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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
1  พงศาวดาร 

เราไม่ รู ้วา่ใครเขียนหนังสือเล่ มน ้ี แต่ ตามธรรมเนียมของ
พวกยวิ เอสราเป็นผู้ เขียน  หนังสือ 1  และ 2 พงศาวดาร
รวมเป็นเล่มเดียวในพระคัมภีร์ของพวกยวิ ทัง้สองเล่ มน ้ี
บันทึกประว ัติ  ศาสตร ์ของอสิราเอลสมัยเดียวกั นก ับหนังสือ
1  และ 2 ซามูเอลและหนังสือ 1  และ 2  พงศ์  กษัตรยิ ์ คือ
ตัง้แต่ความตายของซาอูล จนถึงเวลาท่ีอสิราเอลกับยูดาห์
เป็นเชลย บางเรือ่งท่ี อยู ่ในหนังสือซามูเอลและพงศ์ กษัตรยิ ์ 
ก็  อยู ่ในทัง้สองเล่ มน ี้ และบางเรือ่งไม่ อยู ่บทท่ี 1  ถึง 9 ของเล่ 
มน ้ี ส่วนใหญ่ เป็นลําดับวงศ์  อาร ์ชบิ ชอบ  เจมส์ อาชชูร์ บอก
วา่ระยะเวลาของหนังสือเล่ มน ี้ คือ 41  ปี 

 ตัง้แต่  อาด ัมถึงโนอาห์
1  อาด ัม เสท เอโนช 2  เคน ัน มาหะลาเลล ยาเรด 3 เอโนค

 เมธ ูเสลาห์ ลาเมค 4 โนอาห์ เชม  ฮาม ยาเฟท

 บุ ตรชายทัง้หลายของยาเฟท
5  บุ ตรชายทัง้หลายของยาเฟท  ชื่อ โกเมอร์ มาโกก  มีเดีย 

ยาวาน  ทูบ ัล เมเชค และทิราส 6  บุ ตรชายทัง้หลายของโกเม
อร์  ชื่อ อชัเคนัส  ร ีฟาท และโทการมาห์ 7  บุ ตรชายทัง้หลาย
ของยาวาน  ชื่อ เอลีชาห์ ทารชชิ คิทธมิ และโดดานิม

 ผู้ สืบสายโลหติของฮาม
8  บุ ตรชายทัง้หลายของฮาม  ชื่อ  คู ช  มิ สรายมิ  พู ต และ

คานาอนั 9  บุ ตรชายทัง้หลายของคูช  ชื่อ เส-บา ฮาวลิาห์ สับ
ทา ราอามา และสับเทคา  บุ ตรชายทัง้หลายของราอามา  
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ชื่อ เชบาและเดดาน 10  คู ชใหกํ้าเนิดบุตรชื่อนิมโรด เขาเริม่
เป็นคนมีอาํนาจมากบนแผ่นดินโลก 11  มิ สรายมิให้กําเนิด
บุตรชื่อลู ดิ ม อานามิม เลหะบิม นัฟทูฮมิ 12 ปัทรุ สิ ม คัสลูฮมิ
( ผู้ ซ่ึงออกมาจากเขาคือคนฟีลิสเตีย� และคัฟโทรมิ 13 คา
นาอนัให้กําเนิดบุตรหวัปีชื่อไซดอนและเฮท 14 และคนเย
บุส คนอาโมไรต์ คนเกอรก์าชี 15 คนฮีไวต์ คนอารคี คนสินี
16 คนอารวดั คนเศเมอร์ และคนฮามัท

 บุ ตรชายทัง้หลายของเชม
17  บุ ตรชายทัง้หลายของเชม  ชื่อ เอลาม อสัชูร อารฟัค

ชาด ลูด อารมั อูส ฮุล เกเธอร์ และเมเชค 18 อารฟัคชาด
ให้ กําเนิด บุตรชื่อ เชลาห์ และ เชลาห ์ให ้กําเนิด บุตรชื่อ เอ
เบอร์ 19 เอเบอร ์ให ้กําเนิดบุตรชายสองคน คนหน่ึงชื่อเพ
เลก เพราะในสมัยของเขาแผ่นดินถูกแบ่งแยก และน้อง
ชายของเขาชื่อโยกทาน 20 โยกทานให้กําเนิดบุตรชื่ ออ ัลโม
ดัด เชเลฟ ฮาซาร-มาเวท และเยราห์ 21ฮาโดรมั  อุ ซาล และ
ดิคลาห์ 22 เอบาล  อาบ ีมาเอล เชบา 23 โอฟีร์ ฮาวลิาห์ และ
โยบับ คนเหล่าน้ีเป็นบุตรชายทัง้หลายของโยกทาน

 ตัง้แต่ เชมถึ งอ ับราฮมั
24 เชม อารฟัคชาด เชลาห์ 25 เอเบอร์ เปเลก  เรอ ู 26 เสรุก

นาโฮร์ เทราห์ 27 อบัราม คื ออ ับราฮมั 28  บุ ตรชายของอบัรา
ฮมั  ชื่อ อสิอคั และอชิมาเอล

 บุ ตรชายทัง้หลายของอชิมาเอล
29  ต่อไปน้ี เป็นพงศ์ พันธุ ์ของเขา  บุ ตรหวัปีของอิชมาเอล

 คือ เนบาโยธ และเคดาร์ อดับีเอล  มิ บสัม 30  มิ ชมา  ดู  มาห ์
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มัสสา ฮาดัด เทมา 31 เยทูร์ นาฟิช และเคเดมาห์ คนเหล่าน้ี
เป็นบุตรชายของอชิมาเอล

 บุ ตรชายทัง้หลายของนางเคทูราห์
32  บุ ตรชายทัง้หลายของนางเคทูราห์ภรรยาน้อยของอบั

ราฮมั  คือ นางให้กําเนิดบุตรชื่อศิมราน โยกชาน เมดาน  มี 
เดียน อิชบาก และชูอาห์ และบุตรชายของโยกชาน  ชื่อ เช
บาและเดดาน 33  บุ ตรชายของมีเดียน  ชื่อ เอฟาห์ เอเฟอร์
ฮาโนค  อาบ ีดา และเอลดาอาห์ ทัง้หมดน้ีเป็นลูกหลานของ
นางเคทูราห์

 บุ ตรชายทัง้หลายของอบัราฮมักับอสิอคั
34 อบัราฮมัให้กําเนิดบุตรชื่ ออ ิสอคั  บุ ตรชายของอิสอคั  

ชื่อ เอซาว และอสิราเอล
 บุ ตรชายทัง้หลายของเอซาว

35  บุ ตรชายของเอซาว  ชื่อ เอลีฟัส  เรอ ูเอล  เยอ ูส ยาลาม
และโคราห์ 36  บุ ตรชายของเอลีฟัส  ชื่อ เทมาน โอมาร์ เศฟี
กาทาม  เคน ัส ทิมนาและอามาเลข 37  บุ ตรชายของเรอูเอล
 ชื่อ นาหาท เศ-ราห์ ชมัมาห์ และมิสซาห์ 38  บุ ตรชายของเส
อรี์  ชื่อ โลทาน โชบาล ศิเบโอน อานาห์  ดี  โชน  เอเซอร ์และ
ดี ชาน 39  บุ ตรชายของโลทาน  ชื่อ โฮรี และโฮมาม และน้อง
สาวของโลทานชื่อทิมนา 40  บุ ตรชายของโชบาล  ชื่อ เอลี ยนั 
มานาฮาท เอบาล เชฟี และโอนัม  บุ ตรชายของศิเบโอน  ชื่อ 
อยัยาห์ และอานาห์ 41  บุ ตรชายของอานาห์  ชื่อ  ดี  โชน  บุ ตร
ชายของดี โชน  ชื่อ อมัราม เอชบาน อิธราน และเคราน 42  
บุ ตรชายของเอเซอร์  ชื่อ  บิ ลฮาน ศาวาน และยาอาคัน  บุ ตร
ชายของดี โชน  ชื่อ อูศ และอารนั
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บรรดากษั ตร ิย ์แห ่งแผ่นดินเอโดม (ปฐก 36:1-43)
43  ต่อไปน้ี เป็นกษั ตร ิย ์ผู้ ทรงครอบครองอยู่ในแผ่นดิน

เอโดม  ก่อนท่ี  มี  กษัตรยิ ์ครอบครองอยู่เหนือคนอสิราเอล  
คือ เบลาบุตรชายเบโอร์ เมืองหลวงของท่านชื่ อด ินฮาบาห์
44 เม่ือ เบลา สิน้พระชนม์ แล้ว โยบับ บุตรชายเศ-ราห์ชาว
เมืองโบสราห์ขึ้นครอบครองแทน 45 เม่ือโยบับสิน้พระชนม์ 
แล้ว หุชามชาวแผ่นดินของคนเทมานขึ้นครอบครองแทน
46 เม่ือหชุามสิน้พระชนม์ แล้ว ฮาดัดบุตรชายของเบดัดผู้รบ
ชนะคนมีเดียนในทุ่งแหง่โมอบัขึ้นครอบครองแทน เมือง
หลวงของท่านชื่ออาวที 47 เม่ือฮาดัดสิน้พระชนม์ แล้ว สัม
ลาห์ชาวเมืองมัสเรคาห์ขึ้นครอบครองแทน 48 เม่ือสัมลาห ์
สิน้พระชนม์  แล้ว ชาอูลชาวเมืองเรโหโบทอยู ่ท่ี  แม่น ้ําขึ้น
ครอบครองแทน 49 เม่ือชาอูลสิน้พระชนม์ แล้ว บาอลัฮา
นันบุตรชายอคัโบรข์ึ้นครอบครองแทน 50 เม่ือบาอลัฮานัน
สิน้พระชนม์ แล้ว ฮาดัดขึ้นครอบครองแทน เมืองหลวงของ
ท่านชื่อปาอี และมเหสีของท่านมีพระนามวา่ เมเหทาเบล
ธดิาของมัทเรด ธดิาของเมซาหบั

 เจ้ านายทัง้หลายของเอโดม
51 และฮาดั ดก ็ สิน้พระชนม์  เจ้ านายของเอโดมคือ  เจ้ า

นายทิมนา  เจ้ านายอาลียาห์  เจ้ านายเยเธท 52  เจ้ านายโอโฮ
ลีบามาห์  เจ้ านายเอลาห์  เจ้ านายปิโนน 53  เจ้ านายเคนัส  เจ้ 
านายเทมาน  เจ้ านายมิบซาร์ 54  เจ้ านายมั กด ีเอล และเจ้า
นายอริาม คนเหล่าน้ีเป็นเจ้านายของเอโดม

2
 บุ ตรชายทัง้หลายของอสิราเอล
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1  ต่อไปน้ี เป็นบุตรชายของอสิราเอล  คือ  รู  เบน  สิ เมโอน  
เลว ี ยู ดาห์ อสิสาคาร์ เศบู ลุ น 2  ดาน โยเซฟ เบนยามิน นัฟ
ทาลี กาด และอาเชอร์

 บุ ตรชายทัง้หลายของยูดาห์
3  บุ ตรชายของยูดาห ์ชื่อ เอร์  โอน ัน และเช-ลาห์ ทัง้สาม

คนน้ี บุ ตรสาวของชูวาคนคานาอนัให้กําเนิดแก่ ท่าน ฝ่าย
เอร ์บุ ตรหวัปีของยูดาห์น้ันเป็นคนชัว่ในสายพระเนตรของ
พระเยโฮวาห์ และพระองค์ทรงสังหารเขาเสีย 4 ทามาร ์บุ ต
รสะใภ้ของท่านก็ ให ้กําเนิดบุตรชื่อเปเรศและเศ-ราห ์ให ้ท่าน
ด้วย  ยู ดาห ์มี  บุ ตรชายหา้คนด้วยกัน 5  บุ ตรชายของเปเรศชื่อ
เฮสโรน และฮามูล 6  บุ ตรชายของเศ-ราห ์คือ ศิมรี เอธาน เฮ
มาน คาลโคล์ และดารา หา้คนด้วยกัน 7  บุ ตรชายของคารมี 
ชื่อ อาคาน  ผู้ นําความเดือดรอ้นให ้แก่  อสิราเอล  ผู้ ละเมิดใน
เรือ่งของท่ี ถู กสาปแชง่น้ัน 8 และบุตรชายของเอธานชื่อ อา
ซารยิาห์ 9  บุ ตรชายของเฮสโรนซ่ึงกําเนิดแก่ท่านน้ันคือ เย
ราเมเอล ราม และเคลุบัย 10 รามให้กําเนิดบุตรชื่ ออ ัมมีนา
ดับ และอมัมีนาดับให้กําเนิดบุตรชื่อนาโชน  เจ้ านายในบุตร
ของยูดาห์ 11 นาโชนใหกํ้าเนิดบุตรชื่อสัลมา สัลมาใหกํ้าเนิด
บุตรชื่อโบอาส 12 โบอาสให้กําเนิดบุตรชื่อโอเบด โอเบดให้
กําเนิดบุตรชื่อเจสซี

 ผู้ สืบสายโลหติของเจสซี
13 เจสซี ให ้กําเนิดเอลีอบับุตรหวัปีของท่าน  อาบ ีนาดั บท ่ี 

สอง  ช ิเมอาท่ี สาม 14 นาธนัเอลท่ี สี ่รดัดัยท่ี หา้ 15 โอเซมท่ี 
หก  ดาว ิดท่ี เจ็ด 16 และพี่สาวของเขาคือเศรุยาห์ และอาบี 
กาย ิล  บุ ตรชายของนางเศรุยาห์ชื่ออาบี ชยั โยอาบและอา
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สาเฮล สามด้วยกัน 17  อาบ ี กาย ิลให้กําเนิดบุตรชื่ออามาสา
และบิดาของอามาสาชื่อเยเธอรค์นอชิมาเอล

 ผู้ สืบสายโลหติของคาเลบ
18 คา เลบ บุตร ชาย เฮ ส โรน ให้ กําเนิด บุตร กับ อา ซุบ าห์

ภรรยาของตน และกับเยรโีอท  ต่อไปน้ี เป็นบุตรชายของนาง
 คือ เยเชอร์ โชบับ และอารโดน 19 เม่ืออาซุบาห ์สิ ้นชพีแล้ว
คาเลบก็ แต่ งงานกับเอฟราธาห์  ผู้ให ้กําเนิดบุตรชื่อเฮอร ์ให ้ 
แก่  ท่าน 20 เฮอร ์ให ้กําเนิดบุตรชื่ ออ ุ ร ีและอุ ร ี ให ้กําเนิดบุตร
ชื่อเบซาเลล

 ผู้ สืบสายโลหติคนอื่นของเฮสโรนโดยบุตรสาวของมา
คีร์

21ภายหลังเฮสโรนได้ เข ้าหาบุตรสาวของมาคีร ์บิ ดาของกิ
เลอาด และได้ แต่ งงานด้วยเม่ือท่านมี อายุ หกสิบปี และนาง
ได้กําเนิดบุตรให้ท่านชื่อ  เสก ุบ 22 และเสกุบให้กําเนิดบุตร
ชื่อยาอรี์  ผู้  มี หวัเมืองยี ่สิ บสามหวัเมืองในแผ่นดิ นก ิเลอาด
23  แต่ จากหวัเมืองเหล่าน้ัน เขาได้ยดึเกชูรกั์บอารมั  พร ้อม
กับหวัเมืองต่างๆของยาอรี์ และหวัเมืองเคนาท กับบรรดา
ชนบทของหวัเมืองหกสิบชนบทด้วยกัน ทัง้สิน้เหล่าน้ีเป็น
ของลูกหลานมาคีร ์บิ ดาของกิเลอาด 24 ภายหลังเฮสโรน
สิน้ชพีในคาเลบเอฟราธาห์  แล ้วอาบียาห์ภรรยาของเฮสโร
นก็คลอดบุตรให ้แก่ เขาชื่ ออ ัชฮูร ์ผู้ เป็นบิดาของเทโคอา

 ผู้ สืบสายโลหติของเยราเมเอล
25  บุ ตรชายทัง้หลายของเยราเมเอลบุตรหวัปีของเฮสโรน

 คือ ราม  บุ ตรหวัปีของท่าน  บุ นาห์ โอเรน โอเซม และอา
หิยาห์ 26 เยราเมเอลมีภรรยาอกีคนหน่ึงชื่ออาทาราห์ นาง
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เป็นมารดาของโอนัม 27  บุ ตรชายของรามบุตรหวัปีของเยรา
เมเอลชื่อ มาอสั  ยาม ีน และเอเคอร์ 28  บุ ตรชายของโอนัม
ชื่อ ชมัมัยและยาดา  บุ ตรชายของชมัมัยชื่อ นาดับและอาบี ชู 
ร์ 29 ภรรยาของอาบี ชู รช์ื่ออาบีฮาอลิ และนางคลอดอคับาน
และโมลิดให ้ท่าน 30  บุ ตรชายของนาดับชื่อ เสเลด และอปั
ปาอมิ  แต่ เสเลดได้ สิ ้นชพีไม่ มี  บุตร 31  บุ ตรชายของอปัปาอมิ
ชื่อ อชิอี  บุ ตรชายของอชิอ ีชื่อ เชชนั  บุ ตรของเชชนัชื่อ อคัลัย
32  บุ ตรชายของยาดาน้องชายของชมัมัยชื่อ เยเธอร์ และโย
นาธาน และเยเธอร ์สิ ้นชพีไม่ มี  บุตร 33  บุ ตรชายของโยนา
ธานชื่อ เปเลธ และศาซา  เหล่าน้ี เป็นลูกหลานของเยราเม
เอล

 ผู้ สืบสายโลหติของเชชนั
34 ฝ่ายเชชนัไม่ มี  บุ ตรชายมี แต่  บุตรสาว  แต่ เชช ันม ีทาส

ชาวอยีปิต์ อยู ่คนหน่ึงชื่อ ยารฮา 35 เชชนัจึงยกบุตรสาวของ
ตนให้เป็นภรรยาของยารฮาทาสของตน และนางก็คลอด
บุตรให้เขาชื่อ อทัทัย 36 อทัทัยให้กําเนิดบุตรชื่อนาธนั และ
นาธนัให้กําเนิดบุตรชื่อศาบาด 37 ศาบาดให้กําเนิดบุตรชื่อ
เอฟลาล และเอฟลาลให้กําเนิดบุตรชื่อโอเบด 38 โอเบดให้
กําเนิดบุตรชื่อเยฮู เยฮู ให ้กําเนิดบุตรชื่ออาซารยิาห์ 39อาซา
รยิาห ์ให ้กําเนิดบุตรชื่อเฮเลส และเฮเลสให้กําเนิดบุตรชื่อ
เอลาอาสาห์ 40 เอลาอาสาห ์ให ้กําเนิดบุตรชื่อสิสะมัย และสิ
สะมัยให้กําเนิดบุตรชื่อชลัลูม 41 ชลัลูมให้กําเนิดบุตรชื่อเย
คามิยาห์ และเยคามิยาห ์ให ้กําเนิดบุตรชื่อเอลีชามา

 ผู้ สืบสายโลหติของเยราเมเอลและคาเลบ
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42  บุ ตรชายของคาเลบน้องชายของเยราเมเอลชื่อ เมชา
บุตรหวัปีของท่าน  ผู้ เป็นบดิาของศิฟ และบุตรชายของมาเร
ชาห์  ผู้ เป็นบิดาของเฮโบรน 43  บุ ตรชายของเฮโบรนชื่อ โค
ราห์ ทัปปูวาห์ เรเคม และเชมา 44 เชมาให้กําเนิดบุตรชื่อ
ราฮมั  ผู้ เป็นบิดาของโยรเคอมั และเรเคมให้กําเนิดบุตรชื่อ
ชมัมัย 45  บุ ตรชายของชมัมัยคือ มาโอน และมาโอนเป็นบิ
ดาของเบธซูร์ 46 เอฟาห์ภรรยาน้อยของคาเลบคลอดบุตร
ชื่อฮาราน โมซาและกาเซส และฮารานให้กําเนิดบุตรชื่อ
กาเซส 47  บุ ตรชายของยาดัยชื่อ เรเกม โยธาม เกชาน เป
เลท เอฟาห์ และชาอฟั 48 มาอาคาหภ์รรยาน้อยของคาเลบ
คลอดบุตรชื่อเชเบอร์และทีรหะนาห์ 49 นางคลอดบุตรชื่อ
ชาอฟั  ผู้ เป็นบิดาของมั ดม ันนาห์ เชวาผู้เป็นบิดาของมัค
เบนาห์ และบิดาของกิเบอาด้วย  บุ ตรสาวของคาเลบชื่ ออ ัค
สาห์

 ตัง้แต่ คาเลบบุตรเฮอร์
50  เหล่าน้ี เป็นลูกหลานของคาเลบบุตรชายของเฮอร์  บุ 

ตรหวัปีของเอฟราธาห์  ชื่อ โชบาล  บิ ดาของคีรยิาทเยอารมิ
51 สัลมาบิดาของเบธเลเฮม และฮาเรฟบิดาของเบธกาเด
อร์ 52 โชบาลบิดาของคีรยิาทเยอารมิมี บุ ตรชายอกีชื่อ ฮาโร
เอห์ และครึง่หน่ึงของคนเมนูโหท 53 และครอบครวัของคี ร ี
ยาทเยอารมิ คือครอบคร ัวอ ิทไรต์ ครอบครวัปุ ไท ครอบครวั
ชุมัท ครอบครวัมิ ชรา จากคนเหล่าน้ีบังเกิดชาวโศราห์ และ
ชาวเอชทาโอล 54  บุ ตรชายของสัลมาคือ เบธเลเฮม ชาวเน
โทฟาห์ อทัโรท  วงศ์ วานของโยอาบ และครึง่หน่ึงของคน
เมนโูหท  ผู้ เป็นชาวโศราห์ 55 ทัง้ครอบครวัของอาลักษณ์ซ่ึง
อยู่  ณ เมืองยาเบสคือ ครอบคร ัวท ิราไธต์ ครอบครวัชิเมอี



1  พงศาวดาร 3:1 ix 1  พงศาวดาร 3:12

และครอบครวัสุ คา  เหล่าน้ี เป็นคนเคไนต์ ผู้ มาจากฮมัมัท  ผู้ 
เป็นบิดาวงศ์วานของเรคาบ

3
 ผู้ สืบสายโลหติของดาวดิ (2 ซมอ 3:2-5; 5:13-16)

1  ต่อไปน้ี เป็นโอรสของดาวดิประสู ติ  ให ้ แก่  พระองค์ ในกรุง
เฮโบรน อมัโนนโอรสหวัปี พระนางอาหิโนอมัชาวยสิเรเอล
ประสู ติ  องค์  ท่ี สองคือดาเนี ยล พระนางอาบี กาย ิลชาวคาร
เมลประสู ติ 2  องค์  ท่ี สามคื ออ ับซาโลม โอรสของมาอาคาห์
ราชธดิาของทั ลม ัย  กษัตรยิ ์ของเมืองเกชูร์  องค์  ท่ีส่ี คืออาโด
นียาห์ โอรสของฮ ักก ีท 3  องค์  ท่ี หา้คือเชฟาทิยาห์ พระนา
งอาบีทัลประสู ติ  องค์  ท่ี หกคื ออ ิทเรอัม เอกลาห ์มเหสี ของ
พระองค์ ประสูติ 4 ทัง้หกองค์ ประสูติ  ให ้ แก่  พระองค์ ในกรุงเฮ
โบรน  ท่ี น่ันพระองค์ทรงครอบครองเจ็ดปีกับหกเดือน และ
พระองค์ทรงครอบครองในกรุงเยรูซาเล็มสามสิบสามปี 5  
ต่อไปน้ี เป็นโอรสท่ี ประสูติ  ให ้ แก่  พระองค์ ในกรุงเยรูซาเล็ม  
คือ  ช ิเมอา โชบับ นาธนัและซาโลมอน  สี ่ องค์  น้ี พระนางบัท
ชูวา  บุ ตรสาวของอมัมีเอลประสู ติ 6  แล้วก็  มี อบิฮาร์ เอลี
ชามา เอลีเฟเลท 7 โนกาห์ เนเฟก ยาเฟีย 8 เอลีชามา เอลี 
ยาดา และเอลีเฟเลท  เก ้าองค์ ด้วยกัน 9 ทัง้สิน้น้ีเป็นโอรส
ของดาวดิ นอกเหนือจากบุตรชายของนางสนม และทามาร์
เป็นขนิษฐาของโอรส

 ผู้ สืบสายโลหติของดาวดิถึงเศเดคียาห์
10 โอรสของซาโลมอนคือเรโหโบอมั โอรสของเรโหโบอมั

คืออาบียาห์ โอรสของอาบียาห์คืออาสา โอรสของอาสาคือ
เยโฮชาฟัท 11 โอรสของเยโฮชาฟัทคือโยรมั โอรสัของโย
รมัคืออาหสัยาห์ โอรสของอาหสัยาหคื์อโยอาช 12 โอรสของ
โยอาชคืออามาซิยาห์ โอรสของอามาซิยาห์คืออาซารยิาห์
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โอรสของอาซารยิาหคื์อโยธาม 13 โอรสของโยธามคืออาหสั
โอรสของอาหสัคือเฮเซคียาห์ โอรสของเฮเซคียาห์คือมนัส
เสห์ 14 โอรสของมนัสเสห์คืออาโมน โอรสของอาโมนคือโย
สิยาห์ 15 โอรสของโยสิยาหคื์อโยฮานันโอรสหวัปี  องค์  ท่ี สอง
คือเยโฮยาคิม  องค์  ท่ี สามคือเศเดคียาห์  องค์  ท่ีส่ี คือชลัลูม
16 โอรสของเยโฮยาคิมคือเยโคนิยาห์ โอรสของเยโคนิยาห์
คือเศเดคียาห์

 ผู้ สืบสายโลหติของเยโคนิยาห์
17 และโอรสของเยโคนิยาหช์ื่ ออ ั สส ีร์ เชอัลทิเอลโอรส

ของพระองค์ 18 มัลคีราม เปดายาห์ เชนาสซาร์ เยคามิยาห์
โฮชามา เนดาบียาห์ 19 และบุตรชายของเปดายาห ์คือ เศ
รุบบาเบลและชิเมอี และบุตรชายของเศรุบบาเบลคือ เมชุ
ลลาม ฮานันยาห์ และน้องสาวของเขาชื่อเชโลมิท 20 ฮาชู
บาห์ โอเฮล เบเรคิยาห์ ฮาสาดิยาห์ และยูชบัเฮเลด หา้คน
ด้วยกัน 21  บุ ตรชายของฮานันยาห ์คือ เป-ลาทียาหแ์ละเยชา
ยาห์ ลูกหลานของเรไฟยาห์ ลูกหลานของอารนัน ลูกหลาน
ของโอบาดีห์ ลูกหลานของเชคานิยาห์ 22  บุ ตรชายของเชคา
นิยาห ์คือ เชไมอาห์ และบุตรชายของเชไมอาห ์คือ ฮทัธชั อ ิ
กาล บารยีาห์ เนอารยีาห์และชาฟัท หกคนด้วยกัน 23  บุ ตร
ชายของเนอารยีาห ์คือ เอลี โอน ัย เฮเสคียาห์ และอสัรคัีม
สามคนด้วยกัน 24  บุ ตรชายของเอลี โอน ัยคือ โฮดาวยิาห์ เอ
ลียาชบี เปไลยาห์ อกัขูบ โยฮานัน เดไลยาห์ และอานานี  เจ 
็ดคนด้วยกัน

4
 ผู้ สืบสายโลหติของยูดาห์

1  บุ ตรชายของยูดาห ์คือ เปเรศ เฮสโรน  คารม ีเฮอร์ และ
โชบาล 2 เรอายาห ์บุ ตรชายโชบาลให้กําเนิดบุตรชื่อยาหาท
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และยาหาทใหกํ้าเนิดบุตรชื่ออาหมัุยและลาฮาด  เหล่าน้ี เป็น
ครอบครวัของชาวโศราห์ 3  ต่อไปน้ี มาจากบิดาของเอตาม
คือยสิเรเอล อิชมา และอดิบาช และน้องสาวของเขาชื่อฮสั
เซเลลโพนี 4 และเปนเูอลผู้เป็นบิดาของเกโดร์ และเอเซอร ์
ผู้ เป็นบดิาของหชุาห์  เหล่าน้ี เป็นบุตรชายของเฮอร์  บุ ตรหวัปี
ของเอฟราธาห ์ผู้ เป็นบิดาของเบธเลเฮม

 ผู้ สืบสายโลหติของอชัฮูร์
5 อชัฮูร ์บิ ดาของเทโคอา  มี ภรรยาสองคนคือ เฮลาห์และ

นาอาราห์ 6 นาอาราหค์ลอดอาหุสซาม เฮเฟอร์ เทเมนี และ
ฮาอาหชัทาร ีให ้ แก่  เขา  เหล่าน้ี เป็นบุตรชายของนาอาราห์ 7  
บุ ตรชายของเฮลาห์  คือ เศเรท ยาโศอาร์ และเอทนาน 8 ฮกั
โขสให้กําเนิดบุตรชื่ออานูบ โศเบบาห์และบรรดาครอบครวั
ของอาหารเฮลบุตรชายฮารูม

ยาเบสและคําอธษิฐานของตน
9 ฝ่ายยาเบสเป็นผู้ มีเกียรติ กวา่พี่น้องทัง้หลายของเขา

มารดาของเขาเรยีกชื่อเขาวา่ ยาเบส  กล่าววา่ �เพราะเรา
คลอดเขาด้วยความเจ็บปวด� 10 ยาเบสทูลพระเจ้าของ
อสิราเอลวา่ � โอ ขอพระองค์ทรงอวยพระพรแก่ข้าพระองค์
และ ขยาย เขตแดน ของ ข้า พระองค์ และ ขอ พระหตัถ์ ของ
พระองค์ อยู ่กับ ข้า พระองค์ และ ขอ พระองค์ ทรง รกัษา ข้า
พระองค์ ให ้พ้นจากเหตุ รา้ย เพื่ อม ิ ให ้ข้าพระองค์ เจ ็บใจปวด
กาย� และพระเจ้าทรงประสาทตามท่ีเขาทูลขอ 11 เคลูบ
พี่ชายของชูฮาห ์ให ้กําเนิดบุตรชื่อเมหิร์  ผู้ เป็นบิดาของเอช
โทน 12 เอชโทนให้กําเนิดบุตรชื่อเบธราฟา ปาเสอาห์ และ
เทหนินาห์  ผู้ เป็นบิดาของอิรนาหาช  เหล่าน้ี เป็นคนของเร
คาห์ 13  บุ ตรชายของเคนัส คือโอทนีเอล และเสไรอาห์ และ
บุตรชายของโอทนีเอล คือฮาธาท 14 เมโอโนธยัให้กําเนิด
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บุตรชื่อโอฟราห์ และเสไรอาร ์ให ้กําเนิดบุตรชื่อโยอาบ  ผู้ 
เป็นบิดาของชาวหุบเขาเกหะราชมิ เพราะพวกเขาเป็นชา่ง
ฝี มือ 15  บุ ตรชายของคาเลบผู้เป็นบุตรชายเยฟุนเนห ์คือ อ ิรู 
เอลาห์ และนาอมั และบุตรชายของเอลาหคื์อเคนัส 16  บุ ตร
ชายของเยฮาลเลเลลคือ ศิฟ ศิฟาห์  ที  ร ี ยา และอาสาเรล 17  
บุ ตรชายของเอสราหคื์อเยเธอร์ เมเรด เอเฟอร์ และยาโลน
และนางก็คลอดบุตรชื่ อม ิเร ียม ชมัมัย และอิชบาห์  ผู้ เป็น
บิดาของเอชเทโมอา 18 และภรรยาของท่านชื่อเยฮูไดยาห์
คลอดเยเรดบิดาของเกโดร์ เฮเบอร ์บิ ดาของโสโค และเยคูธี
เอลบิดาของศาโนอาห์  เหล่าน้ี เป็นบุตรชายของบิทิยาหธ์ดิา
ของฟาโรห ์ผู้  ท่ี เมเรดได้ แต่ งงานด้วย 19  บุ ตรชายภรรยาของ
ท่านชื่อโฮดียาห์น้องสาวของนาฮมัเป็นบิดาของเคอีลาห์  ผู้ 
เป็นคนเกเรม และเอชเทโมอาผู้เป็นคนมาอาคาห์ 20  บุ ตร
ชายของชิโมนคือ อมัโนน รนินาห์ เบนฮานัน และทิ โลน  บุ 
ตรชายของอชิอ ีคือ โศเหท และเบนโซเฮท

 ผู้ สืบสายโลหติของเช-ลาห์
21  บุ ตรชายของเช-ลาห ์ผู้ เป็นบุตรชายยูดาห์  คือ เอร์  

บิ ดาของเลคาห์ ลาอาดาห ์บิ ดาของมาเรชาห์ และบรรดา
ครอบครวัแหง่วงศ์วานของผู้ ทําผ้า ป่านเน้ือละเอยีดแหง่
วงศ์วานอชัเบอา 22 และโยคิม และคนเมืองโคเซบา และ
โยอาช และสาราฟผู้ปกครองในเมืองโมอบั และยาชู บิ เล
เฮม เป็นเรือ่งแต่ โบราณกาล 23 คนเหล่าน้ีเป็นชา่งหม้อ เขา
อยูกั่บต้นไม้เล็กๆและรัว้ต้นไม้  ท่ี น่ันเขาอาศัยอยูกั่บกษั ตร ิย ์
รบัราชการ 

 ผู้ สืบสายโลหติและหวัเมืองต่างๆของสิเมโอน
24  บุ ตรชายของสิเมโอนชื่อ  เนม ูเอล  ยาม ีน ยารบี เศ-

ราห์ และชาอูล 25  บุ ตรชายของชาอูลคือชลัลูม  บุ ตรชายของ
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ชลัลูมคื อม ิบสัม  บุ ตรชายของมิบสัมคื อม ิชมา 26  บุ ตรชาย
ของมิชมาคือฮมัมูเอล  บุ ตรชายของฮมัมูเอลคือศักเกอร์  
บุ ตรชายของศักเกอร์คือชิเมอี 27  ช ิเมอ ีมี  บุ ตรชายสิบหก
คน และบุตรสาวหกคน  แต่  พี่ น้องของชเิมอ ีหาม ี บุ ตรมากไม่
ครอบครวัของเขาก็ ไม่  ทว ีมากขึ้นอยา่งกับคนยูดาห์ 28 เขา
ทัง้หลายอาศัยอยู่ในเมืองเบเออรเ์ชบา โมลาดาห์ ฮาซารชู
อาล 29 และท่ี บิ ลฮาห์ เอเซม โทลัด 30 เบธูเอล โฮรมาห์ ศิ 
กลาก 31 เบธมารคาโบท ฮาซารสู สิ ม เบธบิ ร ีและท่ีชาอารา
อมิ  เหล่าน้ี เป็นหวัเมืองของเขาจนถึงดาวดิขึ้นครอบครอง
32 และชนบทของเขาทัง้หลายคือเอตาม  อาย ิน รมิโมน โท
เคน และอาชนั หา้หวัเมือง 33 รวมอยู่กับบรรดาชนบทของ
เขาซ่ึงอยู่รอบหวัเมืองเหล่าน้ีไกลไปจนถึงเมืองบาอลั  เหล่า
น้ี เป็นภู มิ ลําเนาของเขา และสํามะโนครวัเชื้อสายของเขา
34 เมโชบับ ยมัเลค โยชาห ์บุ ตรชายอามาซิยาห์ 35 โยเอล
เยฮู บุ ตรชายโยชิบียาห์  ผู้ เป็นบุตรชายเสไรอาห์  ผู้ เป็นบุตร
ชายอาสิเอล 36 เอลี โอน ัย ยาอาโคบาห์ เยโชฮายาห์ อาสา
ยาห์  อาด ีเอล เยสิ มี เอล เบไนยาห์ 37 ศีซาบุตรชายช ิฟี  ผู้ เป็น
บุตรชายอาโลน  ผู้ เป็นบุตรชายเยดายาห์  ผู้ เป็นบุตรชายชมิ
รี  ผู้ เป็นบุตรชายเชไมอาห์ 38 ท่านท่ี กล ่าวชื่อมาน้ีเป็นเจ้า
นายในครอบครวัของท่าน และเรอืนบรรพบุรุษของเขาทัง้
หลายก็เพิม่ขึ้นมากมาย

คนสิเมโอนชนะเกโดรแ์ละคนอามาเลขท่ี ภู เขาเสอรี์
39 เขาทัง้หลายได้เดินทางไปถึงทางเข้าเมืองท่ีเกโดร์ ถึง

ข้างทิศตะวนัออกของหุบเขา เพื่อหาทุ่งหญ้าใหฝู้งแพะแกะ
ของเขา 40 เขาทัง้หลายก็พบทุ่งหญ้าอุดมดี และแผ่นดินน้ั 
นก ็กวา้งขวางเงยีบและสงบสันติ เพราะชาวเมืองท่ี อยู ่ก่อน
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น้ันเป็นคนฮาม 41  แล ้วคนเหล่าน้ีซ่ึ งม ีชื่อในสํามะโนครวัได้ 
เข ้ามาในสมัยของเฮเซคียาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์ และโจมตี 
เต็นท์ ของเขา และท่ี อยู ่อาศัยทัง้หลายท่ีพบอยู ่ท่ี น่ัน และ
กวาดล้างเขาเสียจนถึงทุกวนัน้ี  แล้วก็ ตัง้ภู มิ ลําเนาอยู่ในท่ี
ของเขา เพราะท่ีน่ั นม ี ทุ ่งหญ้าใหฝู้งแพะแกะของเขา 42 ส่วน
หน่ึงของเขาเหล่าน้ันคือส่วนคนสิเมโอนหา้รอ้ยคนพากันไป
ท่ี ภู เขาเสอรี์  มี ประมุขชื่อเป-ลาทียาห์ เนอารยีาห์ เรไฟยาห์
และอุสซีเอลบุตรชายทัง้หลายของอชิอี 43 และเขาได้ โจมตี 
คนอามาเลขส่วนท่ี เหลืออยู ่ซ่ึงหนี รอดไป  แล ้วเขาทัง้หลาย
ก็อาศัยอยู ่ท่ี น่ันจนทุกวนัน้ี

5
 ผู้ สืบสายโลหติของรูเบนถึงสมัยการเป็นเชลย

1  บุ ตรชายของรูเบนบุตรหวัปีของอสิราเอล (เขาเป็นบุตร
หวัปี ก็  จรงิ  แต่ เพราะเขาได้กระทําให ้ท่ี นอนของบิดาของเขา
มี มลทิน  สิทธ ิ บุ ตรหวัปีของเขาจึงตกอยู่กับบุตรชายของโย
เซฟผู้เป็นบุตรชายอสิราเอล  แต่ โยเซฟมิ ได้ ขึ้นทะเบียนไว้
ในสํามะโนครวัเชื้อสายตามสิทธ ิบุ ตรหวัปี 2  แม้ว ่ายูดาห ์
มี กําลังมากในพวกพี่น้องของตน และเจ้านายองค์ หน ่ึ งก ็
มาจากเขา  แต่  สิทธ ิ บุ ตรหวัปี ก็ ยงัเป็นของโยเซฟ� 3  บุ ตร
ชายของรูเบนบุตรหวัปีของอสิราเอล  คือ ฮาโนค ปัลลู เฮส
โรนและคารมี 4  บุ ตรชายของโยเอลคือเชไมอาห์  บุ ตรชาย
ของเชไมอาห์คือโกก  บุ ตรชายของโกกคือชิเมอี 5  บุ ตรชาย
ของชิเมอคืี อม ีคาห์  บุ ตรชายของมีคาห์คือเรอายาห์  บุ ตร
ชายของเรอายาห์คือบาอลั 6  บุ ตรชายของบาอลัคือเบเอ
ราห์  ผู้ ซ่ึงทิ กล ัทปิเลเสอร ์กษัตรยิ ์เมืองอสัซีเรยีได้กวาดไป
เป็นเชลย ท่านเป็นเจ้านายของคนรู เบน 7 และญาติของ



1  พงศาวดาร 5:8 xv 1  พงศาวดาร 5:17

ท่านตามครอบครวัเม่ือขึ้นทะเบียนสํามะโนครวัเชื้อสายไว้
น้ันคือ  เจ้ าเยอีเอล และเศคารยิาห์ 8 และเบลาบุตรชายอา
ซาส  บุ ตรชายเชมา  บุ ตรชายโยเอล  ผู้ อาศัยอยู่ในอาโรเออร์
ไกลไปถึงเมืองเนโบและบาอลัเมโอน

คนรูเบนทวมีากขึ้นในทางทิศตะวนัออก
9 ท่านอาศัยอยู่ทางทิศตะวนัออกไกลออกไปถึงทางเข้า

ถิน่ ทุ รก ันดาร ซ่ึงอยู่ฟากข้าง น้ีของแม่ น้ํา ยู เฟรติ สด ้วย
เพราะสัตวเ์ล้ียงของเขาทวมีากขึ้นในแผ่นดิ นก เิลอาด 10 ใน
รชักาลของซาอูลเขาทัง้หลายทําสงครามกับคนฮาการ ์ผู้ 
ต้องล้มตายด้วยมือของเขา เขาทัง้หลายอาศัยอยู่ในเต็นท์
ของเขาตลอดแถบตะวนัออกของกิเลอาด

 ผู้ สืบสายโลหติของกาด
11 ลูกหลานของกาดอาศัยอยู่ตรงหน้าเขาในแผ่นดินบา

ชานไปจนถึงเมืองสาเลคาห์ 12 โยเอลเป็นเจ้า ชาฟามเป็ นที 
่ สอง  ยาน ัย และชาฟัทในบาชาน 13 และวงศ์ ญาติ ของเขา
ตามเรอืนบรรพบุรุษของเขา คื อม ีคาเอล เมชุลลาม เชบา
โยรยั ยาคาน ศิ อา และเอเบอร์  เจ ็ดคนด้วยกัน 14 คนเหล่า
น้ีเป็นบุตรอาบีฮาอลิ  ผู้ เป็นบุตรชายหุ ร ี  ผู้ เป็นบุตรชายยา
โรอาห์  ผู้ เป็นบุตรชายกิเลอาด  ผู้ เป็นบุตรชายมีคาเอล  ผู้ 
เป็นบุตรชายเยช ิชยั  ผู้ เป็นบุตรชายยาโด  ผู้ เป็นบุตรชาย
บุส 15 อาหเิป็นบุตรชายอ ับด ีเอล  ผู้ เป็นบุตรชายกุนี เป็นเจ้า
นายในเรอืนบรรพบุรุษของเขา 16และเขาทัง้หลายอาศัยอยู่
ในกิเลอาด ในบาชาน และตามหวัเมือง และในเขตทุ่งหญ้า
ทัง้สิน้ของชาโรนจนสุดเขต 17 คนเหล่าน้ีทัง้สิน้ขึ้นทะเบียน
สํามะโนครวัเชื้อสายไว้ในรชักาลของโยธามกษั ตร ิย ์แห ่งยู
ดาห์ และในรชักาลของเยโรโบอมักษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล
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คนรู เบน คนกาด และคนตระกูลมนัสเสห ์คร ่ึงหน่ึงชนะ
ชนชาติ อื่น 

18 คนรู เบน คนกาด และคนตระกูลมนัสเสห ์คร ่ึงหน่ึ งม ี
คนเก่งกล้า  ผู้ ถื อด ้ังและดาบ และโก่งธนู ชาํนาญศึกส่ีหม่ืน
ส่ีพันเจ็ดรอ้ยหกสิบคน  พร อ้มท่ี จะเข้ ารบ 19 เขาทําศึ กก ับคน
ฮาการ์ เยทูร์ นาฟิช และโนดับ 20 และเม่ือเขาได้รบัความ
ชว่ยเหลือ คนฮาการ์และพวกท่ี อยู ่ด้วยทุกคนก็ ถู กมอบไว้
ในมือของเขา เพราะเขารอ้งทูลต่อพระเจ้าในการสงคราม
และพระองค์ทรงประสาทตามคําทูลของเขา เพราะเขาทัง้
หลายวางใจในพระองค์ 21 เขาได้กวาดเอาฝูงสัตวข์องข้าศึก
ไป คื ออ ูฐหา้หม่ืนตัว แกะสองแสนหา้หม่ืนตัว ลาสองพัน
และคนหน่ึงแสน 22 เพราะเขาล้มตายเสียมาก ด้วยการ
ศึกครัง้ น้ันเป็นมาจากพระเจ้า และเขาทัง้หลายอาศัยอยู่
ในท่ีของเขาจนถูกกวาดไปเป็นเชลย 23 คนตระกูลมนัสเสห ์
คร ่ึงหน่ึงอาศัยอยู่ในแผ่นดินน้ัน เขามีคนมากขึ้นด้วยกัน
ตัง้แต่เมืองบาชานถึงเมืองบาอลัเฮอร ์โมน เสนีร์ และภูเขา
เฮอร ์โมน 24  ต่อไปน้ี เป็นหวัหน้าเรอืนบรรพบุรุษของเขาคือ
เอเฟอร์ อชิอี เอลีเอล อสัรีเอล เยเรมีย์ โฮดาวิยาห์ และ
ยาดีเอล เป็นทแกล้วทหาร คนมี ชื่อเสียง เป็นหวัหน้าเรอืน
บรรพบุรุษของเขา

คนมนัสเสห ์ไหว ้ รู ปเคารพ
25  แต่ เขาทัง้หลายละเมิดต่อพระเจ้าแหง่บรรพบุรุษของ

เขา และเล่นชู้กับบรรดาพระของชนชาติทัง้หลายแหง่แผ่น
ดิน น้ัน  ผู้ ซ่ึงพระเจ้าทรงทําลายเสีย ต่อหน้าเขาทัง้หลาย
26 พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลจึงทรงเรา้ จิตใจของปูลกษั ตร ิย ์
แห ่ งอ ัสซีเรยี และจิตใจของทิ กล ัทปิเลเสอร ์กษัตรยิ ์ แห ่ งอ 
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ัสซีเรยี และพระองค์ทรงกวาดเขาไปเสียคือ คนรู เบน คน
กาด และคนตระกูลมนัสเสห ์ครึง่หน่ึง และพาเขาทัง้หลาย
ไปยงัฮาลาห์ ฮาโบร์ ฮารา และแม่น้ําเมืองโกซาน จนถึงทุก
วนัน้ี

6
 ผู้ สืบสายโลหติของเลวี

1  บุ ตรชายของเลว ีคือ เกอรโ์ชม โคฮาท และเมรารี 2  บุ ตร
ชายของโคฮาทชื่อ อมัราม อสิฮาร์ เฮโบรน และอุสซีเอล 3  
บุ ตรของอมัรามคือ อาโรน  โมเสส และนางมิเร ียม  บุ ตรชาย
อาโรนคือ นาดับ  อาบ ีฮู เอเลอาซาร์ และอธิามาร์

 ผู้ สืบสายโลหติของพวกปุโรหติถึงสมัยการเป็นเชลย
4 เอเลอาซาร ์ให ้กําเนิดบุตรชื่อฟีเนหสั  ฟี เนหสัให้กําเนิด

บุตรชื่ออาบี ชู วา 5  อาบ ี ชู วาให้กําเนิดบุตรชื่ อบ ุ คค ี  บุ  คค ี ให ้
กําเนิดบุตรชื่ ออ ุสซี 6  อุ สซี ให ้กําเนิดบุตรชื่อเศ-ราหิยาห์ เศ-
ราหิยาห ์ให ้กําเนิดบุตรชื่อเมราโยท 7 เมราโยทให้กําเนิด
บุตรชื่ออามาริยาห์ อามาริยาห ์ให ้กําเนิดบุตรชื่ออาห ิทูบ 
8 อาหิทูบให้กําเนิดบุตรชื่อศาโดก ศาโดกให้กําเนิดบุตรชื่อ
อาหมิาอสั 9 อาหมิาอสัให้กําเนิดบุตรชื่ออาซารยิาห์ อาซา
ริยาห ์ให ้กําเนิดบุตรชื่อโยฮานัน 10 และโยฮานันให้กําเนิด
บุตรชื่ออาซาริยาห์ (ท่านน้ีแหละท่ี ทําหน้าท่ี  ปุ โรหติอยู่ใน
พระวหิารซ่ึงซาโลมอนทรงสรา้งในเยรูซาเล็ม� 11 อาซาริ
ยาห ์ให ้กําเนิดบุตรชื่ออามารยิาห์ อามารยิาห ์ให ้กําเนิดบุตร
ชื่ออาห ิทูบ 12 อาหิทูบให้กําเนิดบุตรชื่อศาโดก ศาโดกให้
กําเนิดบุตรชื่อชลัลูม 13 ชลัลูมให้กําเนิดบุตรชื่อฮิลคียาห์
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ฮิลคียาห ์ให ้กําเนิดบุตรชื่ออาซาริยาห์ 14 อาซาริยาห ์ให ้
กําเนิดบุตรชื่อเสไรอาห์ เสไรอาห ์ให ้กําเนิดบุตรชื่อเยโฮซา
ดัก 15 และเยโฮซาดักถูกกวาดไปเป็นเชลย เม่ือพระเยโฮ
วาห ์ได้ ทรงให ้ยู ดาห์ และเยรูซาเล็มเข้าสู่ การถู กกวาดไปเป็น
เชลยด้วยหตัถ์ของเนบูคัดเนสซาร์

 แต่ ละครอบครวัของบุตรชายสามคนของเลวี
16  บุ ตรชายของเลว ีคือ เกอรโ์ชม โคฮาท และเมรารี 17  

ต่อไปน้ี เป็นชื่ อบ ุตรชายของเกอรโ์ชมคือ ลิ บน ี และชิเมอี
18  บุ ตรชายของโคฮาทคือ อมัราม อสิฮาร์ เฮโบรน และ
อุสซีเอล 19  บุ ตรชายของเมราร ีคือ  มาห ์ลี และมู ช ี เหล่าน้ี 
เป็นครอบครวัของคนเลวีตามพงศ์ พันธุ ์ บิ ดาของเขา 20  บุ 
ตรชายของเกอรโ์ชมคือลิ บน ี บุ ตรชายของลิ บน ีคือยาหาท  
บุ ตรชายของยาหาทคือศิมมาห์ 21  บุ ตรชายของศิมมาห์คือ
โยอาห์  บุ ตรชายของโยอาหคื์ ออ ิดโด  บุ ตรชายของอดิโดคือ
เศ-ราห์  บุ ตรชายของเศ-ราห์คือเยอาเธรยั 22  บุ ตรชายของ
โคฮาทคือ อมัมีนาดับ  บุ ตรชายของอมัมีนาดับคือโคราห์  
บุ ตรชายของโคราหคื์ ออ ั สส ีร์ 23  บุ ตรชายของอ ัสส ีรคื์อเอล
คานาห์  บุ ตรชายของเอลคานาหคื์ออาบยีาสาฟ  บุ ตรชายขอ
งอาบียาสาฟคื ออ ั สส ีร์ 24  บุ ตรชายของอ ัสส ีรคื์อทาหทั  บุ ตร
ชายของทาหทัคื ออ ุ ร ีเอล  บุ ตรชายของอุ ร ีเอลคื ออ ุสซียาห์  บุ 
ตรชายของอุสซียาหคื์อชาอูล 25  บุ ตรชายของเอลคานาห ์คือ 
อามาสัย และอาหิโมท 26 สําหรบัเอลคานาห ์น้ัน  บุ ตรชาย
ของเอลคานาห์คือโศฟัย  บุ ตรชายของโศฟัยคือนาหทั 27  บุ 
ตรชายของนาหทัคือเอลี อบั  บุ ตรชายของเอลีอบัคือเยโรฮมั
 บุ ตรชายของเยโรฮมัคือเอลคานาห์ 28  บุ ตรชายของซามูเอล
คือ ว ัสน ี บุ ตรหวัปีของเขา และอาบยีาห์ 29  บุ ตรชายของเมรา
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รคืีอมาหลี์  บุ ตรชายของมาห ์ลีค ือลิ บน ี  บุ ตรชายของลิ บน คืีอ
ชิเมอี  บุ ตรชายของชิเมอคืี ออ ุสซาห์ 30  บุ ตรชายของอุสซาห์
คือชิเมอี  บุ ตรชายของชิเมอีคือฮ ักก ียาห์  บุ ตรชายของฮ ักก 
ยีาหคื์ออาสายาห์ 31  เหล่าน้ี เป็นบุคคลท่ี ดาว ิดทรงแต่งตัง้ให ้
ดู แลการรอ้งเพลงในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์  หลังจาก
ท่ี  ห ีบพันธสัญญามาตัง้อยู ่ท่ี น่ันแล้ว 32 เขาทัง้หลายทําการ
ปรนนิบั ติด ้วยเพลง ข้างหน้าท่ีพักอาศัยในพลับพลาแหง่ชุ 
มน ุม จนซาโลมอนได้ทรงสรา้งพระนิเวศของพระเยโฮวาห์
ในเยรูซาเล็ม และเขาได้ ปฏิบัติหน้าท่ี ของเขาตามตําแหน่ง
33  ต่อไปน้ี เป็นบุคคลท่ี ปฏิบัติ งานอยู ่พร ้อมกับบุตรของเขา
พวกบุตรชายของคนโคฮาทคือ เฮมานนั กร ้อง  ผู้ เป็นบุตร
ชายโยเอล  ผู้ เป็นบุตรชายเชมูเอล 34  ผู้ เป็นบุตรชายเอลคา
นาห์  ผู้ เป็นบุตรชายเยโรฮมั  ผู้ เป็นบุตรชายเอลีเอล  ผู้ เป็น
บุตรชายโทอาห์ 35  ผู้ เป็นบุตรชายศูฟ  ผู้ เป็นบุตรชายเอลคา
นาห์  ผู้ เป็นบุตรชายมาฮาท  ผู้ เป็นบุตรชายอามาสัย 36  ผู้ เป็น
บุตรชายเอลคานาห์  ผู้ เป็นบุตรชายโยเอล  ผู้ เป็นบุตรชายอา
ซารยิาห์  ผู้ เป็นบุตรชายเศฟันยาห์ 37  ผู้ เป็นบุตรชายทาหทั
 ผู้ เป็นบุตรชายอ ัสส ีร์  ผู้ เป็นบุตรชายอาบียาสาฟ  ผู้ เป็นบุตร
ชายโคราห์ 38  ผู้ เป็นบุตรชายอสิฮาร์  ผู้ เป็นบุตรชายโคฮาท
 ผู้ เป็นบุตรชายเลวี  ผู้ เป็นบุตรชายอสิราเอล 39 กับอาสาฟพี่
น้องของเขา  ผู้ ซ่ึงยนือยู่ข้างขวามือของเขา คืออาสาฟบุตร
ชายเบเรคิยาห์  ผู้ เป็นบุตรชายชเิมอา 40  ผู้ เป็นบุตรชายมีคา
เอล  ผู้ เป็นบุตรชายบาอาเสยาห์  ผู้ เป็นบุตรชายมัลคิยาห์ 41  
ผู้ เป็นบุตรชายเอทนี  ผู้ เป็นบุตรชายเศ-ราห์  ผู้ เป็นบุตรชาย
อาดายาห์ 42  ผู้ เป็นบุตรชายเอธาน  ผู้ เป็นบุตรชายศิมมาห์
 ผู้ เป็นบุตรชายชิเมอี 43  ผู้ เป็นบุตรชายยาหาท  ผู้ เป็นบุตร
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ชายเกอรโ์ชม  ผู้ เป็นบุตรชายเลวี 44  ท่ี ข้างซ้ายมื อม ี บุ ตรชาย
ของเมรารี  พี่ น้องของเขาคือ เอธานผูเ้ป็นบุตรชายคี ช ี ผู้ เป็น
บุตรชายอ ับด ี ผู้ เป็นบุตรชายมัลลูค 45  ผู้ เป็นบุตรชายฮาชา
บิยาห์  ผู้ เป็นบุตรชายอามาซิยาห์  ผู้ เป็นบุตรชายฮิลคียาห์
46  ผู้ เป็นบุตรชายอมัซี  ผู้ เป็นบุตรชายบานี  ผู้ เป็นบุตรชายเช
เมอร์ 47  ผู้ เป็นบุตรชายมาห์ลี  ผู้ เป็นบุตรชายมู ช ี ผู้ เป็นบุตร
ชายเมรารี  ผู้ เป็นบุตรชายเลวี 48 และคนเลว ีพี่ น้องของเขา
ได้รบัแต่งตัง้ให ้ปฏิบัติ งานทุกอยา่งของพลับพลาของพระ
นิเวศของพระเจ้า

 ผู้ สืบสายโลหติของอาโรน
49  แต่ อาโรนกับบุตรชายของท่านถวายเครือ่ง บูชาบน

แท่นเครือ่ง เผา บูชาและบนแท่นเครือ่งหอม และปฏิบั ติ 
งานทัง้สิน้ในท่ี บรสุิทธิ ์ ท่ีสุด และกระทําการลบมลทินบาป
ของอสิราเอล ตามทุกอยา่งท่ีโมเสสผู้ รบัใช ้ของพระเจ้าได้
บัญชาไว้ 50  ต่อไปน้ี เป็นบุตรชายของอาโรนคือเอเลอาซาร์  
บุ ตรชายของเอเลอาซารคื์อฟีเนหสั  บุ ตรชายของฟีเนหสัคือ
อาบี ชู วา 51  บุ ตรชายอาบี ชู วาคื อบ ุ คค ี  บุ ตรชายของบุ คค ีคื ออ 
ุสซี  บุ ตรชายของอุสซีคือเศ-ราหิยาห์ 52  บุ ตรชายของเศ-รา
หิยาห์คือเมราโยท  บุ ตรชายของเมราโยทคืออามารยิาห์  บุ 
ตรชายของอามารยิาห์คืออาห ิทูบ 53  บุ ตรชายของอาหิทูบ
คือศาโดก  บุ ตรชายของศาโดกคืออาหมิาอสั

บรรดาหวัเมืองของคนเลวี
54  ต่อไปน้ี เป็ นที ่อาศัยของเขาตามค่ายในเขตแดนของ

เขา คือลูกหลานของอาโรน ครอบครวัคนโคฮาท เพราะ
สลากตกเป็นของเขา 55 เขาได้รบัเมืองเฮโบรนในแผ่นดิน
ยูดาห์ และ ทุ่งหญ้า ซ่ึงอยู่ ล้อมรอบน้ัน 56  แต่  ทุ ่งนาและ
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ตามชนบทของเมืองน้ัน เขายกให ้แก่ คาเลบบุตรชายเยฟุน
เนห์ 57 เขาให้เมืองต่างๆแหง่ยูดาห ์แก่ ลูกหลานของอาโรน
คือเมืองเฮโบรนซ่ึงเป็นเมืองล้ี ภัย เมืองลิบนาหกั์ บท ุ่งหญ้า
เมืองยาททีร์ เมืองเอชเทโมอากั บท ุ่งหญ้า 58  ฮ ีเลนพรอ้ม
กั บท ุ่งหญ้า เดบีร ์พร ้อมกั บท ุ่งหญ้า 59 อาชานพรอ้มกั บท ุ่ง
หญ้า และเบธเชเมชพรอ้มกั บท ุ่งหญ้า 60 และจากดินแดน
ตระกูลเบนยามิ นก ็มอบเมืองเกบาพรอ้มกั บท ุ่งหญ้า อา
เลเมทพรอ้มกั บท ุ่งหญ้า และอานาโธทพรอ้มกั บท ุ่งหญ้า
หวั เมือง ทัง้ สิน้ของเขาทุกครอบครวั เป็นสิบสามหวั เมือง
ด้วยกัน 61 ส่วนคนโคฮาทท่ี เหลืออยู ่น้ันได้รบัส่วนมอบโดย
สลากท่ี ได้ จากครอบครวัของตระกูล จากตระกูลมนัสเสห ์
คร ่ึงหน่ึ งม ี สิ บหวั เมือง 62 และมอบสิบสามหวัเมืองจาก
ตระกูลอสิสาคาร์ ตระกูลอาเชอร์ ตระกู ลน ัฟทาลี และจาก
ตระกูลมนัสเสหใ์นบาชานให ้แก่ คนเกอรโ์ชมตามครอบครวั
ของเขา 63 และมอบโดยสลากสิบสองหวัเมืองจากตระกูล
รู เบน ตระกูลกาด และตระกูลเศบู ลุ นให ้แก่ คนเมรารตีาม
ครอบครวัของเขา 64  ดังน้ี แหละประชาชนอสิราเอลได้มอบ
หวัเมืองพรอ้มกั บท ุ่งหญ้าให ้แก่  คนเลว ี65 และคนอสิราเอล
ได้ จับสลากให้หวัเมืองจากตระกูลยูดาห์ ตระกูลสิเมโอน
และตระกูลเบนยามิน  ตามท่ี  กล ่าวชื่อไว้ น้ันด้วย 66 และ
ครอบครวัคนโคฮาทท่ี เหลืออยู ่ มี หวัเมืองอนัเป็นดินแดน
ของเขาจากตระกูลเอฟราอมิ 67 คนอสิราเอลได้ ให ้หวัเมือง
ล้ี ภัย คือเมืองเชเคมพรอ้มกั บท ุ่งหญ้าในถิน่ภูเขาเอฟรา
อมิ เมืองเกเซอร ์พร ้อมกั บท ุ่งหญ้า 68 เมืองโยกเมอมัพรอ้ม
กั บท ุ่งหญ้า เมืองเบธโฮโรนพร้อมกั บท ุ่งหญ้า 69 เมืองอยั
ยาโลนพรอ้มกั บท ุ่งหญ้า เมืองกัทรมิโมนพรอ้มกั บท ุ่งหญ้า
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70 และมอบเมืองจากตระกูลมนัสเสห ์ครึง่หน่ึง คือเมืองอา
เนอร ์พร ้อมกั บท ุ่งหญ้า เมืองบิ เลอ ัมพรอ้มกั บท ุ่งหญ้าให ้แก่ 
ครอบครวัคนโคฮาทท่ี เหลืออยู ่71  ดิ นแดนของมนัสเสห ์คร ึ
่งตระกูลท่ี มอบให ้ แก่ คนเกอรโ์ชมคือ โกลานในเมืองบาชา
นพรอ้มกั บท ุ่งหญ้า และอชัทาโรทพรอ้มกั บท ุ่งหญ้า 72 และ
จากตระกูลอสิสาคาร์ คือเมืองเคเดชพรอ้มกั บท ุ่งหญ้า เมือ
งดาเบรทัพรอ้มกั บท ุ่งหญ้า 73 และเมืองราโมทพรอ้มกั บท 
ุ่งหญ้า และเมืองอาเนมพรอ้มกั บท ุ่งหญ้า 74 จากตระกูลอา
เชอร์  คือ เมืองมาชาลพรอ้มกั บท ุ่งหญ้า เมืองอบัโดนพร้
อมกั บท ุ่งหญ้า 75 เมืองหุกอกพรอ้มกั บท ุ่งหญ้า และเมือง
เรโหบพรอ้มกั บท ุ่งหญ้า 76 และจากตระกู ลน ัฟทาลี  คือ 
เมืองเคเดชในกาลิลี พร ้อมกั บท ุ่งหญ้า เมืองฮมัโมนพรอ้มกั 
บท ุ่งหญ้า เมืองคีรยิาธาอมิพรอ้มกั บท ุ่งหญ้า 77 ส่วนคนเม
ราร ีท่ี  เหลืออยู ่น้ันได้รบัจากตระกูลเศบู ลุ นคือ เมืองรมิโม
นพรอ้มกั บท ุ่งหญ้า เมืองทาโบร ์พร ้อมกั บท ุ่งหญ้า 78 และ
ฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้างโน้ นที ่เยร ีโค คือฟากตะวนัออกของ
แม่น้ําจอรแ์ดนน้ัน จากตระกูล รู เบน คือเมืองเบเซอร์ใน
ถิน่ทุ รก ันดารพร้อมกั บท ุ่งหญ้า เมืองยาฮาสพรอ้มกั บท ุ่ง
หญ้า 79 เมืองเคเดโมทพรอ้มกั บท ุ่งหญ้า และเมืองเมฟา
อาทพรอ้มกั บท ุ่งหญ้า 80 และจากตระกูลกาด  คือ เมืองรา
โมทในกิเลอาดพรอ้มกั บท ุ่งหญ้า เมืองมาหะนาอมิพรอ้มกั 
บท ุ่งหญ้า 81 เมืองเฮสโบนพรอ้มกั บท ุ่งหญ้า เมืองยาเซอร ์
พร ้อมกั บท ุ่งหญ้า

7
 บุ ตรชายของอสิสาคาร์



1  พงศาวดาร 7:1 xxiii 1  พงศาวดาร 7:10

1  บุ ตรชายของอสิสาคาร์ คือโทลา  ปู อาห์ ยาชูบ และ
ชมิโรน  สี ่คนด้วยกัน 2  บุ ตรชายของโทลาคือ  อุ สซี เรไฟ
ยาห์ เยรีเอล  ยาม ัย ยบิสัม และเชมูเอล หวัหน้าในเรอืน
บรรพบุรุษของเขา คือของโทลา เป็นทแกล้วทหารของพงศ์ 
พันธุ ์ของเขา และจํานวนของคนเหล่าน้ีในรชัสมัยของดา
วดิเป็นสองหม่ืนสองพันหกรอ้ยคน 3  บุ ตรชายของอุสซี คือ 
อสิราหิยาห์ และบุตรชายของอสิราหิยาห ์คือ  มี คาเอล โอ
บาดีห์ โยเอล และอสิชีอาห์ หา้คนด้วยกัน  ทุ กคนเป็นคน
ชัน้หวัหน้า 4 และพรอ้มกับคนเหล่าน้ีตามพงศ์ พันธุ ์ของเขา
ตามเรอืนบรรพบุรุษของเขา  มี  หน ่วยทหารศึกสามหม่ืนหก
พันคน เพราะเขามีภรรยาและบุตรชายมาก 5  ญาติ  พี่ น้อง
ของเขาซ่ึงเป็นคนในบรรดาครอบครวัของอสิสาคาร์  มี หมด
ด้วยกันเป็นทแกล้วทหารแปดหม่ืนเจ็ดพันคน ขึ้นทะเบียน
ไวใ้นสํามะโนครวัเชื้อสาย

 ผู้ สืบสายโลหติของเบนยามิน
6  บุ ตรชายของเบนยามินคือ เบลา เบเคอร์ และเยดียา

เอล สามคนด้วยกัน 7  บุ ตรชายของเบลาคือ เอสโบน  อุ สซี  อุ 
สซีเอล เยรโีมท และอ ิร ีหา้คนด้วยกัน เป็นหวัหน้าของเรอืน
บรรพบุรุษ เป็นทแกล้วทหาร และจํานวนท่ีขึ้นทะเบียนไวใ้น
สํามะโนครวัเชื้อสายของเขาเป็นสองหม่ืนสองพันสามสิบ
ส่ี คน 8  บุ ตรชายของเบเคอร ์คือ เศมิราห์ โยอาช เอลีเย
เซอร์ เอลี โอน ัย  อมร ี เยรโีมท  อาบ ียาห์ อานาโธท และอา
เลเมท ทัง้หมดน้ีเป็นบุตรชายของเบเคอร์ 9 และจํานวนท่ี
ขึ้นทะเบียนไว้ในสํามะโนครวัเชื้อสาย ตามพงศ์ พันธุ ์ เป็น
หวัหน้าเรอืนบรรพบุรุษของเขา เป็นทแกล้วทหาร เป็นสอง
หม่ืนสองรอ้ยคน 10  บุ ตรชายของเยดียาเอลคือ  บิ ลฮาน
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และบุตรชายของบิลฮานคือ  เยอ ูช เบนยามิน เอฮูด เคน
าอะนาห์ เศธาน ทารชชิ และอาหิชาฮาร์ 11 ทัง้หมดน้ีเป็น
บุตรชายของเยดียาเอล ตามหวัหน้าเรอืนบรรพบุรุษของ
เขา เป็นทแกล้วทหาร เป็นหน่ึงหม่ืนเจ็ดพันสองรอ้ยคน  พร ้
อมท่ีจะทําศึกสงคราม 12 และชุปปิม และหุปปิม เป็นบุตรอิ
ระ และหุ ช ิมบุตรชายอาเฮอร์

 บุ ตรชายของนัฟทาลี
13  บุ ตรชายของนัฟทาลี คือ ยาซีเอล  กุน ี เยเซอร์ และ

ชลัลูม ลูกหลานของนางบิลฮาห์

 ผู้ สืบสายโลหติของมนัสเสห์
14  บุ ตรชายของมนัสเสห ์คือ อสัรีเอล ซ่ึงนางกําเนิดให ้

ท่าน ( แต่ ภรรยาน้อยของท่านคือชาวอารมักําเนิดมาคีร ์บิ 
ดาของกิเลอาด 15 มาคีร ์ก็ รบัพี่สาวของหุปปิมและชุปปิม
มาเป็นภรรยา  พี่ สาวของเขาชื่อมาอาคาห�์ และคนท่ีสอง
ชื่อเศโลเฟหดั และเศโลเฟห ัดม ี บุตรสาว 16 และมาอาคาห์
ภรรยาของมาคีรค์ลอดบุตรชายคนหน่ึง นางเรยีกชื่อเขาวา่
เปเรช และน้องชายของเขาชื่อเชเรช และบุตรชายของเขา
ชื่อ  อุ  ลาม และราเคม 17  บุ ตรชายของอุลามคือเบดาน  เหล่า
น้ี เป็นบุตรชายกิเลอาด  ผู้ เป็นบุตรชายมาคีร์  ผู้ เป็นบุตรชาย
มนัสเสห์ 18 และฮมัโมเลเคทน้องสาวของเขาคลอดบุตรชื่ 
ออ ิชโฮด  อาบ ีเยเซอร์ และมาฮาลาห์ 19  บุ ตรชายของเชมิดา
คือ อาห ิยนั เชเคม ลิคฮี และอานียมั

 ผู้ สืบสายโลหติของเอฟราอมิ
20  บุ ตรชายของเอฟราอมิคือชูเธลาห์ และบุตรชายของ

ชูเธลาห์คือเบเรด  บุ ตรชายของเบเรดคือทาหทั  บุ ตรชาย
ของทาหทัคือเอลอาดาห์  บุ ตรชายของเอลอาดาห์คือทาหทั
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21  บุ ตรชายของทาหทัคือศาบาด  บุ ตรชายของศาบาดคือ
ชูเธลาห์ กับเอเซอร์และเอเลอัด ซ่ึงคนของกัทผู้ ท่ี  เก ิดใน
เมืองน้ันได้ฆ่าเสีย เพราะเขาทัง้หลายลงมาปล้นสัตว์เล้ียง
ของเขา 22 และเอฟราอมิบิดาของเขาไว ้ทุกข์ โศกเศรา้เป็น
หลายวนั และพี่ น้องของเขาก็มาเล้าโลมเขา 23 และเอฟ
ราอิมก็ เข ้าไปหาภรรยา และนางก็ ตัง้ครรภ์ คลอดบุตรชาย
คนหน่ึง และท่านเรยีกชื่อเขาวา่ เบรยีาห์ เพราะเหตุชัว่รา้ย
ตกอยู่กับเรอืนของเขา 24 ( บุ ตรสาวของท่านชื่อเชเอราห์  ผู้ 
ซ่ึงสรา้งเมืองเบธโฮโรนล่างและบน และเมืองอุสเซนเชเอ
ราห�์ 25 เอฟราอมิมี บุ ตรชายชื่อเรฟาห์  บุ ตรชายของเรฟาห์
คือเรเชฟ  บุ ตรชายของเรเชฟคือเทลาห์  บุ ตรชายของเทลาห์
คือทาหาน 26  บุ ตรชายของทาหานคือลาดาน  บุ ตรชายของ
ลาดานคื ออ ัมมีฮูด  บุ ตรชายของอมัมีฮูดคือเอลีชามา 27  บุ 
ตรชายของเอลีชามาคือนนู  บุ ตรชายของนนูคือโยชูวา

 กรรมสิทธิ ์ของเอฟราอมิ
28  ท่ี  ดิ นกร รม สิทธิ์ และ ภู มิ ลําเนา ของ เขา คือ เบธ เอ

ล พรอ้ม กับ บรรดา หวั เมือง และ นา อา รนั ด้าน ตะวนั ออก
และเกเซอร์ด้านตะวนัตกพรอ้มกับบรรดาหวัเมือง เชเคม
พรอ้ม กับ บรรดา หวั เมือง และ กา ซา พรอ้ม กับ บรรดา หวั
เมือง 29 และตามพรมแดนของคนมนัสเสห์  มี เมืองเบธ
ชานพรอ้มกับบรรดาหวัเมือง ทาอานาคพรอ้มกับบรรดาหวั
เมือง เมกิดโดพรอ้มกับบรรดาหวัเมือง โดร ์พร อ้มกับบรรดา
หวัเมือง ลูกหลานโยเซฟบุตรชายอสิราเอลได้อาศัยอยู่ในท่ี 
เหล่าน้ี 

 บุ ตรชายของอาเชอร์
30  บุ ตรชายของอาเชอร ์คือ อิมนาห์ อิชวาห์ อิชวี เบรี

ยาห์ และเสราห์น้องสาวของเขา 31  บุ ตรชายของเบรียาห ์
คือ เฮเบอรแ์ละมัลคีเอล  ผู้ เป็นบิดาของบิรซาวธิ 32 เฮเบอร ์



1  พงศาวดาร 7:33 xxvi 1  พงศาวดาร 8:9

ให ้กําเนิดบุตรชื่อยาเฟล็ท โชเมอร์ โฮธามและชู วาน ้องสาว
ของเขา 33  บุ ตรชายของยาเฟล็ทคือ ปาสัค  บิ มฮาล และ
อชัวาท  เหล่าน้ี เป็นบุตรยาเฟล็ท 34  บุ ตรชายของเชเมอร ์
คือ อาฮี โรกาห์ เยฮุบบาห์ และอารมั 35  บุ ตรชายของเฮเล
มน้องชายของเขาคือ โศฟาห์ อิมนา เชเลช และอามัล 36  บุ 
ตรชายของโศฟาห ์คือ สุอาห์ ฮารเนเฟอร์  ชู  อลั เบรี อิมราห์
37 เบเชอร์ โฮด ชมัมา  ช ิลชาห์ อิธราน และเบโอรา 38  บุ ตร
ชายของเยเธอร ์คือ เยฟุนเนห์ ปิ สปา และอารา 39  บุ ตรชาย
ของอุลลาคือ อาราห์ ฮนันีเอล และร ีเซ ีย 40 ทัง้สิน้เหล่าน้ี
เป็นคนของอาเชอร์ หวัหน้าในเรอืนบรรพบุรุษของเขา เป็น
ทแกล้วทหารท่ีคัดเลือกไว้ เป็นเจ้านายใหญ่ จํานวนท่ีขึ้น
ทะเบียนไว้ในสํามะโนครวัเชื้อสายเพื่อทําศึกสงครามเป็น
สองหม่ืนหกพันคน

8
 บุ ตรชายและหวัหน้าตระกูลของเบนยามิน

1 เบนยามินให้กําเนิดเบลาบุตรหวัปีของเขา อชัเบลคน
ท่ี สอง อาหะราห ์คนที ่ สาม 2 โนฮาห ์คนที ่ สี ่ ราฟาคนท่ี หา้ 
3 และบุตรชายของเบลาคือ อดัดาห์  เก - รา  อาบ ีฮูด 4  อาบ ี ชู 
วา นาอามาน อาโหอาห์ 5  เก - รา เชฟูฟาน และหรุาม 6  ต่อไป
น้ี เป็นบุตรชายของเอฮูด เขาทัง้หลายเป็นหวัหน้าบรรพบุรุษ
ของชาวเมืองเกบา และเขาถูกกวาดไปเป็นเชลยยงัเมืองมา
นาฮาท 7 คือนาอามาน อาหยิาห์ และเก- รา เขาทัง้หลายถูก
กวาดไปเป็นเชลย และท่านใหกํ้าเนิดบุตรชื่ ออ ุสซาห์ และอา
หฮูิด 8 และชาหะราอมิให้กําเนิดบุตรในดินแดนโมอบั ภาย
หลังจากท่ีเขาได้ ไล่ หุ ช ิมและบาอาราภรรยาของเขาไปแล้ว
9 เขาใหกํ้าเนิดบุตรกับโฮเดชภรรยาของเขาคือ โยบับ ศิเบีย
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เมชา มัลคาม 10  เยอ ูส สาเคีย และมิรมาห์  เหล่าน้ี เป็นบุตร
ชายของเขา เป็นหวัหน้าบรรพบุรุษของเขา 11 เขาให้กําเนิด
บุตรกับหุ ช ิ มด ้วยคือ  อาบ ี ทูบ และเอลปาอลั 12  บุ ตรชาย
ของเอลปาอลัคือ เอเบอร์  มิ ชอมั และเชเมด  ผู้ สรา้งเมืองโอ
โน และเมืองโลดพรอ้มกับหวัเมือง 13 และเบรยีาห์ และเช
มา เขาทัง้หลายเป็นหวัหน้าบรรพบุรุษของชาวเมืองอยัยา
โลน  ผู้ ซ่ึงขับไล่ชาวเมืองกัทไปเสียน้ัน 14 และอาหิโย ชาชกั
และเยรโีมท 15 เศบาดิยาห์ อาราด เอเดอร์ 16  มี คาเอล อชิ
ปาห์ และโยฮาเป็นบุตรชายของเบรยีาห์ 17 เศบาดิยาห์ เม
ชุลลาม ฮิสคี เฮเบอร์ 18 อชิเมรยั ยิสลิยาห์และโยบับเป็น
บุตรชายของเอลปาอลั 19 ยาคิม ศิครี ศั บด ี 20 เอลีเยนัย
ศิลเลธยั เอลีเอล 21 อาดายาห์ เบไรอาห์ และชิมราทเป็น
บุตรชายของชิเมอี 22 อชิปาน เอเบอร์ เอลีเอล 23 อบัโดน
ศิครี ฮานาน 24 ฮานันยาห์ เอลาม อนัโธธยีาห์ 25 อฟิไดยาห์
และเปนูเอลเป็นบุตรชายของชาชกั 26 ชมัเชรยั เชหะรยีาห์
อาธาลิยาห์ 27 ยาอาเรชียาห์ เอลียาห์ และศิครี เป็นบุตร
ชายของเยโรฮมั 28 คนเหล่าน้ีเป็นหวัหน้าบรรพบุรุษของ
เขา ตามพงศ์ พันธุ ์ของเขา เป็นชัน้หวัหน้า คนเหล่าน้ี อยู ่ใน
เยรูซาเล็ม 29 และในกิเบโอนก็ มี  บิ ดาของกิเบโอนอาศัยอยู่
และภรรยาของท่านชื่อมาอาคาห์ 30  บุ ตรชายหวัปีของท่าน
ชื่ ออ ับโดน  แล้วก็  มี ศูร์ คีช บาอลั นาดับ 31 เกโดร์ อาหิโย
เศเคอร์ 32 และมิกโลทใหกํ้าเนิดบุตรชื่อชิเมอาห์ คนเหล่าน้ี
อาศัยอยู่ตรงข้ามกับญาติของเขาในเยรูซาเล็ มด ้วย เขาอยู่
กับญาติของเขา

 ผู้ สืบสายโลหติของซาอูล
33 เนอร ์ให ้กําเนิดบุตรชื่อคีช คีชให้กําเนิดบุตรชื่อซาอูล
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ซาอูลให้กําเนิดบุตรชื่อโยนาธาน มัลคี ชู วา  อาบ ีนาดับ และ
เอชบาอลั 34และบุตรชายของโยนาธานคือ เมรบิบาอลั และ
เมรบิบาอลัใหกํ้าเนิดบุตรชื่ อม คีาห์ 35  บุ ตรชายของมีคาห ์คือ 
 ปี โธน เมเลค ทาเรยี และอาหสั 36 และอาหสัให้กําเนิดบุตร
ชื่อเยโฮอดัดาห์ และเยโฮอดัดาห ์ให ้กําเนิดบุตรชื่ออาเลเมท
อสัมาเวทและศิมรี ศิมร ีให ้กําเนิดบุตรชื่อโมซา 37 โมซาให้
กําเนิดบุตรชื่ อบ ิเนอา  บุ ตรชายของบิเนอาคือราฟาห์  บุ ตร
ชายของราฟาห์คือเอเลอาสาห์  บุ ตรชายของเอเลอาสาห์
คืออาเซล 38 อาเซลมี บุ ตรชายหกคน และต่อไปน้ีเป็นชื่อ
ของเขา อสัรคัีม โบเครู อชิมาเอล เชอารยิาห์ โอบาดีห์ และ
ฮานัน ทัง้หมดน้ีเป็นบุตรชายของอาเซล 39  บุ ตรชายของเอ
เชกน้องชายของเขาคือ  อุ ลามบุตรหวัปีของเขา เยฮูชคนท่ี 
สอง และเอลีเฟเลทคนท่ี สาม 40  บุ ตรชายของอุลามเป็นคน
ท่ีเป็นทแกล้วทหาร นักธนู  มี ลูกหลานมากหน่ึงรอ้ยหา้สิบ
คน คนเหล่าน้ีทัง้สิน้เป็นลูกหลานของเบนยามิน

9
สํามะโนครวัเชื้อสายของอสิราเอลและยูดาห์

1 ดังน้ั นอ ิสราเอลทัง้ปวงได้ขึ้นทะเบียนไวใ้นสํามะโนครวั
เชื้อสาย และดู เถิด ทะเบียนน้ี ก็ บันทึกไว้ในหนังสือของกษั 
ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลและยูดาห์  ผู้  ถู กกวาดไปเป็นเชลยในบาบิ
โลนเพราะการละเมิดของเขา 2 ฝ่ายพวกแรกท่ี เข ้ามาอาศัย
ในท่ี กรรมสิทธิ ์ของเขาอกีในบรรดาหวัเมืองของเขาน้ัน คื 
ออ ิสราเอล พวกปุโรหติ พวกเลวี และพวกคนใช้ประจําพระ
ว ิหาร 3 และในเยรูซาเล็มมีประชาชนบางคนในพวกยูดาห์
พวกเบนยามิน พวกเอฟราอมิ และพวกมนัสเสห์  ได้ อาศัย
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อยู่ 4 คื ออ ุธยัเป็นบุตรชายอมัมีฮูด  ผู้ เป็นบุตรชายอมรี  ผู้ เป็น
บุตรชายอิมรี  ผู้ เป็นบุตรชายบานี ในพวกบุตรเปเรศ  ผู้ เป็น
บุตรชายยูดาห์ 5 และจากคนชีโลห ์คือ อาสายาห ์บุ ตรหวัปี
และบุตรชายของเขา 6 จากบุตรชายของเศ-ราห ์คือ  เยอ ูเอล
กับญาติของเขาเป็นหกรอ้ยเก้าสิบคน 7 จากลูกหลานของ
เบนยามินคือ สัลลู  ผู้ เป็นบุตรชายเมชุลลาม  ผู้ เป็นบุตรชาย
โฮดาวยิาห์  ผู้ เป็นบุตรชายหสัเสนอูาห์ 8 อบิเนยาห ์บุ ตรชาย
เยโรฮมั เอลาห ์บุ ตรชายอุสซี  ผู้ เป็นบุตรชายมิครี และเม
ชุลลามบุตรชายเชฟาทิยาห์  ผู้ เป็นบุตรชายเรอูเอล  ผู้ เป็น
บุตรชายอ ิบน ยีาห์ 9 และญาติของเขาตามพงศ์ พันธุ ์ของเขา
เป็นเก้ารอ้ยหา้สิบหกคน ทัง้สิน้น้ีเป็นประมุขของบรรพบุรุษ
ตามเรอืนบรรพบุรุษของเขา

พวกปุโรหติใหญ่
10 จากพวกปุโรห ิตม ีเยดายาห์ เยโฮยารบิ ยาคีน 11 และ

อาซาริยาห์  ผู้ เป็นบุตรชายฮิลคียาห์  ผู้ เป็นบุตรชายเมชุ
ลลาม  ผู้ เป็นบุตรชายศาโดก  ผู้ เป็นบุตรชายเมราโยท  ผู้ 
เป็นบุตรชายอาห ิทูบ  เจ้าหน้าท่ี ปกครองของพระนิเวศแหง่
พระเจ้า 12 และอาดายาห์  ผู้ เป็นบุตรชายเยโรฮมั  ผู้ เป็นบุตร
ชายปาชเฮอร์  ผู้ เป็นบุตรชายมัลคิยาห์ และมาอาสัย  ผู้ เป็น
บุตรชายอาดีเอล  ผู้ เป็นบุตรชายยาเซราห์  ผู้ เป็นบุตรชาย
เมชุลลาม  ผู้ เป็นบุตรชายเมชลิเลมิท  ผู้ เป็นบุตรชายอมิ
เมอร์ 13 และญาติของเขา หวัหน้าเรอืนบรรพบุรุษของเขา
รวมเป็นหน่ึงพันเจ็ดรอ้ยหกสิบคน เป็นคนสามารถมากท่ี
จะทํางานปรนนิบั ติ ในพระนิเวศของพระเจ้า

 คนเลว ีอาศัยอยูใ่นกรุงเยรูซาเล็ม
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14 จากคนเลว ีมี เชไมอาห์  ผู้ เป็นบุตรชายหสัชูบ  ผู้ เป็น
บุตรชายอสัรคัีม  ผู้ เป็นบุตรชายฮาซาบิยาห์ ลูกหลานของ
เมรารี 15 กับบั คบ ัคคาร์ เฮเรช กาลาล และมัทธานิยาห์  ผู้ 
เป็นบุตรชายมี คา  ผู้ เป็นบุตรชายศิครี  ผู้ เป็นบุตรชายอาสาฟ
16 และโอบาดีห์  ผู้ เป็นบุตรชายเชไมอาห์  ผู้ เป็นบุตรชายกา
ลาล  ผู้ เป็นบุตรชายเยดูธูน และเบเรคยาห์  ผู้ เป็นบุตรชาย
อาสา  ผู้ เป็นบุตรชายเอลคานาห์  ผู้ อาศัยอยู่ในชนบทของ
ชาวเนโทฟาห์ 17  ผู้เฝ้าประตู  คือ ชลัลูม อกัขูบ ทัลโมน อาห ิ
มาน และญาติของเขา ชลัลูมเป็นหวัหน้า 18 ประจําอยู ่จน
บัดน้ี  ท่ี พระทวารของกษั ตร ิย์ทางด้านตะวนัออก คนเหล่าน้ี
เป็นผู้เฝ้าประตูค่ายของคนเลวี 19 ชลัลูมเป็นบุตรชายโคเร  
ผู้ เป็นบุตรชายอาบียาสาฟ  ผู้ เป็นบุตรชายโคราห์ และญาติ
ของเขาคือเรอืนบรรพบุรุษของเขา คือคนโคราห์ เป็นผู้ ดู 
แลการงานปรนนิบั ติ เป็นผูเ้ฝ้าธรณี ประตู ของพลับพลา ดัง
บรรพบุรุษของเขา เป็นผู้ ดู แลค่ายของพระเยโฮวาห์ เป็น
ผู้ ดู แลทางเข้า 20 และฟีเนห ัสบ ุตรชายเอเลอาซาร์ เป็นผู้
ครอบครองเหนือเขาในกาลก่อน พระเยโฮวาห์ทรงสถิ ตก ับ
เขา 21 เศคารยิาห์  บุ ตรชายเมเชเลมิยาห์ เป็นผู้เฝ้าทางเข้า
ประตู พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม 22  ผู้  ถู กเลือกเป็นผู้เฝ้าประตู ท่ี  
ธรณี น้ั นม ีสองรอ้ยสิบสองคน เขาขึ้นทะเบียนสํามะโนครวั
เชื้อสายไว้ในชนบทของเขา  ดาว ิดและซามูเอลผู้ทํานายได้
สถาปนาเขาไวใ้นตําแหน่งหน้าท่ี 23 ดังน้ันเขาและลูกหลาน
ของเขาจึงเป็นผู้ ดู แลประตูรัว้พระนิเวศของพระเยโฮวาห์
เป็นผู้เฝ้าประตูรัว้พระนิเวศแหง่พลับพลา 24  ผู้ดู แลประตู
รัว้อยู่ทัง้ส่ี ด้าน คื อด ้านตะวนัออก  ตะวนัตก  เหนือ และใต้
25 และญาติของเขาซ่ึงอยู่ในชนบทของเขาต้องเข้ามาทุกๆ
เจ็ดวนั ตามเวลากําหนดเพื่อจะอยูกั่บคนเหล่าน้ี
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 หน้าท่ี สําคัญของคนเลว ีบางคน 
26 เพราะ นาย ประ ตู รั ้วท ้ัง ส่ี คน  ผู้ เป็น พวก เลว ีน้ัน  มี  

ตําแหน่งหน้าท่ี เป็นผู้ ดู แลหอ้งและคลังของพระนิเวศแหง่
พระเจ้า 27 และเขาพักอาศัยอยู่รอบพระนิเวศของพระเจ้า
เพราะหน้าท่ีเฝ้าตกอยู่กับเขา และเขามี หน้าท่ี เปิดทุกเชา้
28 บางคนเป็นคนดูแลเครือ่งใช้ในการปรนนิบั ติ เพราะวา่
จะเบิกออกไปหรอืส่งเข้ามาต้องนั บท ุกครัง้ 29 และบางคน
ถูกแต่งตัง้ให ้ดู แลเครือ่งใช้ และดูแลเครือ่งใช้ของสถาน
บร ิสุทธ ์ิ ทัง้สิน้  ดู แลยอดแป้ง น้ําองุน่  น้ํามัน  กํายาน และ
เครือ่ง เทศ 30 และบางคนซ่ึงเป็นลูกหลานของปุโรห ิตก ็
เตรยีมเครือ่งเทศประสม 31 และมัททีธยิาห ์คนเลว ีคนหน่ึง
 ผู้ เป็นบุตรหวัปีของชลัลูม คนโคราห์  มี  ตําแหน่งหน้าท่ี เป็น
ผู้ ดู แลสิง่ท่ีป้ิงในถาด 32 และญาติของเขาบางคน ซ่ึงเป็น
คนโคฮาท เป็นผู้ ดู แลขนมปังหน้าพระพักตร์  มี  หน้าท่ี จัด
เตรยีมทุกวนัสะบาโต 33  ต่อไป น้ี เป็นนั กร ้อง คือประมุข
ของบรรพบุรุษคนเลวี  ผู้ อาศัยอยู่ ในหอ้ง ในพระวหิาร ไม่
ต้องทําการปรนนิบั ติ อยา่งอื่น เพราะเขาอยู่เวรทัง้กลางวนั
และกลางคืน 34 คนเหล่าน้ีเป็นบรรดาหวัหน้าของคนเลวี
ตามพงศ์ พันธุ ์ของเขาเป็นชัน้หวัหน้า คนเหล่าน้ีอาศัยอยู ่ท่ี  
เยรูซาเล็ม 

สายตระกูลของซาอูล
35 ในกิเบโอนน้ันเยฮีเอลบิดาของกิเบโอนอาศัยอยู่ และ

ภรรยาของท่านชื่อมาอาคาห์ 36 และบุตรชายหวัปีของท่าน
ชื่อ อบัโดน  แล้วก็  มี ศูร์ คีช บาอลั เนอร์ นาดับ 37 เกโดร์ อาหิ
โย เศคารยิาห์ และมิกโลท 38 และมิกโลทให้กําเนิดบุตรชื่อ
ชิเมอมั และคนเหล่าน้ีอาศัยอยู่ตรงข้ามกับญาติของเขาใน
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เยรูซาเล็ มด ้วย  อยู ่กับญาติของเขา 39 เนอร ์ให ้กําเนิดบุตร
ชื่อคีช คีชให้กําเนิดบุตรชื่อซาอูล ซาอูลให้กําเนิดบุตรชื่อโย
นาธาน มัลคี ชู วา  อาบ ีนาดับ และเอชบาอลั 40  บุ ตรชายของ
โยนาธานชื่อเมรบิบาอลั และเมรบิบาอลัใหกํ้าเนิดบุตรชื่ อม 
ีคาห์ 41  บุ ตรชายของมีคาห ์คือ  ปี โธน เมเลค ทาเรยี และ
อาหสั 42 และอาหสัให้กําเนิดบุตรชื่อยาราห์ และยาราห ์ให ้
กําเนิดบุตรชื่ออาเลเมท อสัมาเวท และศิมรี และศิมร ีให ้
กําเนิดบุตรชื่อโมซา 43 โมซาให้กําเนิดบุตรชื่ อบ ิเนอา และ
บุตรชายของบิเนอาคือเรไฟยาห์  บุ ตรชายของเรไฟยาห์คือ
เอเลอาสาห์  บุ ตรชายของเอเลอาสาหคื์ออาเซล 44 อาเซลมี 
บุ ตรชายหกคน และต่อไปน้ีเป็นชื่อของเขาทัง้หลายคือ อสัรี
คัม โบเครู อิชมาเอล เชอารยิาห์ โอบาดีห์ และฮานัน  เหล่า
น้ี เป็นบุตรชายของอาเซล

10
ซาอู ลพ ่ายแพแ้ละถูกฆ่าเสีย

1 คนฟีลิสเตียได้ สู้ กับคนอสิราเอล และคนอสิราเอลก็ 
หนี ไปให้พ้นหน้าคนฟีลิสเตี ยล ้มตายอยู ่ท่ี บนภูเขากิลโบอา
2 และคนฟีลิสเตี ยก ็ ไล่ ทันซาอู ลก ับพวกราชโอรส และคน
ฟีลิสเตี ยก ็ฆ่าโยนาธาน  อาบ ีนาดับ และมัลคี ชู วา ราชโอรส
ของซาอูลเสีย 3การรบหนั กก ป็ระชดิซาอูลเข้าไป และนักธนู
มาพบพระองค์ เข้า  พระองค์  ก็ ทรงบาดเจ็บสาห ัสด ้วยฝีมือ
ของนักธนู 4  แล ้วซาอูลรบัสัง่คนถืออาวุธของพระองค์ วา่ 
�จงชกัดาบออก แทงเราเสียให ้ทะลุ  เถิด เกรงวา่คนท่ี มิได้  
เข ้าสุ หน ัตเหล่าน้ี จะเข้ ามาทําลบหลู่ แก่  เรา �  แต่  ผู้ ถืออาวุธ
ไม่ยอมกระทําตาม เพราะเขากลัวมาก ซาอูลจึงทรงชกัดาบ
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ของพระองค์ ออก ทรงล้ มท ับดาบน้ัน 5 และเม่ือผู้ถืออาวุธ
เห ็นว ่าซาอูลสิน้พระชนม์ แล้ว เขาก็ล้ มท ับดาบของเขาตาย
ด้วย 6 ดังน้ันซาอู ลก ็ สิน้พระชนม์  พร ้อมกับราชโอรสทัง้สาม
ของพระองค์ และราชวงศ์ทัง้สิน้ของพระองค์ ก็ ตายด้วยกัน
7 เม่ือบรรดาคนอสิราเอลผู้ อยู ่ในหุบเขาเห ็นว ่ากองทัพหนี 
ไป และซาอู ลก ับโอรสของพระองค์ ก็  สิน้พระชนม์  แล้ว เขา
ก็ทิ ้งบ ้านเมืองของเขาและหลบหนี ไป คนฟีลิสเตี ยก ็ เข ้ามา
อาศัยอยูใ่นน้ัน

คนฟีลิสเตียฉลองการสิน้พระชนม์ของซาอูล
8  อยู ่มาว ันร ุ่งขึ้น เม่ือคนฟีลิสเตียมาปลดเส้ือผ้าจากคน

ท่ี ถู กฆ่า เขาพบพระศพซาอูลและราชโอรสทัง้สามอยู่บน
ภูเขากิลโบอา 9 เขาก็ถอดเครือ่งทรงของพระองค์ เอาพระ
เศียรและอาวุธของพระองค์ ไป และส่งผู้ ส่ือสารไปทัว่ดิน
แดนฟีลิสเตีย  ให ้นําข่าวดีไปยงัรูปเคารพและประชาชนของ
เขา 10 เขาเอาเครือ่งอาวุธของพระองค์ไปไว้ในวหิารพระ
ของเขา และเอาพระเศียรของพระองค์มัดไว้ในวหิารของ
พระดาโกน 11  แต่ เม่ือชาวยาเบชกิเลอาดทัง้สิน้ได้ยนิเรือ่ง
ทัง้หมดท่ีคนฟีลิสเตียได้กระทําแก่ซาอูล 12 ทหารเก่งกล้า
ทัง้สิ ้นก ็ ลุ กขึ้นไปเชญิพระศพของซาอูลและศพโอรสของ
พระองค์ นํามาท่ียาเบช และเขาก็ฝังพระอฐิัน้ันใต้ต้นโอก๊
ในยาเบช และได้อดอาหารเจ็ดวนั

ความบาปของซาอูลทําให ้พระองค์ เสียราชอาณาจั กร 
13 ซา อูล จึง สิน้พระชนม์ ด้วยความละเมิดของพระองค์

ซ่ึงพระองค์กระทําต่อพระเยโฮวาห์ ในเรือ่งท่ี พระองค์  มิได้ 
รกัษา พระ บัญชา ของ พระ เย โฮ วาห์ และ ได้ ทรง แสวงหา
การนําโดยทรงปรกึษาคนทรงด้วย 14 และมิ ได้ ทรงแสวงหา
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การนํา จาก พระ เย โฮ วาห์ พระ เย โฮ วาห์ จึง ทรง สังหาร
พระองค์ เสีย และทรงยกราชอาณาจักรให ้แก่  ดาว ิด บุตร
ชายเจสซี

11
 ดาว ิดได้รบัการเจิมตัง้ให้เป็นกษั ตร ิย์เหนื ออ ิสราเอล (2

ซมอ 5:1-3)
1  แล ้วคนอสิราเอลทัง้สิ ้นก ็ชุ มน ุมอยู่ด้วยกันเฝ้าดาวดิ

ท่ีเมืองเฮโบรนทูลวา่ � ดู  เถิด ข้าพระองค์ทัง้หลายเป็นกระ
ดูกและเน้ือของพระองค์ 2 ในกาลก่อน  แม้ เม่ือซาอูลทรง
เป็นกษั ตร ิย์  พระองค์ ทรงเป็นผู้นําอสิราเอลออกไปและเข้า
มา และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ตรสัแก่ พระองค์  
วา่ � เจ้ าจะเล้ียงดูอสิราเอลประชาชนของเรา และเจ้าจะ
เป็นเจ้าเหนื ออ ิสราเอลประชาชนของเรา� � 3 ดังน้ันพวกผู้ 
ใหญ่ ทัง้สิน้ของคนอสิราเอลก็มาเฝ้ากษั ตร ิย ์ท่ี เมืองเฮโบรน
และดาวดิทรงกระทําพันธสัญญากับเขาทัง้หลายท่ีเมืองเฮ
โบรนต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ และเขาทัง้หลายก็ เจ ิมตัง้
ดาวดิใหเ้ป็นกษั ตร ิยเ์หนื ออ ิสราเอล ตามพระวจนะของพระ
เยโฮวาหโ์ดยซามูเอล

 กรุ งเยรูซาเล็มกลายเป็นเมืองหลวง (2 ซมอ 5:6-12)
4  ดาว ิดและคนอสิราเอลทัง้สิน้ไปยงัเยรูซาเล็ม คือเยบุส

 ท่ี น่ันคนเยบุ สอย ู่ ซ่ึงเป็นชาวแผ่นดินน้ัน 5 ชาวเมืองเยบุส
ทูลดาวดิวา่ � พระองค์ จะเสด็จเข้ามาท่ี น่ี  ไม่ได้ �  อยา่งไรก็
ดี  ดาว ิดทรงยดึท่ีกําบังเข้มแข็งแหง่ศิโยนไว้ คือนครของดา
วดิ 6  ดาว ิดรบัสัง่วา่ � ผู้ ใดท่ี โจมตี คนเยบุสได้ก่อนจะได้เป็น
หวัหน้าและผู้ บังคับบัญชา � และโยอาบบุตรชายของนางเศ
รุยาห ์ได้ ยกขึ้นไปก่อน ท่านจึงได้เป็นหวัหน้า 7 และดาวดิ
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ทรงประทั บอย ู่ในท่ีกําบังเข้มแข็ง เพราะฉะน้ันเขาจึงเรยีก
วา่ นครของดาวดิ 8 และพระองค์ทรงสรา้งเมืองรอบ  ตัง้แต่  
มิ ลโลโดยรอบ และโยอาบก็ซ่อมส่วนท่ีเหลือของเมืองน้ัน
9 และดาวดิทรงจําเรญิยิง่ๆขึ้น เพราะวา่พระเยโฮวาห์จอม
โยธาทรงสถิ ตก ับพระองค์

รายชื่อพวกว ีรบ ุรุษของดาวดิ
10  ต่อไปน้ี เป็นคนท่ี เด่ นในพวกว ีรบ ุรุษของดาวดิ  ผู้  สน ับ

สนุนพระองค์อยา่งแข็งแรงในราชอาณาจักรของพระองค์
ด้วย กั นก ับอสิราเอลทัง้ สิน้ เชญิพระองค์ ให ้เป็นกษั ตร ิย์
ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห ์เก ่ี ยวด ้วยเรือ่งอสิราเอล
11  ต่อไปน้ี เป็นจํานวนว ีรบ ุรุษของดาวดิ  คือ ยาโชเบอมั คน
ฮกัโมนี เป็นหวัหน้าพวกผู้ บังคับบัญชา เขายกหอกของเขา
สู้คนสามรอ้ย และฆ่าเสียในคราวเดียวกัน 12 และในว ีรบ 
ุ รุษทัง้สาม  คนที ่ถัดเขาไปคือเอเลอาซาร์  บุ ตรชายโดโด
คนอาโหอาห์ 13 เขาอยู่กับดาวดิท่ีปั สด ัมมิม เม่ือคนฟีลิส
เตียชุ มน ุมกันทําสงครามท่ี น่ัน  มี  ท่ี  ดิ นแปลงหน่ึ งม ีข้าวบาร ์
เลย ์ เต็มไปหมด และคนทัง้หลายก็ หนี ไปให้พ้นหน้าคนฟีลิส
เตีย 14  แต่ พวกเขายนืหย ัดอย ูท่่ามกลางท่ี ดิ นแปลงน้ัน และ
ป้องกั นม ันไว้  ได้ ฆ่าคนฟีลิสเตียเสีย และพระเยโฮวาห์ทรง
ชว่ยเขาทัง้หลายใหพ้้นด้วยชยัชนะอนัยิง่ใหญ่ 15 สามคนใน
พวกทหารเอกทัง้สามสิบคนน้ันได้ลงไปถึงศิลาหาดาวดิท่ี
ถ้ําอดุลลัม เม่ือกองทัพของคนฟีลิสเตียตัง้ค่ายอยู ่ท่ี หุบเขา
เรฟาอมิ 16 คราวน้ันดาว ิดอย ู่ในท่ีกําบังเข้มแข็ง และทหาร
ประจําป้อมของคนฟีลิสเตียอยู ่ท่ี เบธเลเฮม 17  ดาว ิดตร ัสด 
้วยความอาลัยวา่ � โอ ใครหนอจะส่งน้ําจากบ่อท่ีเบธเลเฮม
ซ่ึงอยู่ข้างประตูเมืองมาให้เราด่ืมได้� 18  แล ้วคนทัง้สามก็
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แหกค่ายของคนฟีลิสเตียเข้าไป และตักน้ํามาจากบ่อเบธเล
เฮมท่ีข้างประตู เมือง นําเอามาถวายดาวดิ  แต่  ดาว ิดหาทร
งด่ื มน ้ําน้ันไม่  พระองค์ ทรงเทออกถวายแด่พระเยโฮวาห์
19 ตร ัสว ่า �ขอพระเจ้าของข้าทรงหา้มข้าไม่ ให ้กระทําอยา่ง
น้ี ควรหรอืท่ีข้าจะด่ืมโลหติของคนเหล่าน้ี ผู้  ท่ี เส่ียงชวีติของ
เขา เพราะด้วยการเส่ียงชวีติของเขาเอง เขาได้เอาน้ําน้ี มา �
เพราะฉะน้ันพระองค์จึงหาทรงด่ืมไม่ ทแกล้วทหารสามคน
น้ันได้กระทําสิง่น้ี 20 ฝ่ายอาบีชยัน้องชายของโยอาบเป็น
หวัหน้าของทัง้สามคนน้ัน ท่านได้ยกหอกของท่านสู้คนสาม
รอ้ย และฆ่าเสีย และได้รบัชื่อเสียงดัง่ว ีรบ ุรุษสามคนน้ัน
21 ในสามคนน้ันท่านมีชื่อเสียงมากกวา่อกีสองคนน้ัน และ
ได้เป็นผู้บังคับบัญชาของเขา  แต่ ท่านไม่ มี ยศเท่ากับสาม
คนแรกน้ัน 22 และเบไนยาห ์บุ ตรชายเยโฮยาดา เป็นบุตร
ชายของคนเก่งกล้าแหง่เมืองขับเซเอล เป็นคนประกอบม
หกิจ เขาได้ฆ่าคนดุจสิงโตของโมอบัเสียสองคน เขาลงไป
ฆ่าสิงโตท่ีในบ่อในว ันที ่หมิะตกด้วย 23 เขาได้ฆ่าคนอยีปิต์
คนหน่ึง เป็นชายรูปรา่งใหญ่ โต สูงหา้ศอก คนอยีปิต์น้ันถือ
หอกเหมือนไม้กระพัน่ทอผ้า  แต่ เบไนยาหถื์อไม้ เท ้าลงไปหา
เขา และแยง่เอาหอกมาจากมือของคนอยีปิต์ และฆ่าเขา
เสียด้วยหอกของเขาเอง 24  สิ ่งเหล่าน้ีเบไนยาห ์บุ ตรชายเย
โฮยาดาได้ กระทํา และได้ชื่อเสียงในหมู่พวกทแกล้วทหาร
สามคนน้ัน 25  ดู  เถิด เขามีชื่อเสียงโด่ งด ังกวา่สามสิบคนน้ัน
 แต่ เขาไม่ มี ยศเท่ากับสามคนแรกน้ัน และดาวดิได้ทรงแต่ง
เขาให้เป็นผู้บังคับบัญชาทหารรกัษาพระองค์ 26 นอกน้ั นม ี
พวกทแกล้วทหารของกองทัพคือ อาสาเฮลน้องชายของโย
อาบ เอลฮานันบุตรชายของโดโดชาวเบธเลเฮม 27 ชมัโมท
ชาวเมืองฮาโรด เฮเลสคนเปโลน 28อ ิราบ ุตรชายอกิเขชชาว
เมืองเทโคอา  อาบ ีเยเซอร์ชาวเมืองอานาโธท 29  สิ บเบคัย
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คนหุชาห์ อิลัย คนอาโหอาห์ 30 มาหะรยั ชาวเนโทฟาห์ เฮ
เลด  บุ ตรชายบาอานาห์ชาวเนโทฟาห์ 31 อธิยั  บุ ตรชายรบีั
ยแหง่เมืองกิเบอาของคนเบนยามิน เบไนยาห์ ชาวปิราโธน
32 หุรยั ชาวลําธารกาอชั  อาบ ีเอล คนอารบาห์ 33 อสัมาเวท
คนบาฮู รมิ เอลียาบา ชาวชาอลัโบน 34 ลูกหลานฮาเชมคน
กิมโซ โยนาธาน  บุ ตรชายชากีชาวฮาราห์ 35 อาหิอมั  บุ ตร
ชายสาคารช์าวฮาราห์ เอลีฟัล  บุ ตรชายอูระ 36 เฮเฟอร์ คน
เมเค-ราไธด์ อาหิยาห์ คนเปโลน 37 เฮสโร ชาวคารเมล นา
อารยั  บุ ตรชายเอสบัย 38 โยเอล น้องชายนาธนั  มิ บฮาร์  บุ 
ตรชายฮากรี 39 เศเลก คนอมัโมน นาหะรยั ชาวเบเอโรท  ผู้ 
ถืออาวุธของโยอาบบุตรชายนางเศรุยาห์ 40 อ ิรา คนอทิไรต์
กาเรบ คนอทิไรต์ 41  อุ  ร ียาห์ คนฮติไทต์ ศาบาด  บุ ตรชายอคั
ลัย 42  อาด ี นา  บุ ตรชายชซิาคนรู เบน หวัหน้าคนหน่ึงของคน
รู เบน และสามสิบคนด้วยกั นก ับเขา 43 ฮานัน  บุ ตรชายมา
อาคาห์ และโยชาฟัท คนมิทเน 44  อุ สช ียา ชาวอชัทาโรท ซา
มาและเยฮีเอล  บุ ตรชายโฮธามคนอาโรเออร์ 45 เยดียาเอล
 บุ ตรชายชมิรี และโยฮา น้องชายของเขา ชาวทิไซต์ 46 เอลี
เอล คนมาหะไวต์ เยรบียัและโยชาวยิาห์  บุ ตรชายเอลนาอมั
และอทิมาห์ คนโมอบั 47 เอลีเอล โอเบด และยาอาซีเอล คน
เมโซบัย

12
พวกต่างๆท่ีรว่มกับดาวดิท่ีศิ กลาก 

1  ต่อไปน้ี เป็นคนท่ีมาหาดาวดิท่ีศิ กลาก ขณะเม่ือท่านไป
ไหนไม่ ได้ สะดวกเพราะเหตุซาอู ลบ ุตรชายคีช เขาทัง้หลาย
เป็นคนในพวกทแกล้วทหาร  ผู้ ชว่ยท่านในการรบ 2 เขาเป็น
นักธนู เขาเหวีย่งหนิด้วยสลิงและยงิธน ูได้ ด้วยมือขวาหร ื
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อม ือซ้าย เขาเป็นคนเบนยามิน  ญาติ ของซาอูล 3 อาหเิย
เซอร์เป็นหวัหน้า ถัดไปคือโยอาช  บุ ตรชายของเชมาอาห์
ชาวเมืองกิเบอา และเยซีเอลกับเปเลท  บุ ตรชายของอสั
มาเวท เบราคาห์และเยฮูชาวอานาโธท 4 อ ิชม ัยยาห ์แห ่ งก 
ิเบโอน ทแกล้วทหารในพวกสามสิบคนน้ัน และเป็นหวัหน้า
เหนือสามสิบคนน้ัน เยเรมีย์ ยาฮาซีเอล โยฮานัน โยซาบาด
ชาวเมืองเกเดราห์ 5 เอลูซัย เยรโีมท เบอลัยาห์ เชมารยิาห์
เชฟาทิยาห์คนฮารูฟ 6 เอลคานาห์ อสิชีอาห์ อาซาเรล โย
เอเซอร์ ยาโชเบอมั คนโคราห์ 7 และโยเอลาห์  กับ เศบาดิ
ยาห์  บุ ตรชายของเยโรฮมัชาวเกโดร์ 8  มี ทแกล้วทหารและ
ผู้ชาํนาญศึกจากคนกาดหนี เข ้าไปหาดาวดิ  ณ  ท่ี กําบังเข้ม
แข็งในถิน่ทุ รก ันดาร เขาชาํนาญโล่และดัง้  ผู้ ซ่ึงหน้าของเขา
เหมือนหน้าสิงโต และผู้ซ่ึงรวดเรว็เหมือนละมัง่บนภู เขา 9  
เอเซอร ์เป็นหวัหน้า โอบาดีห ์ท่ีสอง เอลีอ ับท ่ี สาม 10  มิ  ชม 
ันนาห ์ท่ีส่ี เยเรมีย ์ท่ี  หา้ 11 อทัทัยท่ี หก เอลีเอลท่ี เจ็ด 12 โย
ฮานั นที ่ แปด เอลซาบาดท่ี เก้า 13 เยเรมีย ์ท่ี  สิบ มั คบ ันนัยท่ี 
สิบเอด็ 14คนเหล่าน้ีเป็นบุตรชายของกาด เป็นนายทหารใน
กองทัพ  ผู้ น้อยก็เป็นนายรอ้ย  ผู้ใหญ่  ก็ เป็นนายพัน 15  เหล่า
น้ี เป็นคนท่ีข้ามแม่น้ําจอรแ์ดนในเดือนแรก เม่ือน้ําท่วมฝ่ัง
ทัง้สิน้ และให ้คนที ่ อยู ่ ณ  ลุ ่มแม่น้ําแตกหนีไปทางทิศตะวนั
ออกและทิศตะวนัตก 16  มี คนเบนยามินและยูดาห์มาเฝ้า
ดาวดิ  ณ  ท่ี กําบังเข้มแข็ง 17  ดาว ิดทรงออกไปต้อนรบัเขา
และตรสักับเขาวา่ �ถ้าท่านทัง้หลายมาฉั นม ิตรเพื่อชว่ย
ข้าพเจ้า  จิ ตใจของข้าพเจ้าจะพันผูกติ ดก ั บท ่าน  แต่ ถ้ามา
เพื่อขายข้าพเจ้าให ้แก่  ปฏิปักษ์ ของข้าพเจ้า  แม้ว ่าในมือของ
ข้าพเจ้าไม่ มี ความผิดใดๆ  ก็ ขอพระเจ้าแหง่บรรพบุรุษของ
เราทัง้หลายทอดพระเนตร และทรงกล่าวโทษท่านทัง้หลาย
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เถิด� 18  แล ้วพระวญิญาณได้มาเหนืออามาสัย หวัหน้าพวก
ผู้บังคับบัญชาน้ัน และเขาทูลวา่ �ข้าแต่ ดาวดิ ข้าพระองค์
ทัง้หลายเป็นของพระองค์ และอยู่กับพระองค์ ข้าแต่ บุ ตร
เจสซี  สันติภาพ  สันติ ภาพจงมี แก่  พระองค์ และสันติภาพจง
มี แก่  ผู้ ชว่ยของพระองค์ เพราะวา่พระเจ้าของพระองค์ทรง
อุปถัมภ์ พระองค์ �  แล ้วดาวดิทรงรบัเขาทัง้หลายไว้ และ
ทรงตัง้ให้เป็นนายทหารในกองทัพของพระองค์ 19 คนมนัส
เสห์ด้วยได้ หลบหนี ไปเข้าฝ่ายดาวดิบ้าง เม่ือพระองค์ยกมา
กับคนฟีลิสเตียเพื่อทําสงครามกับซาอูล  แต่ พวกฝ่ายดา
ว ิดม ิ ได้ ชว่ยคนฟีลิสเตีย เพราะผู้ครอบครองของคนฟีลิส
เตียได้ หาร ื อก ันและส่งพระองค์ กล ับไปเสีย บอกวา่ �เขาจะ
หลบหนีไปคืนดีกับซาอูลนายของเขาโดยเอาหวัของเราไป
ด้วย� 20ขณะเม่ือพระองค์ไปยงัศิ กลาก คนมนัสเสห ์เหล่าน้ี  
หลบหนี ไปสมทบพระองค์  คือ อดันาห์ โยซาบาด เยดียาเอล
 มี คาเอล โยซาบาด เอลีฮู และศิลเลธยั หวัหน้าบรรดากอง
พันในคนมนัสเสห์ 21 เขาทัง้หลายชว่ยเหลือดาวดิต่อสู้พวก
ปล้น เพราะเขาทัง้หลายเป็นทแกล้วทหารทัง้สิน้ และเป็น
ผู้บังคับบัญชาในกองทัพ 22 ในสมัยน้ันทุกๆว ันม ีคนมาเข้า
ฝ่ายดาวดิ เพื่อจะชว่ยเหลือพระองค์ จนเป็นกองทัพใหญ่
อยา่งกองทัพของพระเจ้า

กองทัพของตระกูลต่างๆตัง้ดาวดิใหเ้ป็นกษั ตร ิย์
23  ต่อ ไป น้ี เป็น จํานวน ทหาร ติด อาวุธ พรอ้ม สําหรบั

สงคราม  ผู้ มา หา ดา วดิ ใน เมือง เฮ โบ รน เพื่อ จะ มอบ ราช
อาณาจักรของซาอูลให้กับพระองค์ ตามพระวจนะของพระ
เยโฮวาห์ 24 คนยูดาห ์ท่ี ถือโล่และหอกมีหกพันแปดรอ้ย
เป็นทหารติดอาวุธพรอ้มสําหรบัสงคราม 25 จากคนสิเม
โอน  มี ทแกล้วทหารชาํนาญศึกเจ็ดพันหน่ึงรอ้ย 26 จากคน
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เลว ีสี ่ พันหกรอ้ย 27 เยโฮยาดาเป็นหวัหน้าคนของอาโรน  มี 
คนมากั บท ่านสามพันเจ็ดรอ้ย 28 ศาโดกทแกล้วทหารหนุ่ม
และคนจากเรอืนบรรพบุรุษของเขาเองเป็นผู้บังคับบัญชา
ยี ่สิ บสองคน 29 จากคนเบนยามินญาติของซาอูลสามพัน
คน ซ่ึงแต่ก่อนน้ีจํานวนมากจงรกัภั กด ีต่อราชวงศ์ซาอูล
30 จากคนเอฟราอมิ ทแกล้วทหารแกล้วกล้าสองหม่ืนแปด
รอ้ยคน เป็นคนมีชื่อเสียงในเรอืนบรรพบุรุษของเขา 31 จาก
คนมนัสเสห ์คร ่ึงตระกูล  หน ่ึงหม่ืนแปดพันคน  ผู้ ซ่ึงเขาบ่ง
ชื่อไว ้ให ้มาเชญิดาวดิไปเป็นกษั ตร ิย์ 32 จากคนอสิสาคาร์  มี  
ผู้รู ้ กาลเทศะ ทราบวา่อสิราเอลควรทําประการใด  มี หวัหน้า
สองรอ้ยคน และญาติของเขาทัง้สิน้อยู ่ใต้ บังคับบัญชาของ
เขา 33 จากคนเศบู ลุ น  มี หา้หม่ืนคนท่ีฝึกแล้วเตรยีมพรอ้ม
เข้าสู้ รบ สรรพด้วยอาวุธทุกอยา่งเพื่อทําสงครามเพื่อชว่ย
เหลือ  มิใช ่ด้วยสองจิตสองใจ 34 จากคนนัฟทาลี  ผู้ บังคับ
บัญชาหน่ึงพัน ซ่ึ งม ีคนติดโล่และหอกมาด้วยสามหม่ืนเจ็ด
พันคน 35 จากคนดาน  มี คนเตรยีมพรอ้มทําสงครามสอง
หม่ืนแปดพันหกรอ้ยคน 36 จากคนอาเชอร์  สี ่หม่ืนคนฝึก
พรอ้มท่ีจะทําสงคราม 37 และจากฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้าง
โน้น จากคนรู เบน และคนกาด และคนมนัสเสห ์คร ึ่งตระกูล
 มี  หน ่ึงแสนสองหม่ืนคน  ติ ดอาวุธทุกอยา่งเพื่อทําสงคราม
38 ทหารทัง้สิน้เหล่าน้ี  พร ้อมท่ีจะทําศึก  ได้  มาย ังเฮโบรน
ด้วยเจตนาเต็มเป่ียมท่ีจะเชญิดาวดิเป็นกษั ตร ิย์เหนื ออ ิสรา
เอลทัง้สิน้ ในทํานองเดียวกันบรรดาคนอสิราเอลท่ี เหลืออยู ่
 ก็ เป็นใจเดียวกั นที ่จะเชญิดาวดิเป็นกษั ตร ิย์ 39 เขาทัง้หลาย
อยู ่ท่ี น่ั นก ับดาวดิสามว ันก ินและด่ืม เพราะวา่พี่น้องของเขา
ได้เตรยีมไว ้ให ้ เขา 40 ยิง่กวา่น้ันผู้ ท่ีอยู ่ ใกล้ เขาทัง้หลายด้วย
คือไกลออกไปถึ งอ ิสสาคาร์ และเศบู ลุ น และนัฟทาลี ได้ จัด
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อาหารบรรทุกลา  อูฐ  ล่อ และววั กับเสบียงอาหารมากมาย
เป็นแป้ง ขนมมะเด่ือ ช ่ออง ุ่นแหง้ น้ําองุน่  น้ํามัน ววัและ
แกะ เพราะวา่มีความชื่นบานในอสิราเอล

13

เขาบรรทุ กห ีบแหง่พระเจ้าโดยใช ้วธิ ี ท่ี  ไม่  ถูกต้อง 
1  ดาว ิดได้ทรงหาร ือก ับนายพันและนายรอ้ย กับหวัหน้า

ทุกๆคน 2 และดาวดิตรสักับชุ มน ุมชนอสิราเอลทัง้ปวงวา่
�ถ้าท่านทัง้หลายเหน็ด้วย และถ้าเป็นน้ําพระทัยของพระ
เยโฮวาหพ์ระเจ้าของเรา  ก็  ให ้เราทัง้หลายส่งคนไปหาพี่น้อง
ของเรา  ผู้  ท่ี  เหลืออยู ่ในแผ่นดิ นอ ิสราเอลทัง้สิน้  ให ้ไปยงั
ปุโรหติและคนเลว ีด้วย  ผู้ ซ่ึงอยู่ในหวัเมืองและทุ่งหญ้าของ
เขา  เพื่อให ้เขาทัง้หลายมาหาพวกเราพรอ้มกัน 3 และใหเ้รา
ทัง้หลายนําหบีแหง่พระเจ้าของเรามายงัเราอกี เพราะเรา
ทัง้หลายมิ ได้  ไต่ ถามถึงในสมัยของซาอูล� 4 ชุ มน ุมชนทัง้สิน้
น้ั นก พ็ากันกล่าววา่พวกเขาจะกระทําตาม เพราะสิง่น้ันเป็น
สิง่ท่ี ถู กต้องในสายตาของประชาชนทัง้สิน้ 5 เพราะฉะน้ัน
ดาวดิจึงประชุ มอ ิสราเอลทัง้สิน้  ตัง้แต่  ช ิ โหร ์ แห ่ งอ ียปิต์ ถึง
ทางเข้าเมืองฮามัท เพื่อจะเชญิหบีแหง่พระเจ้าจากคีรยิาท
เยอารมิ 6  ดาว ิ ดก ับอสิราเอลทัง้ปวงขึ้นไปยงับาอาลาห์ คือ
คีริยาทเยอารมิซ่ึงเป็นของยูดาห์ เพื่อจากท่ีน่ันจะได้เชญิ
หบีของพระเจ้าคือพระเยโฮวาห์  ผู้ ประทับระหวา่งพวกเครูบ
อนัเป็นห ีบท ่ีเรยีกกันตามพระนาม 7 และเขาทัง้หลายก็บรร
ทุ กห ีบของพระเจ้าไปในเกวยีนเล่มใหม่จากเรอืนของอาบีน
าดับ และอุสซาห์กับอาหิโยเป็นคนขับเกวยีน 8 และดาว ิดก 
ับอสิราเอลทัง้ปวงก็รา่เร ิงก ันอยู่ต่อพระพักตรพ์ระเจ้าด้วย
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เต็มกําลังของเขาทัง้หลาย ด้วยเพลง พิณเขาคู่ พิณใหญ่  
ราํมะนา  ฉาบ และแตร

 อุ สซาห ์เสียชวีติ 
9 และเม่ือ เขา ทัง้หลายมาถึงลานนวดข้าวของ คิ โดน  

อุ สซาห ์ก็  เหย ียดมือออกกุมหบีไว้เพราะววัสะดุด 10 และ
พระพิโรธ ของ พระ เย โฮ วาห ์ได้  พลุ ่ง ขึ้น ต่ ออ ุส ซาห์ และ
พระองค์ทรงประหารเขา เพราะเขาเหยยีดมือออกยงัห ีบน 
ัน้ และเขาก็ สิ ้นชวีติต่อพระพักตร ์พระเจ้า 11 และดาว ิดก ็ ไม่ 
ทรงพอพระทัย เพราะพระเยโฮวาห์ทรงทลายออกมาเหนื 
ออ ุสซาห์ จึงเรยีกท่ีตรงน้ั นว ่า เปเรศอุสซาห์ จนถึงทุกวนัน้ี
12 และดาวดิทรงเกรงกลัวพระเจ้าในวนัน้ัน และพระองค์
ตร ัสว ่า �เราจะนําหบีของพระเจ้าไปบ้านไปเมืองอยา่งไร
ได้� 13  ดาว ิดจึ งม ิ ได้ ทรงยา้ยหบีไปไว้ในนครของดาวดิ  แต่ 
ทรงนําหบีแวะไปไว ้ท่ี บ้านโอเบดเอโดมคนกัท 14 และหบี
ของพระเจ้าได้ค้างอยู่กับครวัเรอืนของโอเบดเอโดมท่ีเรอืน
ของเขาสามเดือน และพระเยโฮวาห์ทรงอาํนวยพระพรแก่
ครวัเรอืนของโอเบดเอโดมกั บท ัง้สิน้ซ่ึงเขามี อยู ่

14
 กษัตรยิ ์ ดาว ิดทรงมัง่คัง่บรบูิ รณ ์

1  ฮ ีรามกษั ตร ิย์เมืองไทระได้ทรงส่งผู้ส่ือสารมาเฝ้าดาวดิ
และทรงส่งไม้สนสีดาร์ ทัง้ชา่งก่อและชา่งไม้เพื่อจะสรา้งวงั
ถวายพระองค์ 2 และดาวดิทรงทราบวา่พระเยโฮวาห์ทรง
สถาปนาพระองค์เป็นกษั ตร ิย์ เหนื ออ ิสราเอล เพราะพระ
ราชอาณาจักรของพระองค์ ก็ เป็ นที ่ยกยอ่งอยา่งยิง่ เพื่อ
เหน็แก่อสิราเอลประชาชนของพระองค์ 3 และดาวดิทรง
รบัมเหสีเพิม่ขึ้นในกรุงเยรูซาเล็ม และดาวดิทรงให้กําเนิด
โอรสและธดิาอกี 4  ต่อไปน้ี เป็นชื่อราชบุตรซ่ึงพระองค์ทรง
มีในเยรูซาเล็มคือ ชมัมุ อา โชบับ นาธนั ซาโลมอน 5 อบิฮาร์
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เอลี ชู วา เอลเปเลท 6 โนกาห์ เนเฟก ยาเฟีย 7 เอลีชามา เบ
เอลยาดา เอลีเฟเลท 8 เม่ือคนฟีลิสเตียได้ย ินว ่าดาวดิทรง
รบัการเจิมเป็นกษั ตร ิย์เหนื ออ ิสราเอลทัง้ปวงแล้ว คนฟีลิส
เตียทัง้ปวงก็ขึ้นไปแสวงหาดาวดิ  ดาว ิดทรงได้ยนิเรือ่งน้ั นก 
็เสด็จออกไปสู้รบกับเขาทัง้หลาย 9 ฝ่ายคนฟีลิสเตียได้มา
ปล้นในหุบเขาเรฟาอมิ 10 และดาว ิดก ็ทรงทูลถามพระเจ้า
วา่ �ควรท่ีข้าพระองค์จะขึ้นไปต่อสู้ ฟี ลิสเตียหรอื  พระองค์ 
จะทรงมอบเขาไวใ้นมือของข้าพระองค์ หรอื � และพระเยโฮ
วาห์ตรสัตอบพระองค์ วา่ �ขึ้นไปเถอะ และเราจะมอบเขา
ไวใ้นมือเจ้า� 11 และพระองค์เสด็จไปยงับาอลัเปราซิม และ
ดาวดิทรงชนะเขาทัง้หลายท่ี น่ัน และดาวดิตร ัสว ่า �พระเจ้า
ทรงทะลวงข้าศึกของข้าพเจ้าเหมือนดังกระแสน้ําท่ี พุ ่งใส่�
เพราะฉะน้ันเขาจึงเรยีกท่ีน้ั นว ่า บาอลัเปราซิม 12 เขาทัง้
หลายก็ทิง้ รูปเคารพของเขาเสียท่ี น่ัน และดาว ิดก ็ทรงมี
พระบัญชา และรูปเคารพเหล่าน้ั นก ็ ถู กเผาด้วยไฟเสียหมด
13 และคนฟีลิสเตียยงัมาปล้นในหุบเขาน้ั นอ ีก 14 และเม่ือ
ดาวดิทูลถามพระเจ้าอกีครัง้หน่ึง พระเจ้าตรสัตอบพระองค์ 
วา่ � เจ้ าอยา่ขึ้นไปตามเขา จงออ้มไปและโจมตีเขาท่ีตรง
ข้าม กับหมู่ ต้นหม่อน 15 และเม่ือ เจ้า ได้ยนิ เสียงกระบวน
ทัพอยู ่ท่ี ยอดหมู่ต้นหม่อนแล้ว จงออกไปทําศึก เพราะวา่
พระเจ้าได้เสด็จออกไปข้างหน้าเพื่อโจมตีกองทัพของคน
ฟีลิสเตีย� 16 และดาวดิทรงกระทําตามท่ีพระเจ้าบัญชา
แก่ พระองค์ และเขาทัง้หลายโจมตีกองทัพคนฟีลิสเตีย
ตัง้แต่เมืองกิเบโอนถึงเมืองเกเซอร์ 17  กิตติศัพท์ ของดาว ิ
ดก ็ลือไปสู่บรรดาประเทศทัง้หลาย และพระเยโฮวาห์ทรง
ให ้ประชาชาติ ทัง้ปวงครั ่นคร ้ามดาวดิ

15
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 คนเลว ีหามหบีแหง่พระเจ้าไปยงักรุงเยรูซาเล็ม
1  ดาว ิดทรงสรา้งพระราชวงัของพระองค์หลายหลังใน

นคร ดา วดิ และ พระองค์ ทรง เตรยีม ท่ี ไว ้สําหรบั หบี ของ
พระเจ้า และ ทรง ตัง้ เต็นท์ ไว ้ ให ้ 2  แล ้ว ดา วดิ ตร ัสว ่า
�นอกจากคนเลว ีแล ้วไม่ควรท่ีคนอื่นจะหามหบีของพระเจ้า
เพราะวา่พระเยโฮวาห์ทรงเลือกเขาให้หามหบีของพระเจ้า
และปรนนิบั ติ  พระองค์  เป็นนิตย ์� 3 และดาวดิทรงประชุ มอ 
ิสราเอลทัง้สิ ้นที ่ เยรูซาเล็ม เพื่อจะนําหบีของพระเยโฮวาห ์
มาสู่  ท่ี ของห ีบน ้ัน ซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงเตรยีมไว ้ให ้4 และดา
วดิทรงรวบรวมลูกหลานของอาโรนและคนเลวี 5 คือจาก
ลูกหลานของโคฮาท  ได้  อุ  ร ีเอลเป็นหวัหน้า  พร ้อมกับพี่น้อง
ของเขาหน่ึงรอ้ยยี ่สิ บคน 6 จากลูกหลานของเมรารี  ได้ อาสา
ยาห์เป็นหวัหน้า  พร ้อมกับพี่น้องของเขาสองรอ้ยยี ่สิ บคน
7 จากลูกหลานของเกอรโ์ชม  ได้ โยเอลเป็นหวัหน้า กับพี่
น้องของเขาหน่ึงรอ้ยสามสิบคน 8 จากลูกหลานของเอลีชา
ฟาน  ได้ เชไมอาห์เป็นหวัหน้า กับพี่น้องของเขาสองรอ้ยคน
9 จากลูกหลานของเฮโบรน  ได้ เอลีเอลเป็นหวัหน้า กับพีน้่อง
ของเขาแปดสิบคน 10 จากลูกหลานของอุสซีเอล  ได้ อมัมี
นาดับเป็นหวัหน้า กับพี่น้องของเขาหน่ึงรอ้ยสิบสองคน 11  
แล ้วดาวดิทรงเรยีกศาโดกและอาบียาธาร ์ปุ โรหติ และคน
เลว ีคือ  อุ  ร ีเอล อาสายาห์ โยเอล เชไมอาห์ เอลีเอล และ
อมัมีนาดับ 12 และตรสักับเขาทัง้หลายวา่ � เจ้ าทัง้หลาย
เป็นประมุขของบรรพบุรุษของคนเลวี จงชาํระตัวของเจ้า
เสีย ทัง้เจ้าและพี่น้องของเจ้า เพื่อเจ้าจะนําหบีของพระเย
โฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลขึ้นมายงัสถานท่ีซ่ึงเราได้จัด
เตรยีมไว ้ให ้13 เพราะเจ้ามิ ได้ ไปหามเสียแต่ ครัง้แรก พระเย
โฮวาห์พระเจ้าของเราจึงทรงทลายออกมาเหนือเรา เพราะ
เรามิ ได้ แสวงหาตามระเบียบอนัสมควร� 14  แล ้วปุโรหติ
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และคนเลวจึีงได้ชาํระตัวของเขาเพื่อจะเชญิหบีของพระเย
โฮวาหพ์ระเจ้าของอสิราเอลขึ้นมา 15 และคนเลว ีได้ หามหบี
ของพระเจ้าบนบ่าด้วยคานหาม  ดังท่ี โมเสสได้บัญชาเขาไว้
ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ 16  ดาว ิดได้ทรงบัญชาแก่
บรรดาหวัหน้าของคนเลว ีให ้ แต่ งตัง้พี่ น้องของเขาให้เป็น
นั กร ้องเล่นเครือ่งดนตรี  มี พิณใหญ่ พิณเขาคู่ และฉาบ
เพื่อทําเสียงดั งด ้วยความชื่นบาน 17  คนเลว ีจึงแต่งตัง้เฮ
มานบุตรชายโยเอล และพี่น้องของเขาคือ อาสาฟบุตรชาย
เบเรคิยาห์ และจากลูกหลานเมราร ีพี่ น้องของเขาคือ เอธา
นบุตรชายคูชายาห์ 18 และพรอ้มกับเขาได้ แต่ งตัง้พี่ น้อง
ของเขาในอนัดับสองคือ เศคารยิาห์  เบน ยาอาซีเอล เชมิ
ราโมท เยฮีเอล  อุ นนี เอลี อบั เบไนยาห์ มาอาเสอาห์ มัทที
ธยิาห์ เอลีฟัล และมิกเนยาห์ และโอเบดเอโดม กับเยอีเอล
เป็นคนเฝ้าประตู 19 นั กร ้องคือ เฮมาน อาสาฟ เอธาน เป็น
คนตีฉาบทองสัมฤทธิ์ 20 เศคาริยาห์ อาซีเอล เชมิราโมท
เยฮีเอล  อุ นนี เอลี อบั มาอาเสยาห์ และเบไนยาห์ เล่นพิณ
ใหญ่ตามสําเนียงอาลาโมท 21  แต่ มัททีธิยาห์ เอลีฟัล  มิ ก
เนยาห์ โอเบดเอโดม  เยอ ีเอล และอาซาซิยาห์ เป็นผู้นําด้วย
พิณเขาคู่ตามสําเนียงเชมินิท 22 เคนานิยาหห์วัหน้าของคน
เลวีในเรือ่งเพลงเป็นผู้อาํนวยการเพลง เพราะเขาเข้าใจดี
23 เบเรคิยาหแ์ละเอลคานาห์ เป็นนายประตูเฝ้าหบี 24 เชบา
นิยาห์ เยโฮชาฟัท เนธนัเอล อามาสัย เศคารยิาห์ เบไนยาห์
และเอลีเยเซอร ์ปุ โรหติได้เป่าแตรหน้าหบีของพระเจ้า โอ
เบดเอโดม และเยฮยีาหเ์ป็นนายประตูเฝ้าห ีบด ้วย

 ดาว ิดได้นําหบีพันธสัญญาขึ้นมา
25  ดาวดิ และบรรดาผู้ ใหญ่ ของอสิราเอล และผู้บัญชา

กองพัน จึงได้ไปนําหบีพันธสัญญาของพระเยโฮวาหข์ึ้นจาก
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เรอืนของโอเบดเอโดมด้วยความเปรมปร ีดิ ์26  อยู ่มาเพราะ
พระเจ้าทรงชว่ยคนเลว ีผู้ หามหบีพันธสัญญาของพระเย
โฮวาห์ เขาทัง้หลายก็ ได้ ถวายเครือ่งบูชาเป็ นว ัวผู้ เจ ็ดตัว
และแกะผู้ เจ ็ดตัว 27  ดาว ิดทรงฉลองพระองค์ผ้าป่านเน้ือ
ละเอยีด ทัง้คนเลวีทัง้ปวงผู้หามหบี และนั กร ้อง และเคน
านิยาห ์ผู้ อาํนวยการเพลงของนั กร ้อง และดาวดิทรงเอ
โฟดผ้าป่าน 28  ดังน้ี แหละคนอสิราเอลทัง้ปวงได้นําหบีพันธ
สัญญาของพระเยโฮวาห์ขึ้นมาด้วยเสียงโห ่รอ้ง เสียงแตร
ทองเหลืองขนาดเล็ก เสียงแตร และฉาบ และทําเพลงเสีย
งดั งด ้วยพิณใหญแ่ละพิณเขาคู่

 มี คาลมเหสีของกษั ตร ิย ์ดาว ิดดูหมิน่พระองค์
29 และต่อมาเม่ือหบีพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์มา

ถึงนครดาวดิแล้ว  มี คาลราชธดิาของซาอูลแลดูตามชอ่ง
พระแกลเหน็กษั ตร ิย ์ดาว ิดทรงเต้นราํและทรงรา่เรงิอยู่
พระนางก็ มี ใจดูหมิน่พระองค์

16
คน อสิราเอล ถวาย เครือ่ง บูชา และ มี งาน เล้ียง ฉลอง

เพราะได้นําหบีแหง่พระเจ้าเข้ามา
1 และเขา ทัง้หลายได้ นําหบีของพระเจ้า เข้ามา วาง ไว้

ภายใน เต็นท์ ซ่ึง ดา วดิ ได้ ทรง ตัง้ ไว ้ให ้ และ เขา ทัง้ หลาย
ได้ถวายเครือ่งเผาบูชาและเครือ่งสันติบู ชาต ่อพระพักตร ์
พระเจ้า 2และเม่ือดาวดิทรงถวายเครือ่งเผาบูชาและเครือ่ง
สันติบูชาเสรจ็แล้ว  พระองค์ ทรงอวยพระพรแก่ประชาชน
ใน พระ นาม พระ เย โฮ วาห์ 3 และ ทรง แจก ขนมปัง คนละ
ก้อน เน้ือคนละส่ วน และขนมองุน่แหง้คนละอนั  แก่ บรรดา
ประชาชน อสิราเอล ทัง้ ชาย และ หญิง 4 และ พระองค์ ทรง
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ตัง้คนเลวีบางคนให้เป็นผู้ ปรนนิบัติ  หน ้าหบีของพระเยโฮ
วาห์  ให ้ ระลึกถึง ถวายโมทนาและสรรเสรญิพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของอสิราเอล 5 อาสาฟเป็นหวัหน้า และรองท่านคือ
เศคารยิาห์  เยอ ีเอล เชมิราโมท เยฮีเอล  มิ ททีธยิาห์ เอลี อบั 
เบไนยาห์ โอเบดเอโดม และเยอีเอล  ผู้ ซ่ึงจะเล่นพิณใหญ่
และพิณเขาคู่ อาสาฟเป็นคนตี ฉาบ 6 และเบไนยาห์กับยา
ฮาซีเอลปุโรหติจะเป่าแตรเรือ่ยไปหน้าหบีพันธสัญญาของ
พระเจ้า

เพลงโมทนาถวายแด่พระเยโฮวาห์
7  แล ้ว ใน วนั น้ัน ดา วดิ ทรง กํา หนดเป็ นคร ้ัง แรก ให ้มี 

การ รอ้ง เพลง โมทนา ถวาย แด่ พระ เย โฮ วาห์ โดย อา สาฟ
และพี่ น้องของท่าน 8 �จงโมทนาขอบพระคุณพระเยโฮ
วาห์ จงรอ้งทูลออกพระนามพระองค์ จงให้บรรดาพระราช
กิจ ของ พระองค์ แจ ้ง แก่ ชนชาติ  ทัง้ หลาย 9 จง รอ้ง เพลง
ถวายพระองค์ รอ้งเพลงสดุ ดี ถวายพระองค์ จงเล่าถึงการ
มหศัจรรย์ทัง้ สิน้ของพระองค์ 10 จงอวดพระนามบร ิสุทธ ์ิ
ของพระองค์  ให ้ จิ ตใจของบรรดาผู้แสวงหาพระเยโฮวาห์
เปรมปร ีดิ ์ 11 จงแสวงหาพระเยโฮวาห์ และพระกําลังของ
พระองค์ แสวงหา พระ พักตร์ของ พระองค์ เรือ่ย ไป 12 จง
ระลึกถึงการอศัจรรย์ซ่ึงพระองค์ทรงกระทํา การมหศัจรรย์
และ คํา พิพากษา แหง่ พระโอษฐ์ ของ พระองค์ 13  โอ เชื้อ
สายของอสิราเอล  ผู้รบั ใช ้ของพระองค์ ลูกหลานของยา
โคบ  ผู้ เลือกสรรของพระองค์ 14  พระองค์ คือพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเรา คําพิพากษาของพระองค์ อยู ่ทัว่ไปในแผ่น
ดินโลก 15 จงจดจําพันธสัญญาของพระองค์ อยู ่ เป็นนิตย ์
คือพระวจนะท่ี พระองค์ ทรงบัญชาไว้ตลอดชัว่หน่ึงพันชัว่
อายุ 16 คือพันธสัญญาซ่ึงพระองค์ทรงกระทําไว้กับอบัรา
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ฮมั คําปฏิญาณซ่ึงทรงกระทําไว้กับอสิอคั 17 ซ่ึงพระองค์
ทรงยนืย ันอ ี กก ับยาโคบให้ เป็นพระราชบัญญั ติ และแก่
อสิราเอลให้เป็นพันธสัญญานิรนัดร์ 18  วา่ �เราจะให ้แผ่ 
น ดิน คา นา อนั แก่ เจ้า เป็น ส่วน มรดก ของ เจ้า ทัง้ หลาย�
19 เม่ือเจ้าทัง้หลายย ังม ีคนจํานวนน้อย จํานวนน้อยจรงิ
ยงัเป็นแต่คนอาศัยอยู่ในน้ัน 20 พเนจรไปจากประชาชาติ 
น้ี ถึงประชาชาติ น้ัน จากราชอาณาจั กรน ้ีถึ งอ ีกชนชาติ หน่ึง 
21  พระองค์  มิได้ ทรงยอมให ้ผู้ ใดบีบบังคับเขา  พระองค์ ทรง
ขนาบกษั ตร ิย์หลายองค์ด้วยเหน็แก่ เขา 22  วา่ �อยา่แตะ
ต้องบรรดาผู้ ท่ี เราเจิมไว้ อยา่ทําอนัตรายแก่ ผู้  พยากรณ์ ทัง้
หลายของเรา� 23  แผ่ นดินโลกทัง้สิน้ จงรอ้งเพลงถวายพระ
เยโฮวาห์ จงประกาศความรอดของพระองค์ ทุ กๆวนั 24 จง
เล่า ถึง สงา่ ราศี ของ พระองค์ ท่ามกลาง บรรดา ประชาชาติ
ถึงการมหศัจรรย์ของพระองค์ท่ามกลางบรรดาชนชาติ ทัง้
หลาย 25 เพราะพระเยโฮวาห์น้ันทรงยิง่ใหญ่และสมควรจะ
สรรเสรญิอยา่งยิง่  พระองค์ ทรงเป็ นที ่เกรงกลัวเหนือพระ
ทัง้ปวง 26 เพราะพระทัง้ปวงของชนชาติทัง้หลายเป็ นร ูป
เคารพ  แต่ พระเยโฮวาห์ทรงสรา้งฟ้าสวรรค์ 27  เกียรติ และ
ความโออ่า่ตระการมี อยู ่ต่อพระพักตร ์พระองค์ กําลังและ
ความชื่นบานอยู่ในสถานท่ีประทับของพระองค์ 28 ตระกูล
ของชนชาติทัง้หลายเอย๋ จงถวายแด่พระเยโฮวาห์ จงถวาย
สงา่ราศีและกําลังแด่พระเยโฮวาห์ 29 จงถวายสงา่ราศีซ่ึง
ควรแก่พระนามของพระองค์ แด่ พระเยโฮวาห์ จงนําเครือ่ง
บูชาและมาเข้าเฝ้าพระองค์ จงนมัสการพระเยโฮวาห์ด้วย
เครือ่งประดับแหง่ความบร ิสุทธ ิ์ 30 ชาวโลกทัง้สิน้เอย๋ จงตัว
สัน่ต่อเบื้องพระพักตร ์พระองค์  เออ พิภพถูกสถาปนาแล้ว
จะไม่หวัน่ไหวเลย 31 จงให้ฟ้าสวรรค์ ยนิดี และแผ่นดินโลก
เปรมปร ีดิ ์ ให ้เขาพูดในหมู่บรรดาประชาชาติ วา่ �พระเยโฮ
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วาหท์รงครอบครอง� 32  ให ้ทะเลคํารน กับสิง่ทัง้ปวงท่ี อยู ่ใน
น้ัน  ให ้ ทุ ่งนาเรงิโลด กับสิง่ทุกอยา่งท่ี อยู ่ในน้ัน 33  แล ้วต้นไม้
ทัง้สิน้ของป่าไม้จะรอ้งเพลง  เฉพาะพระพักตร ์พระเยโฮวาห์
ด้วยพระองค์เสด็จมาพิพากษาโลก 34  โอ จงโมทนาขอบ
พระคุณพระเยโฮวาหเ์พราะพระองค์ ประเสรฐิ เพราะความ
เมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิตย์ 35 และท่านจงกล่าววา่
� โอ ข้าแต่พระเจ้าแหง่ความรอดของข้าพระองค์ ทัง้หลาย 
ขอจงชว่ยข้าพระองค์ทัง้หลายให ้รอด และขอทรงรวบรวม
ข้าพระองค์ ทัง้หลาย และทรงชว่ยข้าพระองค์ทัง้ปวงให้พ้น
จากประชาชาติ ทัง้หลาย เพื่อข้าพระองค์ทัง้หลายจะโมทนา
ขอบพระคุณพระนามอนับร ิสุทธ ์ิของพระองค์ และลิงโลด
ในการสรรเสรญิพระองค์� 36 จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของอสิราเอลแต่ นิรนัดร ์กาลจนถึงนิรนัดร ์กาล 
�  แล ้วประชาชนทัง้ปวงได้ กล่าววา่ �เอเมน� และได้สรรเส
รญิพระเยโฮวาห์

การตัง้ผู้ ปรนนิบัติ  ผูเ้ฝ้าประตู  ปุ โรหติและนักเล่นดนตรี
สําหรบัหบีแหง่พระเจ้า

37  ดาว ิดจึงทรงให้อาสาฟและพี่ น้องของท่านอยู ่ท่ี น่ัน
ต่อหน้าหบีพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์  ให ้ ปรนนิบัติ  อยู ่ 
หน ้าห ีบน ้ันเรือ่ยไปตามงานประจําว ันที ่ต้องทํา 38 ทัง้ โอ
เบดเอโดมและพี่น้องหกสิบแปดคนของท่านด้วย ฝ่ายโอ
เบดเอโดมบุตรชายเยดูธู นก ับโฮสาห ์ให ้เป็นคนเฝ้าประตู
39 และพระองค์ทรงให้ศาโดกปุโรหติ กับพี่น้องของท่านผู้
เป็นปุโรหติ  อยู ่ หน ้าพลับพลาแหง่พระเยโฮวาห์ซ่ึงอยู่ในปู 
ชน ียสถานสูงเมืองกิเบโอน 40 เพื่อถวายเครือ่งเผาบูชาแด่
พระเยโฮวาห์บนแท่นเครือ่งเผาบูชาในเวลาเชา้เวลาเยน็
เสมอ ตามซ่ึงได้บันทึกไว้ทัง้สิน้ในพระราชบัญญั ติ ของพระ
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เยโฮวาห์ ซ่ึงพระองค์ทรงบัญชาอสิราเอล 41 เฮมานและเย
ดูธูนอยูกั่บเขาทัง้หลายและบรรดาคนอื่ นที ่ ถู กเลื อก และบ่ง
ชื่อไว ้ให ้ถวายโมทนาแด่พระเยโฮวาห์ เพราะความเมตตา
ของพระองค์ ดํารงอยู ่ เป็นนิตย ์42 และพรอ้มกับเขาเฮมาน
และเยดูธู นม ีแตรและฉาบเพื่อบรรเลง และเครือ่งดนตรี
ประกอบเพลงถวายพระเจ้า ลูกหลานของเยดูธูนได้รบัแต่ง
ตัง้ใหป้ระจําประตู 43และประชาชนทัง้ปวงต่างก็จากไปย ังบ 
้านของตน และดาวดิเสด็จกลับเพื่ออวยพรแด่ ราชวงศ์ ของ
พระองค์

17
 ดาว ิด ปรารถนา สรา้ง พระ นิเวศ ของ พระเจ้า (2 ซมอ

7:1-3)
1  อยู ่มาเม่ือดาวดิประทับในพระราชวงัของพระองค์  ดาว 

ิดตรสักับนาธนัผู้ พยากรณ์  วา่ � ดู  เถิด เราอยู่ในบ้านทําด้วย
ไม้สนสีดาร์  แต่  ห ีบพันธสัญญาแหง่พระเยโฮวาห ์อยู ่ ภาย
ใต้  ม่าน � 2 และนาธนัทูลดาวดิวา่ �ขอพระองค์ทรงกระทํา
ทัง้สิน้ตามพระประสงค์ของพระองค์ เพราะพระเจ้าทรงสถิ 
ตก ับพระองค์� 3  แต่  อยู ่มาในคื นว ันน้ันเอง พระวจนะของ
พระเจ้ามาถึงนาธ ันว ่า 4 �จงไปบอกดาวดิผู้ รบัใช ้ของเรา
วา่ �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่  เจ้ าอยา่สรา้งนิเวศให้เราอยู่
5 เพราะเราไม่เคยอยูใ่นนิเวศนับแต่ วนัท่ี เราพาอสิราเอลขึ้น
มาจนกระทัง่วนัน้ี  แต่ เราได้ไปจากเต็นท์ น้ี ถึงเต็นท์ โน้น และ
จากพลับพลาแหง่น้ีถึงแหง่โน้น 6 ในท่ีต่างๆท่ีเราเคล่ือน
ไปมากับอสิราเอลทัง้หมด เราได้เคยพูดสักคํากับผู้ วนิ ิจฉัย
ของอสิราเอลคนใด  ผู้  ท่ี เราได้บัญชาให้เขาเล้ียงดูประชาชน
ของเราหรอืวา่ �ทําไมเจ้ามิ ได้ สรา้งนิเวศด้วยไม้สนสีดาร ์ให ้ 
แก่  เรา � �
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พันธสัญญาระหวา่งพระเจ้ากับดาวดิ (2 ซมอ 7:4-17)
7 เพราะฉะน้ันบัดน้ี เจ้ าจงกล่าวแก่ ดาว ิดผู้ รบัใช ้ของเรา

วา่ �พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสว ่า เราได้เอาเจ้ามาจาก
ทุ่งหญ้า จากการตามฝูงแพะแกะ  เพื่อให ้ เจ้ าเป็นเจ้าเหนื 
ออ ิสราเอลประชาชนของเรา 8 และเราได้ อยู ่กับเจ้าไม่วา่
เจ้าไปท่ี ไหน และได้ขจัดบรรดาศั ตรู ของเจ้าให้พ้นหน้าเจ้า
และเราได้กระทําให ้เจ้ ามีชื่อเสียงใหญ่โตอยา่งกับชื่อเสียง
ของผู้ ยิง่ใหญ่ ในโลก 9 และเราจะกําหนดท่ี หน ่ึงในอสิราเอล
ประชาชนของเรา และเราจะปลูกฝังเขาไว้ เพื่อเขาทัง้หลาย
จะได้ อยู ่ในท่ีของเขาเอง และไม่ต้องถูกกวนใจอกี และคน
ชัว่จะไม่มาตีปล้นเขาดังแต่ก่อนมา 10  ตัง้แต่  สม ัยเม่ือเรา
ตัง้ผู้ วนิ ิจฉัยเหนื ออ ิสราเอลประชาชนของเรา และเราจะ
ปราบปรามศั ตรู ทัง้สิน้ของเจ้า ยิง่กวา่น้ั นอ ีก เรากล่าวแก่ เจ้ 
าวา่ พระเยโฮวาห์จะทรงให ้เจ้ ามี ราชวงศ์ 11 และอยู่มาเม่ือ
วนัทัง้หลายของเจ้าครบแล้ว  เจ้ าจะไปอยู่กับบรรพบุรุษของ
เจ้า เราจะให้เชื้อสายของเจ้าท่ีมาภายหลังเจ้าเกิดขึ้น  ผู้ ซ่ึง
จะเป็นบุตรชายคนหน่ึงของตัวเจ้าเอง และเราจะสถาปนา
อาณาจักรของเขา 12 เขาจะเป็นผู้สรา้งนิเวศให ้เรา และ
เราจะสถาปนาบัลลั งก ์ของเขาไว ้เป็นนิตย ์ 13 เราจะเป็น
บิดาของเขา และเขาจะเป็นบุตรของเรา เราจะไม่นําความ
เมตตาของเราไปจากเขาเสีย อยา่งท่ีเราเอาไปจากคนท่ี อยู ่
ก่อนเจ้าน้ัน 14  แต่ เราจะใหเ้ขาดํารงอยูใ่นนิเวศของเรา และ
ในอาณาจักรของเราเป็นนิตย์ เราจะสถาปนาบัลลั งก ์ของ
เขาไว ้เป็นนิตย ์� � 15 นาธ ันก ็กราบทูลดาวดิตามถ้อยคํา
เหล่าน้ีทัง้สิน้และตามนิ มิ  ตน ้ี ทัง้หมด 
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คําอธษิฐานและคําสรรเสรญิของดาวดิ (2 ซมอ 7:18-
29)

16  แล ้วกษั ตร ิย ์ดาว ิ ดก ็เสด็จเข้าไปประทั บน ่ังต่อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์ และกราบทูลวา่ � โอ ข้าแต่พระเยโฮ
วาห ์พระเจ้า ข้าพระองค์เป็นผู้ ใดเล่า และราชวงศ์ของข้า
พระองค์เป็นอะไรเล่าท่ี พระองค์ ทรงนําข้าพระองค์มาไกล
จนถึงแค่ น้ี 17  โอ ข้าแต่ พระเจ้า  สิ ่งน้ีเป็นของเล็กน้อยในสาย
พระเนตรของพระองค์ เพราะพระองค์ยงัตรสั ถึงราชวงศ์
ของผู้ รบั ใช ้ของพระองค์ ในอนาคตอนั ไกล ท่ีจะมา ถึง น้ัน
และทรงมองข้าพระองค์ตามชนชัน้ของมนษุย ์ท่ี  มี ฐานะอนั
สูงส่ง  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห ์พระเจ้า 18 และดาวดิจะกล่าว
ทูลอะไรแก่ พระองค์  ได้  อ ีกในเรือ่งเกียรติอนัทรงประทาน
แก่ ผู้รบัใช ้ของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงรูจั้กผู้ รบัใช ้ของ
พระองค์ 19  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพื่อทรงเหน็แก่ ผู้รบัใช ้
ของพระองค์ และตามน้ําพระทัยของพระองค์ เอง  พระองค์ 
ทรง กระทํา การ ใหญ่ ยิง่ น้ี ทัง้ สิน้ เพื่อ จะ กระทํา ให ้สิ ่ง ใหญ่ 
น้ี เป็ นที ่ รู ้กัน ทัว่ไป 20  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  หาม ี ผู้ ใด
เหมือนพระองค์ ไม่  ไม่มี พระเจ้าอื่นใดนอกเหนือพระองค์  
ตามท่ี ข้าพระองค์ทัง้หลายได้ย ินก ับหูของข้าพระองค์ 21  
ประชาชาติ อื่นใดบนแผ่นดินโลกเหมือนอสิราเอลประชาชน
ของพระองค์  ผู้ ซ่ึงพระเจ้าเสด็จไปไถ่ ให ้เป็นประชาชนของ
พระองค์ เพื่อทรงกระทําให ้พระองค์  มี พระนามใหญ่ยิง่โดย
สิง่ ท่ี ใหญ่ โตน่าสะพรงึกลัว ในการท่ีทรงขับไล่ ประชาชาติ 
ทัง้หลายให้พ้นหน้าประชาชนของพระองค์  ผู้ ซ่ึงพระองค์
ทรงไถ่มาจากอยีปิต์ 22และพระองค์ทรงกระทําใหอ้สิราเอล
ประชาชนของพระองค์เป็นประชาชนของพระองค์ เป็นนิตย ์
และข้าแต่พระเยโฮวาห์  พระองค์ ทรงเป็นพระเจ้าของเขา
ทัง้หลาย 23 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ฉะน้ันบัดน้ี ขอให ้พระวจนะ
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ซ่ึงพระองค์ตรสัเก่ียวกับผู้ รบัใช ้ของพระองค์ และเก่ียวกับ
ราชวงศ์จงดํารงอยู ่เป็นนิตย ์ และขอพระองค์ทรงกระทํา
ตาม ท่ี พระองค์ ตรสั แล้ วน ้ัน เถิด 24 และ ขอ พระนาม ของ
พระองค์สถาปนาไวแ้ละเกรยีงไกรอยู ่เป็นนิตย ์ วา่ �พระเย
โฮวาห์จอมโยธาทรงเป็นพระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล คือพระเจ้า
แก่ อสิราเอล � และวงศ์ของดาวดิผู้ รบัใช ้ของพระองค์จะถูก
สถาปนาไว้ต่อพระพักตรข์องพระองค์ 25  โอ ข้าแต่พระเจ้า
ของ ข้า พระองค์ เพราะ พระองค์ ได้ ทรง สําแดง แก่ ผู้รบั ใช ้
ของพระองค์ วา่  พระองค์ จะทรงสรา้งวงศ์ ให ้เพราะฉะน้ันผู้ 
รบัใช ้ของพระองค์จึงได้ประสบความกล้าหาญท่ีจะอธษิฐาน
ต่อพระพักตร ์พระองค์ 26ข้าแต่พระเยโฮวาห์  บัดน้ี  พระองค์ 
ทรงเป็นพระเจ้า และพระองค์ ได้ ทรงสัญญาสิง่ท่ี ดีน ้ี ให ้ แก่  
ผู้รบั ใช ้ของพระองค์ 27 เพราะฉะน้ันบัดน้ี ขอให ้เป็ นที ่พอ
พระทัยพระองค์ ท่ี จะทรงอวยพระพรแก่ วงศ์ ของผู้ รบัใช ้ของ
พระองค์ เพื่อวงศ์น้ันจะดํารงอยู่ต่อพระพักตร ์พระองค์  เป็น
นิตย ์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะวา่สิง่ใดท่ี พระองค์ ทรง
อาํนวยพระพร  สิ ่งน้ั นก ็ ได้ รบัพระพรเป็นนิตย�์

18
ราชอาณาจักรของดาวดิถูกสถาปนาไว ้ให ้ มัน่คง (2 ซมอ

8:1-18)
1 และ อยู่ ต่อ มาดา วดิ ทรง โจม ตี คน ฟี ลิ ส เตีย และ ทรง

ปราบปรามเขาเสีย ทรงยดึเมืองกัทและชนบทของเมืองน้ัน
จากมือคนฟีลิสเตีย 2 และพระองค์ทรงโจมตีโมอบั และคน
โมอ ับก ็เป็นผู้ รบัใช ้ของดาวดิและนําบรรณาการมาถวาย 3  
ดาว ิดทรงโจมตีฮาดัดเอเซอร ์กษัตรยิ ์ของเมืองโศบาห์ด้วย
ตรงไปยงัเมืองฮามัท ขณะเม่ือพระองค์เสด็จไปตัง้อาํนาจ
การปกครองของพระองค์ ท่ี  แม่น ํ้ายูเฟรติส 4 และดาวดิทรง
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ยดึรถรบจากท่านมาหน่ึงพันคัน พลม้าเจ็ดพัน และทหาร
ราบสองหม่ืน และดาวดิทรงตัดเอน็โคนขาม้ารถรบเสีย
สิน้  แต่ ทรงเหลือไว ้ให ้พอแก่รถรบหน่ึงรอ้ยคัน 5 และเม่ือ
คนซีเรยีแหง่ เมืองดามัสกัสมาชว่ยฮาดัดเอเซอร ์กษัตรยิ ์ 
แห ่งเมืองโศบาห์  ดาว ิดทรงประหารคนซีเรยีเสียสองหม่ืน
สองพันคน 6  แล ้วดาวดิทรงตัง้ทหารประจําป้อมในซีเรยี
แหง่เมืองดามัสกัส และคนซีเรยีเป็นผู้ รบัใช ้ของดาวดิ และ
นําบรรณาการมาถวาย  ดาว ิดเสด็จไป  ณ  ท่ีใด พระเยโฮ
วาห์ทรงประทานชยัชนะแก่ พระองค์  ท่ีน่ัน 7  ดาว ิดทรงยดึ
โล่ทองคําท่ี ผู้รบัใช ้ของฮาดัดเอเซอร ์ถือ และทรงนํามาท่ี 
เยรูซาเล็ม 8  ดาว ิดทรงยดึทองสัมฤทธิเ์ป็ นอ ันมากจากเมือง
ทิบหาทและจากเมืองคูน หวัเมืองของฮาดัดเอเซอร์ ซ่ึง
ซาโลมอนทรงใช้สรา้งขันสาครทองสัมฤทธิ์และเสา และ
เครือ่งใช ้ทองสัมฤทธิ ์9 เม่ือโทอู กษัตรยิ ์ แห ่งเมืองฮามัทได้ย ิ
นว ่าดาวดิทรงโจมตีกองทัพทัง้สิน้ของฮาดัดเอเซอร ์กษัตรยิ ์ 
แห ่งเมืองโศบาห ์แล้ว 10  พระองค์ ทรงใช้ฮาโดรมัโอรสของ
พระองค์ไปเฝ้ากษั ตร ิย ์ดาว ิดเพื่อรบัเสด็จ และถวายพระพร
ท่ี พระองค์ ทรงรบกับฮาดัดเอเซอรแ์ละทรงชนะ (เพราะวา่
ฮาดัดเอเซอร ์ได้  สู้ รบกับโทอู บ่อยๆ ) และพระองค์ ได้ ส่งของ
ทุกอยา่งท่ีทําด้วยทองคํา ด้วยเงนิ และด้วยทองสัมฤทธิม์า
ถวาย 11 และกษั ตร ิย ์ดาว ิดทูลถวายสิง่เหล่าน้ี แด่ พระเย
โฮวาห์  พร ้อมกับเงนิและทองคําซ่ึงพระองค์ทรงนํามาจาก
ประชาชาติ ทัง้ปวง จากเอโดม โมอบั คนอมัโมน คนฟีลิส
เตีย และอามาเลข 12 และอาบีชยับุตรชายนางเศรุยาห ์ได้ 
ประหารคนเอโดมหน่ึงหม่ืนแปดพันคนเสียในหุบเขาเกลือ
13 และท่านตัง้ทหารประจําป้อมในเอโดม และคนเอโดม
ทัง้ สิน้ ได้ เป็น คน รบั ใช้ ของ ดา วดิ และ พระ เย โฮ วาห์ทรง
ประทานชยัชนะแก่ ดาว ิดไม่วา่พระองค์เสด็จไป  ณ  ท่ี  ใดๆ 14  



1  พงศาวดาร 18:15 lv 1  พงศาวดาร 19:5

ดาว ิดจึงทรงครอบครองเหนื ออ ิสราเอลทัง้สิน้ และพระองค์
ทรงให้ความยุ ติ ธรรมและความเท่ียงธรรมแก่ประชาชน
ของพระองค์ ทัง้สิน้ 15 และโยอาบบุตรชายนางเศรุยาห์เป็น
ผู้บัญชาการกองทัพ และเยโฮชาฟั ทบ ุตรชายอาหลูิดเป็น
เจ้ากรมสารบรรณ 16 และศาโดกบุตรชายอาหิทูบและอาบี
เมเลคบุตรชายอาบียาธารเ์ป็นปุโรหติ และชาวะชาเป็นราช
เลขา 17 และเบไนยาห ์บุ ตรชายเยโฮยาดาอยูเ่หนือคนเคเรธี
และคนเปเลธ และบรรดาโอรสของดาว ิดก ็เป็นเจ้าหน้าท่ี
ชัน้หวัหน้าในราชการของกษั ตร ิย์

19
สงครามกับคนอมัโมนและคนซีเรยี (2 ซมอ 10:1-19)

1 และ อยู่ ต่อ มา ภาย หลัง น้ี นา หา ชกษั ตร ิย์ ของ คน อมั
โมนสิน้พระชนม์ และโอรสของพระองค์ ได้ ขึ้นครอบครอง
แทน 2 และดาวดิตร ัสว ่า �เราจะแสดงความเมตตาต่อฮา
นนูโอรสของนาหาช เพราะวา่บิดาของท่านได้แสดงความ
เมตตาต่อเรา�  ดาว ิด จึงทรงส่ง ผู้ ส่ือสารไปเล้าโลมท่าน
เก่ียว กับบิดาของท่าน และข้าราชการของดาว ิดก ็ มาย ัง
ฮา นนู ใน แผ่น ดิน ของ คน อมั โมน เพื่อ จะ เล้าโลม ท่าน 3  
แต่ บรรดาเจ้านายของคนอมัโมนทูลฮาน ูนว ่า � พระองค์  
ดําร ิวา่ดาวดิส่งผู้ เล้าโลมมาหาพระองค์เพราะนับถือพระ
ราชบิดาของพระองค์เชน่น้ันหรอื ข้าราชการของท่านมาหา
พระองค์เพื่อค้นหาและควํา่และสอดแนมแผ่นดิ นม ิ ใช ่ หรอื 
� 4 ฮานนูจึงจับข้าราชการของดาวดิและโกนเขาเสีย และ
ตัดเครือ่งแต่งกายของเขาออกเสียท่ีตรงกลางตรงตะโพก  
แล ้วปล่อยตัวไป 5 เม่ื อม ีบางคนไปทูลดาวดิถึงเรือ่งคนเหล่า
น้ัน  พระองค์  ก็ ทรงใช ้ให ้ไปรบัเขา เพราะคนเหล่าน้ันอาย
มาก และกษั ตร ิยต์ร ัสว ่า �จงพักอยู ่ท่ี เมืองเยรีโคจนกวา่
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เคราของท่านทัง้หลายจะขึ้น  แล ้วจึงค่อยกลับมา� 6 เม่ือคน
อมัโมนเห ็นว ่าเขาทัง้หลายเป็ นที ่ เกล ียดชงัแก่ ดาวดิ ฮานนู
และคนอมัโมนจึงส่งเงนิหน่ึงพันตะลันต์ไปจ้างรถรบและ
พลม้าจากเมโสโปเตเมีย จากซีเรยีมาอาคาห์ และจากโศ
บาห์ 7 เขาได้จ้างรถรบสามหม่ืนสองพันคันและกษั ตร ิย ์แห ่
งเมืองมาอาคาห์กับกองทัพของท่าน  ผู้ ซ่ึงมาตัง้ค่ายอยู ่ท่ี  
หน ้าเมืองเมเดบา และคนอมัโมนก็รวบรวมกันมาจากหวั
เมืองของเขาทัง้หลาย และมาทําสงคราม 8 เม่ือดาวดิทรง
ได้ยนิเรือ่งน้ันจึงใช้โยอาบ และกองทัพทแกล้วทหารทัง้สิน้
ไป 9 คนอมัโมนออกมาจัดทัพตรงหน้าประตู เมือง และบร
รดากษั ตร ิย ์ท่ี ยกมาอยู ่ท่ี ชนบทกลางแจ้งต่างหาก 10 เม่ือโย
อาบเห ็นว ่าการศึกน้ันขนาบอยู่ข้างหน้าและข้างหลัง ท่าน
จึงคัดเอาจากบรรดาคนอสิราเอลท่ีสรรไว ้แล ้วและจัดทัพ
เข้าไปต่อสู้คนซีเรยี 11 ส่วนคนของท่านท่ี เหลืออยู ่ ท่านก็
มอบไวใ้นการบังคับบัญชาของอาบีชยัน้องชายของท่าน คน
เหล่าน้ั นก ็จัดเข้าสู้กับคนอมัโมน 12 และท่านพูดวา่ �ถ้า
กําลังคนซีเรยีแข็งเหลือกําลังของเราแล้วเจ้าจงชว่ยเรา  
แต่ ถ้ากําลังคนอมัโมนแข็งเกินกําลังของเจ้า เราจะชว่ยเจ้า
13 จงมีความกล้าหาญเถิด และใหเ้ราประพฤติตัวอยา่งกล้า
หาญเพื่อชนชาติของเรา และเพื่อหวัเมืองของพระเจ้าของ
เรา และขอพระเยโฮวาหท์รงกระทําสิง่ท่ีชอบพระทัยในสาย
พระเนตรของพระองค์ เถิด � 14 ดังน้ันโยอาบและประชาชน
ผู้ อยู ่กั บท ่านได้ เข ้ามาใกล้ข้างหน้าคนซีเรยีเพื่อสู้รบกัน และ
เขาทัง้หลายก็แตกหนีไปต่อหน้าท่าน 15 และเม่ือคนอมัโมน
เห ็นว ่าคนซีเรยีหนีไปแล้ว เขาก็ หนี ไปใหพ้้นหน้าอาบีชยัน้อง
ชายของโยอาบด้วย และเข้าไปในเมือง  แล ้วโยอาบก็ กล ับ
มายงัเยรูซาเล็ม 16  แต่ เม่ือคนซีเรยีเห ็นว ่าเขาพ่ายแพ้ แก่  
อสิราเอล เขาจึงส่งผู้ส่ือสารไปนําคนซีเรยีซ่ึงอยู่ฟากแม่น้ํา
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ข้างโน้นออกมา  มี โชฟัคผู้บังคับบัญชากองทัพของฮาดัดเอ
เซอรเ์ป็นหวัหน้าของเขาทัง้หลาย

 ดาว ิดทรงนําการสู้รบเอง
17 และ เม่ื อม ีคน กราบทูล ดา วดิ  พระองค์  ก็ ทรง รวม

อสิราเอล ทัง้ สิน้ เข้า ด้วย กัน และ ข้าม แม่น้ํา จอรแ์ดน มา
หาเขา และจัดทัพต่อสู้ กับเขา และเม่ือดาวดิทรงจัดทัพ
เข้าต่อสู้กับคนซีเรยี เขาทัง้หลายต่อสู้กับพระองค์ 18 และ
คนซี เรยีก ็ หนี ไปต่อหน้าอสิราเอล และดาวดิทรงประหาร
คนซีเรยีคือคนของรถรบเจ็ดพันคนและทหารราบส่ีหม่ืน
คน และฆ่าโชฟัคผู้บัญชาการกองทัพของเขาทัง้หลายด้วย
19 และเม่ือผู้ รบัใช ้ของฮาดัดเอเซอร ์เห ็ นว ่าเขาพ่ายแพ้ต่ ออ 
ิสราเอล เขาก็ยอมทําสันติภาพกับดาวดิ และเป็นผู้ รบัใช ้
ของพระองค์ คนซีเรยีจึงไม่ชว่ยคนอมัโมนอกีต่อไป

20
โยอาบกับดาวดิชนะเมืองรบับาห์ (2 ซมอ 12:26-31)

1 และอยู่มาพอสิน้ปี แล ้วเม่ือบรรดากษั ตร ิย์ยกกองทัพ
ออกไปรบ โยอาบก็นํากําลังกองทัพไปกวาดล้างแผ่นดิน
ของคนอมัโมน และมาล้อมเมืองรบับาห ์ไว ้  แต่  ดาว ิดประ
ทั บท ่ี เยรูซาเล็ม และโยอาบก็ โจมตี เมืองรบับาห์ และควํา่
เมืองน้ันเสีย 2 และดาวดิทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรขอ
งกษั ตร ิย์ของเขาทัง้หลาย  พระองค์ ทรงทราบวา่มงกุฎ น้ั 
นม ีทองคําหนักหน่ึงตะลันต์ และมีเพชรพลอยต่างๆ ซ่ึงต่อ
มาอยู่บนพระเศียรของดาวดิ และพระองค์ทรงรบิของจาก
เมืองน้ันได้ข้าวของเป็ นอ ันมาก 3  พระองค์ ทรงนําประชาชน
ท่ี อยู ่ในเมืองน้ันออกมา ตัง้เขาให้ทํางานหนักอยู่กับเล่ือย
และเหล็กขุดและขวาน และดาวดิทรงกระทําเชน่น้ันแก่หวั
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เมืองทัง้สิน้ของคนอมัโมน  แล ้วดาว ิดก ับประชาชนทัง้ปวงก็ 
กล ับสู่ เยรูซาเล็ม 

การฆ่ามนษุย ์ยกัษ์  แห ่งฟีลิสเตีย
4 และอยู่มาภายหลังเกิดสงครามขึ้ นก ับคนฟีลิสเตียท่ี

เมืองเกเซอร์  แล ้วสิบเบคัยคนหุชาห ์ได้ สังหารสิปปัยผู้เป็น
ลูกหลานของคนย ักษ ์ เสีย และคนฟีลิสเตี ยก ็ ถู กปราบปราม
5 และมีสงครามกับคนฟีลิสเตี ยอ ีก และเอลฮานันบุตรชาย
ยาอรี ์ได้ ฆ่าลามีน้องชายของโกลิอทัชาวกัทเสีย  ผู้  มี หอกท่ี 
มีด ้ามโตเท่าไม้กระพั่นทอผ้า 6 และมีสงครามท่ีเมืองกั ทอ 
ีก  มี ชายคนหน่ึงรูปรา่งใหญ่ โต  ผู้  ท่ี มือข้างหน่ึ งม ีน้ิวหกน้ิว
และน้ิวเท้าข้างละหกน้ิว จํานวนยี ่สิ บส่ี น้ิว และเขาเป็นบุตร
ชายของคนย ักษ ์ ด้วย 7 และเม่ือเขาท้าทายอสิราเอล โยนา
ธานบุตรชายชิเมอีพระเชษฐาของดาว ิดก ็ประหารเขาเสีย
8 คนเหล่าน้ีบังเกิดแก่คนย ักษ ์ในเมืองกัท และเขาล้มตาย
ด้วยพระหตัถ์ของดาวดิ และด้วยมือผู้ รบัใช ้ของพระองค์

21
 ดาว ิดนับจํานวนทหารอสิราเอล (2 ซมอ 24:1-9)

1 ซาตานได้ยนืขึ้นต่อสู้ อสิราเอล และดลพระทัยให ้ดาว ิด
นับจํานวนอสิราเอล 2  ดาว ิดจึงตรสักับโยอาบและผู้บังคับ
บัญชากองทัพวา่ �จงไปนับอสิราเอลตัง้แต่เมืองเบเออรเ์ช
บาถึงเมืองดาน  แล ้วนํารายงานมาให้เราเพื่อจะได้ทราบ
จํานวนรวมของเขาทัง้หลาย� 3  แต่ โยอาบทูลวา่ �ขอพระ
เยโฮวาหท์รงเพิม่ประชาชนของพระองค์ อ ี กร ้อยเท่าของท่ี มี  
อยู ่ แล้ว ข้าแต่ กษัตรยิ ์ เจ้ านายของข้าพระองค์  แต่ ประชาชน
น้ี ทัง้ สิน้ เป็น ผู้ รบั ใช ้ของเจ้านายของข้าพระองค์ มิใช ่ หรอื 
ไฉนเจ้านายของข้าพระองค์จึงรบัสัง่เชน่น้ี ไฉนพระองค์จึง
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ทรงนําการละเมิดมาสู่ อสิราเอล � 4  แต่ โยอาบขัดรบัสัง่ขอ
งกษั ตร ิย ์มิได้ โยอาบจึงจากไป และไปตลอดคนอสิราเอล
ทัง้สิน้ และกลับมายงัเยรูซาเล็ม 5 และโยอาบถวายจํานวน
ประชาชนท่ีนับได้ แก่  ดาวดิ ในอสิราเอลทัง้สิ ้นม ี หน ่ึงล้าน
หน่ึงแสนคนท่ี ชกัดาบ และในยูดาห ์มี  สี ่แสนเจ็ดหม่ืนคน
ท่ี ชกัดาบ 6  แต่ ท่านมิ ได้ นับเลวีและเบนยามินท่ามกลาง
จํานวนน้ันด้วย เพราะวา่พระดํารสัของกษั ตร ิยเ์ป็ นที ่น่า
รงัเกียจแก่โยอาบ

 ดาว ิดทรงเลือกโรคระบาด (2 ซมอ 24:10-17)
7  แต่ พระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยในเรือ่งน้ี  พระองค์ จึงทรง

ลงโทษอสิราเอล 8 และดาวดิทูลพระเจ้าวา่ �ข้าพระองค์ 
ได้ ทําบาป ใหญ่ ยิง่ ใน การ ท่ี ข้า พระองค์ ได้ กระทํา สิง่ น้ี ข้า
แต่ พระองค์  บัดน้ี ขอ ทรง ให้อภัย ความ ชัว่ ชา้ ของ ผู้ รบั ใช ้
ของพระองค์ เพราะข้าพระองค์ ได้ กระทําการอยา่งโง่เขลา
มาก� 9 และพระเยโฮวาห์ตรสักับกาดผู้ทํานายของดาวดิ
วา่ 10 �จงไปบอกดาวดิวา่ �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ เรา
เสนอเจ้าสามประการ จงเลือกเอาประการหน่ึง เพื่อเราจะ
ได้กระทําให ้แก่  เจ้า � � 11 กาดจึงเข้าเฝ้าดาวดิและกราบทูล
พระองค์ วา่ �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ จงเลือกเอาตามท่ี 
เจ้ าพอใจ 12  คือ กันดารอาหารสามปี หรอืการล้างผลาญ
โดยศั ตรู ของเจ้าสามเดือนขณะท่ีดาบของศั ตรู จะขับเจ้า
ทัน หรอืดาบของพระเยโฮวาห์สามวนั คือโรคระบาดบน
แผ่นดิน และทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ทําลายทัว่ไปใน
ดินแดนทัง้สิน้ของอสิราเอล ฉะน้ันบัดน้ีขอทรงพิจารณาดู
วา่จะใหข้้าพระองค์กราบทูลพระองค์ ผู้ ทรงใชข้้าพระองค์มา
วา่ประการใด� 13  แล ้วดาวดิตรสักับกาดวา่ �เรามีความ
กระวนกระวายมาก  ขอให ้เราตกเข้าไปอยู่ในพระหตัถ์ของ
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พระเยโฮวาห์ เพราะพระกรุณาคุณของพระองค์ ใหญ่  ยิง่นัก 
 แต่ ขออยา่ให้เราตกเข้าไปในมือของมนษุย ์เลย � 14 ดังน้ัน
พระเยโฮวาห์ทรงให้โรคระบาดเกิดขึ้นในอสิราเอล และคน
อสิราเอลได้ล้มตายเจ็ดหม่ืนคน 15 และพระเจ้าทรงใช ้ทูต
สวรรค์ ไปยงัเยรูซาเล็มเพื่อจะทําลายเสีย  แต่ เม่ือท่านจะ
ลงมือทําลาย พระเยโฮวาหท์รงทอดพระเนตร และพระองค์
ทรงกลับพระทัยในเหตุรา้ย น้ัน และพระองค์ตรสั กั บท ูต
สวรรค์ ผู้ ทําลายน้ั นว ่า � พอแล้ว ยบัยั ้งม ือของเจ้าได้� ส่วน
ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห ์ก็ กําลังยนือยู ่ท่ี ลานนวดข้าว
ของโอรนันคนเยบุส 16 และดาวดิแหงนพระพักตรท์รงเหน็
ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ยนืระหวา่งแผ่นดินโลกและฟ้า
สวรรค์ และในมือถือดาบท่ีชกัออกเหนือเยรูซาเล็ม  แล ้วดา
วดิและพวกผู้ ใหญ่ ของอสิราเอล  ผู้  ได้ สวมผ้ากระสอบแล้ว
 ก็ ซบหน้าลง 17 และดาวดิทูลพระเจ้าวา่ �ข้าพระองค์ มิใช ่
หรอื ท่ีบัญชาให้ นับประชาชน ข้าพระองค์ เป็นผู้ ได้ กระทํา
บาป และได้กระทําความชัว่รา้ยยิง่นัก  แต่ บรรดาแกะเหล่า
น้ีเขาได้กระทําอะไร  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้า
พระองค์ ขอพระหตัถ์ของพระองค์ อยู ่เหนือข้าพระองค์ และ
ราชวงศ์ของข้าพระองค์  แต่ ขออยา่ให้โรครา้ยน้ันอยู่เหนือ
ประชาชนของพระองค์�

พระเจ้าทรงเลือกลานนวดข้าวของโอรนัน (อาราวนา
ห�์  ให ้เป็ นที ่สรา้งพระว ิหาร (2 ซมอ 24:18-25)

18  แล ้ วท ูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห ์ได้ บัญชาให้กาดทูล
ดาวดิวา่  ให ้ ดาว ิดขึ้นไปสรา้งแท่นบูชาถวายแด่พระเยโฮ
วาห ์ท่ี ลานนวดข้าวของโอรนันคนเยบุส 19  ดาว ิดจึงเสด็จขึ้น
ไปตามคําของกาด ซ่ึงท่านได้กราบทูลในพระนามของพระ
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เยโฮวาห์ 20 ฝ่ายโอรนันกําลังนวดข้าวสาลี อยู ่ ท่านหนัมา
เหน็ทูตสวรรค์  บุ ตรชายส่ีคนของท่านท่ี อยู ่กั บท ่านก็ซ่อนตัว
เสีย 21 เม่ือดาวดิเสด็จมายงัโอรนัน โอรนันมองเหน็ดาวดิ
และออกไปจากลานนวดข้าวถวายบังคมดาวดิด้วยซบหน้า
ลงถึ งด ิน 22 และดาวดิตรสักับโอรนั นว ่า �จงให ้ท่ี ลานนวด
ข้าวแก่เราเถิด เพื่อเราจะสรา้งแท่นบูชาถวายแด่พระเยโฮ
วาหบ์นน้ัน จงให ้แก่ เราตามราคาเต็ม เพื่อวา่โรคระบาดน้ัน
จะได้ระงบัเสียจากประชาชน� 23  แล ้วโอรนันกราบทูลดา
วดิวา่ �ขอทรงรบัไปเถิดพ่ะยะ่ค่ะ และขอกษั ตร ิย ์เจ้ านาย
ของข้าพระองค์กระทําสิง่ท่ี พระองค์ ทรงเหน็ชอบเถิด  น่ี พ่ะ
ยะ่ค่ะ ข้าพระองค์ขอถวายววัสําหรบัเครือ่งเผาบู ชา และ
ถวายเล่ือนนวดข้าวให้เป็นฟืน  แล ้วข้าวสาลีเป็นธญัญบู ชา 
ข้าพระองค์ขอถวายหมด� 24  แต่  กษัตรยิ ์ ดาว ิดตรสักับโอ
รนั นว ่า � หามิได้  แต่ เราจะซ้ือเอาตามราคาเต็ม เราจะไม่
เอาของของเจ้าถวายพระเยโฮวาห์ หรอืถวายสิง่ท่ีเรามิ ได้ 
เสียค่าเป็นเครือ่งเผาบู ชา � 25  ดาว ิดจึงทรงชาํระให้โอรนัน
เป็นทองคําน้ําหนักหกรอ้ยเชเขลเพื่อท่ี น้ัน 26  ดาว ิ ดก ็ทรง
สรา้งแท่นบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห ์ท่ีน่ัน และทรงถวาย
เครือ่งเผาบู ชา และเครือ่งสันติ บูชา และกราบทูลออกพระ
นามพระเยโฮวาห์ และพระเยโฮวาห์ทรงตอบพระองค์ด้วย
ไฟจากสวรรค์บนแท่นเครือ่งเผาบู ชา 27  แล ้วพระเยโฮวาห ์
ก็ ทรงบัญชาทูตสวรรค์ และท่านก็เอาดาบใส่ฝักเสีย 28  ครัง้
น้ัน เม่ือดาวดิทรงเห ็นว ่าพระเยโฮวาห์ทรงตอบพระองค์ ท่ี 
ลานนวดข้าวของโอรนันคนเยบุส  พระองค์  ก็ ทรงถวายสัตว
บูชาท่ี น่ัน 29 เพราะพลับพลาของพระเยโฮวาห์ซ่ึงโมเสสได้
สรา้งขึ้นในถิน่ทุ รก ันดาร และแท่นเครือ่งเผาบู ชา ในเวลา
น้ันอยู่ ในปู ชน ียสถานสูงท่ีกิเบโอน 30  แต่  ดาว ิดจะไปทูล
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ถามพระเจ้าท่ีน่ันไม่ ได้ เพราะพระองค์ทรงกลัวดาบของทูต
สวรรค์ของพระเยโฮวาห์

22
 ดาว ิดทรงเตรยีมวตัถุสําหรบัการสรา้งพระว ิหาร 

1  แล ้วดาวดิตร ัสว ่า � น่ี แหละพระนิเวศของพระเยโฮวาห ์
พระเจ้า  น่ี แหละแท่นเครือ่งเผาบูชาสําหรบัอสิราเอล� 2  
ดาว ิดทรงบัญชาให้รวบรวมคนต่างด้าวท่ี อยู ่ในแผ่นดิ นอ ิส
ราเอล และพระองค์ทรงจัดคนสกัดหนิให้เตรยีมหนิสกัด
เพื่อสรา้งพระนิเวศของพระเจ้า 3  ดาว ิดยงัทรงจัดสะสม
เหล็กเป็นจํานวนมาก เพื่อเป็นตะปูของบานประตูรัว้และ
เป็นเหล็กหนีบ ทัง้ทองสัมฤทธิ์เป็นจํานวนมากเหลือท่ีจะ
ชัง่ ได้ 4 และไม้สนสีดาร ์นับไม่ ถ้วน เพราะวา่ชาวไซดอน
และชาวไทระ  ได้ นําไม้สนสีดาร์จํานวนมากมายมาถวาย
ดาวดิ 5 เพราะดาวดิตร ัสว ่า �ซาโลมอนบุตรชายของเรา
ยงัเด็กอยู่และไม่เคยงาน และพระนิเวศซ่ึงจะสรา้งถวาย
พระเยโฮวาห์ น้ันต้องหรูหราอยา่งยิง่  มี ชื่อเสียงและสงา่
ราศีในบรรดาประเทศทัง้หลาย เพราะฉะน้ันบัดน้ีเราจึงจะ
จัดเตรยีมไว�้  ดาว ิดจึงทรงจัดวตัถุ เป็นจํานวนมากก่อน
พระองค์ สิน้พระชนม์ 

 ดาว ิดทรงกําชบัซาโลมอน
6  แล ้วพระองค์ทรงเรยีกซาโลมอนราชโอรสของพระองค์

และ กําช ับท ่าน ให้ สรา้ง พระ นิเวศ ถวาย พระ เย โฮ วาห์
พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล 7  ดาว ิดรบัสัง่ซาโลมอนวา่ �ลูกเอย๋
เรามีใจประสงค์ ท่ี จะสรา้งพระนิเวศถวายพระนามแหง่พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของเรา 8  แต่ พระวจนะของพระเยโฮวาห ์
มาย ังเราวา่ � เจ้ าได้ ทําให ้โลหติตกมาก และได้ทําสงคราม
ใหญ่ โต  เจ้ าอยา่สรา้งพระนิเวศเพื่อนามของเราเลย เพราะ
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เจ้าได้ ทําให ้โลหติตกเป็ นอ ันมากต่อสายตาของเราบนแผ่น
ดินโลก 9  ดู  เถิด  บุ ตรชายคนหน่ึงจะบังเกิดมาแก่ เจ้า เขาจะ
เป็นคนแหง่ความสงบ เราจะใหค้วามสงบแก่เขาใหพ้้นจาก
ศั ตรู ทัง้สิน้ของเขารอบข้าง เพราะเขาจะมีชื่อวา่ซาโลมอน
และเราจะให ้สันติ ภาพและความสงบแก่อสิราเอลในสมัย
ของเขา 10 เขาจะสรา้งพระนิเวศเพื่อนามของเรา เขาจะเป็น
บุตรของเรา และเราจะเป็นบิดาของเขา และเราจะสถาปนา
ราชบัลลั งก ์ของเขาเหนื ออ ิสราเอลเป็นนิตย�์ 11  น่ีแหละ 
ลูกของข้าเอย๋ ขอพระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่กับเจ้า และขอ
ให ้เจ้ ามี ความสําเรจ็ และสรา้งพระนิเวศของพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเจ้าสําเร ็จด ังท่ี พระองค์ ตรสัถึงเรือ่งเจ้า 12 ขอ
เพียงพระเยโฮวาห์ประสาทให ้เจ้ ามีความเฉลียวฉลาดและ
ความเข้าใจ และทรงตัง้เจ้าให้ปกครองอสิราเอลและทรง
โปรดให ้เจ้ ารกัษาพระราชบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเจ้า 13  แล ้วเจ้าจะทําสําเรจ็ ถ้าเจ้าจะระมัดระวงัท่ีจะปฏิ
บั ติ ตามกฎเกณฑ์และคําตัดสินซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงบัญชา
กับโมเสสเก่ียวกับอสิราเอล จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด
อยา่กลัวและอยา่ท้อถอยเลย 14 และดู เถิด เราได้จัดเตรยีม
ไว้ เพื่อพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ ด้วยความยากเหน่ือย
อยา่งยิง่ เป็นทองคําหนักหน่ึงแสนตะลันต์ เงนิหนักหน่ึง
ล้านตะลันต์  ทองสัมฤทธิ ์และเหล็กเหลือท่ีจะชัง่ เพราะมี
มากมายเหลือเกิน เราได้จัดเตรยีมตัวไม้และหนิด้วย  เจ้ าจะ
เพิม่เติมเข้าอ ีกก ็ ได้ 15 ยิง่กวา่น้ันเจ้ามีคนทํางานมากมาย
คือชา่งสกัดหนิ ชา่งก่อ  ชา่งไม้ และชา่งฝีมือทุกชนิด 16 ส่วน
ทองคํา  เงนิ  ทองสัมฤทธิ ์และเหล็กน้ั นก ็ มี มากมายเหลือท่ี
จะนับได้  ลุ กขึ้นทําไปเถิด ขอพระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่กับ
เจ้า�

 ดาว ิดทรงบัญชาประมุขทัง้ปวงของอสิราเอลให้ชว่ยซา
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โลมอน
17  ดาว ิดทรงบัญชาประมุขทัง้ปวงของอสิราเอลให้ชว่ย

ซา โลม อน โอรส ของ พระองค์ ด้วย วา่ 18 �พระ เย โฮ วาห์
พระเจ้าของเจ้าทรงสถิตอยู่ กับเจ้ามิ ใช ่ หรอื และพระองค์ 
มิได้ ประทานการหยุดพักสงบแก่ เจ้ าทุ กด ้านหรอื เพราะ
พระองค์ทรงมอบชาวแผ่นดินน้ี ไว ้ในมือของเรา และแผ่น
ดินน้ั นก ็ราบคาบต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์และต่อหน้า
ประชาชนของพระองค์ 19  บัดน้ี จงตัง้จิตตัง้ใจของเจ้าท่ีจะ
แสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า จงลุกขึ้นสรา้งสถาน
บร ิสุทธ ์ิของพระเยโฮวาห ์พระเจ้า เพื่อวา่หบีพันธสัญญา
ของพระเยโฮวาห ์ก็ดี และเครือ่งใช้อนับร ิสุทธ ์ิของพระเจ้า
ก็ ดี จะได้นําเอามาไวใ้นพระนิเวศท่ีจะสรา้งขึ้นเพื่อพระนาม
ของพระเยโฮวาห�์

23
 ดาว ิดทรงตัง้ซาโลมอนใหเ้ป็นกษั ตร ิย์

1 เม่ือดาวดิทรงชราและหงอ่มแล้ว  พระองค์ ทรงตัง้ซา
โลมอนโอรสของพระองค์ ให ้เป็นกษั ตร ิย์เหนื ออ ิสราเอล 2  
ดาว ิดทรงใหป้ระชุมเจ้านายทัง้สิน้ของอสิราเอล และบรรดา
ปุโรหติและคนเลวี 3  คนเลว ีน้ันอายุ ตัง้แต่ สามสิบปีขึ้นไปก็ 
ให ้นับไว้ และรวมได้สามหม่ืนแปดพันคน 4  ดาว ิดตร ัสว ่า
�จากพวกน้ี สองหม่ืนส่ีพันคนจะต้องดูแลการงานในพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห์ และหกพันคนเป็นเจ้าหน้าท่ีและผู้ 
วนิิจฉัย 5  สี ่พันคนเป็นนายประตู และอกีส่ีพันคนจะถวาย
สรรเสรญิแด่พระเยโฮวาห์ด้วยเครือ่งดนตรซ่ึีงเราได้สรา้ง
ไว ้ให ้ ใช ้ สรรเสรญิ � 6 และดาวดิทรงจัดแบ่งเป็นกองๆตาม
บุตรชายของเลวี  คือ เกอรโ์ชม โคฮาท และเมรารี
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 ผู้ สืบสายโลหติของเกอร ์โชน (กดว 3:25-26)
7 จากคนเกอรโ์ชมคือลาดานและชเิมอี 8  บุ ตรชายของลา

ดานคือ เยฮีเอลผู้เป็นหวัหน้า และเศธาม และโยเอล สาม
คน 9  บุ ตรชายของชิเมอ ีคือ เชโลมิท ฮาซีเอล และฮาราน
สามคน คนเหล่าน้ีเป็นประมุขของบรรพบุรุษลาดาน 10และ
บุตรชายของชิเมอ ีคือ ยาหาท ศิ นา  เยอ ูช และเบรยีาห์ ทัง้
ส่ีคนน้ีเป็นบุตรชายของชิเมอี 11 และยาหาทเป็นหวัหน้า
และศิซาหเ์ป็ นที ่ สอง  แต่  เยอ ูชและเบรียาห ์ไม่มี  บุ ตรชาย
มาก เพราะฉะน้ันในการนับจึงรวมเข้าเป็นเรอืนบรรพบุรุษ
เดียวกัน

 ผู้ สืบสายโลหติของโคฮาท (กดว 3:27-31)
12  บุ ตรชายของโคฮาทคือ อมัราม อสิฮาร์ เฮโบรน และ

อุส ซี เอล  สี ่ คน 13  บุ ตร ชาย ของ อมั ราม คือ อา โรน และ
โมเสส เขาตัง้อาโรนไว้ต่างหากให้เป็นผู้ ทําพิธ ีชาํระสิง่ของ
ท่ี บรสุิทธิ ์ ท่ีสุด ทัง้เขาและบุตรชายของเขาสืบไปเป็นนิตย์
เพื่อเผาเครือ่งหอมถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์และ
ปรนนิบั ติ  พระองค์ และอวยพระพรในพระนามของพระองค์ 
เป็นนิตย ์ 14 ฝ่ายโมเสสคนของพระเจ้าน้ัน  บุ ตรชายของ
ท่านมีชื่อ เสียงท่ามกลางคนตระกูลเลวี 15  บุ ตรชายของ
โมเสสคือ เกอรโ์ชม  กับ เอลีเยเซอร์ 16  บุ ตรชายของเก
อรโ์ชมคือ เชบูเอลผูเ้ป็นหวัหน้า 17  บุ ตรชายของเอลีเยเซอร ์
คือ เรหบัยาห ์ผู้ เป็นหวัหน้า เอลีเยเซอร ์ไม่มี  บุ ตรชายอกี  แต่  
บุ ตรชายของเรหบัยาห ์มี มากนัก 18  บุ ตรชายของอสิฮาห ์คือ 
เชโลมิทผู้เป็นหวัหน้า 19  บุ ตรชายของเฮโบรนคือ เยรยีาห ์ผู้ 
เป็นหวัหน้า อามารยิาห ์ท่ีสอง ยาฮาซีเอลท่ี สาม และเยคา
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เมอ ัมท ่ี สี ่20  บุ ตรชายของอุสซีเอลคือ  มี คาห ์ผู้ เป็นหวัหน้า
และอสิชอีาห ์ท่ีสอง 

 ผู้ สืบสายโลหติของเมรารี (กดว 3:33-37)
21  บุ ตรชายของเมราร ีคือ  มาห ์ลีและมู ช ี บุ ตรชายของมาห ์

ลีค ือ เอเลอาซารแ์ละคีช 22 เอเลอาซาร ์สิ ้นชวีติไม่ มี  บุตรชาย 
 มี  แต่  บุตรสาว  บุ ตรชายของคีชผู้เป็นญาติของเขาแต่งงาน
กับเขา 23  บุ ตรชายของมู ช ี คือ  มาห ์ลี เอเดอร์ และเยรโีมท
สามคน

การจัดงานของคนเลว ีใหม่ 
24คนเหล่าน้ีเป็นคนเลวตีามเรอืนบรรพบุรุษของเขา เป็น

ประมุขของบรรพบุรุษของเขา  ตามท่ี เขาได้ขึ้นทะเบียนไว้
ตามจํานวนชื่อรายบุคคล  อายุ  ตัง้แต่  ย ่ี สิ บปี ขึ้นไป  ผู้ ซ่ึงจะ
ทํางานปรนนิบั ติ ในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ 25 เพราะดา
วดิตร ัสว ่า �พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอสิราเอลได้ประสาท
การ หยุด พัก สงบ แก่ ประชาชน ของ พระองค์ เพื่อ เขา ทัง้
หลายจะอาศัยอยู่ในเยรูซาเล็มเป็นนิตย์ 26 และคนเลวีจึง
ไม่ต้องหาบหามพลับพลาหรอืเครือ่งใช้ใดๆเพื่องานปรนนิบั 
ติ  อ ีกเลย� 27 เพราะตามพระดําร ัสส ุดท้ายของดาวดิ  คนเลว 
ี ตัง้แต่  อายุ  ย ่ี สิ บปีขึ้นไปถูกนับ 28  แต่  หน้าท่ี ของเขาจะต้อง
คอยชว่ยบุตรชายของอาโรนในงานปรนนิบั ติ พระนิเวศแหง่
พระเยโฮวาห์  มี งานดูแลลานและหอ้งและงานชาํระของทุก
อยา่งท่ี บรสุิทธิ ์และงานใดๆซ่ึงเป็นงานปรนนิบั ติ ของพระ
นิเวศแหง่พระเจ้า 29และชว่ยเก่ียวกับเรือ่งขนมปังหน้าพระ
พักตร ์ด้วย เรือ่งยอดแป้งสําหรบัธญัญบู ชา ขนมไรเ้ชื้อแผ่
นของป้ิ งบ ู ชา ของบูชาคลุกน้ํามัน และเครือ่งตวง เครือ่งวดั
ทุกขนาด 30 และทุกๆเชา้เขาจะต้องยนืโมทนาและสรรเส
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รญิพระเยโฮวาห์ และเวลาเย ็นก ็ เชน่เดียวกัน 31 ทัง้ในเวลา
เม่ือถวายบรรดาเครือ่งเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์ในวนัสะ
บาโต ในวนัขึ้นหน่ึงค่ํา ในวนัเทศกาลกําหนด ตามจํานวนท่ี 
กําหนดให ้ถวายบู ชาต ่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห ์ทุ กวนัเรือ่ย
ไป 32  ดังน้ี แหละเขาจะดูแลพลับพลาแหง่ชุ มน ุมและดูแลท่ี 
บรสุิทธิ ์และจะรบัใช ้บุ ตรชายของอาโรนพี่น้องของเขา เพื่อ
งานปรนนิบั ติ  แห ่งพระนิเวศของพระเยโฮวาห์

24
กองเวรของลูกหลานอาโรน

1 กองเวรของลูกหลานอาโรนมี ดังน้ี  บุ ตรชายของอาโรน
คือ นาดับ  อาบ ีฮู เอเลอาซาร์ และอธิามาร์ 2  แต่ นาดับและ
อาบีฮู สิ ้นช ีวติก ่อนบิดาของตนและไม่ มี  บุตร เอเลอาซาร์
และอธิามาร์จึงทําหน้าท่ีตําแหน่งปุโรหติ 3 ด้วยความชว่ย
เหลือของศาโดกบุตรชายเอเลอาซาร์ และอาหิเมเลคบุตร
ชายอธิามาร์  ดาว ิดได้ทรงจัดเป็นเวรตามหน้าท่ีในการปรน
นิบั ติ ของเขาทัง้หลาย 4  มี หวัหน้าในหมู่ บุ ตรชายของเอเลอา
ซารม์ากกวา่ในหมู่ บุ ตรชายของอธิามาร์ เขาจึงจัดแบ่ งด ังน้ี
พวกบุตรชายของเอเลอาซาร ์มี  สิ บหกคนเป็นหวัหน้าตาม
เรอืนบรรพบุรุษของเขา และในหมู่พวกบุตรชายของอธิา
มาร์ตามเรอืนบรรพบุรุษของเขามีแปดคน 5 เขาทัง้หลาย
จัดแบ่ งด ้วยสลาก เหมือนกันหมด เพราะมี เจ้าหน้าท่ี ของ
สถานบร ิสุทธ ิ์ และเจ้าหน้าท่ี แห ่งพระนิเวศของพระเจ้า เป็น
บุตรชายของเอเลอาซาร์กับบุตรชายของอธิามาร ์ทัง้สอง
ฝ่าย 6 และเชไมอาห ์บุ ตรชายนาธนัเอลอาลักษณ์  ผู้ เป็น
พวกเลวี  ได้ บันทึกไว้ต่อพระพักตร ์กษัตรยิ ์ต่อหน้าเจ้านาย
และศาโดกปุโรหติ และอาหเิมเลคบุตรชายอาบยีาธาร์ และ
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ต่อหน้าประมุขของบรรพบุรุษของปุโรหติและของคนเลวี
เขาจับสลากครอบครวัหน่ึงจากเอเลอาซาร์ และจับสลาก
ครอบครวัหน่ึงจากอธิามาร์ 7 สลากแรกตกกับเยโฮยารบิ  ท่ี 
สองตกแก่เยดายาห์ 8  ท่ี สามแก่ฮารมิ  ท่ีส่ี  แก่ เสโอรมิ 9  ท่ี หา้
แก่มัลคิยาห์  ท่ี หกแก่ มิ  ยาม ิน 10  ท่ี  เจ ็ดแก่ฮกัโขส  ท่ี แปดแก่ 
อาบ ียาห์ 11  ท่ี  เก ้าแก่เยชู อา  ท่ี  สิ บแก่เชคานิยาห์ 12  ท่ี  สิ บเอด็
แก่เอลียาชบี  ท่ี  สิ บสองแก่ยาคิม 13  ท่ี  สิ บสามแก่หุปปาห์  ท่ี  
สิ บส่ี แก่ เยเชเบอบั 14  ท่ี  สิ บหา้แก่ บิ ลกาห์  ท่ี  สิ บหกแก่อมิเม
อร์ 15  ท่ี  สิ บเจ็ดแก่เฮซีร์  ท่ี  สิ บแปดแก่อฟัเซส 16  ท่ี  สิ บเก้าแก่
เปธาหิยาห์  ท่ี  ย ่ี สิ บแก่เยเฮเซเคล 17  ท่ี  ย ่ี สิ บเอด็แก่ยาคีน  ท่ี  
ย ่ี สิ บสองแก่ กาม ูล 18  ท่ี  ย ่ี สิ บสามแก่เดไลยาห์  ท่ี  ย ่ี สิ บส่ี แก่ 
มาอาซิยาห์ 19คนเหล่าน้ี มี  หน้าท่ี กําหนดของเขาในการปรน
นิบั ติ  ท่ี  จะเข้ าไปในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ ตามระเบียบ
ท่ีอาโรนบิดาของเขาได้ตัง้ไว้สําหรบัเขาทัง้หลาย  ดังท่ี พระ
เยโฮวาหพ์ระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลได้ทรงบัญชาเขาไว้

 ผู้ สืบสายโลหติของโคฮาท
20 ฝ่ายลูกหลานของเลว ีท่ี  เหลืออยู ่ คือ จากบุตรชายของ

อมัรามมี  ชู บาเอล จากบุตรชายของชูบาเอลมี เยเดยาห์
21 ฝ่ายเรหบัยาห์ คือจากบุตรชายของเรหบัยาห ์มี อสิชีอาห์
 ผู้ เป็นหวัหน้า 22 จากคนอสิฮาร ์มี เชโลโมท จากบุตรชาย
ของเชโลโมทมี ยาหาท 23 และบุตรชายของเฮโบรนคือ เยรี
ยาห ์ผู้ เป็นหวัหน้า อามารยิาห ์ท่ีสอง ยาฮาซีเอลท่ี สาม เยคา
เมอ ัมท ่ี สี ่24  บุ ตรชายของอุสซีเอลคือ  มี คาห์  บุ ตรชายของมี
คาห ์คือ  ชาม ีร์ 25 น้องชายของมีคาห ์คือ อสิซีอาห์  บุ ตรชาย
ของอสิชอีาห ์คือ เศคารยิาห์

 ผู้ สืบสายโลหติของเมราร ีได้ จัดให้
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26  บุ ตรชายของเมราร ีคือ  มาห ์ลีและมู ช ี  บุ ตรชายของ
ยาอาซียาห ์คือ เบโน 27 ฝ่ายลูกหลานของเมราร ีคือ ของ
ยาอาซียาห ์มี เบโน โชฮมั ศักเกอร์ และอิบรี 28 ของมาห ์
ลีค ือ เอเลอาซาร ์ผู้  ไม่มี  บุตรชาย 29 ของคีช  บุ ตรชายของ
คีชคือ เยราเมเอล 30  บุ ตรชายของมู ช ี คือ  มาห ์ลี เอเด
อร์ และเยรโีมท คนเหล่าน้ีเป็นลูกหลานของคนเลวี ตาม
เรอืนบรรพบุรุษของเขาทัง้หลาย 31 คนเหล่าน้ี คือ  แต่ ละ
หวัหน้าเรอืนบรรพบุรุษ และน้องชายของเขาก็เหมือนกันได้
จับสลากด้วยอยา่งเดียวกับพี่น้องของเขาคือ  บุ ตรชายของ
อาโรน ต่อพระพักตรข์องกษั ตร ิย ์ดาวดิ ศาโดก อาหิเมเลค
และต่อประมุขของบรรพบุรุษของปุโรหติและของคนเลวี

25
พวกนักดนตรแีละนั กร ้องสําหรบัพระว ิหาร 

1  ดาว ิดและบรรดาหวัหน้าของผู้ ปรนนิบัติ  ได้ จัดแยกบาง
คนไว้ สําหรบัการปรนนิบั ติ คือจากลูกหลานของอาสาฟ
และของเฮมาน และของเยดูธูน  ผู้ ซ่ึงจะพยากรณ์ด้วยพิณ
เขาคู่ ด้วยพิณใหญ่และด้วยฉาบ รายชื่อของผู้ทํางานตาม
หน้าท่ีของเขา  คือ 2จากลูกหลานของอาสาฟคือ ศักเกอร์ โย
เซฟ เนธานิยาห์ และอาชาเรลาห์ ลูกหลานของอาสาฟ  ภาย
ใต้ การนําของอาสาฟ  ผู้  พยากรณ์  ภายใต้ พระราชดําร ัสส ่ัง
ของกษั ตร ิย์ 3 จากเยดูธูน คือลูกหลานของเยดูธู นม ีเกดาลิ
ยาห์ เศรี เยชายาห์ ฮาชาบิยาห์ และมัททีธยิาห์ หกคนภาย
ใต้การนําของเยดูธูนบิดาของเขา  ผู้  พยากรณ์ ด้วยพิณเขาคู่
ในการโมทนาและสรรเสรญิต่อพระเยโฮวาห์ 4 จากเฮมาน
คือลูกหลานของเฮมานมี  บุ  คค ียาห์ มัทธานิยาห์  อุ สซีเอล
เชบูเอล และเยรโีมท ฮานานิยาห์ ฮานานี เอลียาธาห์ กิด
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ดาลที และโรมั มท ี เอเซอร ์โยชเบคาชาห์ มัลโลธี โฮธรี์ และ
มาหะซิโอท 5 คนเหล่าน้ีเป็นบุตรชายของเฮมานผู้ทํานาย
ของกษั ตร ิย์ตามพระวจนะของพระเจ้าเพื่อจะเป่าแตร และ
พระเจ้าทรงประทานบุตรชายสิบส่ี คน และบุตรสาวสามคน
แก่เฮมาน 6 เขาทัง้หลายทุกคนอยู ่ภายใต้ การนําของบิดา
ของเขาเพื่อประกอบเพลงในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์
ด้วยฉาบ พิณใหญ่ และพิณเขาคู่ เพื่อการปรนนิบั ติ ในพระ
นิเวศของพระเจ้า อาสาฟ เยดูธูน และเฮมาน  อยู ่ ภายใต้ 
พระราชดําร ัสส ่ังของกษั ตร ิย์ 7 จํานวนคนของเขารวมทัง้
พี่น้องของเขา  ผู้ รบัการฝึกในการรอ้งเพลงถวายพระเยโฮ
วาห ์ทุ กคนผู้ มี  ความชาํนาญ  มี สองรอ้ยแปดสิบแปดคน

การจับฉลากหน้าท่ีของแต่ละคน
8 เขาทัง้หลายจับสลากหน้าท่ีของเขา ทัง้ผู้ น้อย  ผู้ใหญ่  ครู 

และศิษย ์ก็  เหมือนกัน 9 สลากแรกตกเป็นพวกของอาสาฟ
ได้ แก่ โยเซฟ  ท่ี สองได้ แก่ เกดาลิยาห์  พร ้อมกับพี่น้องและ
บุตรชายของเขา  สิ บสองคน 10  ท่ี สามตกแก่ศักเกอร์  พร ้
อมกับบุตรชายของเขาและพี่น้องของเขา  สิ บสองคน 11  ท่ีส่ี  
ได้แก่ อสิรี  พร ้อมกับบุตรชายของเขาและพี่น้องของเขา  สิ บ
สองคน 12  ท่ี หา้ได้ แก่ เนธานิยาห์  พร ้อมกับบุตรชายของเขา
และพี่น้องของเขา  สิ บสองคน 13  ท่ี หกได้ แก่  บุ  คค ิยาห์  พร ้
อมกับบุตรชายของเขาและพี่น้องของเขา  สิ บสองคน 14  ท่ี  
เจ ็ดได้ แก่ เยชาเรลาห์  พร ้อมกับบุตรชายของเขาและพี่น้อง
ของเขา  สิ บสองคน 15  ท่ี แปดได้ แก่ เยชายาห์  พร ้อมกับบุตร
ชายของเขาและพี่น้องของเขา  สิ บสองคน 16  ท่ี  เก ้าได้ แก่ 
มัทธานิยาห์  พร ้อมกับบุตรชายของเขาและพี่น้องของเขา  
สิ บสองคน 17  ท่ี  สิ บได้ แก่  ช ิเมอี  พร ้อมกับบุตรชายของเขา
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และพี่น้องของเขา  สิ บสองคน 18  ท่ี  สิ บเอด็ได้ แก่ อาซาเรล  
พร ้อมกับบุตรชายของเขาและพี่น้องของเขา  สิ บสองคน 19  
ท่ี  สิ บสองได้ แก่ ฮาชาบิยาห์  พร ้อมกับบุตรชายของเขาและพี่
น้องของเขา  สิ บสองคน 20  ท่ี  สิ บสามได้ แก่  ชู บาเอล  พร ้อม
กับบุตรชายของเขาและพี่น้องของเขา  สิ บสองคน 21  ท่ี  สิ บส่ี 
ได้แก่ มัททีธิยาห์  พร ้อมกับบุตรชายของเขาและพี่น้องของ
เขา  สิ บสองคน 22  ท่ี  สิ บหา้ได้ แก่ เยรโีมท  พร ้อมกับบุตรชาย
ของเขาและพี่น้องของเขา  สิ บสองคน 23  ท่ี  สิ บหกได้ แก่ ฮา
นานิยาห์  พร ้อมกับบุตรชายของเขาและพี่น้องของเขา  สิ บ
สองคน 24  ท่ี  สิ บเจ็ดได้ แก่ โยชเบคาชาห์  พร ้อมกับบุตรชาย
ของเขาและพี่น้องของเขา  สิ บสองคน 25  ท่ี  สิ บแปดได้ แก่ ฮา
นานี  พร ้อมกับบุตรชายของเขาและพี่น้องของเขา  สิ บสอง
คน 26  ท่ี  สิ บเก้าได้ แก่ มัลโลธี  พร ้อมกับบุตรชายของเขาและ
พี่น้องของเขา  สิ บสองคน 27  ท่ี  ย ่ี สิ บได้ แก่ เอลียาธาห์  พร ้อม
กับบุตรชายของเขาและพี่น้องของเขา  สิ บสองคน 28  ท่ี  ย ่ี สิ 
บเอด็ได้ แก่ โฮธรี์  พร ้อมกับบุตรชายของเขาและพี่น้องของ
เขา  สิ บสองคน 29  ท่ี  ย ่ี สิ บสองได้ แก่ กิดดาลที  พร ้อมกับบุตร
ชายของเขาและพี่น้องของเขา  สิ บสองคน 30  ท่ี  ย ่ี สิ บสามได้ 
แก่ มาหะซิโอท  พร อ้มกับบุตรชายของเขาและพีน้่องของเขา
 สิ บสองคน 31  ท่ี  ย ่ี สิ บส่ี ได้แก่  โรม ั มท ี เอเซอร ์ พร ้อมกับบุตร
ชายของเขาและพี่น้องของเขา  สิ บสองคน

26
การจัดกองเวรเฝ้าประตูสําหรบัพระนิเวศของพระเจ้า

1 ฝ่ายกองเวรเฝ้าประตู จากคนโคราห ์มี เมเชเลมิยาห ์บุ 
ตรชายโคเร เป็นลูกหลานของอาสาฟ 2 และเมเชเลมิยาห ์
มี  บุ ตรชายคือ เศคาริยาห์  บุ ตรหวัปี เยดียาเอล  ท่ีสอง เศ
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บาดิยาห์  ท่ีสาม ยาทนีเอล  ท่ีส่ี 3 เอลาม  ท่ี  หา้ เยโฮฮานัน  ท่ี
หก เอลี โอน ัย  ท่ี  เจ็ด 4 และโอเบดเอโดมมี บุ ตรชายคือ เชไม
อาห์  บุ ตรหวัปี เยโฮซาบาด  ท่ีสอง โยอาห์  ท่ีสาม สาคาร์  
ท่ี ส่ี เนธนัเอล  ท่ี  หา้ 5 อมัมีเอล  ท่ีหก อสิสาคาร์  ท่ี  เจ็ด เป
อุลเลธยั  ท่ี  แปด เพราะวา่พระเจ้าทรงอาํนวยพระพรแก่ เขา 
6และแก่เชไมอาห ์บุ ตรชายของเขาด้วย  มี  บุ ตรชายหลายคน
เกิดแก่ เขา เป็นผู้ปกครองในครวัเรอืนบิดาของเขา เพราะ
เขาทัง้หลายเป็นคนมีอาํนาจใหญ่โตและกล้าหาญ 7  บุ ตร
ชายของเชไมอาห ์คือ โอทนี เรฟาเอล โอเบด และเอลซา
บาด  ผู้ ซ่ึงพีน้่องของเขาเป็นคนมีกําลังคือ เอลีฮู และเสมาคิ
ยาห์ 8 คนเหล่าน้ีทัง้หมดเป็นบุตรชายของโอเบดเอโดมกับ
บุตรชายและพี่น้องของเขา เป็นคนสามารถมีกําลังเหมาะ
แก่ การปรนนิบัติ เป็นของโอเบดเอโดมหกสิบสองคน 9 และ
เมเชเลมิยาห ์มี  บุ ตรชายและพี่น้องเป็นคนมีกําลังสิบแปด
คน 10 และโฮสาห ์ผู้ เป็นลูกหลานของเมราร ีมี  บุ ตรชายคือ  ช ิ
มรี  ผู้ เป็นหวัหน้า (เพราะถึงเขาจะไม่เป็นบุตรหวัปี  บิ ดาของ
เขาก็ ให ้เขาเป็นหวัหน้า� 11 ฮิลคียาห์  ท่ีสอง เทบาลิยาห์  ท่ี
สาม เศคารยิาห์  ท่ีส่ี  บุ ตรชายและพีน้่องของโฮสาห ์ทัง้สิน้  มี  
สิ บสามคน 12กองเวรเฝ้าประตู เหล่าน้ี ตามคนผูเ้ป็นหวัหน้า
ของเขา  มี  หน้าท่ี เชน่เดียวกับพี่น้องของเขา ในการปรนนิบั 
ติ ในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์

การจับฉลากกันเพื่อรูว้า่ใครอยู ่ประตู  ไหน 
13 และเขาจับสลากกันตามเรอืนบรรพบุรุษของเขา ทัง้ผู้

น้อยและผู้ ใหญ่  เหมือนกัน สําหรบัใครอยู ่ประตู  ไหน 14สลาก
สําหร ับด ้านตะวนัออกตกแก่เชเลมิยาห์ เขาจับสลากให ้บุ ตร
ชายของเขาคือเศคาริยาห ์ด้วย เขาเป็ นที ่ปรกึษาท่ี เฉลียว
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ฉลาด และสลากของเขาออกมาสําหร ับด ้านเหนือ 15 ของ
โอเบดเอโดมออกมาสําหร ับด ้านใต้  คลังพัสดุ น้ันเขาจัดให ้
บุ ตรชายของเขาดู แล 16 ส่วนของชุปปิมและโฮสาห์ ออก
มาสําหร ับด ้านตะวนัตก  ท่ี  ประตู ชลัเลเคท ตามถนนท่ี ขึ้น
ไป กําหนดยามตามยาม 17 ด้านตะวนัออกมี คนเลว ีหกคน
ด้านเหนื อม ี สี ่คนทุกวนั ด้านใต้วนัละส่ีคนทุกวนั และสองคู่ 
ท่ี  คลังพัสดุ 18 สําหรบัระเบียงทางตะวนัตกน้ัน  มี  สี ่ คนที ถ่นน
และสองคนท่ี ระเบียง 19 คนเหล่าน้ีเป็นเวรเฝ้าประตูจากลูก
หลานของโคราห์ และลูกหลานของเมรารี

 คนเลว ี ท่ี  ดู แลคลังพระนิเวศของพระเจ้า
20 จาก คน เลว ีน้ัน อา หิ ยาห ์ดู แล คลัง พระ นิเวศ ของ

พระเจ้า และ คลัง สิง่ของ ถวาย 21 ลูก หลาน ของ ลา ดาน
คือ ลูกหลานของคนเกอร ์โชน  ท่ี เป็นบุตรชายของลาดาน
บรรดาหวัหน้าของลาดาน คนเกอรโ์ชนคือ เยฮีเอลี 22  บุ ตร
ชายของเยฮีเอลี คือ เศธามและโยเอลน้องชายของเขา เป็น
ผู้ ดู แลคลังพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ 23 จากคนอมัราม
คนอสิฮาร์ คนเฮโบรน และคนอุสซีเอล 24 และเชบูเอล  บุ ตร
ชายของเกอรโ์ชม  ผู้ เป็นบุตรชายของโมเสส เป็นนายคลัง
ใหญ่ 25  พี่ น้องของเขาคือ จากเอลีเยเซอร ์มี เรหบัยาห์เป็น
บุตรชาย  บุ ตรชายของเรหบัยาห ์คือ เยชายาห์  บุ ตรชายของ
เยชายาห ์คือ โยรมั  บุ ตรชายของโยรมัคือ ศิครี  บุ ตรชายของ
ศิคร ีคือ เชโลมิท 26 เชโลมิทคนน้ีและพี่ น้องของเขาเป็น
ผู้ ดู แลคลังของถวายทัง้สิน้ ซ่ึงกษั ตร ิย ์ดาวดิ และบรรดา
หวัหน้า และนายพันนายรอ้ย และผู้บัญชาการกองทัพได้
มอบถวายไว้ 27 จากของท่ีรบิได้ซ่ึงเขาได้ในสงคราม เขาทัง้
หลายมอบถวายเพื่อแก่การซ่อมแซมพระนิเวศของพระเย
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โฮวาห์ 28 และทุกสิง่ซ่ึงซามูเอลผู้ ทํานาย และซาอู ลบ ุตร
ชายคีช และอบัเนอร ์บุ ตรชายเนอร์ และโยอาบบุตรชายนาง
เศรุยาห ์ได้ ถวายไว้ และผู้ใดก็ตามได้ถวายสิง่ใด ของถวาย
ทัง้สิ ้นก ็ อยู ่ในความดูแลของเชโลมิทและพี่น้องของเขา

พวกเจ้าหน้าท่ีและผู้ วนิ ิจฉัยสําหรบัอสิราเอล
29 จากคนอสิฮาร์ เคนานิยาห์และบุตรชายของเขาได้

รบัแต่งตัง้ให ้มี  หน้าท่ี ภายนอกสําหรบัอสิราเอล  ให ้เป็นเจ้า
หน้าท่ีและเป็น ผู้ วนิิจฉัย 30 จากคนเฮโบรน ฮาชาบิยาห์
และพี่ น้องของเขาเป็นคนมี ความกล้าหาญ  หน ่ึงพันเจ็ด
รอ้ยคน  ได้ เป็นผู้ ดู แลอสิราเอลทางฟากตะวนัตกของแม่น้ํา
จอรแ์ดนข้างโน้น ในเรือ่งกิจการทัง้สิน้ของพระเยโฮวาห์
และราชการของกษั ตร ิย์ 31 จากคนเฮโบรนมี เยรยีาห์เป็น
หวัหน้าของคนเฮโบรน ตามพงศ์ พันธุ ์ตามบรรพบุรุษ ในปี 
ท่ีส่ี  สิ บของรชักาลดาวดิ เขาได้สํารวจและพบคนท่ี มี อาํนาจ
ใหญ่โตและกล้าหาญท่ียาเซอรใ์นเมืองกิเลอาด 32  กษัตรยิ ์ 
ดาว ิดได้ทรงแต่งตัง้ให้ท่านและพี่น้องของท่าน คือคนกล้า
หาญสองพันเจ็ดรอ้ยคนผู้เป็นหวัหน้า  ให ้เป็นผู้ ดู แลคนรู 
เบน คนกาด และคนตระกูลมนัสเสห ์ครึง่หน่ึง ในกิจธุระทุก
อยา่งเก่ียวกับพระเจ้า และกิจธุระเก่ียวกับกษั ตร ิย์

27
กองเวรต่างๆของแต่ละเดือน

1  ต่อ ไป น้ี เป็น ราย ชื่อ ประชาชน อสิราเอล ตาม จํานวน  
คือ บรรดาหวัหน้า บรรดานายพันนายรอ้ย และบรรดาเจ้า
หน้าท่ี ผู้รบัใช ้ กษัตรยิ ์ในราชการทุกอยา่งท่ี เก ่ียวกับกองเวร
ท่ี เข ้ามาและออกไป เดือนแล้วเดือนเล่าตลอดปี กองเวร
หน่ึงๆมีจํานวนสองหม่ืนส่ีพันคน 2  คือ ยาโชเบอมับุตรชา
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ยศั บด ีเอล เป็นผู้ ดู แลกองเวรท่ี หน ่ึงในเดือนต้น ในกองเวร
ของเขามีสองหม่ืนส่ีพันคน 3 เขาเป็นลูกหลานของเปเรศ
และเป็นหวัหน้าผู้บัญชาการกองทัพทัง้ สิน้ในเดือนต้น 4  
โดด ัยคนอาโหอาห์ เป็นผู้ ดู แลกองเวรของเดือนท่ี สอง  มิ 
กโลทเป็นผู้บังคับบัญชากองเวรของเขา ในกองเวรของเขา
มีสองหม่ืนส่ีพันคน 5  ผู้ บังคับบัญชาการกองทัพคนท่ีสาม
สําหรบัเดือนท่ีสามคือ เบไนยาห ์บุ ตรชายเยโฮยาดา เป็น
ปุโรหติใหญ่ ในกองเวรของเขามีสองหม่ืนส่ีพันคน 6 เบไน
ยาห ์น้ี  คือ  ผู้  ท่ี เป็นทแกล้วทหารในสามสิบคน และเป็นผู้
บัญชาการของสามสิบคนน้ัน อมัมีซาบาดบุตรชายของเขา
เป็นผู้ ดู แลกองเวรของเขา 7 อาสาเฮลน้องชายของโยอาบ
เป็นผู้บัญชาการคนท่ี สี ่สําหรบัเดือนท่ี สี ่ และเศบาดิยาห ์
บุ ตรชายของเขาดูแลต่อจากเขา ในกองเวรของเขามีสอง
หม่ืนส่ีพันคน 8  ผู้ บัญชาการคนท่ีหา้สําหรบัเดือนท่ีหา้คือ
ชมัหุทคนอสิราห์ ในกองเวรของเขามีสองหม่ืนส่ีพันคน 9  
ผู้ บัญชาการคนท่ีหกสําหรบัเดือนท่ีหกคือ อ ิราบ ุตรชายอกิ
เขชชาวเทโคอา ในกองเวรของเขามีสองหม่ืนส่ีพันคน 10  ผู้ 
บัญชาการคนท่ี เจ ็ดสําหรบัเดือนท่ี เจ ็ดคือ เฮเลสคนเปโลน
เป็นคนเอฟราอมิ ในกองเวรของเขามีสองหม่ืนส่ีพันคน 11  
ผู้ บัญชาการคนท่ีแปดสําหรบัเดือนท่ีแปดคือ  สิ บเบคัยคนหุ
ชาแหง่คนเศ-ราห์ ในกองเวรของเขามีสองหม่ืนส่ีพันคน 12  
ผู้ บัญชาการคนท่ี เก ้าสําหรบัเดือนท่ี เก ้าคือ  อาบ ีเยเซอรช์าว
อานาโธทคนเบนยามิน ในกองเวรของเขามีสองหม่ืนส่ีพัน
คน 13  ผู้ บัญชาการคนท่ี สิ บสําหรบัเดือนท่ี สิ บคือ มาหะรยั
ชาวเนโทฟาห์จากคนเศ-ราห์ ในกองเวรของเขามีสองหม่ืน
ส่ีพันคน 14  ผู้ บัญชาการคนท่ี สิ บเอด็สําหรบัเดือนท่ี สิ บเอด็
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คือ เบไนยาห์ชาวปิราโธนจากคนเอฟราอมิ ในกองเวรของ
เขามีสองหม่ืนส่ีพันคน 15  ผู้ บัญชาการคนท่ี สิ บสองสําหรบั
เดือนท่ี สิ บสองคือ เฮลดัยชาวเนโทฟาห์จากคนโอทนีเอล
ในกองเวรของเขามีสองหม่ืนส่ีพันคน

ประมุขของตระกูลต่างๆแห ่งอ ิสราเอล
16 เหนือตระกูลต่างๆของอสิราเอลคือ สําหรบัคนรูเบนมี

เอลีเยเซอร ์บุ ตรชายศิครเีป็นประมุข สําหรบัคนสิเมโอนมี
เชฟาทิยาห ์บุ ตรชายมาอาคาห์ 17 สําหรบัคนเลว ีมี ฮาชาบิ
ยาห ์บุ ตรชายเคมูเอล สําหรบัคนอาโรนมี ศาโดก 18 สําหรบั
คนยูดาห ์มี เอลีฮู  พี่ ชายคนหน่ึงของดาวดิ สําหรบัคนอสิสา
คาร ์มี  อมร ี บุ ตรชายมีคาเอล 19 สําหรบัคนเศบู ลุ  นม ีอ ิชม ัย
อาห ์บุ ตรชายโอบาดีห์ สําหรบัคนนัฟทาลี มี เยรโีมทบุตรชาย
อสัรเีอล 20 สําหรบัคนเอฟราอมิมี โฮเชยาบุตรชายอาซาซิ
ยาห์ สําหรบัคนมนัสเสห ์คร ่ึงตระกู ลม ีโยเอลบุตรชายเปดา
ยาห์ 21 สําหรบัคนมนัสเสห ์คร ่ึงตระกูลในกิเลอาดมี อดิโด
บุตรชายเศคารยิาห์ สําหรบัคนเบนยามิ นม ียาอาซีเอลบุตร
ชายอบัเนอร์ 22 สําหรบัคนดานมี อาซาเรลบุตรชายเยโรฮมั
คนเหล่าน้ีเป็นประมุขของตระกูลต่างๆแห ่งอ ิสราเอล

การนับประชาชนไม่ สําเรจ็ 
23  ดาว ิ ดม ิ ได้ ทรงนับจํานวนคนท่ี อายุ ต่ํากวา่ยี ่สิ บปี เพราะ

พระเยโฮวาห ์ได้ ตรสัไวว้า่จะกระทําให้อสิราเอลมากเหมือน
ดาวแหง่ท้องฟ้า 24 โยอาบบุตรชายนางเศรุยาห ์ได้ ตัง้ต้นนับ
 แต่  ไม่สําเรจ็ เพราะพระพิโรธก็มาเหนื ออ ิสราเอลในเรือ่งน้ี
และจํานวนน้ั นก ็ มิได้ ลงไว้ในหนังสือพงศาวดารของกษั ตร ิ
ย ์ดาวดิ 

 เจ้าหน้าท่ี ต่างๆในรชักาลของดาวดิ
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25 อสั มา เวท บุตร ชาย อา ดี เอล เป็น เจ้า กรม พระ คลัง
นครหลวง และเยโฮนาธนับุตรชายของอุสซียาห์ เป็นเจ้า
กรมคลังนอกนคร ในหวัเมือง ในชนบทและในป้ อม 26 เอ
สร ีบุ ตรชายเคลูบ เป็นผู้ ดู แลบรรดาผู้ ท่ี  ทําไร ่นาหลวง 27  
ช ิเมอีชาวรามาห ์ดู แลสวนองุน่ และศั บด ีชาวเชฟามดูแล
ผลิตผลของสวนองุน่สําหรบัหอ้งเก็ บน ํ้าองุน่ 28บาอลัฮานัน
ชาวเกเดอร์เป็นผู้ ดู แลต้นมะกอกเทศและต้นมะเด่ือท่ีใน
หุบเขา โยอาชดูแลคลังน้ํามัน 29  ช ิตรยัชาวชาโรนดูแลฝูง
ววัซ่ึงหากินอยู่ในชาโรน ชาฟั ทบ ุตรชายอ ัดล ัยดูแลฝูงววัใน
หุบเขาทัง้หลาย 30และโอบิลคนอชิมาเอลดูแลอูฐ เยดายาห์
ชาวเมโรโนทดูแลลา 31 ยาซีสชาวฮาการ ์ดู แลฝูงแพะแกะ
บรรดาคนเหล่าน้ีเป็นพนักงานดูแลทรพัย ์สมบัติ ของกษั ตร ิ
ย ์ดาวดิ 32 โยนาธานลุงของดาวดิเป็ นที ่ ปรกึษา เป็นคนท่ี มี 
ความเข้าใจและเป็นอาลักษณ์ และเยฮีเอลบุตรชายฮคัโม
นีเป็นผู้ เล้ียงดู ราชโอรส 33 อาหโิธเฟลเป็ นที ่ปรกึษาของกษั 
ตร ิย์ และหุชยัคนอารคีเป็นพระสหายของกษั ตร ิย์ 34 เยโฮ
ยาดาบุตรชายเบไนยาห์และอาบียาธารเ์ป็นผู้ทํางานต่อจา
กอาหโิธเฟล โยอาบเป็นผู้บัญชาการกองทัพของกษั ตร ิย์

28
 ดาว ิดให้คําปรกึษาแก่อสิราเอลและซาโลมอนต่อหน้า

ประชาชน
1  ณ  เยรูซาเล็ม  ดาว ิด ได้ ทรง เรยีก ประชุม บรรดา เจ้า

นาย ทัง้ สิน้ ของ อสิราเอล คือ เจ้า นาย ของ ตระกูล และ ผู้
บัญชาการกองทัพท่ีรบัราชการตามเวร นายพันนายรอ้ย
และ พนักงาน ทัง้ สิน้ ผู้ ดู แล ทรพัย ์สมบัติ และ ฝูง สัตว์ ขอ
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งกษั ตร ิย์และโอรสของพระองค์  พร ้อมกับพนักงานราช
สํานัก ทแกล้วทหารและว ีรบ ุรุษทัง้สิน้ 2  แล ้วกษั ตร ิย ์ดาว 
ิดทรงลุกขึ้นประทับยนื และตร ัสว ่า � พี่ น้องของข้าพเจ้า
และ ประชาชน ของ ข้าพเจ้า ขอ จง ฟัง ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า มี
ใจประสงค์ ท่ี จะสรา้งพระนิเวศอนัเป็ นที ่พักของหบีพันธ
สัญญาของพระเยโฮวาห์ และเพื่อเป็ นที ่รองพระบาทของ
พระเจ้าของเรา และข้าพเจ้า ได้ จัด เตรยีมการ ก่อสรา้ง ไว้
เสรจ็แล้ว 3  แต่ พระเจ้าตรสักับข้าพเจ้าวา่ � เจ้ าอยา่สรา้ง
นิเวศเพื่อนามของเราเลย เพราะเจ้าเป็นนักรบและได้ทํา
โลหติให ้ตก � 4 ถึงกระน้ั นก ็ ดี พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ 
ิสราเอลทรงเลือกข้าพเจ้าจากเรอืนบรรพบุรุษของข้าพเจ้า
ทัง้หมด  ให ้เป็นก ษั ตร ิย์ เหนื ออ ิส รา เอล เป็น นิตย์ เพราะ
พระองค์ ทรง เลือก ยู ดาห ์ให ้เป็น ประมุข และ ใน วงศ์ วาน
ของยูดาห์ เรอืนบรรพบุรุษของข้าพเจ้า และในบรรดาบุตร
ชายของบิดาข้าพเจ้า  พระองค์ ทรงพอพระทัยในข้าพเจ้า
และ ทรง ให้ ข้าพเจ้า เป็นก ษั ตร ิย์ เหนื ออ ิส รา เอล ทัง้ ปวง
5 และ บุตร ชาย ทัง้ สิน้ ของ ข้าพเจ้า (เพ ราะ พระ เย โฮ วาห์
ทรงประทานบุตรชายเป็ นอ ันมากแก่ ข้าพเจ้า )  พระองค์ ทรง
เลือกซาโลมอนบุตรชายของข้าพเจ้าให้น่ั งบ ัลลั งก ์ แห ่งราช
อาณาจักรของพระเยโฮวาห์เหนื ออ ิสราเอล 6  พระองค์ ตรสั
กับข้าพเจ้าวา่ �ซาโลมอนบุตรชายของเจ้าจะสรา้งนิเวศ
ของเราและลานนิเวศของเรา เพราะเราได้เลือกเขาให้เป็น
ลูกของเรา และเราจะเป็นพ่อของเขา 7 เราจะสถาปนาราช
อาณาจักรของเขาให ้อยู ่ เป็นนิตย ์ถ้าเขาจะเพียรแน่วแน่ อยู ่
ในการรกัษาปฏิบั ติ ตามบัญญั ติ ของเราและคําตัดสินของ
เราอยา่งท่ีเขาทําอยู่ในวนัน้ี� 8 เพราะฉะน้ันบัดน้ีท่ามกลาง
สายตาของคนอสิราเอลทัง้ปวงอนัเป็นชุ มน ุมชนของพระเย
โฮวาห์ และต่อพระกรรณของพระเจ้าของเรา จงรกัษาและ
แสวงหาพระบัญญั ติ ทัง้สิน้ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
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เจ้าทัง้หลาย เพื่อเจ้าจะได้ กรรมสิทธิ ์ แผ่ นดิ นอ ันดี น้ี และ
มอบไว ้ให ้เป็นมรดกของลูกหลานผู้มาภายหลังเจ้าสืบไป
เป็นนิตย์ 9 ซาโลมอนบุตรของเราเอย๋  เจ้ าจงรูจั้กพระเจ้า
ของบิดาเจ้า และจงปรนนิบั ติ  พระองค์ ด้วยใจจรงิและด้วย
ความ เต็มใจ ของ เจ้า เพ ราะ พระ เย โฮ วาห์ ทรง พิจารณา
จิตใจทัง้ปวง และทรงเข้าใจในแผนงานแหง่ความคิดทัง้
ปวง ถ้าเจ้าแสวงหาพระองค์  เจ้ าจะพบพระองค์  แต่ ถ้าเจ้า
ทอดทิง้พระองค์  พระองค์ จะทรงเหวีย่งเจ้าออกไปเสียเป็น
นิตย์ 10  บัดน้ี จงฟังให ้ดี เพราะวา่พระเยโฮวาห์ทรงเลือก
เจ้าใหส้รา้งพระนิเวศเพื่อเป็นสถานบร ิสุทธ ิ์ จงเข้มแข็งและ
ทําใหสํ้าเรจ็เถิด�

 ดาว ิดทรงมอบแผนผังของพระวหิารใหกั้บซาโลมอน
11  แล ้วดาวดิทรงมอบให้กับซาโลมอนโอรสของพระองค์

ซ่ึง แผน ผั งม ุข ของ พระ วหิาร และ แผนผัง เรอืน ต่างๆ ของ
พระวหิารน้ัน คลังและหอ้งชัน้บน และหอ้งชัน้ใน และหอ้ง
สําหรบัพระท่ีน่ังกรุณา 12 และแผนผังทัง้สิน้ซ่ึงพระองค์ มี  
อยู ่ในพระทัย ในเรือ่งลานของพระนิเวศของพระเยโฮวาห์
และบรรดาหอ้งระเบียงรอบ และคลังสําหรบัพระนิเวศของ
พระเจ้า และคลังสําหรบับรรดาของถวาย 13 และผังสําหรบั
เวรปุโรหติและคนเลวี และงานปรนนิบั ติ ทัง้สิน้ในพระนิเวศ
ของพระเยโฮวาห์ และสําหรบับรรดาเครือ่งใช้ในงานปรน
นิบั ติ ในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ 14  พระองค์ ทรงมอบน้ํา
หนักทองคําของเครือ่งใช้ทองคําทุกอยา่งสําหรบัการปรน
นิบั ติ  แต่ ละ อยา่ง น้ํา หนัก เงนิ ของ เครือ่ง ใช้ เงนิ ทุก อยา่ง
สําหรบังานปรนนิบั ติ  แต่ ละอยา่ง 15 น้ําหนักของเชงิประทีป
ทองคําและตะเกียงทองคํา น้ําหนักของเชงิประทีปแต่ละคั 
นก ับตะเกียงแต่ละดวง น้ําหนักเงนิของเชงิประทีป ทัง้เชงิ
ประที ปก ับตะเกียงน้ัน  ตามท่ี จะใชคั้นประทีปแต่ละคัน 16 น้ํา
หนัก ทองคํา สําหรบั โต๊ะ ขนมปัง หน้า พระ พักตร ์แต่ ละ โต๊ะ
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เงนิสําหรบัโต๊ะเงนิ 17 และขอเก่ียวเน้ือ  ชาม กับคนโทเป็น
ทองคําบร ิสุทธ ์ิ ชามทองคําและน้ําหนักทองคําของแต่ละ
ลูก ชามเงนิและน้ําหนักเงนิของแต่ละลูก 18 แท่นเครือ่ง
หอมทําด้วยทองคําเน้ือละเอยีดและน้ําหนักของแท่นน้ัน
ทัง้แผนผังสําหรบัรถรบทองคําของเครูบ ซ่ึงกางปีกออก
ปกหบีพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ 19  ดาว ิดตร ัสว ่า � สิ 
่งทัง้ปวงเหล่าน้ีพระเยโฮวาห์ทรงกระทําให้ข้าพเจ้าเข้าใจ
โดยอาศัยลายพระหตัถ์ของพระองค์เหนือข้าพเจ้า คืองาน
ทุกอยา่งซ่ึงจะต้องกระทําตามแผนผังน้ัน�

 ดาว ิดทรงเรา้น้ําพระทัยของซาโลมอนในการสรา้งพระ
ว ิหาร 

20  แล ้วดาวดิตรสักับซาโลมอนโอรสของพระองค์ วา่ �จง
เข้มแข็งและกล้าหาญ และทําให้สําเรจ็เถิด อยา่กลัวเลย
อยา่ขยาด เพราะวา่พระเยโฮวาห ์พระเจ้า คือพระเจ้าของข้า
จะทรงสถิ ตก ับเจ้า  พระองค์ จะไม่ทรงปล่อยให ้เจ้ าล้มเหลว
หรอืทอดทิง้เจ้า จนกวา่งานทัง้สิน้สําหรบังานปรนนิบั ติ  แห ่ง
พระนิเวศของพระเยโฮวาห์จะสําเรจ็ 21  ดู  เถิด  มี เวรปุโรหติ
และคนเลวี จะอยู่กับเจ้าสําหรบังานปรนนิบั ติ  ทุ กอยา่งแหง่
พระนิเวศของพระเจ้า  ในการน้ี ทัง้สิน้จะมีคนอยู่กับเจ้า คือ
ทุกคนท่ี เต็มใจ และเป็นผู้ มี  ฝี มือในงานปรนนิบั ติ  ทุกอยา่ง 
ทัง้ประมุขและประชาชนทัง้ปวงจะอยู่ในบังคับบัญชาของ
เจ้าทัง้สิน้�

29
 ดาว ิดทรงเรา้ใจประชาชน

1 และกษั ตร ิย ์ดาว ิดตรสักับชุ มน ุมชนทัง้สิ ้นว ่า �ซาโลม
อนบุตรชายของเรา ซ่ึงเป็นผู้ เดียว ท่ีพระเจ้าทรงเลือกไว ้
น้ัน ยงัเป็นคนหนุ่มและไม่ มี  ความชาํนาญ การงานก็ ใหญ่
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โต เพราะวา่มหานิเวศน้ั นม ิ ใช ่สําหรบัคน  แต่ สําหรบัพระเย
โฮวาห ์พระเจ้า 2 เพราะฉะน้ันเราจึงจัดเตรยีมไวสํ้าหรบัพระ
นิเวศของพระเจ้าของเรา เต็มความสามารถของเรา คือ
ทองคําสําหรบัสิง่ท่ีทําด้วยทองคํา และเงนิสําหรบัสิง่ท่ีทํา
ด้วยเงนิ และทองสัมฤทธิ์สําหรบัสิง่ท่ีทําด้วยทองสัมฤทธิ์
และเหล็กสําหรบัสิง่ท่ีทําด้วยเหล็ก และไม้สําหรบัสิง่ท่ีทํา
ด้วยไม้  มี พลอยสี น้ําข้าว และพลอยสําหรบัฝัง  พลวง หนิ
ลาย เพชรพลอยทุกชนิดและห ินอ ่อนมายมาย 3 ยิง่กวา่น้ั 
นอ ีกนอกจากสิง่ทัง้ปวงท่ีเราจัดหาไว้สําหร ับน ิเวศบร ิสุทธ ิ
์ แล้ว เราย ังม ีทองคําและเงนิเป็นสมบั ติ ของเราเอง และ
เพราะความรกัของเราท่ี มีต ่อพระนิเวศของพระเจ้าของเรา
เรามอบให ้แก่ พระนิเวศแหง่พระเจ้าของเรา 4  ดังน้ี ทองคํา
สามพันตะลันต์ เป็นทองคําเมืองโอฟีร์ และเงนิถลุงแล้ว
เจ็ดพันตะลันต์เพื่อจะบุผนังพระนิเวศ 5 ทองคําสําหรบัสิง่
ท่ีทําด้วยทองคํา และเงนิสําหรบัสิง่ท่ีทําด้วยเงนิ และเพื่อ
งานทัง้สิ ้นที ่ชา่งจะต้องทําด้วยมือ ใครบ้างเต็มใจท่ีจะถวาย
ของพรอ้มกับถวายตัวแด่พระเยโฮวาหใ์นวนัน้ี�

บรรดาประมุขและประชาชนถวายด้วยความเต็มใจ
6  แล ้วเจ้านายของบรรพบุรุษ บรรดาประมุขของตระกูล

แห ่งอ ิส รา เอล ทัง้ นาย พัน นาย รอ้ย และ พนักงาน ดูแล
ราชการก็ถวายด้วยความเต็มใจ 7 เขาทัง้หลายถวายเพื่อ
งานปรนนิบั ติ  แห ่งพระนิเวศของพระเจ้า เป็นทองคําหา้พัน
ตะลันต์ และหน่ึงหม่ืนดารคิ เงนิหน่ึงหม่ืนตะลันต์  ทอง
สัมฤทธิ ์ หน ่ึงหม่ืนแปดพันตะลันต์ และเหล็กหน่ึงแสนตะ
ลันต์ 8  ผู้ ใดท่ี มี เพชรพลอยก็ถวายไว ้ท่ี คลังพระนิเวศของ
พระเยโฮวาห์ ในความดูแลของเยฮีเอลคนเกอร ์โชน 9  แล ้ว
ประชาชนก็เปรมปร ีดิ ์ เพราะเขาถวายสิง่เหล่าน้ีตามความ
สมัครใจของเขา เพราะเขาถวายด้วยความจรงิใจและความ
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เต็มใจแด่พระเยโฮวาห์  กษัตรยิ ์ ดาว ิ ดก ็ทรงเปรมปร ีดิ ์เป็ นที 
่ยิ ่งด ้วย

 ดาว ิดอธษิฐานและโมทนาพระคุณพระเยโฮวาห์
10 เพราะฉะน้ันดาวดิจึงสรรเสรญิพระเยโฮวาห์ต่อหน้า

ชุ มน ุมชนทัง้ปวง และดาวดิทูลวา่ �ข้าแต่พระเยโฮวาห์
พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลบรรพบุรุษของข้าพระองค์ ทัง้หลาย 
 สาธุ การแด่ พระองค์  เป็นนิตย ์และเป็นนิตย์ 11  โอ ข้าแต่
พระเยโฮวาห์  ความยิง่ใหญ่ ฤทธาน ุภาพ สงา่ราศี  ชยัชนะ 
และความโออ่า่ตระการเป็นของพระองค์ และบรรดาสิง่ท่ี 
มี  อยู ่ในฟ้าสวรรค์และในแผ่นดินโลกเป็นของพระองค์  โอ 
ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ราชอาณาจักรเป็นของพระองค์ และ
พระองค์ทรงเป็ นที ่ยกยอ่งเป็นจอมของสิง่สารพัด 12 ทัง้
ความมัง่คัง่และเกียรติมาจากพระองค์ และพระองค์ทรง
ครอบครองอยู่เหนือทุกสิง่ ฤทธานุภาพและมหทิธ ิฤทธิ ์ อยู ่
ในพระหตัถ์ของพระองค์ และอยู ่ท่ี พระหตัถ์ของพระองค์ ท่ี 
จะทรงกระทําให ้ใหญ่ ยิง่และประทานกําลังแก่คนทัง้มวล
13 ฉะน้ันบัดน้ีข้าพระองค์ทัง้หลายโมทนาพระคุณพระองค์ 
ผู้ เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ และสรรเสรญิพระนามอ ันร 
ุ่งโรจน์ของพระองค์ 14  แต่ ข้าพระองค์เป็นผู้ ใด และชนชาติ
ของข้าพระองค์เป็นผู้ ใด  ท่ี ข้าพระองค์ทัง้หลายจะสามารถ
ถวายแด่ พระองค์ ด้วยความเต็มใจเชน่น้ี เพราะวา่สิง่ของ
ทุก อยา่ง มา จาก พระองค์ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ได้ ถวาย
ของท่ีเป็นของพระองค์ แด่  พระองค์  เท่าน้ัน 15 เพราะวา่ข้า
พระองค์ ทัง้หลายเป็นคนต่างด้าวต่างแดนต่อพระพักตร ์
พระองค์ และเป็นคนอาศัยอยู ่ชัว่คราว  ดังท่ี บรรพบุรุษของ
ข้าพระองค์ ได้ เป็นอยา่ง น้ันมาแล้ว วนั ปีของข้าพระองค์
บนแผ่นดินโลกเป็นเหมือนเงา และไม่ มี อะไร จี รงั 16  โอ 
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ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ทัง้หลาย ของ
มากมายเหล่า น้ี ทัง้ สิน้ ซ่ึงข้าพระองค์ จัดหาเพื่อสรา้งพระ
นิเวศถวายแด่ พระองค์ เพื่อพระนามบร ิสุทธ ์ิของพระองค์
มาจากพระหตัถ์ของพระองค์ และเป็นของพระองค์ ทัง้สิน้ 
17 ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ทราบแน่ วา่ 
 พระองค์ ทรง ทดลอง จิตใจ และ ทรง พอ พระทัย ใน ความ
เท่ียงธรรม ส่วนข้าพระองค์ ข้าพระองค์ ได้ ถวายทุกสิง่เหล่า
น้ีทัง้สิน้ด้วยความเต็มใจในความเท่ียงธรรมแหง่จิตใจของ
ข้าพระองค์ และบัดน้ีข้าพระองค์ชื่นใจท่ี ได้  เห ็นประชาชน
ของพระองค์  ผู้ ซ่ึงอยู่  ณ  ท่ี  น้ี  ได้ เต็มใจถวายแด่ พระองค์ 
18  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอบัราฮมั อสิอคัและ
อสิราเอลบรรพบุรุษของข้าพระองค์ ทัง้หลาย ขอพระองค์
ทรงรกัษาความประสงค์ แห ่งความคิดในใจของประชาชน
ของพระองค์ ให ้เป็นเชน่น้ี เสมอไป และขอทรงตัง้จิตใจของ
เขาทัง้หลายให้มัน่ในพระองค์ 19 ขอพระองค์ทรงโปรดซา
โลมอนบุตรชายของข้าพระองค์ ให ้ มี  จิ ตใจจรงิท่ีจะรกัษาบร
รดาพระบัญญั ติ ของพระองค์ พระโอวาทของพระองค์ และ
กฎเกณฑ์ของพระองค์ และให้กระทําทุกอยา่งเหล่าน้ี และ
สรา้งนิเวศตามซ่ึงข้าพระองค์ ได้ ตระเตรยีมไว ้แล ้ วน ัน้�

ประชาชนตัง้ซาโลมอนใหเ้ป็นกษั ตร ิย์
20  แล ้ว ดา วดิ ตรสั กับ ชุ มน ุม ชน ทัง้ ปวง วา่ �จง ถวาย

สาธุการแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้หลาย� และ
ชุ มน ุม ชน ทัง้ ปวง ก็ สรร เส รญิ พระ เย โฮ วาห์พระเจ้า แหง่
บรรพบุรุษของเขาทัง้หลาย และก้มศีรษะของเขาทัง้หลาย
ลงและนมัสการพระเยโฮวาห์ และถวายบังคมแด่ กษัตรยิ ์
21 และเขาทัง้หลายได้ถวายสัตวบูชาแด่พระเยโฮวาห์ และ
ถวายเครือ่งเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์ในว ันร ุ่งขึ้นต่อจากวนั
น้ัน เป็ นว ัวผู้ หน ่ึงพันตัว แกะผู้ หน ่ึงพันตัว ลูกแกะหน่ึงพัน
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ตัว  พร ้อมกับเครือ่งด่ืมบูชาท่ี คู่  กัน และถวายสัตวบูชาอยา่ง
มากมายเพื่ ออ ิสราเอลทัง้ปวง 22 และเขาทัง้หลายได้กินได้
ด่ืมต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ในวนัน้ันด้วยความยนิดี ยิง่ 
และเขาทัง้หลายได้ตัง้ซาโลมอนโอรสของดาวดิเป็นกษั ตร ิย์
เป็นคํารบสอง และเขาทัง้หลายได้ เจ ิ มท ่านไว ้ให ้เป็นเจ้านาย
เพื่อพระเยโฮวาห์ และศาโดกให้เป็นปุโรหติ 23  แล ้วซาโลม
อนทรงประทับบนพระท่ีน่ังของพระเยโฮวาห์เป็นกษั ตร ิย์
แทนดาวดิราชบิดาของพระองค์ และพระองค์ทรงเจรญิขึ้น
และอสิราเอลทัง้ปวงก็เชื่อฟังพระองค์ 24 บรรดาประมุขทัง้
ปวง และทแกล้วทหารทัง้หลาย ทัง้บรรดาโอรสของกษั ตร ิย ์
ดาว ิดได้ปฏิญาณตัวต่อกษั ตร ิย์ซาโลมอน 25 และพระเยโฮ
วาห์ทรงให้ซาโลมอนมี เกียรติ ยศอยา่งเหลือล้นท่ามกลาง
สายตา ของ อสิราเอล ทัง้ ปวง และ ทรง ประทาน ความ สงา่
ผ่าเผยของกษั ตร ิย ์แก่  พระองค์ อยา่งท่ี ไม่มี  กษัตรยิ ์ องค์ ใด
ในอสิราเอลท่ี มาก ่อนพระองค์ ได้รบั 

การสรุปรชักาลและการสิน้พระชนม์ของดาวดิ (1 พกษ
2:11-12)

26 ฝ่ายดาวดิ บุตรชายเจสซี ได้ ครอบครองเหนื ออ ิสรา
เอล ทัง้ ปวง 27 เวลา ท่ี พระองค์ ทรง ครอบ ครอง เหนื ออ ิส
รา เอ ลน้ัน เป็น ส่ี สิ บปี  พระองค์ ทรง ครอบ ครอง ใน เฮ โบ
รนเจ็ดปี และทรงครอบครองในเยรูซาเล็มสามสิบสามปี
28  แล ้วพระองค์ สิน้พระชนม์ เม่ือทรงพระชรามาก หงอ่ม
แล้ว ทัง้ทรงมัง่คัง่และมี พระเกียรติ และซาโลมอนโอรส
ของพระองค์ครอบครองแทนพระองค์ 29 ส่วนพระราชกิจ
ขอ งกษั ตร ิย ์ดา วดิ  ตัง้แต่ ต้น จน ท่ี สุด  ดู  เถิด  ได้ บันทึก
ไว้ ใน หนังสือ ของ ซา มู เอล ผู้ ทํานาย และ ใน หนังสือ ของ
นา ธนั ผู้ พยากรณ์ และ ใน หนังสือ ของ กาด ผู้ ทํานาย 30  
มี เรือ่ง ราว การ ครอบ ครอง ของ พระองค์ ทัง้ สิน้ และ ยุทธ
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พลังของพระองค์ และเรือ่งราวท่ีบังเกิ ดก ับพระองค์และ
กับอสิราเอล และบรรดาราชอาณาจักรทัง้สิน้ของประเทศ
ต่างๆ
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