบดัตทิหนห้าทมีชื่ของเขาตามตกาแหนผ่ง ทภีที่ถถูกใหข้รายชสืที่อ
ไวข้ขข้างลตางนภีรคสือ พวกนนักดนตรภีของพลนับพลาและของพระวธิหารในเวลาตตอมา ทรุกคนเปห็นคนเลวภี 
ดาวธิดเปห็นผถูข้จนัดระเบภียบพวกเขาเชตนนนัรน หลนังจากพระวธิหารถถูกสรข้างขซรนแลข้ว คนเลวภีทภีที่มภีชสืที่ออยถูตขข้าง
ลตางกห็สนับเปลภีที่ยนหมรุนเวภียนกนันตามตารางเวลาทภีที่เจาะจงดนังทภีที่ดาวธิดไดข้สนัที่งไวข้ใน 1 พงศาวดาร 25

1 พศด 6:33-48 ตผ่อไปนมีทั้เปป็นบบคคลทมีชื่ปฏทิบดัตทิงานอยธผ่พรห้อมกดับบบตรของเขา พวกบบตร
ชายของคนโคฮาทคชอ เฮมานนดักรห้อง ผธห้เปป็นบบตรชายโยเอล ผธห้เปป็นบบตรชายเชมธเอล 34 ผธห้เปป็นบบตร
ชายเอลคานาหห ผธห้เปป็นบบตรชายเยโรฮดัม ผธห้เปป็นบบตรชายเอลมีเอล ผธห้เปป็นบบตรชายโทอาหห 35 ผธห้เปป็นบบตร
ชายศธฟ ผธห้เปป็นบบตรชายเอลคานาหห ผธห้เปป็นบบตรชายมาฮาท ผธห้เปป็นบบตรชายอามาสดัย 36 ผธห้เปป็นบบตร
ชายเอลคานาหห ผธห้เปป็นบบตรชายโยเอล ผธห้เปป็นบบตรชายอาซารทิยาหห ผธห้เปป็นบบตรชายเศฟดันยาหห 37 ผธห้
เปป็นบบตรชายทาหดัท ผธห้เปป็นบบตรชายอดัสสมีรห ผธห้เปป็นบบตรชายอาบมียาสาฟ ผธห้เปป็นบบตรชายโคราหห 38 ผธห้
เปป็นบบตรชายอทิสฮารห ผธห้เปป็นบบตรชายโคฮาท ผธห้เปป็นบบตรชายเลวมี ผธห้เปป็นบบตรชายอทิสราเอล 39 กดับอา
สาฟพมีชื่นห้องของเขา ผธห้ซซชื่งยชนอยธผ่ขห้างขวามชอของเขา คชออาสาฟบบตรชายเบเรคทิยาหห ผธห้เปป็นบบตรชายชทิ
เมอา 40 ผธห้เปป็นบบตรชายมมีคาเอล ผธห้เปป็นบบตรชายบาอาเสยาหห ผธห้เปป็นบบตรชายมดัลคทิยาหห 41 ผธห้เปป็น
บบตรชายเอทนมี ผธห้เปป็นบบตรชายเศ-ราหห ผธห้เปป็นบบตรชายอาดายาหห 42 ผธห้เปป็นบบตรชายเอธาน ผธห้เปป็น
บบตรชายศทิมมาหห ผธห้เปป็นบบตรชายชทิเมอมี 43 ผธห้เปป็นบบตรชายยาหาท ผธห้เปป็นบบตรชายเกอรหโชม ผธห้เปป็น



บบตรชายเลวมี 44 ทมีชื่ขห้างซห้ายมชอมมีบบตรชายของเมรารมี พมีชื่นห้องของเขาคชอ เอธานผธห้เปป็นบบตรชายคมีชมี ผธห้
เปป็นบบตรชายอดับดมี ผธห้เปป็นบบตรชายมดัลลธค 45 ผธห้เปป็นบบตรชายฮาชาบทิยาหห ผธห้เปป็นบบตรชายอามาซทิยาหห 
ผธห้เปป็นบบตรชายฮทิลคมียาหห 46 ผธห้เปป็นบบตรชายอดัมซมี ผธห้เปป็นบบตรชายบานมี ผธห้เปป็นบบตรชายเชเมอรห 47 ผธห้
เปป็นบบตรชายมาหหลมี ผธห้เปป็นบบตรชายมธชมี ผธห้เปป็นบบตรชายเมรารมี ผธห้เปป็นบบตรชายเลวมี 48 และคนเลวมีพมีชื่
นห้องของเขาไดห้รดับแตผ่งตดัทั้งใหห้ปฏทิบดัตทิงานทบกอยผ่างของพลดับพลาของพระนทิเวศของพระเจห้า

เหลตานนักดนตรภีประจทาพระวธิหารจซงถถูกใหข้รายชสืที่อไวข้ โดยทรุกคนเปห็นวงศรวานของโคฮาท ซซที่ง
เชสืรอสายปรุโรหธิตของอาโรนกห็มาจากเขาเชตนกนัน เราควรหมายเหตรุ เอลคานาหห ในขข้อ 34 ไวข้ นภีที่นตาจะ
ใชตบธิดาของซามธเอล บรุตรชายของเขาซซที่งถถูกหมายเหตรุวตาชสืที่อ เชมถูเอล เปห็นการออกเสภียงอภีกแบบ
หนซที่งสทาหรนับซามถูเอล มนันจซงปรากฏชนัดเจนวตาซามถูเอลเปห็นเลวภีคนหนซที่งแหตงวงศรวานของโคฮาท ซซที่ง
เชสืรอสายปรุโรหธิตกห็มาจากเขาเชตนกนัน เขาถถูกใหข้รายชสืที่อตรงนภีรวตาเปห็นหนซที่งในนนักดนตรภีสมนัยแรกๆของ
พลนับพลา ในขข้อ 33, 39 และ 44 เราอตานเกภีที่ยวกนับนนักดนตรภีประจทาพระวธิหารสมนัยแรกๆซซที่งถถูกกลตาว
ถซงในหนนังสสือเพลงสดรุดภี: เฮมาน อาสาฟ และเอธาน คนเหลตานภีรทนัรงหมดสสืบเชสืรอสายมาจากโคฮาท
ซซที่งเชสืรอสายปรุโรหธิตกห็มาจากเขาเชตนกนัน

1 พศด 6:49-53 แตผ่อาโรนกดับบบตรชายของทผ่านถวายเครชชื่องบธชาบนแทผ่นเครชชื่องเผา
บธชาและบนแทผ่นเครชชื่องหอม และปฏทิบดัตทิงานทดัทั้งสทิทั้นในทมีชื่บรทิสบทธทิธิ์ทมีชื่สบด และกระทกาการลบมลททิน
บาปของอทิสราเอล ตามทบกอยผ่างทมีชื่โมเสสผธห้รดับใชห้ของพระเจห้าไดห้บดัญชาไวห้ 50 ตผ่อไปนมีทั้เปป็นบบตรชาย
ของอาโรนคชอเอเลอาซารห บบตรชายของเอเลอาซารหคชอฟมีเนหดัส บบตรชายของฟมีเนหดัสคชออาบมีชธวา 
51 บบตรชายอาบมีชธวาคชอบบคคมี บบตรชายของบบคคมีคชออบสซมี บบตรชายของอบสซมีคชอเศ-ราหทิยาหห 52 บบตร
ชายของเศ-ราหทิยาหหคชอเมราโยท บบตรชายของเมราโยทคชออามารทิยาหห บบตรชายของอามารทิยาหหคชอ
อาหทิทธบ 53 บบตรชายของอาหทิทธบคชอศาโดก บบตรชายของศาโดกคชออาหทิมาอดัส

วงศรวานของเลวภีคราวนภีร โยกไปยนังวงศรวานของอาโรน งานของพวกปรุโรหธิตและสาย
ปรุโรหธิต กลตาวอยตางเจาะจงกห็คสือ พวกเขาจะตข้อง “กระททาการลบมลทธินบาปของอธิสราเอล ตามทรุก



อยตางทภีที่โมเสสผถูข้รนับใชข้ของพระเจข้าไดข้บนัญชาไวข้” วงศรวานของอาโรนผตานทางเอเลอาซารรถถูก
หมายเหตรุอภีกครนัร งจนถซงอาหธิมาอนัส

1 พศด 6:54-81 ตผ่อไปนมีทั้เปป็นทมีชื่อาศดัยของเขาตามคผ่ายในเขตแดนของเขา คชอลธก
หลานของอาโรน ครอบครดัวคนโคฮาท เพราะสลากตกเปป็นของเขา 55 เขาไดห้รดับเมชองเฮโบรนใน
แผผ่นดทินยธดาหห และทบผ่งหญห้าซซชื่งอยธผ่ลห้อมรอบนดัทั้น 56 แตผ่ทบผ่งนาและตามชนบทของเมชองนดัทั้น เขายกใหห้
แกผ่คาเลบบบตรชายเยฟบนเนหห 57 เขาใหห้เมชองตผ่างๆแหผ่งยธดาหหแกผ่ลธกหลานของอาโรน คชอเมชองเฮโบ
รนซซชื่งเปป็นเมชองลมีทั้ภดัย เมชองลทิบนาหหกดับทบผ่งหญห้า เมชองยาททมีรห เมชองเอชเทโมอากดับทบผ่งหญห้า 58 ฮมีเลน
พรห้อมกดับทบผ่งหญห้า เดบมีรหพรห้อมกดับทบผ่งหญห้า 59 อาชานพรห้อมกดับทบผ่งหญห้า และเบธเชเมชพรห้อมกดับ
ทบผ่งหญห้า 60 และจากดทินแดนตระกธลเบนยามทินกป็มอบเมชองเกบาพรห้อมกดับทบผ่งหญห้า อาเลเมทพรห้อม
กดับทบผ่งหญห้า และอานาโธทพรห้อมกดับทบผ่งหญห้า หดัวเมชองทดัทั้งสทิทั้นของเขาทบกครอบครดัวเปป็นสทิบสามหดัว
เมชองดห้วยกดัน 61 สผ่วนคนโคฮาททมีชื่เหลชออยธผ่นดัทั้นไดห้รดับสผ่วนมอบโดยสลากทมีชื่ไดห้จากครอบครดัวของ
ตระกธล จากตระกธลมนดัสเสหหครซชื่งหนซชื่งมมีสทิบหดัวเมชอง 62 และมอบสทิบสามหดัวเมชองจากตระกธลอทิสสา
คารห ตระกธลอาเชอรห ตระกธลนดัฟทาลมี และจากตระกธลมนดัสเสหหในบาชานใหห้แกผ่คนเกอรหโชมตาม
ครอบครดัวของเขา 63 และมอบโดยสลากสทิบสองหดัวเมชองจากตระกธลรธเบน ตระกธลกาด และตระ
กธลเศบธลบนใหห้แกผ่คนเมรารมีตามครอบครดัวของเขา 64 ดดังนมีทั้แหละประชาชนอทิสราเอลไดห้มอบหดัว
เมชองพรห้อมกดับทบผ่งหญห้าใหห้แกผ่คนเลวมี 65 และคนอทิสราเอลไดห้จดับสลากใหห้หดัวเมชองจากตระกธลยธดาหห 
ตระกธลสทิเมโอน และตระกธลเบนยามทิน ตามทมีชื่กลผ่าวชชชื่อไวห้นดัทั้นดห้วย 66 และครอบครดัวคนโคฮาททมีชื่
เหลชออยธผ่มมีหดัวเมชองอดันเปป็นดทินแดนของเขาจากตระกธลเอฟราอทิม 67 คนอทิสราเอลไดห้ใหห้หดัวเมชองลมีทั้
ภดัย คชอเมชองเชเคมพรห้อมกดับทบผ่งหญห้าในถทิชื่นภธเขาเอฟราอทิม เมชองเกเซอรหพรห้อมกดับทบผ่งหญห้า 68 เมชอง
โยกเมอดัมพรห้อมกดับทบผ่งหญห้า เมชองเบธโฮโรนพรห้อมกดับทบผ่งหญห้า 69 เมชองอดัยยาโลนพรห้อมกดับทบผ่งหญห้า
เมชองกดัทรทิมโมนพรห้อมกดับทบผ่งหญห้า 70 และมอบเมชองจากตระกธลมนดัสเสหหครซชื่งหนซชื่ง คชอเมชองอาเนอ
รหพรห้อมกดับทบผ่งหญห้า เมชองบทิเลอดัมพรห้อมกดับทบผ่งหญห้าใหห้แกผ่ครอบครดัวคนโคฮาททมีชื่เหลชออยธผ่ 71 ดทิน
แดนของมนดัสเสหหครซชื่งตระกธลทมีชื่มอบใหห้แกผ่คนเกอรหโชมคชอ โกลานในเมชองบาชานพรห้อมกดับทบผ่ง
หญห้า และอดัชทาโรทพรห้อมกดับทบผ่งหญห้า 72 และจากตระกธลอทิสสาคารห คชอเมชองเคเดชพรห้อมกดับทบผ่ง



หญห้า เมชองดาเบรดัทพรห้อมกดับทบผ่งหญห้า 73 และเมชองราโมทพรห้อมกดับทบผ่งหญห้า และเมชองอาเนม
พรห้อมกดับทบผ่งหญห้า 74 จากตระกธลอาเชอรห คชอ เมชองมาชาลพรห้อมกดับทบผ่งหญห้า เมชองอดับโดนพรห้อม
กดับทบผ่งหญห้า 75 เมชองหบกอกพรห้อมกดับทบผ่งหญห้า และเมชองเรโหบพรห้อมกดับทบผ่งหญห้า 76 และจากตระกธ
ลนดัฟทาลมี คชอ เมชองเคเดชในกาลทิลมีพรห้อมกดับทบผ่งหญห้า เมชองฮดัมโมนพรห้อมกดับทบผ่งหญห้า เมชองคมีรทิ
ยาธาอทิมพรห้อมกดับทบผ่งหญห้า 77 สผ่วนคนเมรารมีทมีชื่เหลชออยธผ่นดัทั้นไดห้รดับจากตระกธลเศบธลบนคชอ เมชองรทิมโม
นพรห้อมกดับทบผ่งหญห้า เมชองทาโบรหพรห้อมกดับทบผ่งหญห้า 78 และฟากแมผ่นกทั้าจอรหแดนขห้างโนห้นทมีชื่เยรมีโค 
คชอฟากตะวดันออกของแมผ่นกทั้าจอรหแดนนดัทั้น จากตระกธลรธเบน คชอเมชองเบเซอรหในถทิชื่นทบรกดันดาร
พรห้อมกดับทบผ่งหญห้า เมชองยาฮาสพรห้อมกดับทบผ่งหญห้า 79 เมชองเคเดโมทพรห้อมกดับทบผ่งหญห้า และเมชอง
เมฟาอาทพรห้อมกดับทบผ่งหญห้า 80 และจากตระกธลกาด คชอ เมชองราโมทในกทิเลอาดพรห้อมกดับทบผ่งหญห้า 
เมชองมาหะนาอทิมพรห้อมกดับทบผ่งหญห้า 81 เมชองเฮสโบนพรห้อมกดับทบผ่งหญห้า เมชองยาเซอรหพรห้อมกดับทบผ่ง
หญห้า

รายชสืที่อหนัวเมสืองและหมถูตบข้านเหลตานนัรนของคนเลวภีและพวกปรุโรหธิตถถูกใหข้ไวข้ตรงนภีร  นคร
สทาคนัญๆไดข้แกต เฮโบรน (ขข้อ 55) เดบภีรร (ขข้อ 58) เบธเชเมช (ขข้อ 59) และอานาโธท (ขข้อ 60) บรุตร
ชายเหลตานนัรนของโคฮาทไดข้รนับมอบสธิบหนัวเมสืองโดยการจนับฉลากในขข้อ 61 บรุตรชายเหลตานนัรนของ
เกอรรโชมไดข้รนับมอบสธิบสามหนัวเมสืองในขข้อ 62 และบรุตรชายเหลตานนัรนของเมรารภีไดข้รนับมอบสธิบสอง
หนัวเมสืองในขข้อ 63

เมสืองลภีรภนัยถถูกใหข้รายชสืที่อไวข้เชตนกนัน บางชสืที่อเหลตานนัรนทภีที่ครุข้นหถูมากกวตา ไดข้แกต: เชเคม (ขข้อ 67) 
เบธโฮโรน (ขข้อ 68) โกลาน (ขข้อ 71) คภีรธิยาธาอธิม (ขข้อ 76) ราโมท (ขข้อ 80) มาหะนาอธิม (ขข้อ 80) 
และเฮสโบน (ขข้อ 81)

*****

ภนพรวมของ 1 พงศนวดนร 7: 1 พงศาวดาร 7 นลาเสนอภาพรวมตว่างๆของวงศร์วานของ
อยิสสาคารร์ เบนยามยิน นนัฟทาลภี เอฟราอยิมและอาเชอรร์ ในขด้อ 27 โยชถูวาถถูกหมายเหตจุวว่าเปป็นคนตระ
กถูลเอฟราอยิม 



1 พศด 7:1-5 บบตรชายของอทิสสาคารห คชอ โทลา ปธอาหห ยาชธบ และชทิมโรน สมีชื่คน
ดห้วยกดัน 2 บบตรชายของโทลาคชอ อบสซมี เรไฟยาหห เยรมีเอล ยามดัย ยทิบสดัม และเชมธเอล หดัวหนห้าใน
เรชอนบรรพบบรบษของเขา คชอของโทลา เปป็นทแกลห้วทหารของพงศหพดันธบหของเขา และจกานวนของ
คนเหลผ่านมีทั้ในรดัชสมดัยของดาวทิดเปป็นสองหมชชื่นสองพดันหกรห้อยคน 3 บบตรชายของอบสซมีคชอ อทิสราหทิ
ยาหห และบบตรชายของอทิสราหทิยาหหคชอ มมีคาเอล โอบาดมีหห โยเอล และอทิสชมีอาหห หห้าคนดห้วยกดัน ทบก
คนเปป็นคนชดัทั้นหดัวหนห้า 4 และพรห้อมกดับคนเหลผ่านมีทั้ตามพงศหพดันธบหของเขาตามเรชอนบรรพบบรบษของ
เขา มมีหนผ่วยทหารศซกสามหมชชื่นหกพดันคน เพราะเขามมีภรรยาและบบตรชายมาก 5 ญาตทิพมีชื่นห้องของ
เขาซซชื่งเปป็นคนในบรรดาครอบครดัวของอทิสสาคารห มมีหมดดห้วยกดันเปป็นทแกลห้วทหารแปดหมชชื่นเจป็ด
พดันคน ขซทั้นทะเบมียนไวห้ในสกามะโนครดัวเชชทั้อสาย

ลถูกหลานของอธิสสาคารรถถูกนทาเสนอ อธิสสาคารรใหข้ก ทาเนธิดบรุตรชายสภีที่คน ไดข้แกต โทลา ปถูอาหร
ยาชถูบ และชธิมโรน ณ เวลาทภีที่ไมตถถูกระบรุเจาะจง มภีบรุรรุษ 87,000 คนทภีที่เหมาะสทาหรนับททาศซกจาก
ตระกถูลอธิสสาคารร  

1 พศด 7:6-12 บบตรชายของเบนยามทินคชอ เบลา เบเคอรห และเยดมียาเอล สามคน
ดห้วยกดัน 7 บบตรชายของเบลาคชอ เอสโบน อบสซมี อบสซมีเอล เยรมีโมท และอทิรมี หห้าคนดห้วยกดัน เปป็น
หดัวหนห้าของเรชอนบรรพบบรบษ เปป็นทแกลห้วทหาร และจกานวนทมีชื่ขซทั้นทะเบมียนไวห้ในสกามะโนครดัวเชชทั้อ
สายของเขาเปป็นสองหมชชื่นสองพดันสามสทิบสมีชื่คน 8 บบตรชายของเบเคอรหคชอ เศมทิราหห โยอาช เอลมีเย
เซอรห เอลมีโอนดัย อมรมี เยรมีโมท อาบมียาหห อานาโธท และอาเลเมท ทดัทั้งหมดนมีทั้เปป็นบบตรชายของเบเค
อรห 9 และจกานวนทมีชื่ขซทั้นทะเบมียนไวห้ในสกามะโนครดัวเชชทั้อสาย ตามพงศหพดันธบห เปป็นหดัวหนห้าเรชอน
บรรพบบรบษของเขา เปป็นทแกลห้วทหาร เปป็นสองหมชชื่นสองรห้อยคน 10 บบตรชายของเยดมียาเอลคชอ 
บทิลฮาน และบบตรชายของบทิลฮานคชอ เยอธช เบนยามทิน เอฮธด เคนาอะนาหห เศธาน ทารชทิช และอาหทิ
ชาฮารห 11 ทดัทั้งหมดนมีทั้เปป็นบบตรชายของเยดมียาเอล ตามหดัวหนห้าเรชอนบรรพบบรบษของเขา เปป็นทแกลห้ว
ทหาร เปป็นหนซชื่งหมชชื่นเจป็ดพดันสองรห้อยคน พรห้อมทมีชื่จะทกาศซกสงคราม 12 และชบปปทิม และหบปปทิม 
เปป็นบบตรอทิระ และหบชทิมบบตรชายอาเฮอรห



ลถูกหลานของตระกถูลเบนยามธินถถูกบนันทซกไวข้ตรงนภีร  เบนยามธินมภีบรุตรชายหข้าคน แมข้วตาเบลา 
เบเคอรรและเยดภียาเอลถถูกกลตาวถซงตรงนภีร เทตานนัรนกห็ตาม ดถู 1 พงศาวดาร 8:1-2 โปรดสนังเกตชสืที่อสมนัย
ใหมตทภีที่ครุข้นหถู อจุสซภี วตามาจากตระกถูลเบนยามธิน แมข้ไมตถถูกระบรุยอดรวมในขข้อความนภีร  บรุรรุษทภีที่เหมาะ
สทาหรนับททาศซกซซที่งสสืบเชสืรอสายมาจากบรุตรชายทนัรงสามของเบนยามธินมภีทนัรงหมด 59,434 คน

1 พศด 7:13 บบตรชายของนดัฟทาลมีคชอ ยาซมีเอล กบนมี เยเซอรห และชดัลลธม ลธกหลาน
ของนางบทิลฮาหห บรุตรชายสภีที่คนถถูกคลอดใหข้แกตนนัฟทาลภี: ยาซภีเอล กรุนภี เยเซอรร และชนัลลถูม เราไมต
ทราบชนัดเจนวตาททาไมรายละเอภียดเกภีที่ยวกนับลถูกหลานของนนัฟทาลภีถซงไมตถถูกบนันทซกไวข้ 

1 พศด 7:14-19 บบตรชายของมนดัสเสหหคชอ อดัสรมีเอล ซซชื่งนางกกาเนทิดใหห้ทผ่าน (แตผ่
ภรรยานห้อยของทผ่านคชอชาวอารดัมกกาเนทิดมาคมีรหบทิดาของกทิเลอาด 15 มาคมีรหกป็รดับพมีชื่สาวของหบปปทิม
และชบปปทิมมาเปป็นภรรยา พมีชื่สาวของเขาชชชื่อมาอาคาหห) และคนทมีชื่สองชชชื่อเศโลเฟหดัด และเศโลเฟหดัด
มมีบบตรสาว 16 และมาอาคาหหภรรยาของมาคมีรหคลอดบบตรชายคนหนซชื่ง นางเรมียกชชชื่อเขาวผ่า เปเรช 
และนห้องชายของเขาชชชื่อเชเรช และบบตรชายของเขาชชชื่อ อบลาม และราเคม 17 บบตรชายของอบลาม
คชอเบดาน เหลผ่านมีทั้เปป็นบบตรชายกทิเลอาด ผธห้เปป็นบบตรชายมาคมีรห ผธห้เปป็นบบตรชายมนดัสเสหห 18 และฮดัม
โมเลเคทนห้องสาวของเขาคลอดบบตรชชชื่ออทิชโฮด อาบมีเยเซอรห และมาฮาลาหห 19 บบตรชายของเชมทิดา
คชอ อาหทิยดัน เชเคม ลทิคฮมี และอานมียดัม

ลถูกหลานของมนนัสเสหรถถูกพรรณนาไวข้ พงศาวดารศนักดธิธ สธิทธธิธ นภีร เรธิที่มตข้นโดยแยกแยะระหวตาง
บรุตรชายเหลตานนัรนของมนนัสเสหรกนับบรุตรเหลตานนัรนของภรรยานข้อยของเขา บรุตรเหลตานนัรนทภีที่เกธิดกนับ
ภรรยาของเขาคสือ อนัสรภีเอลและเศโลเฟหนัด บรุตรชายของภรรยานข้อยของเขาคสือ มาคภีรรบธิดาของกธิเลอ
าด มภีบนันทซกเพธิที่มเตธิมเกภีที่ยวกนับบรุตรสาวเหลตานนัรนของเศโลเฟหนัดในกนันดารวธิถภี 26:33; 27:1; 36:11 
และโยชถูวา 17:3 ดถูเหมสือนวตาเชสืรอสายเพศชายหลนักๆของมนนัสเสหรสสืบทอดผตานทางมาคภีรร แมข้ไมตถถูก
หมายเหตรุไวข้ตรงนภีร  อนัสรภีเอลกห็มภีบรุตรหลายคนดนังทภีที่หมายเหตรุไวข้สนัรนๆในกนันดารวธิถภี 26:31 ไมตปรากฏ
ชนัดเจนวตาททาไมพวกเขาถซงไมตถถูกใหข้รายชสืที่อไวข้ตรงนภีร



1 พศด 7:20-27 บบตรชายของเอฟราอทิมคชอชธเธลาหห และบบตรชายของชธเธลาหหคชอ
เบเรด บบตรชายของเบเรดคชอทาหดัท บบตรชายของทาหดัทคชอเอลอาดาหห บบตรชายของเอลอาดาหหคชอ
ทาหดัท 21 บบตรชายของทาหดัทคชอศาบาด บบตรชายของศาบาดคชอชธเธลาหห กดับเอเซอรหและเอเลอดัด 
ซซชื่งคนของกดัทผธห้ทมีชื่เกทิดในเมชองนดัทั้นไดห้ฆผ่าเสมีย เพราะเขาทดัทั้งหลายลงมาปลห้นสดัตวหเลมีทั้ยงของเขา 22 และ
เอฟราอทิมบทิดาของเขาไวห้ทบกขหโศกเศรห้าเปป็นหลายวดัน และพมีชื่นห้องของเขากป็มาเลห้าโลมเขา 23 และ
เอฟราอทิมกป็เขห้าไปหาภรรยา และนางกป็ตดัทั้งครรภหคลอดบบตรชายคนหนซชื่ง และทผ่านเรมียกชชชื่อเขาวผ่า เบ
รมียาหห เพราะเหตบชดัชื่วรห้ายตกอยธผ่กดับเรชอนของเขา 24 (บบตรสาวของทผ่านชชชื่อเชเอราหห ผธห้ซซชื่งสรห้างเมชอง
เบธโฮโรนลผ่างและบน และเมชองอบสเซนเชเอราหห) 25 เอฟราอทิมมมีบบตรชายชชชื่อเรฟาหห บบตรชายของ
เรฟาหหคชอเรเชฟ บบตรชายของเรเชฟคชอเทลาหห บบตรชายของเทลาหหคชอทาหาน 26 บบตรชายของทา
หานคชอลาดาน บบตรชายของลาดานคชออดัมมมีฮธด บบตรชายของอดัมมมีฮธดคชอเอลมีชามา 27 บบตรชาย
ของเอลมีชามาคชอนธน บบตรชายของนธนคชอโยชธวา

แมข้หลายชนั ที่วอายรุคนของเอฟราอธิมถถูกใหข้รายชสืที่อไวข้ตรงนภีร  ดถูเหมสือนวตาเขามภีบรุตรชายแคตสาม
คนเทตานนัรน: ชถูเธลาหร ศาบาดและเบรภียาหร (บางคนคธิดวตาเรฟาหรกห็เปห็นบรุตรชายคนหนซที่งของเอฟราอธิ
มดข้วยแทนทภีที่จะเปห็นบรุตรชายคนหนซที่งของเบรภียาหร) เหห็นไดข้ชนัดวตาศาบาดและบรุตรชายสามคนของ
เขาถถูกชาวเมสืองกนัทฆตาตาย ความเศรข้าโศกนนัรนททาใหข้เอฟราอธิมสมสถูตกนับภรรยาของตนซซที่งตนัรงครรภรเบ
รภียาหร ความคธิดในขข้อ 24 กห็คสือวตาเขาเขข้าไปหลนับนอนกนับภรรยาของเขาเพราะเหตรุชนั ที่วรข้ายไดข้ตกอยถูต
กนับเรสือนของเขาในการเสภียชภีวธิตของศาบาดและบรุตรชายทนัรงหลายของเขา เอฟราอธิมยนังมภีบรุตรสาว
คนหนซที่งชสืที่อวตาเชเอราหรดข้วยผถูข้สรข้างทนัรงเมสืองเบธโฮโรนบนและลตาง บางทภีลถูกหลานทภีที่ยธิที่งใหญตทภีที่สรุด
ของเอฟราอธิมคสือ เยโฮชถูวา หรสือเปห็นทภีที่รถูข้จนักมากกวตาในชสืที่อ โยชถูวา บรุตรชายนถูน

1 พศด 7:28-29 ทมีชื่ดทินกรรมสทิทธทิธิ์และภธมทิลกาเนาของเขาคชอ เบธเอลพรห้อมกดับบรรดา
หดัวเมชอง และนาอารดันดห้านตะวดันออก และเกเซอรหดห้านตะวดันตกพรห้อมกดับบรรดาหดัวเมชอง เชเคม
พรห้อมกดับบรรดาหดัวเมชอง และกาซาพรห้อมกดับบรรดาหดัวเมชอง 29 และตามพรมแดนของคนมนดัส
เสหห มมีเมชองเบธชานพรห้อมกดับบรรดาหดัวเมชอง ทาอานาคพรห้อมกดับบรรดาหดัวเมชอง เมกทิดโดพรห้อม
กดับบรรดาหดัวเมชอง โดรหพรห้อมกดับบรรดาหดัวเมชอง ลธกหลานโยเซฟบบตรชายอทิสราเอลไดห้อาศดัยอยธผ่ใน



ทมีชื่เหลผ่านมีทั้ หนัวเมสืองตตางๆทภีที่ถถูกยซดเอาโดยเอฟราอธิมและโดยมนนัสเสหรถถูกใหข้รายชสืที่อไวข้ ทภีที่เดตนๆไดข้แกต 
เบธเอล เชเคมและกาซาของเอฟราอธิม เมสืองเดตนๆของมนนัสเสหร ไดข้แกต เบธชานและเมกธิดโด 
ทตามกลางเมสืองอสืที่นๆ

1 พศด 7:30-40 บบตรชายของอาเชอรหคชอ อทิมนาหห อทิชวาหห อทิชวมี เบรมียาหห และเสราหห
นห้องสาวของเขา 31 บบตรชายของเบรมียาหหคชอ เฮเบอรหและมดัลคมีเอล ผธห้เปป็นบทิดาของบทิรซาวทิธ 32 เฮ
เบอรหใหห้กกาเนทิดบบตรชชชื่อยาเฟลป็ท โชเมอรห โฮธามและชธวานห้องสาวของเขา 33 บบตรชายของยาเฟลป็ท
คชอ ปาสดัค บทิมฮาล และอดัชวาท เหลผ่านมีทั้เปป็นบบตรยาเฟลป็ท 34 บบตรชายของเชเมอรหคชอ อาฮมี โรกาหห เย
ฮบบบาหห และอารดัม 35 บบตรชายของเฮเลมนห้องชายของเขาคชอ โศฟาหห อทิมนา เชเลช และอามดั
ล 36 บบตรชายของโศฟาหหคชอ สบอาหห ฮารเนเฟอรห ชธอดัล เบรมี อทิมราหห 37 เบเชอรห โฮด ชดัมมา ชทิลชาหห
อทิธราน และเบโอรา 38 บบตรชายของเยเธอรหคชอ เยฟบนเนหห ปทิสปา และอารา 39 บบตรชายของอบลลา
คชอ อาราหห ฮดันนมีเอล และรมีเซมีย 40 ทดัทั้งสทิทั้นเหลผ่านมีทั้เปป็นคนของอาเชอรห หดัวหนห้าในเรชอนบรรพบบรบษ
ของเขา เปป็นทแกลห้วทหารทมีชื่คดัดเลชอกไวห้ เปป็นเจห้านายใหญผ่ จกานวนทมีชื่ขซทั้นทะเบมียนไวห้ในสกามะโนครดัว
เชชทั้อสายเพชชื่อทกาศซกสงครามเปป็นสองหมชชื่นหกพดันคน

ลถูกหลานของอาเชอรรถถูกบนันทซกไวข้ตรงนภีร  อาเชอรรมภีบรุตรชายสภีที่คนและบรุตรสาวหนซที่งคน: อธิ
มนาหร อธิชวาหร อธิชวภี เบรภียาหร และเสราหรนข้องสาวของพวกเขา ตอนทภีที่พวกเขาถถูกนนับจทานวน อาเชอ
รรมภีบรุรรุษ 26,000 คนสทาหรนับททาศซก

*****

ภนพรวมของ 1 พงศนวดนร 8: 1 พงศาวดาร 8 ใหด้รายละเอภียดเพยินึ่มเตยิมเกภีนึ่ยวกนับลถูกหลาน
ของเบนยามยิน โดยเฉพาะตด้นตระกถูลของซาอถูลและโยนาธาน

1 พศด 8:1-32 เบนยามทินใหห้กกาเนทิดเบลาบบตรหดัวปมีของเขา อดัชเบลคนทมีชื่สอง อาหะ
ราหหคนทมีชื่สาม 2 โนฮาหหคนทมีชื่สมีชื่ ราฟาคนทมีชื่หห้า 3 และบบตรชายของเบลาคชอ อดัดดาหห เก-รา อาบมีฮธด 4
อาบมีชธวา นาอามาน อาโหอาหห 5 เก-รา เชฟธฟาน และหบราม 6 ตผ่อไปนมีทั้เปป็นบบตรชายของเอฮธด เขา



ทดัทั้งหลายเปป็นหดัวหนห้าบรรพบบรบษของชาวเมชองเกบา และเขาถธกกวาดไปเปป็นเชลยยดังเมชองมานาฮาท
7 คชอนาอามาน อาหทิยาหห และเก-รา เขาทดัทั้งหลายถธกกวาดไปเปป็นเชลย และทผ่านใหห้กกาเนทิดบบตรชชชื่อ
อบสซาหห และอาหทิฮธด 8 และชาหะราอทิมใหห้กกาเนทิดบบตรในดทินแดนโมอดับ ภายหลดังจากทมีชื่เขาไดห้ไลผ่หบ
ชทิมและบาอาราภรรยาของเขาไปแลห้ว 9 เขาใหห้กกาเนทิดบบตรกดับโฮเดชภรรยาของเขาคชอ โยบดับ ศทิเบมีย
เมชา มดัลคาม 10 เยอธส สาเคมีย และมทิรมาหห เหลผ่านมีทั้เปป็นบบตรชายของเขา เปป็นหดัวหนห้าบรรพบบรบษ
ของเขา 11 เขาใหห้กกาเนทิดบบตรกดับหบชทิมดห้วยคชอ อาบมีทธบ และเอลปาอดัล 12 บบตรชายของเอลปาอดัลคชอ
เอเบอรห มทิชอดัม และเชเมด ผธห้สรห้างเมชองโอโน และเมชองโลดพรห้อมกดับหดัวเมชอง 13 และเบรมียาหห และ
เชมา เขาทดัทั้งหลายเปป็นหดัวหนห้าบรรพบบรบษของชาวเมชองอดัยยาโลน ผธห้ซซชื่งขดับไลผ่ชาวเมชองกดัทไปเสมีย
นดัทั้น 14 และอาหทิโย ชาชดัก และเยรมีโมท 15 เศบาดทิยาหห อาราด เอเดอรห16 มมีคาเอล อทิชปาหห และโยฮา
เปป็นบบตรชายของเบรมียาหห 17 เศบาดทิยาหห เมชบลลาม ฮทิสคมี เฮเบอรห 18 อทิชเมรดัย ยทิสลทิยาหหและโยบดับ
เปป็นบบตรชายของเอลปาอดัล 19 ยาคทิม ศทิครมี ศดับดมี 20 เอลมีเยนดัย ศทิลเลธดัย เอลมีเอล 21 อาดายาหห เบไร
อาหห และชทิมราทเปป็นบบตรชายของชทิเมอมี 22 อทิชปาน เอเบอรห เอลมีเอล 23 อดับโดน ศทิครมี ฮานาน 24 
ฮานดันยาหห เอลาม อดันโธธมียาหห 25 อทิฟไดยาหห และเปนธเอลเปป็นบบตรชายของชาชดัก 26 ชดัมเชรดัย เช
หะรมียาหห อาธาลทิยาหห 27 ยาอาเรชมียาหห เอลมียาหห และศทิครมี เปป็นบบตรชายของเยโรฮดัม 28 คนเหลผ่านมีทั้
เปป็นหดัวหนห้าบรรพบบรบษของเขา ตามพงศหพดันธบหของเขา เปป็นชดัทั้นหดัวหนห้า คนเหลผ่านมีทั้อย ธผ่ใน
เยรธซาเลป็ม 29 และในกทิเบโอนกป็มมีบทิดาของกทิเบโอนอาศดัยอยธผ่ และภรรยาของทผ่านชชชื่อมาอาคาหห 30 
บบตรชายหดัวปมีของทผ่านชชชื่ออดับโดน แลห้วกป็มมี ศธรห คมีช บาอดัล นาดดับ 31 เกโดรห อาหทิโย เศเคอรห 32 และ
มทิกโลทใหห้กกาเนทิดบบตรชชชื่อชทิเมอาหห คนเหลผ่านมีทั้อาศดัยอยธผ่ตรงขห้ามกดับญาตทิของเขาในเยรธซาเลป็มดห้วย 
เขาอยธผ่กดับญาตทิของเขา

รายละเอภียดเพธิที่มเตธิมเกภีที่ยวกนับลถูกหลานของเบนยามธินถถูกบนันทซกไวข้ รวมถซงบรุตรชายสองคน
ซซที่งไมตถถูกกลตาวถซงใน 6:6 ดข้วย – โนฮาหรและราฟา บนันทซกครอบครนัวของบรุรรุษคนสทาคนัญคนอสืที่นๆ
ของตระกถูลเบนยามธินถถูกบนันทซกตรงนภีร เชตนกนัน ตระกถูลเบนยามธินมภีพรมแดนดข้านหนซที่งรตวมกนับยถูดาหร
นนัที่นคสือ พสืรนทภีที่สตวนทธิศเหนสือของนครเยรถูซาเลห็ม ดนังนนัรนในขข้อ 28-32 บรุรรุษคนสทาคนัญๆของเบนยามธิ
นทภีที่อาศนัยอยถูตทภีที่เยรถูซาเลห็มจซงถถูกหมายเหตรุไวข้ 



1 พศด 8:33-40 เนอรหใหห้กกาเนทิดบบตรชชชื่อคมีช คมีชใหห้กกาเนทิดบบตรชชชื่อซาอธล ซาอธลใหห้
กกาเนทิดบบตรชชชื่อโยนาธาน มดัลคมีชธวา อาบมีนาดดับ และเอชบาอดัล 34 และบบตรชายของโยนาธานคชอ เม
รทิบบาอดัล และเมรทิบบาอดัลใหห้กกาเนทิดบบตรชชชื่อมมีคาหห 35 บบตรชายของมมีคาหหคชอ ปมีโธน เมเลค ทาเรมีย 
และอาหดัส 36 และอาหดัสใหห้กกาเนทิดบบตรชชชื่อเยโฮอดัดดาหห และเยโฮอดัดดาหหใหห้กกาเนทิดบบตรชชชื่ออาเลเมท 
อดัสมาเวทและศทิมรมี ศทิมรมีใหห้กกาเนทิดบบตรชชชื่อโมซา 37 โมซาใหห้กกาเนทิดบบตรชชชื่อบทิเนอา บบตรชายของบทิ
เนอาคชอราฟาหห บบตรชายของราฟาหหคชอเอเลอาสาหห บบตรชายของเอเลอาสาหหคชออาเซล 38 อาเซล
มมีบบตรชายหกคน และตผ่อไปนมีทั้เปป็นชชชื่อของเขา อดัสรมีคดัม โบเครธ อทิชมาเอล เชอารทิยาหห โอบาดมีหห และ
ฮานดัน ทดัทั้งหมดนมีทั้เปป็นบบตรชายของอาเซล 39 บบตรชายของเอเชกนห้องชายของเขาคชอ อบลามบบตร
หดัวปมีของเขา เยฮธชคนทมีชื่สอง และเอลมีเฟเลทคนทมีชื่สาม 40 บบตรชายของอบลามเปป็นคนทมีชื่เปป็นทแกลห้ว
ทหาร นดักธนธ มมีลธกหลานมากหนซชื่งรห้อยหห้าสทิบคน คนเหลผ่านมีทั้ทดัทั้งสทิทั้นเปป็นลธกหลานของเบนยามทิน

วงศรวานของเบนยามธินคราวนภีรพรุตงเปข้าไปทภีที่วงศรวานของซาอถูล – ทนัรงมรดกของเขาและลถูก
หลานของเขา เปห็นไปไดข้วตาเนอรร ปถูตของซาอถูลมภีอภีกชสืที่อหนซที่ง ใน 1 ซามถูเอล 9:1 ขข้อความศนักดธิธ สธิทธธิธ
อตานวตา “มภีชายคนหนซที่งคนเบนยามธินชสืที่อคภีช บรุตรชายของอาบภีเอล” เหห็นไดข้ชนัดวตา อาบภีเอลและเนอรร
เปห็นคนๆเดภียวกนัน เชตนเดภียวกนัน อาบภีนาดนับเปห็นคนเดภียวกนันกนับอธิชวภี (ดถู 1 ซามถูเอล 14:49) เอชบาอนัล
อาจเปห็นอธิชโบเชท เมรธิบบาอนัลเปห็นคนเดภียวกนันกนับเมฟภีโบเชท ดถู 2 ซามถูเอล 4:4 และ 9:6

ตนัรงแตตขข้อ 34 เปห็นตข้นไปคสือ ลถูกหลานของโยนาธาน บรุตรชายของซาอถูล ทภีที่ถถูกหมายเหตรุไวข้
ในขข้อ 35 คสือ อาหนัสซซที่งถถูกหมายเหตรุไวข้ในขข้อความใน 9:41 ในขข้อ 36 เยโฮอนัดดาหรถถูกเรภียกวตายา
ราหรใน 9:42 ในขข้อ 37 ราฟาหรถถูกเรภียกวตาเรไฟยาหรใน 9:43 นอกจากนภีร  เอลาสาหรในขข้อ 37 กห็ถถูก
เรภียกวตาเอเลอาสาหรในขข้อ 43 ลถูกหลานคนหนซที่งในสมนัยตตอมาของซาอถูลชสืที่อวตาอรุลามมภีบรุตรชาย
หลายคนและหลานชาย 150 คนซซที่งลข้วนเปห็นนนักรบทภีที่กลข้าหาญ ทรุกคนเหลตานภีร เปห็นลถูกหลานคน
สทาคนัญของเบนยามธิน

*****



ภนพรวมของ 1 พงศนวดนร 9:1 พงศาวดาร 9 ปยิดทด้ายลลาดนับพงศร์พนันธจุร์หลนักของหนนังสสือ
เลว่มนภีนื้พรด้อมกนับรายชสืนึ่อจยิปาถะอสืนึ่นๆ ทภีนึ่ถถูกรวมไวด้ดด้วยคสือ รายชสืนึ่อเหลว่านนันื้นของครอบครนัวแรกๆทภีนึ่ไดด้
แผว่นดยินนนันื้นเปป็นกรรมสยิทธยิธจรยิงๆหลนังการพยิชยิตนนันื้น และผถูด้คนทภีนึ่นว่าสนใจซนนึ่งถถูกเอว่ยถนงในหนนังสสือเน
หะมภียร์ นนันึ่นคสือ คนเนธยินยิม กป็ถถูกกลว่าวถนงในขด้อ 14-25 คนลนกลนับเหลว่านภีนื้เปป็นคนใชด้ของคนเลวภี

1 พศด 9:1 ดดังนดัทั้นอทิสราเอลทดัทั้งปวงไดห้ขซทั้นทะเบมียนไวห้ในสกามะโนครดัวเชชทั้อสาย 
และดธเถทิด ทะเบมียนนมีทั้กป็บดันทซกไวห้ในหนดังสชอของกษดัตรทิยหแหผ่งอทิสราเอลและยธดาหห ผธห้ถธกกวาดไปเปป็น
เชลยในบาบทิโลนเพราะการละเมทิดของเขา ตนัรงแตตการเรธิที่มตข้นของประชาชาตธิคนฮภีบรถู บนันทซก
สาธารณะตตางๆถถูกจนัดททาไวข้โดยมภีทะเบภียนชสืที่อของบรุคคลทรุกคนรวมถซงตระกถูลและครอบครนัวทภีที่
คนๆนนัรนอยถูตดข้วย “หนนังสสือของกษนัตรธิยรแหตงอธิสราเอลและยถูดาหร” ไมตไดข้หมายถซงหนนังสสือเลตมหนซที่ง
ของพระคนัมภภีรร แตตหมายถซงบนันทซกพลเมสืองตตางๆซซที่งจนัดททาโดยทางการฮภีบรถูของอาณาจนักรนนัรนๆของ
อธิสราเอล ประวนัตธิศาสตรรของอธิสราเอลสมนัยพระคนัมภภีรรเดธิมถถูกสรรุปรวบยอดอยตางไดข้ใจความใน
ความเหห็นทภีที่วตา “ผถูข้ถถูกกวาดไปเปห็นเชลยในบาบธิโลนเพราะการละเมธิดของเขา” รายชสืที่อเหลตานนัรนทภีที่
ตามมาคสือ คนเหลตานนัรนทภีที่สรุดทข้ายแลข้วกลนับมาจากบาบธิโลนภายใตข้เอสราและเนหะมภียรกระมนัง

1 พศด 9:2-9 ฝผ่ายพวกแรกทมีชื่เขห้ามาอาศดัยในทมีชื่กรรมสทิทธทิธิ์ของเขาอมีกในบรรดาหดัว
เมชองของเขานดัทั้น คชออทิสราเอล พวกปบโรหทิต พวกเลวมี และพวกคนใชห้ประจกาพระวทิหาร 3 และใน
เยรธซาเลป็มมมีประชาชนบางคนในพวกยธดาหห พวกเบนยามทิน พวกเอฟราอทิม และพวกมนดัสเสหห ไดห้
อาศดัยอยธผ่ 4 คชออบธดัยเปป็นบบตรชายอดัมมมีฮธด ผธห้เปป็นบบตรชายอมรมี ผธห้เปป็นบบตรชายอทิมรมี ผธห้เปป็นบบตรชายบา
นมี ในพวกบบตรเปเรศ ผธห้เปป็นบบตรชายยธดาหห 5 และจากคนชมีโลหหคชอ อาสายาหหบบตรหดัวปมี และบบตร
ชายของเขา 6 จากบบตรชายของเศ-ราหหคชอ เยอธเอล กดับญาตทิของเขาเปป็นหกรห้อยเกห้าสทิบคน 7 จาก
ลธกหลานของเบนยามทินคชอ สดัลลธ ผธห้เปป็นบบตรชายเมชบลลาม ผธห้เปป็นบบตรชายโฮดาวทิยาหห ผธห้เปป็นบบตร
ชายหดัสเสนธอาหห 8 อทิบเนยาหหบบตรชายเยโรฮดัม เอลาหหบบตรชายอบสซมี ผธห้เปป็นบบตรชายมทิครมี และเมชบล
ลามบบตรชายเชฟาททิยาหห ผธห้เปป็นบบตรชายเรอธเอล ผธห้เปป็นบบตรชายอทิบนมียาหห 9 และญาตทิของเขาตาม
พงศหพดันธบหของเขา เปป็นเกห้ารห้อยหห้าสทิบหกคน ทดัทั้งสทิทั้นนมีทั้เปป็นประม บขของบรรพบบรบษตามเรชอน
บรรพบบรบษของเขา



ขข้อ 2 จรธิงๆแลข้วสรรุปรวบยอดยธิวพวกแรกทภีที่กลนับมาจากการตกเปห็นเชลยในบาบธิโลน พวก
เขาเปห็น (1) คนอธิสราเอล, (2) พวกปรุโรหธิต, (3) พวกเลวภี และ (4) พวกคนใชข้ประจทาพระวธิหาร 
หรสือพวกเนธธินธิม มภีการกลตาวถซงพวกเนธธินธิมเปห็นครนัร งแรกในพระคนัมภภีรรตรงนภีร  คนเหลตานภีร เปห็นพวก
คนใชข้ของคนเลวภีและพวกปรุโรหธิต เชสืที่อก นันวตาพวกเขาเปห็นลถูกหลานของคนกธิเบโอนซซที่งไดข้ททาพนันธ
สนัญญากนับโยชถูวาโดยใชข้วธิธภีเสแสรข้งตตางๆ ดถู โยชถูวา 9:27

เยรถูซาเลห็มกลายเปห็นบข้านของพวกยธิวและคนเบนยามธินทภีที่กลนับมา (1) คนเหลตานภีร เปห็นตระกถูล
เหลตานนัรนทภีที่เปห็นตนัวแทนของคนสตวนใหญตทภีที่ตกเปห็นเชลยในบาบธิโลน และ (2) ทนัรงสองตระกถูลนภีรอข้าง
สธิทธธิธ ในเยรถูซาเลห็ม เขตแดนของเบนยามธินรวมถซงพสืรนทภีที่สตวนเหนสือของกรรุงเยรถูซาเลห็มเขข้าไวข้ดข้วย แตต
สมาชธิกทนัรงหลายของตระกถูลเอฟราอธิมและมนนัสเสหรกห็กลนับมาจากการเปห็นเชลยดข้วย ไมตตข้องสงสนัย
เลยวตาคนเหลตานภีร เปห็นคนอธิสราเอลพรข้อมกนับตระกถูลอสืที่นๆทภีที่ไดข้หนภีไปยนังยถูดาหรตอนทภีที่เยโรโบอนัมทภีที่ 1 
นทาการนนับถสือรถูปเคารพเขข้ามาในอาณาจนักรฝตายเหนสือ คนอสืที่นๆไดข้หนภีไปยนังยถูดาหรตอนทภีที่สะมาเรภีย
ถถูกยซดหรสือตอนทภีที่อนัสซภีเรภียก ทาลนังจะพธิชธิตตฝตายเหนสือ ครอบครนัวตตางๆของกลรุตมคนเหลตานภีรถถูกกลตาวถซง
ในขข้อ 4 และ 5 คนชภีโลหร์ หมายถซงบรรดาผถูข้อยถูตอาศนัยในชภีโลหรสมนัยกตอน ครอบครนัวตตางๆทภีที่เจาะจง
ของคนเบนยามธินทภีที่กลนับมาถถูกหมายเหตรุในขข้อ 7-9 จากตระกถูลเบนยามธินมภีพวกผถูข้ชายกลนับมาทนัรง
สธิรน 956 คนซซที่งเปห็นพวกผถูข้นทาของตระกถูลนนัรน 

1 พศด 9:10-13 จากพวกปบโรหทิตมมี เยดายาหห เยโฮยารทิบ ยาคมีน 11 และอาซารทิยาหห 
ผธห้เปป็นบบตรชายฮทิลคมียาหห ผธห้เปป็นบบตรชายเมชบลลาม ผธห้เปป็นบบตรชายศาโดก ผธห้เปป็นบบตรชายเมราโยท ผธห้
เปป็นบบตรชายอาหทิทธบ เจห้าหนห้าทมีชื่ปกครองของพระนทิเวศแหผ่งพระเจห้า 12 และอาดายาหห ผธห้เปป็นบบตร
ชายเยโรฮดัม ผธห้เปป็นบบตรชายปาชเฮอรห ผธห้เปป็นบบตรชายมดัลคทิยาหห และมาอาสดัย ผธห้เปป็นบบตรชายอาดมีเอล
ผธห้เปป็นบบตรชายยาเซราหห ผธห้เปป็นบบตรชายเมชบลลาม ผธห้เปป็นบบตรชายเมชทิลเลมทิท ผธห้เปป็นบบตรชายอทิมเม
อรห 13 และญาตทิของเขา หดัวหนห้าเรชอนบรรพบบรบษของเขา รวมเปป็นหนซชื่งพดันเจป็ดรห้อยหกสทิบคน เปป็น
คนสามารถมากทมีชื่จะทกางานปรนนทิบดัตทิในพระนทิเวศของพระเจห้า



พวกปรุโรหธิตทภีที่กลนับมาจากการเปห็นเชลยถถูกใหข้รายชสืที่อไวข้ ปรุโรหธิตหนซที่งพนันเจห็ดรข้อยหกสธิบคน
กลนับมาจากบาบธิโลน พวกเขาถถูกเรภียกตรงนภีร วตา “เปห็นคนสามารถมากทภีที่จะททางานปรนนธิบนัตธิในพระ
นธิเวศของพระเจข้า” ความคธิดกห็คสือวตาพวกเขาเปห็นคนแขห็งแรงทนัรงฝตายรตางกายและจธิตใจสทาหรนับงาน
นตาหวนั ที่นของการรสืรอฟสืร นพระวธิหารและการถวายเครสืที่องสนัตวบถูชาตตางๆของมนันขซรนใหมต ชสืที่อตตางๆทภีที่นตา
สนใจในรายชสืที่อนภีร ไดข้แกต: บรุตรชายของฮธิลคภียาหร (ฝตายหลนังอาจเปห็นบธิดาของเยเรมภียร); บรุตรชายของ
ศาโดกและบรุตรชายของปาชเฮอรร (ฝตายหลนังเปห็นผถูข้ขตมเหงเยเรมภียร)

1 พศด 9:14-16 จากคนเลวมีมมี เชไมอาหห ผธห้เปป็นบบตรชายหดัสชธบ ผธห้เปป็นบบตรชายอดัสรมี
คดัม ผธห้เปป็นบบตรชายฮาซาบทิยาหห ลธกหลานของเมรารมี 15 กดับบดัคบดัคคารห เฮเรช กาลาล และมดัทธานทิ
ยาหห ผธห้เปป็นบบตรชายมมีคา ผธห้เปป็นบบตรชายศทิครมี ผธห้เปป็นบบตรชายอาสาฟ 16 และโอบาดมีหห ผธห้เปป็นบบตร
ชายเชไมอาหห ผธห้เปป็นบบตรชายกาลาล ผธห้เปป็นบบตรชายเยดธธธน และเบเรคยาหห ผธห้เปป็นบบตรชายอาสา ผธห้
เปป็นบบตรชายเอลคานาหห ผธห้อาศดัยอยธผ่ในชนบทของชาวเนโทฟาหห ผถูข้บนันทซกพงศาวดารศนักดธิธ สธิทธธิธ
คราวนภีร เรธิที่มเนสืรอหายาวๆโดยใหข้รายชสืที่อคนเลวภีทภีที่กลนับมาจากการเปห็นเชลย คนเหลตานนัรนทภีที่ถถูกใหข้ราย
ชสืที่อไวข้ตรงนภีร ไมตไดข้ถถูกกลตาวถซงในหนข้าทภีที่ตตางๆทภีที่เฉพาะเจาะจงซซที่งจะถถูกแจกแจงในไมตชข้า ดนังนนัรนพวก
เขาจซงอาจเปห็นคนเลวภีระดนับหนัวหนข้า

1 พศด 9:17-22 ผธห้เฝห้าประตธคชอ ชดัลลธม อดักขธบ ทดัลโมน อาหทิมาน และญาตทิของเขา 
ชดัลลธมเปป็นหดัวหนห้า 18 ประจกาอยธผ่จนบดัดนมีทั้ทมีชื่พระทวารของกษดัตรทิยหทางดห้านตะวดันออก คนเหลผ่านมีทั้
เปป็นผธห้เฝห้าประตธคผ่ายของคนเลวมี 19 ชดัลลธมเปป็นบบตรชายโคเร ผธห้เปป็นบบตรชายอาบมียาสาฟ ผธห้เปป็นบบตร
ชายโคราหห และญาตทิของเขาคชอเรชอนบรรพบบรบษของเขา คชอคนโคราหห เปป็นผธห้ดธแลการงาน
ปรนนทิบดัตทิ เปป็นผธห้เฝห้าธรณมีประตธของพลดับพลา ดดังบรรพบบรบษของเขา เปป็นผธห้ดธแลคผ่ายของพระเยโฮ
วาหห เปป็นผธห้ดธแลทางเขห้า 20 และฟมีเนหดัสบบตรชายเอเลอาซารห เปป็นผธห้ครอบครองเหนชอเขาในกาล
กผ่อน พระเยโฮวาหหทรงสถทิตกดับเขา 21 เศคารทิยาหห บบตรชายเมเชเลมทิยาหห เปป็นผธห้เฝห้าทางเขห้าประตธ
พลดับพลาแหผ่งชบมนบม 22 ผธห้ถธกเลชอกเปป็นผธห้เฝห้าประตธทมีชื่ธรณมีนดัทั้นมมีสองรห้อยสทิบสองคน เขาขซทั้น
ทะเบมียนสกามะโนครดัวเชชทั้อสายไวห้ในชนบทของเขา ดาวทิดและซามธเอลผธห้ทกานายไดห้สถาปนาเขาไวห้ใน
ตกาแหนผ่งหนห้าทมีชื่



รายชสืที่อหนซที่งของคนเลวภีทภีที่กลนับมาซซที่งเปห็นคนเฝข้าประตถูของพระวธิหารถถูกนทาเสนอ ผถูข้เฝข้าประตถู
ในความหมายทภีที่แทข้จรธิงแลข้วกห็คสือ คนยามประจทาพระวธิหาร เฉพาะคนเหลตานนัรนทภีที่มภีครุณสมบนัตธิเหมาะ
สมเทตานนัรนสามารถเขข้าในพระวธิหารไดข้ โดยเฉพาะลานชนัรนในซซที่งสงวนไวข้สทาหรนับพวกผถูข้ชายชาวยธิว
ทภีที่สะอาดในทางพธิธภีแลข้ว ฟภีเนหนัสผถูข้ถถูกกลตาวถซงนภีร เดธิมทภีเปห็นปรุโรหธิตผถูข้ดถูแลพวกคนเฝข้าประตถูของ
พลนับพลา คนเลวภีเหลตานนัรนทภีที่กลนับมาจากการเปห็นเชลยในฐานะผถูข้เฝข้าประตถูถถูกนนับไดข้ 212 คน

1 พศด 9:23-25 ดดังนดัทั้นเขาและลธกหลานของเขาจซงเปป็นผธห้ดธแลประตธรดัทั้วพระนทิเวศ
ของพระเยโฮวาหห เปป็นผธห้เฝห้าประตธรดัทั้วพระนทิเวศแหผ่งพลดับพลา 24 ผธห้ดธแลประตธรดัทั้วอยธผ่ทดัทั้งสมีชื่ดห้าน คชอ
ดห้านตะวดันออก ตะวดันตก เหนชอ และใตห้ 25 และญาตทิของเขาซซชื่งอยธผ่ในชนบทของเขาตห้องเขห้ามา
ทบกๆเจป็ดวดัน ตามเวลากกาหนดเพชชื่อจะอยธผ่กดับคนเหลผ่านมีทั้ คนเลวภีทภีที่ถถูกเอตยถซงขข้างบนจซงถถูกมอบหมาย
หนข้าทภีที่ในการเปห็นผถูข้เฝข้าประตถูในพระวธิหารทภีที่ถถูกสรข้างขซรนใหมตของเอสรา ตาราง ‘เขข้าเวร’ ของคน
เลวภีและพวกปรุโรหธิตคสือ เขข้าเวรปฏธิบนัตธิหนข้าทภีที่ครนัร งละหนซที่งสนัปดาหร จากนนัรนพวกเขากห็กลนับไปบข้าน
และหมถูตบข้านของตนจนถซงครนัร งถนัดไปทภีที่ ‘เวร’ ของพวกเขาถถูกก ทาหนดสทาหรนับงานปรนนธิบนัตธิ

1 พศด 9:26-34 เพราะนายประตธรดัทั้วทดัทั้งสมีชื่คน ผธห้เปป็นพวกเลวมีนดัทั้น มมีตกาแหนผ่งหนห้าทมีชื่
เปป็นผธห้ดธแลหห้องและคลดังของพระนทิเวศแหผ่งพระเจห้า 27 และเขาพดักอาศดัยอยธผ่รอบพระนทิเวศของ
พระเจห้า เพราะหนห้าทมีชื่เฝห้าตกอยธผ่กดับเขา และเขามมีหนห้าทมีชื่เปทิดทบกเชห้า 28 บางคนเปป็นคนดธแลเครชชื่องใชห้
ในการปรนนทิบดัตทิ เพราะวผ่าจะเบทิกออกไปหรชอสผ่งเขห้ามาตห้องนดับทบกครดัทั้ง 29 และบางคนถธกแตผ่งตดัทั้ง
ใหห้ดธแลเครชชื่องใชห้ และดธแลเครชชื่องใชห้ของสถานบรทิสบทธทิธิ์ทดัทั้งสทิทั้น ดธแลยอดแปห้ง นกทั้าองบผ่น นกทั้ามดัน กกายาน 
และเครชชื่องเทศ 30 และบางคนซซชื่งเปป็นลธกหลานของปบโรหทิตกป็เตรมียมเครชชื่องเทศประสม 31 และมดัท
ทมีธทิยาหหคนเลวมีคนหนซชื่ง ผธห้เปป็นบบตรหดัวปมีของชดัลลธม คนโคราหห มมีตกาแหนผ่งหนห้าทมีชื่เปป็นผธห้ดธแลสทิชื่งทมีชื่ปทิทั้ง
ในถาด 32 และญาตทิของเขาบางคน ซซชื่งเปป็นคนโคฮาท เปป็นผธห้ดธแลขนมปดังหนห้าพระพดักตรห มมีหนห้าทมีชื่
จดัดเตรมียมทบกวดันสะบาโต 33 ตผ่อไปนมีทั้เปป็นนดักรห้อง คชอประมบขของบรรพบบรบษคนเลวมี ผธห้อาศดัยอยธผ่ใน
หห้องในพระวทิหารไมผ่ตห้องทกาการปรนนทิบดัตทิอยผ่างอชชื่น เพราะเขาอยธผ่เวรทดัทั้งกลางวดันและกลางคชน 34 ค
นเหลผ่านมีทั้เปป็นบรรดาหดัวหนห้าของคนเลวมี ตามพงศหพดันธบหของเขาเปป็นชดัทั้นหดัวหนห้า คนเหลผ่านมีทั้อาศดัยอย ธผ่
ทมีชื่เยรธซาเลป็ม



คนเลวภีทภีที่เฉพาะเจาะจงถถูกมอบหมายหนข้าทภีที่ตตางๆทภีที่เจาะจง เชตน การเปธิดประตถูของพระ
วธิหารแตตละวนัน การดถูแลหข้องตตางๆ การดถูแลคลนังตตางๆ การดถูแลภาชนะตตางๆทภีที่ใชข้ในงานปรนนธิบนัตธิ 
การดถูแลสตวนผสมตตางๆสทาหรนับของถวายศนักดธิธ สธิทธธิธ ตตางๆ และการดถูแลองครประกอบศนักดธิธ สธิทธธิธ
ตตางๆ เชตน ขนมปนังหนข้าพระพนักตรร เปห็นตข้น คนเหลตานนัรนทภีที่มภีหนข้าทภีที่ดถูแลจรธิงๆแลข้วอาศนัยอยถู ตในสถาน
ทภีที่นนัรนเลยหรสือไมตกห็ประชธิด นอกจากนภีร  พวกนนักดนตรภีประจทาพระวธิหารกห็อาศนัยอยถูตตามสบายในหข้อง
พธิเศษตตางๆของสตวนประกอบโดยรอบพระวธิหาร งานรนับใชข้ตตางๆของพวกเขามภีตตอเนสืที่องทนัรงกลาง
วนันและกลางคสืน

1 พศด 9:35-44 ในกทิเบโอนนดัทั้นเยฮมีเอลบทิดาของกทิเบโอนอาศดัยอยธผ่ และภรรยาของ
ทผ่านชชชื่อมาอาคาหห 36 และบบตรชายหดัวปมีของทผ่านชชชื่อ อดับโดน แลห้วกป็มมี ศธรห คมีช บาอดัล เนอรห นาดดับ 
37 เกโดรห อาหทิโย เศคารทิยาหห และมทิกโลท 38 และมทิกโลทใหห้กกาเนทิดบบตรชชชื่อชทิเมอดัม และคนเหลผ่านมีทั้
อาศดัยอยธผ่ตรงขห้ามกดับญาตทิของเขาในเยรธซาเลป็มดห้วย อยธผ่กดับญาตทิของเขา 39 เนอรหใหห้กกาเนทิดบบตรชชชื่อ
คมีช คมีชใหห้กกาเนทิดบบตรชชชื่อซาอธล ซาอธลใหห้กกาเนทิดบบตรชชชื่อโยนาธาน มดัลคมีชธวา อาบมีนาดดับ และเอชบา
อดัล 40 บบตรชายของโยนาธานชชชื่อเมรทิบบาอดัล และเมรทิบบาอดัลใหห้กกาเนทิดบบตรชชชื่อมมีคาหห  41 บบตรชาย
ของมมีคาหหคชอ ปมีโธน เมเลค ทาเรมีย และอาหดัส 42 และอาหดัสใหห้กกาเนทิดบบตรชชชื่อยาราหห และยาราหหใหห้
กกาเนทิดบบตรชชชื่ออาเลเมท อดัสมาเวท และศทิมรมี และศทิมรมีใหห้กกาเนทิดบบตรชชชื่อโมซา 43 โมซาใหห้กกาเนทิด
บบตรชชชื่อบทิเนอา และบบตรชายของบทิเนอาคชอเรไฟยาหห บบตรชายของเรไฟยาหหคชอเอเลอาสาหห บบตร
ชายของเอเลอาสาหหคชออาเซล 44 อาเซลมมีบบตรชายหกคน และตผ่อไปนมีทั้เปป็นชชชื่อของเขาทดัทั้งหลายคชอ 
อดัสรมีคดัม โบเครธ อทิชมาเอล เชอารทิยาหห โอบาดมีหห และฮานดัน เหลผ่านมีทั้เปป็นบบตรชายของอาเซล

รายละเอภียดเพธิที่มเตธิมตตางๆเกภีที่ยวกนับมรดกและลถูกหลานของซาอถูลและตระกถูลเบนยามธินถถูก
นทาเสนอ รายชสืที่อนภีรสอดคลข้องกนับของ 1 พงศาวดาร 8:33-40 มภีความผธิดปกตธิตตางๆระหวตางรายชสืที่อ
ทนัรงสองนนัรน แตตดถูความเหห็นตตางๆสทาหรนับ 1 พงศาวดาร 8:33-40 สทาหรนับการททาใหข้ตรงกนัน

*****



ภนพรวมของ 1 พงศนวดนร 10: เนสืนื้อหาตอนกลางของ 1 พงศาวดาร เรยินึ่มตด้นพรด้อมกนับภาพ
รวมของวนันทด้ายๆของรนัชกาลของซาอถูลและสว่วนแรกของรนัชกาลของดาวยิด บททภีนึ่ 10 นลาเสนอ
ความเหป็นเพภียงสนันื้นๆเกภีนึ่ยวกนับชภีวยิตและการครองราชยร์ของซาอถูล รายละเอภียดตรงนภีนื้สอดคลด้องกนับ 1
ซามถูเอล 31

1 พศด 10:1-3 คนฟมีลทิสเตมียไดห้สธห้กดับคนอทิสราเอล และคนอทิสราเอลกป็หนมีไปใหห้พห้น
หนห้าคนฟมีลทิสเตมียลห้มตายอยธผ่ทมีชื่บนภธเขากทิลโบอา 2 และคนฟมีลทิสเตมียกป็ไลผ่ทดันซาอธลกดับพวกราชโอรส 
และคนฟมีลทิสเตมียกป็ฆผ่าโยนาธาน อาบมีนาดดับ และมดัลคมีชธวา ราชโอรสของซาอธลเสมีย 3 การรบหนดักกป็
ประชทิดซาอธลเขห้าไป และนดักธนธมาพบพระองคหเขห้า พระองคหกป็ทรงบาดเจป็บสาหดัสดห้วยฝมีมชอของนดัก
ธนธ

บนันทซกเรสืที่องราวตรงนภีรสอดคลข้องอยตางมากกนับของ 1 ซามถูเอล 31 ภาพเหตรุการณรทภีที่ใหญตกวตา
คสือ การศซกครนัร งสรุดทข้ายของซาอถูลและการเสภียชภีวธิตอนันขมขสืที่นของเขา ความแตกตตางในเรสืที่องราย
ละเอภียดระหวตางตรงนภีรกนับ 1 ซามถูเอล 31 ไมตไดข้ขนัดแยข้งกนันแตตสตงเสรธิมกนันมากกวตา การรวมบนันทซก
ทนัรงสองเขข้าดข้วยกนันยตอมใหข้รายละเอภียดครบถข้วนเกภีที่ยวกนับเหตรุการณรนนัรน

1 พศด 10:4-7 แลห้วซาอธลรดับสดัชื่งคนถชออาวบธของพระองคหวผ่า "จงชดักดาบออก แทง
เราเสมียใหห้ทะลบเถทิด เกรงวผ่าคนทมีชื่มทิไดห้เขห้าสบหนดัตเหลผ่านมีทั้จะเขห้ามาทกาลบหลธผ่แกผ่เรา" แตผ่ผธห้ถชออาวบธไมผ่
ยอมกระทกาตาม เพราะเขากลดัวมาก ซาอธลจซงทรงชดักดาบของพระองคหออก ทรงลห้มทดับดาบนดัทั้น 
5 และเมชชื่อผธห้ถชออาวบธเหป็นวผ่าซาอธลสทิทั้นพระชนมหแลห้ว เขากป็ลห้มทดับดาบของเขาตายดห้วย 6 ดดังนดัทั้นซา
อธลกป็สทิทั้นพระชนมหพรห้อมกดับราชโอรสทดัทั้งสามของพระองคห และราชวงศหทดัทั้งสทิทั้นของพระองคหกป็ตาย
ดห้วยกดัน 7 เมชชื่อบรรดาคนอทิสราเอลผธห้อยธผ่ในหบบเขาเหป็นวผ่ากองทดัพหนมีไป และซาอธลกดับโอรสของ
พระองคหกป็สทิทั้นพระชนมหแลห้ว เขากป็ททิทั้งบห้านเมชองของเขาและหลบหนมีไป คนฟมีลทิสเตมียกป็เขห้ามาอาศดัย
อยธผ่ในนดัทั้น ความคธิดตรงนภีร แทบเหมสือนกนันทรุกประการกนับ 1 ซามถูเอล 31 ดถูความเหห็นในขข้อนนัรน

1 พศด 10:8-10 อยธผ่มาวดันรบผ่งขซทั้น เมชชื่อคนฟมีลทิสเตมียมาปลดเสชทั้อผห้าจากคนทมีชื่ถ ธกฆผ่า เขา
พบพระศพซาอธลและราชโอรสทดัทั้งสามอยธผ่บนภธเขากทิลโบอา 9 เขากป็ถอดเครชชื่องทรงของพระองคห 



เอาพระเศมียรและอาวบธของพระองคหไป และสผ่งผธห้สชชื่อสารไปทดัชื่วดทินแดนฟมีลทิสเตมีย ใหห้นกาขผ่าวดมีไปยดัง
รธปเคารพและประชาชนของเขา 10 เขาเอาเครชชื่องอาวบธของพระองคหไปไวห้ในวทิหารพระของเขา 
และเอาพระเศมียรของพระองคหมดัดไวห้ในวทิหารของพระดาโกน อภีกครนัร งทภีที่ขข้อมถูลตรงนภีร เกสือบเหมสือน
กนันทรุกประการกนับของ 1 ซามถูเอล 31 รายละเอภียดสทาคนัญอยตางหนซที่งซซที่งควรหมายเหตรุไวข้กห็คสือวตา คน
ฟภีลธิสเตภียเอาศภีรษะของซาอถูลมนัดไวข้ในวธิหารของพระดาโกน – ขณะทภีที่ลทาตนัวหรสือศพไรข้หนัวของเขา
ถถูกมนัดไวข้กนับกทาแพงของเมสืองเบธชาน ดถู 1 ซามถูเอล 31:10

1 พศด 10:11-12 แตผ่เมชชื่อชาวยาเบชกทิเลอาดทดัทั้งสทิทั้นไดห้ยทินเรชชื่องทดัทั้งหมดทมีชื่คนฟมีลทิสเตมีย
ไดห้กระทกาแกผ่ซาอธล 12 ทหารเกผ่งกลห้าทดัทั้งสทิทั้นกป็ลบกขซทั้นไปเชทิญพระศพของซาอธลและศพโอรสของ
พระองคห นกามาทมีชื่ยาเบช และเขากป็ฝดังพระอดัฐทินดัทั้นใตห้ตห้นโออ๊กในยาเบช และไดห้อดอาหารเจป็ดวดัน อภีก
ครนัร งทภีที่ดถูความเหห็นสทาหรนับ 1 ซามถูเอล 31:11-13 อภีกครนัร งทภีที่ความแตกตตางเลห็กนข้อยในรายละเอภียด
ตตางๆนนัรนสตงเสรธิมกนันและไมตขนัดแยข้งกนัน

1 พศด 10:13-14 ซาอธลจซงสทิทั้นพระชนมหดห้วยความละเมทิดของพระองคหซซชื่งพระองคห
กระทกาตผ่อพระเยโฮวาหห ในเรชชื่องทมีชื่พระองคหมทิไดห้รดักษาพระบดัญชาของพระเยโฮวาหห และไดห้ทรง
แสวงการนกาโดยทรงปรซกษาคนทรงดห้วย 14 และมทิไดห้ทรงแสวงการนกาจากพระเยโฮวาหห พระเยโฮ
วาหหจซงทรงสดังหารพระองคหเสมีย และทรงยกราชอาณาจดักรใหห้แกผ่ดาวทิดบบตรชายเจสซมี

ขข้อ 13-14 บอกวตาททาไมพระเจข้าถซงทรงอนรุญาตใหข้ซาอถูลเสภียชภีวธิตกตอนวนัยอนันควร กลตาว
สนัรนๆคสือ มนันเปห็นเพราะความไมว่เชสืนึ่อฟนังของเขา ผถูข้ใดไดข้รนับฝากไวข้มาก กห็จะเรภียกเอาจากผถูข้นนัรนมาก 
ซาอถูลถถูกกลตาวหาสามเรสืที่องอยตางเจาะจง (1) เขาไมตรนักษาพระวจนะขององครพระผถูข้เปห็นเจข้า (2) เขา
แสวงหาคทาปรซกษาของคนทรง และ (3) เขาไมตไดข้แสวงหาการนทาขององครพระผถูข้เปห็นเจข้า สองอยตาง
หลนังนภีร เปห็นการไมตเชสืที่อฟนังพระวจนะของพระเจข้าโดยตรง นภีที่ไมตใชตแคตการขาดความเชสืที่อเทตานนัรนแตต
เปห็นการบตงบอกถซงสภาพฝตายวธิญญาณทภีที่ตกตทที่าของเขาดข้วย เพราะลนักษณะเฉพาะตนัวอนันรข้ายแรงของ
ความบาปของซาอถูล พระเจข้าจซงทรงฆตาเขา นนัที่นอาจฟนังดถูรรุนแรง – แตตมนันกห็รรุนแรงจรธิงๆ พระเจข้า
ทรงเอาจรธิงกนับผถูข้นทาทภีที่ททาบาป พระองครจซงทรงยกราชอาณาจนักรอธิสราเอลใหข้แกตดาวธิด



*****

ภนพรวมของ 1 พงศนวดนร 11: บทนภีนื้นลาเสนอภาพรวมของการครองราชยร์ชว่วงแรกๆของ
ดาวยิด บทตว่อๆไปจะยด้อนกลนับไปและนลาเสนอรายละเอภียดคนันึ่นกลางบางประการ บนันทนก
พงศาวดารนภีนื้ขด้ามขด้อเทป็จจรยิงทภีนึ่วว่าดาวยิดเปป็นกษนัตรยิยร์แหว่งยถูดาหร์นานเจป็ดปภีในเฮโบรน บทนภีนื้เกป็บตก
เหตจุการณร์ตอนทภีนึ่พวกผถูด้นลาของอภีกสยิบเอป็ดตระกถูลทภีนึ่เหลสือขอใหด้เขาเปป็นกษนัตรยิยร์ปกครองเหนสือ
อยิสราเอลทนันื้งสยินื้น หลนังจากนนันื้นไมว่นาน ดาวยิดกป็ใชด้กลาลนังทหารยนดเยรถูซาเลป็มซนนึ่งไมว่เคยถถูกพยิชยิตอยว่าง
เสรป็จสรรพจากคนเยบจุสเลยนนับตนันื้งแตว่สมนัยของโยชถูวา ตนันื้งแตว่นนันื้นเปป็นตด้นมา นครหลวงของ
อยิสราเอลกป็คสือเยรถูซาเลป็ม หรสือเปป็นทภีนึ่รถูด้จนักในชสืนึ่อภถูเขาศยิโยนเชว่นกนัน สว่วนทภีนึ่เหลสือของบทนภีนื้นลาเสนอ
รายชสืนึ่อ ‘เหลว่าวภีรบจุรจุษ’ ของดาวยิด

1 พศด 11:1-3 แลห้วคนอทิสราเอลทดัทั้งสทิทั้นกป็ชบมนบมอยธผ่ดห้วยกดันเฝห้าดาวทิดทมีชื่เมชองเฮโบรน
ทธลวผ่า "ดธเถทิด ขห้าพระองคหทดัทั้งหลายเปป็นกระดธกและเนชทั้อของพระองคห 2 ในกาลกผ่อน แมห้เมชชื่อซาอธล
ทรงเปป็นกษดัตรทิยห พระองคหทรงเปป็นผธห้นกาอทิสราเอลออกไปและเขห้ามา และพระเยโฮวาหหพระเจห้าของ
พระองคหตรดัสแกผ่พระองคหวผ่า `เจห้าจะเลมีทั้ยงดธอทิสราเอลประชาชนของเรา และเจห้าจะเปป็นเจห้าเหนชอ
อทิสราเอลประชาชนของเรา'" 3 ดดังนดัทั้นพวกผธห้ใหญผ่ทดัทั้งสทิทั้นของคนอทิสราเอลกป็มาเฝห้ากษดัตรทิยหทมีชื่เมชองเฮ
โบรน และดาวทิดทรงกระทกาพดันธสดัญญากดับเขาทดัทั้งหลายทมีชื่เมชองเฮโบรนตผ่อพระพดักตรหพระเยโฮ
วาหห และเขาทดัทั้งหลายกป็เจทิมตดัทั้งดาวทิดใหห้เปป็นกษดัตรทิยหเหนชออทิสราเอล ตามพระวจนะของพระเยโฮ
วาหหโดยซามธเอล เนสืรอหาสตวนนภีรสอดคลข้องอยตางใกลข้ชธิดกนับของ 2 ซามถูเอล 5:1-3 ดถูความเหห็นตรง
นนัรนไดข้

1 พศด 11:4-6 ดาวทิดและคนอทิสราเอลทดัทั้งสทิทั้นไปยดังเยรธซาเลป็ม คชอเยบบส ทมีชื่นดัชื่นคนเย
บบสอยธผ่ ซซชื่งเปป็นชาวแผผ่นดทินนดัทั้น 5 ชาวเมชองเยบบสทธลดาวทิดวผ่า "พระองคหจะเสดป็จเขห้ามาทมีชื่นมีชื่ไมผ่ไดห้" 
อยผ่างไรกป็ดมี ดาวทิดทรงยซดทมีชื่กกาบดังเขห้มแขป็งแหผ่งศทิโยนไวห้ คชอนครของดาวทิด 6 ดาวทิดรดับสดัชื่งวผ่า "ผธห้ใดทมีชื่
โจมตมีคนเยบบสไดห้กผ่อนจะไดห้เปป็นหดัวหนห้าและผธห้บดังคดับบดัญชา" และโยอาบบบตรชายของนางเศรบยาหห
ไดห้ยกขซทั้นไปกผ่อน ทผ่านจซงไดห้เปป็นหดัวหนห้า



พอขซรนครองบนัลลนังกรเหนสืออธิสราเอลทนัรงสธิรน ดาวธิดกห็ใหข้สธิที่งสทาคนัญอนันดนับแรกคสือ การพธิชธิต
เยรถูซาเลห็มอยตางเสรห็จสรรพ ชสืที่อสมนัยโบราณของมนันคสือ เยบจุส ซซที่งมภีความหมายตรงตนัววตา ‘สถานทภีที่
สทาหรนับการนวดขข้าว’ แมข้ยถูดาหรไดข้ครอบครองพสืรนทภีที่สตวนลตางของนครนนัรน คนเยบรุสกห็ยตามใจคธิดวตา
ปข้อมปราการเขข้มแขห็งของตนในทภีที่สถูงของเยรถูซาเลห็มไมตอาจตภีแตกไดข้ พวกเขาจซงเยาะเยข้ยดาวธิดโดย
กลตาวประมาณวตา ‘เจข้าไมตมภีทางขซรนมาบนนภีร ไดข้’ ดถู ความเหห็นสทาหรนับ 2 ซามถูเอล 5:6-12 สทาหรนับราย
ละเอภียดเพธิที่มเตธิม

ในบรธิเวณใกลข้เคภียงกนับนครของดาวธิดในเยรถูซาเลห็มตะวนันออกคสือ ปลตองลซกอนันหนซที่งทภีที่ทอด
ยาวลงไปสถูตแหลตงนทราใตข้ดธิน คนเยบรุสสมนัยโบราณไดข้ขรุดปลตองนนัรนเพสืที่อทภีที่จะไดข้นทร าในชตวงเวลาทภีที่ถถูก
ขข้าศซกโจมตภี ดาวธิดทราบเรสืที่องนภีรดภีและเสนอรางวนัลทภีที่เปห็นตทาแหนตงผถูข้นทาใหข้แกตผถูข้ใดกห็ตามในพวก
ทหารของเขาทภีที่จะขซรนไปบนภถูเขานนัรนผตานทางปลตองมสืดๆนนัรน ในสมนัยหลนังๆ นนักโบราณคดภีทตาน
หนซที่งชสืที่อวอรรเรนคข้นพบปลตองนภีรและปนัจจรุบนันมนันถถูกเรภียกวตา ‘ปลตองวอรรเรน’ (Warren’s Shaft) คนเย
บรุสคธิดวตาตนปลอดภนัยในทภีที่ก ทาบนังเขข้มแขห็งนนัรนแหตงศธิโยน โดยคธิดวตาเสบภียงนทราและปลตองของตนไมต
เปห็นทภีที่ทราบแกตดาวธิด เขาจซงลอบสตงคนขซรนไปบนปลตองนนัรนและโจมตภีนครนนัรนจากภายใน โยอาบ 
หลานชายของดาวธิดเปห็นผถูข้แรกทภีที่เขข้าไปในนครเยรถูซาเลห็มตอนบน ซซที่งเปห็นทภีที่รถูข้จนักในชสืที่อปราสาทแหตง
ศธิโยนเชตนกนัน เขาจซงกลายเปห็นแมตทนัพแหตงกองทนัพของดาวธิดหลนังจากนนัรนเปห็นตข้นมา

1 พศด 11:7-9 และดาวทิดทรงประทดับอยธผ่ในทมีชื่กกาบดังเขห้มแขป็ง เพราะฉะนดัทั้นเขาจซง
เรมียกวผ่า นครของดาวทิด 8 และพระองคหทรงสรห้างเมชองรอบ ตดัทั้งแตผ่มทิลโลโดยรอบ และโยอาบกป็ซผ่อม
สผ่วนทมีชื่เหลชอของเมชองนดัทั้น 9 และดาวทิดทรงจกาเรทิญยทิชื่งๆขซทั้น เพราะวผ่าพระเยโฮวาหหจอมโยธาทรง
สถทิตกดับพระองคห

พสืรนทภีที่สตวนทธิศตะวนันออกของเยรถูซาเลห็ม โดยเฉพาะทภีที่ราบสถูงของมนันเรธิที่มเปห็นทภีที่รถูข้จนักในชสืที่อ
นครของดาวธิด ปข้อมปราการตตางๆระหวตางนครสตวนลตางและสตวนบนถถูกเรภียกวตา มธิลโล นครนนัรนจซง
เรธิที่มถถูกสรข้างไปทางทธิศเหนสือและทธิศตะวนันตก หนซที่งในโครงการแรกๆของโยอาบคสือ การก ทากนับ
ดถูแลการซตอมแซมและการบถูรณะนครเยรถูซาเลห็ม เพราะวตาพระเจข้าทรงสถธิตกนับดาวธิดและเขาอยถูตใน



ใจกลางนทราพระทนัยของพระเจข้า พระเจข้าจซงทรงอวยพรเขาอยตางมากมาย ดข้วยเหตรุนภีร  ดาวธิดจซงยธิที่งใหญต
มากขซรนเรสืที่อยๆ การอวยพรขององครพระผถูข้เปห็นเจข้านนัรนดภีและเปห็นสมบนัตธิหายากซซที่งไมตควรถถูกททาหาย
เดห็ดขาด

1 พศด 11:10-11 ตผ่อไปนมีทั้เปป็นคนทมีชื่เดผ่นในพวกวมีรบบรบษของดาวทิด ผธห้สนดับสนบน
พระองคหอยผ่างแขป็งแรงในราชอาณาจดักรของพระองคห ดห้วยกดันกดับอทิสราเอลทดัทั้งสทิทั้น เชทิญพระองคหใหห้
เปป็นกษดัตรทิยห ตามพระวจนะของพระเยโฮวาหหเกมีชื่ยวดห้วยเรชชื่องอทิสราเอล 11 ตผ่อไปนมีทั้เปป็นจกานวน
วมีรบบรบษของดาวทิด คชอ ยาโชเบอดัม คนฮดักโมนมี เปป็นหดัวหนห้าพวกผธห้บดังคดับบดัญชา เขายกหอกของเขาสธห้
คนสามรห้อย และฆผ่าเสมียในคราวเดมียวกดัน

ตนัรงแตตตรงนภีร ไปจนจบบทนภีร เปห็นรายชสืที่อของพวกวภีรบรุรรุษของดาวธิด – บรุรรุษทนัรงหลายทภีที่ไดข้ชตวย
เหลสือเขาชนะศซกตตางๆของเขาและเปห็นผถูข้ทภีที่ชตวยเขาขซรนสถูตบนัลลนังกร คนแรกในวภีรบรุรรุษเหลตานภีรคสือ ชาย
คนหนซที่งชสืที่อวตา “ยาโชเบอนัม คนฮนักโมนภี เปห็นหนัวหนข้าของพวกผถูข้บนังคนับบนัญชา” เหห็นไดข้ชนัดวตาในศซก
ครนัร งหนซที่ง (ซซที่งมธิไดข้ถถูกพรรณนาไวข้) เขาไดข้ฆตาทหารขข้าศซก 300 คนดข้วยหอกของเขา

1 พศด 11:12-14 และในวมีรบบรบษทดัทั้งสาม คนทมีชื่ถดัดเขาไปคชอเอเลอาซารห บบตรชายโดโด
คนอาโหอาหห 13 เขาอยธผ่กดับดาวทิดทมีชื่ปดัสดดัมมทิม เมชชื่อคนฟมีลทิสเตมียชบมนบมกดันทกาสงครามทมีชื่นดัชื่น มมีทมีชื่ดทิน
แปลงหนซชื่งมมีขห้าวบารหเลยหเตป็มไปหมด และคนทดัทั้งหลายกป็หนมีไปใหห้พห้นหนห้าคนฟมีลทิสเตมีย 14 แตผ่พวก
เขายชนหยดัดอยธผ่ทผ่ามกลางทมีชื่ดทินแปลงนดัทั้น และปห้องกดันมดันไวห้ ไดห้ฆผ่าคนฟมีลทิสเตมียเสมีย และพระเยโฮ
วาหหทรงชผ่วยเขาทดัทั้งหลายใหห้พห้นดห้วยชดัยชนะอดันยทิชื่งใหญผ่

วภีรบรุรรุษคนถนัดมาของดาวธิดคสือ ชายคนหนซที่งชสืที่อวตา “เอเลอาซารร์ บรุตรชายโดโด คนอาโห
อาหร” เหตรุการณรตอนนภีร เปห็นตอนทภีที่ดาวธิดหลบหนภีอยถูตในถธิที่นทรุรกนันดาร คนฟภีลธิสเตภียไดข้โจมตภีอธิสรา
เอลทภีที่ปนัสดนัมมธิมและเอาชนะประชาชนในทข้องถธิที่นไดข้ ดาวธิดดข้วยความชตวยเหลสือของเอเลอาซารรททา
ใหข้คนฟภีลธิสเตภียแตกพตายไปและชนะศซกนนัรน ดถู 2 ซามถูเอล 23:9-12 และความเหห็นตรงนนัรนสทาหรนับ
รายละเอภียดเพธิที่มเตธิม ผถูข้บนันทซกพงศาวดารศนักดธิธ สธิทธธิธ ทตานนภีรกลตาวชนัดเจนดข้วยวตาสรุดทข้ายแลข้วชนัยชนะ
นนัรนเปห็นมาจากพระเจข้า



1 พศด 11:15-19 สามคนในพวกทหารเอกทดัทั้งสามสทิบคนนดัทั้นไดห้ลงไปถซงศทิลาหาดา
วทิดทมีชื่ถกทั้าอดบลลดัม เมชชื่อกองทดัพของคนฟมีลทิสเตมียตดัทั้งคผ่ายอยธผ่ทมีชื่หบบเขาเรฟาอทิม 16 คราวนดัทั้นดาวทิดอยธผ่ในทมีชื่
กกาบดังเขห้มแขป็ง และทหารประจกาปห้อมของคนฟมีลทิสเตมียอยธผ่ทมีชื่เบธเลเฮม 17 ดาวทิดตรดัสดห้วยความ
อาลดัยวผ่า "โอ ใครหนอจะสผ่งนกทั้าจากบผ่อทมีชื่เบธเลเฮมซซชื่งอยธผ่ขห้างประตธเมชองมาใหห้เราดชชื่มไดห้" 18 แลห้ว
คนทดัทั้งสามกป็แหกคผ่ายของคนฟมีลทิสเตมียเขห้าไป และตดักนกทั้ามาจากบผ่อเบธเลเฮมทมีชื่ขห้างประตธเมชอง นกา
เอามาถวายดาวทิด แตผ่ดาวทิดหาทรงดชชื่มนกทั้านดัทั้นไมผ่ พระองคหทรงเทออกถวายแดผ่พระเยโฮวาหห 
19 ตรดัสวผ่า "ขอพระเจห้าของขห้าทรงหห้ามขห้าไมผ่ใหห้กระทกาอยผ่างนมีทั้ ควรหรชอทมีชื่ขห้าจะดชชื่มโลหทิตของคน
เหลผ่านมีทั้ผธห้ทมีชื่เสมีชื่ยงชมีวทิตของเขา เพราะดห้วยการเสมีชื่ยงชมีวทิตของเขาเอง เขาไดห้เอานกทั้านมีทั้มา" เพราะฉะนดัทั้น
พระองคหจซงหาทรงดชชื่มไมผ่ ทแกลห้วทหารสามคนนดัทั้นไดห้กระทกาสทิชื่งนมีทั้

เหห็นไดข้ชนัดวตาดาวธิดมภีนายทหารหรสือทหารเอกสามสธิบคนในกองทนัพของเขา สามคนใน
พวกนภีรนทาทหารไปตตอสถูข้คนฟภีลธิสเตภียตอนทภีที่พวกเขารรุกรานอธิสราเอลและตนัรงคตายอยถูตทภีที่เรฟาอธิม ดถู 2 
ซามถูเอล 5:18 และ 1 พงศาวดาร 14:9 ศธิลาของดาวธิดและถทราอดรุลลนัมเหห็นไดข้ชนัดวตาเปห็น ‘ทภีที่มนั ที่น’ หรสือ 
‘ทภีที่ก ทาบนังเขข้มแขห็ง’ ของดาวธิด คทาทภีที่แปลเปห็น ทมีชื่กกาบดังเขห้มแขป็ง (มนัทซถูวดาหร์) ยนังหมายถซงสธิที่งทภีที่ตตอมา
มภีชสืที่อวตา มาซาดาดข้วย อยตางไรกห็ตาม เพราะวตาทภีที่ก ทาบนังนนัรนถถูกพรรณนาตรงนภีรวตาเชสืที่อมโยงกนับถทราอดรุล
ลนัมซซที่งอาจอยถูตใกลข้เอนเกดภี ‘ทภีที่ก ทาบนังเขข้มแขห็ง’ นภีรและมาซาดาจซงไมตนตาใชตอนันเดภียวกนันแมข้วตาพวกมนันอยถูต
ในพสืรนทภีที่เดภียวกนันอยตางแนตนอน ในตอนนนัรน ดาวธิดอยากดสืที่มนทราจากบตอนทราทภีที่เบธเลเฮมเมสืองเกธิดของ
เขา

นายทหารทนัรงสามของดาวธิดจซงฝตาเขข้าไปในเบธเลเฮมโดยทภีที่ดาวธิดไมตรถูข้และตนักนทรามาจาก
บตอนทราทภีที่นนัที่นและนทามนันมาใหข้ดาวธิด อยตางไรกห็ตาม เขาไมตยอมดสืที่มมนันเพราะวตาเหลตาทหารเอกผถูข้จงรนัก
ภนักดภีของเขาไดข้เสภีที่ยงชภีวธิตของตนเพสืที่อไปเอามนันมา ทแกลห้วทหารสามคนนดัทั้นเหห็นไดข้ชนัดวตาคสือ ยา
โชเบอนัม (ขข้อ 11), เอเลอาซารร (ขข้อ 12) และอาบภีชนัย (ขข้อ 20)

1 พศด 11:20-21 ฝผ่ายอาบมีชดัยนห้องชายของโยอาบเปป็นหดัวหนห้าของทดัทั้งสามคนนดัทั้น 
ทผ่านไดห้ยกหอกของทผ่านสธห้คนสามรห้อย และฆผ่าเสมีย และไดห้รดับชชชื่อเสมียงดดัชื่งวมีรบ บรบษสามคนนดัทั้น 21 ใน



สามคนนดัทั้นทผ่านมมีชชชื่อเสมียงมากกวผ่าอมีกสองคนนดัทั้น และไดห้เปป็นผธห้บดังคดับบดัญชาของเขา แตผ่ทผ่านไมผ่มมี
ยศเทผ่ากดับสามคนแรกนดัทั้น

อาบภีชนัยเปห็นนข้องชายของโยอาบและหลานชายของดาวธิด เขาจซงถถูกแตตงตนัรงเปห็นหนัวหนข้าของ
นายทหารสามคนนนัรนแหตงเหลตาวภีรบรุรรุษของดาวธิด เขาจซงเปห็นรองแมตทนัพของดาวธิดภายใตข้โยอาบ ใน
ศซกครนัร งหนซที่ง อาบภีชนัยไดข้ฆตาศนัตรถู 300 คนเชตนกนัน ดนังนนัรนในหมถูตนายทหารทนัรงหมดของดาวธิด อาบภีชนัยมภี
ยศสถูงทภีที่สรุดภายใตข้โยอาบ

1 พศด 11:22-25 และเบไนยาหหบบตรชายเยโฮยาดา เปป็นบบตรชายของคนเกผ่งกลห้าแหผ่ง
เมชองขดับเซเอล เปป็นคนประกอบมหกทิจ เขาไดห้ฆผ่าคนดบจสทิงโตของโมอดับเสมียสองคน เขาลงไปฆผ่า
สทิงโตทมีชื่ในบผ่อในวดันทมีชื่หทิมะตกดห้วย 23 เขาไดห้ฆผ่าคนอมียทิปตหคนหนซชื่ง เปป็นชายรธปรผ่างใหญผ่โต สธงหห้า
ศอก คนอมียทิปตหนดัทั้นถชอหอกเหมชอนไมห้กระพดัชื่นทอผห้า แตผ่เบไนยาหหถชอไมห้เทห้าลงไปหาเขา และแยผ่งเอา
หอกมาจากมชอของคนอมียทิปตห และฆผ่าเขาเสมียดห้วยหอกของเขาเอง 24 สทิชื่งเหลผ่านมีทั้เบไนยาหหบบตรชาย
เยโฮยาดาไดห้กระทกา และไดห้ชชชื่อเสมียงในหมธผ่พวกทแกลห้วทหารสามคนนดัทั้น 25 ดธเถทิด เขามมีชชชื่อเสมียง
โดผ่งดดังกวผ่าสามสทิบคนนดัทั้น แตผ่เขาไมผ่มมียศเทผ่ากดับสามคนแรกนดัทั้น และดาวทิดไดห้ทรงแตผ่งเขาใหห้เปป็นผธห้
บดังคดับบดัญชาทหารรดักษาพระองคห

อภีกคนหนซที่งของเหลตาวภีรบรุรรุษของดาวธิดถถูกพรรณนาวตามภีชสืที่อวตา “เบไนยาหรบรุตรชายเยโฮ
ยาดา เปห็นบรุตรชายของคนเกตงกลข้าแหตงเมสืองขนับเซเอล” ตลอดอาชภีพการเปห็นทหารของเขา เขาไดข้ 
(1) ฆตาสธิงโตตนัวหนซที่งดข้วยมสือเปลตาในชตวงฤดถูหนาว สธิงโตตนัวนนัรนอาจเปห็นสธิงโตภถูเขา แมข้กระนนัรน
ชนัยชนะดนังกลตาวกห็เปห็นความสทาเรห็จอนันนตาทซที่งจรธิงๆ (2) เขายนังฆตาคนอภียธิปตรคนหนซที่งดข้วยซซที่งสถูงกวตาเจห็ด
ฟรุตครซที่ง ฝตายหลนังถสือหอกขนาดสองคถูณสภีที่ฟรุต เบไนยาหรแยตงหอกขนาดมหซมานนัรนมาจากมสือของเจข้า
ยนักษรนนัรนและฆตาเขาเสภียดข้วยมนัน เบไนยาหรจซงมภีชสืที่อเสภียงทตามกลางพวกวภีรบรุรรุษของดาวธิดและถถูก
ถสือวตาเปห็นผถูข้มภีเกภียรตธิทตามกลางนายทหารสามสธิบคนนนัรน อยตางไรกห็ตาม เขาไมตไดข้มภีชสืที่อเสภียงมากเทตา
สามคนแรกนนัรน ดาวธิดจซงมอบหมายใหข้เขาดถูแลพวกคนเครธิธภีและคนเปลธิธภีซซที่งรวมก นันเปห็นทหาร



รนักษาพระองครซซที่งคอยครุข้มกนันกษนัตรธิยรเสมอ ฝตายหลนังกห็เปรภียบไดข้กนับตทารวจลนับและการทภีที่พวกเขาครุข้ม
กนันประธานาธธิบดภีของอเมรธิกา

1 พศด 11:26-47 นอกนดัทั้นมมีพวกทแกลห้วทหารของกองทดัพคชอ อาสาเฮลนห้องชายของ
โยอาบ เอลฮานดันบบตรชายของโดโดชาวเบธเลเฮม 27 ชดัมโมทชาวเมชองฮาโรด เฮเลสคนเปโลน 28 
อทิราบบตรชายอทิกเขชชาวเมชองเทโคอา อาบมีเยเซอรหชาวเมชองอานาโธท 29 สทิบเบคดัย คนหบชาหห อทิลดัย 
คนอาโหอาหห 30 มาหะรดัย ชาวเนโทฟาหห เฮเลด บบตรชายบาอานาหหชาวเนโทฟาหห 31 อทิธดัย บบตร
ชายรมีบดัยแหผ่งเมชองกทิเบอาของคนเบนยามทิน เบไนยาหห ชาวปทิราโธน 32 หบรดัย ชาวลกาธารกาอดัช อาบมี
เอล คนอารบาหห 33 อดัสมาเวท คนบาฮธรทิม เอลมียาบา ชาวชาอดัลโบน 34 ลธกหลานฮาเชมคนกทิมโซ 
โยนาธาน บบตรชายชากมีชาวฮาราหห 35 อาหทิอดัม บบตรชายสาคารหชาวฮาราหห เอลมีฟดัล บบตรชายอธระ 36
เฮเฟอรห คนเมเค-ราไธดห อาหทิยาหห คนเปโลน 37 เฮสโร ชาวคารเมล นาอารดัย บบตรชายเอสบดัย 38 
โยเอล นห้องชายนาธดัน มทิบฮารห บบตรชายฮากรมี 39 เศเลก คนอดัมโมน นาหะรดัย ชาวเบเอโรท ผธห้ถชอ
อาวบธของโยอาบบบตรชายนางเศรบยาหห 40 อทิรา คนอทิทไรตห กาเรบ คนอทิทไรตห 41 อบรมียาหห คนฮทิต
ไทตห ศาบาด บบตรชายอดัคลดัย 42 อาดมีนา บบตรชายชทิซาคนรธเบน หดัวหนห้าคนหนซชื่งของคนรธเบน และ
สามสทิบคนดห้วยกดันกดับเขา 43 ฮานดัน บบตรชายมาอาคาหห และโยชาฟดัท คนมทิทเน 44 อบสชมียา ชาวอดัช
ทาโรท ซามาและเยฮมีเอล บบตรชายโฮธามคนอาโรเออรห 45 เยดมียาเอล บบตรชายชทิมรมี และโยฮา นห้อง
ชายของเขา ชาวททิไซตห 46 เอลมีเอล คนมาหะไวตห เยรมีบดัยและโยชาวทิยาหห บบตรชายเอลนาอดัม และอทิ
ทมาหห คนโมอดับ 47 เอลมีเอล โอเบด และยาอาซมีเอล คนเมโซบดัย

ทภีที่ถถูกใหข้รายชสืที่อไวข้คสือ คนทภีที่เหลสือของพวกวภีรบรุรรุษของดาวธิด อาสาเฮลนข้องชายของโยอาบ
เปห็นหนัวหนข้าของพวกเขา วภีรบรุรรุษอภีกสภีที่สธิบกวตาคนถถูกพรรณนาถซง

*****

ภนพรวมของ 1 พงศนวดนร 12: บทนภีนื้ยด้อนกลนับไปยนังชว่วงแรกๆแหว่งชภีวยิตของดาวยิดตอนทภีนึ่
เขาหนภีไปจากซาอถูลและไปยนังศยิกลากในแผว่นดยินของคนฟภีลยิสเตภียในขด้อ 1-22 สว่วนทภีนึ่เหลสือของบท



นภีนื้ใหด้รายชสืนึ่อคนเหลว่านนันื้นทภีนึ่ตว่อมาสมทบเขด้ากนับดาวยิดและชว่วยเขาขนนื้นครองบนัลลนังกร์ในทภีนึ่สจุดหลนังจาก
ซาอถูลเสภียชภีวยิตในขด้อ 23-40 

1 พศด 12:1-7 ตผ่อไปนมีทั้เปป็นคนทมีชื่มาหาดาวทิดทมีชื่ศทิกลาก ขณะเมชชื่อทผ่านไปไหนไมผ่ไดห้
สะดวกเพราะเหตบซาอธลบบตรชายคมีช เขาทดัทั้งหลายเปป็นคนในพวกทแกลห้วทหาร ผธห้ชผ่วยทผ่านในการ
รบ 2 เขาเปป็นนดักธนธ เขาเหวมีชื่ยงหทินดห้วยสลทิงและยทิงธนธไดห้ดห้วยมชอขวาหรชอมชอซห้าย เขาเปป็นคนเบน
ยามทิน ญาตทิของซาอธล 3 อาหทิเยเซอรหเปป็นหดัวหนห้า ถดัดไปคชอโยอาช บบตรชายของเชมาอาหหชาวเมชอ
งกทิเบอา และเยซมีเอลกดับเปเลท บบตรชายของอดัสมาเวท เบ-ราคาหหและเยฮธชาวอานาโธท 4 อทิชมดัย
ยาหหแหผ่งกทิเบโอน ทแกลห้วทหารในพวกสามสทิบคนนดัทั้น และเปป็นหดัวหนห้าเหนชอสามสทิบคนนดัทั้น เยเร
มมียห ยาฮาซมีเอล โยฮานดัน โยซาบาดชาวเมชองเกเดราหห 5 เอลธซดัย เยรมีโมท เบอดัลยาหห เชมารทิยาหห เชฟ
าททิยาหหคนฮารธฟ 6 เอลคานาหห อทิสชมีอาหห อาซาเรล โยเอเซอรห ยาโชเบอดัม คนโคราหห 7 และโยเอ
ลาหห กดับ เศบาดทิยาหห บบตรชายของเยโรฮดัมชาวเกโดรห

ผถูข้บนันทซกพงศาวดารศนักดธิธ สธิทธธิธ ทตานนภีรคราวนภีรนทาเสนอบนันทซกตตางๆเกภีที่ยวกนับบรุรรุษเหลตานนัรนทภีที่
เขข้ารตวมกนับดาวธิดขณะเขาอยถูตในศธิกลาก เวลาขณะนนัรนคสือตอนทภีที่ดาวธิดหนภีจากซาอถูลไปยนังฟภีลธิสเตภีย
และกษนัตรธิยรฟภีลธิสเตภียแหตงศธิกลากใหข้ทภีที่ลภีรภนัยแกตเขา บางคนในพวกนภีรถถูกหมายเหตรุวตาเปห็นวภีรบรุรรุษคน
แรกๆของดาวธิด ดถู 1 ซามถูเอล 22:2 ขข้อความนภีรกลตาวชนัดเจนวตาชายเหลตานภีรทรุกคนเปห็นหรสือไมตกห็กลาย
เปห็นผถูข้ยธิงธนถูแมตนหรสือใชข้สลธิงแมตน ชายเหลตานภีรบางคนยนังเปห็นคนตระกถูลเบนยามธินดข้วย ซซที่งซาอถูลกห็
มาจากตระกถูลนภีร

หนัวหนข้าของคนเหลตานภีร ในสมนัยแรกๆของการขซรนเรสืองอทานาจของดาวธิดคสือ ชายคนหนซที่งนาม
วตา อาหยิเยเซอรร์ เมสืองตตางๆของชายเหลตานภีร รวมถซงบางเมสืองจากเบนยามธินอยตางแนตนอน ซซที่งรวมถซง
กธิเบอาหร อานาโธท และกธิเบโอน อยตางนข้อยคนหนซที่งในชายเหลตานภีร  นนัที่นคสือ อธิชมนัยยาหรชาวเมสืองกธิเบ
โอนกลายเปห็นหนซที่งในเหลตาวภีรบรุรรุษของดาวธิดและนายทหารคนหนซที่งเหนสือสามสยิบคนนนัรน อยตาง
หลนังนภีรหมายถซงนายทหารสามสธิบคนนนัรนในบททภีที่แลข้ว



1 พศด 12:8-15 มมีทแกลห้วทหารและผธห้ชกานาญศซกจากคนกาดหนมีเขห้าไปหาดาวทิด ณ 
ทมีชื่กกาบดังเขห้มแขป็งในถทิชื่นทบรกดันดาร เขาชกานาญโลผ่และดดัทั้ง ผธห้ซซชื่งหนห้าของเขาเหมชอนหนห้าสทิงโต และผธห้
ซซชื่งรวดเรป็วเหมชอนละมดัชื่งบนภธเขา 9 เอเซอรหเปป็นหดัวหนห้า โอบาดมีหหทมีชื่สอง เอลมีอดับทมีชื่สาม 10 มทิชมดัน
นาหหทมีชื่สมีชื่ เยเรมมียหทมีชื่หห้า 11 อดัททดัยทมีชื่หก เอลมีเอลทมีชื่เจป็ด 12 โยฮานดันทมีชื่แปด เอลซาบาดทมีชื่เกห้า 13 เยเรมมียห
ทมีชื่สทิบ มดัคบดันนดัยทมีชื่สทิบเอป็ด 14 คนเหลผ่านมีทั้เปป็นบบตรชายของกาด เปป็นนายทหารในกองทดัพ ผธห้นห้อยกป็
เปป็นนายรห้อย ผธห้ใหญผ่กป็เปป็นนายทหาร 15 เหลผ่านมีทั้เปป็นคนทมีชื่ขห้ามแมผ่นกทั้าจอรหแดนในเดชอนแรก เมชชื่อนกทั้า
ทผ่วมฝดัชื่งทดัทั้งสทิทั้น และใหห้คนทมีชื่อยธผ่ ณ ลบผ่มแมผ่นกทั้าแตกหนมีไปทางททิศตะวดันออกและททิศตะวดันตก

มภีการกลตาวถซงหลายคนในตระกถูลกาดทภีที่ตภีจากซาอถูลและรตวมเขข้าสตวนกนับดาวธิดขณะทภีที่เขา
ซตอนตนัวอยถูตในทภีนึ่กลาบนังเขด้มแขป็งแหตงถธิที่นทรุรกนันดารนนัรน ดถู ความเหห็นสทาหรนับ 1 พงศาวดาร 11:15-19 
สทาหรนับอนันหลนัง ชายเหลตานภีรชทานาญในการใชข้อาวรุธตตางๆและมภีรตางกายแขห็งแรง สธิบเอห็ดคนถถูกเอตย
ชสืที่อและทรุกคนเปห็นนายทหารหรสือผถูข้นทา สธิที่งทภีที่เดตนชนัดกห็คสือวตา ชายเหลตานภีร เลสือกทภีที่จะขข้ามแมตนทร า
จอรรแดนในชตวงนทราทตวมฤดถูใบไมข้ผธิล (เดสือนแรกคสือ เดสือนนธิสานซซที่งเปห็นตอนตข้นของฤดถูใบไมข้ผลธิ) 
พวกเขาตข้องตภีฝตากองทนัพทภีที่จงรนักภนักดภีตตอซาอถูลบนทนัรงสองฝนัที่งของแมตนทร านนัรน (ฝนัที่งตะวนันออกและ
ตะวนันตก) เพสืที่อทภีที่จะตะลรุยไปยนังทภีทๆี่ ดาวธิดอยถู ต

1 พศด 12:16-18 มมีคนเบนยามทินและยธดาหหมาเฝห้าดาวทิด ณ ทมีชื่กกาบดังเขห้มแขป็ง 17 ดาวทิด
ทรงออกไปตห้อนรดับเขา และตรดัสกดับเขาวผ่า "ถห้าทผ่านทดัทั้งหลายมาฉดันมทิตรเพชชื่อชผ่วยขห้าพเจห้า จทิตใจ
ของขห้าพเจห้าจะพดันผธกตทิดกดับทผ่าน แตผ่ถห้ามาเพชชื่อขายขห้าพเจห้าใหห้แกผ่ปฏทิปดักษหของขห้าพเจห้า แมห้วผ่าในมชอ
ของขห้าพเจห้าไมผ่มมีความผทิดใดๆ กป็ขอพระเจห้าแหผ่งบรรพบบรบษของเราทดัทั้งหลายทอดพระเนตร และ
ทรงกลผ่าวโทษทผ่านทดัทั้งหลายเถทิด" 18 แลห้วพระวทิญญาณไดห้มาเหนชออามาสดัย หดัวหนห้าพวกผธห้บดังคดับ
บดัญชานดัทั้น และเขาทธลวผ่า "ขห้าแตผ่ดาวทิด ขห้าพระองคหทดัทั้งหลายเปป็นของพระองคห และอยธผ่กดับพระองคห 
ขห้าแตผ่บบตรเจสซมี สดันตทิภาพ สดันตทิภาพจงมมีแกผ่พระองคห และสดันตทิภาพจงมมีแกผ่ผธห้ชผ่วยของพระองคห 
เพราะวผ่าพระเจห้าของพระองคหทรงอบปถดัมภหพระองคห" แลห้วดาวทิดทรงรดับเขาทดัทั้งหลายไวห้ และทรง
ตดัทั้งใหห้เปป็นนายทหารในกองทดัพของพระองคห



นอกเหนสือจากคนตระกถูลเบนยามธินทภีที่แปรพนักตรรมาหาดาวธิดแลข้วในขข้อ 2 คนเบนยามธินอภี
กกลรุตมหนซที่งกห็ตะลรุยมายนังทภีที่ก ทาบนังเขข้มแขห็งนนัรนทภีที่ดาวธิดตนัรงคตายพนักอยถูต พอเจอกนับพวกเขา ดาวธิดกห็อาจ
ระแวงอยถูตบข้าง เขาบอกคนเหลตานนัรนวตาถข้าพวกเขามาอยตางสนันตธิ ใจของเขากห็จะรวมเปห็นหนซที่งกนับใจ
ของพวกเขา อยตางไรกห็ตาม ถข้าพวกเขามาเพสืที่อทภีที่จะทรยศเขา พระเจข้ากห็จะทรงเปห็นผถูข้พธิพากษาของ
พวกเขา ในกลตาวถซงพระราชกธิจของพระวธิญญาณบรธิสรุทธธิธ ในพระคนัมภภีรรเดธิม “พระวธิญญาณไดข้มา
เหนสืออามาสนัย หนัวหนข้าพวกผถูข้บนังคนับบนัญชานนัรน” คทาทภีที่แปลเปห็น ไดห้มาเหนชอ (ลาบาช) มภีความหมาย
ตรงตนัววตา ‘สวมทนับ’ อามาสนัยถถูกสวมทนับดข้วยพระวธิญญาณของพระเจข้าตอนทภีที่เขาตอบกลนับดาวธิด 
ในการใชข้คทาพถูดของพระคนัมภภีรรใหมต เขาเตป็มลด้นดข้วยพระวธิญญาณ กลตาวอภีกนนัยหนซที่ง พระวธิญญาณ
ของพระเจข้าทรงกทากนับสธิที่งทภีที่เขาจะกลตาวแกตดาวธิด อามาสนัยกลตาวชนัดเจนแกตดาวธิดวตาพวกเขามาในการ
นบนอบเชสืที่อฟนังตตอเขา เขาขอใหข้สนันตธิสรุขมภีแกตดาวธิดและนทาเสนอตนัวพวกเขาเองเปห็นผถูข้รนับใชข้ของเขา 
ดาวธิดจซงรนับพวกเขาและตนัรงพวกเขาเปห็นนายทหารเหนสือกลรุตมคนของเขา

1 พศด 12:19-22 คนมนดัสเสหหดห้วยไดห้หลบหนมีไปเขห้าฝผ่ายดาวทิดบห้าง เมชชื่อพระองคหยก
มากดับคนฟมีลทิสเตมียเพชชื่อทกาสงครามกดับซาอธล แตผ่พวกฝผ่ายดาวทิดมทิไดห้ชผ่วยคนฟมีลทิสเตมีย เพราะผธห้ครอบ
ครองของคนฟมีลทิสเตมียไดห้หารชอกดันและสผ่งพระองคหกลดับไปเสมีย บอกวผ่า "เขาจะหลบหนมีไปคชนดมีกดับ
ซาอธลนายของเขาโดยเอาหดัวของเราไปดห้วย" 20 ขณะเมชชื่อพระองคหไปยดังศทิกลาก คนมนดัสเสหห
เหลผ่านมีทั้หลบหนมีไปสมทบพระองคห คชอ อดัดนาหห โยซาบาด เยดมียาเอล มมีคาเอล โยซาบาด เอลมีฮธ และ
ศทิลเลธดัย หดัวหนห้าบรรดากองพดันในคนมนดัสเสหห 21 เขาทดัทั้งหลายชผ่วยเหลชอดาวทิดตผ่อสธห้พวกปลห้น 
เพราะเขาทดัทั้งหลายเปป็นทแกลห้วทหารทดัทั้งสทิทั้น และเปป็นผธห้บดังคดับบดัญชาในกองทดัพ 22 ในสมดัยนดัทั้นทบกๆ
วดันมมีคนมาเขห้าฝผ่ายดาวทิด เพชชื่อจะชผ่วยเหลชอพระองคห จนเปป็นกองทดัพใหญผ่อยผ่างกองทดัพของพระเจห้า

ในชตวงหลายเดสือนนนัรนทภีที่ดาวธิดอยถูตในเขตแดนของศธิกลาก คนจากตระกถูลมนนัสเสหรมาสมทบ
เขข้ากนับเขา แมข้คนฟภีลธิสเตภียไมตยอมอนรุญาตใหข้ดาวธิดกนับคนของเขาเขข้ารตวมกนับตนในการททาศซกตตอสถูข้
ซาอถูล กทาลนังพลของดาวธิดกห็เพธิที่มจทานวนมากขซรนเรสืที่อยๆ เหห็นไดข้ชนัดวตาซาอถูลเรธิที่มเสสืที่อมความนธิยมใน
อาณาจนักรของเขาเองแลข้ว อาสาสมนัครเหลตานภีร เปห็นทหารทภีที่มภีความสามารถในการเปห็นผถูข้นทา ดาวธิดตนัรง
คนเหลตานภีร ใหข้อยถูตเหนสือเหลตาผถูข้ตธิดตามทภีที่ไมตเปห็นระเบภียบของเขา นอกจากนภีร  พวกเขาชตวยเหลสือดาวธิด



ไดข้อยตางมากตอนทภีที่เขาไลตตธิดตามคนอามาเลข (นนัที่นคสือ กลรุตมคนรตอนเรต) ทภีที่ไดข้ปลข้นคตายของเขา ผถูข้คน
แปรพนักตรรจากซาอถูลมาหาดาวธิดตตอไปเรสืที่อยๆทรุกวนันจนกทาลนังพลของดาวธิดเรธิที่มกลายเปห็นกองทนัพ
ใหญตโต (นนัที่นคสือ พลโยธา) วลภีทภีที่กลตาวถซง กองทดัพของพระเจห้า อาจหมายถซงกองทนัพทางการของ
อธิสราเอล ซซที่งนทาโดยซาอถูล บางคนคธิดวตามนันหมายถซงเหลตากองทนัพแหตงสวรรคร อยตางไรกห็ตาม อยตาง
แรกนตาจะใชตมากกวตา เมสืที่อเปห็นเชตนนนัรน กองทนัพของดาวธิดจซงเรธิที่มสถูสภีกองทนัพของซาอถูลในเรสืที่อง
จทานวนและความแขห็งแกรตง

1 พศด 12:23-37 ตผ่อไปนมีทั้เปป็นจกานวนทหารตทิดอาวบธพรห้อมสกาหรดับสงคราม ผธห้มาหา
ดาวทิดในเมชองเฮโบรนเพชชื่อจะมอบราชอาณาจดักรของซาอธลใหห้กดับพระองคห ตามพระวจนะของพระ
เยโฮวาหห 24 คนยธดาหหทมีชื่ถชอโลผ่และหอกมมีหกพดันแปดรห้อย เปป็นทหารตทิดอาวบธพรห้อมสกาหรดับ
สงคราม 25 จากคนสทิเมโอน มมีทแกลห้วทหารชกานาญศซกเจป็ดพดันหนซชื่งรห้อย 26 จากคนเลวมีสมีชื่พดันหก
รห้อย 27 เยโฮยาดาเปป็นหดัวหนห้าคนของอาโรน มมีคนมากดับทผ่านสามพดันเจป็ดรห้อย 28 ศาโดกทแกลห้ว
ทหารหนบผ่ม และคนจากเรชอนบรรพบบรบษของเขาเองเปป็นผธห้บดังคดับบดัญชายมีชื่สทิบสองคน 29 จากคน
เบนยามทินญาตทิของซาอธลสามพดันคน ซซชื่งแตผ่กผ่อนนมีทั้จกานวนมากจงรดักภดักดมีตผ่อราชวงศหซาอธล 
30 จากคนเอฟราอทิม ทแกลห้วทหารแกลห้วกลห้าสองหมชชื่นแปดรห้อยคน เปป็นคนมมีชชชื่อเสมียงในเรชอน
บรรพบบรบษของเขา 31 จากคนมนดัสเสหหครซชื่งตระกธล หนซชื่งหมชชื่นแปดพดันคน ผธห้ซซชื่งเขาบผ่งชชชื่อไวห้ใหห้มา
เชทิญดาวทิดไปเปป็นกษดัตรทิยห 32 จากคนอทิสสาคารห มมีผธห้รธห้กาลเทศะ ทราบวผ่าอทิสราเอลควรทกาประการใด
มมีหดัวหนห้าสองรห้อยคน และญาตทิของเขาทดัทั้งสทิทั้นอยธผ่ใตห้บดังคดับบดัญชาของเขา 33 จากคนเศบธลบน มมีหห้า
หมชชื่นคนทมีชื่ฝซกแลห้วเตรมียมพรห้อมเขห้าสธห้รบ สรรพดห้วยอาว บธทบกอยผ่างเพชชื่อทกาสงครามเพชชื่อชผ่วยเหลชอ 
มทิใชผ่ดห้วยสองจทิตสองใจ 34 จากคนนดัฟทาลมี ผธห้บดังคดับบดัญชาหนซชื่งพดัน ซซชื่งมมีคนตทิดโลผ่และหอกมาดห้วย
สามหมชชื่นเจป็ดพดันคน 35 จากคนดาน มมีคนเตรมียมพรห้อมทกาสงครามสองหมชชื่นแปดพดันหกรห้อยคน 
36 จากคนอาเชอรห สมีชื่หมชชื่นคนฝซกพรห้อมทมีชื่จะทกาสงคราม 37 และจากฟากแมผ่นกทั้าจอรหแดนขห้างโนห้น 
จากคนรธเบน และคนกาด และคนมนดัสเสหหครซชื่งตระกธล มมีหนซชื่งแสนสองหมชชื่นคน ตทิดอาวบธทบกอยผ่าง
เพชชื่อทกาสงคราม



เหลตาทหารจากทนั ที่วอธิสราเอลแปรพนักตรรจากกองทนัพของซาอถูลไปหากองทนัพของดาวธิดขณะ
เขายนังอยถูตในเฮโบรน พวกเขา “ตธิดอาวรุธพรข้อมสทาหรนับสงคราม” นนั ที่นคสือ พวกเขาตธิดอาวรุธและ
พรข้อมทภีที่จะตตอสถูข้ นอกจากนภีร  พวกเขาพรข้อมทภีที่จะลข้มลข้างอาณาจนักรของซาอถูลและมอบมนันใหข้แกตดา
วธิดดข้วย ดถู 2 ซามถูเอล 5:1

จากหลายตระกถูลเหลตานภีร  ทหารจากคนเหลตานภีรมาหาดาวธิด: 6,800 คนจากยถูดาหร: 7,100 คน
จากสธิเมโอน; 4,600 คนจากเลวภี; คนอาโรน (นนัที่นคสือ พวกปรุโรหธิต) 3,700 คนพรข้อมกนับผถูข้บนังคนับ
บนัญชาทภีที่เปห็นปรุโรหธิต 22 คน; ราชองครนักษร 3,000 คนของซาอถูลจากเบนยามธิน; ทหาร 2,800 คน
จากเอฟราอธิม; 18,000 คนจากครซที่งตระกถูลมนนัสเสหรฝนัที่งตะวนันตกผถูข้ซซที่งมาอยตางแสดงออกชนัดเจนเพสืที่อ
ตนัรงดาวธิดเปห็นกษนัตรธิยร; ผถูข้นทา 200 คนจากอธิสสาคารรผถูข้มภีการสวามธิภนักดธิธ ของพวกทภีที่เหลสือของหมดทนัรง
ตระกถูลของพวกเขา; ทหารผถูข้เชภีที่ยวชาญ 50,000 คนจากเศบถูลรุน (ฝตายหลนังมภีวธินนัยทางทหารและจงรนัก
ภนักดภีตตอดาวธิดอยตางเตห็มทภีที่); นายทหาร 1,000 คนจากนนัฟทาลภีผถูข้นทาทหารถสือโลตและหอก 37,000 คน;
ทหารผตานศซก 28,600 คนจากดาน; ทหารผตานศซก 40,000 คนจากอาเชอรร; ทหาร 120,000 คนจาก
ตระกถูลตตางๆทภีที่อยถูตฝนัที่งตะวนันออกของแมตนทร าจอรรแดน นภีที่รวมทหารไดข้ทนัรงหมด 326,522 คน ไมตรวม
ทหารตธิดอาวรุธทนัรงหมดของอธิสสาคารรผถูข้จงรนักภนักดภีตตอดาวธิด ดาวธิดจซงมภีกองทนัพพรข้อมใชข้งานซซที่งมภี
ก ทาลนังพลประมาณ 350,000 คนขณะเขายนังอยถูตในเฮโบรน วนันเวลาของวงศรวานของซาอถูลถถูกนนับไวข้
แลข้วอยตางแนตนอน 

1 พศด 12:38-40 ทหารทดัทั้งสทิทั้นเหลผ่านมีทั้ พรห้อมทมีชื่จะทกาศซก ไดห้มายดังเฮโบรน ดห้วยเจตนา
เตป็มเปมีชื่ยมทมีชื่จะเชทิญดาวทิดเปป็นกษดัตรทิยหเหนชออทิสราเอลทดัทั้งสทิทั้น ในทกานองเดมียวกดันบรรดาคนอทิสราเอล
ทมีชื่เหลชออยธผ่ กป็เปป็นใจเดมียวกดันทมีชื่จะเชทิญดาวทิดเปป็นกษดัตรทิยห 39 เขาทดัทั้งหลายอยธผ่ทมีชื่นดัชื่นกดับดาวทิดสามวดัน
กทินและดชชื่ม เพราะวผ่าพมีชื่นห้องของเขาไดห้เตรมียมไวห้ใหห้เขา 40 ยทิชื่งกวผ่านดัทั้นผธห้ทมีชื่อยธผ่ใกลห้เขาทดัทั้งหลายดห้วยคชอ
ไกลออกไปถซงอทิสสาคารห และเศบธลบน และนดัฟทาลมีไดห้จดัดอาหารบรรทบกลา อธฐ ลผ่อ และวดัว กดับ
เสบมียงอาหารมากมายเปป็นแปห้ง ขนมมะเดชชื่อ ชผ่อองบผ่นแหห้ง นกทั้าองบผ่น นกทั้ามดัน วดัวและแกะ เพราะวผ่ามมี
ความชชชื่นบานในอทิสราเอล



ชตวงเวลาของเหตรุการณรตอนนภีรอาจสอดคลข้องกนับของ 2 ซามถูเอล 5 ประชาชาตธินนัรนรตวมใจ
กนันหนรุนหลนังดาวธิดหลนังจากซาอถูลเสภียชภีวธิตและอธิชโบเชทถถูกฆตา พวกเขามาชรุมนรุมกนันนานสามวนัน
เพสืที่อเจธิมตนัรงดาวธิดเปห็นกษนัตรธิยรของประชาชาตธิอธิสราเอลทนัรงสธิรน ตระกถูลเหลตานนัรนทภีที่อยถูตใกลข้เฮโบรน
มากกวตาไดข้นทาอาหารปรธิมาณมากมาเพสืที่อเฉลธิมฉลองใหข้กษนัตรธิยรองครใหมตของพวกเขา พระเจข้าจซง
ทรงยกชถูดาวธิดใหข้เปห็นผถูข้ปกครองเหนสือประชาชนของพระองคร

*****

ภนพรวมของ 1 พงศนวดนร 13: บทถนัดไปนภีนื้นลาเสนอกยิจการแรกๆบางอยว่างของดาวยิดใน
ฐานะกษนัตรยิยร์เหนสืออยิสราเอลทนันื้งสยินื้น เพราะความรนักของเขาทภีนึ่มภีตว่อองคร์พระผถูด้เปป็นเจด้า เขาจนง
แสวงหาทภีนึ่จะถวายเกภียรตยิพระองคร์โดยการนลาหภีบพนันธสนัญญามายนังเยรถูซาเลป็ม ซนนึ่งถถูกยนดไปโดยคน
ฟภีลยิสเตภียกว่อนหนด้านนันื้นและพระเจด้าทรงบนังคนับใหด้พวกเขาปลว่อยไป ตนันื้งแตว่นนันื้นมากป็อยถูว่ทภีนึ่คภีรยิยาทเยอา
รยิม ซนนึ่งเปป็นหมถูว่บด้านหนนนึ่งบนพรมแดนของยถูดาหร์และเบนยามยิน

1 พศด 13:1-4 ดาวทิดไดห้ทรงหารชอกดับนายทหารและนายรห้อย กดับหดัวหนห้าทบกๆคน 
2 และดาวทิดตรดัสกดับชบมนบมชนอทิสราเอลทดัทั้งปวงวผ่า "ถห้าทผ่านทดัทั้งหลายเหป็นดห้วย และถห้าเปป็นนกทั้า
พระทดัยของพระเยโฮวาหหพระเจห้าของเรา กป็ใหห้เราทดัทั้งหลายสผ่งคนไปหาพมีชื่นห้องของเรา ผธห้ทมีชื่เหลชออยธผ่
ในแผผ่นดทินอทิสราเอลทดัทั้งสทิทั้น ใหห้ไปยดังปบโรหทิตและคนเลวมีดห้วย ผธห้ซซชื่งอยธผ่ในหดัวเมชองและทบผ่งหญห้าของ
เขา เพชชื่อใหห้เขาทดัทั้งหลายมาหาพวกเราพรห้อมกดัน 3 และใหห้เราทดัทั้งหลายนกาหมีบแหผ่งพระเจห้าของเรา
มายดังเราอมีก เพราะเราทดัทั้งหลายมทิไดห้ไตผ่ถามถซงในสมดัยของซาอธล" 4 ชบมนบมชนทดัทั้งสทิทั้นนดัทั้นกป็พากดัน
กลผ่าววผ่าพวกเขาจะกระทกาตาม เพราะสทิชื่งนดัทั้นเปป็นสทิชื่งทมีชื่ถธกตห้องในสายตาของประชาชนทดัทั้งสทิทั้น

เหตรุการณรเหลตานภีรของบทนภีรสอดคลข้องกนับบนันทซกของ 2 ซามถูเอล 6 นตาเศรข้าทภีที่ดาวธิดปลตอยใหข้
หภีบนนัรนถถูกขนมาดข้วยวธิธภีทภีที่ไมตตรงตามพระคนัมภภีรร คทาสนัที่งทภีที่ชนัดเจนของพระเจข้าในหนนังสสือกนันดารวธิถภีกห็
คสือวตา คนเลวภีเทตานนัรนจะตข้องขนหภีบนนัรนและใชข้ไมข้คานหามบนบตาของพวกเขา เมสืที่อยธิวคนหนซที่งนาม
วตาอรุสซาหร “เหยภียดมสือออกจนับหภีบของพระเจข้า” เมสืที่อมนันเกสือบจะตก พระเจข้ากห็ทรงประหารเขาเสภีย 
หภีบพนันธสนัญญานนัรนเปห็นรถูปแบบหนซที่งทภีที่จนับตข้องไดข้แหตงความบรธิสรุทธธิธ ของพระเจข้า พระเจข้าทรงประ



หารอรุสซาหรเพราะวตาเขาซซที่งเปห็นคนบาปคนหนซที่งไดข้เขข้าใกลข้การสถธิตอยถู ตอนันบรธิสรุทธธิธ บนโลกของ
พระเจข้า แมข้พระเจข้าทรงเปภีที่ยมดข้วยความเมตตา ความบรธิสรุทธธิธ ของพระองครกห็เดห็ดขาดพรข้อมกนับผลทภีที่
ตามมาตตางๆซซที่งถซงตายไดข้ ตข้องขอชมดาวธิดทภีที่เขาปรารถนาจะททาสธิที่งหนซที่งทภีที่ดภี อยตางไรกห็ตาม เขากห็ททา
มนันผธิดวธิธภี

1 พศด 13:5-8 เพราะฉะนดัทั้นดาวทิดจซงประชบมอทิสราเอลทดัทั้งสทิทั้น ตดัทั้งแตผ่ชทิโหรหแหผ่ง
อมียทิปตห ถซงทางเขห้าเมชองฮามดัท เพชชื่อจะเชทิญหมีบแหผ่งพระเจห้าจากคมีรทิยาทเยอารทิม 6 ดาวทิดกดับอทิสราเอล
ทดัทั้งปวงขซทั้นไปยดังบาอาลาหห คชอคมีรทิยาทเยอารทิมซซชื่งเปป็นของยธดาหห เพชชื่อจากทมีชื่นดัชื่นจะไดห้เชทิญหมีบของ
พระเจห้าคชอพระเยโฮวาหห ผธห้ประทดับระหวผ่างพวกเครธบ อดันเปป็นหมีบทมีชื่เรมียกกดันตามพระนาม 7 และ
เขาทดัทั้งหลายกป็บรรทบกหมีบของพระเจห้าไปในเกวมียนเลผ่มใหมผ่จากเรชอนของอาบมีนาดดับ และอบสซาหห
กดับอาหทิโยเปป็นคนขดับเกวมียน 8 และดาวทิดกดับอทิสราเอลทดัทั้งปวงกป็รผ่าเรทิงกดันอยธผ่ตผ่อพระพดักตรหพระเจห้า
ดห้วยเตป็มกกาลดังของเขาทดัทั้งหลาย ดห้วยเพลง พทิณเขาคธผ่ พทิณใหญผ่ รกามะนา ฉาบ และแตร

ในการเตรภียมพรข้อมทภีที่จะยข้ายหภีบของพระเจข้ามายนังเยรถูซาเลห็ม ดาวธิดกห็ชรุมนรุมประชาชาตธินนัรน
ทนัรงหมด: ตนัรงแตตพรมแดนของอภียธิปตรบนฝนัที่งตะวนันตกเฉภียงใตข้ไปจนถซงพรมแดนของซภีเรภียซซที่งอยถู ตทาง
ทธิศตะวนันออกเฉภียงเหนสือ พรข้อมกนับความโอตอตาและพธิธภีการใหญตโต ดาวธิดใหข้วางหภีบนนัรนบนเกวภียน
วนัวเลตมใหมต (ซซที่งถถูกตกแตตงอยตางเหมาะสมอยตางไมตตข้องสงสนัย) ขบวนพาเหรดนภีรจซงเรธิที่มตข้นแหตมาจาก
เรสือนของอาบภีนาดนับแหตงคภีรธิยาทเยอารธิม (นนัที่นคสือ หมถูตบข้านแหตงปตา) ไปยนังเยรถูซาเลห็ม ยธิวสองคนนาม
วตาอรุสซาหรและอาหธิโยขนับเกวภียนนนัรน (แนตนอนวตาเดธินเคภียงขข้างเกวภียนนนัรนขณะทภีที่พวกเขากระตรุข้นวนัว
ทนัรงสองนนัรนใหข้เดธินไป) ดาวธิดใหข้มภีวงดนตรภีมารรชในขบวนแหตนนัรนดข้วยซซที่งเลตน “ตตอพระพนักตรร
พระเจข้าดข้วยเตห็มกทาลนังของเขาทนัรงหลาย” ขบวนแหตนภีรคงเปห็นภาพทภีที่นตาชมจรธิงๆ มภีอยถูตเพภียงเรสืที่องเดภียวทภีที่
ผธิด ดาวธิดกทาลนังททาสธิที่งทภีที่ตรงขข้ามกนับคทาสนัที่งทภีที่เจาะจงเหลตานนัรนของพระคนัมภภีรร 

1 พศด 13:9-12 และเมชชื่อเขาทดัทั้งหลายมาถซงลานนวดขห้าวของคทิโดน อบสซาหหกป็
เหยมียดมชอออกกบมหมีบไวห้เพราะวดัวสะดบด 10 และพระพทิโรธของพระเยโฮวาหหไดห้พลบผ่งขซทั้นตผ่ออบสซาหห
และพระองคหทรงประหารเขา เพราะเขาเหยมียดมชอออกยดังหมีบนดัทั้น และเขากป็สทิทั้นชมีวทิตตผ่อพระพดักตรห



พระเจห้า 11 และดาวทิดกป็ไมผ่ทรงพอพระทดัย เพราะพระเยโฮวาหหทรงทลายออกมาเหนชออบสซาหห จซง
เรมียกทมีชื่ตรงนดัทั้นวผ่า เปเรศอบสซาหห จนถซงทบกวดันนมีทั้ 12 และดาวทิดทรงเกรงกลดัวพระเจห้าในวดันนดัทั้น และ
พระองคหตรดัสวผ่า "เราจะนกาหมีบของพระเจห้าไปบห้านไปเมชองอยผ่างไรไดห้"

ขณะทภีที่ขบวนแหตนนัรนเดธินหนข้าไปเรสืที่อยๆ วนัวตนัวหนซที่งกห็สะดรุดขข้างลานนวดขข้าวของคธิโดน อรุส
ซาหรจซงเอสืรอมไปกรุมหภีบนนัรนดข้วยมสือเปลตาของเขาเกรงวตามนันจะตกจากเกวภียนนนัรน ทภีที่นนั ที่น ณ จรุดนนัรนเอง 
พระเจข้าทรงประหารอรุสซาหร สถานทภีที่แหตงนนัรนจซงถถูกเรภียกวตา เปเรศอจุสซาหร์ (การทลายของอรุสซาหร) 
กระทนั ที่งจนถซงเวลาทภีที่หนนังสสือพงศาวดารถถูกเขภียนขซรน คทาทภีที่แปลเปห็น กลดัว (ยาเร) แปลไดข้ดข้วยวตา ‘เกรง
กลนัว’ นนัที่นนตาจะใชตความหมายตรงนภีร  ดาวธิดงรุนงงวตาควรขนหภีบนนัรนมายนังเยรถูซาเลห็มอยตางไรดภี เหห็นไดข้
ชนัดวตาเขาสนธิมเขรอะในความจทาของเขาเกภีที่ยวกนับรายละเอภียดของการขนยข้ายหภีบนนัรนดนังทภีที่ถถูก
พรรณนาไวข้ในพระราชบนัญญนัตธิ

1 พศด 13:13-14 ดาวทิดจซงมทิไดห้ทรงยห้ายหมีบไปไวห้ในนครของดาวทิด แตผ่ทรงนกาหมีบแวะ
ไปไวห้ทมีชื่บห้านโอเบดเอโดมคนกดัท 14 และหมีบของพระเจห้าไดห้คห้างอยธผ่กดับครดัวเรชอนของโอเบดเอโดมทมีชื่
เรชอนของเขาสามเดชอน และพระเยโฮวาหหทรงอกานวยพระพรแกผ่ครดัวเรชอนของโอเบดเอโดมกดับทดัทั้ง
สทิทั้นซซชื่งเขามมีอยธผ่

เหห็นไดข้ชนัดวตาหภีบนนัรนถถูกขนยข้ายอยตางเหมาะสมเขข้าไปในเรสือนของผถูข้หนซที่งนามวตาโอเบดเอ
โดมซซที่งเหห็นไดข้ชนัดวตาอยถูตใกลข้เคภียง แมข้มธิไดข้ถถูกหมายเหตรุไวข้ตรงนภีร  โอเบดเอโดมกห็เปห็นเลวภีคนหนซที่ง
เพราะวตาตตอมาเขาถถูกแตตงตนัรงใหข้เปห็นผถูข้เฝข้าประตถูของพระวธิหารทภีที่เยรถูซาเลห็ม เขาถถูกเรภียกวตาคนกนัท
เพราะวตาเขาอาศนัยอยถูตในเมสืองกนัทชนั ที่วระยะเวลาหนซที่ง หรสือไมตกห็เพราะเขาเปห็นคนกนัทรธิมโมน ซซที่งเปห็น
นครหนซที่งของคนเลวภี ดถู โยชถูวา 21:24

หภีบนนัรนอยถูตในเรสือนของเขาสามเดสือน อยตางไรกห็ตาม ตราบใดทภีที่หภีบนนัรนอยถูตในเรสือนของ
โอเบดเอโดม พระเจข้ากห็ทรงอวยพรชายผถูข้นภีร และครอบครนัวของเขาอยตางเหห็นไดข้ชนัด เหห็นไดข้ชนัด
วตาการอวยพรของพระเจข้านทามาซซที่งความมนั ที่งคนั ที่งเพราะมนันเรธิที่มเปห็นทภีที่ทราบแกตผถูข้อสืที่นอยตางรวดเรห็ว

*****



ภนพรวมของ 1 พงศนวดนร 14: บทถนัดไปนภีนื้เลว่ายด้อนการสถาปนาเตป็มทภีนึ่ของการครอง
ราชยร์ของดาวยิด กษนัตรยิยร์เพสืนึ่อนบด้านของเขาซนนึ่งอยถูว่ทางทยิศเหนสือ นนันึ่นคสือ ฮภีราม กษนัตรยิยร์เมสืองไทระ ใหด้
เกภียรตยิดาวยิดโดยจนัดหาวนัสดจุและชว่างฝภีมสือใหด้แกว่เขาเพสืนึ่อสรด้างวนังหลนังหนนนึ่งใหด้ดาวยิด

1 พศด 14:1-2 ฮมีรามกษดัตรทิยหเมชองไทระไดห้ทรงสผ่งผธห้สชชื่อสารมาเฝห้าดาวทิด และทรง
สผ่งไมห้สนสมีดารห ทดัทั้งชผ่างกผ่อและชผ่างไมห้เพชชื่อจะสรห้างวดังถวายพระองคห 2 และดาวทิดทรงทราบวผ่าพระ
เยโฮวาหหทรงสถาปนาพระองคหเปป็นกษดัตรทิยหเหนชออทิสราเอล เพราะพระราชอาณาจดักรของพระองคห
กป็เปป็นทมีชื่ยกยผ่องอยผ่างยทิชื่ง เพชชื่อเหป็นแกผ่อทิสราเอลประชาชนของพระองคห

เหห็นไดข้ชนัดวตาดาวธิดไดข้สรข้างสนัมพนันธภาพทภีที่เปห็นมธิตรกนับฮภีราม กษนัตรธิยรเมสืองไทระซซที่งอยถู ตทาง
ทธิศเหนสือไปกตอนหนข้านนัรนแลข้ว ฮภีรามสตงไมข้สนสภีดารร พรข้อมกนับชตางกตอและชตางไมข้มาเพสืที่อชตวยดาวธิด
สรข้างวนังหลนังหนซที่งทภีที่เยรถูซาเลห็ม ขณะเดภียวกนัน ดาวธิดกห็ตระหนนักวตาพระเจข้าไดข้ทรงสถาปนาเขาเปห็น
กษนัตรธิยรเหนสือประชาชาตธิอธิสราเอลทนัรงสธิรนแลข้ว

การอวยพรของพระเจข้าปรากฏชนัดเจน การขซรนเรสืองอทานาจของเขาเหห็นไดข้ชนัดวตาเปห็นมาโดย
ความชตวยเหลสือแบบจนัดเตรภียมของพระเจข้า ดาวธิดไดข้แรงสนนับสนรุนทางการเมสืองแบบรวมเปห็นหนซที่ง
จากประชาชาตธิของเขาและราชอาณาจนักรนนัรนกห็ก ทาลนังเจรธิญขซรน ดาวธิดจซงดถูออกวตาพระหนัตถรของ
พระเจข้าอยถูตกนับเขา

1 พศด 14:3-7 และดาวทิดทรงรดับมเหสมีเพทิชื่มขซทั้นในกรบงเยรธซาเลป็ม และดาวทิดทรงใหห้
กกาเนทิดโอรสและธทิดาอมีก 4 ตผ่อไปนมีทั้เปป็นชชชื่อราชบบตรซซชื่งพระองคหทรงมมีในเยรธซาเลป็มคชอ ชดัมมบอา 
โชบดับ นาธดัน ซาโลมอน 5 อทิบฮารห เอลมีชธวา เอลเปเลท 6 โนกาหห เนเฟก ยาเฟมีย 7 เอลมีชามา เบเอล
ยาดา เอลมีเฟเลท

ขณะทภีที่รนัชกาลของดาวธิดเจรธิญขซรน เขากห็หาภรรยาเพธิที่มใหข้แกตตนัวเอง การมภีภรรยาหลายคน
เปห็นสธิที่งทภีที่ยอมใหข้กระททาไดข้ในสมนัยพระคนัมภภีรรเดธิม แตตมนันไมตเคยเปห็นนทราพระทนัยอนันสมบถูรณรแบบ
ของพระเจข้า นอกจากนภีร  ดาวธิดยนังเกห็บเกภีที่ยวผลอนันขมขสืที่นในลถูกๆของเขาในหลายปภีตตอมาดข้วย ผลบาง
ประการนนัรนเปห็นผลลนัพธรโดยตรงของการจนัดการเรสืที่องภายในครอบครนัวของเขา ทภีที่ถถูกใหข้รายชสืที่อไวข้



ตรงนภีรคสือ บรุตรสธิบสามคนทภีที่ถถูกคลอดใหข้แกตดาวธิดทภีที่เยรถูซาเลห็ม ดถู 1 พงศาวดาร 3:9 และ 2 ซามถูเอล 
5:14-16 เชตนกนัน ในรายชสืที่ออนันหลนัง ชสืที่อของเอลภีเฟเลทและโนกาหรไมตปรากฏและเบเอลยาดาดถู
เหมสือนวตาเปห็นคนเดภียวกนันกนับเอลภียาดา

1 พศด 14:8-9 เมชชื่อคนฟมีลทิสเตมียไดห้ยทินวผ่าดาวทิดทรงรดับการเจทิมเปป็นกษดัตรทิยหเหนชอ
อทิสราเอลทดัทั้งปวงแลห้ว คนฟมีลทิสเตมียทดัทั้งปวงกป็ขซทั้นไปแสวงหาดาวทิด ดาวทิดทรงไดห้ยทินเรชชื่องนดัทั้นกป็เสดป็จ
ออกไปสธห้รบกดับเขาทดัทั้งหลาย 9 ฝผ่ายคนฟมีลทิสเตมียไดห้มาปลห้นในหบบเขาเรฟาอทิม เหตรุการณรทภีที่ถถูกบนันทซก
ไวข้ตรงนภีรสอดคลข้องกนับของ 2 ซามถูเอล 5:17 ขตาวแพรตไปถซงฟภีลธิสเตภียวตาดาวธิดกลายเปห็นกษนัตรธิยร
เหนสืออธิสราเอลทนัรงสธิรนแลข้ว ในการตอบโตข้กลนับ ประชาชาตธิฟภีลธิสเตภียจซงตนัรงใจวตาจะทดสอบความ
กลข้าหาญของดาวธิดและรรุกรานอธิสราเอลโดยมภีเจตนากตอสงคราม หรุบเขาเรฟาอธิมเปธิดออกสถูตทธิศ
ตะวนันตกเฉภียงใตข้โดยหตางไปเพภียงประมาณหข้าไมลรจากเยรถูซาเลห็ม พวกเขาตนัรงคตายอยถูตทภีที่นนัที่น ดาวธิดจซง
นทากองทนัพของตนออกไปประจนันหนข้าพวกเขา

1 พศด 14:10-12 และดาวทิดกป็ทรงทธลถามพระเจห้าวผ่า "ควรทมีชื่ขห้าพระองคหจะขซทั้นไปตผ่อ
สธห้ฟมีลทิสเตมียหรชอ พระองคหจะทรงมอบเขาไวห้ในมชอของขห้าพระองคหหรชอ " และพระเยโฮวาหหตรดัส
ตอบพระองคหวผ่า "ขซทั้นไปเถอะ และเราจะมอบเขาไวห้ในมชอเจห้า" 11 และพระองคหเสดป็จไปยดังบาอดัล
เปราซทิม และดาวทิดทรงชนะเขาทดัทั้งหลายทมีชื่นดัชื่น และดาวทิดตรดัสวผ่า "พระเจห้าทรงทะลวงขห้าศซกของ
ขห้าพเจห้าเหมชอนดดังกระแสนกทั้าทมีชื่พบผ่งใสผ่" เพราะฉะนดัทั้นเขาจซงเรมียกทมีชื่นดัทั้นวผ่า บาอดัลเปราซทิม 12 เขาทดัทั้ง
หลายกป็ททิทั้งรธปเคารพของเขาเสมียทมีชื่นดัชื่น และดาวทิดกป็ทรงมมีพระบดัญชา และรธปเคารพเหลผ่านดัทั้นกป็ถธกเผา
ดห้วยไฟเสมียหมด

ในโมงยามวธิกฤตธิเมสืที่อคทาตอบนนัรนดถูเหมสือนชนัดเจน ดาวธิดแสวงหาพระพนักตรรของพระเจข้าใน
เรสืที่องนนัรนเปห็นอยตางแรก เขาอาจใชข้อถูรภีมและทถูมมภีมซซที่งมภีใหข้สทาหรนับผถูข้นทาของอธิสราเอล ในการใชข้คทา
ของพระคนัมภภีรรใหมต เรากห็จะกลตาววตาเขาอธธิษฐานเกภีที่ยวกนับเรสืที่องนนัรน พถูดงตายๆคสือ เขาถามพระเจข้าวตา
เขาควรททาอยตางไรดภี เหห็นไดข้ชนัดวตาดาวธิดไมตพซที่งพาความเขข้าใจของตนเอง แมข้ดถูเหมสือนเหห็นไดข้ชนัดวตา
เขาควรตตอสถูข้กนับพวกผถูข้รรุกราน กตอนทภีที่เขาเคลสืที่อนไหวทางทหาร เขากห็แสวงหาคทาปรซกษาของพระเจข้า



กตอนเปห็นอนันดนับแรก พระเจข้าตรนัสชนัดเจนใหข้เขาเดธินหนข้าตตอ โดยทรงสนัญญาเรสืที่องชนัยชนะ สถานทภีที่
แหตงนนัรน นนัที่นคสือ บาอนัลเปราซธิม หตางออกไปเพภียงสองไมลรทางทธิศตะวนันตกเฉภียงใตข้ของเยรถูซาเลห็ม 
เหห็นไดข้ชนัดวตาคนฟภีลธิสเตภียไดข้รรุกรานลซกเขข้ามาในอธิสราเอลแลข้ว คทาวตา บาอนัลเปราซยิม มภีความหมาย
ตรงตนัววตา ‘เจข้าแหตงการทะลวง’ หรสือ ‘เจข้าแหตงการทลาย’ นภีที่บอกเปห็นนนัยวตาพระเจข้าทรงอนรุญาตใหข้
ดาวธิดตภีฝตาแนวของคนฟภีลธิสเตภียออกมาเหมสือนนทราทตวมใหญต คนฟภีลธิสเตภียถถูกตภีแตกจนถซงขนาดทภีที่วตา
พวกเขาทธิรงรถูปเคารพตตางๆของตนไวข้ขข้างหลนัง ดาวธิดสนัที่งคนของเขาใหข้เผารถูปเคารพเหลตานภีร เสภียตรง
นนัรนเลย 

1 พศด 14:13-16 และคนฟมีลทิสเตมียยดังมาปลห้นในหบบเขานดัทั้นอมีก 14 และเมชชื่อดาวทิดทธล
ถามพระเจห้าอมีกครดัทั้งหนซชื่ง พระเจห้าตรดัสตอบพระองคหวผ่า "เจห้าอยผ่าขซทั้นไปตามเขา จงอห้อมไปและ
โจมตมีเขาทมีชื่ตรงขห้ามกดับหมธผ่ตห้นหมผ่อน 15 และเมชชื่อเจห้าไดห้ยทินเสมียงกระบวนทดัพอยธผ่ทมีชื่ยอดหมธผ่ตห้น
หมผ่อนแลห้ว จงออกไปทกาศซก เพราะวผ่าพระเจห้าไดห้เสดป็จออกไปขห้างหนห้าเพชชื่อโจมตมีกองทดัพของคนฟมี
ลทิสเตมีย" 16 และดาวทิดทรงกระทกาตามทมีชื่พระเจห้าบดัญชาแกผ่พระองคห และเขาทดัทั้งหลายโจมตมีกองทดัพ
คนฟมีลทิสเตมียตดัทั้งแตผ่เมชองกทิเบโอนถซงเมชองเกเซอรห

เราอาจคธิดวตาคนฟภีลธิสเตภียนตาจะเขห็ดหลาบแลข้ว แตตหลนังจากนนัรนไมตนาน พวกเขากห็รรุกราน
อธิสราเอลอภีกครนัร ง โดยกลนับมายนังหรุบเขาเรฟาอธิมซซที่งอยถู ตทางทธิศตะวนันตกเฉภียงใตข้ของเยรถูซาเลห็ม อาจ
เปห็นไดข้วตาพวกเขาคธิดวตาตนัวเองมภีกลยรุทธรทภีที่ดภีกวตาเดธิม โจเซฟนัสบนันทซกวตาพวกเขากลนับมาพรข้อมกนับ
กองทนัพหนซที่งซซที่งใหญตโตกวตาครนัร งกตอนสามเทตา ไมตวตากรณภีใด พวกเขากห็คธิดวตาคราวนภีรตนจะมภีชนัย
เหนสือดาวธิด ดาวธิดแสวงหาการทรงนทาของพระเจข้าสทาหรนับวธิกฤตธิครนัร งนภีร เหมสือนเดธิม

คราวนภีรพระเจข้าทรงใหข้คทาสนัที่งแกตดาวธิดตตางไปจากเดธิม การตอบสนองตามธรรมชาตธิแบบ
มนรุษยรคสือ การออกไปและเอาชนะคนเหลตานนัรนเหมสือนครนัร งกตอน อยตางไรกห็ตาม ดาวธิดมภีสตธิปนัญญา
แบบพระเจข้าทภีที่จะแสวงหาพระพนักตรรของพระเจข้าอภีกครนัร ง อาจเปห็นไดข้วตาเขารถูข้สซกไดข้วตาคนฟภีลธิสเตภียมภี
อะไรใหมตๆซตอนอยถูตใตข้แขนเสสืรอ หรสืออาจเปห็นไดข้วตาเขาไดข้รนับรายงานขตาวกรองซซที่งบตงบอกวตาพวก
เขากลนับมาพรข้อมกนับกทาลนังทหารมหาศาล ไมตวตากรณภีใด พระเจข้ากห็ทรงสนัที่งเขาใหข้อข้อมไปขข้างหลนัง



พวกเขายนังหมถูตตข้นหมตอน ในกลยรุทธรทางทหารแสนคลาสสธิค ดาวธิดโอบรอบก ทาลนังทหารของคนฟภีลธิ
สเตภีย ในการซรุตมอยถูตหลนังหมถูตตข้นหมตอน ดาวธิดจะตข้องรอฟนังเสภียงลมพนัดผตานยอดตข้นหมตอนเหลตานนัรน 
พระเจข้าทรงสนัที่งเขาใหข้โจมตภีผตานหมถูตตข้นหมตอนและดข้านหลนังของคนฟภีลธิสเตภียเมสืที่อไดข้ยธินเสภียงลมนนัรน

อาจเปห็นไดข้วตาคนฟภีลธิสเตภียเรธิที่มอดทนไมตไหวในการรอคอยใหข้ดาวธิดออกมาททาศซกและเรธิที่ม
เคลสืที่อนไหวตตอสถูข้เยรถูซาเลห็ม เพราะพวกเขาไมตคธิดมากตอนวตาจะถถูกโจมตภีจากดข้านหลนัง พระเจข้าทรง
สนัที่งดาวธิดใหข้ททาเชตนนนัรนเมสืที่อพวกเขาคาดคธิดถซงเรสืที่องนนัรนนข้อยสรุด ดนังนนัรน “ดาวธิดทรงกระททาตามทภีที่
พระเจข้าบนัญชาแกตพระองคร” และฆตาฟนันคนฟภีลธิสเตภียตนัรงแตตเกบาไปจนถซงเกเซอรร คนฟภีลธิสเตภียหนภีไป
ทางทธิศเหนสือ จากนนัรนกห็ไปทางทธิศตะวนันตกโดยดาวธิดไลตตามผตานเขข้าในเกบา (กธิเบอาหร) ตลอดทาง
จนไปถซงเกเซอรร อนันหลนังนภีร เปห็นจรุดเรธิที่มตข้นของพสืรนทภีที่ชายฝนัที่งซซที่งคนฟภีลธิสเตภียมาจากทภีที่นนั ที่น

ในขข้อ 10 และ 14 เราอตานวตา “ดาวธิดทถูลถามพระเจข้า” เมสืที่อดาวธิดมาถซงการตนัดสธินใจครนัร ง
สทาคนัญๆในชภีวธิตของเขา เขากห็แสวงหาคทาปรซกษาและการทรงนทาของพระเจข้า สธิที่งทภีที่ปรากฏชนัดเจนกห็
คสือวตาดาวธิดเปห็นชายคนหนซที่งทภีที่ดทาเนธินชภีวธิตโดยความเชสืที่อ แสวงหานทราพระทนัยและการทรงนทาของ
พระเจข้าในการตนัดสธินใจวนันตตอวนันของชภีวธิต ดถู เพลงสดรุดภี 32:8 และสรุภาษธิต 3:5-6 ในขข้อ 16 เราอตาน
วตา “ดาวธิดทรงกระททาตามทภีที่พระเจข้าบนัญชาแกตพระองคร” ความเขข้าใจลซกซซร งอภีกเรสืที่องในชภีวธิตของดา
วธิดกห็คสือวตาเขาเชสืที่อฟนังนทราพระทนัยและการทรงนทาของพระเจข้า นนั ที่นททาใหข้เขาอยถูตในจรุดศถูนยรกลางแหตง
การอวยพรของพระเจข้ามากยธิที่งขซรน   

1 พศด 14:17 กทิตตทิศดัพทหของดาวทิดกป็ลชอไปสธผ่บรรดาประเทศทดัทั้งหลาย และพระเย
โฮวาหหทรงใหห้ประชาชาตทิทดัทั้งปวงครดัชื่นครห้ามดาวทิด ชสืที่อเสภียงของดาวธิดจซงขจรขจายไปทนั ที่วโลกใน
สมนัยนนัรน เพราะวตาดาวธิดอยถูตในใจกลางแหตงนทราพระทนัยของพระเจข้า พระเจข้าจซงทรงททาใหข้บรรดา
ประชาชาตธิเพสืที่อนบข้านทภีที่อาจชอบททาสงครามเกรงกลนัวดาวธิดและอทานาจของเขา สนันตธิภาพจซงมภีชนัย
สทาหรนับอธิสราเอล

*****



ภนพรวมของ 1 พงศนวดนร 15: บทถนัดไปนภีนื้เลว่ายด้อนการทภีนึ่ดาวยิดนลาหภีบนนันื้นมายนังเยรถูซาเลป็ม
อยว่างถถูกวยิธภีในทภีนึ่สจุด เขาเกณฑร์คนเลวภีใหด้มาทลางานปรนนยิบนัตยิตว่างๆตามทภีนึ่กลาหนดไวด้ในพระราช
บนัญญนัตยิของโมเสส

1 พศด 15:1-3 ดาวทิดทรงสรห้างพระราชวดังของพระองคหหลายหลดังในนครดาวทิด 
และพระองคหทรงเตรมียมทมีชื่ไวห้สกาหรดับหมีบของพระเจห้าและทรงตดัทั้งเตป็นทหไวห้ใหห้ 2 แลห้วดาวทิดตรดัสวผ่า 
"นอกจากคนเลวมีแลห้วไมผ่ควรทมีชื่คนอชชื่นจะหามหมีบของพระเจห้า เพราะวผ่าพระเยโฮวาหหทรงเลชอกเขา
ใหห้หามหมีบของพระเจห้า และปรนนทิบดัตทิพระองคหเปป็นนทิตยห" 3 และดาวทิดทรงประชบมอทิสราเอลทดัทั้ง
สทิทั้นทมีชื่เยรธซาเลป็ม เพชชื่อจะนกาหมีบของพระเยโฮวาหหมาสธผ่ทมีชื่ของหมีบนดัทั้น ซซชื่งพระองคหไดห้ทรงเตรมียมไวห้ใหห้

เหห็นไดข้ชนัดวตาผตานไปหลายปภีนนับตนัรงแตตความพยายามครนัร งแรกนนัรนทภีที่จะนทาหภีบพนันธสนัญญา
มายนังเยรถูซาเลห็ม ดาวธิดในระหวตางนนัรนไดข้สรข้างพระราชวนังหลายหลนังทภีที่เยรถูซาเลห็มสทาหรนับครอบครนัว
ทภีที่ขยายใหญตขซรนของเขา ดาวธิดยนังถถูกเตสือนความจทาจากพระราชบนัญญนัตธิดข้วยวตาเฉพาะคนเลวภีเทตานนัรน
จะตข้องหามหภีบนนัรนดข้วยไมข้คานหามบนบตาของพวกเขา ดถู กนันดารวธิถภี 4:5, 15; 7:9 และ 10:17 ดาวธิด
จซงจนัดขบวนแหตรสืที่นเรธิงอภีกขบวนเพสืที่อนทาหภีบนนัรนมายนังนครหลวงของเขา โดยคราวนภีรททาอยตางถถูกวธิธภี 
ขณะเดภียวกนัน เขาไดข้จนัดเตรภียมทภีที่พธิเศษ (เตห็นทร) ไวข้สทาหรนับมนัน

1 พศด 15:4-10 และดาวทิดทรงรวบรวมลธกหลานของอาโรนและคนเลวมี 5 คชอจาก
ลธกหลานของโคฮาท ไดห้อบรมีเอลเปป็นหดัวหนห้า พรห้อมกดับพมีชื่นห้องของเขาหนซชื่งรห้อยยมีชื่สทิบคน 6 จากลธก
หลานของเมรารมี ไดห้อาสายาหหเปป็นหดัวหนห้า พรห้อมกดับพมีชื่นห้องของเขาสองรห้อยยมีชื่สทิบคน 7 จากลธก
หลานของเกอรหโชม ไดห้โยเอลเปป็นหดัวหนห้า กดับพมีชื่นห้องของเขาหนซชื่งรห้อยสามสทิบคน 8 จากลธกหลาน
ของเอลมีชาฟาน ไดห้เชไมอาหหเปป็นหดัวหนห้า กดับพมีชื่นห้องของเขาสองรห้อยคน 9 จากลธกหลานของเฮโบ
รน ไดห้เอลมีเอลเปป็นหดัวหนห้า กดับพมีชื่นห้องของเขาแปดสทิบคน 10 จากลธกหลานของอบสซมีเอล ไดห้อดัมมมีนา
ดดับเปป็นหดัวหนห้า กดับพมีชื่นห้องของเขาหนซชื่งรห้อยสทิบสองคน

ดาวธิดจซงประชรุมพวกปรุโรหธิตและคนเลวภีผถูข้นทาของแผตนดธินนนัรน จากคนเลวภีสามพวก คนโค
ฮาทสตงคนมา 120 คน; คนเมรารภีสตงคนมา 220 คน และคนเกอรรโชมสตงคนมา 130 คน เอลภีชาฟาน



เปห็นหลานชายคนหนซที่งของโคฮาทซซที่งกลรุตมของเขาสตงคนเลวภีมา 200 คน เฮโบรนกห็สสืบเชสืรอสายมา
จากโคฮาทและกลรุตมของเขาสตงคนเลวภีมา 80 คน อรุสซภีเอลเปห็นทายาทอภีกคนของโคฮาทและกลรุตม
ของเขาสตงคนเลวภีมา 112 คน ดนังนนัรนคนเลวภีทนัรงสธิรน 862 คนถถูกสตงมาเพสืที่อชตวยเหลสือในการขนยข้าย
หภีบนนัรน

1 พศด 15:11-13 แลห้วดาวทิดทรงเรมียกศาโดกและอาบมียาธารหปบโรหทิต และคนเลวมีคชอ อบ
รมีเอล อาสายาหห โยเอล เชไมอาหห เอลมีเอล และอดัมมมีนาดดับ 12 และตรดัสกดับเขาทดัทั้งหลายวผ่า "เจห้าทดัทั้ง
หลายเปป็นประมบขของบรรพบบรบษของคนเลวมี จงชการะตดัวของเจห้าเสมีย ทดัทั้งเจห้าและพมีชื่นห้องของเจห้า 
เพชชื่อเจห้าจะนกาหมีบของพระเยโฮวาหหพระเจห้าแหผ่งอทิสราเอลขซทั้นมายดังสถานทมีชื่ซซชื่งเราไดห้จดัดเตรมียมไวห้ใหห้ 
13 เพราะเจห้ามทิไดห้ไปหามเสมียแตผ่ครดัทั้งแรก พระเยโฮวาหหพระเจห้าของเราจซงทรงทลายออกมาเหนชอ
เรา เพราะเรามทิไดห้แสวงหาตามระเบมียบอดันสมควร"

ศาโดกและอาบภียาธารรเปห็นตนัวแทนของสองวงศรวานนนัรนของบรุตรสองคนนนัรนของอาโรน – 
เอเลอาซารรและอธิธามารร อรุรภีเอล อาสายาหร โยเอล เชไมอาหร เอลภีเอล และอนัมมภีนาดนับเปห็นคนเลวภีชนัรน
หนัวหนข้า ดาวธิดจซงสนัที่งพวกเขาใหข้ชทาระตนัวใหข้สะอาดในทางพธิธภี – จงชทาระตนัวของเจข้าเสภีย ดาวธิดมรุตงมนั ที่น
ทภีที่จะนทาหภีบนนัรนมายนังเยรถูซาเลห็มอยตางเหมาะสมคราวนภีร  เขาเขห็ดแลข้วในการททามนันดข้วยวธิธภีของมนรุษยร
ในครนัร งแรกนนัรน คราวนภีร เขาจะททามนันตามวธิธภีของพระเจข้า พวกเขามธิไดข้ททามนัน “ตามระเบภียบอนัน
สมควร” ในครนัร งแรกนนัรน นตาสนใจทภีที่คทาทภีที่แปลเปห็น ระเบมียบอดันสมควร (มยิชพนัท) ปกตธิแลข้วถถูกแปล
เปห็น ‘การพธิพากษา’ มนันมภีความหมายดข้วยวตา ‘ถถูกตข้อง’ จรธิงๆแลข้วดาวธิดสารภาพวตาเขามธิไดข้ททามนัน
อยตางถถูกตข้องในครนัร งแรกนนัรน

1 พศด 15:14-15 แลห้วปบโรหทิตและคนเลวมีจซงไดห้ชการะตดัวของเขาเพชชื่อจะเชทิญหมีบของ
พระเยโฮวาหหพระเจห้าของอทิสราเอลขซทั้นมา 15 และคนเลวมีไดห้หามหมีบของพระเจห้าบนบผ่าดห้วย
คานหาม ดดังทมีชื่โมเสสไดห้บดัญชาเขาไวห้ตามพระวจนะของพระเยโฮวาหห ดนังนนัรนพวกปรุโรหธิตและคน
เลวภีจซงททาการจนัดเตรภียมตตางๆทภีที่จทาเปห็นเพสืที่อทภีที่พวกเขาจะสะอาดในทางพธิธภี (นนัที่นคสือ ถถูกชทาระใหข้
บรธิสรุทธธิธ ) สทาหรนับภารกธิจตรงหนข้า พวกเขาจซงขนยข้ายหภีบพนันธสนัญญาอยตางเหมาะสมบนบตาของพวก



เขา “ดข้วยคานหาม ดนังทภีที่โมเสสไดข้บนัญชาเขาไวข้ตามพระวจนะของพระเยโฮวาหร” ดถู อพยพ 25:14 
และกนันดารวธิถภี 7:9

1 พศด 15:16-24 ดาวทิดไดห้ทรงบดัญชาแกผ่บรรดาหดัวหนห้าของคนเลวมีใหห้แตผ่งตดัทั้งพมีชื่นห้อง
ของเขาใหห้เปป็นนดักรห้องเลผ่นเครชชื่องดนตรมี มมีพทิณใหญผ่ พทิณเขาคธผ่ และฉาบ เพชชื่อทกาเสมียงดดังดห้วยความ
ชชชื่นบาน 17 คนเลวมีจซงแตผ่งตดัทั้งเฮมานบบตรชายโยเอล และพมีชื่นห้องของเขาคชอ อาสาฟบบตรชายเบเรคทิ
ยาหห และจากลธกหลานเมรารมีพมีชื่นห้องของเขาคชอ เอธานบบตรชายคธชายาหห 18 และพรห้อมกดับเขาไดห้
แตผ่งตดัทั้งพมีชื่นห้องของเขาในอดันดดับสองคชอ เศคารทิยาหห เบน ยาอาซมีเอล เชมทิราโมท เยฮมีเอล อบนนมี เอลมี
อดับ เบไนยาหห มาอาเสอาหห มดัททมีธทิยาหห เอลมีฟดัล และมทิกเนยาหห และโอเบดเอโดม กดับเยอมีเอล เปป็นคน
เฝห้าประตธ 19 นดักรห้องคชอ เฮมาน อาสาฟ เอธาน เปป็นคนตมีฉาบทองสดัมฤทธทิธิ์ 20 เศคารทิยาหห อาซมีเอล 
เชมทิราโมท เยฮมีเอล อบนนมี เอลมีอดับ มาอาเสยาหห และเบไนยาหห เลผ่นพทิณใหญผ่ตามสกาเนมียงอาลาโมท 
21 แตผ่มดัททมีธทิยาหห เอลมีฟดัล มทิกเนยาหห โอเบดเอโดม เยอมีเอล และอาซาซทิยาหห เปป็นผธห้นกาดห้วยพทิณเขาคธผ่
ตามสกาเนมียงเชมทินทิท 22 เคนานทิยาหหหดัวหนห้าของคนเลวมีในเรชชื่องเพลงเปป็นผธห้อกานวยการเพลง เพราะ
เขาเขห้าใจดมี 23 เบเรคทิยาหหและเอลคานาหห เปป็นนายประตธเฝห้าหมีบ 24 เชบานทิยาหห เยโฮชาฟดัท เนธดัน
เอล อามาสดัย เศคารทิยาหห เบไนยาหห และเอลมีเยเซอรหปบโรหทิตไดห้เปผ่าแตรหนห้าหมีบของพระเจห้า โอเบด
เอโดม และเยฮมียาหหเปป็นนายประตธเฝห้าหมีบดห้วย

ขณะเดภียวกนัน ดาวธิดไดข้สนัที่งใหข้พวกนนักดนตรภีคนเลวภีเตรภียมพรข้อมทภีที่จะเลตนและรข้องเพลงอยตาง
ชสืที่นบานขณะทภีที่หภีบนนัรนถถูกขนยข้าย จรธิงๆแลข้วดาวธิดจนัดเตรภียมคณะวงดนตรภีดรุรธิยางครพรข้อมก นับคณะ
นนักรข้องประสานเสภียงเดธินแถวไปรตวมกนับขบวนแหตของหภีบนนัรนและททาเสภียงชสืที่นบานถวายแดตองคร
พระผถูข้เปห็นเจข้าขณะทภีที่พวกเขาขซรนไปยนังเยรถูซาเลห็ม ในขข้อ 16-19 มภีการกลตาวถซงเหลตานนักดนตรภีในพระ
คนัมภภีรรอภีกครนัร ง นนัที่นคสือ อาสาฟ เฮมาน และเอธาน แตตละคนเหลตานภีร เปห็นคนตระกถูลเลวภีและแตตละคน
รนับผธิดชอบในการแตตงเพลงสดรุดภีบางบท เหห็นไดข้ชนัดวตาโอเบดเอโดมเปห็นเลวภีคนหนซที่งเชตนกนันเพราะ
วตาหลนังจากนนัรนเขากลายเปห็นคนเฝข้าประตถูทภีที่เตห็นทรของหภีบนนัรน ดนังนนัรน ดข้วยการประโคมใหญตโตและ
พธิธภีรภีตอง หภีบพนันธสนัญญานนัรนถถูกสตงมอบไปยนังเยรถูซาเลห็มอยตางเหมาะสม



1 พศด 15:25-28 ดาวทิด และบรรดาผธห้ใหญผ่ของอทิสราเอล และผธห้บดัญชากองพดัน จซงไดห้
ไปนกาหมีบพดันธสดัญญาของพระเยโฮวาหหขซทั้นจากเรชอนของโอเบดเอโดมดห้วยความเปรมปรมีดทิธิ์ 26 อยธผ่
มาเพราะพระเจห้าทรงชผ่วยคนเลวมีผธห้หามหมีบพดันธสดัญญาของพระเยโฮวาหห เขาทดัทั้งหลายกป็ไดห้ถวาย
เครชชื่องบธชาเปป็นวดัวผธห้เจป็ดตดัวและแกะผธห้เจป็ดตดัว 27 ดาวทิดทรงฉลองพระองคหผห้าปผ่านเนชทั้อละเอมียด ทดัทั้ง
คนเลวมีทดัทั้งปวงผธห้หามหมีบ และนดักรห้อง และเคนานทิยาหหผธห้อกานวยการเพลงของนดักรห้อง และดาวทิดทรง
เอโฟดผห้าปผ่าน 28 ดดังนมีทั้แหละคนอทิสราเอลทดัทั้งปวงไดห้นกาหมีบพดันธสดัญญาของพระเยโฮวาหหขซทั้นมา
ดห้วยเสมียงโหผ่รห้อง เสมียงแตรทองเหลชองขนาดเลป็ก เสมียงแตร และฉาบ และทกาเพลงเสมียงดดังดห้วยพทิณ
ใหญผ่และพทิณเขาคธผ่

มนันคงเปห็นขบวนแหตทภีที่ยธิที่งใหญตจรธิงๆ! ดาวธิด พวกผถูข้ใหญตของประชาชาตธินนัรน และเหลตาผถูข้
บนัญชากองพนันแหตงกองทนัพของเขาเดธินตามพวกปรุโรหธิตและคนเลวภี พรข้อมก นับวงดนตรภีและคณะ
นนักรข้องของคนเลวภี นอกจากนภีร  พระเจข้าทรงชตวยคนเลวภีทภีที่หามหภีบนนัรนดข้วย พระองครอาจทรงชตวย
พวกเขาดข้านรตางกายและเพสืที่อมธิใหข้มภีการททาสธิที่งผธิดพลาดใดๆอภีก ดนังนนัรนดาวธิดจซงถวายเครสืที่องสนัตวบถูชา
พธิเศษตตางๆตรงนนัรนเลย นนัที่นคสือ “วนัวผถูข้เจห็ดตนัวและแกะผถูข้เจห็ดตนัว” ดาวธิดแตตงกายดข้วยผข้าปตานเนสืรอ
ละเอภียดเชตนเดภียวกนับคนเลวภีและทรุกคนทภีที่รตวมขบวนแหตนนัรน ดาวธิดยนังสวมเอโฟดผข้าปตานทนับเสสืรอคลรุม
ของเขาดข้วย อยตางหลนังนภีรคสือเสสืรอคลรุมไหลตทนับเสสืรอคลรุมของเขา คลข้ายเสสืรอกนักก มนันถถูกสวมโดยพวก
ปรุโรหธิต แตตไมตใชตชรุดพธิเศษของพวกเขาจนคนอสืที่นใสตไมตไดข้ (ดถู 1 ซามถูเอล 2:18 และ 22:18) ดนังนนัรน 
พรข้อมกนับบรรยากาศของขบวนแหตฉลองชนัยชนะ หภีบพนันธสนัญญาถถูกนทามายนังเยรถูซาเลห็มพรข้อมก นับ
ดนตรภีใหญตโต เสภียงโหตรข้องและฝถูงชนจทานวนมาก

1 พศด 15:29 และตผ่อมาเมชชื่อหมีบพดันธสดัญญาของพระเยโฮวาหหมาถซงนครดาวทิด
แลห้ว มมีคาลราชธทิดาของซาอธลแลดธตามชผ่องพระแกลเหป็นกษดัตรทิยหดาวทิดทรงเตห้นรกาและทรงรผ่าเรทิงอยธผ่
พระนางกป็มมีใจดธหมทิชื่นพระองคห ขข้อ 29 กลตาวถซงการทภีที่ดาวธิดนทาหภีบนนัรนกลนับมายนังเยรถูซาเลห็มดข้วยความ
ชสืที่นบานและเตห้นรกา



คทาทภีที่แปลเชตนนนัรน (ราคนัด) มภีความหมายวตา กระโดดโลดเตข้นดข้วยความชสืที่นบาน มนันไมต
เกภีที่ยวขข้องอะไรเลยกนับการเตข้นรทาสมนัยใหมต ขณะดาวธิด ‘เตข้น’ และเลตนพธิณเขาคถูตโดยสวมเอโฟด มภี
คาลภรรยาของเขากห็รถูข้สซกขยะแขยงเขาและดถูหมธิที่นเขา ความคธิดตรงนภีรอาจเปห็นไดข้วตามภีคาลคธิดวตาดา
วธิดไดข้ลดตนัวลงในฐานะกษนัตรธิยรโดยกระโดดโลดเตข้นดข้วยความชสืที่นบานขณะสวมสธิที่งทภีที่นางมองวตา
เปห็นเครสืที่องแตตงกาย (นนัที่นคสือ เอโฟด) ทภีที่ตทที่ากวตาศนักดธิธ ศรภีของเขาในฐานะกษนัตรธิยร ความเยตอหยธิที่งแหตง
ชภีวธิตปรากฏชนัดเจนในใจของนางและจะกลายเปห็นอรุปสรรคอยตางหนซที่งในชภีวธิตคถูตของพวกเขา

*****

ภนพรวมของ 1 พงศนวดนร 16: บทถนัดไปนภีนื้นลาเสนอการเฉลยิมฉลองและงานเลภีนื้ยงรสืนึ่นเรยิงทภีนึ่
ตามมาขณะหภีบพนันธสนัญญาถถูกนลามายนังเยรถูซาเลป็มและถถูกตนันื้งในสถานทภีนึ่ของมนันอยว่างเหมาะสม พอ
เหตจุการณร์ตว่างๆผว่านไป ดาวยิดกป็แตว่งตนันื้งคนเลวภีเพยินึ่มเตยิมเพสืนึ่อขนับรด้องและมภีงานรนับใชด้ในเรสืนึ่องดนตรภี
หนด้าหภีบนนันื้น อาสาฟผถูด้อลานวยการคณะนนักรด้องประจลาพระวยิหารคนแรกกป็ถถูกแตว่งตนันื้งอยว่างเหมาะสม
เชว่นกนัน 

1 พศด 16:1-3 และเขาทดัทั้งหลายไดห้นกาหมีบของพระเจห้าเขห้ามา วางไวห้ภายในเตป็นทห
ซซชื่งดาวทิดไดห้ทรงตดัทั้งไวห้ใหห้ และเขาทดัทั้งหลายไดห้ถวายเครชชื่องเผาบธชาและเครชชื่องสดันตทิบธชาตผ่อพระ
พดักตรหพระเจห้า 2 และเมชชื่อดาวทิดทรงถวายเครชชื่องเผาบธชาและเครชชื่องสดันตทิบธชาเสรป็จแลห้ว พระองคห
ทรงอวยพระพรแกผ่ประชาชนในพระนามพระเยโฮวาหห 3 และทรงแจกขนมปดังคนละกห้อน เนชทั้อ
คนละสผ่วน และขนมองบผ่นแหห้งคนละอดัน แกผ่บรรดาประชาชนอทิสราเอลทดัทั้งชายและหญทิง

ดาวธิดไดข้จนัดเตรภียมเตห็นทรพธิเศษหลนังหนซที่งไวข้ในเยรถูซาเลห็มสทาหรนับหภีบนนัรนและมนันถถูกวางไวข้ทภีที่
นนัที่น จากนนัรนเขากห็ถวายเครสืที่องสนัตวบถูชาตตางๆทภีที่มภีกลธิที่นหอมจทานวนมากกวตาเดธิมเพสืที่อสรรเสรธิญและ
ขอบพระครุณ สรุดทข้ายเขากห็อวยพรประชาชนของเขาในพระนามของพระเจข้า มนันเปห็นชตวงเวลาแหตง
การชสืที่นบานและการอวยพรยธิที่งใหญตอยตางแทข้จรธิง ดาวธิดจซงจนัดการเลภีรยงใหข้แกตประชาชนของเขากตอน
ทภีที่พวกเขากลนับไปยนังบข้านของตน คทาวตา  ขนมองบผ่นแหห้ง (อาชยิยร์ชาหร์) ถถูกเชสืที่อกนันวตาเปห็นขนมเคข้ก



ลถูกเกดซซที่งถถูกใชข้ในการเลภีรยงทภีที่มภีการถวายเครสืที่องสนัตวบถูชาตตางๆ แนตนอนวตามนันททามาจากองรุตนแหข้ง 
เราไมตควรคธิดวตาดาวธิดสตงประชาชนกลนับบข้านไปพรข้อมกนับภาชนะทภีที่ใสตเครสืที่องดสืที่มแอลกอฮอลร

1 พศด 16:4-6 และพระองคหทรงตดัทั้งคนเลวมีบางคนใหห้เปป็นผธห้ปรนนทิบดัตทิหนห้าหมีบของ
พระเยโฮวาหห ใหห้ระลซกถซง ถวายโมทนาและสรรเสรทิญพระเยโฮวาหหพระเจห้าของอทิสราเอล 5 อา
สาฟเปป็นหดัวหนห้า และรองทผ่านคชอเศคารทิยาหห เยอมีเอล เชมทิราโมท เยฮมีเอล มทิททมีธทิยาหห เอลมีอดับ เบไน
ยาหห โอเบดเอโดม และเยอมีเอล ผธห้ซซชื่งจะเลผ่นพทิณใหญผ่และพทิณเขาคธผ่ อาสาฟเปป็นคนตมีฉาบ 6 และเบ
ไนยาหหกดับยาฮาซมีเอลปบโรหทิตจะเปผ่าแตรเรชชื่อยไปหนห้าหมีบพดันธสดัญญาของพระเจห้า

พอวางหภีบนนัรนในพลนับพลาพธิเศษหลนังหนซที่งทภีที่เยรถูซาเลห็มแลข้ว ดาวธิดกห็แตตงตนัรงคนเลวภีหลายคน
ใหข้เปห็นผถูข้ปรนนธิบนัตธิหนข้าหภีบนนัรน งานปรนนธิบนัตธิของพวกเขาคสือ งานดข้านดนตรภีเปห็นหลนัก คทาทภีที่แปล
เปห็น ใหห้ระลซกถซง (ซาคารร์) หมายความวตา “ททาใหข้เกธิดการระลซก” เหห็นไดข้ชนัดวตาคนเหลตานภีร เขภียนคทา
สรรเสรธิญตตางๆถวายแดตพระเจข้าไวข้ในหนนังสสือ หากกลตาวโดยใชข้คทาสมนัยใหมตกวตา พวกเขากห็คสือ นนัก
แตตงเพลงศนักดธิธ สธิทธธิธ  คนอสืที่นๆเปห็นนนักดนตรภีทภีที่เลตนหรสือขนับรข้องดนตรภีนนัรน แตตเปข้าหมายหลนักและจรุด
ประสงครของดนตรภีนนัรนคสือ เพสืที่อ “ถวายโมทนาและสรรเสรธิญพระเยโฮวาหรพระเจข้าของอธิสราเอล” 
จรุดประสงครของดนตรภีศนักดธิธ สธิทธธิธ คสือ เพสืที่อสรรเสรธิญพระเจข้าเสมอ และไมตใชตเพสืที่อใหข้ความบนันเทธิงผถูข้
ฟนัง เครสืที่องดนตรภีหลายชนธิดจซงถถูกหมายเหตรุ ซซที่งรวมถซงพทิณใหญผ่ ซซที่งเปห็นเครสืที่องสายชนธิดหนซที่ง พทิณ
เขาคธผ่ซซที่งอธธิบายตนัวมนันเองอยถูตแลข้ว ฉาบซซที่งเปห็นเครสืที่องเคาะและแตร คทาทภีที่แปลเชตนนนัรน (ชนัทสดซาราหร์)
ไมตใชตแตร ‘โชฟารร’ ทภีที่เปห็นแตรเขาสนัตวร แตตเปห็น ‘แตร’ ทองเหลสือง นภีที่บอกเปห็นนนัยอยตางชนัดเจนวตามภี
การเลตนและขนับรข้องดนตรภีศนักดธิธ สธิทธธิธ ตตอหนข้าหภีบของพระเจข้าเรสืที่อยไป พระองครทรงเปห็นผถูข้ฟนัง ไมตใชตหถู
ของมนรุษยร

1 พศด 16:7 แลห้วในวดันนดัทั้นดาวทิดทรงกกาหนดเปป็นครดัทั้งแรกใหห้มมีการรห้องเพลง
โมทนาถวายแดผ่พระเยโฮวาหหโดยอาสาฟและพมีชื่นห้องของทผ่าน ในวนันทภีที่หภีบนนัรนถถูกวางอยตางเปห็น
ทางการในเตห็นทรพธิเศษนนัรนซซที่งถถูกตนัรงขซรนสทาหรนับมนันทภีที่เยรถูซาเลห็ม ดาวธิดกห็นทาเสนอเพลงสดรุดภีตตอไปนภีร



ซซที่งเปห็นการโมทนาขอบพระครุณและการสรรเสรธิญแกตอาสาฟหนัวหนข้าคณะนนักรข้อง เพลงสดรุดภีตตอ
ไปนภีรสอดคลข้องอยตางมากกนับเพลงสดรุดภี 105

1 พศด 16:8-12 เพลงสดรุดภีนภีรขซรนตข้นดข้วยรายการคทาสนัที่งหลายประการซซที่งสนัที่ง
ประชาชนของพระเจข้าใหข้ขอบพระครุณและสรรเสรธิญองครพระผถูข้เปห็นเจข้า "จงโมทนาขอบพระคบณ
พระเยโฮวาหห จงรห้องทธลออกพระนามพระองคห จงใหห้บรรดาพระราชกทิจของพระองคหแจห้งแกผ่
ชนชาตทิทดัทั้งหลาย คทาสนัที่งฝตายวธิญญาณอนันลซกซซร งสามประการปรากฏตรงนภีร : (1) การขอบพระครุณ, (2)
การอธธิษฐาน และ (3) การเปห็นพยาน ประชาชนของพระเจข้าถถูกบนัญชาใหข้ททาสธิที่งเหลตานภีร ในตอนนนัรน 
คทาสนัที่งนนัรนยนังมภีอยถูตจนถซงวนันนภีร

9 จงรห้องเพลงถวายพระองคห รห้องเพลงสดบดมีถวายพระองคห จงเลผ่าถซงการมหดัศจรรยหทดัทั้งสทิทั้น
ของพระองคห จรุดสนใจหลนักของดนตรภีครธิสเตภียนปรากฏชนัดเจน เราจะตข้องรข้องเพลงถวายพระองคร์
ความบนันเทธิงหรสือแมข้แตตพระพรสทาหรนับหถูมนรุษยรไมตถถูกสสืที่อตรงนภีร เลย เราไมตเพภียงถถูกกทาชนับใหข้รข้อง
เพลงถวายพระองคร์เทตานนัรน แตตเรายนังถถูกสนัที่งใหข้เลตาถซงสธิที่งมหนัศจรรยรเหลตานนัรนทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงกระททา
ดข้วย

10 จงอวดพระนามบรทิสบทธทิธิ์ของพระองคห ใหห้จทิตใจของบรรดาผธห้แสวงหาพระเยโฮวาหห
เปรมปรมีดทิธิ์ นอกจากนภีร  เรายนังถถูกสนัที่งใหข้อวดในพระนามบรธิสรุทธธิธ ของพระองคร์ดข้วย ปนัญหาของเรา
บตอยครนัร งกห็คสือวตา จรุดสนใจหลนักของเราเปห็นแบบโลกมากเกธินไป เมสืที่อเราหนันจรุดสนใจหลนักของเรา
ไปยนังสวรรครและพระองครผถูข้ประทนับอยถู ตในทภีที่นนัรน กห็มภีเหตรุยธิที่งใหญตทภีที่จะชสืที่นชมยธินดภี จธิตวธิทยาแหตงพระ
วจนะของพระเจข้ากห็เรภียบงตายจรธิงๆ

เราจซงถถูกสนัที่งวตา 11 จงแสวงหาพระเยโฮวาหห และพระกกาลดังของพระองคห แสวงพระพดักตรห
ของพระองคหเรชชื่อยไป ในการแสวงหาองครพระผถูข้เปห็นเจข้าและพระพนักตรรของพระองคร ผถูข้แสวงหากห็
จะไดข้รนับพละกทาลนัง การแสวงหาพระพนักตรรของพระองครในทางปฏธิบนัตธิยตอมถถูกพบในการอธธิษฐาน
อยตางแนตนอน เราตข้องอธธิษฐานมากขซรนไมตใชตนข้อยลง



รายการคทาสนัที่งตตางๆในบทนทานภีรปธิดทข้ายโดยการบนัญชาเราวตา 12 จงระลซกถซงการอดัศจรรยหซซชื่ง
พระองคหทรงกระทกา การมหดัศจรรยหและคกาพทิพากษาแหผ่งพระโอษฐหของพระองคห เราตข้องเตสือน
ความจทาของเราบตอยๆเกภีที่ยวกนับกธิจการอนันมหนัศจรรยรเหลตานนัรนทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงกระททา สตวนใหญต
แลข้วนนัที่นมาจากการเขข้าหาพระวจนะของพระองคร นนั ที่นจะชตวยเตสือนความจทาของเราอยถูตเสมอเกภีที่ยวกนับ
กธิจการตตางๆของพระเจข้ามากกวตาสธิที่งอสืที่นใด

1 พศด 16:13-14 เนสืรอหาสตวนบทนทาของเพลงสดรุดภีนภีรปธิดทข้ายโดยหมายเหตรุวตาผถูข้ใดจะ
ตข้องแสวงหาองครพระผถูข้เปห็นเจข้าเชตนนนัรน โอ เชชทั้อสายของอทิสราเอล ผธห้รดับใชห้ของพระองคห ลธกหลาน
ของยาโคบ ผธห้เลชอกสรรของพระองคห แมข้วตาเราในฐานะครธิสเตภียนตตางชาตธิไมตใชตเชสืรอสายโดยตรง
ของอนับราฮนัม เรากห็เปห็นเชสืรอสายฝตายวธิญญาณของเขาอยตางแนตนอนในพระครธิสตร เปาโลเขภียนไวข้วตา 
“และถข้าทตานเปห็นของพระครธิสตรแลข้ว ทตานกห็เปห็นเชสืรอสายของอนับราฮนัม คสือเปห็นผถูข้รนับมรดกตามพระ
สนัญญา” (กาลาเทภีย 3:29)

กระนนัรน จรุดสนใจหลนักกห็ยนังอยถูตทภีที่พระองครผถูข้ทภีที่เราจะตข้องสรรเสรธิญ 14 พระองคหคชอพระเยโฮ
วาหหพระเจห้าของเรา คกาพทิพากษาของพระองคหอยธผ่ทดัชื่วไปในแผผ่นดทินโลก ความคธิดอยตางหลนังอาจเปห็น
ไดข้วตาคทาพธิพากษาตตางๆของพระเจข้ามภีอยถูตทนั ที่วแผว่นดยินอธิสราเอล (คทาฮภีบรถู เอเรทซร์ ปกตธิแลข้วถถูกแปล
เปห็น แผว่นดยินโลก หรสือไมตกห็ แผว่นดยิน) ในสมนัยของดาวธิด คทาตนัดสธินตตางๆของพระเยโฮวาหรเปห็นทภีที่
รถูข้จนักอยตางแนตนอนทนั ที่วแผตนดธินอธิสราเอล ในยรุคพนันปภี พวกมนันจะอยถู ตทนั ที่วทนัรงโลก อยตางไรกห็ตาม ดาวธิด
อาจหมายถซงสธิที่งเหลตานนัรนทภีที่ไมตปรากฏแกตตาของพระองครตนัรงแตตการเนรมธิตสรข้าง – คทาพถูดนนัรนทภีที่ออก
ไปทนั ที่วโลกซซที่งเปห็นการเปธิดเผยทนั ที่วไปดนังทภีที่พรรณนาไวข้ในเพลงสดรุดภี 19

1 พศด 16:15-17 จงจดจกาพดันธสดัญญาของพระองคหอยธผ่เปป็นนทิตยห คชอพระวจนะทมีชื่
พระองคหทรงบดัญชาไวห้ตลอดชดัชื่วหนซชื่งพดันชดัชื่วอายบ พระเจข้าทรงรนักษาคทาตรนัสของพระองครเสมอ – ใน
กรณภีนภีรคสือ พนันธสนัญญาทภีที่พระองครทรงททาไวข้ก นับอนับราฮนัม นอกจากนภีร  พระองครไมตเคยลสืมพระสนัญญา
ตตางๆของพระองครดข้วย ในพระราชบนัญญนัตธิ 7:9 โมเสสเตสือนใจเราวตาพระองคร “ทรงรนักษาพนันธ
สนัญญาและความเมตตาตตอบรรดาผถูข้ทภีที่รนักพระองครและรนักษาพระบนัญญนัตธิของพระองครถซงพนันชนั ที่วอายรุ



คน” ชนั ที่วอายรุคนหนซที่งถถูกเชสืที่อกนันวตากธินเวลาประมาณสามสธิบปภี พนันชนั ที่วอายรุคนจซงเทตากนับ 30,000 ปภี 
อยตางไรกห็ตาม ไมตตข้องสงสนัยเลยวตาความคธิดทภีที่ใหญตกวตากห็คสือวตา พระเจข้าทรงรนักษาคทาตรนัสของ
พระองครตลอดไป พนันชนั ที่วอายรุคนจซงเปห็นคทาพถูดเปรภียบเปรยทภีที่หมายถซงชนั ที่วนธิรนันดรร พระเจข้าไมตเคยผธิด
คทาสนัญญาตตางๆของพระองคร!

16 คชอพดันธสดัญญาซซชื่งพระองคหทรงกระทกาไวห้กดับอดับราฮดัม คกาปฏทิญาณซซชื่งทรงกระทกาไวห้กดับ
อทิสอดัค 17 ซซชื่งพระองคหทรงยชนยดันอมีกกดับยาโคบใหห้เปป็นพระราชบดัญญดัตทิ และแกผ่อทิสราเอลใหห้เปป็น
พดันธสดัญญานทิรดันดรห พนันธสนัญญาทภีที่พระเจข้าทรงททาไวข้ก นับอนับราฮนัมถถูกหมายเหตรุอยตางเจาะจง (ดถู 
ปฐมกาล 12:1-3, 17:1-8 และ 22:16-18) พนันธสนัญญาเดภียวกนันนนัรนถถูกยสืนยนันแกตทนัรงอธิสอนัคและยา
โคบ (ดถู ปฐมกาล 26:3 และ 28:13-14) มนันยนังเปห็นพนันธสนัญญานธิรนันดรรเหมสือนเดธิม แผตนดธินนนัรนทภีที่
พระเจข้าทรงสนัญญาไวข้แกตอนับราฮนัมยนังอยถูตทภีที่นนัที่นเหมสือนเดธิม พระเจข้าไดข้ทรงสนัญญามนันไวข้แกตเชสืรอสาย
ของอธิสอนัคและยาโคบแลข้ว – ชนชาตธิอธิสราเอล 

1 พศด 16:18-20 วผ่า `เราจะใหห้แผผ่นดทินคานาอดันแกผ่เจห้า เปป็นสผ่วนมรดกของเจห้าทดัทั้ง
หลาย' เกรงวตาจะมภีคทาถามใดๆเกภีที่ยวกนับวตาปาเลสไตนรเปห็นของใคร พระเจข้าตรนัสชนัดเจนวตาพระองคร
ทรงสนัญญามนันไวข้แกตลถูกหลานของยาโคบซซที่งกห็คสืออธิสราเอลในปนัจจรุบนัน พนันธสนัญญานนัรนทภีที่พระเจข้า
ทรงกระททาไวข้แกตอนับราฮนัมอยถูตดภีๆกห็กลายเปห็นจรุดสนใจหลนักของเหตรุการณรตตางๆในปนัจจรุบนัน เพราะ
วตาการสถูข้รบกนันในตะวนันออกกลางยนังเปห็นเรสืที่องของผถูข้ใดมภีสธิทธธิธ ในแผตนดธินนนัรนในอธิสราเอลเหมสือน
เดธิม

พระเจข้าทรงสนัญญามนันไวข้แกตอนับราฮนัม อธิสอนัคและยาโคบ 19 เมชชื่อเจห้าทดัทั้งหลายยดังมมีคน
จกานวนนห้อย จกานวนนห้อยจรทิง ยดังเปป็นแตผ่คนอาศดัยอยธผ่ในนดัทั้น 20 พเนจรไปจากประชาชาตทินมีทั้ถซง
ประชาชาตทินดัทั้น จากราชอาณาจดักรนมีทั้ถซงอมีกชนชาตทิหนซชื่ง พนันธสนัญญานนัรนไมตเคยถถูกเพธิกถอนเลย ตรง
กนันขข้าม มนันเปห็นพนันธสนัญญานธิรนันดรร! แมข้ประชาชาตธิอธิสราเอลเปห็นเพภียงชนชาตธิกลรุตมเลห็กๆตอนทภีที่
พระเจข้าทรงกระททาพนันธสนัญญานนัรน พระสนัญญานภีรกห็ยนังมนั ที่นคงอยถูตเหมสือนเดธิม



1 พศด 16:21-22 พระองคหมทิไดห้ทรงยอมใหห้ผธห้ใดบมีบบดังคดับเขา พระองคหทรงขนาบ
กษดัตรทิยหหลายองคหดห้วยเหป็นแกผ่เขา 22 วผ่า `อยผ่าแตะตห้องบรรดาผธห้ทมีชื่เราเจทิมไวห้ อยผ่าทกาอดันตรายแกผ่ผธห้
พยากรณหทดัทั้งหลายของเรา' ดนังนนัรนดาวธิดจซงระลซกถซงการทภีที่พระเจข้า “มธิไดข้ทรงยอมใหข้ผถูข้ใดบภีบบนังคนับ
เขา พระองครทรงขนาบกษนัตรธิยรหลายองครดข้วยเหห็นแกตเขา” เมสืที่ออนับราฮนัมและลถูกหลานของเขา
ดทาเนธินในความเชสืที่อฟนังตตอพระเจข้า พระเจข้ากห็ทรงปกปข้องพวกเขาอยตางอนัศจรรยร พระองครทรงควทที่า
กษนัตรธิยรตตางๆอยตางฟาโรหรแหตงอภียธิปตรและอาบภีเมเลคแหตงเกรารร พระเจข้าทรงดถูแลประชาชนของ
พระองครเมสืที่อพวกเขาดทาเนธินตตอพระพนักตรรพระองครในความเชสืที่อฟนังและความเชสืที่อ

นอกจากนภีร  พระเจข้าทรงเตสือนวตา “อยตาแตะตข้องบรรดาผถูข้ทภีที่เราเจธิมไวข้ อยตาททาอนันตรายแกตผถูข้
พยากรณรทนัรงหลายของเรา” พระเจข้าทรงเตสือนอาบภีเมเลคอยตางแนตนอนเกภีที่ยวกนับอนับราฮนัมในปฐม
กาล 20:6-7 พระองครทรงเขข้าแทรกแซงเชตนกนันเพสืที่อปกปข้องโมเสสและอาโรนเมสืที่อพวกกบฏลรุกฮสือ
ขซรนตตอสถูข้พวกเขาในคตายนนัรน ดถู กนันดารวธิถภี 12:7 และ 16:1 พระเจข้าทรงดถูแลบรรดาผถูข้รนับใชข้ของ
พระองครเมสืที่อพวกเขากทาลนังกระททาตามนทราพระทนัยของพระองคร หลนักการนนัรนยนังมภีอยถูตเหมสือนเดธิมจน
ทรุกวนันนภีร  

1 พศด 16:23-26 แผผ่นดทินโลกทดัทั้งสทิทั้น จงรห้องเพลงถวายพระเยโฮวาหห จงประกาศ
ความรอดของพระองคหทบกๆวดัน 24 จงเลผ่าถซงสงผ่าราศมีของพระองคหทผ่ามกลางบรรดาประชาชาตทิ ถซง
การมหดัศจรรยหของพระองคหทผ่ามกลางบรรดาชนชาตทิทดัทั้งหลาย 25 เพราะพระเยโฮวาหหนดัทั้นทรงยทิชื่ง
ใหญผ่และสมควรจะสรรเสรทิญอยผ่างยทิชื่ง พระองคหทรงเปป็นทมีชื่เกรงกลดัวเหนชอพระทดัทั้งปวง 26 เพราะ
พระทดัทั้งปวงของชนชาตทิทดัทั้งหลายเปป็นรธปเคารพ แตผ่พระเยโฮวาหหทรงสรห้างฟห้าสวรรคห

ผถูข้แตตงเพลงสดรุดภีทตานนภีรจซงสนัที่งประชาชนของพระเจข้าใหข้รข้องเพลงถวายแดตองครพระผถูข้เปห็นเจข้า 
อภีกครนัร งทภีที่จรุดประสงครของดนตรภีศนักดธิธ สธิทธธิธ  (นนัที่นคสือ แบบครธิสเตภียน) คสือ เพสืที่อรข้องเพลงถวายแดตองคร์
พระผถูด้เปป็นเจด้า พระองครทรงเปห็นผถูข้ฟนังและไมตใชตตนัวเราเอง ดนตรภีศนักดธิธ สธิททธธิธ มภีไวข้เพสืที่อการถวายสงตา
ราศภีพระเจข้าและไมตใชตเพสืที่อใหข้ความบนันเทธิงหรสือ ‘นทาวธิญญาณ’ ผถูข้อสืที่น โปรดสนังเกตคทาก ทาชนับนนัรนทภีที่สนัที่ง
ประชาชนของพระเจข้าวตา (1) “จงประกาศความรอดของพระองครทรุกๆวนัน” หากนนั ที่นเปห็นความจรธิง



สทาหรนับเหลตาวธิสรุทธธิชนสมนัยพระคนัมภภีรรเดธิม มนันจะเปห็นความจรธิงในวนันนภีรมากกวตานนัรนสนักเทตาใด? 
ประชาชนของพระเจข้ามภีหนข้าทภีที่ๆจะบอกเลตาแกตผถูข้อสืที่นถซงความรอดอนันมหนัศจรรยรของพระเจข้าเสมอ 
เรายนังถถูกสนัที่งดข้วยวตา (2) “จงเลตาถซงสงตาราศภีของพระองครทตามกลางบรรดาประชาชาตธิ”

คทาทภีที่แปลเปห็น บรรดาประชาชาตทิ (โกย หรสือ โกยยิม พหถูพจนร) หมายถซง คนตตางชาตธิ ใน
ความหมายแบบกวข้างกวตามนันหมายถซง คนอธรรม หรสือในคทาพถูดแบบปนัจจรุบนันกห็คสือ ชาวโลก เราถถูก
พระเจข้าก ทาชนับมาโดยตลอดใหข้ประกาศสงตาราศภีของพระองครแกตชาวโลกทภีที่อยถูตรอบตนัวเรา มนันเปห็น
สตวนหนซที่งของคทาก ทาชนับใหญตกวตาทภีที่ใหข้เปห็นพยาน กลตาวอยตางเจาะจงกห็คสือ อธิสราเอลถถูกกทาชนับใหข้
ประกาศ “การมหนัศจรรยรของพระองครทตามกลางบรรดาชนชาตธิทนัรงหลาย” ไมตวตาจะเปห็นการเนรมธิต
สรข้างหรสือการทรงไถต พระราชกธิจตตางๆของพระองครกห็มหนัศจรรยร

ผถูข้แตตงเพลงสดรุดภีทตานนภีรจซงนทาเสนอเหตรุผลอสืที่นๆทภีที่จะรข้องเพลงถวายแดตองครพระผถูข้เปห็นเจข้าและ
เปห็นพยานเรสืที่องพระองคร: (1) “พระเยโฮวาหรนนัรนทรงยธิที่งใหญตและสมควรจะสรรเสรธิญอยตางยธิที่ง” (2) 
“พระองครทรงเปห็นทภีที่เกรงกลนัวเหนสือพระทนัรงปวง” ในโลกทภีที่เตห็มไปดข้วยรถูปเคารพและพระเทภียมเทห็จ
ตตางๆในสมนัยนนัรน แนตนอนวตาพระเยโฮวาหรพระเจข้าทรงเปห็นใหญตกวตาพระทนัรงปวงและตข้องเปห็นทภีที่
เกรงกลนัว พระองครไดข้ทรงสทาแดงฤทธธิธ เดชอนันนตากลนัวของพระองครแลข้วอยตางแนตนอนตลอดหลาย
ยรุคสมนัย (3) พระเลห็กนข้อยเหลตานนัรนของประชาชาตธิตตางๆเปห็นชธิรนไมข้ โลหะหรสือหธินทภีที่ไมตมภีชภีวธิตและ
ไมตมภีฤทธธิธ เดชใดๆ อยตางไรกห็ตาม พระเยโฮวาหรพระเจข้าทรงสรข้างจนักรวาล ซซที่งรวมถซงฟข้าสวรรคร
เบสืรองบนดข้วย!   

1 พศด 16:27-30 เกมียรตทิและความโอผ่อผ่าตระการมมีอยธผ่ตผ่อพระพดักตรหพระองคห กกาลดัง
และความชชชื่นบานอยธผ่ในสถานทมีชื่ประทดับของพระองคห 28 ตระกธลของชนชาตทิทดัทั้งหลายเออ๋ย จงถวาย
แดผ่พระเยโฮวาหห จงถวายสงผ่าราศมีและกกาลดังแดผ่พระเยโฮวาหห 29 จงถวายสงผ่าราศมีซซชื่งควรแกผ่
พระนามของพระองคหแดผ่พระเยโฮวาหห จงนกาเครชชื่องบธชาและมาเขห้าเฝห้าพระองคห จงนมดัสการพระ
เยโฮวาหหดห้วยเครชชื่องประดดับแหผ่งความบรทิสบทธทิธิ์ 30 ชาวโลกทดัทั้งสทิทั้นเออ๋ย จงตดัวสดัชื่นตผ่อเบชทั้องพระพดักตรห
พระองคห เออ พทิภพถธกสถาปนาแลห้ว จะไมผ่หวดัชื่นไหวเลย



ความคธิดเบสืรองตข้นกห็คสือวตา สงตาราศภีและความโอตอตามภีอยถูตตตอพระพนักตรรพระองคร พระองครทรง
เปห็นสงตาราศภีทภีที่แสดงตนัวเปห็นบรุคคล พระองครทรงเปห็นแกตนแทข้ของความโอตอตา นอกจากนภีร  “ก ทาลนัง
และความชสืที่นบานอยถูตในสถานทภีที่ประทนับของพระองคร” หนข้าพระทภีที่นนั ที่งของพระเจข้าคสือ บตอนทราพรุแหตง
พละกทาลนังและความชสืที่นบานทนัรงสธิรน พระองครทรงเปห็นแหลตงทภีที่มาของความชสืที่นบานและความ
ชสืที่นบานเปห็นลนักษณะเฉพาะตนัวของบรรยากาศรอบพระทภีที่นนั ที่งของพระองคร (บรธิบทในทนันทภีอาจเปห็น
ความชสืที่นบาน (นนัที่นคสือ ความดภีใจ) ตตอหนข้าหภีบนนัรนตอนทภีที่มนันถถูกนทามายนังเยรถูซาเลห็ม อยตางไรกห็ตาม 
หภีบนนัรนเปห็นเพภียงโลกจธิจวของสงตาราศภีแหตงสวรรครเบสืรองบน)

ดนังนนัรน ดาวธิดจซงสนัที่งประชาชนของเขาวตา (1) “จงถวายสงตาราศภีซซที่งควรแกตพระนามของ
พระองครแดตพระเยโฮวาหร” ประชาชนของพระเจข้าจนทรุกวนันนภีรมภีหนข้าทภีที่ถวายสงตาราศภีแกตพระนาม
ของพระเจข้า มนันไมตใชตทางเลสือก (นอกจากนภีร  สทาหรนับเหลตาวธิสรุทธธิชนสมนัยพระคนัมภภีรรเดธิม พวกเขาถถูก
สนัที่งใหข้นทาเครสืที่องบถูชามายนังพลนับพลา – อาจเปห็นเครสืที่องบถูชาทภีที่มภีกลธิที่นหอมหวาน) (2) จนทรุกวนันนภีร  เรากห็
ถถูกกทาชนับวตา “จงนมนัสการพระเยโฮวาหรดข้วยเครสืที่องประดนับแหตงความบรธิสรุทธธิธ ” คทาทภีที่แปลเปห็น 
นมดัสการ (ชาชาหร์) มภีความหมายตรงตนัววตา ‘โนข้มตนัวลง’ หรสือ ‘หมอบราบ’ นภีที่บอกเปห็นนนัยถซงการ
ศธิโรราบและความยทาเกรงอยตางเตห็มทภีที่ นอกจากนภีร  โปรดสนังเกตวตามภีความงามแทข้จรธิงในความ
บรธิสรุทธธิธ แทข้ นอกจากนภีร  มภีความบรธิสรุทธธิธ แทข้จรธิงซซที่งถถูกเชสืที่อมโยงกนับความงามแทข้

เราจซงอยถูตภายใตข้คทาสนัที่งตตางๆจากเบสืรองบนใหข้นมนัสการพระเจข้าในความบรธิสรุทธธิธ  – มนัน
สวยงามตตอพระเจข้า (3) ประชาชนของพระเจข้ายนังถถูกสนัที่งดข้วยวตา “จงตนัวสนัที่นตตอเบสืรองพระพนักตรร
พระองคร” อนันทภีที่จรธิง ทนัรงพธิภพอยถูตภายใตข้คทาสนัที่งตตางๆใหข้ยทาเกรงพระเจข้า ทภีที่ถถูกกลตาวถซงคสือ ความจรธิง
อนันยธิที่งใหญตกวตาของความยทาเกรงองครพระผถูข้เปห็นเจข้า มนันไมตใชตทางเลสือกหนซที่ง นตาเศรข้าทภีที่คนมากมาย
จะเรธิที่มยทาเกรงพระเจข้าเมสืที่อเขห็ดแลข้ว พระเจข้าในความเมตตาอาจตข้องใชข้มาตรการรรุนแรงเพสืที่อดซงความ
สนใจของบางคน หรสือไมตคนทนัรงหลายจะเผชธิญหนข้ากนับความเกรงกลนัวพระเจข้าเมสืที่อพวกเขายสืนอยถู ต
ตตอเบสืรองพระพนักตรรพระองครสนักวนันหนซที่ง จะดภีกวตาเยอะหากเราจะยทาเกรงพระองครตอนนภีรและจนัด
ระเบภียบชภีวธิตของเราตามนนัรน เพราะความเมตตาของพระเจข้า แผตนดธินโลกจซงตนัรงมนั ที่นคงอยถูต พระเจข้า



ไดข้ประทานดาวเคราะหรทภีที่มภีเสถภียรภาพแกตเราเพสืที่อใหข้เราอาศนัยอยถูตบนนนัรน เราจซงควรสรรเสรธิญ
พระองครสทาหรนับเรสืที่องนนัรนเชตนกนัน  

1 พศด 16:31-33 ดนังนนัรนสธิที่งทรงสรข้างทนัรงปวงจซงถถูกกทาชนับใหข้สรรเสรธิญพระองคร จงใหห้
ฟห้าสวรรคหยทินดมีและแผผ่นดทินโลกเปรมปรมีดทิธิ์ ใหห้เขาพธดในหมธผ่บรรดาประชาชาตทิวผ่า `พระเยโฮวาหห
ทรงครอบครอง' 32 ใหห้ทะเลคการน กดับสทิชื่งทดัทั้งปวงทมีชื่อยธผ่ในนดัทั้น ใหห้ทบผ่งนาเรทิงโลด กดับสทิชื่งทบกอยผ่างทมีชื่อยธผ่
ในนดัทั้น 33 แลห้วตห้นไมห้ทดัทั้งสทิทั้นของปผ่าไมห้จะรห้องเพลง เฉพาะพระพดักตรหพระเยโฮวาหห ดห้วยพระองคห
เสดป็จมาพทิพากษาโลก สธิที่งทรงสรข้างทนัรงปวงถถูกเรภียกใหข้ชสืที่นชมยธินดภีตตอพระพนักตรรองครพระผถูข้เปห็นเจข้า 
เหตรุผลกห็คสือวตา พระองครจะเสดห็จมาพธิพากษาแผตนดธินโลกและการพธิพากษาของพระองครจะอยถู ตใน
ความชอบธรรมและในความจรธิง ในวนันนนัรนความชอบธรรมและความจรธิงจะมภีชนัย

1 พศด 16:34-36 โอ จงโมทนาขอบพระคบณพระเยโฮวาหหเพราะพระองคหประเสรทิฐ 
เพราะความเมตตาของพระองคหดการงเปป็นนทิตยห 35 และทผ่านจงกลผ่าววผ่า `โอ ขห้าแตผ่พระเจห้าแหผ่ง
ความรอดของขห้าพระองคหทดัทั้งหลาย ขอจงชผ่วยขห้าพระองคหทดัทั้งหลายใหห้รอด และขอทรงรวบรวม
ขห้าพระองคหทดัทั้งหลาย และทรงชผ่วยขห้าพระองคหทดัทั้งปวงใหห้พห้นจากประชาชาตทิทดัทั้งหลาย เพชชื่อขห้า
พระองคหทดัทั้งหลายจะโมทนาขอบพระคบณพระนามอดันบรทิสบทธทิธิ์ของพระองคห และลทิงโลดในการ
สรรเสรทิญพระองคห' 36 จงถวายสาธบการแดผ่พระเยโฮวาหหพระเจห้าของอทิสราเอลแตผ่นทิรดันดรหกาล
จนถซงนทิรดันดรหกาล" แลห้วประชาชนทดัทั้งปวงไดห้กลผ่าววผ่า "เอเมน" และไดห้สรรเสรทิญพระเยโฮวาหห

ดนังทภีที่ถถูกกลตาวซทราในเพลงสดรุดภี 106, 107, 118 และ 136 เราในฐานะประชาชนของพระเจข้า
อยถูตใตข้คทาก ทาชนับนธิรนันดรรทภีที่จะโมทนาขอบพระครุณองครพระผถูข้เปห็นเจข้า เหตรุผลนนัรนเรภียบงตายพอๆกนับทภีที่
มนันลซกซซร ง: พระองครประเสรธิฐ! นอกจากนภีร  “ความเมตตาของพระองครดทารงเปห็นนธิตยร” ดาวธิดยนังสนั ที่ง
ประชาชนของพระเจข้าใหข้กลตาวดข้วยวตา “โอ ขข้าแตตพระเจข้าแหตงความรอดของขข้าพระองครทนัรงหลาย 
ขอจงชตวยขข้าพระองครทนัรงหลายใหข้รอด” ทภีที่ถถูกบอกเปห็นนนัยอยถู ตในนนัรนคสือ แกตนแทข้ของความรอด – 
การรข้องทถูลตตอพระเจข้าในความเชสืที่ออนันเรภียบงตายเพสืที่อรนับความรอดของพระองคร ในบรธิบทโดยตรง
นนัรน ความคธิดกห็คสือ คทาอธธิษฐานหนซที่งเพสืที่อขอการชตวยใหข้พข้นจากพวกศนัตรถูตตางชาตธิ (นนัที่นคสือ 



ประชาชาตธิทนัรงหลาย) เมสืที่อพระเจข้าทรงชตวยประชาชนของพระองครใหข้พข้นแลข้ว พวกเขากห็จะมภีเหตรุ
มากยธิที่งกวตาเดธิมทภีที่จะ “โมทนาขอบพระครุณพระนามอนันบรธิสรุทธธิธ ของพระองคร และเรธิงโลดในการ
สรรเสรธิญพระองคร”

ดาวธิดจซงปธิดทข้ายเพลงสดรุดภีของเขาซซที่งเปห็นการสรรเสรธิญและการโมทนาขอบพระครุณดข้วย
คทาถวายสาธรุการอนันยธิที่งใหญต: “จงถวายสาธรุการแดตพระเยโฮวาหรพระเจข้าของอธิสราเอลแตตนธิรนันดรร
กาลจนถซงนธิรนันดรรกาล” ความจรธิงนนัรนยนังมภีอยถูตเหมสือนเดธิมจนทรุกวนันนภีร  นอกจากนภีร  ในฐานะครธิสเตภียน
สมนัยพระคนัมภภีรรใหมต เรากห็กลตาวเสรธิมไดข้วตา สาธรุการแดตองครพระผถูข้เปห็นเจข้าพระเจข้าแหตงความรอด
ของเราตลอดไปเปห็นนธิตยร เมสืที่อดาวธิดกลตาวคทาถวายสาธรุการอนันไพเราะและลซกซซร งแลข้ว “ประชาชน
ทนัรงปวงไดข้กลตาววตา "เอเมน" และไดข้สรรเสรธิญพระเยโฮวาหร”

คทาวตา เอเมน ไมตไดข้ถถูกแปลแตตถถูกใชข้ทนับศนัพทรจากคทาฮภีบรถู อาเมน มนันคสือคทาหนซที่งซซที่งใชข้กนันทนั ที่ว
โลกในหลายภาษา เชตนเดภียวกนับในพระคนัมภภีรรใหมต มนันหมายความวตา ‘ตามจรธิง’, ‘อยตางแทข้จรธิง’ 
หรสือ ‘ขอใหข้เปห็นดนังนนัรน’

1 พศด 16:37-40 ดาวทิดจซงทรงใหห้อาสาฟและพมีชื่นห้องของทผ่านอยธผ่ทมีชื่นดัชื่นตผ่อหนห้าหมีบ
พดันธสดัญญาของพระเยโฮวาหห ใหห้ปรนนทิบดัตทิอยธผ่หนห้าหมีบนดัทั้นเรชชื่อยไปตามงานประจกาวดันทมีชื่ตห้องทกา 38
ทดัทั้งโอเบดเอโดมและพมีชื่นห้องหกสทิบแปดคนของทผ่านดห้วย ฝผ่ายโอเบดเอโดมบบตรชายเยดธธธนกดับโฮ
สาหหใหห้เปป็นคนเฝห้าประตธ 39 และพระองคหทรงใหห้ศาโดกปบโรหทิต กดับพมีชื่นห้องของทผ่านผธห้เปป็นปบโรหทิต 
อยธผ่หนห้าพลดับพลาแหผ่งพระเยโฮวาหหซซชื่งอยธผ่ในปธชนมียสถานสธงเมชองกทิเบโอน 40 เพชชื่อถวายเครชชื่องเผา
บธชาแดผ่พระเยโฮวาหหบนแทผ่นเครชชื่องเผาบธชาในเวลาเชห้าเวลาเยป็นเสมอ ตามซซชื่งไดห้บดันทซกไวห้ทดัทั้งสทิทั้นใน
พระราชบดัญญดัตทิของพระเยโฮวาหห ซซชื่งพระองคหทรงบดัญชาอทิสราเอล

หภีบพนันธสนัญญาบนัดนภีรพทานนักอยถูตในเยรถูซาเลห็มแลข้ว ดถูเหมสือนวตาดาวธิดไดข้สรข้างเตห็นทรพธิเศษหลนัง
หนซที่งสทาหรนับมนันและสถานทภีที่พทานนักของมนันไมตไดข้อยถูตในพลนับพลาหลนังเดธิมนนัรนซซที่งยนังตนัรงอยถูตทภีที่กธิเบโอน
เหมสือนเดธิม ดถู ขข้อ 39 อยตางไรกห็ตาม ดาวธิดยนังแตตงตนัรงคนเลวภีเพสืที่อ “ปรนนธิบนัตธิอยถู ตหนข้าหภีบนนัรนเรสืที่อยไป
ตามงานประจทาวนันทภีที่ตข้องททา” เหห็นไดข้ชนัดวตาพวกเขาปรนนธิบนัตธิอยถูตทรุกวนันดข้วยบทเพลงสรรเสรธิญ



ตตางๆ หนัวหนข้าของพวกเขาคสือ อาสาฟซซที่งก ทากนับดถูแลนนักดนตรภีเลวภีคนอสืที่นๆ ไมตมภีการถวายเครสืที่อง
สนัตวบถูชาใดๆทภีที่นนั ที่นและไมตมภีการเผาเครสืที่องหอมเพราะแทตนบถูชาตตางๆไมตอยถูตทภีที่นนัที่น ถซงกระนนัรน หภีบ
นนัรนกลายเปห็นสถานทภีที่แหตงหนซที่งทภีที่เฉพาะเจาะจงในเยรถูซาเลห็มซซที่งเปห็นทภีทๆี่ ดาวธิดสามารถถวายคทา
อธธิษฐานแดตสวรรครและนมนัสการพระเจข้า

โอเบดเอโดมพรข้อมกนับเลวภีคนอสืที่นๆอภีกหกสธิบแปดคนกห็ปรนนธิบนัตธิอยถูตหนข้าหภีบนนัรนในฐานะ
คนเฝข้าประตถู “โอเบดเอโดมบรุตรชายเยดถูธถูน” มภีความหมายวตา โอเบดเอโดม นนัที่นคสือ บรุตรชายของ
เยดถูธถูน ไมตมภีโอเบดเอโดมสองคน ทนัรงคถูตทภีที่ถถูกเอตยชสืที่อตรงนภีร เปห็นคนๆเดภียวกนัน โฮสาหรกห็กลายเปห็น
หนัวหนข้าคนเฝข้าประตถูคนหนซที่งเชตนกนัน

ขณะเดภียวกนันทภีที่กธิเบโอน ซซที่งอยถูตหตางไปประมาณเจห็ดไมลรทางทธิศตะวนันตกเฉภียงเหนสือของ
เยรถูซาเลห็มในเขตแดนของเบนยามธิน พลนับพลาหลนังเดธิมของพระเจข้ากห็ยนังอยถูตเหมสือนเดธิม ทภีที่นนั ที่นศา
โดกพรข้อมกนับปรุโรหธิตคนอสืที่นๆยนังถวายเครสืที่องสนัตวบถูชาตตางๆและเครสืที่องเผาบถูชาตตางๆตตอไป “แดต
พระเยโฮวาหรบนแทตนเครสืที่องเผาบถูชาในเวลาเชข้าเวลาเยห็นเสมอ ตามซซที่งไดข้บนันทซกไวข้ทนัรงสธิรนในพระ
ราชบนัญญนัตธิของพระเยโฮวาหร ซซที่งพระองครทรงบนัญชาอธิสราเอล” ดนังนนัรน ไมตไกลจากเยรถูซาเลห็ม
ระบบของคนเลวภีในการถวายเครสืที่องสนัตวบถูชาตตางๆยนังมภีอยถูตตตอไปทภีที่กธิเบโอน อยตางไรกห็ตาม หภีบ
พนันธสนัญญาบนัดนภีรกห็ถถูกตนัรงอยถูตในเยรถูซาเลห็มแลข้ว 

1 พศด 16:41-43 เฮมานและเยดธธธนอยธผ่กดับเขาทดัทั้งหลายและบรรดาคนอชชื่นทมีชื่ถ ธกเลชอก 
และบผ่งชชชื่อไวห้ใหห้ถวายโมทนาแดผ่พระเยโฮวาหห เพราะความเมตตาของพระองคหดการงอยธผ่เปป็นนทิตยห 
42 และพรห้อมกดับเขาเฮมานและเยดธธธนมมีแตรและฉาบเพชชื่อบรรเลง และเครชชื่องดนตรมีประกอบเพลง
ถวายพระเจห้า ลธกหลานของเยดธธธนไดห้รดับแตผ่งตดัทั้งใหห้ประจกาประตธ 43 และประชาชนทดัทั้งปวงตผ่างกป็
จากไปยดังบห้านของตน และดาวทิดเสดป็จกลดับเพชชื่ออวยพรแดผ่ราชวงศหของพระองคห

เลวภีคนอสืที่นๆ เชตน เฮมานและเยดถูธถูน พรข้อมกนับคนอสืที่นๆถถูกเลสือกใหข้ขอบพระครุณองครพระผถูข้
เปห็นเจข้าเปห็นประจทา “เพราะความเมตตาของพระองครดทารงอยถู ตเปห็นนธิตยร” ทนัรงเฮมานและเยดถูธถูนเปห็น
นนักดนตรภีทภีที่พลนับพลานนัรนทภีที่กธิเบโอน บรุตรชายทนัรงหลายของเยดถูธถูนเปห็นคนเฝข้าประตถูทภีที่พลนับพลาใน



วนันเหลตานนัรน ดนังนนัรนหลนังจากไดข้พรรณนาถซงความชสืที่นบานของการขนยข้ายหภีบนนัรนมายนังเยรถูซาเลห็ม
และพรรณนาอยตางยตอๆถซงพลนับพลานนัรนทภีที่กธิเบโอนแลข้ว ผถูข้บนันทซกพงศาวดารศนักดธิธ สธิทธธิธ ทตานนภีรกห็
บนันทซกวตา “ประชาชนทนัรงปวงตตางกห็จากไปยนังบข้านของตน และดาวธิดเสดห็จกลนับเพสืที่ออวยพรแดต
ราชวงศรของพระองคร” 2 ซามถูเอล 6:20 เสรธิมเรสืที่องราวทธิรงทข้ายเพธิที่มเตธิมเขข้ากนับชตวงเวลาอนันชสืที่นบานนภีร  
นตาเสภียดายทภีที่มนันไมตใชตเรสืที่องชสืที่นบานสทาหรนับดาวธิด

*****

ภนพรวมของ 1 พงศนวดนร 17: บทถนัดไปนลาเสนอพนันธสนัญญาของดาวยิดและเนสืนื้อหาของ
มนัน ดาวยิดปรารถนาทภีนึ่จะสรด้างพระนยิเวศถาวรแหว่งหนนนึ่ง (นนันึ่นคสือ พระวยิหาร) สลาหรนับองคร์พระผถูด้เปป็น
เจด้าทภีนึ่เยรถูซาเลป็ม แตว่ทวว่าพระเจด้าทรงใชด้คนมาบอกดาวยิดวว่าพระองคร์จะทรงสรด้างวงศร์วานหนนนึ่งใหด้ดา
วยิด มภีการเลว่นคลาเลป็กนด้อยตรงนภีนื้ ความตนันื้งใจของดาวยิดคสือ ทภีนึ่จะสรด้างพระนยิเวศหลนังหนนนึ่งใหด้พระเจด้า 
แตว่ความตนันื้งใจของพระเจด้ากป็คสือ ทภีนึ่จะสรด้างลถูกหลานหรสือราชวงศร์สสืบตว่อจากดาวยิด แนว่นอนวว่า จจุด
สถูงสจุดแหว่งวงศร์วานของดาวยิดจะหาใชว่ใครอสืนึ่นนอกจากพระเยซถูครยิสตร์ พนันธสนัญญาของดาวยิดใหด้
โครงรว่างวว่าพระเจด้าจะทรงสงวนเชสืนื้อสายของดาวยิดในฐานะเชสืนื้อสายกษนัตรยิยร์ของอยิสราเอลเสมอไป
การสลาเรป็จจรยิงในทภีนึ่สจุดของพนันธสนัญญานภีนื้จะอยถูว่ในพระเมสสยิยาหร์ บทนภีนื้ใกลด้เคภียงอยว่างมากกนับ 2 ซา
มถูเอล 7

1 พศด 17:1-2 อยธผ่มาเมชชื่อดาวทิดประทดับในพระราชวดังของพระองคห ดาวทิดตรดัสกดับ
นาธดันผธห้พยากรณหวผ่า "ดธเถทิด เราอยธผ่ในบห้านทกาดห้วยไมห้สนสมีดารห แตผ่หมีบพดันธสดัญญาแหผ่งพระเยโฮ
วาหหอยธผ่ภายใตห้มผ่าน" 2 และนาธดันทธลดาวทิดวผ่า "ขอพระองคหทรงกระทกาทดัทั้งสทิทั้นตามพระประสงคห
ของพระองคห เพราะพระเจห้าทรงสถทิตกดับพระองคห"

เหห็นไดข้ชนัดวตาเวลาขณะนนัรนคสือ ไมตนานหลนังจากดาวธิดไดข้ขนยข้ายหภีบนนัรนมายนังเยรถูซาเลห็มแลข้ว 
อยถูตมาวนันหนซที่ง ดาวธิดนนัที่งอยถูตในวนังของเขาและพถูดครุยกนับนาธนันผถูข้พยากรณร เขารทาพซงวตาเขาอาศนัยอยถูตใน
วนังหลนังหนซที่งทภีที่ถถูกสรข้างและถถูกททาเสรห็จแลข้วดข้วยไมข้สนสภีดารร แตตหภีบพนันธสนัญญายนังอยถูตในเตห็นทรหลนัง
หนซที่ง นภีที่บอกเปห็นนนัยแมข้ไมตถถูกกลตาวตรงนภีรถซงความปรารถนาทภีที่จะสรข้างพระวธิหารถาวรหลนังหนซที่งเพสืที่อ



พระเจข้า นาธนันซซที่งเหห็นไดข้ชนัดวตา ‘กลตาวตามใจชอบเกธินไปหนตอย’ บอกดาวธิดใหข้เดธินหนข้าและลงมสือ
ททาเลย เพราะวตาพระเจข้าจะสถธิตกนับเขา อยตางไรกห็ตาม ดนังทภีที่เนสืรอความทภีที่ตามมาจะเผยใหข้เหห็น นนั ที่น
ไมตใชตสธิที่งทภีที่พระเจข้าจะทรงอนรุญาต 

1 พศด 17:3-6 แตผ่อยธผ่มาในคชนวดันนดัทั้นเอง พระวจนะของพระเจห้ามาถซงนาธดันวผ่า 4 
"จงไปบอกดาวทิดผธห้รดับใชห้ของเราวผ่า `พระเยโฮวาหหตรดัสดดังนมีทั้วผ่า เจห้าอยผ่าสรห้างนทิเวศใหห้เราอยธผ่ 
5 เพราะเราไมผ่เคยอยธผ่ในนทิเวศนดับแตผ่วดันทมีชื่เราพาอทิสราเอลขซทั้นมาจนกระทดัชื่งวดันนมีทั้ แตผ่เราไดห้ไปจาก
เตป็นทหนมีทั้ถซงเตป็นทหโนห้น และจากพลดับพลาแหผ่งนมีทั้ถซงแหผ่งโนห้น 6 ในทมีชื่ตผ่างๆทมีชื่เราเคลชชื่อนไปมากดับ
อทิสราเอลทดัทั้งหมด เราไดห้เคยพธดสดักคกากดับผธห้วทินทิจฉดัยของอทิสราเอลคนใด ผธห้ทมีชื่เราไดห้บดัญชาใหห้เขาเลมีทั้ยง
ดธประชาชนของเราหรชอวผ่า "ทกาไมเจห้ามทิไดห้สรห้างนทิเวศดห้วยไมห้สนสมีดารหใหห้แกผ่เรา"'

แมข้นาธนันบอกดาวธิดโดยไมตคธิดใหข้เดธินหนข้าททาตามแผนการตตางๆของเขาเลย คสืนนนัรนพระเจข้า
กห็ทรงบอกนาธนันวตาพระองครทรงมภีแผนการอสืที่นๆ นาธนันจะตข้องไปหาดาวธิดวนันถนัดไปและแจข้งใหข้เขา
ทราบแทนพระเจข้าวตาเขาจะตข้องไมตสรข้างพระวธิหารหลนังหนซที่ง นอกจากนภีร  พระเจข้าไมตเคยขอ
ประชาชนของพระองครใหข้สรข้างพระวธิหารหลนังหนซที่งทภีที่ททาดข้วยไมข้สนสภีดารรใหข้พระองครเลย อนันทภีที่
จรธิง การสถธิตอยถูตบนโลกนภีรของพระเจข้าไดข้ประทนับอยถูตในพลนับพลาตตางๆ (นนัที่นคสือ เตห็นทรตตางๆ) ตลอด
หลายปภีกตอนหนข้านนัรน

1 พศด 17:7-9 เพราะฉะนดัทั้นบดัดนมีทั้เจห้าจงกลผ่าวแกผ่ดาวทิดผธห้รดับใชห้ของเราวผ่า `พระเยโฮ
วาหหจอมโยธาตรดัสวผ่า เราไดห้เอาเจห้ามาจากทบผ่งหญห้า จากการตามฝธงแพะแกะ เพชชื่อใหห้เจห้าเปป็นเจห้า
เหนชออทิสราเอลประชาชนของเรา 8 และเราไดห้อยธผ่กดับเจห้าไมผ่วผ่าเจห้าไปทมีชื่ไหน และไดห้ขจดัดบรรดาศดัตรธ
ของเจห้าใหห้พห้นหนห้าเจห้า และเราไดห้กระทกาใหห้เจห้ามมีชชชื่อเสมียงใหญผ่โตอยผ่างกดับชชชื่อเสมียงของผธห้ยทิชื่งใหญผ่ใน
โลก 9 และเราจะกกาหนดทมีชื่หนซชื่งในอทิสราเอลประชาชนของเรา และเราจะปลธกฝดังเขาไวห้ เพชชื่อเขาทดัทั้ง
หลายจะไดห้อยธผ่ในทมีชื่ของเขาเอง และไมผ่ตห้องถธกกวนใจอมีก และคนชดัชื่วจะไมผ่มาตมีปลห้นเขาดดังแตผ่กผ่อน
มา



นาธนันจะตข้องเตสือนใจดาวธิดวตาพระเจข้าไดข้ทรงพาเขามาจากทบผ่งหญห้า (นนัที่นคสือ สถานทภีที่ๆพวก
คนเลภีรยงแกะอาศนัยอยถูต) ความคธิดตรงนภีรหมายถซง พสืรนเพอนันตทที่าตข้อยและบข้านนอก สมนัยเปห็นคนหนรุตม 
ดาวธิดไดข้ตธิดตามแกะของบธิดาตนขณะทภีที่พวกมนันยข้ายจากทภีที่หนซที่งไปยนังอภีกทภีที่หนซที่งเพสืที่อหาหญข้ากธิน 
กระนนัรนจากกทาพสืดอนันตทที่าตข้อยขนาดนนัรน พระเจข้าไดข้ทรงยกชถูดาวธิดขซรนเปห็นกษนัตรธิยรแหตงอธิสราเอล
ประชาชนของพระองคร นอกจากนภีรพระเจข้าทรงอยถูตกนับดาวธิดตลอดชภีวธิตของเขา พระองครไดข้ทรง
ชตวยดาวธิดชนะพวกศนัตรถูของเขาไมตวตาจะเปห็นคนฟภีลธิสเตภีย ซาอถูลหรสือประชาชาตธิอสืที่นๆทภีที่เปห็นศนัตรถู

ดาวธิดไดข้กลายเปห็นกษนัตรธิยรทภีที่ยธิ ที่งใหญตทภีที่สรุดบนแผตนดธินโลกในสมนัยนนัรน พระเจข้าทรงสนัญญา
แกตดาวธิดเพธิที่มเตธิมอภีกวตาอธิสราเอลในฐานะประชาชาตธิหนซที่งจะอาศนัยอยถู ตอยตางถาวรในแผตนดธินนนัรนทภีที่
พระเจข้าไดข้ประทานใหข้แกตพวกเขาแลข้ว อยตางนข้อยในชตวงรนัชกาลของดาวธิด เหลตาศนัตรถูของพวกเขากห็
ไมตรนังควานพวกเขาอภีกตตอไปเหมสือนอยตางทภีที่เคยเปห็นมาในหลายศตวรรษกตอนหนข้านนัรน สรรุปกห็คสือ 
พระเจข้าไดข้ทรงอวยพรดาวธิดและทรงสนัญญาวตาจะททาเชตนนนัรนตตอไป บนัดนภีรทรุกอยตางจซงถถูกเตรภียม
พรข้อมแลข้วสทาหรนับพระสนัญญายธิที่งใหญตนนัรนซซที่งก ทาลนังจะถถูกใหข้

1 พศด 17:10-15 ตดัทั้งแตผ่สมดัยเมชชื่อเราตดัทั้งผธห้วทินทิจฉดัยเหนชออทิสราเอลประชาชนของเรา 
และเราจะปราบปรามศดัตรธทดัทั้งสทิทั้นของเจห้า ยทิชื่งกวผ่านดัทั้นอมีก เรากลผ่าวแกผ่เจห้าวผ่า พระเยโฮวาหหจะทรงใหห้
เจห้ามมีราชวงศห 11 และอยธผ่มาเมชชื่อวดันทดัทั้งหลายของเจห้าครบแลห้ว เจห้าจะไปอยธผ่กดับบรรพบบรบษของเจห้า 
เราจะใหห้เชชทั้อสายของเจห้าทมีชื่มาภายหลดังเจห้าเกทิดขซทั้น ผธห้ซซชื่งจะเปป็นบบตรชายคนหนซชื่งของตดัวเจห้าเอง และ
เราจะสถาปนาอาณาจดักรของเขา พระเจข้าไดข้ทรงชตวยเหลสือประชาชนของพระองครมาตนัรงแตตสมนัย
พวกผถูข้วธินธิจฉนัย พระองครทรงสนัญญาวตาจะททาเชตนนนัรนตตอไป

อยตางไรกห็ตาม พระเจข้าทรงมภีขข้อเสนอหนซที่งทภีที่จะเสนอแกตดาวธิด แทนทภีที่ดาวธิดจะสรข้างพระ
นธิเวศหลนังหนซที่งถวายพระองคร พระเจข้าทรงสนัญญาวตาจะสรข้างราชวงศรหนซที่งใหข้ดาวธิด เหห็นไดข้ชนัดวตามภี
การเลตนคทาและพระเจข้ากห็ทรงตนัรงใจกระททาเชตนนนัรน ขณะทภีที่ดาวธิดไดข้เสนอทภีที่จะสรข้างพระนธิเวศหลนัง
หนซที่งใหข้พระเจข้า พระเจข้ากห็ทรงตนัรงพระทนัยทภีที่จะสรข้างชนรรุตนหลนังทภีที่ยธิที่งใหญต – วงศรวานหนซที่งในความ



หมายของราชวงศร พระเจข้าทรงสนัญญาแกตดาวธิดวตาบรุตรชายทนัรงหลายของเขาจะนนัที่งบนบนัลลนังกรของ
เขาอยถูตเสมอไป พระเจข้าเองจะทรงสถาปนาอาณาจนักรของพวกเขา

12 เขาจะเปป็นผธห้สรห้างนทิเวศใหห้เรา และเราจะสถาปนาบดัลลดังกหของเขาไวห้เปป็นนทิตยห 13 เราจะ
เปป็นบทิดาของเขา และเขาจะเปป็นบบตรของเรา เราจะไมผ่นกาความเมตตาของเราไปจากเขาเสมีย อยผ่าง
ทมีชื่เราเอาไปจากคนทมีชื่อยธผ่กผ่อนเจห้านดัทั้น 14 แตผ่เราจะใหห้เขาดการงอยธผ่ในนทิเวศของเรา และในอาณาจดักร
ของเราเปป็นนทิตยห เราจะสถาปนาบดัลลดังกหของเขาไวห้เปป็นนทิตยห'"

บรุตรชายของดาวธิดทภีที่จะสสืบทอดตตอจากเขา (นนัที่นคสือ ซาโลมอน) จะสรข้างพระวธิหารเปห็น
หลนังจรธิงๆทภีที่ดาวธิดไดข้นซกภาพไวข้ นอกจากนภีร  พระเจข้าทรงสนัญญาวตาจะสถาปนาบนัลลนังกรของซาโลม
อนตลอดไป การสทาเรห็จจรธิงในทภีที่สรุดของพระสนัญญานนัรนยนังมาไมตถซงและจะถถูกททาใหข้สทาเรห็จจรธิงเมสืที่อ
พระเยซถูครธิสตรเสดห็จกลนับมาในฤทธานรุภาพและสงตาราศภีและทรงครองราชยรจากเยรถูซาเลห็มตลอด
ไป พระเจข้าทรงสนัญญาวตาพระองครจะไมตทรงถอดซาโลมอนจากบนัลลนังกรนนัรนเหมสือนทภีที่พระองครไดข้
ทรงกระททาแกตซาอถูล สรรุปกห็คสือ พระเจข้าทรงสนัญญาวตาจะสถาปนาราชวงศรนธิรนันดรรผตานทางดาวธิด
และบรุตรชายของเขา (ซาโลมอน)

15 นาธดันกป็กราบทธลดาวทิดตามถห้อยคกาเหลผ่านมีทั้ทดัทั้งสทิทั้นและตามนทิมทิตนมีทั้ทดัทั้งหมด นาธนันจซงแจข้ง
เรสืที่องนภีร แกตดาวธิดซซที่งเปห็นสธิที่งทภีที่คนรถูข้จนักนนับแตตนนัรนเปห็นตข้นมาในฐานะพนันธสนัญญาของดาวธิด

1 พศด 17:16-18 ขข้อความตนัรงแตตตรงนภีร ไปจนจบบทนภีรคลข้ายกนันมากกนับของ 2 ซามถู
เอล 7:18-29 ดาวธิดจซงรข้องทถูลตตอพระเจข้าในความถตอมใจอยตางเหห็นไดข้ชนัดวตา โอ ขห้าแตผ่พระเยโฮวาหห
พระเจห้า ขห้าพระองคหเปป็นผธห้ใดเลผ่า และราชวงศหของขห้าพระองคหเปป็นอะไรเลผ่าทมีชื่พระองคหทรงนกาขห้า
พระองคหมาไกลจนถซงแคผ่นมีทั้ ดาวธิดตระหนนักวตาตนไมตมภีคตาอะไรเลยในฐานะคนบาปคนหนซที่งตตอพระ
พนักตรรพระเจข้า นอกจากนภีร เขายนังตระหนนักดภีถซงก ทาพสืดอนันตทที่าตข้อยแหตงวงศรวานครอบครนัวของตนทภีที่
เบธเลเฮม การทภีที่พระเจข้าทรงยกชถูเขาถซงขนาดนนัรนกห็เปห็นมาโดยพระครุณของพระองครเทตานนัรน

เขากลตาวตตอไปวตา 17 โอ ขห้าแตผ่พระเจห้า สทิชื่งนมีทั้เปป็นของเลป็กนห้อยในสายพระเนตรของ
พระองคห เพราะพระองคหยดังตรดัสถซงราชวงศหของผธห้รดับใชห้ของพระองคหในอนาคตอดันไกลทมีชื่จะมาถซง



นดัทั้น ยธิที่งกวตานนัรน การยกชถูทภีที่พระเจข้าไดข้ประทานแกตดาวธิดกห็เปห็นสธิที่งเลห็กนข้อยเมสืที่อเทภียบกนับพระสนัญญา
นนัรนทภีที่พระองครไดข้กระททาเพสืที่อลถูกหลานของดาวธิด โปรดสนังเกตวตาดาวธิด (ผถูข้เปห็นกษนัตรธิยร) เรภียกตนัวเอง
วตาผถูข้รนับใชข้ของพระเจข้า เขากลตาวตตอไปวตา และทรงมองขห้าพระองคหตามชนชดัทั้นของมนบษยหทมีชื่มมีฐานะ
อดันสธงสผ่ง โอ ขห้าแตผ่พระเยโฮวาหหพระเจห้า คทาถามนภีร ไมตตข้องการคทาตอบ ดาวธิดทราบวตามนรุษยรไมตไดข้
กระททากนันอยตางนภีร  มภีแตตพระเจข้าผถูข้ทรงอทานาจสธิทธธิธ ขาดผถูข้เปภีที่ยมพระเมตตาเทตานนัรนจะทรงยกชถูคนๆ
หนซที่งทภีที่ตทที่าตข้อยอยตางเขาใหข้ไดข้รนับพระพรและพระสนัญญาเชตนนนัรน มนันเปห็นการคารวะตตอพระครุณของ
พระเจข้าอยตางแทข้จรธิง

ดาวธิดกลตาวไดข้แตตเพภียงวตา 18 และดาวทิดจะกลผ่าวทธลอะไรแกผ่พระองคหไดห้อมีกในเรชชื่องเกมียรตทิ
อดันทรงประทานแกผ่ผธห้รดับใชห้ของพระองคห เพราะพระองคหทรงรธห้จดักผ ธห้รดับใชห้ของพระองคห ความถตอม
ใจของดาวธิดจซงปรากฏชนัดเจน

1 พศด 17:19-20 โอ ขห้าแตผ่พระเยโฮวาหห เพชชื่อทรงเหป็นแกผ่ผธห้รดับใชห้ของพระองคห และ
ตามนกทั้าพระทดัยของพระองคหเอง พระองคหทรงกระทกาการใหญผ่ยทิชื่งนมีทั้ทดัทั้งสทิทั้นเพชชื่อจะกระทกาใหห้สทิชื่งใหญผ่
นมีทั้เปป็นทมีชื่รธห้กดันทดัชื่วไป 20 โอ ขห้าแตผ่พระเยโฮวาหห หามมีผธห้ใดเหมชอนพระองคหไมผ่ ไมผ่มมีพระเจห้าอชชื่นใดนอก
เหนชอพระองคห ตามทมีชื่ขห้าพระองคหทดัทั้งหลายไดห้ยทินกดับหธของขห้าพระองคห โปรดสนังเกตวตาดาวธิดเรภียก
ตนัวเองวตาเปห็นผถูข้รนับใชข้ของพระเจข้า แมข้เปห็นกษนัตรธิยร เขากห็ตระหนนักวตาตนตทที่าตข้อยแคตไหน นอกจากนภีร  
เขาแมข้เปห็นกษนัตรธิยรกห็ยนังเปห็นผถูข้รนับใชข้ของพระเจข้าเหมสือนเดธิม ดาวธิดจซงไดข้แตตสรรเสรธิญพระเจข้าสทาหรนับ
ความยธิที่งใหญตของพระองคร ไมตมภีผถูข้อสืที่นททาไดข้เหมสือนทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงกระททา

1 พศด 17:21-22 ประชาชาตทิอชชื่นใดบนแผผ่นดทินโลกเหมชอนอทิสราเอลประชาชนของ
พระองคห ผธห้ซซชื่งพระเจห้าเสดป็จไปไถผ่ใหห้เปป็นประชาชนของพระองคห เพชชื่อทรงกระทกาใหห้พระองคหมมี
พระนามใหญผ่ยทิชื่งโดยสทิชื่งทมีชื่ใหญผ่โตนผ่าสะพซงกลดัว ในการทมีชื่ทรงขดับไลผ่ประชาชาตทิทดัทั้งหลายใหห้พห้นหนห้า
ประชาชนของพระองคห ผธห้ซซชื่งพระองคหทรงไถผ่มาจากอมียทิปตห 22 และพระองคหทรงกระทกาใหห้
อทิสราเอลประชาชนของพระองคหเปป็นประชาชนของพระองคหเปป็นนทิตยห และขห้าแตผ่พระเยโฮวาหห 
พระองคหทรงเปป็นพระเจห้าของเขาทดัทั้งหลาย



ดาวธิดหนันความสนใจของตนมายนังประชาชาตธิของเขาเองชนั ที่วขณะ พวกเขาเปห็นประชาชน
ของพระเจข้า พระเจข้ามธิไดข้ทรงเขข้าแทรกแซงและไถตประชาชาตธิอสืที่นใดเลย กระนนัรน สรุดทข้ายแลข้วมนันกห็
เพสืที่อถวายสงตาราศภีและเชธิดชถูพระนามของพระเจข้า คทาทภีที่แปลเปห็น นผ่าสะพรซงกลดัว (ยาเร) เปห็นคทาฮภีบรถู
ทนั ที่วไปทภีที่หมายความวตา ‘ความเกรงกลนัว’ สตวนหนซที่งแลข้วพระเจข้าทรงปฏธิบนัตธิอยตางเปภีที่ยมดข้วยฤทธธิธ เดช
เพสืที่ออธิสราเอลไมตเพภียงเพสืที่อเชธิดชถูพระนามของพระองครเทตานนัรนแตตเพสืที่อปลถูกฝนังความเกรงกลนัวองคร
พระผถูข้เปห็นเจข้าสทาหรนับทรุกฝตายทภีที่เกภีที่ยวขข้องดข้วย

1 พศด 17:23-25 ขห้าแตผ่พระเยโฮวาหห ฉะนดัทั้นบดัดนมีทั้ขอใหห้พระวจนะซซชื่งพระองคหตรดัส
เกมีชื่ยวกดับผธห้รดับใชห้ของพระองคห และเกมีชื่ยวกดับราชวงศหจงดการงอยธผ่เปป็นนทิตยห และขอพระองคหทรง
กระทกาตามทมีชื่พระองคหตรดัสแลห้วนดัทั้นเถทิด 24 และขอพระนามของพระองคหสถาปนาไวห้และเกรมียง
ไกรอยธผ่เปป็นนทิตยห วผ่า `พระเยโฮวาหหจอมโยธาทรงเปป็นพระเจห้าแหผ่งอทิสราเอล คชอพระเจห้าแกผ่
อทิสราเอล' และวงศหของดาวทิดผธห้รดับใชห้ของพระองคหจะถธกสถาปนาไวห้ตผ่อพระพดักตรหของพระองคห 
25 โอ ขห้าแตผ่พระเจห้าของขห้าพระองคห เพราะพระองคหไดห้ทรงสกาแดงแกผ่ผธห้รดับใชห้ของพระองคหวผ่า 
พระองคหจะทรงสรห้างวงศหใหห้ เพราะฉะนดัทั้นผธห้รดับใชห้ของพระองคหจซงไดห้ประสบความกลห้าหาญทมีชื่จะ
อธทิษฐานตผ่อพระพดักตรหพระองคห

ดาวธิดจซงทถูลขอพระเจข้าใหข้ทรงกระททาสธิที่งทภีที่พระองครตรนัสไวข้แลข้ว เขาวธิงวอนพระเจข้าใหข้
สถาปนาวงศรวานของเขาจรธิงๆเพสืที่อทภีที่พระนามของพระเจข้าจะไดข้รนับการยกยตอง โปรดสนังเกตวตามนัน
ไมตใชตเพสืที่อจรุดประสงครอนันเหห็นแกตตนัวใดๆเลยในสตวนของดาวธิด ตรงกนันขข้าม เขาทถูลขอพระเจข้าใหข้
กระททาตามพระวจนะของพระองครเพสืที่อทภีที่พระองครจะทรง “ถถูกยกยตองเปห็นนธิตยร” นอกจากนภีร  มนันจะ
ชนัดเจนตลอดไปวตาพระเยโฮวาหรพระเจข้าทรงเปห็นพระเจข้าของอธิสราเอล ดาวธิดจซงขอพระเจข้าใหข้ทรง
สรข้างราชวงศรนนัรนทภีที่พระองครไดข้ทรงสนัญญาไวข้แลข้ว พระองครไดข้ทรงสนัญญามนันแกตเขาแลข้ว ดนังนนัรนดา
วธิดจซงอธธิษฐานเชตนนภีรตตอพระพนักตรรพระเจข้า

1 พศด 17:26-27 ขห้าแตผ่พระเยโฮวาหห บดัดนมีทั้ พระองคหทรงเปป็นพระเจห้า และพระองคห
ไดห้ทรงสดัญญาสทิชื่งทมีชื่ดมีนมีทั้ใหห้แกผ่ผธห้รดับใชห้ของพระองคห 27 เพราะฉะนดัทั้นบดัดนมีทั้ขอใหห้เปป็นทมีชื่พอพระทดัย



พระองคหทมีชื่จะทรงอวยพระพรแกผ่วงศหของผธห้รดับใชห้ของพระองคห เพชชื่อวงศหนดัทั้นจะดการงอยธผ่ตผ่อพระ
พดักตรหพระองคหเปป็นนทิตยห โอ ขห้าแตผ่พระเยโฮวาหห เพราะวผ่าสทิชื่งใดทมีชื่พระองคหทรงอกานวยพระพร สทิชื่ง
นดัทั้นกป็ไดห้รดับพระพรเปป็นนทิตยห" ดาวธิดจซงปธิดทข้ายคทาอธธิษฐานของตนซซที่งเปห็นการขอบพระครุณและการ
สรรเสรธิญแดตพระเจข้าสทาหรนับพนันธสนัญญานนัรนทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงกระททากนับเขาแลข้ว จากนนัรนเขากห็ปธิด
ทข้ายคทาอธธิษฐานอนันยธิที่งใหญตของเขาดข้วยคทาทถูลขอใหข้พระเจข้าทรงอวยพรเขาและวงศรของเขา วลภีทภีที่
กลตาวถซงวงศรของเขาเหห็นไดข้ชนัดวตาไมตไดข้หมายถซงบข้านทภีที่อยถู ตอาศนัยของเขา แตตหมายถซงชนรรุตนหลนังของ
เขาซซที่งจะมาภายหลนังเขา

*****

ภนพรวมของ 1 พงศนวดนร 18: บททภีนึ่สยิบแปดนลาเสนอการอวยพรแบบจนัดเตรภียมและ
ปกปด้องดถูแลของพระเจด้าทภีนึ่มภีตว่อดาวยิด การอวยพรของพระเจด้ามภีผลลนัพธร์ตว่างๆอนันจนับตด้องไดด้และนว่า
ปรารถนายยินึ่ง ตรงนภีนื้ดาวยิดถถูกชว่วยเหลสือใหด้ไดด้รนับชนัยชนะทางทหารครนันื้งแลด้วครนันื้งเลว่า

1 พศด 18:1-5 และอยธผ่ตผ่อมาดาวทิดทรงโจมตมีคนฟมีลทิสเตมียและทรงปราบปรามเขา
เสมีย ทรงยซดเมชองกดัทและชนบทของเมชองนดัทั้นจากมชอคนฟมีลทิสเตมีย 2 และพระองคหทรงโจมตมีโมอดับ 
และคนโมอดับกป็เปป็นผธห้รดับใชห้ของดาวทิดและนกาบรรณาการมาถวาย 3 ดาวทิดทรงโจมตมีฮาดดัดเอเซอรห
กษดัตรทิยหของเมชองโศบาหหดห้วยตรงไปยดังเมชองฮามดัท ขณะเมชชื่อพระองคหเสดป็จไปตดัทั้งอกานาจการ
ปกครองของพระองคหทมีชื่แมผ่นกทั้ายธเฟรตทิส 4 และดาวทิดทรงยซดรถรบจากทผ่านมาหนซชื่งพดันคดัน พลมห้า
เจป็ดพดัน และทหารราบสองหมชชื่น และดาวทิดทรงตดัดเอป็นโคนขามห้ารถรบเสมียสทิทั้น แตผ่ทรงเหลชอไวห้ใหห้
พอแกผ่รถรบหนซชื่งรห้อยคดัน 5 และเมชชื่อคนซมีเรมียแหผ่งเมชองดามดัสกดัสมาชผ่วยฮาดดัดเอเซอรหกษดัตรทิยหแหผ่ง
เมชองโศบาหห ดาวทิดทรงประหารคนซมีเรมียเสมียสองหมชชื่นสองพดันคน

อาณาจนักรของดาวธิดบนัดนภีรบรรลรุถซงจรุดสถูงสรุดแลข้ว พระเจข้าทรงชตวยใหข้เขาสามารถกทาราบคน
ฟภีลธิสเตภียทภีที่อยถูตทางทธิศตะวนันตกของเขาอยตางราบคาบ จากนนัรนเขาเอาชนะโมอนับทภีที่อยถู ตทางทธิศตะวนัน
ออกของเขา นอกจากนภีร  คนโมอนับกลายเปห็นขข้ารนับใชข้ของดาวธิด จากนนัรนดาวธิดกห็เอาชนะคนซภีเรภียทภีที่
อยถูตทางทธิศตะวนันออกเฉภียงเหนสือ (โศบาหรและฮาดนัดเอเซอรร) ตลอดทางไปจนถซงแมตนทร ายถูเฟรตธิส 



นอกจากนภีร  ดาวธิดยซดรถรบ 1,000 คนัน พลมข้า 7,000 คนและทหารราบ 20,000 คนจากกษนัตรธิยรซภีเรภีย
หลายองคร ดาวธิดจซงตนัดเอห็นโคนขามข้ารถรบทภีที่เหลสืออยถู ตของกษนัตรธิยรเหลตานภีร และเหลสือรถรบใหข้พวก
เขาแคต 100 คนัน เมสืที่อคนซภีเรภียแหตงดามนัสกนัสมาเพสืที่อชตวยเหลสือฮาดนัดเอเซอรรกษนัตรธิยรแหตงโศบาหร ดาวธิด
กห็ฆตาพวกเขาไป 22,000 คน

1 พศด 18:6 แลห้วดาวทิดทรงตดัทั้งทหารประจกาปห้อมในซมีเรมียแหผ่งเมชองดามดัสกดัส 
และคนซมีเรมียเปป็นผธห้รดับใชห้ของดาวทิด และนกาบรรณาการมาถวาย ดาวทิดเสดป็จไป ณ ทมีชื่ใด พระเยโฮ
วาหหทรงประทานชดัยชนะแกผ่พระองคหทมีชื่นดัชื่น อาณาจนักรของดาวธิดจซงเรธิที่มเปห็นปซกแผตนตลอดทาง
เขข้าไปในซภีเรภียซซที่งรวมถซงดามนัสกนัสดข้วย ฝตายหลนังนภีร จซงยอมนบนอบตนตตอการปกครองของดาวธิด 
โปรดสนังเกตตรงนภีร และในขข้อ 13 ถซงคทาพถูดทภีที่วตา “ดาวธิดเสดห็จไป ณ ทภีที่ใด พระเยโฮวาหรทรงประทาน
ชนัยชนะแกตพระองครทภีที่นนั ที่น” ดาวธิดมภีประสบการณรโดยตรงถซงพระพรแหตงเพลงสดรุดภี 5:12 พระเจข้า
ทรงอวยพรการครองราชยรของเขาอยตางชนัดเจน

1 พศด 18:7-8 ดาวทิดทรงยซดโลผ่ทองคกาทมีชื่ผธห้รดับใชห้ของฮาดดัดเอเซอรหถชอ และทรงนกา
มาทมีชื่เยรธซาเลป็ม 8 ดาวทิดทรงยซดทองสดัมฤทธทิธิ์เปป็นอดันมากจากเมชองททิบหาทและจากเมชองคธน หดัว
เมชองของฮาดดัดเอเซอรห ซซชื่งซาโลมอนทรงใชห้สรห้างขดันสาครทองสดัมฤทธทิธิ์และเสา และเครชชื่องใชห้ทอง
สดัมฤทธทิธิ์

เหลตาผถูข้รนับใชข้คนสทาคนัญๆของฮาดนัดเอเซอรรจนถซงขณะนนัรนถสือโลตทองคทาตตางๆ ดาวธิดจซงยซด
พวกมนันมายนังเยรถูซาเลห็ม จากนครอสืที่นๆของซภีเรภีย ดาวธิดนทาทองสนัมฤทธธิธ ปรธิมาณมหาศาลมา ซาโลม
อนจะใชข้ประโยชนรจากสธิที่งนภีร ในภายหลนังสทาหรนับการททาเครสืที่องใชข้ตตางๆทภีที่เปห็นทองสนัมฤทธธิธ ของพระ
วธิหารทภีที่จะมานนัรน 

1 พศด 18:9-11 เมชชื่อโทอธกษดัตรทิยหแหผ่งเมชองฮามดัทไดห้ยทินวผ่าดาวทิดทรงโจมตมีกองทดัพ
ทดัทั้งสทิทั้นของฮาดดัดเอเซอรหกษดัตรทิยหแหผ่งเมชองโศบาหหแลห้ว 10 พระองคหทรงใชห้ฮาโดรดัมโอรสของ
พระองคหไปเฝห้ากษดัตรทิยหดาวทิดเพชชื่อรดับเสดป็จ และถวายพระพรทมีชื่พระองคหทรงรบกดับฮาดดัดเอเซอรห



และทรงชนะ (เพราะวผ่าฮาดดัดเอเซอรหไดห้สธห้รบกดับโทอ ธบผ่อยๆ) และพระองคหไดห้สผ่งของทบกอยผ่างทมีชื่ทกา
ดห้วยทองคกา ดห้วยเงทิน และดห้วยทองสดัมฤทธทิธิ์มาถวาย

ฮามนัทเปห็นอาณาจนักรเลห็กๆอภีกแหตงซซที่งอยถูตทางทธิศเหนสือและทธิศตะวนันออกของอธิสราเอลใน
ทภีที่ๆปนัจจรุบนันเรภียกวตาซภีเรภีย เมสืที่อกษนัตรธิยรของมนัน โทอถู ไดข้ยธินเรสืที่องชนัยชนะตตางๆของดาวธิด เขากห็สตงบรุตร
ชายของเขาเปห็นทถูตมาหาดาวธิด ไมตตข้องสงสนัยเลยวตาเขาหวนังโดยวธิธภีทางการทถูตทภีที่จะหลภีกเลภีที่ยงการ
ถถูกพธิชธิตโดยดาวธิด ขข้อความตรงนภีร เปธิดเผยวตา “เพราะวตาฮาดนัดเอเซอรรไดข้สถูข้รบกนับโทอถูบตอยๆ” และ
แนตนอนวตาโทอถูดภีใจทภีที่ดาวธิดไดข้ททาใหข้ฮาดนัดเอเซอรรพตายแพข้แลข้ว บรุตรชายของโทอถูจซงนทา ‘เครสืที่องสนันตธิ
บถูชาตตางๆ’ ทภีที่เปห็นทองคทา เงธินและทองสนัมฤทธธิธ มามอบใหข้แกตดาวธิด

11 และกษดัตรทิยหดาวทิดทธลถวายสทิชื่งเหลผ่านมีทั้แดผ่พระเยโฮวาหห พรห้อมกดับเงทินและทองคกาซซชื่ง
พระองคหทรงนกามาจากประชาชาตทิทดัทั้งปวง จากเอโดม โมอดับ คนอดัมโมน คนฟมีลทิสเตมีย และอามา
เลข เมสืที่อทองคทา เงธินและทองสนัมฤทธธิธ หลนั ที่งไหลเขข้ามาหาดาวธิด ทนัรงโดยการพธิชธิตและในฐานะเปห็น
เครสืที่องสนันตธิบถูชาตตางๆ ดาวธิดจซงมอบถวายสธิที่งเหลตานภีรทนัรงสธิรนแดตองครพระผถูข้เปห็นเจข้า เขาไมตเกห็บสนักสธิที่ง
เดภียวไวข้สทาหรนับตนัวเองเลย แนตนอนวตามนันทนัรงหมดจะถถูกใชข้ในการกตอสรข้างพระวธิหารทภีที่จะมานนัรน 
ทองคทา เงธินและทองสนัมฤทธธิธ ไมตเพภียงมาจากอาณาจนักรซภีเรภียเทตานนัรน แตตมาจากเอโดม โมอนับและอนัม
โมนซซที่งอยถูตทางทธิศตะวนันออก คนฟภีลธิสเตภียทางทธิศตะวนันตก และคนอามาเลขทางทธิศใตข้ดข้วย

1 พศด 18:12-13 และอาบมีชดัยบบตรชายนางเศรบยาหหไดห้ประหารคนเอโดมหนซชื่งหมชชื่น
แปดพดันคนเสมียในหบบเขาเกลชอ 13 และทผ่านตดัทั้งทหารประจกาปห้อมในเอโดม และคนเอโดมทดัทั้งสทิทั้นไดห้
เปป็นคนรดับใชห้ของดาวทิด และพระเยโฮวาหหทรงประทานชดัยชนะแกผ่ดาวทิดไมผ่วผ่าพระองคหเสดป็จไป ณ 
ทมีชื่ใดๆ อาบภีชนัยเปห็นผถูข้บนัญชาการทหารคนหนซที่งของดาวธิดและเขาเอาชนะคนเอโดมซซที่งอยถู ตทางทธิศ
ตะวนันออกเฉภียงใตข้โดยฆตาพวกเขา 18,000 คนในระหวตางนนัรน เอโดมจซงกลายเปห็นสตวนหนซที่งของ
จนักรวรรดธิของดาวธิด ในคทาพถูดทางภถูมธิศาสตรรสมนัยใหมต จนักรวรรดธิของดาวธิดขยายออกจากอภียธิปตรไป
ยนังทธิศตะวนันตกเฉภียงใตข้ ไปยนังอธิรนักและแมตนทร ายถูเฟรตธิสทภีที่อยถูตทางทธิศตะวนันออกเฉภียงเหนสือ ไปยนัง



ซาอรุดธิอาระเบภียทางทธิศตะวนันออกเฉภียงใตข้ และไปยนังเลบานอนทางทธิศเหนสือซซที่งเปห็นมธิตรก นับดาวธิด 
แนตทภีเดภียว พระเจข้าทรงพธิทนักษรรนักษาเขาไมตวตาเขาไปทภีที่ใดกห็ตาม

1 พศด 18:14-17 ดาวทิดจซงทรงครอบครองเหนชออทิสราเอลทดัทั้งสทิทั้น และพระองคหทรง
ใหห้ความยบตทิธรรมและความเทมีชื่ยงธรรมแกผ่ประชาชนของพระองคหทดัทั้งสทิทั้น 15 และโยอาบบบตรชาย
นางเศรบยาหหเปป็นผธห้บดัญชาการกองทดัพ และเยโฮชาฟดัทบบตรชายอาหทิลธดเปป็นเจห้ากรมสารบรรณ 
16 และศาโดกบบตรชายอาหทิทธบและอาหทิเมเลคบบตรชายอาบมียาธารหเปป็นปบโรหทิต และชาวะชาเปป็น
ราชเลขา 17 และเบไนยาหหบบตรชายเยโฮยาดาอยธผ่เหนชอคนเคเรธมีและคนเปเลธ และบรรดาโอรส
ของดาวทิดกป็เปป็นเจห้าหนห้าทมีชื่ชดัทั้นหดัวหนห้าในราชการของกษดัตรทิยห

ดาวธิดจซงครองราชยรเหนสือพสืรนทภีที่หลายสตวนของตะวนันออกกลางในฐานะกษนัตรธิยรแหตง
อธิสราเอล อทานาจปกครองของเขามภีลนักษณะเฉพาะตนัวคสือ ควนมยยตติธรรมและควนมเททที่ยงธรรม – 
ความยรุตธิธรรมและความชอบธรรม พระเจข้าทรงอวยพรความชอบธรรมจรธิงๆ ทภีที่ถถูกใหข้รายชสืที่อไวข้
คสือ นายทหารคนสทาคนัญๆของเขา: โยอาบเปห็นผถูข้บนัญชาการกองทนัพ; เยโฮชาฟนัทเปห็นเจข้ากรม
สารบรรณ; ศาโดกและอาบภีเมเลคเปห็นมหาปรุโรหธิต; ชาวะชาเปห็นราชเลขา; เบไนยาหรเปห็นหนัวหนข้า
ราชองครนักษร (คนเคเรธภีแลละคนเปเลธ) และบรุตรชายทนัรงหลายของดาวธิดเปห็นหนัวหนข้ากรมกอ
งอสืที่นๆแหตงรนัฐบาลนนัรน

*****

ภนพรวมของ 1 พงศนวดนร 19: บททภีนึ่สยิบเกด้ามภีเนสืนื้อหาคลด้ายกนับ 2 ซามถูเอล 10 ดาวยิดไดด้ขนนื้น
มาถนงจจุดสถูงสจุดแหว่งชภีวยิตและอาชภีพการงานของเขาแลด้ว การลด้มลงครนันื้งใหญว่ของเขากลาลนังจะมาถนง
แลด้ว สงครามกว่อตนัวขนนื้นพรด้อมกนับคนอนัมโมนและคนซภีเรภีย คนอนัมโมนสมนัยโบราณเปป็นบรรพบจุรจุษ
ของนครอนัมโมนในจอรร์แดนปนัจจจุบนัน ดาวยิดเจรยิญกด้าวหนด้าตว่อไป แตว่การลด้มลงกลาลนังจะมา

1 พศด 19:1-5 และอยธผ่ตผ่อมาภายหลดังนมีทั้นาหาชกษดัตรทิยหของคนอดัมโมน
สทิทั้นพระชนมห และโอรสของพระองคหไดห้ขซทั้นครอบครองแทน 2 และดาวทิดตรดัสวผ่า "เราจะแสดง
ความเมตตาตผ่อฮานธนโอรสของนาหาช เพราะวผ่าบทิดาของทผ่านไดห้แสดงความเมตตาตผ่อเรา" ดาวทิด



จซงทรงสผ่งผธห้สชชื่อสารไปเลห้าโลมทผ่านเกมีชื่ยวกดับบทิดาของทผ่าน และขห้าราชการของดาวทิดกป็มายดังฮานธนใน
แผผ่นดทินของคนอดัมโมน เพชชื่อจะเลห้าโลมทผ่าน 3 แตผ่บรรดาเจห้านายของคนอดัมโมนทธลฮานธนวผ่า
"พระองคหดการทิวผ่าดาวทิดสผ่งผธห้เลห้าโลมมาหาพระองคหเพราะนดับถชอพระราชบทิดาของพระองคหเชผ่นนดัทั้น
หรชอ ขห้าราชการของทผ่านมาหาพระองคหเพชชื่อคห้นหาและควกชื่าและสอดแนมแผผ่นดทินมทิใชผ่หรชอ" 4 ฮา
นธนจซงจดับขห้าราชการของดาวทิดและโกนเขาเสมีย และตดัดเครชชื่องแตผ่งกายของเขาออกเสมียทมีชื่ตรงกลาง
ตรงตะโพก แลห้วปลผ่อยตดัวไป

หนซที่งในความผธิดพลาดแหตงประวนัตธิศาสตรรทางการทถูตถถูกบนันทซกไวข้ในทภีที่นภีร  นาหาชแมข้ถถูก
พธิชธิตโดยดาวธิดแลข้วกห็กลายเปห็นพนันธมธิตรคนหนซที่งของเขา เมสืที่อเขาตาย ฮานถูนบรุตรชายของเขาจซงสสืบ
บนัลลนังกรของเขาตตอ ดาวธิดจซงตนัรงใจทภีที่จะสตงพวกทถูตไปคทานนับกษนัตรธิยรองครใหมตและแสดงความเสภียใจ
กนับเขาเนสืที่องในการเสภียชภีวธิตของบธิดาของเขา อยตางไรกห็ตาม แทนทภีที่จะตข้อนรนับทถูตเหลตานภีร ในฐานะ
แขกผถูข้มาเยสือน พวกเขากลนับถถูกปฏธิบนัตธิในฐานะผถูข้สอดแนม ฮานถูนจซงสนั ที่งใหข้โกนเคราครซที่งหนซที่งของ
พวกเขา (ดถู 2 ซามถูเอล 10:4) และตนัดเสสืรอคลรุมของพวกเขาตทที่ากวตาเอวนธิดหนซที่ง ฮานถูนผถูข้โงตเขลาไมต
เพภียงกระททาความผธิดพลาดครนัร งใหญตทางการเมสืองเทตานนัรน เขายนังโงตทภีที่จะททาใหข้ผถูข้ครอบครองทภีที่ทรง
อทานาจทภีที่สรุดบนพสืรนพธิภพในสมนัยนนัรนขรุตนเคสืองดข้วย

5 เมชชื่อมมีบางคนไปทธลดาวทิดถซงเรชชื่องคนเหลผ่านดัทั้น พระองคหกป็ทรงใชห้ใหห้ไปรดับเขา เพราะคน
เหลผ่านดัทั้นอายมาก และกษดัตรทิยหตรดัสวผ่า "จงพดักอยธผ่ทมีชื่เมชองเยรมีโคจนกวผ่าเคราของทผ่านทดัทั้งหลายจะขซทั้น 
แลห้วจซงคผ่อยกลดับมา" ขตาวไปถซงดาวธิดวตาฮานถูนไดข้ททาใหข้คณะทถูตของเขาขายหนข้าอยตางทภีที่สรุด ดาวธิด
จซงสนัที่งพวกเขาใหข้พนักอยถูตในเยรภีโคซซที่งอยถูตในอธิสราเอลตอนกลนับมาจากอนัมโมน ทภีที่นนั ที่นเคราของพวกเขา
จะงอกขซรนใหมตไดข้

1 พศด 19:6-7 เมชชื่อคนอดัมโมนเหป็นวผ่าเขาทดัทั้งหลายเปป็นทมีชื่เกลมียดชดังแกผ่ดาวทิด ฮานธน
และคนอดัมโมนจซงสผ่งเงทินหนซชื่งพดันตะลดันตหไปจห้างรถรบและพลมห้าจากเมโสโปเตเมมีย จากซมีเรมียมาอา
คาหห และจากโศบาหห 7 เขาไดห้จห้างรถรบสามหมชชื่นสองพดันคดันและกษดัตรทิยหแหผ่งเมชองมาอาคาหหกดับ



กองทดัพของทผ่าน ผธห้ซซชื่งมาตดัทั้งคผ่ายอยธผ่ทมีชื่หนห้าเมชองเมเดบา และคนอดัมโมนกป็รวบรวมกดันมาจากหดัว
เมชองของเขาทดัทั้งหลาย และมาทกาสงคราม

เมสืที่อคนอนัมโมนตระหนนักถซงความโงตของตนและผลทภีที่ตามมาอนันไมตอาจหลภีกเลภีที่ยงไดข้ของ
มนัน พวกเขากห็ขอความชตวยเหลสือจากเหลตาทหารรนับจข้างจากเมโสโปตาเมภีย (อธิรนักตอนลตางใน
ปนัจจรุบนัน) และโศบาหรซซที่งเปห็นอาณาจนักรเลห็กๆทางตะวนันออกเฉภียงเหนสือของดามนัสก นัส รถรบของ
ทหารรนับจข้าง 32,000 คนันถถูกจข้างมาซซที่งตนัรงคตายอยถูตในเมเดบาของโมอนับทางทธิศเหนสือ พวกเขาจซงผนซก
กทาลนังกนับกองทนัพของอนัมโมน

1 พศด 19:8-13 เมชชื่อดาวทิดทรงไดห้ยทินเรชชื่องนดัทั้นจซงใชห้โยอาบ และกองทดัพทแกลห้ว
ทหารทดัทั้งสทิทั้นไป 9 คนอดัมโมนออกมาจดัดทดัพตรงหนห้าประตธเมชอง และบรรดากษดัตรทิยหทมีชื่ยกมาอยธผ่ทมีชื่
ชนบทกลางแจห้งตผ่างหาก 10 เมชชื่อโยอาบเหป็นวผ่าการศซกนดัทั้นขนาบอยธผ่ขห้างหนห้าและขห้างหลดัง ทผ่านจซง
คดัดเอาจากบรรดาคนอทิสราเอลทมีชื่สรรไวห้แลห้วและจดัดทดัพเขห้าไปตผ่อสธห้คนซมีเรมีย 11 สผ่วนคนของทผ่านทมีชื่
เหลชออยธผ่ ทผ่านกป็มอบไวห้ในการบดังคดับบดัญชาของอาบมีชดัยนห้องชายของทผ่าน คนเหลผ่านดัทั้นกป็จดัดเขห้าสธห้กดับ
คนอดัมโมน 12 และทผ่านพธดวผ่า "ถห้ากกาลดังคนซมีเรมียแขป็งเหลชอกกาลดังของเราแลห้วเจห้าจงชผ่วยเรา แตผ่ถห้า
กกาลดังคนอดัมโมนแขป็งเกทินกกาลดังของเจห้า เราจะชผ่วยเจห้า

โยอาบหลานชายของดาวธิดยนังเปห็นผถูข้บนัญชาการกองทนัพอยถู ตเหมสือนเดธิม ดาวธิดจซงใชข้โยอาบไป
พรข้อมกนับกองทนัพหนซที่งไปตตอสถูข้อนัมโมน เมสืที่อเหห็นกองทนัพของอธิสราเอลเคลสืที่อนเขข้ามาหาพวกเขา คน
อนัมโมนกห็วางกทาลนังของตนนอกประตถูเมสืองเพสืที่อตนัรงรนับ อยตางไรกห็ตาม พวกเขาวางกทาลนังทหารรนับจข้าง
ของตนไวข้ตตางหากในแถบชนบททภีที่อยถู ตใกลข้เคภียง เหตรุผลนนัรนไมตปรากฏชนัดเจน อาจเปห็นไดข้วตาพวก
เขาไมตวางใจทหารรนับจข้างเหลตานภีรหรสืออาจเปห็นไดข้วตาพวกเขาวางแผนทภีที่จะซรุตมโจมตภีกองทนัพของโย
อาบจากดข้านขข้างหรสือจากดข้านหลนัง บนันทซกเรสืที่องราวทภีที่ตามมาสนนับสนรุนทรรศนะหลนัง ขข้อความ
กลตาววตาพอยกทนัพไปสถูข้รบกนับคนอนัมโมนหนข้านครของพวกเขา พวกเขากห็ถถูกโจมตภีจากดข้านหลนัง
โดยกทาลนังพลทภีที่เปห็นทหารรนับจข้าง (เรภียกรวมๆกนันวตาคนซภีเรภีย) เมสืที่อตระหนนักวตาตนอยถูตในฐานะลทาบาก



แลข้ว โยอาบกห็ตนัรงใจวตาจะสตงหนตวยรบฝภีมสือดภีทภีที่สรุดของเขาไปตตอสถูข้คนซภีเรภีย กลยรุทธรของเขาอาจ
เปห็นการชนะพวกเขากตอน แลข้วคตอยจนัดการกนับคนอนัมโมนทภีหลนัง

สตวนรองผถูข้บนัญชาการกองทนัพของเขา นนั ที่นคสือ อาบภีชนัยนข้องชายของเขา โยอาบสนัที่งพวกทหาร
ทภีที่เหลสือของตนใหข้ตตอสถูข้คนอนัมโมน โยอาบแบตงปนันแผนการรบของตนกนับนข้องชายของตนเพธิที่มเตธิม 
และแผนการของพวกเขานนัรนเรภียบงตาย ทภีที่ใดทภีที่ตข้องการความชตวยเหลสือมากทภีที่สรุด พวกเขาจะชตวยอภีก
ฝตายทภีที่เหลสือ ดนังนนัรนกลยรุทธรทภีที่ยสืดหยรุตนจซงถถูกคธิดคข้นขซรนเพสืที่อตอบโตข้ตตอการศซกนนัรนขณะมนันกตอตนัวขซรน

โยอาบปธิดทข้ายการหารสือเรสืที่องกลยรุทธรของตนกนับอาบภีชนัยดข้วยคทาเตสือนสตธินภีร  13 จงมมีความ
กลห้าหาญเถทิด และใหห้เราประพฤตทิตดัวอยผ่างกลห้าหาญเพชชื่อชนชาตทิของเรา และเพชชื่อหดัวเมชองของ
พระเจห้าของเรา และขอพระเยโฮวาหหทรงกระทกาสทิชื่งทมีชื่ชอบพระทดัยในสายพระเนตรของพระองคห
เถทิด" โยอาบจซงสตงอาบภีชนัยออกไปพรข้อมคทาสนัที่งใหข้กลข้าหาญและเขข้มแขห็ง ประชาชนของพวกเขา 
ประชาชาตธิของพวกเขา และคทาพยานเรสืที่องพระเจข้าของพวกเขาตกเปห็นเดธิมพนัน นอกจากนภีร  เขาฝาก
การศซกนภีร ไวข้กนับองครพระผถูข้เปห็นเจข้า: “และขอพระเยโฮวาหรทรงกระททาสธิที่งทภีที่ชอบพระทนัยในสาย
พระเนตรของพระองครเถธิด” เขาจซงฝากศซกนภีร ไวข้กนับพระเจข้า

1 พศด 19:14-16 ดดังนดัทั้นโยอาบและประชาชนผธห้อยธผ่กดับทผ่านไดห้เขห้ามาใกลห้ขห้างหนห้าคน
ซมีเรมียเพชชื่อสธห้รบกดัน และเขาทดัทั้งหลายกป็แตกหนมีไปตผ่อหนห้าทผ่าน 15 และเมชชื่อคนอดัมโมนเหป็นวผ่าคน
ซมีเรมียหนมีไปแลห้ว เขากป็หนมีไปใหห้พห้นหนห้าอาบมีชดัยนห้องชายของโยอาบดห้วย และเขห้าไปในเมชอง แลห้วโย
อาบกป็กลดับมายดังเยรธซาเลป็ม 16 แตผ่เมชชื่อคนซมีเรมียเหป็นวผ่าเขาพผ่ายแพห้แกผ่อทิสราเอล เขาจซงสผ่งผธห้สชชื่อสารไป
นกาคนซมีเรมียซซชื่งอยธผ่ฟากแมผ่นกทั้าขห้างโนห้นออกมา มมีโชฟดัคผธห้บดังคดับบดัญชากองทดัพของฮาดดัดเอเซอรหเปป็น
หดัวหนห้าของเขาทดัทั้งหลาย

ศซกนภีรกลนับกลายเปห็นการตภีแตกสทาหรนับพวกอธิสราเอล โยอาบโจมตภีคนซภีเรภียอยตางหนนักซซที่ง
ฝตายหลนังหนภีไปอยตางรวดเรห็ว เหห็นไดข้ชนัดวตาพวกเขาไดข้รนับคตาจข้างสทาหรนับบรธิการของตนลตวงหนข้าแลข้ว
พวกเขาจซงควข้าเงธินนนัรนและวธิที่งหนภีไป พวกเขามาแสดงตนัวแลข้วแตตพวกเขาจะไมตยอมใหข้โยอาบฆตา
ตาย อยตางไรกห็ตาม เมสืที่อก ทาลนังพลของคนอนัมโมนเหห็นคนซภีเรภียถถูกตภีแตก พวกเขากห็ถอยกลนับเขข้าไป



ในนครของตน นภีที่บอกเปห็นนนัยวตาโยอาบจซงลข้อมมนันและเตรภียมพรข้อมสทาหรนับการลข้อมกรรุง ขณะ
เดภียวกนัน โยอาบเองกห็กลนับไปยนังเยรถูซาเลห็มเพสืที่อไปรายงานสถานการณรแกตดาวธิด แมข้ถถูกตภีแตกในศซก
แรกนภีร  ดถูเหมสือนวตาคนซภีเรภียรวมกลรุตมอภีกครนัร งโดยอาจตนัรงรนับมากกวตาเดธิม

ขณะเดภียวกนัน ขตาวเรสืที่องความพตายแพข้ของพวกเขาไดข้ลสือไปถซงบข้านอยตางชนัดเจน ดนังนนัรนฮาดนัด
เรเซอรร หนซที่งในกษนัตรธิยรเหลตานนัรนแหตงภถูมธิภาคของซภีเรภียจซงสตงกทาลนังเสรธิมมา โจเซฟนัสนนัก
ประวนัตธิศาสตรรยธิวอข้างวตาฮาดนัดเรเซอรรสตงกทาลนังพลมา 80,000 คนภายใตข้การบนัญชาการของโชฟนัค 
พวกเขาเดธินทนัพลงใตข้ไปยนังสถานทภีที่แหตงหนซที่งชสืที่อวตาเฮลามซซที่งอยถูตทภีที่ไหนสนักแหตงในกธิเลอาดทางทธิศ
เหนสือของอนัมโมน (ทนัรงหมดนภีรอยถูตในจอรรแดนปนัจจรุบนัน)

1 พศด 19:17-19 และเมชชื่อมมีคนกราบทธลดาวทิด พระองคหกป็ทรงรวมอทิสราเอลทดัทั้งสทิทั้น
เขห้าดห้วยกดัน และขห้ามแมผ่นกทั้าจอรหแดนมาหาเขา และจดัดทดัพตผ่อสธห้กดับเขา และเมชชื่อดาวทิดทรงจดัดทดัพเขห้า
ตผ่อสธห้กดับคนซมีเรมีย เขาทดัทั้งหลายตผ่อสธห้กดับพระองคห 18 และคนซมีเรมียกป็หนมีไปตผ่อหนห้าอทิสราเอล และดา
วทิดทรงประหารคนซมีเรมียคชอคนของรถรบเจป็ดพดันคนและทหารราบสมีชื่หมชชื่นคน และฆผ่าโชฟดัคผธห้
บดัญชาการกองทดัพของเขาทดัทั้งหลายดห้วย 19 และเมชชื่อผธห้รดับใชห้ของฮาดดัดเอเซอรหเหป็นวผ่าเขาพผ่ายแพห้ตผ่อ
อทิสราเอล เขากป็ยอมทกาสดันตทิภาพกดับดาวทิด และเปป็นผธห้รดับใชห้ของพระองคห คนซมีเรมียจซงไมผ่ชผ่วยคนอดัม
โมนอมีกตผ่อไป

เมสืที่อดาวธิดทราบเรสืที่องภนัยครุกคามใหมตนภีร  เขากห็หนันความสนใจไปจากอนัมโมน ไมตเปห็นทภีที่ชนัดเจน
วตากทาลนังพลลข้อมกรรุงถถูกเหลสือไวข้ทภีที่นนั ที่นหรสือไมต ดาวธิดจซงเคลสืที่อนกทาลนังพลสทารองแหตงประชาชาตธิของ
เขาและเดธินทนัพไปตตอสถูข้กองกทาลนังผสมของซภีเรภีย ดถูเหมสือนเหห็นไดข้ชนัดวตาดาวธิดบนัญชาการกองทนัพ
ของตนดข้วยตนัวเอง (นภีที่ตรงขข้ามอยตางสธิรนเชธิงกนับการทภีที่เขารออยถูตทภีที่เยรถูซาเลห็มดนังทภีที่ถถูกหมายเหตรุไวข้ใน
บทถนัดไป) ศซกนภีรมภีการประจนันหนข้ากนันทภีที่เฮลามและทภีที่นนั ที่นดาวธิดททาใหข้ก ทาลนังพลของซภีเรภียพตายแพข้อยตาง
ราบคาบ สตวนคนเหลตานนัรนทภีที่หนภีรอดจากดาบมาไดข้ พวกเขากห็หนภีกระเจธิดกระเจธิงไป คนของรถรบ
เจห็ดพนันคนของคนซภีเรภียถถูกฆตาตาย นอกจากนภีร  ทหารราบ 40,000 คนของซภีเรภียกห็ถถูกสนังหาร โชฟนัคผถูข้
บนัญชาการกองทนัพของพวกเขากห็ถถูกฆตาในศซกนนัรนเชตนกนัน



บางคนไดข้สนันนธิษฐานวตามภีความแตกตตางกนันระหวตางบนันทซกใน 2 ซามถูเอล 10:18 กนับตรงนภีร  
ในบนันทซกของซามถูเอล รถรบเจห็ดรข้อยคนันถถูกททาลายขณะทภีที่ตรงนภีรมภีหมายเหตรุถซงคนเหลตานนัรนทภีที่สถูข้ใน
รถรบ เหห็นไดข้ชนัดวตาคนซภีเรภียมภีรถรบขนาดใหญตซซที่งจรุไดข้คนันละสธิบคน บนันทซกทนัรงสองนนัรนเสรธิมกนัน
และกนันและไมตขนัดแยข้งกนัน

เหลตากษนัตรธิยรทภีที่ดข้อยกวตาซซที่งถถูกกลตาวถซงกตอนหนข้านภีร ในบทนภีรตระหนนักวตาตนแพข้แลข้ว มภี
หมายเหตรุดข้วยวตาพวกเขาอยถูตภายใตข้ความเปห็นเจข้าเหนสือหนัวของฮาดนัดเรเซอรร (ฮาดนัดเอเซอรร) อยตางไร
กห็ตาม คนซภีเรภียไดข้รนับบทเรภียนแลข้ว แมข้พวกเขาไมตใชตเพสืที่อนของอธิสราเอล พวกเขากห็จะไมตใหข้ความ
ชตวยเหลสือทางทหารแกตอนัมโมนอภีกเลย ศซกนนัรนกนับคนซภีเรภียสธิรนสรุดลงแลข้วสทาหรนับเวลาขณะนนัรน แตต
บนัญชภีกนับอนัมโมนกห็ยนังถถูกสะสางไมตเสรห็จ ศซกนนัรนจะดทาเนธินตตอไปดนังทภีที่หมายเหตรุไวข้ในบทถนัดไป มนัน
คสือ ณ เวลานภีร เชตนกนันทภีที่ความบาปอนันเสสืที่อมเสภียในชภีวธิตของดาวธิดเกธิดขซรน

*****

ภนพรวมของ 1 พงศนวดนร 20: บนันทนกทภีนึ่ตามมานภีนื้เหมสือนกนับกนับของ 2 ซามถูเอล 11 
อยว่างไรกป็ตาม ตรงนภีนื้ผถูด้บนันทนกพงศาวดารศนักดยิธสยิทธยิธใหด้รายละเอภียดแคว่เกภีนึ่ยวกนับผลลนัพธร์ทางทหาร
ของการศนกและไมว่กลว่าวอะไรเลยเกภีนึ่ยวกนับการเลว่นชถูด้ของดาวยิดกนับนางบนัทเชบา นอกจากนภีนื้ 
สงครามอภีกครนันื้งกนับฟภีลยิสเตภียกป็ถถูกบนันทนกไวด้ หลนังจากความบาปอนันใหญว่โตของดาวยิด สยินึ่งตว่างๆกป็เรยินึ่ม
ไปในทางทภีนึ่แยว่สลาหรนับอยิสราเอล

1 พศด 20:1-3 และอยธผ่มาพอสทิทั้นปมีแลห้วเมชชื่อบรรดากษดัตรทิยหยกกองทดัพออกไปรบ โย
อาบกป็นกากกาลดังกองทดัพไปกวาดลห้างแผผ่นดทินของคนอดัมโมน และมาลห้อมเมชองรดับบาหหไวห้ แตผ่ดาวทิด
ประทดับทมีชื่เยรธซาเลป็ม และโยอาบกป็โจมตมีเมชองรดับบาหห และควกชื่าเมชองนดัทั้นเสมีย 2 และดาวทิดทรงถอด
มงกบฎจากพระเศมียรของกษดัตรทิยหของเขาทดัทั้งหลาย พระองคหทรงทราบวผ่ามงกบฎนดัทั้นมมีทองคกาหนดัก
หนซชื่งตะลดันตห และมมีเพชรพลอยตผ่างๆ ซซชื่งตผ่อมาอยธผ่บนพระเศมียรของดาวทิด และพระองคหทรงรทิบ
ของจากเมชองนดัทั้นไดห้ขห้าวของเปป็นอดันมาก 3 พระองคหทรงนกาประชาชนทมีชื่อยธผ่ในเมชองนดัทั้นออกมา ตดัทั้ง



เขาใหห้ทกางานหนดักอยธผ่กดับเลชชื่อยและเหลป็กขบดและขวาน และดาวทิดทรงกระทกาเชผ่นนดัทั้นแกผ่หดัวเมชองทดัทั้ง
สทิทั้นของคนอดัมโมน แลห้วดาวทิดกดับประชาชนทดัทั้งปวงกป็กลดับสธผ่เยร ธซาเลป็ม

บนันทซกตรงนภีรมภีเนสืรอหาเหมสือนกนับของ 2 ซามถูเอล 11 สงครามกนับอนัมโมนยนังไมตจบ มนันเปห็น
ธรรมเนภียมปฏธิบนัตธิในสงครามตตางๆของตะวนันออกกลางในสมนัยโบราณทภีที่จะเรภียกใหข้มภี ‘การหยรุด
ยธิง’ ในชตวงฤดถูหนาว ดาวธิดและกทาลนังพลของเขาระงนับการททาสงครามกนับอนัมโมนในชตวงฤดถูหนาว 
นอกจากนภีร  ปภีฮภีบรถูกห็สธิรนสรุดลงทภีที่ปลายเดสือนกรุมภาพนันธร นภีที่จซงเปห็นทภีที่มาของความเหห็นทภีที่วตา “อยถูตมาพอ
สธิรนปภีแลข้ว” เมสืที่อฤดถูใบไมข้ผลธิเรธิที่มเบตงบาน ดาวธิดกห็สตงทหารกลนับไปททาศซกอภีกครนัร งภายใตข้โยอาบแมตทนัพ
ของเขา มภีหมายเหตรุไวข้วตาพวกเขาททาลายกทาลนังพลหลนักๆของคนอนัมโมนในการศซก จากนนัรนกห็เรธิที่ม
ลข้อมกรรุงรนับบาหรซซที่งเปห็นนครสทาคนัญแหตงหนซที่งของภถูมธิภาคนนัรนของอนัมโมน

อยตางไรกห็ตาม ดข้วยเหตรุผลตตางๆทภีที่ไมตถถูกบอกไวข้ ดาวธิดพนักอยถูตในเยรถูซาเลห็มแทนทภีที่จะนทา
กทาลนังพลของตนเขข้าททาศซก มนันจะกลนับกลายเปห็นหายนะของเขา แทนทภีที่จะบรธิบถูรณรในงานขององคร
พระผถูข้เปห็นเจข้า เขากลนับหยรุดพนัก ครธิสเตภียนทนัรงหลายทภีที่ททาแบบเดภียวกนันวนันนภีรมนักประสบความยรุตงยาก
เชตนกนัน ในเวลาทภีที่ดาวธิดควรออกไปนทาทนัพในฐานะผถูข้บนัญชาการใหญต เขากลนับ “ประทนับทภีที่
เยรถูซาเลห็ม” เขาจซงกลายเปห็นเหยสืที่องตายๆสทาหรนับความบาปเมสืที่อเขาไมตททาสธิที่งทภีที่เขาควรททา

หลนังจากหายนะเรสืที่องนางบนัทเชบาและผลพวงอนันนตาเศรข้าของมนัน ดาวธิดจซงนทาทนัพดข้วยตนัว
เองเพสืที่อสถูข้ศซกครนัร งสรุดทข้ายกนับเมสืองรนับบาหรและยซดมนันไดข้ มภีผถูข้เสนอวตาเหตรุการณรนภีร เกธิดขซรนไมตนานหลนัง
จากการเสภียชภีวธิตของอรุรภียาหรและขณะนางบนัทเชบาก ทาลนังไวข้ทรุกขรอยถูต มภีบนันทซกวตาเขายซดมงกรุฎงาม
ของกษนัตรธิยรแหตงรนับบาหรเปห็นของรธิบแหตงสงคราม นอกจากนภีร  ดาวธิดกนับคนของเขายนังรธิบขข้าวของ
เปห็นอนันมากจากเมสืองรนับบาหรดข้วย เราควรระลซกวตาสงครามครนัร งนภีร ถถูกเรธิที่มตข้นเมสืที่อคนอนัมโมนกระททา
อนัปยศตตอคณะทถูตของดาวธิดดนังทภีที่บนันทซกไวข้ใน 19:1-3

บางคนไดข้เสนอวตาคทาพรรณนาขข้างบนกลตาวถซงการทภีที่ดาวธิดทรมานพวกเชลยของเขาหลนัง
จากไดข้ชนัยชนะเหนสือพวกเขา อยตางไรกห็ตาม มนันนตาจะหมายถซงการทภีที่ดาวธิดบนังคนับคนอนัมโมนใหข้
ททางานรนับใชข้เปห็นแรงงานทนั ที่วไปซซที่งเลสืที่อยทตอนไมข้ ททางานในทรุตงนา (เหลป็กขบด) ตนัดตข้นไมข้ (ขวาน) 



และททากข้อนอธิฐ ฯลฯ นนัที่นดถูเหมสือนตรงกนับอรุปนธิสนัยของดาวธิดมากกวตาการทรมานพวกศนัตรถูของเขา
อยตางทารรุณ เขาจซงกลนับไปยนังเยรถูซาเลห็มอยตางผถูข้มภีชนัย แตตความยรุตงยากมากกวตาเดธิมกทาลนังกตอตนัวขซรน   

1 พศด 20:4-8 และอยธผ่มาภายหลดังเกทิดสงครามขซทั้นกดับคนฟมีลทิสเตมียทมีชื่เมชองเกเซอรห 
แลห้วสทิบเบคดัยคนหบชาหหไดห้สดังหารสทิปปดัยผธห้เปป็นลธกหลานของคนยดักษหเสมีย และคนฟมีลทิสเตมียกป็ถธก
ปราบปราม 5 และมมีสงครามกดับคนฟมีลทิสเตมียอมีก และเอลฮานดันบบตรชายยาอมีรหไดห้ฆผ่าลามมีบบตรชาย
ของโกลทิอดัทชาวกดัทเสมีย ผธห้มมีหอกทมีชื่มมีดห้ามโตเทผ่าไมห้กระพดัชื่นทอผห้า 6 และมมีสงครามทมีชื่เมชองกดัทอมีก มมี
ชายคนหนซชื่งรธปรผ่างใหญผ่โต ผธห้ทมีชื่มชอขห้างหนซชื่งมมีนทิทั้วหกนทิทั้ว และนทิทั้วเทห้าขห้างละหกนทิทั้ว จกานวนยมีชื่สทิบสมีชื่นทิทั้ว 
และเขาเปป็นบบตรชายของคนยดักษหดห้วย 7 และเมชชื่อเขาทห้าทายอทิสราเอล โยนาธานบบตรชายชทิเมอมีพระ
เชษฐาของดาวทิดกป็ประหารเขาเสมีย 8 คนเหลผ่านมีทั้บดังเกทิดแกผ่คนยดักษหในเมชองกดัท และเขาลห้มตายดห้วย
พระหดัตถหของดาวทิด และดห้วยมชอผธห้รดับใชห้ของพระองคห

โปรดสนังเกตวตามภีสงครามตตางๆเกธิดขซรนตตอเนสืที่องหลนังจากความบาปครนัร งใหญตของดาวธิด 
พระหนัตถรแหตงการอวยพรของพระเจข้าก ทาลนังถถูกยนัรงไวข้เสภียจากดาวธิด ความบาปมภีผลทภีที่ตามมาหลาย
อยตางจรธิงๆ สงครามทภีที่ถถูกพรรณนาตรงนภีรถถูกเชสืที่อวตาเปห็นอนันเดภียวกนับใน 2 ซามถูเอล 21:18 กทาลนังพล
ของฟภีลธิสเตภียรรุกรานอธิสราเอลและโจมตภีเกเซอรรซซที่งเปห็นเขตแดนประจทาตระกถูลเอฟราอธิม ในศซก
คราวนนัรน “สธิบเบคนัยคนหรุชาหรไดข้สนังหารสธิปปนัยผถูข้เปห็นลถูกหลานของคนยนักษรเสภีย และคนฟภีลธิสเตภียกห็
ถถูกปราบปราม” อภีกศซกหนซที่งปะทรุขซรนกนับฟภีลธิสเตภีย “และเอลฮานนันบรุตรชายยาอภีรรไดข้ฆตาลามภีนข้องชาย
ของโกลธิอนัทชาวกนัทเสภีย ผถูข้มภีหอกทภีที่มภีดข้ามโตเทตาไมข้กระพนั ที่นทอผข้า”

บนันทซกคลข้ายๆกนันถถูกพบใน 2 ซามถูเอล 21:19 ไมข้กระพนั ที่นทอผข้าจะมภีขนาดเทตากนับ 2 คถูณ 4 
ฟรุต กระนนัรนยนังมภีการสงครามปะทรุขซรนกนับฟภีลธิสเตภียทภีที่เมสืองกนัท “มภีชายคนหนซที่งรถูปรตางใหญตโต ผถูข้ทภีที่มสือ
ขข้างหนซที่งมภีนธิรวหกนธิรว และนธิรวเทข้าขข้างละหกนธิรว จทานวนยภีที่สธิบสภีที่นธิรว และเขาเปห็นบรุตรชายของคนยนักษร
ดข้วย” ดถูเหมสือนวตาครอบครนัวของโกลธิอนัทมรุตงมนั ที่นทภีที่จะแกข้แคข้นใหข้การเสภียชภีวธิตของบธิดาของพวกเขา
ดข้วยนทรามสือของดาวธิดแมข้ผตานมาหลายปภีแลข้วกห็ตาม คราวนภีรบรุตรชายอภีกคนหนซที่งซซที่งเปห็นยนักษรเองทภีที่มภี
มสือขข้างละหกนธิรวและเทข้าขข้างละหกนธิรวทข้าทายอธิสราเอลใหข้สถูข้ก นับเขา คราวนภีร โยนาธานหลานชาย



ของดาวธิดจนัดการเขาเสภีย แมข้มภีขนาดใหญตโต พวกคนยนักษรแหตงฟภีลธิสเตภียกห็ไมตใชตคถูตปรนับสทาหรนับเหลตา
นนักรบทภีที่เกตงกาจของอธิสราเอล คนของดาวธิดคนแลข้วคนเลตาฆตาพวกเขาเสภีย

*****

ภนพรวมของ 1 พงศนวดนร 21: รายละเอภียดเกภีนึ่ยวกนับการจนัดทลาสลามะโนประชากร
ประชาชาตยินนันื้นของดาวยิดในชว่วงปภีทด้ายๆของเขาถถูกใหด้ไวด้ตรงนภีนื้ (นภีนึ่สอดคลด้องกนับ 2 ซามถูเอล 24) 
ปนัญหาตรงนภีนื้ไมว่ใชว่การรถูด้วว่ามภีประชาชนกภีนึ่คนอาศนัยอยถูว่ในอยิสราเอล ตรงกนันขด้าม มนันมภีจจุดประสงคร์
ทางทหาร ดาวยิดอยากรถูด้วว่ามภีทหารกภีนึ่คนทภีนึ่เขาพนนึ่งพาไดด้หากเกยิดความตด้องการขนนื้นมา ความบาปตรงนภีนื้
คสือ การพนนึ่งพาทรนัพยากรมนจุษยร์แทนทภีนึ่จะพนนึ่งพาพระเจด้าของเขา  

1 พศด 21:1-2 ซาตานไดห้ยชนขซทั้นตผ่อสธห้อทิสราเอล และดลพระทดัยใหห้ดาวทิดนดับจกานวน
อทิสราเอล 2 ดาวทิดจซงตรดัสกดับโยอาบและผธห้บดังคดับบดัญชากองทดัพวผ่า "จงไปนดับอทิสราเอลตดัทั้งแตผ่เมชอง
เบเออรหเชบาถซงเมชองดาน แลห้วนการายงานมาใหห้เราเพชชื่อจะไดห้ทราบจกานวนรวมของเขาทดัทั้งหลาย"

บนันทซกเรสืที่องการนนับจทานวนคนอธิสราเอลจะกลายเปห็นหายนะ อยตางไรกห็ตาม ผถูข้ยรุยงใหข้เกธิด
เรสืที่องนภีรทนัรงหมดถถูกเปธิดเผยตรงนภีร : “ซาตานไดข้ยสืนขซรนตตอสถูข้อธิสราเอล และดลพระทนัยใหข้ดาวธิดนนับ
จทานวนอธิสราเอล” แมข้ดาวธิดถถูกทดลองใจในชตวงเวลาแหตงการขาดความเชสืที่อ สรุดทข้ายแลข้วมนันกลาย
เปห็นผลดภีตรงทภีที่วตาสถานทภีที่ของพระวธิหารทภีที่จะมาถถูกเลสือกและจนัดหามาไดข้ พละก ทาลนังทางทหารของ
ดาวธิดขซรนอยถูตกนับขนาดของกทาลนังพลตธิดอาวรุธของเขา ดาวธิดจซงสนัที่งโยอาบใหข้นนับจทานวนทหารเพสืที่อทภีที่
จะทราบกทาลนังพลทภีที่มภีอยถูตของเขา แทนทภีที่จะวางใจพระเจข้าสทาหรนับความชตวยเหลสือ ดาวธิดกลนับหนันไป
พซที่งทรนัพยากรมนรุษยร ดนังทภีที่ถถูกบนันทซกไวข้ในบททภีที่แลข้ว เกธิดสงครามขซรนหลายครนัร งซซที่งดาวธิดตข้องรนับมสือ 
ในสภาพทภีที่กลนับสนัตยรและขาดความเชสืที่อ เขาจซงสนัที่งใหข้นนับจทานวนทหาร

โยอาบ แมตทนัพแหตงกองทนัพของดาวธิดถถูกสนัที่งใหข้นนับจทานวนทหารตนัรงแตตเมสืองเบเออรรเชบาใน
ปลายสรุดดข้านทธิศใตข้สรุดจนถซงดานในปลายสรุดดข้านทธิศเหนสือ ดาวธิดอยากทราบวตาตนมภีก ทาลนังพล
เทตาไร 



1 พศด 21:3-5 แตผ่โยอาบทธลวผ่า "ขอพระเยโฮวาหหทรงเพทิชื่มประชาชนของ
พระองคหอมีกรห้อยเทผ่าของทมีชื่มมีอยธผ่แลห้ว ขห้าแตผ่กษดัตรทิยหเจห้านายของขห้าพระองคห แตผ่ประชาชนนมีทั้ทดัทั้งสทิทั้น
เปป็นผธห้รดับใชห้ของเจห้านายของขห้าพระองคหมทิใชผ่หรชอ ไฉนเจห้านายของขห้าพระองคหจซงรดับสดัชื่งเชผ่นนมีทั้ ไฉน
พระองคหจซงทรงนกาการละเมทิดมาสธผ่อทิสราเอล" 4 แตผ่โยอาบขดัดรดับสดัชื่งของกษดัตรทิยหมทิไดห้ โยอาบจซงจาก
ไป และไปตลอดคนอทิสราเอลทดัทั้งสทิทั้น และกลดับมายดังเยรธซาเลป็ม 5 และโยอาบถวายจกานวน
ประชาชนทมีชื่นดับไดห้แกผ่ดาวทิด ในอทิสราเอลทดัทั้งสทิทั้นมมีหนซชื่งลห้านหนซชื่งแสนคนทมีชื่ชดักดาบ และในยธดาหหมมีสมีชื่
แสนเจป็ดหมชชื่นคนทมีชื่ชดักดาบ

แมข้โยอาบหลายครนัร งถถูกสงสนัยในเรสืที่องความจงรนักภนักดภี เขากห็มภีเหตรุผลทภีที่จะตนัรงคทาถามการ
ตนัดสธินใจของดาวธิด เขาดถูออกวตาคทาสนัที่งของดาวธิดมภีตข้นกทาเนธิดมาจากเนสืรอหนนังและเปห็นผลมาจากการ
ขาดความเชสืที่อในพระเจข้า แมข้โยอาบทนักทข้วงวตาไมตควรกระททา คทาสนัที่งของดาวธิดกห็มภีผลตตอไป โยอาบ
จซงททาการนนับจทานวนทหารของอธิสราเอล เชตนเดภียวกนับกองทนัพอธิสราเอลในปนัจจรุบนัน ชายหนรุตมทรุก
คนทภีที่เปห็นผถูข้ใหญตแลข้วของอธิสราเอลเปห็นสตวนหนซที่งของกทาลนังพลสทารองประจทาชาตธิ โยอาบจซงนนับ
จทานวนผถูข้ชายไดข้ 1.1 ลข้านคนในสธิบตระกถูลฝตายเหนสือและในยถูดาหรเขานนับผถูข้ชายไดข้ 470,000 คนทภีที่สถูข้
รบไดข้ เหห็นไดข้ชนัดวตานภีที่เปห็นจทานวนทภีที่มากและเกธินกวตา 300,000 คนนนัรนในกองทนัพทภีที่มภีอยถูตของดาวธิด ดถู
1 พงศาวดาร 27:1-9 เราไมตทราบชนัดเจนวตาททาไมยถูดาหรถซงมภีคนประมาณรข้อยละ 43 ของกทาลนังพล
ของประชาชาตธินนัรนนอกเสภียจากวตาบางทภีพระเจข้าไดข้ทรงอวยพรตระกถูลนนัรนเพราะเหตรุดาวธิด

1 พศด 21:6-7 แตผ่ทผ่านมทิไดห้นดับเลวมีและเบนยามทินทผ่ามกลางจกานวนนดัทั้นดห้วย เพราะ
วผ่าพระดการดัสของกษดัตรทิยหเปป็นทมีชื่นผ่ารดังเกมียจแกผ่โยอาบ 7 แตผ่พระเจห้าไมผ่ทรงพอพระทดัยในเรชชื่องนมีทั้ 
พระองคหจซงทรงลงโทษอทิสราเอล

แมข้ไดข้รนับคทาสนัที่งจากกษนัตรธิยร โยอาบกห็ไมตยอมนนับตระกถูลเลวภีหรสือเบนยามธิน มนันไมตชนัดเจนวตา
ททาไมเขาถซงผตานเลยตระกถูลเบนยามธิน อาจเปห็นไดข้วตาพวกเขาถถูกรวมอยถูตกนับจทานวนทภีที่ไมตไดข้สนัดสตวน
ของยถูดาหรเนสืที่องจากวตาจรธิงๆแลข้วเบนยามธินไดข้ผนวกรวมเขข้าก นับยถูดาหรแลข้วเพสืที่อจรุดประสงครเชธิง
ปฏธิบนัตธิทรุกประการ



อยตางไรกห็ตาม ทภีที่เปห็นลางรข้ายยธิที่งกวตาความไมตพอใจของโยอาบทภีที่มภีตตอการนนับจทานวนทหารนภีร
กห็คสือวตา พระเจข้าไมตทรงพอพระทนัย พระองครจซงทรง ‘ลงโทษ’ อธิสราเอล 2 ซามถูเอล 24:1 ใหข้ขข้อมถูล
เพธิที่มเตธิมเกภีที่ยวกนับสถานการณรนภีร  ทภีที่นนัที่นขข้อความบนันทซกวตา “พระพธิโรธของพระเยโฮวาหรไดข้เกธิดขซรนตตอ
อธิสราเอลอภีก เพสืที่อทรงตตอสถูข้เขาทนัรงหลายจซงทรงดลใจดาวธิดตรนัสวตา "จงไปนนับคนอธิสราเอลและคนยถู
ดาหร"” นภีที่บอกเปห็นนนัยวตาพระเจข้าทรงเรธิที่มกรธิรวแลข้วเพราะความบาปทภีที่เพธิที่มพถูนขซรนและสภาพอนันกลนับ
สนัตยรของคนอธิสราเอลสตวนใหญต นภีที่บอกเปห็นนนัยวตาเพราะวตาพระองครทรงกรธิรวกนับประชาชาตธินนัรนโดย
รวม พระองครจซงทรงอนรุญาตใหข้พญามารยนั ที่วยรุดาวธิดใหข้สนัที่งนนับจทานวนทหาร พระเจข้าจซงทรงเรธิที่มตภี
สอนอธิสราเอล เหห็นไดข้ชนัดวตาคนสตวนใหญตของประชาชาตธินนัรนไดข้กลนับสนัตยรไปจากพระเจข้าแลข้วไลต
ตนัรงแตตดาวธิดลงมา

1 พศด 21:8 และดาวทิดทธลพระเจห้าวผ่า "ขห้าพระองคหไดห้ทกาบาปใหญผ่ยทิชื่งในการทมีชื่ขห้า
พระองคหไดห้กระทกาสทิชื่งนมีทั้ ขห้าแตผ่พระองคห บดัดนมีทั้ขอทรงใหห้อภดัยความชดัชื่วชห้าของผธห้รดับใชห้ของพระองคห 
เพราะขห้าพระองคหไดห้กระทกาการอยผ่างโงผ่เขลามาก" เพราะถถูกฟข้องใจโดยจธิตสทานซกผธิดชอบ ดาวธิดจซง
สารภาพตตอพระเจข้าวตา “ขข้าพระองครไดข้ททาบาปใหญตยธิที่งในการทภีที่ขข้าพระองครไดข้กระททาสธิที่งนภีร ” เขาจซง
วธิงวอนองครพระผถูข้เปห็นเจข้าใหข้เอาความบาปของเขาไปเสภีย เขายอมรนับตตอพระเจข้าอยตางเปธิดเผยวตาเขา
ไดข้กระททาอยตางโงตเขลามาก 

1 พศด 21:9-13 และพระเยโฮวาหหตรดัสกดับกาดผธห้ทกานายของดาวทิดวผ่า 10 "จงไป
บอกดาวทิดวผ่า `พระเยโฮวาหหตรดัสดดังนมีทั้วผ่า เราเสนอเจห้าสามประการ จงเลชอกเอาประการหนซชื่ง เพชชื่อ
เราจะไดห้กระทกาใหห้แกผ่เจห้า'" 11 กาดจซงเขห้าเฝห้าดาวทิดและกราบทธลพระองคหวผ่า "พระเยโฮวาหหตรดัส
ดดังนมีทั้วผ่า จงเลชอกเอาตามทมีชื่เจห้าพอใจ 12 คชอ กดันดารอาหารสามปมี หรชอการลห้างผลาญโดยศดัตรธของ
เจห้าสามเดชอนขณะทมีชื่ดาบของศดัตรธจะขดับเจห้าทดัน หรชอดาบของพระเยโฮวาหหสามวดันคชอโรคระบาด
บนแผผ่นดทิน และทธตสวรรคหของพระเยโฮวาหหทกาลายทดัชื่วไปในดทินแดนทดัทั้งสทิทั้นของอทิสราเอล ฉะนดัทั้น
บดัดนมีทั้ขอทรงพทิจารณาดธวผ่าจะใหห้ขห้าพระองคหกราบทธลพระองคหผธห้ทรงใชห้ขห้าพระองคหมาวผ่าประการ
ใด" 13 แลห้วดาวทิดตรดัสกดับกาดวผ่า "เรามมีความกระวนกระวายมาก ขอใหห้เราตกเขห้าไปอยธผ่ใน



พระหดัตถหของพระเยโฮวาหห เพราะพระกรบณาคบณของพระองคหใหญผ่ยทิชื่งนดัก แตผ่ขออยผ่าใหห้เราตก
เขห้าไปในมชอของมนบษยหเลย"

พระเจข้าทรงใชข้ผถูข้พยากรณรคนหนซที่งนามวตากาดมาเผชธิญหนข้าดาวธิด เราไมตทราบมากนนักเกภีที่ยว
กนับกาด แตตดถูเหมสือนวตาเขาเปห็นผถูข้พยากรณรคนหนซที่งในสมนัยของดาวธิดและดถูเหมสือนจะเขข้ารตวมกนับดา
วธิดตอนทภีที่เขาหลบซตอนตนัวอยถูต เขาปรากฏตนัวอภีกครนัร งตรงนภีร โดยเกภีที่ยวโยงกนับการลงโทษนนัรนเพราะ
เหตรุการนนับจทานวนทหาร เขายนังชตวยในการจนัดเรภียงตตางๆสทาหรนับการปรนนธิบนัตธิดข้านดนตรภีของพระ
วธิหารดข้วย

พระเจข้าผตานทางผถูข้พยากรณรทตานนภีรทรงเสนอทางเลสือกสามอยตางแกตดาวธิดสทาหรนับการ
ลงโทษ: (1) การกนันดารอาหารสามปภี; (2) การพตายแพข้ในการศซกสามเดสือน หรสือ (3) โรคระบาด
สามวนันโดยทถูตสวรรครแหตงความตายผถูข้หนซที่งทภีที่เทภีที่ยวไปทนั ที่วแผตนดธินนนัรน ดาวธิดถถูกสนัที่งใหข้เลสือกวตาจะเอา
อนันไหน ดาวธิดไมตยอมเลสือกอนันไหนทนัรงนนัรน โดยยอมใหข้องครพระผถูข้เปห็นเจข้าทรงเลสือก

1 พศด 21:14-17 ดดังนดัทั้นพระเยโฮวาหหทรงใหห้โรคระบาดเกทิดขซทั้นในอทิสราเอล และคน
อทิสราเอลไดห้ลห้มตายเจป็ดหมชชื่นคน 15 และพระเจห้าทรงใชห้ทธตสวรรคหไปยดังเยรธซาเลป็มเพชชื่อจะทกาลาย
เสมีย แตผ่เมชชื่อทผ่านจะลงมชอทกาลาย พระเยโฮวาหหทรงทอดพระเนตร และพระองคหทรงกลดับพระทดัย
ในเหตบรห้ายนดัทั้น และพระองคหตรดัสกดับทธตสวรรคหผธห้ทกาลายนดัทั้นวผ่า "พอแลห้ว ยดับยดัทั้งมชอของเจห้าไดห้" 
สผ่วนทธตสวรรคหของพระเยโฮวาหหกป็กกาลดังยชนอยธผ่ทมีชื่ลานนวดขห้าวของโอรนดันคนเยบบส 16 และดาวทิด
แหงนพระพดักตรหทรงเหป็นทธตสวรรคหของพระเยโฮวาหหยชนระหวผ่างแผผ่นดทินโลกและฟห้าสวรรคห และ
ในมชอถชอดาบทมีชื่ชดักออกเหนชอเยรธซาเลป็ม แลห้วดาวทิดและพวกผธห้ใหญผ่ของอทิสราเอล ผธห้ไดห้สวมผห้า
กระสอบแลห้ว กป็ซบหนห้าลง 17 และดาวทิดทธลพระเจห้าวผ่า "ขห้าพระองคหมทิใชผ่หรชอทมีชื่บดัญชาใหห้นดับ
ประชาชน ขห้าพระองคหเปป็นผธห้ไดห้กระทกาบาป และไดห้กระทกาความชดัชื่วรห้ายยทิชื่งนดัก แตผ่บรรดาแกะเหลผ่า
นมีทั้เขาไดห้กระทกาอะไร โอ ขห้าแตผ่พระเยโฮวาหหพระเจห้าของขห้าพระองคห ขอพระหดัตถหของพระองคหอยธผ่
เหนชอขห้าพระองคห และราชวงศหของขห้าพระองคห แตผ่ขออยผ่าใหห้โรครห้ายนดัทั้นอยธผ่เหนชอประชาชนของ
พระองคห"



พระเจข้าจซงทรงใชข้โรคระบาดแหตงความตายมาทนั ที่วอธิสราเอลเปห็นเวลาสามวนัน ในภนัยพธิบนัตธิ
นนัรน ผถูข้ชายในอธิสราเอลตาย 70,000 คน เมสืที่อทถูตสวรรครแหตงความตายนนัรนเรธิที่มกวาดไปทนั ที่วเยรถูซาเลห็ม 
พระเจข้ากห็ทรงยนับยนัรงเขา พระพธิโรธอนันบรธิสรุทธธิธ ของพระเจข้าไดข้ถถูกททาใหข้สงบแลข้วและความเมตตา
ของพระองครกห็มภีชนัย โปรดสนังเกตวตาพระเจข้าทรงกลดับพระทดัยในเหตรุรข้ายนนัรนซซที่งถถูกททาใหข้เกธิดขซรนโดย
ทถูตสวรรครแหตงความตายนนัรน เมสืที่อทถูตสวรรครนนัรนถถูกยนับยนัรง เขากห็อยถูตทภีที่ “ลานนวดขข้าวของโอรนนัน
คนเยบรุส” โอรนนันเหห็นไดข้ชนัดวตาเปห็นคนเยบรุสทภีที่ยนังอาศนัยอยถูตทภีที่เยรถูซาเลห็ม 2 ซามถูเอล 24:23 กลตาวถซง
เขาวตาเปห็นกษนัตรธิยรองครหนซที่ง เขาอาจสสืบเชสืรอสายมาจากกษนัตรธิยรองครสรุดทข้ายของคนเยบรุสและอาจ
เปห็นผถูข้นทาของผถูข้สสืบเชสืรอสายกลรุตมเลห็กใดกห็ตามของคนทนัรงหลายทภีที่ยนังอาศนัยอยถูตในพสืรนทภีที่นนัรน

เหห็นไดข้ชนัดวตาพระเจข้าทรงอนรุญาตใหข้ดาวธิดมองเหห็นทถูตสวรรครแหตงความตายนนัรนทภีที่ปกตธิแลข้ว
คนมองไมตเหห็นซซที่งยสืนอยถูตเหนสือเยรถูซาเลห็มพรข้อมกนับดาบทภีที่ถถูกชนักออก พวกผถูข้นทาคนอสืที่นๆของ
อธิสราเอลกห็ไดข้รนับอนรุญาตใหข้เหห็นสธิที่งเดภียวกนันนนัรน พวกเขาจซงถตอมตนัวลงตตอพระพนักตรรพระเจข้าในผข้า
กระสอบและซบหนข้าลงตตอพระพนักตรรพระองคร ดาวธิดจซงสารภาพบาปของตนเพธิที่มเตธิม โดยรถูข้สซก
ฟข้องใจถซงความผธิดพลาดแหตงทางทนัรงหลายของตน เขาจซงอข้อนวอนพระเจข้าใหข้ทรงพระเมตตาตตอ
ประชาชนของพระองครและขอรข้องพระเจข้าใหข้ทรงพธิพากษาเขาและครอบครนัวของเขาเพราะความ
บาปของเขาเอง อภีกครนัร งทภีที่ 2 ซามถูเอล 24:1 บอกเปห็นนนัยอยตางชนัดเจนวตาพระเจข้าทรงพธิพากษา
อธิสราเอลไมตใชตเพราะความบาปของดาวธิดเทตานนัรน แตตเพราะความบาปของประชาชาตธินนัรนโดยรวม
ดข้วย

1 พศด 21:18-23 แลห้วทธตสวรรคหของพระเยโฮวาหหไดห้บดัญชาใหห้กาดทธลดาวทิดวผ่า ใหห้ดา
วทิดขซทั้นไปสรห้างแทผ่นบธชาถวายแดผ่พระเยโฮวาหหทมีชื่ลานนวดขห้าวของโอรนดันคนเยบบส 19 ดาวทิดจซง
เสดป็จขซทั้นไปตามคกาของกาด ซซชื่งทผ่านไดห้กราบทธลในพระนามของพระเยโฮวาหห 20 ฝผ่ายโอรนดัน
กกาลดังนวดขห้าวสาลมีอยธผ่ ทผ่านหดันมาเหป็นทธตสวรรคห บบตรชายสมีชื่คนของทผ่านทมีชื่อยธผ่กดับทผ่านกป็ซผ่อนตดัวเสมีย
21 เมชชื่อดาวทิดเสดป็จมายดังโอรนดัน โอรนดันมองเหป็นดาวทิด และออกไปจากลานนวดขห้าวถวายบดังคม
ดาวทิดดห้วยซบหนห้าลงถซงดทิน 22 และดาวทิดตรดัสกดับโอรนดันวผ่า "จงใหห้ทมีชื่ลานนวดขห้าวแกผ่เราเถทิด เพชชื่อ
เราจะสรห้างแทผ่นบธชาถวายแดผ่พระเยโฮวาหหบนนดัทั้น จงใหห้แกผ่เราตามราคาเตป็ม เพชชื่อวผ่าโรคระบาดนดัทั้น



จะไดห้ระงดับเสมียจากประชาชน" 23 แลห้วโอรนดันกราบทธลดาวทิดวผ่า "ขอทรงรดับไปเถทิดพผ่ะยผ่ะคผ่ะ และ
ขอกษดัตรทิยหเจห้านายของขห้าพระองคหกระทกาสทิชื่งทมีชื่พระองคหทรงเหป็นชอบเถทิด นมีชื่พผ่ะยผ่ะคผ่ะ ขห้าพระองคห
ขอถวายวดัวสกาหรดับเครชชื่องเผาบธชา และถวายเลชชื่อนนวดขห้าวใหห้เปป็นฟชน แลห้วขห้าวสาลมีเปป็นธดัญญบธชา 
ขห้าพระองคหขอถวายหมด"

ทถูตสวรรครของพระเจข้าจซงสนัที่งผถูข้พยากรณรกาดใหข้ไปบอกดาวธิดใหข้ตนัรงแทตนบถูชาหนซที่งบนลาน
นวดขข้าวของโอรนนันคนเยบรุส ดาวธิดจซงไปยนังลานนวดขข้าวของโอรนนันซซที่งเปห็นทภีที่ๆฝตายหลนังก ทาลนัง
นวดขข้าวสาลภีอยถูต (เหห็นไดข้ชนัดวตาโอรนนันททาธรุรกธิจเกภีที่ยวกนับขข้าว) เมสืที่อเหห็นกษนัตรธิยรเสดห็จมา โอรนนันกห็
ถวายบนังคม ดาวธิดจซงขอซสืรอลานนวดขข้าวของโอรนนันซซที่งอยถู ตบนยอดภถูเขาโมรภียาหร ดาวธิดเสนอเตห็ม
มถูลคตาตลาดของทภีที่ดธินนนัรน โอรนนันปฏธิเสธทภีที่จะรนับเงธินคตาทภีที่ดธิน ตรงกนันขข้าม เขาเสนอทภีที่จะยกมนัน
ทนัรงหมดใหข้แกตดาวธิด อนันทภีที่จรธิงเขากลตาววตา “นภีที่พตะยตะคตะ ขข้าพระองครขอถวายวนัวสทาหรนับเครสืที่องเผา
บถูชา และถวายเลสืที่อนนวดขข้าวใหข้เปห็นฟสืน แลข้วขข้าวสาลภีเปห็นธนัญญบถูชา ขข้าพระองครขอถวายหมด” 
สรรุปกห็คสือ โอรนนันเสนอทภีที่จะถวายทรุกสธิที่งแดตพระเจข้า ขอพระเจข้าทรงโปรดใหข้ครธิสเตภียนทนัรงหลายจน
ทรุกวนันนภีรมภีใจทภีที่ยอมจทานนเชตนนนัรนเหมสือนโอรนนันคนเยบรุส

1 พศด 21:24-27 แตผ่กษดัตรทิยหดาวทิดตรดัสกดับโอรนดันวผ่า "หามทิไดห้ แตผ่เราจะซชทั้อเอาตาม
ราคาเตป็ม เราจะไมผ่เอาของของเจห้าถวายพระเยโฮวาหห หรชอถวายสทิชื่งทมีชื่เรามทิไดห้เสมียคผ่าเปป็นเครชชื่องเผา
บธชา" 25 ดาวทิดจซงทรงชการะใหห้โอรนดันเปป็นทองคกานกทั้าหนดักหกรห้อยเชเขลเพชชื่อทมีชื่นดัทั้น 26 ดาวทิดกป็ทรง
สรห้างแทผ่นบธชาถวายแดผ่พระเยโฮวาหหทมีชื่นดัชื่น และทรงถวายเครชชื่องเผาบธชา และเครชชื่องสดันตทิบธชา และ
กราบทธลออกพระนามพระเยโฮวาหห และพระเยโฮวาหหทรงตอบพระองคหดห้วยไฟจากสวรรคหบน
แทผ่นเครชชื่องเผาบธชา 27 แลห้วพระเยโฮวาหหกป็ทรงบดัญชาทธตสวรรคห และทผ่านกป็เอาดาบใสผ่ฝดักเสมีย

ดาวธิดไมตยอมเอาทภีที่ดธินของโอรนนันโดยไมตเสภียอะไรเลย ตรงกนันขข้ามเขายสืนกรานทภีที่จะจตาย
เตห็มราคาแกตโอรนนัน เขาจซงจตายแกตโอรนนันเปห็นทองคทา 600 เชเขล (บนันทซกใน 2 ซามถูเอล 24:24 
กลตาวถซงหข้าสธิบเชเขลสทาหรนับวนัวเหลตานนัรน แตตไมตใชตสทาหรนับทภีที่ดธินนนัรน) ดาวธิดจซงสรข้างแทตนบถูชาหนซที่ง
ถวายแดตพระเจข้าและถวายทนัรงเครสืที่องเผาบถูชาและเครสืที่องสนันตธิบถูชา (เครสืที่องบถูชาตตางๆทภีที่มภีกลธิที่นหอม



หวาน) เขาอธธิษฐานตตอพระเจข้าดข้วย อาจเพสืที่อขอความเมตตา พระเจข้าจซงทรงตอบจากสวรรครโดยสตง
ไฟลงมาบนแทตนบถูชานนัรน นอกจากนภีร  พระเจข้าทรงสนัที่งทถูตสวรรครแหตงความตายนนัรนใหข้ยนับยนัรงเสภียจาก
การตภีสอนอธิสราเอลเพธิที่มเตธิม

1 พศด 21:28-30 ครดัทั้งนดัทั้น เมชชื่อดาวทิดทรงเหป็นวผ่าพระเยโฮวาหหทรงตอบพระองคหทมีชื่
ลานนวดขห้าวของโอรนดันคนเยบบส พระองคหกป็ทรงถวายสดัตวบธชาทมีชื่นดัชื่น 29 เพราะพลดับพลาของ
พระเยโฮวาหหซซชื่งโมเสสไดห้สรห้างขซทั้นในถทิชื่นทบรกดันดาร และแทผ่นเครชชื่องเผาบธชา ในเวลานดัทั้นอยธผ่ใน
ปธชนมียสถานสธงทมีชื่กทิเบโอน 30 แตผ่ดาวทิดจะไปทธลถามพระเจห้าทมีชื่นดัชื่นไมผ่ไดห้ เพราะพระองคหทรงกลดัว
ดาบของทธตสวรรคหของพระเยโฮวาหห

เมสืที่อเหห็นไฟนนัรนลงมาจากสวรรครบนแทตนบถูชาของเครสืที่องสนัตวบถูชาซซที่งถถูกสรข้างขซรนทภีที่นนัที่น ดา
วธิดกห็เรธิที่มถวายเครสืที่องสนัตวบถูชาแดตพระเจข้า มภีหมายเหตรุวตาพลนับพลานนัรนยนังอยถูตทภีที่กธิเบโอนเหมสือนเดธิม 
โดยหตางออกไปประมาณเจห็ดไมลรทางทธิศตะวนันตกเฉภียงเหนสือของเยรถูซาเลห็มในเขตแดนของเบนยา
มธิน ในการพธิพากษากตอนหนข้านภีร  ดาวธิดหวาดกลนัวทภีที่จะเสภีที่ยงออกไปนอกเยรถูซาเลห็มไปยนังกธิเบโอน
และพลนับพลานนัรน เขาจซงถวายเครสืที่องสนัตวบถูชาตตางๆแดตพระเจข้าบนแทตนบถูชานนัรนซซที่งถถูกสรข้างขซรนบน
ลานนวดขข้าวของโอรนนัน ดนังทภีที่บทถนัดไปจะหมายเหตรุไวข้ นภีที่จะเปห็นทภีที่ตนัรงของพระวธิหารของพระเจข้า
ในอนาคต เหห็นไดข้ชนัดวตามนันเปห็นทภีที่เดภียวกนันกนับทภีที่อนับราฮนัมไดข้ถวายอธิสอนัค

*****

ภนพรวมของ 1 พงศนวดนร 22: บทนภีนื้ใหด้รายละเอภียดวว่าดาวยิดในวนัยชราเรยินึ่มทลาการจนัด
เตรภียมสลาหรนับการกว่อสรด้างพระวยิหารทภีนึ่จะมา แมด้พระเจด้าไมว่ทรงอนจุญาตใหด้ดาวยิดสรด้างพระวยิหาร
นนันื้นจรยิงๆ “ดาวยิดจนงทรงจนัดวนัตถจุเปป็นจลานวนมากกว่อนพระองคร์สยินื้นพระชนมร์”

1 พศด 22:1 แลห้วดาวทิดตรดัสวผ่า "นมีชื่แหละพระนทิเวศของพระเยโฮวาหหพระเจห้า นมีชื่
แหละแทผ่นเครชชื่องเผาบธชาสกาหรดับอทิสราเอล" ดาวธิดมองออกวตาสถานทภีที่นนัรนทภีที่เขายสืนอยถูตคสือ ทภีที่ตนัรงของ
พระวธิหารทภีที่จะมา มนันอยถูตบนยอดภถูเขาโมรภียาหร ซซที่งดาวธิดรถูข้อยตางแนตนอนวตาเปห็นทภีทๆี่ อนับราฮนัมไดข้



เตรภียมทภีที่จะถวายอธิสอนัคเมสืที่อหลายรข้อยปภีกตอนหนข้านนัรน แนตทภีเดภียว ซาโลมอนจะสรข้างพระวธิหารของ
พระเจข้าบนสถานทภีที่นนัรนอภีกหลายปภีตตอมา

1 พศด 22:2-5 ดาวทิดทรงบดัญชาใหห้รวบรวมคนตผ่างดห้าวทมีชื่อยธผ่ในแผผ่นดทินอทิสราเอล 
และพระองคหทรงจดัดคนสกดัดหทินใหห้เตรมียมหทินสกดัดเพชชื่อสรห้างพระนทิเวศของพระเจห้า 3 ดาวทิดยดังทรง
จดัดสะสมเหลป็กเปป็นจกานวนมาก เพชชื่อเปป็นตะปธของบานประตธรดัทั้วและเปป็นเหลป็กหนมีบ ทดัทั้งทอง
สดัมฤทธทิธิ์เปป็นจกานวนมากเหลชอทมีชื่จะชดัชื่งไดห้ 4 และไมห้สนสมีดารหนดับไมผ่ถห้วน เพราะวผ่าชาวไซดอน และ
ชาวไทระ ไดห้นกาไมห้สนสมีดารหจกานวนมากมายมาถวายดาวทิด 5 เพราะดาวทิดตรดัสวผ่า "ซาโลมอนบบตร
ชายของเรายดังเดป็กอยธผ่และไมผ่เคยงาน และพระนทิเวศซซชื่งจะสรห้างถวายพระเยโฮวาหหนดัทั้นตห้องหรธหรา
อยผ่างยทิชื่ง มมีชชชื่อเสมียงและสงผ่าราศมีในบรรดาประเทศทดัทั้งหลาย เพราะฉะนดัทั้นบดัดนมีทั้เราจซงจะจดัดเตรมียม
ไวห้" ดาวทิดจซงทรงจดัดวดัตถบเปป็นจกานวนมากกผ่อนพระองคหสทิทั้นพระชนมห

แมข้พระเจข้าจะไมตทรงอนรุญาตใหข้ดาวธิดสรข้างพระวธิหารนนัรนจรธิงๆ เขากห็เรธิที่มจนัดเตรภียมสธิที่งตตางๆ
อยตางจรธิงจนัง คนตตางดข้าว (นนัที่นคสือ คนตตางประเทศ) ทภีที่อาศนัยอยถูตในอธิสราเอลถถูกรวบรวมกนันมาเพสืที่อ
ชตวยในงานจนัดเตรภียม ซซที่งรวมถซงคนสกนัดหธินและชตางกตอ คนเหลตานภีร เรธิที่มจนัดเตรภียมงานหธินใหญตโตน
อกสถานทภีที่ ยอดเขาทภีที่เปห็นวงกลมของภถูเขาโมรภียาหรจะถถูกสรข้างขซรนรอบๆขอบของมนันเพสืที่อททาเปห็น
ยกพสืรนขนาดมหซมาเพสืที่อตนัรงพระวธิหารบนนนัรน บางสตวนของงานหธินนนัรนยนังมภีอยถูตจนทรุกวนันนภีร

ขณะเดภียวกนัน ดาวธิดททาการจนัดเตรภียมอสืที่นๆในการสะสมวนัสดรุสทาคนัญๆสทาหรนับการกตอสรข้าง
พระวธิหาร: เหลห็กเปห็นจทานวนมากสทาหรนับตะปถูและเครสืที่องโลหะ, ทองสนัมฤทธธิธ เปห็นจทานวนมาก และ
ไมข้สนสภีดารรจากเลบานอน ดาวธิดรถูข้วตาซาโลมอนบรุตรชายของเขายนังเดห็กและอตอนประสบการณร เขา
รถูข้ดข้วยวตาพระวธิหารทภีที่จะถถูกสรข้างขซรนนนัรนจะ “หรถูหราอยตางยธิที่ง มภีชสืที่อเสภียงและสงตาราศภีในบรรดา
ประเทศทนัรงหลาย” ดนังนนัรนดาวธิดจซงจนัดเตรภียมวนัสดรุตตางๆเปห็นจทานวนมากสทาหรนับโครงการกตอสรข้าง
พระวธิหารอนันใหญตโตนนัรนในอนาคต  



1 พศด 22:6-10 แลห้วพระองคหทรงเรมียกซาโลมอนราชโอรสของพระองคห และ
กกาชดับทผ่านใหห้สรห้างพระนทิเวศถวายพระเยโฮวาหหพระเจห้าแหผ่งอทิสราเอล ดาวธิดจซงเรภียกซาโลมอนใหข้
มาอยถูตตรงหนข้าตนและกทาชนับเขาอยตางแขห็งขนันใหข้สรข้างพระวธิหารนนัรนทนันทภีทภีที่เขาขซรนครองบนัลลนังกร

7 ดาวทิดรดับสดัชื่งซาโลมอนวผ่า "ลธกเออ๋ย เรามมีใจประสงคหทมีชื่จะสรห้างพระนทิเวศถวายพระนาม
แหผ่งพระเยโฮวาหหพระเจห้าของเรา 8 แตผ่พระวจนะของพระเยโฮวาหหมายดังเราวผ่า `เจห้าไดห้ทกาใหห้
โลหทิตตกมาก และไดห้ทกาสงครามใหญผ่โต เจห้าอยผ่าสรห้างพระนทิเวศเพชชื่อนามของเราเลย เพราะเจห้าไดห้
ทกาใหห้โลหทิตตกเปป็นอดันมากตผ่อสายตาของเราบนแผผ่นดทินโลก ดาวธิดอธธิบายความปรารถนาของตน
ทภีที่จะสรข้างพระวธิหารอนันใหญตโตและสงตางามหลนังหนซที่งเพสืที่อพระเจข้า แตตพระเจข้าไมตทรงยอมใหข้เขาททา
เชตนนนัรน ดาวธิดเปห็นนนักรบมาตลอดชภีวธิตวนัยผถูข้ใหญตของเขา เขาไดข้ททาใหข้โลหธิตตกมากในการฆตาศนัตรถู
จทานวนมาก พระเจข้าจซงไมตทรงอนรุญาตใหข้เขาเปห็นผถูข้สรข้างพระวธิหารนนัรน

9 ดธเถทิด บบตรชายคนหนซชื่งจะบดังเกทิดมาแกผ่เจห้า เขาจะเปป็นคนแหผ่งความสงบ เราจะใหห้ความ
สงบแกผ่เขาใหห้พห้นจากศดัตรธทดัทั้งสทิทั้นของเขารอบขห้าง เพราะเขาจะมมีชชชื่อวผ่าซาโลมอน และเราจะใหห้
สดันตทิภาพและความสงบแกผ่อทิสราเอลในสมดัยของเขา 10 เขาจะสรห้างพระนทิเวศเพชชื่อนามของเรา 
เขาจะเปป็นบบตรของเรา และเราจะเปป็นบทิดาของเขา และเราจะสถาปนาราชบดัลลดังกหของเขาเหนชอ
อทิสราเอลเปป็นนทิตยห'

ดาวธิดอธธิบายวตาพระเจข้าไดข้ทรงบอกตนลตวงหนข้าแลข้ววตาบรุตรชายของเขาจะเปห็นคนแหตง
ความสงบและพระองครจะประทานความสงบแกตเขาจากเหลตาศนัตรถูของเขา นอกจากนภีร  ดาวธิดบอก
ซาโลมอนวตาพระเจข้าไดข้ทรงตนัรงชสืที่อเขา (นนัที่นคสือ ซาโลมอน) เขาจะกลายเปห็นผถูข้ทภีที่สรข้างพระวธิหารนนัรน 
ในการททาเชตนนนัรน พระเจข้าทรงสนัญญาวตาพระองครจะสถาปนาบนัลลนังกรของดาวธิดและซาโลมอน
เหนสืออธิสราเอลตลอดไป แมข้วตาราชวงศรนนัรนถถูกเพธิกถอนหลนังเศเดคภียาหร มนันกห็เปห็นเพภียงการ
ขนัดจนังหวะชนั ที่วคราวเทตานนัรน มนันจะถถูกรสืร อฟสืร นขซรนใหมตเมสืที่อพระเยซถูครธิสตรเสดห็จกลนับมาและทรงขซรน
ครองบนัลลนังกรของดาวธิด



1 พศด 22:11-13 นมีชื่แหละ ลธกของขห้าเออ๋ย ขอพระเยโฮวาหหทรงสถทิตอยธผ่กดับเจห้า และขอ
ใหห้เจห้ามมีความสกาเรป็จ และสรห้างพระนทิเวศของพระเยโฮวาหหพระเจห้าของเจห้าสกาเรป็จดดังทมีชื่พระองคห
ตรดัสถซงเรชชื่องเจห้า ดาวธิดจซงทถูลขอการอวยพรของพระเจข้าใหข้มภีแกตซาโลมอนและกทาชนับเขาอยตางแขห็ง
แรงใหข้สรข้างพระวธิหารนนัรนตามทภีที่พระเจข้าตรนัสสนัที่ง

12 ขอเพมียงพระเยโฮวาหหประสาทใหห้เจห้ามมีความเฉลมียวฉลาดและความเขห้าใจ และทรงตดัทั้ง
เจห้าใหห้ปกครองอทิสราเอลและทรงโปรดใหห้เจห้ารดักษาพระราชบดัญญดัตทิของพระเยโฮวาหหพระเจห้าของ
เจห้า ดาวธิดจซงทถูลขอพระเจข้าใหข้ประทานสตธิปนัญญาและความเขข้าใจแกตซาโลมอนดข้วยเมสืที่อเขาขซรน
ปกครองประชาชาตธิอธิสราเอล กลตาวอยตางเจาะจงกห็คสือ ดาวธิดอธธิษฐานเชตนนนัรนเพสืที่อทภีที่ซาโลมอนจะ 
“รนักษาพระราชบนัญญนัตธิของพระเยโฮวาหรพระเจข้าของเจข้า” ประเดห็นหลนักกห็คสือ ความเชสืที่อฟนัง ดาวธิด
ทถูลขอพระเจข้าใหข้ประทานสตธิปนัญญาแกตซาโลมอนเพสืที่อทภีที่เขาจะเชสืที่อฟนังพระวจนะของพระเจข้า ซา
โลมอนททาเชตนนนัรนนานประมาณครซที่งแรกแหตงรนัชสมนัยของเขา นตาเศรข้าทภีที่จากนนัรนเขากห็ลสืมพระวจนะ
ของพระเจข้าและไถลลงสถูตความตกตทที่าฝตายวธิญญาณ

13 แลห้วเจห้าจะทกาสกาเรป็จ ถห้าเจห้าจะระมดัดระวดังทมีชื่จะปฏทิบดัตทิตามกฎเกณฑหและคกาตดัดสทินซซชื่ง
พระเยโฮวาหหทรงบดัญชากดับโมเสสเกมีชื่ยวกดับอทิสราเอล จงเขห้มแขป็งและกลห้าหาญเถทิด อยผ่ากลดัวและ
อยผ่าทห้อถอยเลย

ถซงกระนนัรนดาวธิดกห็บอกซาโลมอนวตาถข้าเขาจะเชสืที่อฟนังพระวจนะของพระเจข้า “แลข้วเจข้าจะททา
สทาเรห็จ” หลนักการทภีที่ยธิที่งใหญตกวตากห็คสือวตาพระเจข้าทรงอวยพรคนเหลตานนัรนทภีที่ตนัรงใจเชสืที่อฟนังพระองคร
เพราะเปห็นหลนักการหนซที่ง นภีที่ยธิ ที่งเปห็นจรธิงสทาหรนับคนเหลตานนัรนทภีที่อยถูตในตทาแหนตงผถูข้นทา ถข้าซาโลมอนจะ
ตนัรงใจเชสืที่อฟนังพระวจนะของพระเจข้า พระเจข้ากห็จะททาใหข้เขาเจรธิญและอวยพรเขา อภีกครนัร งทภีที่เงสืที่อนไข
สทาหรนับการททาใหข้เจรธิญเชตนนนัรนถถูกนทาเสนอ: “ถข้าเจข้าจะระมนัดระวนังทภีที่จะปฏธิบนัตธิตามกฎเกณฑรและคทา
ตนัดสธินซซที่งพระเยโฮวาหรทรงบนัญชากนับโมเสสเกภีที่ยวกนับอธิสราเอล” หลนักการเดภียวกนันนนัรนยนังมภีอยถูต
เหมสือนเดธิมสทาหรนับเหลตาครธิสเตภียนสมนัยพระคนัมภภีรรใหมตจนบนัดนภีร  พระเจข้าทรงอวยพรความเชสืที่อฟนังทภีที่



มภีตตอพระวจนะของพระองคร พระองครทรงททาเชตนนนัรนมาโดยตลอดและพระองครจะทรงททาเชตนนนัรน
เสมอไป ดถู วธิวรณร 1:3, 22:7, 14

ดาวธิดจซงเตสือนสตธิบรุตรชายของเขาวตา “จงเขข้มแขห็งและกลข้าหาญเถธิด อยตากลนัวและอยตา
ทข้อถอยเลย” ความคธิดตรงนภีรคสือ การเปห็นคนเขข้มแขห็งฝตายวธิญญาณและมภีก ทาลนังใจ ไมตกนังวลหรสือ
กระวนกระวาย พระเจข้าจะทรงชตวยเหลสือซาโลมอนเมสืที่อเขาเปห็นคนเชสืที่อฟนัง

1 พศด 22:14-16 และดธเถทิด เราไดห้จดัดเตรมียมไวห้เพชชื่อพระนทิเวศของพระเยโฮวาหหดห้วย
ความยากเหนชชื่อยอยผ่างยทิชื่ง เปป็นทองคกาหนดักหนซชื่งแสนตะลดันตห เงทินหนดักหนซชื่งลห้านตะลดันตห ทอง
สดัมฤทธทิธิ์และเหลป็กเหลชอทมีชื่จะชดัชื่ง เพราะมมีมากมายเหลชอเกทิน เราไดห้จดัดเตรมียมตดัวไมห้และหทินดห้วย เจห้า
จะเพทิชื่มเตทิมเขห้าอมีกกป็ไดห้

ดาวธิดจซงแจข้งบรุตรชายของเขาวตาดข้วยความเหนสืที่อยยากอยตางยธิที่ง (นนัที่นคสือ ความยากลทาบาก) 
เขาไดข้ททาการจนัดเตรภียมสธิที่งตตางๆสทาหรนับการกตอสรข้างพระวธิหารนนัรน เขาไดข้สะสมทองคทา 100,000 
ตะลนันตรมาตลอดหลายปภี ปรธิมาณของมนันในคทาพถูดปนัจจรุบนันนนัรนไมตแนตนอน อยตางไรกห็ตาม มภีผถูข้
ประมาณการวตาทองคทา 100,000 ตะลนันตรจะเทตากนับทองคทาประมาณ 6,000 ตนัน นนัที่นจะเทตากนับเงธิน
ประมาณหลายพนันลข้านดอลลารรในปนัจจรุบนัน

นอกจากนภีร  ดาวธิดยนังไดข้สะสมเงธินหนซที่งลข้านตะลนันตรดข้วย อยตางหลนังนภีร จะเทตากนับเงธินหนซที่งพนัน
ลข้านดอลลารรในปนัจจรุบนัน ยธิที่งกวตานนัรน ทองสนัมฤทธธิธ และเหลห็กทภีที่ถถูกเกห็บรวบรวมไวข้สทาหรนับโครงการ
สรข้างพระวธิหารทภีที่จะมานนัรนกห็มหาศาลเสภียจนพวกมนันไมตถถูกททาบนัญชภีไวข้ดข้วยซทรา นอกจากนภีร  ไมข้และ
หธินปรธิมาณมหาศาลไดข้ถถูกเกห็บสะสมและถถูกสทารองไวข้เชตนกนัน ดาวธิดแจข้งแกตซาโลมอนวตาเขาจะ
เพธิที่มเตธิมเขข้าอภีกกห็ไดข้ตามทภีที่เขาปรารถนา

15 ยทิชื่งกวผ่านดัทั้นเจห้ามมีคนทกางานมากมาย คชอชผ่างสกดัดหทิน ชผ่างกผ่อ ชผ่างไมห้ และชผ่างฝมีมชอทบก
ชนทิด นอกจากนภีร แลข้ว ดาวธิดยนังไดข้รวบรวมชตางฝภีมสือผถูข้ชทานาญงานจทานวนมากสทาหรนับงานในอนาคต
นนัรนดข้วย: ชตางกตอหธิน ชตางไมข้ และชตางฝภีมสือทภีที่จทาเปห็นทรุกชนธิด 



16 สผ่วนทองคกา เงทิน ทองสดัมฤทธทิธิ์ และเหลป็กนดัทั้นกป็มมีมากมายเหลชอทมีชื่จะนดับไดห้ ลบกขซทั้นทกาไป
เถทิด ขอพระเยโฮวาหหทรงสถทิตอยธผ่กดับเจห้า" จากวนัสดรุทภีที่จทาเปห็นสทาหรนับงานกตอสรข้างพระวธิหารทภีที่จะมา
นนัรน ไมตมภีการททาบนัญชภีเกภีที่ยวกนับวนัสดรุทภีที่จทาเปห็นเหลตานนัรนเลย นภีที่บอกเปห็นนนัยวตามภีของมากเกธินพอเพสืที่อ
ททางานนนัรน ดาวธิดจซงสนัที่งซาโลมอนใหข้ลงมสือททางานนนัรนไดข้เลย อาจเปห็นไดข้วตากระทนั ที่งกตอนทภีที่ซาโลมอ
นกลายเปห็นกษนัตรธิยรอยตางเปห็นทางการเสภียอภีก เขากห็เรธิที่มททาความครุข้นเคยกนับพธิมพรเขภียวตตางๆและ
วางแผนจนัดเตรภียมสธิที่งตตางๆเบสืรองตข้นแลข้ว

1 พศด 22:17-19 ดาวทิดทรงบดัญชาประมบขทดัทั้งปวงของอทิสราเอลใหห้ชผ่วยซาโลมอน
โอรสของพระองคหดห้วยวผ่า 18 "พระเยโฮวาหหพระเจห้าของเจห้าทรงสถทิตอยธผ่กดับเจห้ามทิใชผ่หรชอ และ
พระองคหมทิไดห้ประทานการหยบดพดักสงบแกผ่เจห้าทบกดห้านหรชอ เพราะพระองคหทรงมอบชาวแผผ่นดทินนมีทั้
ไวห้ในมชอของเรา และแผผ่นดทินนดัทั้นกป็ราบคาบตผ่อพระพดักตรหพระเยโฮวาหหและตผ่อหนห้าประชาชนของ
พระองคห ดาวธิดยนังสนัที่งเหลตาผถูข้ใตข้บนังคนับบนัญชาของเขาใหข้คอยชตวยเหลสือซาโลมอนในทรุกเรสืที่องดข้วย เขา
เตสือนใจคนเหลตานนัรนวตาพระเจข้าไดข้ทรงชตวยเหลสือพวกเขามาจนบนัดนภีรและไดข้ประทานการหยรุดพนัก
สงบแกตพวกเขาแลข้ว

19 บดัดนมีทั้จงตดัทั้งจทิตตดัทั้งใจของเจห้าทมีชื่จะแสวงหาพระเยโฮวาหหพระเจห้าของเจห้า จงลบกขซทั้นสรห้าง
สถานบรทิสบทธทิธิ์ของพระเยโฮวาหหพระเจห้า เพชชื่อวผ่าหมีบพดันธสดัญญาของพระเยโฮวาหหกป็ดมี และเครชชื่องใชห้
อดันบรทิสบทธทิธิ์ของพระเจห้ากป็ดมี จะไดห้นกาเอามาไวห้ในพระนทิเวศทมีชื่จะสรห้างขซทั้นเพชชื่อพระนามของพระเยโฮ
วาหห" ดาวธิดจซงสนัที่งซาโลมอนใหข้เรธิที่มททาการจนัดเตรภียมสธิที่งตตางๆทภีที่จทาเปห็นสทาหรนับงานกตอสรข้างพระ
วธิหารทภีที่จะมา พอเสรห็จสธิรนแลข้ว เขาจะตข้องนทาหภีบพนันธสนัญญาตลอดจนเครสืที่องใชข้บรธิสรุทธธิธ แหตงการ
ปรนนธิบนัตธิเขข้ามาไวข้ในพระวธิหารสทาหรนับการนมนัสการพระเจข้า ดถูเหมสือนวตาคทาสนัที่งนภีรทภีที่ใหข้แกตซาโลมอ
นมภีขซรนกตอนดาวธิดสตงมอบบนัลลนังกรนนัรนใหข้แกตเขา ดถูเหมสือนเหห็นไดข้ชนัดแกตคนทนัรงปวงวตาซาโลมอนเปห็น
รนัชทายาทอยตางเหห็นไดข้ชนัด ขข้อเทห็จจรธิงนนัรนจซงททาใหข้เราเหห็นความชนั ที่วของอาโดนภียาหรตอนทภีที่เขา
พยายามชธิงมงกรุฎนนัรนมาเปห็นของตนัวเองกตอนดาวธิดสธิรนชภีวธิต

*****



ภนพรวมของ 1 พงศนวดนร 23:  เมสืนึ่อซาโลมอนขนนื้นครองราชยร์ บทนภีนื้กป็นลาเสนอรายชสืนึ่อสาม
ครอบครนัวหลนักๆของคนเลวภี: บจุตรชายเหลว่านนันื้นของเกอรร์โชม, บจุตรชายเหลว่านนันื้นของโคฮาท และ
บจุตรชายเหลว่านนันื้นของเมรารภี พวกเขาถถูกมอบหมายอยว่างเปป็นทางการใหด้ทลางานปรนนยิบนัตยิของพระ
วยิหารและชว่วยเหลสือบจุตรชายเหลว่านนันื้นของอาโรน โปรดสนังเกตคลาสนันึ่งของพวกเขาในขด้อ 30 ดด้วยทภีนึ่
วว่า “และทจุกๆเชด้าเขาจะตด้องยสืนโมทนาและสรรเสรยิญพระเยโฮวาหร์ และเวลาเยป็นกป็เชว่นเดภียวกนัน” 
มภีบทเรภียนหนนนึ่งตรงนภีนื้สลาหรนับชภีวยิตในการเฝด้าเดภีนึ่ยวสว่วนตนัวของเรากระทนันึ่งในปนัจจจุบนัน

1 พศด 23:1 เมชชื่อดาวทิดทรงชราและหงผ่อมแลห้ว พระองคหทรงตดัทั้งซาโลมอนโอรส
ของพระองคหใหห้เปป็นกษดัตรทิยหเหนชออทิสราเอล ดถู 1 พงศรกษนัตรธิยร 1:33-40 และ 1 พงศาวดาร 28:4-5 
ซาโลมอนจซงสสืบทอดบนัลลนังกรของดาวธิดบธิดาของเขา

1 พศด 23:2-6 ดาวทิดทรงใหห้ประชบมเจห้านายทดัทั้งสทิทั้นของอทิสราเอล และบรรดา
ปบโรหทิตและคนเลวมี หนซที่งในกธิจการแรกๆของซาโลมอนในฐานะกษนัตรธิยรคสือ การเรภียกประชรุมพวก
ผถูข้นทาของประชาชาตธินนัรน: พวกเจข้านาย พวกปรุโรหธิตและพวกคนเลวภี เหห็นไดข้ชนัดวตานภีที่กห็คสือเพสืที่อสรรุป
แผนงานตตางๆสทาหรนับการเรธิที่มตข้นงานกตอสรข้างพระวธิหารหลนังใหมตนนัรน

3 คนเลวมีนดัทั้นอายบตดัทั้งแตผ่สามสทิบปมีขซทั้นไปกป็ใหห้นดับไวห้ และรวมไดห้สามหมชชื่นแปดพดันคน 4 ดา
วทิดตรดัสวผ่า "จากพวกนมีทั้ สองหมชชื่นสมีชื่พดันคนจะตห้องดธแลการงานในพระนทิเวศของพระเยโฮวาหห และ
หกพดันคนเปป็นเจห้าหนห้าทมีชื่และผธห้วทินทิจฉดัย คนเลวภีถถูกนนับไวข้สทาหรนับการปรนนธิบนัตธิเมสืที่อพวกเขาเรธิที่มมภีอายรุ
สามสธิบปภี ซาโลมอนจซงทราบวตามภีคนเลวภี 38,000 คนในอาณาจนักรนนัรนซซที่งพรข้อมสทาหรนับการ
ปรนนธิบนัตธิ 24,000 คนของคนเหลตานภีร จะตข้อง (ตามเวรหรสือกะตตางๆ) ดธแลการงานของพระวธิหาร

คทาทภีที่แปลเชตนนนัรน (นนัทซนัค) ในบรธิบทนภีรมภีความหมายวตา ‘กทากนับดถูแล’ แมข้คนเลวภีอยถู ตภายใตข้
การควบครุมดถูแลของพวกปรุโรหธิต พวกเขาเองกห็อยถูตเหนสือพวกเนธธินธิมซซที่งเปห็นผถูข้รนับใชข้ของพวกเขา 
คนเลวภีอภีก 6,000 คนถถูกแตตงตนัรงใหข้เปห็น “เจข้าหนข้าทภีที่และผถูข้วธินธิจฉนัย” คนเหลตานภีร เปห็นผถูข้บรธิหารจนัดการ
หรสือหนัวหนข้างานของคนเลวภี คนเหลตานนัรนทภีที่เปห็นผถูข้วธินธิจฉนัยถถูกแตตงตนัรงใหข้ททาหนข้าทภีที่เปห็นเจข้าพนนักงานผถูข้
ปกครองสทาหรนับประชาชนเพสืที่อฟนังขข้อพธิพาทตตางๆ



5 สมีชื่พดันคนเปป็นนายประตธ และอมีกสมีชื่พดันคนจะถวายสรรเสรทิญแดผ่พระเยโฮวาหหดห้วยเครชชื่อง
ดนตรมีซซชื่งเราไดห้สรห้างไวห้ใหห้ใชห้สรรเสรทิญ" คนเลวภี 4,000 คนถถูกมอบหมายใหข้เปห็นผถูข้เฝข้าประตถูของ
พระวธิหารทภีที่จะมานนัรน จรธิงๆแลข้วคนเหลตานภีรกลายเปห็นตทารวจประจทาพระวธิหาร ซซที่งปข้องกนันการเขข้ามา
ของพวกยธิวทภีที่เปห็นมลทธินหรสือคนตตางชาตธิทภีที่ไมตมภีครุณสมบนัตธิ คนเลวภีอภีก 4,000 คนถถูกมอบหมายใหข้
เปห็นนนักดนตรภีถาวรประจทาพระวธิหารซซที่งเขภียนเพลง เลตน และขนับรข้องดนตรภีศนักดธิธ สธิทธธิธ ถวายแดตพระเย
โฮวาหรพระเจข้า

6 และดาวทิดทรงจดัดแบผ่งเปป็นกองๆตามบบตรชายของเลวมี คชอ เกอรหโชม โคฮาท และเมรารมี 
ดาวธิดจซงจนัดแบตงคนเลวภี 38,000 คนใหข้เปห็นกองๆ (นนัที่นคสือ เปห็นกะๆ) การแบตงหลนักๆคสือ แบตงตาม
ครอบครนัวสามสายนนัรนของบรุตรชายเหลตานนัรนของเลวภี; พวกปรุโรหธิตถถูกแบตงออกเปห็นยภีที่สธิบสภีที่ผลนัด
ตามทภีที่ 24:5 กลตาวไวข้ คนเลวภีกห็ถถูกแบตงตามนนัรนเชตนกนัน ดนังนนัรน หนซที่งในยภีที่สธิบสภีที่สตวนของคนเลวภีเหลตานภีร
จซงปฏธิบนัตธิหนข้าทภีที่ ณ ชตวงเวลาใดชตวงเวลาหนซที่งนานครนัร งละเจห็ดวนัน ดถู 1 พงศาวดาร 9:25 ดนังนนัรน ใน
สนัปดาหรหนซที่งๆ มภีคนเลวภีประมาณ 1,600 คนปฏธิบนัตธิหนข้าทภีที่อยถูตทภีที่พระวธิหาร เวรของพวกเขาจซง
หมรุนเวภียนประมาณสองครนัร งตตอปภี – ปฏธิบนัตธิหนข้าทภีที่หนซที่งสนัปดาหร และหยรุดงานยภีที่สธิบสามสนัปดาหร จาก
นนัรนคนเลวภีจซงกลนับไปยนังหมถูตบข้านและพสืชผลของตน

1 พศด 23:7-11 จากคนเกอรหโชมคชอลาดานและชทิเมอมี 8 บบตรชายของลาดานคชอ 
เยฮมีเอลผธห้เปป็นหดัวหนห้า และเศธาม และโยเอล สามคน 9 บบตรชายของชทิเมอมีคชอ เชโลมทิท ฮาซมีเอล 
และฮาราน สามคน คนเหลผ่านมีทั้เปป็นประมบขของบรรพบบรบษลาดาน 10 และบบตรชายของชทิเมอมีคชอ 
ยาหาท ศทินา เยอธช และเบรมียาหห ทดัทั้งสมีชื่คนนมีทั้เปป็นบบตรชายของชทิเมอมี 11 และยาหาทเปป็นหดัวหนห้า และ
ศทิซาหหเปป็นทมีชื่สอง แตผ่เยอธชและเบรมียาหหไมผ่มมีบบตรชายมาก เพราะฉะนดัทั้นในการนดับจซงรวมเขห้าเปป็น
เรชอนบรรพบบรบษเดมียวกดัน พวกผถูข้ใหญตคนสทาคนัญๆของลถูกหลานของเกอรรโชมถถูกหมายเหตรุไวข้ตรงนภีร
คนเหลตานภีร อาจเปห็นผถูข้บรธิหารจนัดการคนเลวภีสตวนของพวกเขาเมสืที่อพวกเขาถซงก ทาหนดททางาน
ปรนนธิบนัตธิ



1 พศด 23:12-20 บบตรชายของโคฮาทคชอ อดัมราม อทิสฮารห เฮโบรน และอบสซมีเอล สมีชื่
คน 13 บบตรชายของอดัมรามคชอ อาโรนและโมเสส เขาตดัทั้งอาโรนไวห้ตผ่างหากใหห้เปป็นผธห้ทกาพทิธมีชการะ
สทิชื่งของทมีชื่บรทิสบทธทิธิ์ทมีชื่สบด ทดัทั้งเขาและบบตรชายของเขาสชบไปเปป็นนทิตยห เพชชื่อเผาเครชชื่องหอมถวายตผ่อ
พระพดักตรหพระเยโฮวาหหและปรนนทิบดัตทิพระองคห และอวยพระพรในพระนามของพระองคหเปป็น
นทิตยห 14 ฝผ่ายโมเสสคนของพระเจห้านดัทั้น บบตรชายของทผ่านมมีชชชื่อเสมียงทผ่ามกลางคนตระกธลเลวมี 
15 บบตรชายของโมเสสคชอ เกอรหโชม กดับ เอลมีเยเซอรห

กตอนใหข้รายชสืที่อพวกผถูข้ใหญตคนสทาคนัญๆของคนโคฮาท ผถูข้บนันทซกพงศาวดารศนักดธิธ สธิทธธิธ ทตานนภีร
กห็นทาเสนอวงศรวานของโมเสสและอาโรน ซซที่งทนัรงคถูตเปห็นคนโคฮาท ทนัรงคถูตเปห็นบรุตรชายของอนัมราม 
พระเจข้าไดข้ทรงแยกอาโรนและบรุตรชายทนัรงหลายของเขาไวข้ตตางหากเพสืที่อปรนนธิบนัตธิพระองคร ทภีที่นตา
สนใจกห็คสือ รายชสืที่อบรุตรสองคนนนัรนของงโมเสส นนัที่นคสือ เกอรรโชมและเอลภีเยเซอรร พวกเขาไมตถถูก
กลตาวถซงเลยนนับตนัรงแตตโมเสสสตงพวกเขาไปกนับมารดาของพวกเขาในอพยพ 18:3 แมข้เปห็นคนเคไนตร
(และคนเลวภี) พวกเขากห็อาจถถูกกลสืนกลนับเขข้ามาในประชาชาตธิอธิสราเอลในเวลาตตอมา ไมตมภีบนันทซก
เกภีที่ยวกนับพวกเขาทภีที่อสืที่นอภีกเลยในพระคนัมภภีรร

16 บบตรชายของเกอรหโชมคชอ เชบธเอลผธห้เปป็นหดัวหนห้า 17 บบตรชายของเอลมีเยเซอรหคชอ เรหดับ
ยาหหผธห้เปป็นหดัวหนห้า เอลมีเยเซอรหไมผ่มมีบบตรชายอมีก แตผ่บบตรชายของเรหดับยาหหมมีมากนดัก 18 บบตรชาย
ของอทิสฮาหหคชอ เชโลมทิทผธห้เปป็นหดัวหนห้า 19 บบตรชายของเฮโบรนคชอ เยรมียาหหผธห้เปป็นหดัวหนห้า อามารทิ
ยาหหทมีชื่สอง ยาฮาซมีเอลทมีชื่สาม และเยคาเมอดัมทมีชื่สมีชื่ 20 บบตรชายของอบสซมีเอลคชอ มมีคาหหผธห้เปป็นหดัวหนห้า 
และอทิสชมีอาหหทมีชื่สอง นตาสนใจทภีที่วตาลถูกหลานของโคฮาทผตานทางอนัมรามถถูกใหข้รายชสืที่อไวข้ผตานทาง
บรุตรชายสองคนนนัรนของโมเสส นนัที่นคสือ เกอรรโชมและเอลภีเยเซอรร จากนนัรน พวกผถูข้ใหญตของคนเลวภี
ในสมนัยของดาวธิดซซที่งสสืบเชสืรอสายมาจากโคฮาท – อธิสฮาหร เฮโบรนและอรุสซภีเอล – กห็ถถูกใหข้รายชสืที่อ
ไวข้ตรงนภีร  คนเหลตานภีร อาจเปห็นผถูข้บรธิหารจนัดการเหนสือคนเลวภีทภีที่สสืบเชสืรอสายมาจากโคฮาทในพระวธิหาร
อนาคตนนัรน



1 พศด 23:21-23 บบตรชายของเมรารมีคชอ มาหหลมีและมธชมี บบตรชายของมาหหลมีคชอ เอเลอ
าซารหและคมีช 22 เอเลอาซารหสทิทั้นชมีวทิตไมผ่มมีบบตรชาย มมีแตผ่บบตรสาว บบตรชายของคมีชผธห้เปป็นญาตทิของ
เขาแตผ่งงานกดับเขา 23 บบตรชายของมธชมีคชอ มาหหลมี เอเดอรห และเยรมีโมท สามคน พวกผถูข้ใหญตของคน
เลวภีเชสืรอสายของเมรารภีถถูกหมายเหตรุตรงนภีร  คนเหลตานภีร อาจกลายเปห็นผถูข้บรธิหารจนัดการพวกพภีที่นข้องของ
ตนซซที่งสสืบเชสืรอสายมาจากเมรารภีในพระวธิหารอนาคตนนัรน

1 พศด 23:24-26 คนเหลผ่านมีทั้เปป็นคนเลวมีตามเรชอนบรรพบบรบษของเขา เปป็นประมบข
ของบรรพบบรบษของเขา ตามทมีชื่เขาไดห้ขซทั้นทะเบมียนไวห้ตามจกานวนชชชื่อรายบบคคล อายบตดัทั้งแตผ่ยมีชื่สทิบปมีขซทั้น
ไป ผธห้ซซชื่งจะทกางานปรนนทิบดัตทิในพระนทิเวศของพระเยโฮวาหห การนนับจทานวนคนเลวภีเพธิที่มเตธิมซซที่ง
มภีอายรุยภีที่สธิบปภีขซรนไปถถูกหมายเหตรุไวข้ เหห็นไดข้ชนัดวตา คนเลวภีอายรุระหวตางยภีที่สธิบปภีและสามสธิบปภีททาหนข้าทภีที่
เปห็นเลวภี ‘เดห็กฝซกงาน’ ทภีที่พระวธิหาร โดยเรภียนรถูข้ทนักษะตตางๆเกภีที่ยวกนับงานรนับใชข้ของตน พวกเขายนัง
ททางานทภีที่ตข้องใชข้แรงงานและงานขภีรขข้าตตางๆทภีที่เกภีที่ยวขข้องกนับงานปรนนธิบนัตธิตามผลนัดของพวกเขาดข้วย 
เหห็นไดข้ชนัดวตาพออายรุสามสธิบปภี พวกเขาจซงกลายเปห็นคนเลวภีเตห็มตนัว 

25 เพราะดาวทิดตรดัสวผ่า "พระเยโฮวาหหพระเจห้าของอทิสราเอลไดห้ประสาทการหยบดพดักสงบ
แกผ่ประชาชนของพระองคห เพชชื่อเขาทดัทั้งหลายจะอาศดัยอยธผ่ในเยรธซาเลป็มเปป็นนทิตยห 26 และคนเลวมีจซง
ไมผ่ตห้องหาบหามพลดับพลาหรชอเครชชื่องใชห้ใดๆเพชชื่องานปรนนทิบดัตทิอมีกเลย" ดาวธิดยกเหตรุผลวตาเพราะวตา
พระเจข้าไดข้ประทานการหยรุดพนักและความสงบสรุขแกตประชาชนของพระองครทภีที่เยรถูซาเลห็มแลข้ว 
พวกคนเลวภีทภีที่อายรุมากกวตาจซงไมตควรททางานแบกหามตตางๆของพระวธิหารอภีกตตอไป และแนตทภีเดภียว 
งานรนับใชข้สตวนใหญตของคนเลวภีเปห็นงานทภีที่ตข้องใชข้แรงงาน งานเหลตานนัรนบนัดนภีร จะตกเปห็นของพวกคน
เลวภีเดห็กฝซกงานทภีที่เปห็นคนหนรุตม (และพวกคนเนธธินธิม)

1 พศด 23:27-32 เพราะตามพระดการดัสสบดทห้ายของดาวทิด คนเลวมีตดัทั้งแตผ่อายบยมีชื่สทิบปมีขซทั้น
ไปถธกนดับ 28 แตผ่หนห้าทมีชื่ของเขาจะตห้องคอยชผ่วยบบตรชายของอาโรนในงานปรนนทิบดัตทิพระนทิเวศ
แหผ่งพระเยโฮวาหห มมีงานดธแลลานและหห้องและงานชการะของทบกอยผ่างทมีชื่บรทิสบทธทิธิ์ และงานใดๆซซชื่ง
เปป็นงานปรนนทิบดัตทิของพระนทิเวศแหผ่งพระเจห้า ทภีที่ถถูกบนันทซกไวข้กห็คสือวตาหนซที่งในคทาบนัญชาสรุดทข้ายเหลตา



นนัรนของดาวธิดกตอนเขาสธิรนชภีวธิตกห็คสือ การรวมคนเลวภีทภีที่อายรุยภีที่สธิบปภีขซรนไปเขข้าในงานรนับใชข้ของคนเลวภี
ดข้วย มนันเปห็นงานโดยรวมของพวกเขาทภีที่จะคอยชตวยเหลสือพวกปรุโรหธิตในงานปรนนธิบนัตธิทางการ
ของพวกเขาทภีที่พระวธิหาร

29 และชผ่วยเกมีชื่ยวกดับเรชชื่องขนมปดังหนห้าพระพดักตรหดห้วย เรชชื่องยอดแปห้งสกาหรดับธดัญญบธชา 
ขนมไรห้เชชทั้อแผผ่นของปทิทั้งบธชา ของบธชาคลบกนกทั้ามดัน และเครชชื่องตวง เครชชื่องวดัดทบกขนาด 30 และทบกๆ
เชห้าเขาจะตห้องยชนโมทนาและสรรเสรทิญพระเยโฮวาหห และเวลาเยป็นกป็เชผ่นเดมียวกดัน 31 ทดัทั้งในเวลา
เมชชื่อถวายบรรดาเครชชื่องเผาบธชาแดผ่พระเยโฮวาหหในวดันสะบาโต ในวดันขซทั้นหนซชื่งคกชื่า ในวดันเทศกาล
กกาหนด ตามจกานวนทมีชื่กกาหนดใหห้ถวายบธชาตผ่อพระพดักตรหพระเยโฮวาหหทบกวดันเรชชื่อยไป 32 ดดังนมีทั้
แหละเขาจะดธแลพลดับพลาแหผ่งชบมนบมและดธแลทมีชื่บรทิสบทธทิธิ์ และจะรดับใชห้บบตรชายของอาโรนพมีชื่นห้อง
ของเขา เพชชื่องานปรนนทิบดัตทิแหผ่งพระนทิเวศของพระเยโฮวาหห

งานทภีที่เฉพาะเจาะจงเหลตานนัรนทภีที่คนเลวภีจะตข้องคอยชตวยเหลสือพวกปรุโรหธิตถถูกใหข้รายการไวข้ 
งานเหลตานภีรมภีตนัรงแตตการอบขนมปนังหนข้าพระพนักตรร ไปจนถซงคณะนนักรข้องของคนเลวภีทรุกๆเชข้า ไป
จนถซงการชตวยเหลสือพวกปรุโรหธิตในเรสืที่องเครสืที่องสนัตวบถูชาแบบตตางๆ โดยเฉพาะในวนันเทศกาล
สทาคนัญตตางๆซซที่งเปห็นตอนทภีที่เครสืที่องสนัตวบถูชาปรธิมาณมหาศาลถถูกนทามา ยธิ ที่งกวตานนัรน คนเลวภียนังไดข้รนับ
มอบหมายหนข้าทภีที่ในการก ทากนับดถูแลและเฝข้าระวนังบรธิเวณศนักดธิธ สธิทธธิธ ทรุกแหตงของพระวธิหาร การครุข้ม
กนันพวกปรุโรหธิต และงานอสืที่นๆทนัรงสธิรนทภีที่จทาเปห็นสทาหรนับการททางานอนันเหมาะสมของพระวธิหาร 
หนข้าทภีที่เหลตานนัรนของคนเลวภีจซงถถูกบนัญญนัตธิไวข้โดยดาวธิดกตอนเขาสธิรนชภีวธิต

*****

ภนพรวมของ 1 พงศนวดนร 24: บทถนัดไปนภีนื้ใหด้รายละเอภียดวว่าการแบว่งเปป็นสามสว่วนนนันื้น
ของคนตระกถูลเลวภีถถูกจนัดระเบภียบเปป็น 24 ผลนัดอยว่างไร แมด้ขด้อพระคนัมภภีรร์ตรงนภีนื้มยิไดด้ระบจุชนัดเจน 
ธรรมเนภียมยยิวกป็เชสืนึ่อวว่าแตว่ละผลนัดเหลว่านภีนื้จะผลนัดเปลภีนึ่ยนหมจุนเวภียนกนันมาปรนนยิบนัตยิทภีนึ่พระวยิหารนาน
ครนันื้งละหนนนึ่งสนัปดาหร์สองครนันื้งตว่อปภี ดถูความเหป็นตว่างๆสลาหรนับ 1 พงศาวดาร 9:25 



1 พศด 24:1-4 กองเวรของลธกหลานอาโรนมมีดดังนมีทั้ บบตรชายของอาโรนคชอ นาดดับ 
อาบมีฮธ เอเลอาซารห และอทิธามารห 2 แตผ่นาดดับและอาบมีฮธสทิทั้นชมีวทิตกผ่อนบทิดาของตนและไมผ่มมีบบตร เอ
เลอาซารหและอทิธามารหจซงทกาหนห้าทมีชื่ตกาแหนผ่งปบโรหทิต บรุตรชายเหลตานนัรนของอาโรนถถูกใหข้รายชสืที่อไวข้ 
พรข้อมกนับสองคนนนัรนทภีที่เสภียชภีวธิตเพราะททาผธิดหนข้าทภีที่ของตน – นาดนับและอาบภีฮถู วงศรวานปรุโรหธิตจซง
สสืบเชสืรอสายผตานมาทางเอเลอาซารรและอธิธามารรผถูข้ซซที่งปฏธิบนัตธิหนข้าทภีที่ปรุโรหธิตนานหลายปภี

3 ดห้วยความชผ่วยเหลชอของศาโดกบบตรชายเอเลอาซารห และอาหทิเมเลคบบตรชายอทิธามารห ดา
วทิดไดห้ทรงจดัดเปป็นเวรตามหนห้าทมีชื่ในการปรนนทิบดัตทิของเขาทดัทั้งหลาย กตอนเขาสธิรนชภีวธิต ดาวธิดจซงจนัด
ระเบภียบลถูกหลานของเอเลอาซารรและอธิธามารรเปห็น ‘กะตตางๆ’ ของปรุโรหธิต ทายาทของเอเลอาซารร
ในสมนัยนนัรนคสือศาโดก สตวนทายาทของอธิธามารรในสมนัยนนัรนคสืออาหธิเมเลค แตตละคนมภีหนข้าทภีที่ดถูแล
เฉพาะเจาะจงตตางๆซซที่งถถูกมอบหมายใหข้แกตพวกเขา

4 มมีหดัวหนห้าในหมธผ่บบตรชายของเอเลอาซารหมากกวผ่าในหมธผ่บบตรชายของอทิธามารห เขาจซงจดัด
แบผ่งดดังนมีทั้ พวกบบตรชายของเอเลอาซารหมมีสทิบหกคนเปป็นหดัวหนห้าตามเรชอนบรรพบบรบษของเขา และ
ในหมธผ่พวกบบตรชายของอทิธามารหตามเรชอนบรรพบบรบษของเขามมีแปดคน

กตอนสธิรนรนัชกาลของดาวธิด ลถูกหลานของเอเลอาซารรกห็มภีจทานวนมากกวตาลถูกหลานของอธิธา
มารรโดยมภีสตวนตตางคสือ สองตตอหนซที่ง ดนังนนัรนดาวธิดจซงมอบหมายใหข้ประมรุขสธิบหกคนของเอเลอาซารร
เปห็นปรุโรหธิตคนหลนักๆและประมรุขแปดคนของลถูกหลานของอธิธามารรเปห็นปรุโรหธิตคนหลนักๆ ดนังนนัรน
จซงมภีการแบตงพวกปรุโรหธิตออกเปห็นยภีที่สธิบสภีที่สตวนหรสือกะ ความหมายโดยนนัยทภีที่ชนัดเจนกห็คสือวตา พวกเขา
ปรนนธิบนัตธินานหนซที่งสนัปดาหรจากนนัรนกห็กลนับไปบข้านนานยภีที่สธิบสามสนัปดาหร พวกเขาจซงจากบข้านและ
พสืชผลของตนมานานเพภียงหนซที่งสนัปดาหรตตอครนัร ง ดถูความเหห็นตตางๆสทาหรนับ 1 พงศาวดาร 9:23

1 พศด 24:5-18 เขาทดัทั้งหลายจดัดแบผ่งดห้วยสลาก เหมชอนกดันหมด เพราะมมีเจห้าหนห้าทมีชื่
ของสถานบรทิสบทธทิธิ์ และเจห้าหนห้าทมีชื่แหผ่งพระนทิเวศของพระเจห้า เปป็นบบตรชายของเอเลอาซารหกดับบบตร
ชายของอทิธามารหทดัทั้งสองฝผ่าย ดาวธิดสนัที่งใหข้การกทากนับดถูแลดข้านตตางๆของปรุโรหธิตถถูกมอบหมายโดย



การจนับสลาก บางคนจซงไดข้รนับมอบหมายใหข้ดถูแลทภีที่บรธิสรุทธธิธ ทภีที่สรุด คนอสืที่นๆกห็ไดข้รนับมอบหมายใหข้
ดถูแลสตวนอสืที่นๆของพระวธิหาร

6 และเชไมอาหหบบตรชายนาธดันเอลอาลดักษณห ผธห้เปป็นพวกเลวมี ไดห้บดันทซกไวห้ตผ่อพระพดักตรห
กษดัตรทิยห ตผ่อหนห้าเจห้านาย และศาโดกปบโรหทิต และอาหทิเมเลคบบตรชายอาบมียาธารห และตผ่อหนห้า
ประมบขของบรรพบบรบษของปบโรหทิตและของคนเลวมี เขาจดับสลากครอบครดัวหนซชื่งจากเอเลอาซารห 
และจดับสลากครอบครดัวหนซชื่งจากอทิธามารห เชไมอาหร อาลนักษณรผถูข้เปห็นเลวภีคนหนซที่งจซงถถูกสนัที่งใหข้เขภียน
ชสืที่อของประมรุขยภีที่สธิบสภีที่คนนนัรนของพวกปรุโรหธิตสทาหรนับงานมอบหมายเหลตานนัรนโดยการจนับสลาก 
ชสืที่อเหลตานนัรนจซงถถูกจนับสลากออกมาจาก ‘หมวก’ และพวกเขาไดข้รนับมอบหมายเวร (นนัที่นคสือ กะ) ของ
ตนตามนนัรน 

7 สลากแรกตกกดับเยโฮยารทิบ ทมีชื่สองตกแกผ่เยดายาหห 8 ทมีชื่สามแกผ่ฮารทิม ทมีชื่สมีชื่แกผ่เสโอรทิม 9 ทมีชื่
หห้าแกผ่มดัลคทิยาหห ทมีชื่หกแกผ่มทิยามทิน 10 ทมีชื่เจป็ดแกผ่ฮดักโขส ทมีชื่แปดแกผ่อาบมียาหห 11 ทมีชื่เกห้าแกผ่เยชธอา ทมีชื่สทิบแกผ่
เชคานทิยาหห 12 ทมีชื่สทิบเอป็ดแกผ่เอลมียาชมีบ ทมีชื่สทิบสองแกผ่ยาคทิม 13 ทมีชื่สทิบสามแกผ่หบปปาหห ทมีชื่สทิบสมีชื่แกผ่เยเชเบ
อดับ 14 ทมีชื่สทิบหห้าแกผ่บทิลกาหห ทมีชื่สทิบหกแกผ่อทิมเมอรห 15 ทมีชื่สทิบเจป็ดแกผ่เฮซมีรห ทมีชื่สทิบแปดแกผ่อดัฟเซส 16 ทมีชื่สทิบ
เกห้าแกผ่เปธาหทิยาหห ทมีชื่ยมีชื่สทิบแกผ่เยเฮเซเคล 17 ทมีชื่ยมีชื่สทิบเอป็ดแกผ่ยาคมีน ทมีชื่ยมีชื่สทิบสองแกผ่กามธล 18 ทมีชื่ยมีชื่สทิบสาม
แกผ่เดไลยาหห ทมีชื่ยมีชื่สทิบสมีชื่แกผ่มาอาซทิยาหห พวกปรุโรหธิตทนัรงยภีที่สธิบสภีที่ผลนัดนภีร จซงถถูกมอบหมายโดยการจนับ
สลาก แตตละผลนัดหรสือเวร (นนัที่นคสือ กะ) จะเขข้าปฏธิบนัตธิหนข้าทภีที่นานหนซที่งสนัปดาหรและจากนนัรนกห็หยรุดงาน
สทาหรนับอภีกยภีที่สธิบสามสนัปดาหรถนัดมา

1 พศด 24:19 คนเหลผ่านมีทั้มมีหนห้าทมีชื่กกาหนดของเขาในการปรนนทิบดัตทิทมีชื่จะเขห้าไปใน
พระนทิเวศของพระเยโฮวาหห ตามระเบมียบทมีชื่อาโรนบทิดาของเขาไดห้ตดัทั้งไวห้สกาหรดับเขาทดัทั้งหลาย ดดังทมีชื่
พระเยโฮวาหหพระเจห้าแหผ่งอทิสราเอลไดห้ทรงบดัญชาเขาไวห้ ผลนัดปรุโรหธิตเหลตานภีร จซงถถูกสถาปนาโดยดา
วธิด คทาทภีที่แปลเปห็น ตามระเบมียบ...สกาหรดับเขาทดัทั้งหลาย (มยิชพนัท) ปกตธิแลข้วถถูกแปลเปห็น ‘การ
พธิพากษา’ แตตตรงนภีรมภีความหมายวตา ‘ระเบภียบอนันเหมาะสม’ พวกเขาทรุกคนสสืบเชสืรอสายมาจากอา



โรนและปรนนธิบนัตธิในฐานะปรุโรหธิต “ดนังทภีที่พระเยโฮวาหรพระเจข้าแหตงอธิสราเอลไดข้ทรงบนัญชาเขา
ไวข้”

1 พศด 24:20-25 ฝผ่ายลธกหลานของเลวมีทมีชื่เหลชออยธผ่คชอ จากบบตรชายของอดัมรามมมี ชธบา
เอล จากบบตรชายของชธบาเอลมมี เยเดยาหห 21 ฝผ่ายเรหดับยาหห คชอจากบบตรชายของเรหดับยาหหมมี อทิสชมี
อาหห ผธห้เปป็นหดัวหนห้า 22 จากคนอทิสฮารหมมี เชโลโมท จากบบตรชายของเชโลโมทมมี ยาหาท 23 และ
บบตรชายของเฮโบรนคชอ เยรมียาหหผธห้เปป็นหดัวหนห้า อามารทิยาหหทมีชื่สอง ยาฮาซมีเอลทมีชื่สาม เยคาเมอดัมทมีชื่สมีชื่ 
24 บบตรชายของอบสซมีเอลคชอ มมีคาหห บบตรชายของมมีคาหหคชอ ชามมีรห 25 นห้องชายของมมีคาหหคชอ อทิสซมี
อาหห บบตรชายของอทิสชมีอาหหคชอ เศคารทิยาหห

พวกลถูกหลานคนสทาคนัญๆทภีที่เหลสือของเลวภีผตานทางโคฮาทและจากนนัรนกห็อนัมรามถถูกบนันทซกไวข้
ตรงนภีร  คนเหลตานภีร เปห็นคนโคฮาทคนอสืที่นๆทภีที่สทาคนัญตอนปลายรนัชกาลของดาวธิด คนเหลตานภีร แตกตตาง
จากบรุตรชายเหลตานนัรนของโคฮาทผตานทางบรุตรชายของโมเสสดนังทภีที่บนันทซกไวข้ใน 23:12-20

1 พศด 24:26-31 บบตรชายของเมรารมีคชอ มาหหลมีและมธชมี บบตรชายของยาอาซมียาหหคชอ 
เบโน 27 ฝผ่ายลธกหลานของเมรารมีคชอ ของยาอาซมียาหหมมี เบโน โชฮดัม ศดักเกอรห และอทิบรมี 28 ของมาหห
ลมีคชอ เอเลอาซารหผธห้ไมผ่มมีบบตรชาย 29 ของคมีช บบตรชายของคมีชคชอ เยราเมเอล 30 บบตรชายของมธชมี
คชอ มาหหลมี เอเดอรห และเยรมีโมท คนเหลผ่านมีทั้เปป็นลธกหลานของคนเลวมี ตามเรชอนบรรพบบรบษของเขา
ทดัทั้งหลาย ลถูกหลานคนเลวภีทภีที่สทาคนัญคนอสืที่นๆของเมรารภีตอนปลายรนัชกาลของดาวธิดถถูกหมายเหตรุไวข้ 
คนเหลตานภีรถถูกเพธิที่มเขข้ากนับคนเหลตานนัรนทภีที่ถถูกใหข้รายชสืที่อไวข้ใน 23:21-23

31 คนเหลผ่านมีทั้คชอ แตผ่ละหดัวหนห้าเรชอนบรรพบบรบษ และนห้องชายของเขากป็เหมชอนกดันไดห้จดับ
สลากดห้วยอยผ่างเดมียวกดับพมีชื่นห้องของเขาคชอ บบตรชายของอาโรน ตผ่อพระพดักตรหของกษดัตรทิยหดาวทิด ศา
โดก อาหทิเมเลค และตผ่อประมบขของบรรพบบรบษของปบโรหทิตและของคนเลวมี เมสืที่อปรุโรหธิตขข้างบน
เหลตานภีร ไดข้ถถูกมอบหมายเวร (นนัที่นคสือ กะ) เฉพาะเจาะจงของตนแลข้วโดยการจนับสลาก คนเลวภีจซงอาจ
ถถูกจนัดระเบภียบเปห็นยภีที่สธิบสภีที่ผลนัด (นนัที่นคสือ กะ) ตตอหนข้าดาวธิดและวงศรวานปรุโรหธิตสองสายนนัรน: ศาโดก



และอาหธิเมเลค ดนังนนัรนในทภีที่สาธารณะตตอหนข้าพวกผถูข้นทาของประชาชาตธินนัรน คนเลวภีจซงถถูกจนัดระเบภียบ
และถถูกมอบหมายหนข้าทภีที่ตามสลากของตนโดยไมตเกภีที่ยงสถานะหรสืออายรุ

*****

ภนพรวมของ 1 พงศนวดนร 25: บทถนัดไปนภีนื้ใหด้รายละเอภียดวว่าพวกลถูกหลานของนนักดนตรภี
สามกลจุว่มหลนักๆของพระวยิหาร นนันึ่นคสือ อาสาฟ เฮมานและเยดถูธถูนถถูกจนัดเรภียงอยว่างไร อภีกครนันื้งทภีนึ่พวก
เขาถถูกจนัดระเบภียบเปป็นยภีนึ่สยิบสภีนึ่ผลนัดสลาหรนับการปรนนยิบนัตยิทภีนึ่พระวยิหาร เหป็นไดด้ชนัดวว่างานปรนนยิบนัตยิทภีนึ่
พระนยิเวศของพระเจด้าเปป็นระบบและเปป็นระเบภียบเรภียบรด้อย

1 พศด 25:1-5 ดาวทิดและบรรดาหดัวหนห้าของผธห้ปรนนทิบดัตทิไดห้จดัดแยกบางคนไวห้
สกาหรดับการปรนนทิบดัตทิ คชอจากลธกหลานของอาสาฟ และของเฮมาน และของเยดธธธน ผธห้ซซชื่งจะ
พยากรณหดห้วยพทิณเขาคธผ่ ดห้วยพทิณใหญผ่และดห้วยฉาบ รายชชชื่อของผธห้ทกางานตามหนห้าทมีชื่ของเขา คชอ

กตอนเสภียชภีวธิต ดาวธิดจนัดระเบภียบพวกนนักดนตรภีทภีที่อยถู ตถาวรของพระวธิหารทภีที่จะมานนัรน “บรรดา
หนัวหนข้าของผถูข้ปรนนธิบนัตธิ” ในบรธิบทนภีรอาจหมายถซงพวกผถูข้นทาคนหลนักๆของคนเลวภีและพวกปรุโรหธิต 
ดาวธิดอาจปรซกษากนับพวกเขาเกภีที่ยวกนับวตาใครเปห็นพวกนนักดนตรภีทภีที่มภีของประทานมากทภีที่สรุดในหมถูต
พวกเขา สามครอบครนัวถถูกเลสือก (นนัที่นคสือ ถถูกแยกไวข้ตตางหาก) สทาหรนับการรนับใชข้พธิเศษนภีร : “ลถูกหลาน
ของอาสาฟ และของเฮมาน และของเยดถูธถูน” การรนับใชข้ของพวกเขากห็คสือ พยากรณหโดยใชข้ดนตรภี 
นภีที่บอกเปห็นนนัยวตาพวกเขาจะถถูกนทาพาโดยพระวธิญญาณของพระเจข้าในการเขภียน การเลตน และการ
ขนับรข้องดนตรภีนนัรนทภีที่พวกเขาถถูกดลใจ พวกเขาจซงเปห็นนนักดนตรภีทภีที่ ‘เตห็มลข้นดข้วยพระวธิญญาณ’ ไมต
เพภียงมภีคณะนนักรข้องคนเลวภีทภีที่พระวธิหารเทตานนัรน แตตมภีวงดนตรภีดข้วย ขข้อความขข้างลตางจะระบรุเจาะจง 
‘ผถูข้ททางาน’ เหลตานภีร  ความคธิดอนันหลนังนภีรกห็คสือพวกนนักดนตรภีทภีที่ททางาน  

2 จากลธกหลานของอาสาฟคชอ ศดักเกอรห โยเซฟ เนธานทิยาหห และอาชาเรลาหห ลธกหลานของ
อาสาฟ ภายใตห้การนกาของอาสาฟ ผธห้พยากรณหภายใตห้พระราชดการดัสสดัชื่งของกษดัตรทิยห เหลตาบรุตรชาย
ของอาสาฟตามทภีที่หมายเหตรุไวข้เหห็นไดข้ชนัดวตารวมกนันเปห็นหรสือนทาคณะนนักรข้องคนเลวภีเพราะวตาพวก



เขา “พยากรณรภายใตข้พระราชดทารนัสสนัที่งของกษนัตรธิยร” นภีที่บอกเปห็นนนัยวตาพวกบรุตรชายของอาสาฟ
เขภียนและขนับรข้องเพลงสรรเสรธิญและเพลงสดรุดภีศนักดธิธ สธิทธธิธ เหลตานนัรนของพระวธิหาร

3 จากเยดธธธน คชอลธกหลานของเยดธธธนมมี เกดาลทิยาหห เศรมี เยชายาหห ฮาชาบทิยาหห และมดัททมีธทิ
ยาหห หกคนภายใตห้การนกาของเยดธธธนบทิดาของเขา ผธห้พยากรณหดห้วยพทิณเขาคธผ่ในการโมทนาและ
สรรเสรทิญตผ่อพระเยโฮวาหห พวกบรุตรชายของเยดถูธถูนเหห็นไดข้ชนัดวตาเปห็นนนักดนตรภีทภีที่ใชข้เครสืที่องดนตรภี
มากกวตา อภีกครนัร งทภีที่การรนับใชข้ของพวกเขาเปห็นคทาพยากรณรแหตงการสรรเสรธิญแดตองครพระผถูข้เปห็นเจข้า 
นภีที่บอกเปห็นนนัยวตาแมข้แตตนนักดนตรภีทภีที่ใชข้เครสืที่องดนตรภีเหลตานภีร กห็เตห็มลข้นดข้วยพระวธิญญาณและถถูกพระ
วธิญญาณนทาพา ดนตรภีของพวกเขาโดยเฉพาะเจาะจงแลข้วมภีไวข้เพสืที่อสรรเสรธิญองครพระผถูข้เปห็นเจข้า ไมต
เคยเลยในพระคนัมภภีรรทภีที่ดนตรภีศนักดธิธ สธิทธธิธ ถถูกออกแบบมาเพสืที่อใหข้ความบนันเทธิงหรสือแมข้แตต ‘เปห็นพร’ 
แกตหถูมนรุษยร จรุดสนใจหลนักของมนันอยถูตทภีที่พระองครผถูข้ประทนับอยถูตเบสืรองบนเสมอ

4 จากเฮมาน คชอลธกหลานของเฮมานมมี บบคคมียาหห มดัทธานทิยาหห อบสซมีเอล เชบธเอล และเย
รมีโมท ฮานานทิยาหห ฮานานมี เอลมียาธาหห กทิดดาลทมี และโรมดัมทมีเอเซอรห โยชเบคาชาหห มดัลโลธมี โฮธมีรห 
และมาหะซทิโอท 5 คนเหลผ่านมีทั้เปป็นบบตรชายของเฮมานผธห้ทกานายของกษดัตรทิยหตามพระวจนะของ
พระเจห้าเพชชื่อจะเปผ่าแตร และพระเจห้าทรงประทานบบตรชายสทิบสมีชื่คน และบบตรสาวสามคนแกผ่เฮมาน

เหลตานนักดนตรภีภายใตข้การนทาของเฮมานถถูกหมายเหตรุไวข้ เฮมานยนังถถูกพรรณนาวตาเปห็น “ผถูข้
ททานายของกษนัตรธิยรตามพระวจนะของพระเจข้าเพสืที่อจะเปตาแตร” เหห็นไดข้ชนัดวตาเฮมานเปห็นนนักดนตรภีทภีที่
ใชข้เครสืที่องดนตรภีเชตนกนัน ในฐานะผธห้ทกานาย (หรสือผถูข้ดถูแล) เฮมานอาจเปห็นหนัวหนข้าของพวกนนักดนตรภี 
หรสืออยตางนข้อยกห็เปห็นหนัวหนข้าของพวกนนักดนตรภีทภีที่ใชข้เครสืที่องดนตรภี ทภีที่นตาสนใจคสือบนันทซกทภีที่วตาเฮมาน
ไมตเพภียงมภีบรุตรชายสธิบสภีที่คนเทตานนัรน แตตมภีบรุตรสาวสามคนดข้วย สธิที่งทภีที่นตาแปลกกห็คสือวตาปกตธิแลข้ว
บนันทซกเกภีที่ยวกนับพวกบรุตรสาวไมตถถูกกลตาวถซงในวงศรวานของคนเลวภี 

1 พศด 25:6-7 เขาทดัทั้งหลายทบกคนอยธผ่ภายใตห้การนกาของบทิดาของเขาเพชชื่อประกอบ
เพลงในพระนทิเวศของพระเยโฮวาหห ดห้วยฉาบ พทิณใหญผ่ และพทิณเขาคธผ่ เพชชื่อการปรนนทิบดัตทิในพระ
นทิเวศของพระเจห้า อาสาฟ เยดธธธน และเฮมาน อยธผ่ภายใตห้พระราชดการดัสสดัชื่งของกษดัตรทิยห รายชสืที่อทภีที่จะ



ตามมาในขข้อ 8-31 คสือพวกบรุตรชายของนนักดนตรภีหลนักสามคนของพระวธิหาร: อาสาฟ, เยดถูธถูน 
และเฮมาน การรนับใชข้ของพวกเขามภีอยตางเดภียวเทตานนัรนคสือ “เพสืที่อประกอบเพลงในพระนธิเวศของ
พระเยโฮวาหร” พวกเขาถถูกแตตงตนัรงโดยดาวธิดไวข้เพสืที่อจนัดหาดนตรภีศนักดธิธ สธิทธธิธ ทนัรงทภีที่เปห็นถข้อยคทาและ
ทตวงททานองทภีที่พระวธิหารโดยเฉพาะ เครสืที่องดนตรภีสามชนธิดหลนักๆ (หรสือสามจทาพวก) ทภีที่ถถูกใชข้ทภีที่พระ
วธิหารถถูกหมายเหตรุอภีกครนัร งวตาเปห็น “ฉาบ พธิณใหญต และพธิณเขาคถูต” ฉาบเปห็นเครสืที่องตภีขณะทภีที่อภีกสอง
อยตางทภีที่เหลสือเปห็นเครสืที่องสาย สรรุปกห็คสือพวกมนันเปห็นพสืรนฐานของวงดนตรภีศนักดธิสธิทธธิธ ทภีที่พระวธิหาร  

7 จกานวนคนของเขารวมทดัทั้งพมีชื่นห้องของเขา ผธห้รดับการฝซกในการรห้องเพลงถวายพระเยโฮ
วาหหทบกคนผธห้มมีความชกานาญ มมีสองรห้อยแปดสทิบแปดคน นนักดนตรภี 288 คนจซงถถูกจนัดระเบภียบ ดนังทภีที่
จะถถูกหมายเหตรุไวข้ขข้างลตาง มภียภีที่สธิบสภีที่ผลนัด (นนัที่นคสือ กะ) ของนนักดนตรภีชนัรนนทาสธิบสองคนในแตตละ
ผลนัด ดนังนนัรนในแตตละเวร (นนัที่นคสือ กะ) นนักดนตรภีคนเลวภีชนัรนนทาสธิบสองคนจะเขข้าปฏธิบนัตธิหนข้าทภีที่นาน
หนซที่งสนัปดาหรจากนนัรนกห็กลนับไปอยถูตบข้านในชตวงยภีที่สธิบสามสนัปดาหรถนัดมากตอนกลนับมาปฏธิบนัตธิหนข้าทภีที่อภีก
ครนัร ง

ตามทภีที่ 1 พงศาวดาร 23:5 กลตาวไวข้ คนเลวภีทนัรงสธิรน 4,000 คนถถูกมอบหมายใหข้เปห็นนนักดนตรภี 
เหห็นไดข้ชนัดวตาความคธิดหลนักกห็คสือวตามภีนนักดนตรภีชนัรนนทายภีที่สธิบสภีที่ผลนัดซซที่งก ทากนับหรสือททางานรตวมกนับนนัก
ดนตรภีอภีก 4,000 คนทภีที่เหลสือ แนตนอนวตานนักดนตรภีคนเลวภีอภีก 4,000 คนทภีที่เหลสือกห็ถถูกแบตงออกเปห็น
ยภีที่สธิบสภีที่ผลนัดเชตนกนันเพสืที่อทภีที่วตาในสนัปดาหรหนซที่งๆ (หรสือกะหนซที่ง) จะมภีนนักดนตรภีคนเลวภีมากกวตา 166 คน
ทภีที่ปฏธิบนัตธิหนข้าทภีที่ โดยไมตรวมนนักดนตรภีชนัรนนทาสธิบสองคนนนัรนทภีที่ถถูกใหข้รายชสืที่อไวข้ขข้างลตาง คนเหลตานภีร
รวมกนันเปห็นวงดนตรภีและคณะนนักรข้องเปห็นประจทาทรุกวนัน

1 พศด 25:8 เขาทดัทั้งหลายจดับสลากหนห้าทมีชื่ของเขา ทดัทั้งผธห้นห้อย ผธห้ใหญผ่ ครธและศทิษยหกป็
เหมชอนกดัน เชตนเดภียวกนับพวกปรุโรหธิตและคนเลวภีทนั ที่วไป มภีการจนับสลากเพสืที่อก ทาหนดผลนัด ลทาดนับกตอน
หลนังและผถูข้ใดบข้างจะอยถูตในเวร (นนัที่นคสือ กะ) เหลตานนัรน เหห็นไดข้ชนัดวตา ชสืที่อของประมรุขแตตละคนของ
ยภีที่สธิบสภีที่ครอบครนัวของนนักดนตรภีเหลตานภีร ถถูกใสตไวข้ใน ‘หมวก’ ใบหนซที่งจากนนัรนชสืที่อกห็ถถูกจนับออกมา ซซที่ง



เปห็นการมอบหมายแตตละครอบครนัวใหข้เขข้าปฏธิบนัตธิงานตามผลนัดของตน ดนังนนัรนจซงไมตมภีการเลสือกทภีที่รนัก
มนักทภีที่ชนังสทาหรนับนนักดนตรภีทภีที่มภีชสืที่อเสภียงหรสือนนักดนตรภีฝซกหนัด ครถูหรสือนนักเรภียน (นนัที่นคสือ ศธิษยร)

1 พศด 25:9-31 สลากแรกตกเปป็นพวกของอาสาฟไดห้แกผ่โยเซฟ ทมีชื่สองไดห้แกผ่เกดาลทิ
ยาหห พรห้อมกดับพมีชื่นห้องและบบตรชายของเขา สทิบสองคน 10 ทมีชื่สามตกแกผ่ศดักเกอรห พรห้อมกดับบบตรชาย
ของเขาและพมีชื่นห้องของเขา สทิบสองคน 11 ทมีชื่สมีชื่ไดห้แกผ่อทิสรมี พรห้อมกดับบบตรชายของเขาและพมีชื่นห้องของ
เขา สทิบสองคน 12 ทมีชื่หห้าไดห้แกผ่เนธานทิยาหห พรห้อมกดับบบตรชายของเขาและพมีชื่นห้องของเขา สทิบสอง
คน 13 ทมีชื่หกไดห้แกผ่บบคคทิยาหห พรห้อมกดับบบตรชายของเขาและพมีชื่นห้องของเขา สทิบสองคน 14 ทมีชื่เจป็ดไดห้
แกผ่เยชาเรลาหห พรห้อมกดับบบตรชายของเขาและพมีชื่นห้องของเขา สทิบสองคน 15 ทมีชื่แปดไดห้แกผ่เยชายาหห 
พรห้อมกดับบบตรชายของเขาและพมีชื่นห้องของเขา สทิบสองคน 16 ทมีชื่เกห้าไดห้แกผ่มดัทธานทิยาหห พรห้อมกดับ
บบตรชายของเขาและพมีชื่นห้องของเขา สทิบสองคน 17 ทมีชื่สทิบไดห้แกผ่ชทิเมอมี พรห้อมกดับบบตรชายของเขา
และพมีชื่นห้องของเขา สทิบสองคน 18 ทมีชื่สทิบเอป็ดไดห้แกผ่อาซาเรล พรห้อมกดับบบตรชายของเขาและพมีชื่นห้อง
ของเขา สทิบสองคน 19 ทมีชื่สทิบสองไดห้แกผ่ฮาชาบทิยาหห พรห้อมกดับบบตรชายของเขาและพมีชื่นห้องของเขา 
สทิบสองคน 20 ทมีชื่สทิบสามไดห้แกผ่ชธบาเอล พรห้อมกดับบบตรชายของเขาและพมีชื่นห้องของเขา สทิบสอง
คน 21 ทมีชื่สทิบสมีชื่ไดห้แกผ่มดัททมีธทิยาหห พรห้อมกดับบบตรชายของเขาและพมีชื่นห้องของเขา สทิบสองคน 22 ทมีชื่สทิบ
หห้าไดห้แกผ่เยรมีโมท พรห้อมกดับบบตรชายของเขาและพมีชื่นห้องของเขา สทิบสองคน 23 ทมีชื่สทิบหกไดห้แกผ่ฮานา
นทิยาหห พรห้อมกดับบบตรชายของเขาและพมีชื่นห้องของเขา สทิบสองคน 24 ทมีชื่สทิบเจป็ดไดห้แกผ่โยชเบคาชาหห 
พรห้อมกดับบบตรชายของเขาและพมีชื่นห้องของเขา สทิบสองคน 25 ทมีชื่สทิบแปดไดห้แกผ่ฮานานมี พรห้อมกดับ
บบตรชายของเขาและพมีชื่นห้องของเขา สทิบสองคน 26 ทมีชื่สทิบเกห้าไดห้แกผ่มดัลโลธมี พรห้อมกดับบบตรชายของ
เขาและพมีชื่นห้องของเขา สทิบสองคน 27 ทมีชื่ยมีชื่สทิบไดห้แกผ่เอลมียาธาหห พรห้อมกดับบบตรชายของเขาและพมีชื่
นห้องของเขา สทิบสองคน 28 ทมีชื่ยมีชื่สทิบเอป็ดไดห้แกผ่โฮธมีรห พรห้อมกดับบบตรชายของเขาและพมีชื่นห้องของเขา 
สทิบสองคน 29 ทมีชื่ยมีชื่สทิบสองไดห้แกผ่กทิดดาลทมี พรห้อมกดับบบตรชายของเขาและพมีชื่นห้องของเขา สทิบสอง
คน 30 ทมีชื่ยมีชื่สทิบสามไดห้แกผ่มาหะซทิโอท พรห้อมกดับบบตรชายของเขาและพมีชื่นห้องของเขา สทิบสองคน 31 
ทมีชื่ยมีชื่สทิบสมีชื่ไดห้แกผ่โรมดัมทมีเอเซอรห พรห้อมกดับบบตรชายของเขาและพมีชื่นห้องของเขา สทิบสองคน



ยภีที่สธิบสภีที่ผลนัดของพวกนนักดนตรภีชนัรนนทาทภีที่เปห็นคนเลวภีจซงถถูกใหข้รายชสืที่อไวข้ตามลทาดนับทภีที่ชสืที่อของ
พวกเขาถถูกจนับสลากออกมา จากนนัรนคนเหลตานภีร จซงกลายเปห็นนนักดนตรภีประจทาทภีที่พระวธิหารทนันทภีทภีที่มนัน
เปธิดใหข้บรธิการ ในแตตละ ‘ผลนัด’ มภีนนักดนตรภีชนัรนนทาสธิบสองคน พวกเขาจซงสนับเปลภีที่ยนหมรุนเวภียนกนัน
เขข้ากะและออกกะครนัร งละหนซที่งสนัปดาหร ในปภีหนซที่งๆ แตตละผลนัดจะปรนนธิบนัตธิสองรอบๆละหนซที่ง
สนัปดาหร

*****

ภนพรวมของ 1 พงศนวดนร 26: บทถนัดไปนภีนื้ใหด้รายละเอภียดและการจนัดระเบภียบและกอง
เวรเพยินึ่มเตยิมของคนเลวภี โดยเฉพาะทภีนึ่เกภีนึ่ยวขด้องกนับพวกคนเฝด้าประตถูของพระวยิหาร

1 พศด 26:1-5 ฝผ่ายกองเวรเฝห้าประตธ จากคนโคราหหมมี เมเชเลมทิยาหหบบตรชายโคเร 
เปป็นลธกหลานของอาสาฟ 2 และเมเชเลมทิยาหหมมีบบตรชายคชอ เศคารทิยาหห บบตรหดัวปมี เยดมียาเอล ทมีชื่สอง
เศบาดทิยาหห ทมีชื่สาม ยาทนมีเอล ทมีชื่สมีชื่ 3 เอลาม ทมีชื่หห้า เยโฮฮานดัน ทมีชื่หก เอลมีโอนดัย ทมีชื่เจป็ด 4 และโอเบดเอ
โดมมมีบบตรชายคชอ เชไมอาหห บบตรหดัวปมี เยโฮซาบาด ทมีชื่สอง โยอาหห ทมีชื่สาม สาคารห ทมีชื่สมีชื่ เนธดันเอล ทมีชื่
หห้า 5 อดัมมมีเอล ทมีชื่หก อทิสสาคารห ทมีชื่เจป็ด เปอบลเลธดัย ทมีชื่แปด เพราะวผ่าพระเจห้าทรงอกานวยพระพรแกผ่
เขา

การจนัดระเบภียบพวกคนเฝข้าประตถูของพระวธิหารทภีที่จะมานนัรนถถูกนทาเสนอ พวกคนเฝข้าประตถู
และผถูข้เฝข้าประตถูและยามของอาคารโดยรอบพระวธิหาร ตตอมาพวกเขาจะกลายเปห็นตทารวจประจทา
พระวธิหารในสมนัยของพระเยซถู มภีการแบตงคนเฝข้าประตถูเหลตานภีร ออกเปห็นหลายกองเวร ทภีที่ถถูกใหข้ราย
ชสืที่อไวข้ตรงนภีรคสือพวกบรุตรชายของโคราหร บรุตรชายของเลวภี โปรดสนังเกตวลภีสรุดทข้ายของขข้อ 5 ทภีที่
กลตาววตา “เพราะวตาพระเจข้าทรงอทานวยพระพรแกตเขา” นภีที่เปห็นการอข้างอธิงถซงโอเบดเอโดมซซที่งถถูก
หมายเหตรุไวข้ในขข้อ 4 พระเจข้าประทานบรุตรชายใหข้เขาเจห็ดคน การทภีที่เขาใหข้ทภีที่พนักแกตหภีบนนัรนกตอนการ
สตงมอบมนันมายนังเยรถูซาเลห็มททาใหข้การอวยพรของพระเจข้ามภีแกตครอบครนัวของเขา

1 พศด 26:6-9 และแกผ่เชไมอาหหบบตรชายของเขาดห้วย มมีบบตรชายหลายคนเกทิดแกผ่
เขา เปป็นผธห้ปกครองในครดัวเรชอนบทิดาของเขา เพราะเขาทดัทั้งหลายเปป็นคนมมีอกานาจใหญผ่โตและกลห้า



หาญ 7 บบตรชายของเชไมอาหหคชอ โอทนมี เรฟาเอล โอเบด และเอลซาบาด ผธห้ซซชื่งพมีชื่นห้องของเขาเปป็น
คนมมีกกาลดังคชอ เอลมีฮธ และเสมาคทิยาหห 8 คนเหลผ่านมีทั้ทดัทั้งหมดเปป็นบบตรชายของโอเบดเอโดมกดับบบตร
ชายและพมีชื่นห้องของเขา เปป็นคนสามารถมมีกกาลดังเหมาะแกผ่การปรนนทิบดัตทิ เปป็นของโอเบดเอโดมหก
สทิบสองคน 9 และเมเชเลมทิยาหหมมีบบตรชายและพมีชื่นห้องเปป็นคนมมีกกาลดังสทิบแปดคน ลถูกหลานเพธิที่มเตธิม
ของโคราหรผตานทางเชไมอาหรถถูกใหข้รายชสืที่อไวข้พรข้อมกนับพวกคนเฝข้าประตถูของพระวธิหารทภีที่จะมานนัรน
ลถูกหลานเพธิที่มเตธิมอภีกของโอเบดเอโดมถถูกใหข้รายชสืที่อไวข้ – 62 คน หากจะกลตาวแบบชนัดเจน แนตทภี
เดภียว พระเจข้าทรงอวยพรคนชอบธรรมผถูข้นภีร อยตางบรธิบถูรณร

1 พศด 26:10-12 และโฮสาหหผธห้เปป็นลธกหลานของเมรารมีมมีบบตรชายคชอ ชทิมรมี ผธห้เปป็น
หดัวหนห้า (เพราะถซงเขาจะไมผ่เปป็นบบตรหดัวปมี บทิดาของเขากป็ใหห้เขาเปป็นหดัวหนห้า) 11 ฮทิลคมียาหห ทมีชื่สอง เท
บาลทิยาหห ทมีชื่สาม เศคารทิยาหห ทมีชื่สมีชื่ บบตรชายและพมีชื่นห้องของโฮสาหหทดัทั้งสทิทั้น มมีสทิบสามคน 12 กองเวรเฝห้า
ประตธเหลผ่านมีทั้ตามคนผธห้เปป็นหดัวหนห้าของเขา มมีหนห้าทมีชื่เชผ่นเดมียวกดับพมีชื่นห้องของเขา ในการปรนนทิบดัตทิใน
พระนทิเวศของพระเยโฮวาหห กองเวรสรุดทข้ายของพวกผถูข้เฝข้าประตถูทภีที่สสืบเชสืรอสายมาจากโฮสาหรผถูข้เปห็น
ลถูกหลานของเมรารภีถถูกใหข้รายชสืที่อไวข้ ทภีที่ถถูกใหข้รายชสืที่อไวข้นนัรนมภีเฉพาะพวก “หนัวหนข้า” หรสือพวกคนเฝข้า
ประตถูทภีที่เปห็นคนสทาคนัญๆ เพราะวตาตามทภีที่ 1 พงศาวดาร 23:5 กลตาวไวข้ คนเลวภีทนัรงหมด 4,000 คนเปห็น
คนเฝข้าประตถูทภีที่พระวธิหาร แตตละกองเวรมภีสตวนยตอยตตางๆ (นนัที่นคสือ แผนกตตางๆ) ทภีที่ถถูกมอบหมาย
สทาหรนับเวรยามของพวกเขา นนั ที่นคสือ แตตละกองเวรมภีหนข้าทภีที่เฝข้ายามทภีที่ประตถูตตางๆของพระวธิหารตาม
สตวนของตน

1 พศด 26:13-19 และเขาจดับสลากกดันตามเรชอนบรรพบบรบษของเขา ทดัทั้งผธห้นห้อยและ
ผธห้ใหญผ่เหมชอนกดัน สกาหรดับใครอยธผ่ประตธไหน แมข้วตานภีที่ไมตใชตวธิธภีทภีที่พวกเขาททามนันจรธิงๆกห็ตาม ความคธิด
เรสืที่องการจนับสลากกห็เทภียบไดข้กนับการจนับชสืที่อตตางๆออกมาจากหมวกใบหนซที่ง ความคธิดทภีที่ใหญตกวตากห็คสือ
วตาการมอบหมายหนข้าทภีที่ตตางๆใชข้วธิธภีจนับสลาก (นนัที่นคสือ การจนับชสืที่อตตางๆออกมาจาก ‘หมวก’ ใบ
หนซที่ง) ทนัรงคนเลวภีทภีที่เปห็นคนสทาคนัญๆและคนทภีที่ไมตมภีใครรถูข้จนักไมตมภีขข้อไดข้เปรภียบใดๆทนัรงสธิรน



14 สลากสกาหรดับดห้านตะวดันออกตกแกผ่เชเลมทิยาหห เขาจดับสลากใหห้บบตรชายของเขาคชอเศคา
รทิยาหหดห้วย เขาเปป็นทมีชื่ปรซกษาทมีชื่เฉลมียวฉลาด และสลากของเขาออกมาสกาหรดับดห้านเหนชอ 15 ของ
โอเบดเอโดมออกมาสกาหรดับดห้านใตห้ คลดังพดัสดบนดัทั้นเขาจดัดใหห้บบตรชายของเขาดธแล 16 สผ่วนของ
ชบปปทิมและโฮสาหห ออกมาสกาหรดับดห้านตะวดันตก ทมีชื่ประตธชดัลเลเคท ตามถนนทมีชื่ขซทั้นไป กกาหนดยาม
ตามยาม 17 ดห้านตะวดันออกมมีคนเลวมีหกคน ดห้านเหนชอมมีสมีชื่คนทบกวดัน ดห้านใตห้วดันละสมีชื่คนทบกวดัน และ
สองคธผ่ทมีชื่คลดังพดัสดบ 18 สกาหรดับระเบมียงทางตะวดันตกนดัทั้น มมีสมีชื่คนทมีชื่ถนนและสองคนทมีชื่ระเบมียง 19 คน
เหลผ่านมีทั้เปป็นเวรเฝห้าประตธจากลธกหลานของโคราหห และลธกหลานของเมรารมี

ทภีที่ถถูกใหข้รายชสืที่อไวข้ตรงนภีรคสือ การมอบหมายหนข้าทภีที่กองเวรตตางๆของพวกคนเฝข้าประตถูของ
พระวธิหาร โปรดสนังเกตวตาเลวภีคนหนซที่งนามวตาเศคารธิยาหรมภีบรุตรชายคนหนซที่งทภีที่ขซรนชสืที่อวตาเปห็น “ทภีที่
ปรซกษาทภีที่เฉลภียวฉลาด” สรรุปกห็คสือ พวกคนเฝข้าประตถูของพระวธิหารทภีที่จะมาในไมตชข้านนัรนมาจากลถูก
หลานของโคราหรและเมรารภี

1 พศด 26:20-24 จากคนเลวมีนดัทั้น อาหทิยาหหดธแลคลดังพระนทิเวศของพระเจห้า และคลดัง
สทิชื่งของถวาย คราวนภีร เปห็นรายชสืที่อของคนเลวภีทภีที่ไดข้รนับมอบหมายใหข้ททางานในคลนังทรนัพยรของพระ
วธิหาร พวกเขาอาจเปรภียบไดข้ก นับพวกผถูข้จนัดการทรนัพยรสธินของบรธิษนัททางการเงธินสนักแหตง พวกเขาเกห็บ
ประวนัตธิของเงธินและสธินทรนัพยรตตางๆของพระวธิหาร

21 ลธกหลานของลาดานคชอ ลธกหลานของคนเกอรหโชน ทมีชื่เปป็นบบตรชายของลาดาน บรรดา
หดัวหนห้าของลาดาน คนเกอรหโชนคชอ เยฮมีเอลมี 22 บบตรชายของเยฮมีเอลมีคชอ เศธามและโยเอลนห้องชาย
ของเขา เปป็นผธห้ดธแลคลดังพระนทิเวศของพระเยโฮวาหห 23 จากคนอดัมราม คนอทิสฮารห คนเฮโบรน 
และคนอบสซมีเอล 24 และเชบธเอล บบตรชายของเกอรหโชม ผธห้เปป็นบบตรชายของโมเสส เปป็นนายคลดัง
ใหญผ่ แมข้ชสืที่อเหลตานภีรสตวนใหญตไมตครุข้นหถู ทภีที่ควรหมายเหตรุไวข้กห็คสือวตา “เชบถูเอล บรุตรชายของเกอรรโชม 
ผถูข้เปห็นบรุตรชายของโมเสส เปห็นนายคลนังใหญต” ดนังนนัรน ลถูกหลานคนหนซที่งของโมเสสจะเปห็นนายคลนัง
ใหญตคนแรกของพระวธิหาร



1 พศด 26:25-28 พมีชื่นห้องของเขาคชอ จากเอลมีเยเซอรหมมี เรหดับยาหหเปป็นบบตรชาย บบตร
ชายของเรหดับยาหหคชอ เยชายาหห บบตรชายของเยชายาหหคชอ โยรดัม บบตรชายของโยรดัมคชอ ศทิครมี บบตร
ชายของศทิครมีคชอ เชโลมทิท 26 เชโลมทิทคนนมีทั้และพมีชื่นห้องของเขาเปป็นผธห้ดธแลคลดังของถวายทดัทั้งสทิทั้น ซซชื่ง
กษดัตรทิยหดาวทิด และบรรดาหดัวหนห้า และนายทหารนายรห้อย และผธห้บดัญชาการกองทดัพไดห้มอบถวาย
ไวห้ 27 จากของทมีชื่รทิบไดห้ซซชื่งเขาไดห้ในสงคราม เขาทดัทั้งหลายมอบถวายเพชชื่อแกผ่การซผ่อมแซมพระนทิเวศ
ของพระเยโฮวาหห นอกจากนภีรลถูกหลานคนอสืที่นๆของโมเสสกห็เปห็นผถูข้ชตวยนายคลนังทภีที่พระวธิหารดข้วย 
พวกเขามภีหนข้าทภีที่เจาะจงใหข้ดถูแล “ของถวายทนัรงสธิรน ซซที่งกษนัตรธิยรดาวธิด และบรรดาหนัวหนข้า และนาย
พนันนายรข้อย และผถูข้บนัญชาการกองทนัพไดข้มอบถวายไวข้” อยตางหลนังหมายถซงของมภีคตาตตางๆทภีที่ถถูกยซด
มาในการศซกโดยดาวธิดซซที่งตตอมาถถูกมอบถวายแดตองครพระผถูข้เปห็นเจข้าและถถูกเกห็บรวบรวมไวข้ในคลนัง
ทรนัพยรตตางๆทภีที่เยรถูซาเลห็มและทภีที่อสืที่นๆ ดถู 1 พงศาวดาร 18:7-11

28 และทบกสทิชื่งซซชื่งซามธเอลผธห้ทกานาย และซาอธลบบตรชายคมีช และอดับเนอรหบบตรชายเนอรห และ
โยอาบบบตรชายนางเศรบยาหหไดห้ถวายไวห้ และผธห้ใดกป็ตามไดห้ถวายสทิชื่งใด ของถวายทดัทั้งสทิทั้นกป็อย ธผ่ในความ
ดธแลของเชโลมทิทและพมีชื่นห้องของเขา คลนังทรนัพยรของพระเจข้ายนังรวมถซงสธินทรนัพยรตตางๆทภีที่ถถูกใสตไวข้ทภีที่
นนัที่นโดยซามถูเอล ซาอถูล อนับเนอรรและโยอาบตลอดหลายปภีดข้วย ทรุกสธิที่งซซที่งถถูกมอบถวายไวข้ – ถถูก
บรธิจาคหรสือถถูกถวายแดตพระเจข้า – ถถูกใสตไวข้ในคลนังทรนัพยรของพระเจข้า ทรนัพยรสมบนัตธิเหลตานภีร จะถถูกใชข้
เปห็นสตวนสทาคนัญของ “งบกตอสรข้าง” เมสืที่อถซงเวลาทภีที่จะสรข้างพระวธิหาร สตวนนภีรของคลนังทรนัพยรอยถูตภาย
ใตข้ความดถูแลของ “เชโลมธิทและพภีที่นข้องของเขา”

1 พศด 26:29-30 จากคนอทิสฮารห เคนานทิยาหหและบบตรชายของเขาไดห้รดับแตผ่งตดัทั้งใหห้
มมีหนห้าทมีชื่ภายนอกสกาหรดับอทิสราเอล ใหห้เปป็นเจห้าหนห้าทมีชื่และเปป็นผธห้วทินทิจฉดัย 30 จากคนเฮโบรน ฮาชาบทิ
ยาหหและพมีชื่นห้องของเขาเปป็นคนมมีความกลห้าหาญ หนซชื่งพดันเจป็ดรห้อยคน ไดห้เปป็นผธห้ดธแลอทิสราเอลทาง
ฟากตะวดันตกของแมผ่นกทั้าจอรหแดนขห้างโนห้น ในเรชชื่องกทิจการทดัทั้งสทิทั้นของพระเยโฮวาหห และราชการ
ของกษดัตรทิยห



อธิสฮารรเปห็นหลานชายของเลวภีผตานทางโคฮาท ลถูกหลานของเขาไดข้รนับมอบหมายหนข้าทภีที่
ดถูแลเรสืที่องการเงธินตตางๆทภีที่เกภีที่ยวขข้องกนับพลนับพลาและจากนนัรนกห็พระวธิหารซซที่งเปห็นเรสืที่องภายนอกกรรุง
เยรถูซาเลห็ม เฮโบรนเปห็นหลานชายอภีกคนของเลวภี จากวงศรวานของเขามภีเจข้าหนข้าทภีที่และผถูข้วธินธิจฉนัย 
1,700 คนทภีที่ไดข้รนับมอบหมายหนข้าทภีที่ตตางๆในเขตรอบนอกของแผตนดธินทภีที่อยถูตทางทธิศตะวนันตกของ
แมตนทร าจอรรแดน พวกเขาดถูแลกธิจธรุระตตางๆของพระวธิหารและของกษนัตรธิยรในเขตรอบนอกเหลตานภีร

1 พศด 26:31-32 จากคนเฮโบรนมมี เยรมียาหหเปป็นหดัวหนห้าของคนเฮโบรน ตามพงศห
พดันธบห ตามบรรพบบรบษ ในปมีทมีชื่สมีชื่สทิบของรดัชกาลดาวทิด เขาไดห้สการวจและพบคนทมีชื่มมีอกานาจใหญผ่โตและ
กลห้าหาญทมีชื่ยาเซอรหในเมชองกทิเลอาด จากคนเฮโบรนเชตนกนัน เยรภียาหรเปห็นหนัวหนข้าของพวกเขา ในปภี
สรุดทข้ายของดาวธิดในฐานะกษนัตรธิยร สตวนอสืที่นๆของวงศรวานนภีรอาศนัยอยถูตบนฝนัที่งตะวนันออกของแมตนทร า
จอรรแดนทภีที่ยาเซอรรแหตงกธิเลอาด

32 กษดัตรทิยหดาวทิดไดห้ทรงแตผ่งตดัทั้งใหห้ทผ่านและพมีชื่นห้องของทผ่าน คชอคนกลห้าหาญสองพดันเจป็ด
รห้อยคนผธห้เปป็นหดัวหนห้า ใหห้เปป็นผธห้ดธแลคนรธเบน คนกาด และคนตระกธลมนดัสเสหหครซชื่งหนซชื่ง ในกทิจธบระ
ทบกอยผ่างเกมีชื่ยวกดับพระเจห้า และกทิจธบระเกมีชื่ยวกดับกษดัตรทิยห จากบรรดาเจข้าหนข้าทภีที่ผถูข้จนัดการกธิจธรุระกลรุตมนภีร
แหตงอาณาจนักรมภี 2,700 คนจากตระกถูลเหลตานนัรนทภีที่อยถูตฝนัที่งตะวนันออกของแมตนทร าจอรรแดน: “คนรถูเบน 
คนกาด และคนตระกถูลมนนัสเสหรครซที่งหนซที่ง” คนเหลตานภีร เปห็นคนเลวภีทภีที่สนัตยรซสืที่อและจงรนักภนักดภีผถูข้ดถูแล
กธิจธรุระของพระวธิหารและของกษนัตรธิยรในฝนัที่งตะวนันออกของอาณาจนักรนนัรน

*****

ภนพรวมของ 1 พงศนวดนร 27: ในบทนภีนื้ การจนัดระเบภียบฝว่ายบรยิหารของอาณาจนักรแหว่ง
อยิสราเอลถถูกใหด้รายละเอภียด การสนับเปลภีนึ่ยนหมจุนเวภียนผถูด้นลาทางทหารถถูกจนัดระเบภียบสลาหรนับแตว่ละ
เดสือนของปภี ทด้ายบทนภีนื้ใหด้รายละเอภียดเพยินึ่มเตยิมเกภีนึ่ยวกนับโครงสรด้างการปกครองของอยิสราเอลในปภี
ทด้ายๆของดาวยิด

1 พศด 27:1 ตผ่อไปนมีทั้เปป็นรายชชชื่อประชาชนอทิสราเอลตามจกานวน คชอ บรรดา
หดัวหนห้า บรรดานายทหารนายรห้อย และบรรดาเจห้าหนห้าทมีชื่ผธห้รดับใชห้กษดัตรทิยหในราชการทบกอยผ่างทมีชื่เกมีชื่ยว



กดับกองเวรทมีชื่เขห้ามาและออกไป เดชอนแลห้ว เดชอนเลผ่าตลอดปมี กองเวรหนซชื่งๆมมีจกานวนสองหมชชื่นสมีชื่พดัน
คน ในบทนภีรมภีคทาพรรณนาเกภีที่ยวกนับโครงสรข้างของระบบทหารของดาวธิด เหมสือนกนับกองทนัพ
อธิสราเอลในปนัจจรุบนัน ผถูข้ชายทรุกคนทภีที่เปห็นผถูข้ใหญตเปห็นสมาชธิกของกองทนัพในชตวงวนัยหนรุตมของพวกเขา
หลนังจากนนัรนพวกเขากห็เปห็นกทาลนังสทารองจนถซงวนัยกลางคนเปห็นอยตางนข้อย ในชตวงสมนัยของดาวธิดมภี
ทหารประจทาการ 24,000 นายซซที่งสนับเปลภีที่ยนหมรุนเวภียนกนันปฏธิบนัตธิหนข้าทภีที่แตตละเดสือนของปภี ดนังนนัรนจซง
มภีทหารเหลตานภีรสธิบสองกองเวร

1 พศด 27:2-15 คชอ ยาโชเบอดัมบบตรชายศดับดมีเอล เปป็นผธห้ดธแลกองเวรทมีชื่หนซชื่งในเดชอน
ตห้น ในกองเวรของเขามมีสองหมชชื่นสมีชื่พดันคน 3 เขาเปป็นลธกหลานของเปเรศ และเปป็นหดัวหนห้าผธห้
บดัญชาการกองทดัพทดัทั้งสทิทั้นในเดชอนตห้น 4 โดดดัยคนอาโหอาหห เปป็นผธห้ดธแลกองเวรของเดชอนทมีชื่สอง 
มทิกโลทเปป็นผธห้บดังคดับบดัญชากองเวรของเขา ในกองเวรของเขามมีสองหมชชื่นสมีชื่พดันคน 5 ผธห้บดังคดับ
บดัญชาการกองทดัพคนทมีชื่สามสกาหรดับเดชอนทมีชื่สามคชอ เบไนยาหหบบตรชายเยโฮยาดา เปป็นปบโรหทิตใหญผ่ 
ในกองเวรของเขามมีสองหมชชื่นสมีชื่พดันคน 6 เบไนยาหหนมีทั้คชอ ผธห้ทมีชื่เปป็นทแกลห้วทหารในสามสทิบคน และ
เปป็นผธห้บดัญชาการของสามสทิบคนนดัทั้น อดัมมมีซาบาดบบตรชายของเขาเปป็นผธห้ดธแลกองเวรของเขา 7 
อาสาเฮลนห้องชายของโยอาบเปป็นผธห้บดัญชาการคนทมีชื่สมีชื่สกาหรดับเดชอนทมีชื่สมีชื่ และเศบาดทิยาหหบ บตรชายของ
เขาดธแลตผ่อจากเขา ในกองเวรของเขามมีสองหมชชื่นสมีชื่พดันคน 8 ผธห้บดัญชาการคนทมีชื่หห้าสกาหรดับเดชอนทมีชื่
หห้าคชอ ชดัมหบทคนอทิสราหห ในกองเวรของเขามมีสองหมชชื่นสมีชื่พดันคน 9 ผธห้บดัญชาการคนทมีชื่หกสกาหรดับ
เดชอนทมีชื่หกคชอ อทิราบบตรชายอทิกเขชชาวเทโคอา ในกองเวรของเขามมีสองหมชชื่นสมีชื่พดันคน 10 ผธห้
บดัญชาการคนทมีชื่เจป็ดสกาหรดับเดชอนทมีชื่เจป็ดคชอ เฮเลสคนเปโลน เปป็นคนเอฟราอทิม ในกองเวรของเขามมี
สองหมชชื่นสมีชื่พดันคน 11 ผธห้บดัญชาการคนทมีชื่แปดสกาหรดับเดชอนทมีชื่แปดคชอ สทิบเบคดัยคนหบชาแหผ่งคนเศ-
ราหห ในกองเวรของเขามมีสองหมชชื่นสมีชื่พดันคน 12 ผธห้บดัญชาการคนทมีชื่เกห้าสกาหรดับเดชอนทมีชื่เกห้าคชอ อาบมีเย
เซอรหชาวอานาโธทคนเบนยามทิน ในกองเวรของเขามมีสองหมชชื่นสมีชื่พดันคน 13 ผธห้บดัญชาการคนทมีชื่สทิบ
สกาหรดับเดชอนทมีชื่สทิบคชอ มาหะรดัยชาวเนโทฟาหหจากคนเศ-ราหห ในกองเวรของเขามมีสองหมชชื่นสมีชื่พดัน
คน 14 ผธห้บดัญชาการคนทมีชื่สทิบเอป็ดสกาหรดับเดชอนทมีชื่สทิบเอป็ดคชอ เบไนยาหหชาวปทิราโธนจากคนเอฟราอทิม 



ในกองเวรของเขามมีสองหมชชื่นสมีชื่พดันคน 15 ผธห้บดัญชาการคนทมีชื่สทิบสองสกาหรดับเดชอนทมีชื่สทิบสองคชอ เฮ
ลดดัยชาวเนโทฟาหหจากคนโอทนมีเอล ในกองเวรของเขามมีสองหมชชื่นสมีชื่พดันคน

ทหารสธิบสองกองเวรทภีที่สนับเปลภีที่ยนกนันประจทาการแตตละเดสือนถถูกสาธยายตรงนภีร  สตวนใหญต
เปห็นทหารทภีที่ไมตคตอยมภีคนรถูข้จนัก อยตางไรกห็ตาม ในขข้อ 5-6 เบไนยาหรถถูกใหข้รายชสืที่อไวข้ซซที่งเปห็นหนซที่งใน
ทหารกลข้า 30 คนนนัรนของดาวธิด 

1 พศด 27:16-22 เหนชอตระกธลตผ่างๆของอทิสราเอลคชอ สกาหรดับคนรธเบนมมี เอลมีเยเซอรห
บบตรชายศทิครมีเปป็นประมบข สกาหรดับคนสทิเมโอนมมี เชฟาททิยาหหบบตรชายมาอาคาหห 17 สกาหรดับคนเลวมี
มมี ฮาชาบทิยาหหบบตรชายเคมธเอล สกาหรดับคนอาโรนมมี ศาโดก 18 สกาหรดับคนยธดาหหมมี เอลมีฮธ พมีชื่ชายคน
หนซชื่งของดาวทิด สกาหรดับคนอทิสสาคารหมมี อมรมีบบตรชายมมีคาเอล 19 สกาหรดับคนเศบธลบนมมี อทิชมดัยอาหห
บบตรชายโอบาดมีหห สกาหรดับคนนดัฟทาลมีมมี เยรมีโมทบบตรชายอดัสรมีเอล 20 สกาหรดับคนเอฟราอทิมมมี โฮเชย
าบบตรชายอาซาซทิยาหห สกาหรดับคนมนดัสเสหหครซชื่งตระกธลมมี โยเอลบบตรชายเปดายาหห 21 สกาหรดับคน
มนดัสเสหหครซชื่งตระกธลในกทิเลอาดมมี อทิดโดบบตรชายเศคารทิยาหห สกาหรดับคนเบนยามทินมมี ยาอาซมีเอ
ลบบตรชายอดับเนอรห 22 สกาหรดับคนดานมมี อาซาเรลบบตรชายเยโรฮดัม คนเหลผ่านมีทั้เปป็นประมบขของ
ตระกธลตผ่างๆแหผ่งอทิสราเอล

ทภีที่ถถูกใหข้รายชสืที่อไวข้ตรงนภีรคสือ ผถูข้ปกครองสธิบสองคน หรสือเปห็นทภีที่รถูข้จนักในชสืที่อ “พวกเจข้านายแหตง
ตระกถูลตตางๆของอธิสราเอล” คนเหลตานภีร จะเทภียบไดข้กนับพวกผถูข้วตาราชการของรนัฐตตางๆในระบบ
การเมสืองของอเมรธิกา พวกเขาถถูกเรภียกวตาผถูข้ปกครอง (ขข้อ 16) และเจข้านาย (ขข้อ 22) ทภีที่นตาสนใจคสือคทา
ทภีที่แปลเปห็นเจห้านาย (ซารร์) มนันเปห็นรากคทาทภีที่แปลเปห็น ผถูด้ปกครอง ในภาษาอสืที่นๆ เชตน ซารร์ ในภาษา
รนัสเซภียหรสือ กายะซารร์ ในภาษาลาตธิน 

1 พศด 27:23-24 ดาวทิดมทิไดห้ทรงนดับจกานวนคนทมีชื่อายบตกชื่ากวผ่ายมีชื่สทิบปมี เพราะพระเยโฮ
วาหหไดห้ตรดัสไวห้วผ่าจะกระทกาใหห้อทิสราเอลมากเหมชอนดาวแหผ่งทห้องฟห้า 24 โยอาบบบตรชายนางเศรบ
ยาหหไดห้ตดัทั้งตห้นนดับ แตผ่ไมผ่สกาเรป็จ เพราะพระพทิโรธกป็มาเหนชออทิสราเอลในเรชชื่องนมีทั้ และจกานวนนดัทั้นกป็มทิไดห้
ลงไวห้ในหนดังสชอพงศาวดารของกษดัตรทิยหดาวทิด เหตรุการณรตอนทภีที่ดาวธิดนนับจทานวนทหารซซที่งถถูก



พรรณนาไวข้ใน 2 ซามถูเอล 24 และ 1 พงศาวดาร 21 ถถูกกลตาวถซงอยตางยตอๆตรงนภีรอภีกครนัร ง การนนับ
จทานวนทหารทภีที่ไมตเสรห็จสมบถูรณรของโยอาบจซงไมตถถูกบนันทซกไวข้ใน “หนนังสสือพงศาวดารของกษนัตรธิยร
ดาวธิด” ฉบนับทางการ

1 พศด 27:25-34 อดัสมาเวทบบตรชายอาดมีเอลเปป็นเจห้ากรมพระคลดังนครหลวง และเย
โฮนาธดันบบตรชายของอบสซมียาหห เปป็นเจห้ากรมคลดังนอกนคร ในหดัวเมชอง ในชนบทและในปห้อม 26 เอ
สรมีบบตรชายเคลธบ เปป็นผธห้ดธแลบรรดาผธห้ทมีชื่ทกาไรผ่นาหลวง 27 ชทิเมอมีชาวรามาหหดธแลสวนองบผ่น และศดับดมี
ชาวเชฟามดธแลผลทิตผลของสวนองบผ่นสกาหรดับหห้องเกป็บนกทั้าองบผ่น 28 บาอดัลฮานดันชาวเกเดอรหเปป็นผธห้
ดธแลตห้นมะกอกเทศและตห้นมะเดชชื่อทมีชื่ในหบบเขา โยอาชดธแลคลดังนกทั้ามดัน 29 ชทิตรดัยชาวชาโรนดธแลฝธง
วดัวซซชื่งหากทินอยธผ่ในชาโรน ชาฟดัทบบตรชายอดัดลดัยดธแลฝธงวดัวในหบบเขาทดัทั้งหลาย 30 และโอบทิลคนอทิ
ชมาเอลดธแลอธฐ เยดายาหหชาวเมโรโนทดธแลลา 31 ยาซมีสชาวฮาการหดธแลฝธงแพะแกะ บรรดาคน
เหลผ่านมีทั้เปป็นพนดักงานดธแลทรดัพยหสมบดัตทิของกษดัตรทิยหดาวทิด 32 โยนาธานลบงของดาวทิดเปป็นทมีชื่ปรซกษา 
เปป็นคนทมีชื่มมีความเขห้าใจและเปป็นอาลดักษณห และเยฮมีเอลบบตรชายฮดัคโมนมีเปป็นผธห้เลมีทั้ยงดธราชโอรส 
33 อาหทิโธเฟลเปป็นทมีชื่ปรซกษาของกษดัตรทิยห และหบชดัยคนอารคมีเปป็นพระสหายของกษดัตรทิยห 34 เยโฮ
ยาดาบบตรชายเบไนยาหหและอาบมียาธารหเปป็นผธห้ทกางานตผ่อจากอาหทิโธเฟล โยอาบเปป็นผธห้บดัญชาการ
กองทดัพของกษดัตรทิยห

เจข้าหนข้าทภีที่ฝตายบรธิหารคนอสืที่นๆแหตงอาณาจนักรของดาวธิดถถูกใหข้รายชสืที่อไวข้ตรงนภีร  ทภีที่ถถูกใหข้ราย
ชสืที่อไวข้คสือ นายคลนังของเขา (ซซที่งตตางจากนายคลนังทภีที่เปห็นคนเลวภีเหลตานนัรนของพระวธิหารดนังทภีที่หมายเหตรุ
ไวข้ใน 26:20-28) เลขาของเขาในเรสืที่องคลนังเกห็บตตางๆ เลขาของเขาในเรสืที่องการใชข้ทภีที่ดธิน เลขาของเขา
เรสืที่องสวนองรุตนตตางๆ เลขาของเขาเรสืที่องผลผลธิตของสวนองรุตน เลขาของเขาเรสืที่องตข้นมะกอกเทศและ
ตข้นมะเดสืที่อ เลขาของเขาเรสืที่องการผลธิตนทรามนันมะกอก และเลขาหลายคนของเขาในเรสืที่องปศรุสนัตวร นภีที่
บอกเปห็นนนัยอยตางชนัดเจนวตาดาวธิดเปห็นเจข้าของในทภีที่สรุดของทรนัพยากรมหาศาลเหลตานภีรดนังทภีที่หมายเหตรุ
ไวข้ในขข้อ 31 จากนนัรนเหลตาทภีที่ปรซกษาพธิเศษของกษนัตรธิยรถถูกใหข้รายชสืที่อไวข้ ซซที่งรวมถซงอาหธิโธเฟล (ซซที่งตตอ
มาเผยธาตรุแทข้) และหรุชนัยคนอารคภี ผถูข้บนัญชาการกองทนัพคสือโยอาบ



*****

ภนพรวมของ 1 พงศนวดนร 28: บทกว่อนสจุดทด้ายนภีนื้พบวว่าดาวยิดนลาเสนอซาโลมอนบจุตรชาย
ของเขาตว่อพวกผถูด้นลาของประชาชาตยินนันื้นในฐานะกษนัตรยิยร์องคร์ถนัดไปของพวกเขา นอกจากนภีนื้ดาวยิด
ยนังนลาเสนอคลาสนันึ่งหนนนึ่งแกว่บจุตรชายของเขาดด้วยผถูด้ทภีนึ่จะขนนื้นครองบนัลลนังกร์แลด้ว

1 พศด 28:1 ณ เยรธซาเลป็ม ดาวทิดไดห้ทรงเรมียกประชบมบรรดาเจห้านายทดัทั้งสทิทั้นของ
อทิสราเอล คชอเจห้านายของตระกธล และผธห้บดัญชาการกองทดัพทมีชื่รดับราชการตามเวร นายทหารนายรห้อย
และพนดักงานทดัทั้งสทิทั้นผธห้ดธแลทรดัพยหสมบดัตทิและฝธงสดัตวหของกษดัตรทิยหและโอรสของพระองคห พรห้อมกดับ
พนดักงานราชสกานดัก ทแกลห้วทหารและวมีรบบรบษทดัทั้งสทิทั้น ภาพเหตรุการณรนภีร เปห็นวนันทข้ายๆแหตงรนัชกาล
ของดาวธิด ซซที่งเหห็นไดข้ชนัดวตาไมตนานหลนังจากตอนทภีที่เขาเรธิที่มปตวยดนังทภีที่บนันทซกไวข้ใน 2 พงศรกษนัตรธิยร 1 
ในวนันทข้ายๆเหลตานนัรนแหตงการครองราชยรของเขา หลนังจากความเจห็บปตวยของเขา ดาวธิดกห็เรภียก
ประชรุมพวกเจข้าหนข้าทภีที่และพวกผถูข้นทาของงประชาชาตธินนัรน ทนัรงทหารและพลเรสือนสทาหรนับการ
ประชรุมศนักดธิธ สธิทธธิธ

1 พศด 28:2-5 แลห้วกษดัตรทิยหดาวทิดทรงลบกขซทั้นประทดับยชน และตรดัสวผ่า "พมีชื่นห้องของ
ขห้าพเจห้า และประชาชนของขห้าพเจห้า ขอจงฟดังขห้าพเจห้า ขห้าพเจห้ามมีใจประสงคหทมีชื่จะสรห้างพระนทิเวศ
อดันเปป็นทมีชื่พดักของหมีบพดันธสดัญญาของพระเยโฮวาหห และเพชชื่อเปป็นทมีชื่รองพระบาทของพระเจห้าของ
เรา และขห้าพเจห้าไดห้จดัดเตรมียมการกผ่อสรห้างไวห้เสรป็จแลห้ว ดาวธิดเรธิที่มกลตาวคทาปราศรนัยอทาลาของตนโดย
เตสือนใจเหลตาผถูข้ใตข้บนังคนับบนัญชาของเขาเกภีที่ยวกนับความปรารถนาทภีที่มภีมานานของเขาทภีที่จะสรข้างพระ
วธิหารหลนังหนซที่งทภีที่คงอยถูตถาวร เขาไดข้ททาการจนัดเตรภียมสธิที่งตตางๆไวข้มานานแลข้วเพสืที่อการนนัรน

3 แตผ่พระเจห้าตรดัสกดับขห้าพเจห้าวผ่า `เจห้าอยผ่าสรห้างนทิเวศเพชชื่อนามของเราเลย เพราะเจห้าเปป็น
นดักรบและไดห้ทกาโลหทิตใหห้ตก' ดาวธิดเตสือนใจพวกผถูข้นทาทภีที่มาประชรุมกนันของเขาดข้วยวตาพระเจข้าทรง
หข้ามเขามธิใหข้สรข้างพระวธิหารทภีที่จะมานนัรนเพราะวตาเขาเปห็นนนักรบทภีที่ไดข้ททาใหข้โลหธิตตกมาก

4 ถซงกระนดัทั้นกป็ดมีพระเยโฮวาหหพระเจห้าแหผ่งอทิสราเอลทรงเลชอกขห้าพเจห้าจากเรชอนบรรพบบรบษ
ของขห้าพเจห้าทดัทั้งหมด ใหห้เปป็นกษดัตรทิยหเหนชออทิสราเอลเปป็นนทิตยห เพราะพระองคหทรงเลชอกยธดาหหใหห้



เปป็นประมบข และในวงศหวานของยธดาหห เรชอนบรรพบบรบษของขห้าพเจห้า และในบรรดาบบตรชายของ
บทิดาขห้าพเจห้า พระองคหทรงพอพระทดัยในขห้าพเจห้า และทรงใหห้ขห้าพเจห้าเปป็นกษดัตรทิยหเหนชออทิสราเอล
ทดัทั้งปวง แมข้ถถูกสนัที่งหข้ามมธิใหข้สรข้างพระวธิหารนนัรน ดาวธิดกห็เตสือนใจคนของเขาวตาพระเจข้าไดข้ทรงเลสือก
เขาใหข้เปห็นกษนัตรธิยรอยตางชนัดเจน

5 และบบตรชายทดัทั้งสทิทั้นของขห้าพเจห้า (เพราะพระเยโฮวาหหทรงประทานบบตรชายเปป็นอดันมาก
แกผ่ขห้าพเจห้า) พระองคหทรงเลชอกซาโลมอนบบตรชายของขห้าพเจห้าใหห้นดัชื่งบดัลลดังกหแหผ่งราชอาณาจดักร
ของพระเยโฮวาหหเหนชออทิสราเอล นอกจากนภีร  ดาวธิดยนังประกาศแกตพวกผถูข้นทาของประชาชาตธินนัรนทภีที่มา
ประชรุมกนันดข้วยวตาพระเจข้าไดข้ทรงเลสือกซาโลมอนใหข้เปห็นกษนัตรธิยรองครตตอไปเหนสืออธิสราเอล เหห็นไดข้
ชนัดวตาเหตรุการณรนภีร เกธิดขซรนหลนังจากความพยายามทภีที่ลข้มเหลวของอาโดนภียาหรทภีที่จะชธิงบนัลลนังกร ดถู 1 
พงศาวดาร 29:22

1 พศด 28:6-7 พระองคหตรดัสกดับขห้าพเจห้าวผ่า `ซาโลมอนบบตรชายของเจห้าจะสรห้าง
นทิเวศของเราและลานนทิเวศของเรา เพราะเราไดห้เลชอกเขาใหห้เปป็นลธกของเรา และเราจะเปป็นพผ่อของ
เขา 7 เราจะสถาปนาราชอาณาจดักรของเขาใหห้อยธผ่เปป็นนทิตยห ถห้าเขาจะเพมียรแนผ่วแนผ่อยธผ่ในการรดักษา
ปฏทิบดัตทิตามบดัญญดัตทิของเราและคกาตดัดสทินของเราอยผ่างทมีชื่เขาทกาอยธผ่ในวดันนมีทั้ '

ดาวธิดจซงประกาศแกตเหลตาผถูข้ใตข้บนังคนับบนัญชาของเขาทภีที่มาประชรุมกนันวตาพระเจข้าไดข้ทรงสนัที่งใหข้
ซาโลมอนสรข้างพระวธิหารนนัรน พระเจข้าทรงบอกดาวธิดแลข้ววตาพระองครไดข้ทรงเลสือกซาโลมอนใหข้
เปห็นบรุตร (นนัที่นคสือ กษนัตรธิยร) ของพระองคร  และพระองครจะเปห็นเหมสือนบธิดาคนหนซที่งตตอเขา พระเจข้า
ทรงสนัญญาแลข้ววตาจะยกอาณาจนักรนนัรนใหข้แกตซาโลมอนตลอดไป ถด้าเขาสนัตยรซสืที่อในการเชสืที่อฟนังคทา
บนัญชาและบนัญญนัตธิ (นนัที่นคสือ ขข้อตนัดสธิน) เหลตานนัรนของพระเจข้า ดนังนนัรนทรุกอยตางจซงถถูกเตรภียมไวข้พรข้อม
แลข้วสทาหรนับการขซรนครองราชยรของซาโลมอนสถูตบนัลลนังกรของดาวธิดบธิดาของเขา

1 พศด 28:8-10 เพราะฉะนดัทั้นบดัดนมีทั้ทผ่ามกลางสายตาของคนอทิสราเอลทดัทั้งปวงอดัน
เปป็นชบมนบมชนของพระเยโฮวาหห และตผ่อพระกรรณของพระเจห้าของเรา จงประพฤตทิตามและ
แสวงพระบดัญญดัตทิทดัทั้งสทิทั้นของพระเยโฮวาหหพระเจห้าของเจห้าทดัทั้งหลาย เพชชื่อเจห้าจะไดห้กรรมสทิทธทิธิ์แผผ่น



ดทินอดันดมีนมีทั้ และมอบไวห้ใหห้เปป็นมรดกของลธกหลานผธห้มาภายหลดังเจห้าสชบไปเปป็นนทิตยห ดาวธิดจซงหนันไป
หาซาโลมอนซซที่งเหห็นไดข้ชนัดวตาอยถูตทภีที่นนัที่นดข้วย เขาออกคทาก ทาชนับหนซที่งแกตซาโลมอนเพสืที่อทภีที่จะเชสืที่อฟนังและ
แสวงหาคทาบนัญชาเหลตานนัรนขององครพระผถูข้เปห็นเจข้าพระเจข้าของเขา เมสืที่อททาเชตนนนัรนแลข้ว พระเจข้ากห็จะ
ประทานอทานาจครอบครองแผตนดธินอธิสราเอลอนันดภีนนัรนแกตเขา นอกจากนภีร  บรุตรชายทนัรงหลายของเขา
จะไดข้รนับอทานาจครอบครองนนัรนเปห็นมรดกตลอดไปเชตนกนัน นตาเศรข้าทภีที่สรุดทข้ายแลข้วซาโลมอนลสืมคทา
สนัที่งนนัรนเสภียเมสืที่อเขากลายเปห็นคนรทที่ารวยและมภีอทานาจมาก

9 ซาโลมอนบบตรของเราเออ๋ย เจห้าจงรธห้จดักพระเจห้าของบทิดาเจห้า และจงปรนนทิบดัตทิพระองคห
ดห้วยใจจรทิงและดห้วยความเตป็มใจของเจห้า เพราะพระเยโฮวาหหทรงพทิจารณาจทิตใจทดัทั้งปวง และทรง
เขห้าใจในแผนงานแหผ่งความคทิดทดัทั้งปวง ถห้าเจห้าแสวงหาพระองคห เจห้าจะพบพระองคห แตผ่ถห้าเจห้าทอด
ททิทั้งพระองคห พระองคหจะทรงเหวมีชื่ยงเจห้าออกไปเสมียเปป็นนทิตยห ดาวธิดจซงสนัที่งซาโลมอนวตา (1) “เจข้าจง
รถูข้จนักพระเจข้าของบธิดาเจข้า” คทาสนัที่งนนัรนเปห็นมากกวตาแคตการรถูข้เกภีที่ยวกนับองครพระผถูข้เปห็นเจข้า แตตเปห็นการรถูข้จนัก
พระองครอยตางใกลข้ชธิด – การรถูข้จนักพระองครอยตางแทข้จรธิง ดาวธิดยนังสนัที่งซาโลมอนดข้วยวตา (2) “จง
ปรนนธิบนัตธิพระองครดข้วยใจจรธิงและดข้วยความเตห็มใจของเจข้า” คทาทภีที่แปลเปห็น (ใจ)จรทิง (ชาเลม) มภี
ความหมายวตา ‘สมบถูรณรพรข้อม’ ดาวธิดจซงสนัที่งซาโลมอนใหข้ปรนนธิบนัตธิองครพระผถูข้เปห็นเจข้าดข้วยสรุดใจ
ของเขาและดข้วยความเตห็มใจ ดถู เพลงสดรุดภี 119:2, 10 ดาวธิดพถูดจากประสบการณรเพราะวตาเขาไดข้
ปรนนธิบนัตธิองครพระผถูข้เปห็นเจข้าเชตนนนัรนตลอดชภีวธิตของเขา

ดาวธิดเตสือนซาโลมอนอภีกวตา “พระเยโฮวาหรทรงพธิจารณาจธิตใจทนัรงปวง และทรงเขข้าใจใน
แผนงานแหตงความคธิดทนัรงปวง” พระเจข้าทรงทราบความคธิดและความมรุตงหมายเหลตานนัรนของจธิตใจ 
พระองครทรงทราบเหตรุจถูงใจตตางๆของเรา พระองครทรงทราบความคธิดตตางๆทภีที่อยถูตภายในสรุดของ
เรา และพระองครทรงทราบใจของซาโลมอนเชตนกนัน ดาวธิดเตสือนซาโลมอนเพธิที่มเตธิม (ตตอหนข้าผถูข้คน)
อภีกวตา “ถข้าเจข้าแสวงหาพระองคร เจข้าจะพบพระองคร แตตถข้าเจข้าทอดทธิรงพระองคร พระองครจะทรง
เหวภีที่ยงเจข้าออกไปเสภียเปห็นนธิตยร” ถข้าซาโลมอนจะแสวงหาองครพระผถูข้เปห็นเจข้าพระเจข้าของเขาตลอด
รนัชสมนัยของเขาในฐานะกษนัตรธิยร พระเจข้ากห็จะอยถูตดข้วยกนับเขาและอวยพรเขา ถข้าเขาทอดทธิรงองครพระ
ผถูข้เปห็นเจข้า พระเจข้ากห็จะทรงหนันการอวยพรของพระองครไปเสภียจากเขา พระเจข้าทรงททาเชตนนนัรนจรธิงๆ



เมสืที่อซาโลมอนหนันไปหาพระอสืที่นๆดนังทภีที่มภีบนันทซกไวข้ใน 1 พงศรกษนัตรธิยร 11:9, 14, 23, 25, 26 เมสืที่อซา
โลมอนทอดทธิรงองครพระผถูข้เปห็นเจข้า เขากห็เรธิที่มเจอความยรุตงยากตตางๆ การอวยพรของพระเจข้ากลาย
เปห็นการตภีสอนของพระเจข้า   

10 บดัดนมีทั้จงฟดังใหห้ดมี เพราะวผ่าพระเยโฮวาหหทรงเลชอกเจห้าใหห้สรห้างพระนทิเวศเพชชื่อเปป็นสถาน
บรทิสบทธทิธิ์ จงเขห้มแขป็งและทกาใหห้สกาเรป็จเถทิด" ดาวธิดจซงเตสือนสตธิซาโลมอน (ตตอหนข้าผถูข้คน) พระเจข้าไดข้
ทรงเลสือกเขาใหข้สรข้างพระวธิหารแลข้ว ดาวธิดจซงหนรุนใจเขาใหข้เขข้มแขห็ง (ในจธิตวธิญญาณและจธิตใจ) 
และลงมสือททา – ทภีที่จะไมตผลนัดวนันประกนันพรรุตง 

1 พศด 28:11-13 แลห้วดาวทิดทรงมอบใหห้กดับซาโลมอนโอรสของพระองคห ซซชื่งแผนผดัง
มบขของพระวทิหารและแผนผดังเรชอนตผ่างๆของพระวทิหารนดัทั้น คลดังและหห้องชดัทั้นบน และหห้องชดัทั้นใน 
และหห้องสกาหรดับพระทมีชื่นดัชื่งกรบณา 12 และแผนผดังทดัทั้งสทิทั้นซซชื่งพระองคหมมีอยธผ่ในพระทดัย ในเรชชื่องลาน
ของพระนทิเวศของพระเยโฮวาหห และบรรดาหห้องระเบมียงรอบ และคลดังสกาหรดับพระนทิเวศของ
พระเจห้า และคลดังสกาหรดับบรรดาของถวาย 13 และผดังสกาหรดับเวรปบโรหทิตและคนเลวมี และงาน
ปรนนทิบดัตทิทดัทั้งสทิทั้นในพระนทิเวศของพระเยโฮวาหห และสกาหรดับบรรดาเครชชื่องใชห้ในงานปรนนทิบดัตทิใน
พระนทิเวศของพระเยโฮวาหห

ในการประชรุมกนันของพวกผถูข้นทาของอธิสราเอลกนับดาวธิดและซาโลมอน ดาวธิดจซงใหข้แบบ
แปลนเหลตานนัรนแกตซาโลมอนสทาหรนับพระวธิหารทภีที่จะมานนัรนตนัรงแตตมรุขชนัรนนอกไปจนถซงทภีที่บรธิสรุทธธิธ
ทภีที่สรุด ขข้อ 12 กลตาวชนัดเจนวตาพระวธิญญาณของพระเจข้าทรงเปธิดเผยแกตดาวธิดถซงแบบแปลนทภีที่ชนัดเจน
เหลตานนัรนของพระวธิหารทนัรงหลนังซซที่งรวมถซงการจนัดระเบภียบเวรตตางๆ (นนัที่นคสือ กะตตางๆ) ของพวก
ปรุโรหธิตและคนเลวภีดข้วย มนันถถูกก ทาหนดโดยพระเจข้าและถถูกเปธิดเผยโดยพระวธิญญาณของพระเจข้าแกต
ดาวธิด เหห็นไดข้ชนัดวตาดาวธิดอตอนไหวตตอการทรงนทาของพระวธิญญาณบรธิสรุทธธิธ และบนันทซกสธิที่งทนัรงปวงทภีที่
พระเจข้าทรงเปธิดเผยแกตเขา

1 พศด 28:14-18 พระองคหทรงมอบนกทั้าหนดักทองคกาของเครชชื่องใชห้ทองคกาทบกอยผ่าง
สกาหรดับการปรนนทิบดัตทิแตผ่ละอยผ่าง นกทั้าหนดักเงทินของเครชชื่องใชห้เงทินทบกอยผ่างสกาหรดับงานปรนนทิบดัตทิ



แตผ่ละอยผ่าง 15 นกทั้าหนดักของเชทิงประทมีปทองคกาและตะเกมียงทองคกา นกทั้าหนดักของเชทิงประทมีปแตผ่ละ
คดันกดับตะเกมียงแตผ่ละดวง นกทั้าหนดักเงทินของเชทิงประทมีป ทดัทั้งเชทิงประทมีปกดับตะเกมียงนดัทั้น ตามทมีชื่จะใชห้
คดันประทมีปแตผ่ละคดัน

พระวธิญญาณของพระเจข้าทรงระบรุเจาะจงแกตดาวธิดดข้วยถซงปรธิมาณทภีที่ชนัดเจนของทองคทาหรสือ
เงธินสทาหรนับเครสืที่องใชข้ตตางๆของการปรนนธิบนัตธิในพระวธิหาร กลตาวอยตางเจาะจงกห็คสือ ดาวธิดไดข้รนับแจข้ง
จากพระเจข้าเกภีที่ยวกนับแบบแปลนทภีที่ชนัดเจนเหลตานนัรนและปรธิมาณทองคทาทภีที่ควรถถูกใชข้สทาหรนับคนัน
ประทภีปเหลตานนัรน (เมโนราหร์) ทภีที่ททาดข้วยทองคทาและคนันประทภีปเหลตานนัรนทภีที่ททาดข้วยเงธิน

15 นกทั้าหนดักของเชทิงประทมีปทองคกาและตะเกมียงทองคกา นกทั้าหนดักของเชทิงประทมีปแตผ่ละคดัน
กดับตะเกมียงแตผ่ละดวง นกทั้าหนดักเงทินของเชทิงประทมีป ทดัทั้งเชทิงประทมีปกดับตะเกมียงนดัทั้น ตามทมีชื่จะใชห้คดัน
ประทมีปแตผ่ละคดัน รายละเอภียดเจาะจงเกภีที่ยวกนับเมโนราหรหลนักของพระวธิหารไมตเพภียงถถูกใหข้ไวข้
เทตานนัรน แตตคนันประทภีปทภีที่เหลสืออภีกสธิบคนันนนัรน (เมโนราหร์ตว่างๆ) ดข้วยซซที่งจะตข้องถถูกวางในพระวธิหาร ดถู
1 พงศรกษนัตรธิยร 7:49

16 นกทั้าหนดักทองคกาสกาหรดับโตอ๊ะขนมปดังหนห้าพระพดักตรหแตผ่ละโตอ๊ะ เงทินสกาหรดับโตอ๊ะเงทิน 
ปรธิมาณทภีที่แนตชนัดของทองคทาทภีที่จะถถูกใชข้สทาหรนับโตบ๊ะเหลตานนัรนของขนมปนังหนข้าพระพนักตรรถถูกระบรุ
เจาะจงโดยพระเจข้าแกตดาวธิดเชตนเดภียวกนับเงธินสทาหรนับโตบ๊ะตตางๆทภีที่สทาคนัญนข้อยกวตาของพระวธิหาร

17 และขอเกมีชื่ยวเนชทั้อ ชาม กดับคนโทเปป็นทองคกาบรทิสบทธทิธิ์ ชามทองคกาและนกทั้าหนดักทองคกา
ของแตผ่ละลธก ชามเงทินและนกทั้าหนดักเงทินของแตผ่ละลธก พระเจข้าทรงระบรุเจาะจงแกตดาวธิดดข้วยถซงแบบ
แปลนทภีที่แนตชนัดเหลตานนัรนและปรธิมาณทองคทาและเงธินทภีที่จะถถูกใชข้ในอรุปกรณรและเครสืที่องใชข้เหลตานนัรนทภีที่
ถถูกใชข้สทาหรนับการถวายเครสืที่องสนัตวบถูชาทภีที่พระวธิหาร

18 แทผ่นเครชชื่องหอมทกาดห้วยทองคกาเนชทั้อละเอมียดและนกทั้าหนดักของแทผ่นนดัทั้น ทดัทั้งแผนผดัง
สกาหรดับรถรบทองคกาของเครธบ ซซชื่งกางปมีกออกปกหมีบพดันธสดัญญาของพระเยโฮวาหห ลนักษณะ
เฉพาะทภีที่เจาะจงตตางๆซซที่งรวมถซงปรธิมาณทองคทาทภีที่จะถถูกใชข้ในแทตนเผาเครสืที่องหอมถถูกเปธิดเผยโดย
พระเจข้าแกตดาวธิดรวมถซงเครถูบทองคทาทนัรงสองนนัรนทภีที่ปภีกของพวกมนันกางออกเหนสือหภีบพนันธสนัญญา



1 พศด 28:19 ดาวทิดตรดัสวผ่า "สทิชื่งทดัทั้งปวงเหลผ่านมีทั้พระเยโฮวาหหทรงกระทกาใหห้
ขห้าพเจห้าเขห้าใจโดยอาศดัยลายพระหดัตถหของพระองคหเหนชอขห้าพเจห้า คชองานทบกอยผ่างซซชื่งจะตห้อง
กระทกาตามแผนผดังนดัทั้น" ดาวธิดแสดงการเปธิดเผยทภีที่นตาอนัศจรรยรยธิที่งตรงนภีร  แบบแปลนทภีที่ชนัดเจนเหลตา
นนัรนของพระวธิหารถถูกสตงมอบใหข้แกตเขาเปห็นลายลนักษณรอนักษร และถถูกเขภียนโดยพระเจข้าเอง – “งาน
ทรุกอยตางซซที่งจะตข้องกระททาตามแผนผนังนนัรน” เกรงวตาผถูข้ใดจะตนัรงคทาถามสธิที่งทภีที่มภีมากตอนเรสืที่องนภีร  เราควร
ระลซกวตาการประทานพระราชบนัญญนัตธิในตอนแรกนนัรน “ถถูกเขภียนโดยนธิรวพระหนัตถรของพระเจข้า” ใน
วธิธภีตตางๆซซที่งไมตถถูกพรรณนา พระเจข้าทรงสตงมอบแกตดาวธิดซซที่งแบบแปลนทภีที่ถถูกเขภียนเหลตานนัรนสทาหรนับ
พระวธิหารพรข้อมกนับรายละเอภียดเจาะจงตตางๆรวมอยถูตดข้วย

1 พศด 28:20-21 แลห้วดาวทิดตรดัสกดับซาโลมอนโอรสของพระองคหวผ่า "จงเขห้มแขป็ง
และกลห้าหาญ และทกาใหห้สกาเรป็จเถทิด อยผ่ากลดัวเลย อยผ่าขยาด เพราะวผ่าพระเยโฮวาหหพระเจห้า คชอ
พระเจห้าของขห้าจะทรงสถทิตกดับเจห้า พระองคหจะไมผ่ทรงปลผ่อยใหห้เจห้าลห้มเหลวหรชอทอดททิทั้งเจห้า จนกวผ่า
งานทดัทั้งสทิทั้นสกาหรดับงานปรนนทิบดัตทิแหผ่งพระนทิเวศของพระเยโฮวาหหจะสกาเรป็จ ดาวธิดจซงหนรุนใจซา
โลมอนใหข้ลงมสือททางานนนัรน ดาวธิดหนรุนใจเขาใหข้เขข้มแขห็งฝตายวธิญญาณและมภีก ทาลนังใจ เหนสืออสืที่นใด
แลข้ว เขาแคตตข้องททามนัน นอกจากนภีร  เขาแนะนทาซาโลมอนมธิใหข้หวาดกลนัวงานทภีที่จะมานนัรนหรสือขยาด 
เหตรุผลสทาหรนับความกลข้าหาญเชตนนนัรนกห็คสือวตา “พระเยโฮวาหรพระเจข้า คสือพระเจข้าของขข้าจะทรง
สถธิตกนับเจข้า พระองครจะไมตทรงปลตอยใหข้เจข้าลข้มเหลวหรสือทอดทธิรงเจข้า จนกวตางานทนัรงสธิรนสทาหรนับงาน
ปรนนธิบนัตธิแหตงพระนธิเวศของพระเยโฮวาหรจะสทาเรห็จ” พระเจข้าจะทรงอยถู ตกนับเขาและชถูก ทาลนังเขา
จนกวตางานยนักษรทภีที่เปห็นการสรข้างพระวธิหารนภีร จะสทาเรห็จ

21 ดธเถทิด มมีเวรปบโรหทิตและคนเลวมี จะอยธผ่กดับเจห้าสกาหรดับงานปรนนทิบดัตทิทบกอยผ่างแหผ่งพระ
นทิเวศของพระเจห้า ในการนมีทั้ทดัทั้งสทิทั้นจะมมีคนอยธผ่กดับเจห้า คชอทบกคนทมีชื่เตป็มใจ และเปป็นผธห้มมีฝมีมชอในงาน
ปรนนทิบดัตทิทบกอยผ่าง ทดัทั้งประมบขและประชาชนทดัทั้งปวงจะอยธผ่ในบดังคดับบดัญชาของเจห้าทดัทั้งสทิทั้น" ดาวธิด
หนรุนใจซาโลมอนดข้วยวตาเวรตตางๆของพวกปรุโรหธิตและคนเลวภีจะอยถูตทภีที่นนัที่นเพสืที่อชตวยเหลสือเขาในการ
ททางานยนักษรทภีที่รออยถูตนนัรนจนสทาเรห็จ นอกจากนภีร  พวกประมรุข (นนัที่นคสือ พวกผถูข้วตาราชการ) ของตระกถูล



เหลตานนัรนจะอยถูตทภีที่นนัที่นดข้วยเพสืที่อใหข้ความชตวยเหลสือ สรรุปกห็คสือ ซาโลมอนจะไมตเพภียงไดข้รนับความชตวย
เหลสือจากพระเจข้าสทาหรนับงานทภีที่รออยถูตเทตานนัรน แตตจากพวกผถูข้นทาของประชาชาตธินนัรนดข้วย

*****

ภนพรวมของ 1 พงศนวดนร 29: บทสจุดทด้ายของ 1 พงศาวดาร นลาเสนอคลาสนันึ่งของดาวยิดทภีนึ่มภี
ตว่อประชาชาตยินนันื้น คลาอธยิษฐานของเขาทภีนึ่เปป็นการขอบพระคจุณและคลาทถูลขอความชว่วยเหลสือจาก
พระเจด้า การขนนื้นครองราชยร์ของซาโลมอน และการสยินื้นชภีวยิตของดาวยิด

1 พศด 29:1 และกษดัตรทิยหดาวทิดตรดัสกดับชบมนบมชนทดัทั้งสทิทั้นวผ่า "ซาโลมอนบบตรชาย
ของเรา ซซชื่งเปป็นผธห้เดมียวทมีชื่พระเจห้าทรงเลชอกไวห้นดัทั้น ยดังเปป็นคนหนบผ่มและไมผ่มมีความชกานาญ การงานกป็
ใหญผ่โต เพราะวผ่าพระนทิเวศนดัทั้นมทิใชผ่สกาหรดับคน แตผ่สกาหรดับพระเยโฮวาหหพระเจห้า ในบททภีที่แลข้ว ดา
วธิดไดข้กลตาวแกตพวกผถูข้นทาของประชาชาตธินนัรนพรข้อมกนับซาโลมอนดข้วย ในบทนภีรดาวธิดกลตาวคทา
ปราศรนัยของตนแกตพวกเขาตตอไป อยตางไรกห็ตาม จรุดสนใจหลนักตอนนภีรคสือ ความรนับผธิดชอบของ
ประชาชาตธินนัรนทภีที่มภีตตอกษนัตรธิยรองครใหมตของพวกเขา ดาวธิดกลตาวชนัดเจนอภีกครนัร งแกตพวกผถูข้นทาเหลตานนัรน
วตาพระเจข้าไดข้ทรงเลสือกซาโลมอนใหข้สสืบทอดเขาบนบนัลลนังกรนนัรน ถซงกระนนัรน ซาโลมอนกห็เปห็นชาย
หนรุตมคนหนซที่งและไมตมภีความชทานาญเมสืที่อเทภียบกนับกษนัตรธิยรผถูข้โชกโชนอยตางดาวธิด งานใหญตรออยถูต
เบสืรองหนข้า – การกตอสรข้างพระวธิหารนนัรน ยธิที่งกวตานนัรนดาวธิดยนังเตสือนใจพวกผถูข้นทาของประชาชาตธินนัรนวต
า “มหานธิเวศนนัรนมธิใชตสทาหรนับคน แตตสทาหรนับพระเยโฮวาหรพระเจข้า”

1 พศด 29:2-5 เพราะฉะนดัทั้นเราจซงจดัดเตรมียมไวห้สกาหรดับพระนทิเวศของพระเจห้าของ
เรา เตป็มความสามารถของเรา คชอทองคกาสกาหรดับสทิชื่งทมีชื่ทกาดห้วยทองคกา และเงทินสกาหรดับสทิชื่งทมีชื่ทกาดห้วย
เงทิน และทองสดัมฤทธทิธิ์สกาหรดับสทิชื่งทมีชื่ทกาดห้วยทองสดัมฤทธทิธิ์ และเหลป็กสกาหรดับสทิชื่งทมีชื่ทกาดห้วยเหลป็ก และไมห้
สกาหรดับสทิชื่งทมีชื่ทกาดห้วยไมห้ มมีพลอยสมีนกทั้าขห้าว และพลอยสกาหรดับฝดัง พลวง หทินลาย เพชรพลอยทบกชนทิด
และหทินอผ่อนมายมาย

โปรดสนังเกตคทาพถูดของดาวธิด: “เราจซงจนัดเตรภียมไวข้สทาหรนับพระนธิเวศของพระเจข้าของเรา 
เตห็มความสามารถของเรา” ยนังมภีบทเรภียนหนซที่งทภีที่มภีพลนังมากในเรสืที่องนภีรสทาหรนับเราในปนัจจรุบนัน ในปภี



ทข้ายๆของดาวธิด จรุดสนใจหลนักของเขาอยถู ตทภีที่การจนัดเตรภียมตตางๆสทาหรนับพระวธิหารทภีที่บรุตรชายของเขา
จะสรข้าง แทนทภีที่จะเกห็บสะสมความมนั ที่งคนั ที่งมหาศาลไวข้สทาหรนับตนัวเอง ดาวธิดกลนับใสตความมนั ที่งคนั ที่งของ
ตนไวข้ในคลนังทรนัพยรของพระเจข้าสทาหรนับพระวธิหารทภีที่จะมานนัรน ดนังนนัรนเขาจซงไดข้รวบรวมทองคทา เงธิน 
ทองสนัมฤทธธิธ  เหลห็ก ไมข้พธิเศษตตางๆและพลอยทรุกชนธิดรวมถซงหธินอตอนสทาหรนับการกตอสรข้างทภีที่จะมภี
ขซรนนนัรน

3 ยทิชื่งกวผ่านดัทั้นอมีกนอกจากสทิชื่งทดัทั้งปวงทมีชื่เราจดัดหาไวห้สกาหรดับนทิเวศบรทิสบทธทิธิ์แลห้ว เรายดังมมีทองคกา
และเงทินเปป็นสมบดัตทิของเราเอง และเพราะความรดักของเราทมีชื่มมีตผ่อพระนทิเวศของพระเจห้าของเรา เรา
มอบใหห้แกผ่พระนทิเวศแหผ่งพระเจห้าของเรา เพราะวตาโครงการพระวธิหารนภีร เปห็นสธิที่งทภีที่เขารนักสรุดหนัวใจ 
ดาวธิดจซงไดข้ถวายทรนัพยรสมบนัตธิของตนเองสทาหรนับ “พระนธิเวศของพระเจข้าของเรา นอกเหนสือจากสธิที่ง
ทนัรงปวงทภีที่เราไดข้จนัดเตรภียมสทาหรนับพระนธิเวศบรธิสรุทธธิธ นภีร แลข้ว” เขาไมตเพภียงสะสมทรนัพยากรตตางๆโดย
ทนั ที่วไปสทาหรนับพระวธิหารทภีที่จะมานนัรนเทตานนัรน แตตเขายนังใชข้เงธินทองของตนัวเองสทาหรนับการนนัรนดข้วย

4 ดดังนมีทั้ ทองคกาสามพดันตะลดันตห เปป็นทองคกาเมชองโอฟมีรห และเงทินถลบงแลห้วเจป็ดพดันตะลดันตห
เพชชื่อจะบบผนดังพระนทิเวศ ดาวธิดไดข้ถวายจากเงธินทรุนสตวนตนัวของเขาเอง คสือ ทองคทา 3,000 ตะลนันตร 
ทองคทาเมสืองโอฟภีรรถถูกถสือวตาเนสืรอดภีทภีที่สรุดในโลกสมนัยนนัรน เขายนังไดข้ถวายเงธินทภีที่ถลรุงแลข้ว 7,000 ตะลนันตร
ของเขาเองดข้วย “เพสืที่อจะบรุผนนังพระนธิเวศ” 

5 ทองคกาสกาหรดับสทิชื่งทมีชื่ทกาดห้วยทองคกา และเงทินสกาหรดับสทิชื่งทมีชื่ทกาดห้วยเงทิน และเพชชื่องานทดัทั้งสทิทั้นทมีชื่
ชผ่างจะตห้องทกาดห้วยมชอ ใครบห้างเตป็มใจทมีชื่จะถวายของพรห้อมกดับถวายตดัวแดผ่พระเยโฮวาหหในวดันนมีทั้" 
ดาวธิดจซงไดข้ถวายจากเงธินทรุนของเขาเองเพสืที่อการกตอสรข้างพระวธิหารนนัรน เขาจซงทข้าทายพวกผถูข้นทาทภีที่
ชรุมนรุมกนันของประชาชาตธินนัรนใหข้ถวายแบบเดภียวกนัน “ใครบข้างเตห็มใจทภีที่จะถวายของพรข้อมกนับถวาย
ตนัวแดตพระเยโฮวาหรในวนันนภีร ” นนัที่นคสือ ใครบข้างในพวกทตานเตห็มใจทภีที่จะถวายสทาหรนับงานของพระเจข้า
เหมสือนทภีที่ขข้าพเจข้าไดข้ถวาย

1 พศด 29:6-9 แลห้วเจห้านายของบรรพบบรบษ บรรดาประมบขของตระกธลแหผ่ง
อทิสราเอล ทดัทั้งนายทหารนายรห้อย และพนดักงานดธแลราชการกป็ถวายดห้วยความเตป็มใจ ดาวธิดไดข้นทา



โดยเปห็นแบบอยตางแลข้ว เขาไดข้ถวายดข้วยใจกวข้างขวางจากเงธินทรุนสตวนตนัวของเขาเองสทาหรนับ
โครงการกตอสรข้างพระวธิหารนนัรน ดนังนนัรน พวกผถูข้นทาของประชาชาตธินนัรนจซง “ถวายดข้วยความเตห็มใจ” 
เชตนกนัน

7 เขาทดัทั้งหลายถวายเพชชื่องานปรนนทิบดัตทิแหผ่งพระนทิเวศของพระเจห้า เปป็นทองคกาหห้าพดันตะลดัน
ตห และหนซชื่งหมชชื่นดารทิค เงทินหนซชื่งหมชชื่นตะลดันตห ทองสดัมฤทธทิธิ์หนซชื่งหมชชื่นแปดพดันตะลดันตห และเหลป็ก
หนซชื่งแสนตะลดันตห พวกผถูข้นทาของประชาชาตธินนัรนจซงควข้าโอกาสและถวายทองคทา 5,000 ตะลนันตร เงธิน 
10,000 ตะลนันตร ทองสนัมฤทธธิธ  18,000 ตะลนันตรและเหลห็ก 100,000 ตะลนันตร

8 ผธห้ใดทมีชื่มมีเพชรพลอยกป็ถวายไวห้ทมีชื่คลดังพระนทิเวศของพระเยโฮวาหห ในความด ธแลของเยฮมี
เอลคนเกอรหโชน คนเหลตานนัรนทภีที่มภีเพชรพลอยมภีคตากห็นทาพวกมนันมายนังคลนังทรนัพยรนนัรนโดยมอบไวข้แกต
เยฮภีเอลคนเกอรรโชน ซซที่งพรข้อมกนับบรุตรชายทนัรงหลายของเขามภีหนข้าทภีที่ดถูแลคลนังของพระวธิหาร ดถู 1 
พงศาวดาร 26:21-22

9 แลห้วประชาชนกป็เปรมปรมีดทิธิ์ เพราะเขาถวายสทิชื่งเหลผ่านมีทั้ตามความสมดัครใจของเขา เพราะ
เขาถวายดห้วยความจรทิงใจและความเตป็มใจแดผ่พระเยโฮวาหห กษดัตรทิยหดาวทิดกป็ทรงเปรมปรมีดทิธิ์เปป็นทมีชื่ยทิชื่ง
ดห้วย ในขข้อ 9 มภีบทเรภียนหนซที่งอนันทรงพลนังเกภีที่ยวกนับการเปห็นผถูข้อารนักขา เมสืที่อประชาชนของพระเจข้า
ถวายอยตางเตห็มใจและดข้วยใจเพภียบพรข้อม (นนัที่นคสือ สรุดใจ) เพสืที่องานของพระเจข้า กห็มภีความชสืที่นชมยธินดภี
เมสืที่อตนัวแทนเหลตานนัรนของประชาชาตธินนัรนถวายเชตนกนันเหมสือนทภีที่ดาวธิดไดข้ถวาย พวกเขากห็ชสืที่นชมยธินดภี 
มภีความชสืที่นบานอยตางแทข้จรธิงในการถวาย การใหข้เปห็นเหตรุใหข้เกธิดความสรุขยธิที่งกวตาการรนับ พวกเขาไดข้
ถวายอยตางเตห็มใจ คทาทภีที่แปลเปห็น ความจรทิงใจ (ชาเลม) มภีความหมายวตา ‘เพภียบพรข้อม’ หรสือ ‘หมด
ทนัรงตนัว’ พวกเขาไดข้ถวายดข้วยสรุดใจของพวกเขา ในทางกลนับก นันดาวธิดกห็ชสืที่นชมยธินดภีกนับพวกเขาดข้วย
ความชสืที่นบานใหญตยธิที่ง เมสืที่อประชาชนของพระเจข้าลรุกขซรนและถวายดข้วยสรุดใจของพวกเขา กห็มภีความ
ชสืที่นบาน ความตระหนภีที่และความขภีร เหนภียวนทามาแตตจธิตใจทภีที่ขรุตนเคสือง ความเอสืรอเฟสืร อเผสืที่อแผตยตอมนทามา
ซซที่งความชสืที่นบาน



1 พศด 29:10-12 เพราะฉะนดัทั้นดาวทิดจซงสรรเสรทิญพระเยโฮวาหหตผ่อหนห้าชบมนบมชนทดัทั้ง
ปวง และดาวทิดทธลวผ่า "ขห้าแตผ่พระเยโฮวาหหพระเจห้าแหผ่งอทิสราเอลบรรพบบรบษของขห้าพระองคหทดัทั้ง
หลาย สาธบการแดผ่พระองคหเปป็นนทิตยหและเปป็นนทิตยห 11 โอ ขห้าแตผ่พระเยโฮวาหห ความยทิชื่งใหญผ่ ฤทธานบ
ภาพ สงผ่าราศมี ชดัยชนะ และความโอผ่อผ่าตระการเปป็นของพระองคห และบรรดาสทิชื่งทมีชื่มมีอยธผ่ในฟห้า
สวรรคหและในแผผ่นดทินโลกเปป็นของพระองคห โอ ขห้าแตผ่พระเยโฮวาหห ราชอาณาจดักรเปป็นของ
พระองคห และพระองคหทรงเปป็นทมีชื่ยกยผ่องเปป็นจอมของสทิชื่งสารพดัด 12 ทดัทั้งความมดัชื่งคดัชื่งและเกมียรตทิมา
จากพระองคห และพระองคหทรงครอบครองอยธผ่เหนชอทบกสทิชื่ง ฤทธานบภาพและมหทิทธทิฤทธทิธิ์อยธผ่ใน
พระหดัตถหของพระองคห และอยธผ่ทมีชื่พระหดัตถหของพระองคหทมีชื่จะทรงกระทกาใหห้ใหญผ่ยทิชื่งและประทาน
กกาลดังแกผ่คนทดัทั้งมวล

ดาวธิดจซงลรุกขซรนเพสืที่อถวายสาธรุการ (นนัที่นคสือ สรรเสรธิญ) องครพระผถูข้เปห็นเจข้าตตอหนข้าชรุมนรุมชน
ทภีที่มารวมตนัวกนันนนัรนซซที่งเปห็นเหลตาผถูข้นทาของประชาชาตธินนัรน (28:1) เมสืที่อประชาชาตธินนัรนทนัรงหมดถวาย 
ดาวธิดจซงสรรเสรธิญพระเยโฮวาหรพระเจข้า โปรดสนังเกตคทาสรรเสรธิญหลายประการของดาวธิดทภีที่มภีตตอ
พระเจข้า (1) ความยธิที่งใหญต ฤทธานรุภาพ สงตาราศภี ชนัยชนะ และความโอตอตาตระการเปห็นของพระองคร 
จนักรวาลทนัรงสธิรนเปห็นของพระองคร ดถู เพลงสดรุดภี 24:1 (2) ราชอาณาจนักรของพระเจข้า (และราช
อาณาจนักรอธิสราเอล) เปห็นของพระองคร พระองครทรงเปห็นทภีที่ยกยตองเหนสือสธิที่งทนัรงปวง (3) พระองคร
ทรงเปห็นแหลตงทภีที่มาของความมนั ที่งคนั ที่งและเกภียรตธิยศและพระองครทรงเปห็นกษนัตรธิยรเหนสือสธิที่งทนัรงปวง (4)
ในพระหนัตถรของพระองครคสือ ฤทธานรุภาพและมหธิทธธิฤทธธิธ และ (5) ในพระหนัตถรของพระองครคสือ 
ความสามารถทภีที่จะททาใหข้ยธิที่งใหญตและใหข้พละกทาลนังแกตสธิที่งทนัรงปวง 

1 พศด 29:13 ฉะนดัทั้นบดัดนมีทั้ขห้าพระองคหทดัทั้งหลายโมทนาพระคบณพระองคหผธห้เปป็น
พระเจห้าของขห้าพระองคห และสรรเสรทิญพระนามอดันรบผ่งโรจนหของพระองคห ดนังนนัรน ดาวธิดจซง
ขอบพระครุณพระบธิดาในสวรรครของเขาและสรรเสรธิญพระนามอนันเปภีที่ยมสงตาราศภีของพระองคร เขา
อวดในพระเจข้าของเขา



1 พศด 29:14-15 แตผ่ขห้าพระองคหเปป็นผธห้ใด และชนชาตทิของขห้าพระองคหเปป็นผธห้ใด ทมีชื่ขห้า
พระองคหทดัทั้งหลายจะสามารถถวายแดผ่พระองคหดห้วยความเตป็มใจเชผ่นนมีทั้ เพราะวผ่าสทิชื่งของทบกอยผ่างมา
จากพระองคห ขห้าพระองคหทดัทั้งหลายไดห้ถวายของทมีชื่เปป็นของพระองคหแดผ่พระองคหเทผ่านดัทั้น ทตามกลาง
เพลงสรรเสรธิญพระเจข้าของเขา ดาวธิดหยรุดชนั ที่วครถูต เพสืที่อนซกยข้อนถซงความไมตสทาคนัญของตนัวเขาเองและ
ประชาชาตธิของเขา ดาวธิดเปห็นคนถตอมใจอยตางแทข้จรธิงและถตอมตนัวลงตตอพระพนักตรรพระเจข้าผถูข้ทรง
มหธิทธธิฤทธธิธ  เขาถถูกททาใหข้ถตอมใจทภีที่วตาประชาชนของเขาจะลรุกขซรนและถวายอยตางมากมายขนาดนนัรน
และอยตางเตห็มใจเชตนนนัรนแดตพระเจข้า เขายอมรนับอยตางเปธิดเผยวตา “ของประทานอนันดภีทรุกอยตาง และ
ของประทานอนันเลธิศทรุกอยตางยตอมมาจากเบสืรองบน และสตงลงมาจากพระบธิดาแหตงบรรดาดวงสวตาง 
ในพระบธิดาไมตมภีการแปรปรวน หรสือไมตมภีเงาอนันเนสืที่องจากการเปลภีที่ยนแปลง” (ยากอบ 1:17)

15 เพราะวผ่าขห้าพระองคหทดัทั้งหลายเปป็นคนตผ่างดห้าวตผ่างแดนตผ่อพระพดักตรหพระองคห และเปป็น
คนอาศดัยอยธผ่ชดัชื่วคราว ดดังทมีชื่บรรพบบรบษของขห้าพระองคหไดห้เปป็นอยผ่างนดัทั้นมาแลห้ว วดันปมีของขห้าพระองคห
บนแผผ่นดทินโลกเปป็นเหมชอนเงา และไมผ่มมีอะไรจมีรดัง ดาวธิดยอมรนับอยตางเปธิดเผยวตา “เขาทนัรงหลายเปห็น
คนตตางดข้าวและเปห็นผถูข้สนัญจรอยถูตในแผตนดธินโลก” (ฮภีบรถู 11:13) เขาตระหนนักวตาชภีวธิตเปห็นเหมสือนเงา 
(นนัที่นคสือ หายไปอยตางรวดเรห็ว) ดถู ยากอบ 4:14

1 พศด 29:16 โอ ขห้าแตผ่พระเยโฮวาหหพระเจห้าของขห้าพระองคหทดัทั้งหลาย ของ
มากมายเหลผ่านมีทั้ทดัทั้งสทิทั้นซซชื่งขห้าพระองคหจดัดหาเพชชื่อสรห้างพระนทิเวศถวายแดผ่พระองคหเพชชื่อพระนาม
บรทิสบทธทิธิ์ของพระองคห มาจากพระหดัตถหของพระองคห และเปป็นของพระองคหทดัทั้งสทิทั้น แมข้ดาวธิดและ
ประชาชนเหลตานนัรนไดข้ถวายอยตางมากมายเพสืที่อการกตอสรข้างพระวธิหารนนัรน ดาวธิดกห็ตระหนนักวตา
สรุดทข้ายแลข้วมนันมาจากพระเจข้าเองเพราะวตาสธิที่งทนัรงปวงเปห็นของพระองคร เขาจซงสรรเสรธิญพระองคร
ตตอไปอภีก

1 พศด 29:17-19 ขห้าแตผ่พระเจห้าของขห้าพระองคห ขห้าพระองคหทราบแนผ่วผ่า พระองคห
ทรงทดลองจทิตใจ และทรงพอพระทดัยในความเทมีชื่ยงธรรม สผ่วนขห้าพระองคห ขห้าพระองคหไดห้ถวาย
ทบกสทิชื่งเหลผ่านมีทั้ทดัทั้งสทิทั้นดห้วยความเตป็มใจในความเทมีชื่ยงธรรมแหผ่งจทิตใจของขห้าพระองคห และบดัดนมีทั้ขห้า



พระองคหชชชื่นใจทมีชื่ไดห้เหป็นประชาชนของพระองคห ผธห้ซซชื่งอยธผ่ ณ ทมีชื่นมีทั้ไดห้เตป็มใจถวายแดผ่พระองคห ดาวธิด
รนับรถูข้วตาพระเจข้าทรงประเมธินใจมนรุษยรจรธิงๆ ดถู เพลงสดรุดภี 66:10 นอกจากนภีร  พระเจข้ายนังทรงพอ
พระทนัยในความเทภีที่ยงธรรมของจธิตใจดข้วย แนตทภีเดภียวพระเจข้าทรงรนักความชอบธรรม ดถู เพลงสดรุดภี 
5:12, 11:7, 33:5, 45:7, 146:8 และฮภีบรถู 1:9 ดาวธิดจซงสารภาพวตาในความเทภีที่ยงธรรม (นนัที่นคสือ ความ
สนัตยรสรุจรธิต) แหตงใจของเขา เขาไดข้เตห็มใจถวายแดตพระเจข้าซซที่งเงธินทรุนเหลตานนัรนสทาหรนับพระวธิหาร เขา
ยนังชสืที่นชมยธินดภีดข้วยในการเหห็นความชสืที่นบานของประชาชนของเขาเองเมสืที่อพวกเขาถวายเชตนกนัน

18 โอ ขห้าแตผ่พระเยโฮวาหหพระเจห้าของอดับราฮดัม อทิสอดัคและอทิสราเอลบรรพบบรบษของขห้า
พระองคหทดัทั้งหลาย ขอพระองคหทรงรดักษาความประสงคหแหผ่งความคทิดในใจของประชาชนของ
พระองคหใหห้เปป็นเชผ่นนมีทั้เสมอไป และขอทรงตดัทั้งจทิตใจของเขาทดัทั้งหลายใหห้มดัชื่นในพระองคห ดาวธิดจซงทถูล
ขอพระเจข้าใหข้ทรงรนักษาจธิตใจอนันพรข้อมนภีร ในหนัวใจของประชาชนของพระองครและททาใหข้พวกเขา
เตรภียมใจของพวกเขาใหข้พรข้อมตตอพระองครเสมอไป

19 ขอพระองคหทรงโปรดซาโลมอนบบตรชายของขห้าพระองคหใหห้มมีจทิตใจจรทิงทมีชื่จะรดักษา
บรรดาพระบดัญญดัตทิของพระองคห พระโอวาทของพระองคห และกฎเกณฑหของพระองคห และใหห้
กระทกาทบกอยผ่างเหลผ่านมีทั้ และสรห้างนทิเวศตามซซชื่งขห้าพระองคหไดห้ตระเตรมียมไวห้แลห้วนดัทั้น" ดาวธิดจซงทถูล
ขอองครพระผถูข้เปห็นเจข้าใหข้ประทานแกตซาโลมอนซซที่ง “จธิตใจจรธิงทภีที่จะรนักษาบรรดาพระบนัญญนัตธิของ
พระองคร พระโอวาทของพระองคร และกฎเกณฑรของพระองคร” อภีกครนัร งทภีที่คทาทภีที่แปลเปห็น (จทิตใจ) 
จรทิง (ชาเลม) มภีความหมายวตา ‘พรข้อมสรรพ’ หรสือ ‘สมบถูรณร’ กลตาวอภีกนนัยหนซที่ง ดาวธิดทถูลขอ
พระเจข้าใหข้ประทานแกตซาโลมอนซซที่งหนัวใจหนซที่งทภีที่มอบถวายเตห็มทภีที่เพสืที่อเชสืที่อฟนังพระวจนะของ
พระองครในทรุกรายละเอภียด กลตาวอยตางเจาะจงกห็คสือ มนันเปห็นคทาอธธิษฐานของดาวธิดตตอพระเจข้าทภีที่ขอ
ใหข้พระองครประทานแกตซาโลมอนซซที่งใจทภีที่อรุทธิศถวายโดยสมบถูรณรเพสืที่อ “สรข้างนธิเวศตามซซที่งขข้า
พระองครไดข้ตระเตรภียมไวข้แลข้วนนัรน” ตรงนภีร เขาเรภียกพระวธิหารทภีที่จะมานนัรนวตาเปห็น ‘นธิเวศ’ หนซที่ง 

1 พศด 29:20-22 แลห้วดาวทิดตรดัสกดับชบมนบมชนทดัทั้งปวงวผ่า "จงถวายสาธบการแดผ่พระเย
โฮวาหหพระเจห้าของทผ่านทดัทั้งหลาย" และชบมนบมชนทดัทั้งปวงกป็สรรเสรทิญพระเยโฮวาหหพระเจห้าแหผ่ง



บรรพบบรบษของเขาทดัทั้งหลาย และกห้มศมีรษะของเขาทดัทั้งหลายลงและนมดัสการพระเยโฮวาหห และ
ถวายบดังคมแดผ่กษดัตรทิยห ดาวธิดจซงสนัที่งชรุมนรุมชนทภีที่มาประชรุมกนันนนัรนซซที่งเปห็นพวกผถูข้นทาของประชาชาตธิ
นนัรนใหข้กข้มกราบและถวายสาธรุการองครพระผถูข้เปห็นเจข้าและนมนัสการพระองคร พวกเขากห็ททาเชตนนนัรน

21 และเขาทดัทั้งหลายไดห้ถวายสดัตวบธชาแดผ่พระเยโฮวาหห และถวายเครชชื่องเผาบธชาแดผ่พระเย
โฮวาหหในวดันรบผ่งขซทั้นตผ่อจากวดันนดัทั้น เปป็นวดัวผ ธห้หนซชื่งพดันตดัว แกะผธห้หนซชื่งพดันตดัว ลธกแกะหนซชื่งพดันตดัว 
พรห้อมกดับเครชชื่องดชชื่มบธชาทมีชื่คธผ่กดัน และถวายสดัตวบธชาอยผ่างมากมายเพชชื่ออทิสราเอลทดัทั้งปวง พวกผถูข้นทา
ของประชาชาตธินนัรนจซงลรุกขซรนวนันถนัดมาและถวายวนัวผถูข้ 1,000 ตนัว แกะผถูข้ 1,000 ตนัว ลถูกแกะ 1,000 ตนัว
พรข้อมกนับเครสืที่องดสืที่มบถูชาตตางๆและเครสืที่องสนัตวบถูชาอภีกมากมายแดตพระเจข้า

22 และเขาทดัทั้งหลายไดห้กทินไดห้ดชชื่มตผ่อพระพดักตรหพระเยโฮวาหหในวดันนดัทั้นดห้วยความยทินดมียทิชื่ง 
และเขาทดัทั้งหลายไดห้ตดัทั้งซาโลมอนโอรสของดาวทิดเปป็นกษดัตรทิยหเปป็นคการบสอง และเขาทดัทั้งหลายไดห้
เจทิมทผ่านไวห้ใหห้เปป็นเจห้านายเพชชื่อพระเยโฮวาหห และศาโดกใหห้เปป็นปบโรหทิต ดนังนนัรน การเฉลธิมฉลองใหญต
โตจซงถถูกจนัดใหข้มภีขซรนเมสืที่อแบบแปลนตตางๆสทาหรนับพระวธิหารนนัรนถถูกสรรุปและประชาชนไดข้ถวาย
ทรนัพยรเพสืที่อการกตอสรข้างนนัรน วนันนนัรนเองพวกเขาเจธิมซาโลมอนเปห็นกษนัตรธิยรอภีกครนัร ง (เปห็นครนัร งทภีที่สอง) 
อยตางเปห็นทางการและตตอหนข้าประชาชน ดาวธิดททาเชตนนนัรนไปแลข้วตอนเหตรุการณรเรสืที่องอาโดนภียาหร 
ดถู 1 พงศรกษนัตรธิยร 1:39 ศาโดกกห็ถถูกเจธิมตนัรงใหข้เปห็นมหาปรุโรหธิตเชตนกนัน

1 พศด 29:23-25 แลห้วซาโลมอนทรงประทดับบนพระทมีชื่นดัชื่งของพระเยโฮวาหหเปป็น
กษดัตรทิยหแทนดาวทิดราชบทิดาของพระองคห และพระองคหทรงเจรทิญขซทั้น และอทิสราเอลทดัทั้งปวงกป็เชชชื่อฟดัง
พระองคห 24 บรรดาประมบขทดัทั้งปวง และทแกลห้วทหารทดัทั้งหลาย ทดัทั้งบรรดาโอรสของกษดัตรทิยหดาวทิด
ไดห้ปฏทิญาณตดัวตผ่อกษดัตรทิยหซาโลมอน จากนนัรนซาโลมอนกห็ขซรนสสืบราชบนัลลนังกรของดาวธิดบธิดาของเขา
ในฐานะกษนัตรธิยรองครตตอไปของอธิสราเอล โปรดสนังเกตวตาเขา ‘เจรธิญขซรน’ พระเจข้าทรงอวยพรเขา 
และประชาชาตธินนัรนดทาเนธินตามความเปห็นผถูข้นทาของเขา เหลตาผถูข้นทาและพวกคนสทาคนัญของประชาชาตธิ
นนัรนกห็นบนอบเชสืที่อฟนังตตอเขาในฐานะกษนัตรธิยรเชตนกนัน



25 และพระเยโฮวาหหทรงใหห้ซาโลมอนมมีเกมียรตทิยศอยผ่างเหลชอลห้นทผ่ามกลางสายตาของ
อทิสราเอลทดัทั้งปวง และทรงประทานความสงผ่าผผ่าเผยของกษดัตรทิยหแกผ่พระองคห อยผ่างทมีชื่ไมผ่มมีกษดัตรทิยห
องคหใดในอทิสราเอลทมีชื่มากผ่อนพระองคหไดห้รดับ พระเจข้าจซงทรงททาใหข้ซาโลมอนเปห็นใหญตในสายตา
ของประชาชนของเขาและประทานความสงตาผตาเผยแบบกษนัตรธิยรแกตเขามากกวตาทภีที่กษนัตรธิยรองครใด
เคยมภีในอธิสราเอล

1 พศด 29:26-28 ฝผ่ายดาวทิดบบตรชายเจสซมีไดห้ครอบครองเหนชออทิสราเอลทดัทั้งปวง 
27 เวลาทมีชื่พระองคหทรงครอบครองเหนชออทิสราเอลนดัทั้นเปป็นสมีชื่สทิบปมี พระองคหทรงครอบครองในเฮ
โบรนเจป็ดปมี และทรงครอบครองในเยรธซาเลป็มสามสทิบสามปมี 28 แลห้วพระองคหสทิทั้นพระชนมหเมชชื่อ
ทรงพระชรามาก หงผ่อมแลห้ว ทดัทั้งทรงมดัชื่งคดัชื่งและมมีพระเกมียรตทิ และซาโลมอนโอรสของพระองคห
ครอบครองแทนพระองคห

รนัชกาลของดาวธิดจซงถถูกสรรุปดนังนภีร  เขาครองราชยรนานสภีที่สธิบปภี: เจห็ดปภีเหนสือยถูดาหรในเฮโบรน
และสามสธิบสามปภีเหนสือทนัรงประชาชาตธินนัรนจากเยรถูซาเลห็ม แมข้ความบาปเรสืที่องนางบนัทเชบาจะสรข้าง
รอยดตางพรข้อยแกตมรดกของเขาไปตลอดกาล ถซงกระนนัรนดาวธิดกห็ “สธิรนพระชนมรเมสืที่อทรงพระชรา
มาก หงตอมแลข้ว ทนัรงทรงมนั ที่งคนั ที่งและมภีพระเกภียรตธิ และซาโลมอนโอรสของพระองครครอบครอง
แทนพระองคร”

1 พศด 29:29-30 สผ่วนพระราชกทิจของกษดัตรทิยหดาวทิด ตดัทั้งแตผ่ตห้นจนทมีชื่สบด ดธเถทิด ไดห้
บดันทซกไวห้ในหนดังสชอของซามธเอลผธห้ทกานาย และในหนดังสชอของนาธดันผธห้พยากรณห และในหนดังสชอ
ของกาดผธห้ทกานาย 30 มมีเรชชื่องราวการครอบครองของพระองคหทดัทั้งสทิทั้น และยบทธพลดังของพระองคห 
และเรชชื่องราวทมีชื่บดังเกทิดกดับพระองคหและกดับอทิสราเอล และบรรดาราชอาณาจดักรทดัทั้งสทิทั้นของประเทศ
ตผ่างๆ บนันทซกเรสืที่องชภีวธิตและการครองราชยรของดาวธิดในฐานะกษนัตรธิยรถถูกบนันทซกไวข้ในหนนังสสือเหลตา
นนัรนของซามถูเอล เชสืที่อกนันวตา 2 ซามถูเอล ถถูกเขภียนโดยนาธนันผถูข้พยากรณรและโดยกาดผถูข้พยากรณรดข้วย 
บนันทซกเรสืที่องการครอบครองของเขาและยรุทธพลนังของเขาในชตวงปภีเหลตานนัรนจซงถถูกบนันทซกไวข้ใน



หนนังสสือเหลตานนัรนทภีที่ถถูกกลตาวถซงขข้างบน – ไมตเพภียงเหนสืออธิสราเอลเทตานนัรน แตตประชาชาตธิอสืที่นๆดข้วยทภีที่
ถถูกกทาราบโดยดาวธิดในชตวงการครองราชยรของเขา หนนังสสือ 1 พงศาวดารจซงจบลงเทตานภีร


