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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

1 พงศาวดาร

เราไม่รู ว่้ าใครเขียนหนั งสือเล่มนี้ แต่ตามธรรมเนี ยมของ
พวกยิว เอสราเป็นผู้เขียน หนั งสือ 1 และ 2 พงศาวดารรวม
เป็นเล่มเดียวในพระคัมภีรข
์ องพวกยิว ทัง้ สองเล่มนี้บันทึก
ประวัติศาสตร์ของอิสราเอลสมัยเดียวกันกับหนั งสือ 1 และ
2 ซามูเอลและหนั งสือ 1 และ 2 พงศ์กษั ตริย์ คือตัง้ แต่ความ
ตาย ของ ซา อูล จนถึง เวลา ที่ อิสราเอล กับ ยู ดาห์ เป็น เชลย
บางเรือ
่ งที่อยูในหนั
่
งสือซามูเอลและพงศ์กษั ตริยก็
์ อยูในทั
่
ง้
สองเล่มนี้ และบางเรือ
่ งไม่อยู่ บทที่ 1 ถึง 9 ของเล่มนี้ส่วน
ใหญ่เป็น ลําดับ วงศ์ อาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชูร ์ บอกว่า ระยะ
เวลาของหนั งสือเล่มนี้คือ 41 ปี
ตัง้ แต่อาดัมถึงโนอาห์
เสท เอโนช 2 เคนัน มาหะลาเลล ยาเรด 3 เอโนค
เมธูเสลาห์ ลาเมค 4 โนอาห์ เชม ฮาม ยาเฟท
1 อาดัม

บุตรชายทัง้ หลายของยาเฟท

5 บุตรชายทัง
้ หลายของยาเฟท

ชื่อ โกเมอร์ มาโกก มีเดีย

6 บุตรชายทัง
้ หลายของโกเม

ยาวาน ทูบัล เมเชค และทิราส
อร์ ชื่อ อัชเคนั ส รีฟาท และโทการมาห์ 7 บุตรชายทัง้ หลาย
ของยาวาน ชื่อ เอลีชาห์ ทารชิช คิทธิม และโดดานิ ม
ผู้สืบสายโลหิตของฮาม

8 บุตรชายทัง
้ หลายของฮาม

ชื่อ คูช มิสรายิม พูต และคา
นาอัน 9 บุตรชายทัง้ หลายของคูช ชื่อ เส-บา ฮาวิลาห์ สับทา
ราอามา และสับเทคา บุตรชายทัง้ หลายของราอามา ชื่อ เช
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บาและเดดาน 10 คูชให้กําเนิ ดบุตรชื่อนิ มโรด เขาเริม
่ เป็นคน
มี อาํ นาจมากบนแผ่น ดิน โลก 11 มิสรายิม ให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ
ลูดิม อานามิม เลหะบิม นั ฟ ทู ฮม
ิ 12 ปัท รุ สิม คัสลู ฮม
ิ (ผู้ซึ่ง
13
ออกมาจากเขาคือ คนฟี ลิ ส เตีย) และคัฟ โทริม คานาอัน
ให้ กําเนิ ด บุตรหัวปี ช่อ
ื ไซดอนและเฮท 14 และคนเยบุส คน
อาโมไรต์ คนเกอร์กาชี 15 คนฮีไวต์ คนอารคี คนสินี 16 คนอา
รวัด คนเศเมอร์ และคนฮามัท
บุตรชายทัง้ หลายของเชม
17 บุตรชายทัง
้ หลายของเชม ชื่อ เอลาม อัส ชูร อารฟัค
ชาด ลูด อารัม อูส ฮุล เกเธอร์ และเมเชค 18 อารฟัค ชาด
ให้ กําเนิ ด บุตร ชื่อ เช ลาห์ และ เช ลาห์ให้กําเนิ ด บุตร ชื่อ เอ
เบอร์ 19 เอเบอร์ให้กําเนิ ดบุตรชายสองคน คนหนึ่ งชื่อเพเลก
เพราะในสมัย ของเขาแผ่น ดิน ถูก แบ่ง แยก และน้ องชาย
ของเขาชื่อ โยกทาน 20 โยกทานให้ กําเนิ ด บุตรชื่ออัล โมดัด
เชเลฟ ฮาซาร-มาเวท และเยราห์ 21 ฮาโดรัม อุซาล และดิ
คลาห์ 22 เอบาล อาบีมาเอล เชบา 23 โอฟีร ์ ฮาวิลาห์ และโย
บับ คนเหล่านี้ เป็นบุตรชายทัง้ หลายของโยกทาน
ตัง้ แต่เชมถึงอับราฮัม
อารฟัคชาด เชลาห์ 25 เอเบอร์ เปเลก เรอู 26 เสรุ ก
นาโฮร์ เทราห์ 27 อับราม คืออับราฮัม 28 บุตรชายของอับรา
ฮัม ชื่อ อิสอัค และอิชมาเอล
24 เชม

บุตรชายทัง้ หลายของอิชมาเอล
29 ต่อ ไปนี้ เป็ น พงศ์พันธุของเขา
์
บุตรหัวปี ของอิ ชมาเอล
คือ เนบาโยธ และเคดาร์ อัด บี เอล มิบสัม 30 มิชมา ดูมาห์
มัสสา ฮาดัด เทมา 31 เยทูร ์ นาฟิช และเคเดมาห์ คนเหล่านี้
เป็นบุตรชายของอิชมาเอล
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บุตรชายทัง้ หลายของนางเคทูราห์

32

บุตรชายทัง้ หลายของนางเคทู ราห์ ภรรยาน้ อยของอับ
ราฮัม คือ นางให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ ศิ มราน โยกชาน เมดาน
มีเดีย น อิ ชบาก และชู อาห์ และบุตรชายของโยกชาน ชื่อ
เชบาและเดดาน 33 บุตรชายของมีเดียน ชื่อ เอฟาห์ เอเฟอร์
ฮาโนค อาบีดา และเอลดาอาห์ ทัง้ หมดนี้ เป็นลูกหลานของ
นางเคทูราห์
บุตรชายทัง้ หลายของอับราฮัมกับอิสอัค

34

อับ ราฮัม ให้ กําเนิ ด บุตรชื่ออิ สอัค บุตรชายของอิ สอัค
ชื่อ เอซาว และอิสราเอล
บุตรชายทัง้ หลายของเอซาว

35

บุตรชายของเอซาว ชื่อ เอลี ฟัส เรอูเอล เยอูส ยาลาม
และโคราห์ 36 บุตรชายของเอลี ฟัส ชื่อ เทมาน โอมาร์ เศฟี
กาทาม เคนัส ทิม นาและอามาเลข 37 บุตรชายของเรอู เอล
ชื่อ นาหาท เศ-ราห์ ชัมมาห์ และมิสซาห์ 38 บุตรชายของเส
อีร ์ ชื่อ โลทาน โชบาล ศิเบโอน อานาห์ ดีโชน เอเซอร์ และ
ดีชาน 39 บุตรชายของโลทาน ชื่อ โฮรี และโฮมาม และน้ อง
สาวของโลทานชื่อทิมนา 40 บุตรชายของโชบาล ชื่อ เอลียัน
มา นา ฮาท เอ บาล เชฟี และ โอนั ม บุตร ชาย ของ ศิเบ โอน
ชื่อ อัย ยาห์ และอานาห์ 41 บุตรชายของอานาห์ ชื่อ ดีโชน
บุตรชายของดีโชน ชื่อ อัม ราม เอชบาน อิ ธราน และเครา
น 42 บุตรชายของเอเซอร์ ชื่อ บิลฮาน ศาวาน และยาอาคัน
บุตรชายของดีโชน ชื่อ อูศ และอารัน
บรรดากษั ตริย์แห่งแผ่นดินเอโดม (ปฐก 36:1-43)
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ต่อ ไป นี้ เป็นก ษั ตริย์ผู้ทรง ครอบ ครอง อยู่ ใน แผ่น ดิน
เอ โดม ก่อน ที่มีกษั ตริยครอบ
์
ครอง อยู่ เหนื อ คน อิสราเอล
คือ เบ ลา บุตร ชาย เบ โอร์ เมือง หลวง ของ ท่าน ชื่อดิน ฮา
บาห์ 44 เมื่อ เบ ลา สิน
้ พระชนม์แล้ว โย บับ บุตร ชาย เศราห์ ชาว เมือง โบ ส ราห์ ขึ้น ครอบ ครอง แทน 45 เมื่อ โย บับ
สิน
้ พระชนม์แล้ว หุ ชาม ชาว แผ่น ดิน ของ คน เท มาน ขึ้น
ครอบครองแทน 46 เมื่อ หุ ชามสิน
้ พระชนม์แล้ว ฮาดัด บุตร
ชาย ของ เบ ดัด ผู้ รบ ชนะ คน มี เดีย น ใน ทุ่ง แห่ง โม อับ ขึ้น
ครอบ ครอง แทน เมือง หลวง ของ ท่าน ชื่อ อา วีท 47 เมื่อ ฮา
ดัด สิน
้ พระชนม์แล้ว สัม ลาห์ ชาว เมือ งมัสเร คาห์ ขึ้น ครอบ
ครองแทน 48 เมื่อ สัม ลาห์สิน
้ พระชนม์แล้ว ชาอูล ชาวเมือง
เรโห โบ ทอ ยูที
่ ่แม่น้าํ ขึ้น ครอบ ครอง แทน 49 เมื่อ ชา อู ล
สิน
้ พระชนม์แล้ว บา อัล ฮา นั น บุตร ชา ยอัค โบร์ ขึ้น ครอบ
ครองแทน 50 เมื่อ บาอัล ฮานั น สิน
้ พระชนม์แล้ว ฮาดัด ขึ้น
ครอบครองแทน เมืองหลวงของท่านชื่อปาอี และมเหสีของ
ท่านมีพระนามว่า เมเหทาเบล ธิดาของมัทเรด ธิดาของเม
ซาหับ
เจ้านายทัง้ หลายของเอโดม
และ ฮาดัดก็สิน
้ พระชนม์ เจ้า นาย ของ เอ โดม คือ เจ้า
นายทิม นา เจ้านายอาลี ยาห์ เจ้านายเยเธท 52 เจ้านายโอ
โฮลี บามาห์ เจ้านายเอลาห์ เจ้านายปิ โนน 53 เจ้านายเคนั ส
เจ้านายเทมาน เจ้านายมิบซาร์ 54 เจ้านายมักดีเอล และเจ้า
นายอิราม คนเหล่านี้ เป็นเจ้านายของเอโดม
51

2
บุตรชายทัง้ หลายของอิสราเอล
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ต่อ ไปนี้ เป็น บุตรชายของอิสราเอล คือ รู เบน สิเมโอน
เลวี ยูดาห์ อิสสาคาร์ เศบูลุน 2 ดาน โยเซฟ เบนยามิน นั ฟ
ทาลี กาด และอาเชอร์
บุตรชายทัง้ หลายของยูดาห์
บุตรชายของยู ดาห์ชื่อ เอร์ โอนัน และเช-ลาห์ ทัง้ สาม
คนนี้ บุตรสาวของชู วาคนคานาอัน ให้ กําเนิ ด แก่ท่าน ฝ่าย
เอร์บุตรหัวปี ของยู ดาห์ นั้น เป็น คนชัว่ ในสายพระเนตรของ
พระเยโฮวาห์ และพระองค์ ทรงสังหารเขาเสีย 4 ทามาร์บุต
รสะใภ้ของท่านก็ให้กําเนิ ดบุตรชื่อเปเรศและเศ-ราห์ให้ท่าน
ด้วย ยูดาห์มีบุตรชายห้าคนด้วยกัน 5 บุตรชายของเปเรศชื่อ
เฮสโรน และฮามูล 6 บุตรชายของเศ-ราห์คือ ศิ มรี เอธาน
เฮมาน คาลโคล์ และดารา ห้าคนด้วยกัน 7 บุตรชายของคา
รมีชื่อ อาคาน ผู้นําความเดือดร้อนให้แก่อิสราเอล ผู้ละเมิด
ในเรือ
่ งของที่ถูกสาปแช่ง นั ้น 8 และบุตรชายของเอธานชื่อ
อาซาริยาห์ 9 บุตรชายของเฮสโรนซึ่งกําเนิ ดแก่ ท่านนั ้นคือ
เยราเมเอล ราม และเคลุ บัย 10 รามให้ กําเนิ ด บุตรชื่ออัม มี
นาดับ และอัม มี นาดับ ให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ นาโชน เจ้านายใน
บุตรของยู ดาห์ 11 นาโชนให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ สัล มา สัล มาให้
กําเนิ ด บุตรชื่อ โบอาส 12 โบอาสให้กําเนิ ด บุตรชื่อ โอเบด โอ
เบดให้กําเนิ ดบุตรชื่อเจสซี
3

ผู้สืบสายโลหิตของเจสซี
13 เจส ซีให้กําเนิ ด เอ ลี อับ บุตร หัวปี ของ ท่าน อาบี
นาดับที่สอง ชิเมอาที่สาม 14 นาธัน เอลที่สี่ รัด ดัย ที่ห้า 15 โอ
เซมที่หก ดาวิดที่เจ็ด 16 และพี่สาวของเขาคือเศรุ ยาห์ และ
อาบีกายิล บุตรชายของนางเศรุ ยาห์ช่อ
ื อาบีชัย โยอาบและ
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อาสาเฮล สามด้วยกัน 17 อาบีกายิล ให้กําเนิ ด บุตรชื่อ อามา
สา และบิดาของอามาสาชื่อเยเธอร์คนอิชมาเอล
ผู้สืบสายโลหิตของคาเลบ
18 คา เลบ บุตร ชาย เฮ ส โรน ให้ กําเนิ ด บุตร กับ อา ซุบ าห์
ภรรยา ของ ตน และ กับ เย รี โอท ต่อ ไป นี้ เป็น บุตร ชาย ของ
นาง คือ เยเชอร์ โชบับ และอารโดน 19 เมื่อ อาซุบ าห์สิ้น ชีพ
แล้ว คาเลบก็แต่งงานกับเอฟราธาห์ ผู้ให้กําเนิ ด บุตรชื่อเฮ
อร์ให้แก่ท่าน 20 เฮอร์ให้กําเนิ ด บุตรชื่ออุรี และอุรีให้กําเนิ ด
บุตรชื่อเบซาเลล
คีร ์

ผู้สืบสายโลหิต คนอื่น ของเฮสโรนโดยบุตรสาวของมา

21 ภายหลังเฮสโรนได้เข้าหาบุตรสาวของมาคีรบิ
์ ดาของกิ

เลอาด และได้แต่งงานด้วยเมื่อท่านมีอายุหกสิบปี และนาง
ได้ กําเนิ ด บุตรให้ ท่านชื่อ เสกุบ 22 และเสกุบ ให้ กําเนิ ด บุตร
ชื่อ ยาอีร ์ ผู้มีหัว เมืองยีสิ
่ บสามหัว เมืองในแผ่นดินกิ เลอาด
23 แต่จากหัว เมืองเหล่า นั ้น เขาได้ ยด
ึ เกชูร ก
์ ับ อารัม พร้ อม
กับ หัว เมืองต่างๆของยาอีร ์ และหัว เมืองเคนาท กับ บรรดา
ชนบทของหัว เมืองหกสิบ ชนบทด้วยกัน ทัง้ สิน
้ เหล่า นี้ เป็น
24
ของลูก หลานมาคีรบิ
์ ดาของกิ เลอาด ภายหลัง เฮสโรน
สิน
้ ชีพในคาเลบเอฟราธาห์ แล้วอาบียาห์ภรรยาของเฮสโร
นก็คลอดบุตรให้แก่เขาชื่ออัชฮูรผู
์ ้เป็นบิดาของเทโคอา
ผู้สืบสายโลหิตของเยราเมเอล

25 บุตรชายทัง
้ หลายของเยราเมเอลบุตรหัวปี ของเฮสโรน

คือ ราม บุตรหัวปี ของท่าน บุนาห์ โอเรน โอเซม และอาหิ
ยาห์ 26 เยราเมเอลมีภรรยาอีกคนหนึ่ งชื่ออาทาราห์ นางเป็น
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มารดาของโอนั ม 27 บุตรชายของรามบุตรหัว ปี ของเยราเม
เอลชื่อ มาอัส ยามีน และเอเคอร์ 28 บุตรชายของโอนั มชื่อ
ชัม มัย และยาดา บุตรชายของชัม มัย ชื่อ นาดับ และอาบีชูร์
29 ภรรยาของอาบีชูร์ ช่ อ
ื อาบี ฮาอิล และนางคลอดอัค บาน
และโมลิด ให้ท่าน 30 บุตรชายของนาดับ ชื่อ เสเลด และอัป
ปาอิม แต่เสเลดได้สิ้นชีพไม่มีบุตร 31 บุตรชายของอัปปาอิม
ชื่อ อิชอี บุตรชายของอิชอีชื่อ เชชัน บุตรของเชชันชื่อ อัคลัย
32 บุตรชายของยาดาน้ องชายของชัม มัย ชื่อ เยเธอร์ และ
โยนาธาน และเยเธอร์สิ้นชีพไม่มีบุตร 33 บุตรชายของโยนา
ธานชื่อ เปเลธ และศาซา เหล่า นี้ เป็น ลูก หลานของเยราเม
เอล
ผู้สืบสายโลหิตของเชชัน
34

ฝ่ายเชชัน ไม่มีบุตรชายมีแต่บุตรสาว แต่เชชันมี ทาส
ชาวอียป
ิ ต์อยูคนหนึ
่
่ งชื่อ ยารฮา 35 เชชันจึงยกบุตรสาวของ
ตนให้ เป็น ภรรยาของยารฮาทาสของตน และนางก็ คลอด
บุตรให้เขาชื่อ อัททัย 36 อัททัย ให้กําเนิ ด บุตรชื่อ นาธัน และ
นาธัน ให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ ศาบาด 37 ศาบาดให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ
เอฟลาล และเอฟลาลให้กําเนิ ด บุตรชื่อ โอเบด 38 โอเบดให้
กําเนิ ดบุตรชื่อเยฮู เยฮูให้กําเนิ ดบุตรชื่ออาซาริยาห์ 39 อาซา
ริยาห์ให้กําเนิ ด บุตรชื่อ เฮเลส และเฮเลสให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ
เอลาอาสาห์ 40 เอลาอาสาห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อสิสะมัย และสิ
สะมัย ให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ ชัลลูม 41 ชัลลูม ให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ เย
คามิยาห์ และเยคามิยาห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อเอลีชามา
ผู้สืบสายโลหิตของเยราเมเอลและคาเลบ
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บุตรชายของคาเลบน้ องชายของเยราเมเอลชื่อ เมชา
บุตรหัวปีของท่าน ผู้เป็นบิดาของศิฟ และบุตรชายของมาเร
ชาห์ ผู้เป็น บิดาของเฮโบรน 43 บุตรชายของเฮโบรนชื่อ โค
ราห์ ทัป ปู วาห์ เรเคม และเชมา 44 เชมาให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ
ราฮัม ผู้เป็นบิดาของโยรเคอัม และเรเคมให้กําเนิ ดบุตรชื่อ
ชัม มัย 45 บุตรชายของชัม มัย คือ มาโอน และมาโอนเป็น บิ
ดาของเบธซูร ์ 46 เอฟาห์ ภรรยาน้ อยของคาเลบคลอดบุตร
ชื่อ ฮาราน โมซาและกาเซส และฮารานให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ
กาเซส 47 บุตรชายของยาดั ย ชื่อ เรเกม โยธาม เกชาน เป
เลท เอฟาห์ และชาอัฟ 48 มาอาคาห์ภรรยาน้ อยของคาเลบ
คลอดบุตรชื่อเชเบอร์และทีรหะนาห์ 49 นางคลอดบุตรชื่อชา
อัฟ ผู้เป็น บิดาของมัดมัน นาห์ เชวาผู้ เป็น บิดาของมัค เบน
าห์ และบิดาของกิเบอาด้วย บุตรสาวของคาเลบชื่ออัคสาห์
ตัง้ แต่คาเลบบุตรเฮอร์
50 เหล่านี้ เป็ นลูกหลานของคาเลบบุตรชายของเฮอร์ บุตร

หัวปี ของเอฟราธาห์ ชื่อ โชบาล บิดาของคี ร ิยาทเยอาริม
51 สัลมาบิดาของเบธเลเฮม และฮาเรฟบิดาของเบธกาเดอร์
52 โชบาลบิดาของคีรย
ิ าทเยอาริมมีบุตรชายอีกชื่อ ฮาโรเอห์
และครึง่ หนึ่ ง ของคนเมนูโหท 53 และครอบครัว ของคีรียาท
เยอาริม คือครอบครัวอิทไรต์ ครอบครัวปุไท ครอบครัวชุมัท
ครอบครัว มิชรา จากคนเหล่า นี้ บัง เกิด ชาวโศราห์ และชาว
เอชทาโอล 54 บุตรชายของสัล มาคือ เบธเลเฮม ชาวเนโท
ฟาห์ อัท โรท วงศ์วานของโยอาบ และครึง่ หนึ่ ง ของคนเมนู
โหท ผู้เป็น ชาวโศราห์ 55 ทัง้ ครอบครัว ของอาลักษณ์ ซึ่ง อยู่
ณ เมืองยาเบสคือ ครอบครัวทิราไธต์ ครอบครัวชิเมอี และ
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ครอบครัว สุคา เหล่า นี้ เป็น คนเคไนต์ผู้มาจากฮัม มัท ผู้เป็น
บิดาวงศ์วานของเรคาบ

3

ผู้สืบสายโลหิตของดาวิด (2 ซมอ 3:2-5; 5:13-16)

1 ต่อไปนี้ เป็ นโอรสของดาวิดประสู ติให้แก่พระองค์ในกรุ ง

เฮโบรน อัม โนนโอรสหัวปี พระนางอาหิ โนอัม ชาวยิสเรเอ
ลประสูติ องค์ที่สองคือดาเนี ยล พระนางอาบีกายิลชาวคาร
เมลประสูติ 2 องค์ที่สามคืออับ ซาโลม โอรสของมาอาคาห์
ราช ธิดา ของ ทัลมัย กษั ตริยของ
์
เมือง เก ชูร ์ องค์ที่ สี่คือ อา
โดนี ยาห์ โอรสของฮักกีท 3 องค์ที่ห้า คือ เชฟาทิ ยาห์ พระ
นางอาบีทัลประสูติ องค์ที่หกคืออิทเรอัม เอกลาห์มเหสีของ
พระองค์ประสูติ 4 ทัง้ หกองค์ประสูติให้แก่พระองค์ในกรุ งเฮ
โบรน ที่นั ่นพระองค์ ทรงครอบครองเจ็ดปี กับหกเดือน และ
พระองค์ ทรง ครอบ ครอง ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม สามสิบ สาม ปี
5 ต่อ ไปนี้ เป็ น โอรสที่ประสู ติให้แก่พระองค์ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม
คือ ชิเมอา โชบับ นาธันและซาโลมอน สี่องค์นี้ พระนางบัทชู
วา บุตรสาวของอัมมีเอลประสูติ 6 แล้วก็มีอิบฮาร์ เอลีชามา
เอลี เฟเลท 7 โนกาห์ เนเฟก ยาเฟีย 8 เอลี ชามา เอลียาดา
และเอลี เฟเลท เก้า องค์ด้วยกัน 9 ทัง้ สิน
้ นี้ เป็น โอรสของดา
วิด นอกเหนื อ จากบุตรชายของนางสนม และทามาร์เป็น
ขนิ ษฐาของโอรส
ผู้สืบสายโลหิตของดาวิดถึงเศเดคียาห์
10 โอรสของซาโลมอนคือเรโหโบอัม โอรสของเรโหโบอัม
คือ อาบี ยาห์ โอรสของอาบี ยาห์คือ อาสา โอรสของอาสาคือ
เยโฮชาฟัท 11 โอรสของเยโฮชาฟัท คือ โยรัม โอรัส ของโย
รัมคืออาหัสยาห์ โอรสของอาหัสยาห์คือโยอาช 12 โอรสของ
โยอาชคือ อามาซิ ยาห์ โอรสของอามาซิ ยาห์คือ อาซาริยาห์
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โอรสของอาซาริยาห์คือโยธาม 13 โอรสของโยธามคืออาหัส
โอรสของอาหัสคือเฮเซคี ยาห์ โอรสของเฮเซคี ยาห์คือมนั ส
เสห์ 14 โอรสของมนั สเสห์คืออาโมน โอรสของอาโมนคือโย
สิยาห์ 15 โอรสของโยสิยาห์คือโยฮานั นโอรสหัวปี องค์ที่สอง
คือ เยโฮยาคิ ม องค์ที่สามคือ เศเดคี ยาห์ องค์ที่ สี่คือ ชัลลูม
16 โอรสของเยโฮยาคิ ม คือ เยโคนิ ยาห์ โอรสของเยโคนิ ยาห์
คือเศเดคียาห์
ผู้สืบสายโลหิตของเยโคนิ ยาห์

17 และโอรสของเยโคนิ ยาห์ช่ ออ
ื ัสสีร ์ เชอัลทิเอลโอรสของ
พระองค์ 18 มัล คี ราม เปดายาห์ เชนาสซาร์ เยคามิ ยาห์ โฮ
ชามา เนดาบี ยาห์ 19 และบุตรชายของเปดายาห์คือ เศรุ บ

บาเบลและชิ เมอี และบุตรชายของเศรุ บ บาเบลคือ เมชุ ล
ลาม ฮานั น ยาห์ และน้ องสาวของเขาชื่อ เชโลมิ ท 20 ฮาชู
บาห์ โอเฮล เบเรคิ ยาห์ ฮาสาดิ ยาห์ และยู ชบ
ั เฮเลด ห้า คน
21
ด้วยกัน บุตรชายของฮานั นยาห์คือ เป-ลาทียาห์และเยชา
ยาห์ ลูกหลานของเรไฟยาห์ ลูกหลานของอารนั น ลูกหลาน
ของโอบาดีห์ ลูก หลานของเชคานิ ยาห์ 22 บุตรชายของเช
คานิ ยาห์คือ เชไมอาห์ และบุตรชายของเชไมอาห์คือ ฮัทธัช
อิกาล บารียาห์ เนอารียาห์และชาฟัท หกคนด้วยกัน 23 บุตร
ชายของเนอารียาห์คือ เอลีโอนัย เฮเสคี ยาห์ และอัส รีคัม
สามคนด้วยกัน 24 บุตรชายของเอลีโอนัยคือ โฮดาวิยาห์ เอ
ลียาชีบ เปไลยาห์ อักขูบ โยฮานั น เดไลยาห์ และอานานี เจ็ด
คนด้วยกัน

4

ผู้สืบสายโลหิตของยูดาห์
1 บุตรชายของยูดาห์คือ เปเรศ เฮสโรน คารมี เฮอร์ และ
โชบาล 2 เรอายาห์บุตรชายโชบาลให้กําเนิ ด บุตรชื่อ ยาหาท
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และยาหาทให้กําเนิ ดบุตรชื่ออาหุมัยและลาฮาด เหล่านี้ เป็น
ครอบครัว ของชาวโศราห์ 3 ต่อ ไปนี้ มาจากบิดาของเอตาม
คือ ยิสเรเอล อิ ชมา และอิด บาช และน้ องสาวของเขาชื่อ
ฮัส เซ เลล โพ นี 4 และ เปนู เอล ผู้ เป็น บิดา ของ เก โดร์ และ
เอเซอร์ผู้เป็น บิ ดาของหุ ชาห์ เหล่า นี้ เป็น บุตรชายของเฮอร์
บุตรหัวปีของเอฟราธาห์ผู้เป็นบิดาของเบธเลเฮม
ผู้สืบสายโลหิตของอัชฮูร ์
5 อัชฮูรบิ
์ ดาของเทโคอา มีภรรยาสองคนคือ เฮลาห์และ
นาอาราห์ 6 นาอาราห์คลอดอาหุสซาม เฮเฟอร์ เทเมนี และ
ฮาอาหัช ทารีให้แก่เขา เหล่า นี้ เป็น บุตรชายของนาอาราห์
7 บุตรชายของเฮลาห์ คือ เศเรท ยาโศอาร์ และเอทนาน 8 ฮัก
โขสให้กําเนิ ดบุตรชื่ออานูบ โศเบบาห์และบรรดาครอบครัว
ของอาหารเฮลบุตรชายฮารู ม
ยาเบสและคําอธิษฐานของตน
9 ฝ่ายยาเบสเป็ น ผู้มี เกียรติกว่า พี่ น้องทัง
้ หลายของเขา
มารดาของเขาเรียกชื่อ เขาว่า ยาเบส กล่าวว่า “เพราะเรา
คลอด เขา ด้วย ความ เจ็บ ปวด” 10 ยา เบส ทูล พระเจ้า ของ
อิสราเอลว่า “โอ ขอพระองค์ทรงอวยพระพรแก่ข้าพระองค์
และ ขยาย เขตแดน ของ ข้า พระองค์ และ ขอ พระหัตถ์ ของ
พระองค์อยูกั
่ บ ข้า พระองค์ และ ขอ พระองค์ ทรง รักษา ข้า
พระองค์ให้พ้น จากเหตุร้าย เพื่อมิให้ข้า พระองค์เจ็บ ใจปวด
กาย” และ พระเจ้า ทรง ประสาท ตาม ที่ เขา ทูล ขอ 11 เค ลูบ
พี่ ชายของชู ฮาห์ให้กําเนิ ด บุตรชื่อ เมหิ ร ์ ผู้เป็น บิดาของเอช
โทน 12 เอชโทนให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ เบธราฟา ปาเสอาห์ และ
เทหิน นาห์ ผู้เป็น บิดาของอิ รนาหาช เหล่า นี้ เป็น คนของเร
คาห์ 13 บุตรชายของเคนั ส คือโอทนี เอล และเสไรอาห์ และ
บุตรชายของโอทนี เอล คือ ฮาธาท 14 เมโอโนธัย ให้ กําเนิ ด
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บุตรชื่อโอฟราห์ และเสไรอาร์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อโยอาบ ผู้เป็น
บิดาของชาวหุบเขาเกหะราชิม เพราะพวกเขาเป็นช่างฝีมือ
15 บุตรชายของคาเลบผู้ เป็ น บุตรชายเยฟุน เนห์คือ อิรู เอ
ลาห์ และนาอัม และบุตรชายของเอลาห์ คือ เคนั ส 16 บุตร
ชายของเยฮาลเลเลลคือ ศิฟ ศิฟาห์ ทีรียา และอาสาเรล
17 บุตร ชาย ของ เอ ส ราห์ คือ เย เธอ ร์ เม เรด เอ เฟอร์ และ
ยาโลน และนางก็ คลอดบุตรชื่อมิเรียม ชัม มัย และอิ ชบาห์
ผู้เป็น บิดาของเอชเทโมอา 18 และภรรยาของท่านชื่อ เยฮู
ไดยาห์ คลอดเยเรดบิดาของเกโดร์ เฮเบอร์บิดาของโสโค
และเยคู ธี เอลบิ ดาของศาโนอาห์ เหล่า นี้ เป็น บุตรชายขอ
งบิทิ ยาห์ ธด
ิ าของฟาโรห์ผู้ที่เมเรดได้แต่งงานด้วย 19 บุตร
ชายภรรยาของท่านชื่อโฮดียาห์น้องสาวของนาฮัมเป็นบิดา
ของเคอี ลาห์ ผู้เป็น คนเกเรม และเอชเทโมอาผู้ เป็น คนมา
อาคาห์ 20 บุตรชายของชิโมนคือ อัมโนน รินนาห์ เบนฮานั น
และทิโลน บุตรชายของอิชอีคือ โศเหท และเบนโซเฮท
ผู้สืบสายโลหิตของเช-ลาห์
บุตร ชาย ของ เช-ลาห์ผู้เป็น บุตร ชาย ยู ดาห์ คือ เอร์
บิดาของเลคาห์ ลาอาดาห์บิดาของมาเรชาห์ และบรรดา
ครอบครัว แห่ง วงศ์ วาน ของ ผู้ ทํา ผ้า ป่าน เนื้ อ ละเอียด แห่ง
วงศ์วานอัชเบอา 22 และโยคิม และคนเมืองโคเซบา และโย
อาช และสาราฟผู้ ปกครองในเมืองโมอับ และยาชูบิเลเฮม
เป็น เรือ
่ งแต่โบราณกาล 23 คนเหล่า นี้ เป็น ช่างหม้อ เขาอยู่
กับต้นไม้เล็กๆและรัว้ ต้นไม้ ที่นั ่นเขาอาศัยอยู่กับกษั ตริย์รับ
ราชการ
21

ผู้สืบสายโลหิตและหัวเมืองต่างๆของสิเมโอน
24 บุตร ชาย ของ สิ เม โอน ชื่อ เนมูเอล ยามีน ยา รีบ เศราห์ และชาอูล 25 บุตรชายของชาอู ลคือ ชัลลูม บุตรชาย
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ของ ชัลลูมคือมิบสัม บุตร ชาย ขอ งมิบสัมคือมิชมา 26 บุตร
ชาย ของ มิ ชมา คือ ฮัม มู เอล บุตร ชาย ของ ฮัม มู เอ ล คือ ศัก
เกอร์ บุตรชายของศัก เกอร์คือ ชิ เมอี 27 ชิเมอีมีบุตรชายสิบ
หกคน และบุตรสาวหกคน แต่พีน้
่ องของชิ เมอีหามีบุตรม
ากไม่ ครอบครัว ของเขาก็ไม่ทวีมากขึ้น อย่างกับ คนยู ดาห์
28 เขาทัง
้ หลายอาศัยอยู่ในเมืองเบเออร์เชบา โมลาดาห์ ฮา
ซารชูอาล 29 และที่บิลฮาห์ เอเซม โทลัด 30 เบธูเอล โฮรมาห์
ศิกลาก 31 เบธมารคาโบท ฮาซารสูสิม เบธบิรี และที่ชาอารา
อิม เหล่า นี้ เป็น หัว เมืองของเขาจนถึง ดาวิด ขึ้น ครอบครอง
32 และชนบทของเขาทัง
้ หลายคือ เอตาม อายิน ริม โมน โท
เคน และอาชัน ห้า หัว เมือง 33 รวมอยู่ กับ บรรดาชนบทของ
เขาซึ่งอยู่รอบหัวเมืองเหล่านี้ ไกลไปจนถึงเมืองบาอัล เหล่า
นี้ เป็น ภูมิลําเนาของเขา และสํามะโนครัว เชื้อ สายของเขา
34 เมโชบับ ยัมเลค โยชาห์บุตรชายอามาซิ ยาห์ 35 โยเอล
เยฮูบุตรชายโยชิ บี ยาห์ ผู้เป็น บุตรชายเสไรอาห์ ผู้เป็น บุตร
ชายอาสิ เอล 36 เอลีโอนัย ยาอาโคบาห์ เยโชฮายาห์ อาสา
ยาห์ อาดีเอล เยสิมีเอล เบไนยาห์ 37 ศีซาบุตรชายชิฟี ผู้เป็น
บุตรชายอาโลน ผู้เป็นบุตรชายเยดายาห์ ผู้เป็นบุตรชายชิม
รี ผู้เป็น บุตรชายเชไมอาห์ 38 ท่านที่กล่าวชื่อ มานี้ เป็น เจ้า
นายในครอบครัว ของท่าน และเรือนบรรพบุรุษ ของเขาทัง้
หลายก็เพิม
่ ขึ้นมากมาย
คนสิเมโอนชนะเกโดร์และคนอามาเลขที่ภูเขาเสอีร ์
39

เขา ทัง้ หลาย ได้ เดิน ทาง ไป ถึง ทาง เข้า เมือง ที่ เก โดร์
ถึง ข้างทิศ ตะวัน ออกของหุบเขา เพื่อ หาทุ่ง หญ้า ให้ ฝูง แพะ
แกะของเขา 40 เขาทัง้ หลายก็ พบทุ่ง หญ้า อุดมดี และแผ่น
ดิน นั ้นก็ กว้าง ขวาง เงียบ และ สงบ สันติ เพราะ ชาว เมือง
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ที่อยูก่
่ อน นั ้น เป็น คน ฮาม 41 แล้ว คน เห ล่า นี้ ซึ่งมี ชื่อ ใน
สํามะโนครัว ได้เข้า มา ใน สมัย ของ เฮ เซ คี ยาห์กษั ตริยแห่
์ ง
ยู ดาห์ และ โจมตีเต็นท์ของ เขา และ ที่อยูอาศั
่
ย ทัง้ หลาย ที่
พบอยูที
่ ่ นั่น และกวาดล้างเขาเสีย จนถึง ทุก วัน นี้ แล้ว ก็ตัง้
ภูมิลําเนาอยู่ ในที่ ของเขา เพราะที่ นั่นมีทุ่ง หญ้า ให้ ฝูง แพะ
แกะของเขา 42 ส่วนหนึ่ ง ของเขาเหล่า นั ้น คือ ส่วนคนสิ เม
โอนห้า ร้อยคนพากัน ไปที่ภูเขาเสอีร ์ มีประมุข ชื่อ เป-ลาที
ยาห์ เนอารียาห์ เรไฟยาห์ และอุส ซี เอลบุตรชายทัง้ หลาย
ของอิช อี 43 และเขาได้โจมตีคนอามาเลขส่วนที่เหลือ อยูซึ
่ ่ง
หนี รอดไป แล้วเขาทัง้ หลายก็อาศัยอยูที
่ ่นั ่นจนทุกวันนี้

5
ผู้สืบสายโลหิตของรู เบนถึงสมัยการเป็นเชลย
(เขาเป็นบุตร
หัวปีก็จริง แต่เพราะเขาได้กระทําให้ที่นอนของบิดาของเขา
มีมลทิน สิทธิบุตร หัวปี ของ เขา จึง ตก อยู่ กับ บุตร ชาย ของ
โยเซฟผู้ เป็น บุตรชายอิสราเอล แต่โยเซฟมิได้ขึ้น ทะเบียน
ไว้ ใน สํามะโนครัว เชื้อ สายตา มสิ ทธิบุตร หัวปี 2 แม้ว่า
ยู ดาห์มีกําลัง มาก ใน พวก พี่ น้ อง ของ ตน และ เจ้า นาย
องค์หน่งก
ึ ็มาจากเขา แต่สิทธิบุตรหัวปีก็ยังเป็นของโยเซฟ)
3 บุตรชายของรู เบนบุตรหัวปี ของอิสราเอล คือ ฮาโนค ปั ลลู
เฮสโรนและคารมี 4 บุตรชายของโยเอลคือ เชไมอาห์ บุตร
ชายของเชไมอาห์คือ โกก บุตรชายของโกกคือ ชิ เมอี 5 บุตร
ชาย ของ ชิ เม อีคือมี คาห์ บุตร ชาย ของ มี คาห์ คือ เรอ า ยาห์
บุตรชายของเรอายาห์ คือ บาอัล 6 บุตรชายของบาอัล คือ เบ
เอ ราห์ ผู้ซึ่ง ทิกลัทปิเล เส อร์กษั ตริยเมื
์ อง อัส ซีเรีย ได้ กวาด
1 บุตรชายของรู เบนบุตรหัวปี ของอิสราเอล
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ไปเป็น เชลย ท่านเป็น เจ้า นายของคนรู เบน 7 และญาติ ของ
ท่านตามครอบครัว เมื่อ ขึ้น ทะเบียนสํามะโนครัว เชื้อ สายไว้
นั ้น คือ เจ้าเยอีเอล และเศคาริยาห์ 8 และเบลาบุตรชายอา
ซาส บุตรชายเชมา บุตรชายโยเอล ผู้อาศัยอยู่ในอาโรเออร์
ไกลไปถึงเมืองเนโบและบาอัลเมโอน
คนรู เบนทวีมากขึ้นในทางทิศตะวันออก
9 ท่านอาศัย อยู่ ทางทิศ ตะวันออกไกลออกไปถึง ทางเข้า
ถิน
่ ทุรกัน ดาร ซึ่ง อยู่ ฟาก ข้าง นี้ ของ แม่ นํ้า ยู เฟ รติสด้วย
เพราะ สัตว์ เลี้ยง ของ เขา ทวี มาก ขึ้น ใน แผ่นดินกิ เลอ าด
10 ใน รัชกาล ของ ซา อูล เขา ทัง
้ หลาย ทํา สงคราม กับ คน ฮา
การ์ผู้ต้องล้ม ตายด้วยมือ ของเขา เขาทัง้ หลายอาศัย อยู่ ใน
เต็นท์ของเขาตลอดแถบตะวันออกของกิเลอาด
ผู้สืบสายโลหิตของกาด
11 ลูก หลาน ของ กาด อาศัย อยู่ ตรง หน้า เขา ใน แผ่น
ดิน บา ชาน ไป จนถึง เมือง สา เล คาห์ 12 โย เอล เป็น เจ้า
ชา ฟามเป็นที่สอง ยานัย และ ชา ฟัท ใน บา ชาน 13 และ
วงศ์ญาติของเขาตามเรือนบรรพบุรุษ ของเขา คือมี คาเอล
เมชุ ลลาม เชบา โยรัย ยาคาน ศิอา และเอเบอร์ เจ็ด คน
ด้วย กัน 14 คน เหล่า นี้ เป็น บุตร อาบี ฮา อิล ผู้เป็น บุตร ชาย
หุรี ผู้เป็น บุตรชายยาโรอาห์ ผู้เป็น บุตรชายกิ เลอาด ผู้เป็น
บุตรชายมี คาเอล ผู้เป็น บุตรชายเยชิชัย ผู้เป็น บุตรชายยา
โด ผู้เป็น บุตรชายบุส 15 อาหิ เป็น บุตรชายอับดีเอล ผู้เป็น
บุตรชายกุ นี เป็นเจ้านายในเรือนบรรพบุรุษของเขา 16 และ
เขา ทัง้ หลาย อาศัย อยู่ ใน กิ เลอ าด ใน บา ชาน และ ตาม หัว
เมือง และในเขตทุ่งหญ้าทัง้ สิน
้ ของชาโรนจนสุดเขต 17 คน
เหล่า นี้ ทัง้ สิน
้ ขึ้น ทะเบียนสํามะโนครัว เชื้อ สายไว้ ในรัชกาล
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ของโยธามกษั ตริย์แห่งยูดาห์ และในรัชกาลของเยโรโบอัม
กษั ตริย์แห่งอิสราเอล
คนรู เบน คนกาด และคนตระกูล มนั ส เสห์ครึ่ง หนึ่ ง ชนะ
ชนชาติอื่น
18 คนรู เบน คนกาด และคนตระกูล มนั ส เสห์ครึ่ง หนึ่ งมี
คนเก่งกล้า ผู้ถือดงั ้ และดาบ และโก่งธนู ชํานาญศึกสี่หมื่น
สี่พันเจ็ดร้อยหกสิบคน พรอ
้ มที่จะเข้ารบ 19 เขาทําศึกกับคน
ฮาการ์ เยทูร ์ นาฟิช และโนดับ 20 และเมื่อ เขาได้ รบ
ั ความ
ช่วยเหลือ คนฮาการ์และพวกที่อยูด้
่ วยทุก คนก็ถูกมอบไว้
ในมือ ของเขา เพราะเขาร้องทูล ต่อ พระเจ้า ในการสงคราม
และพระองค์ ทรงประสาทตามคํา ทูล ของเขา เพราะเขาทัง้
หลายวางใจในพระองค์ 21 เขาได้กวาดเอาฝูงสัตว์ของข้าศึก
ไป คืออูฐ ห้า หมื่น ตัว แกะสองแสนห้า หมื่น ตัว ลาสองพัน
และ คน หนึ่ ง แสน 22 เพราะ เขา ล้ม ตาย เสีย มาก ด้วย การ
ศึก ครัง้ นั ้น เป็น มาจากพระเจ้า และเขาทัง้ หลายอาศัย อยู่
ใน ที่ ของ เขา จน ถูก กวาด ไป เป็น เชลย 23 คน ตระกูล มนั ส
เสห์ครึ่ง หนึ่ ง อาศัย อยู่ ในแผ่น ดิน นั ้น เขามี คนมากขึ้น ด้วย
กัน ตัง้ แต่ เมืองบาชานถึง เมือ งบาอัล เฮอร์โมน เสนี ร ์ และ
ภูเขา เฮ อร์โมน 24 ต่อ ไป นี้ เป็น หัวหน้า เรือน บรรพบุรุษ ของ
เขาคือ เอเฟอร์ อิช อี เอลี เอล อัส รีเอล เยเรมีย์ โฮดาวิยาห์
และยาดี เอล เป็น ทแกล้ว ทหาร คนมีชื่อ เสียง เป็น หัวหน้า
เรือนบรรพบุรุษของเขา
คนมนั สเสห์ไหว้รู ปเคารพ
แต่เขา ทัง้ หลาย ละเมิด ต่อ พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ
ของ เขา และ เล่น ชู้ กับ บรรดา พระ ของ ชนชาติ ทัง้ หลาย
แห่ง แผ่น ดิน นั ้น ผู้ซึ่ง พระเจ้า ทรง ทําลาย เสีย ต่อ หน้า
25
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เขา ทัง้ หลาย 26 พระเจ้า แห่งอิส รา เอล จึง ทรง เร้า จิตใจ
ของ ปู ลกษั ตริย์แห่งอัส ซีเรีย และ จิต ใจ ของ ทิกลัทปิเล เส
อร์กษั ตริยแห่
์ งอัส ซีเรีย และ พระองค์ ทรง กวาด เขา ไป เสีย
คือ คนรู เบน คนกาด และคนตระกูลมนั สเสห์ครึง่ หนึ่ ง และ
พาเขาทัง้ หลายไปยัง ฮาลาห์ ฮาโบร์ ฮารา และแม่น้ํา เมือง
โกซาน จนถึงทุกวันนี้

6

ผู้สืบสายโลหิตของเลวี
1 บุตรชายของเลวีคือ เกอร์โชม โคฮาท และเมรารี 2 บุตร
ชายของโคฮาทชื่อ อัม ราม อิส ฮาร์ เฮโบรน และอุส ซี เอล
3 บุตรของอัม รามคือ อาโรน โมเสส และนางมิเรียม บุตร
ชายอาโรนคือ นาดับ อาบีฮู เอเลอาซาร์ และอิธามาร์
ผู้สืบสายโลหิตของพวกปุโรหิตถึงสมัยการเป็นเชลย
4 เอ เลอ า ซาร์ให้กําเนิ ด บุตร ชื่อ ฟีเน หัส ฟีเน หัส ให้
กําเนิ ด บุตร ชื่อ อาบีชูวา 5 อาบีชูวา ให้ กําเนิ ด บุตร ชื่อบุคคี
บุคคีให้กําเนิ ด บุตรชื่ออุสซี 6 อุสซีให้กําเนิ ด บุตรชื่อ เศ-ราหิ
ยาห์ เศ-ราหิ ยาห์ให้กําเนิ ด บุตรชื่อ เมราโยท 7 เมราโยทให้
กําเนิ ด บุตร ชื่อ อา มา ริ ยาห์ อา มา ริ ยาห์ให้กําเนิ ด บุตร ชื่อ
อาหิทูบ 8 อาหิทูบให้กําเนิ ดบุตรชื่อศาโดก ศาโดกให้กําเนิ ด
บุตรชื่ออาหิมาอัส 9 อาหิมาอัสให้กําเนิ ดบุตรชื่ออาซาริยาห์
อา ซา ริ ยาห์ให้กําเนิ ด บุตร ชื่อ โย ฮา นั น 10 และ โย ฮา นั น ให้
กําเนิ ด บุตรชื่อ อาซาริยาห์ (ท่านนี้ แหละที่ทํา หน้าที่ปุโรหิต
อยู่ ในพระวิหารซึ่ง ซาโลมอนทรงสร้างในเยรู ซาเล็ม) 11 อา
ซาริยาห์ให้กําเนิ ด บุตรชื่อ อามาริยาห์ อามาริยาห์ให้กําเนิ ด
บุตร ชื่อ อาหิทูบ 12 อา หิ ทูบ ให้ กําเนิ ด บุตร ชื่อ ศา โดก ศา
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โดก ให้ กําเนิ ด บุตร ชื่อ ชัลลูม 13 ชัลลูม ให้ กําเนิ ด บุตร ชื่อ ฮิ
ลคี ยาห์ ฮิ ล คี ยาห์ให้กําเนิ ด บุตรชื่อ อาซาริ ยาห์ 14 อาซาริ
ยาห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อเสไรอาห์ เสไรอาห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อเย
โฮซาดัก 15 และเยโฮซาดักถูกกวาดไปเป็นเชลย เมื่อพระเย
โฮวาห์ได้ทรงให้ยูดาห์ และเยรู ซาเล็ม เข้า สู่การถูกกวาดไป
เป็นเชลยด้วยหัตถ์ของเนบูคัดเนสซาร์
แต่ละครอบครัวของบุตรชายสามคนของเลวี
โคฮาท และเมรารี 17 ต่อ
ไปนี้ เป็นชื่อบุตรชายของเกอร์โชมคือ ลิบนี และชิเมอี 18 บุตร
ชาย ของ โค ฮาท คือ อัม ราม อิส ฮาร์ เฮ โบ รน และ อุส ซี
เอล 19 บุตรชายของเมรารีคือ มาห์ลี และมูชี เหล่า นี้ เป็น
ครอบครัวของคนเลวีตามพงศ์พันธุบิ
์ ดาของเขา 20 บุตรชาย
ของเกอร์โชมคือลิบนี บุตรชายของลิบนค
ี ือยาหาท บุตรชาย
21
ของยาหาทคือ ศิม มาห์ บุตรชายของศิม มาห์ คือ โยอาห์
บุตรชายของโยอาห์คืออิดโด บุตรชายของอิดโดคือเศ-ราห์
บุตรชายของเศ-ราห์ คือ เยอาเธรัย 22 บุตรชายของโคฮาท
คือ อัมมีนาดับ บุตรชายของอัมมีนาดับคือโคราห์ บุตรชาย
ของ โค ราห์คืออัสสีร ์ 23 บุตร ชาย ขอ งอัสสีร ์ คือ เอ ล คา นาห์
บุตรชายของเอลคานาห์ คือ อาบี ยาสาฟ บุตรชายของอาบี
ยาสาฟคืออัสสีร ์ 24 บุตรชายของอัสสีร ์คือ ทาหัท บุตรชาย
ของทาหัทคืออุรีเอล บุตรชายของอุรีเอลคืออุส ซี ยาห์ บุตร
ชายของอุสซียาห์คือชาอูล 25 บุตรชายของเอลคานาห์คือ อา
มาสั ย และอาหิโมท 26 สําหรับ เอลคานาห์นั ้น บุตรชายของ
เอลคานาห์ คือ โศฟัย บุตรชายของโศฟัย คือ นาหัท 27 บุตร
ชายของนาหัท คือ เอลีอับ บุตรชายของเอลี อบ
ั คือ เยโรฮัม
บุตรชายของเยโรฮัม คือ เอลคานาห์ 28 บุตรชายของซามู เอ
16 บุตรชายของเลวีคือ เกอร์โชม
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ลคือ วัสนีบุตรหัวปี ของเขา และอาบี ยาห์ 29 บุตรชายของ
เมรารีคือ มาห์ ลี บุตรชายของมาห์ลีคือลิบนี บุตรชายของ
ลิบนี คือ ชิ เมอี บุตรชายของชิ เมอีคืออุส ซาห์ 30 บุตรชายขอ
งอุส ซาห์คือ ชิเมอี บุตรชายของชิเมอีคือ ฮักกี ยาห์ บุตรชาย
ของฮักกียาห์คืออาสายาห์ 31 เหล่านี้ เป็นบุคคลที่ดาวิดทรง
แต่งตัง้ ให้ดูแลการร้องเพลงในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์
หลังจากที่หีบพันธสัญญามาตัง้ อยูที
่ ่นั ่นแล้ว 32 เขาทัง้ หลาย
ทําการปรนนิ บัติด้วยเพลง ข้างหน้าที่ พักอาศัยในพลับพลา
แห่ง ชุมนุม จน ซา โลม อน ได้ ทรง สร้าง พระ นิ เวศ ของ พระ
เยโฮวาห์ในเยรู ซาเล็ม และเขาได้ปฏิบัติ หน้าที่ของเขาตาม
ตําแหน่ ง 33 ต่อไปนี้ เป็นบุคคลที่ปฏิบัติงานอยูพร
่ ้อมกับบุตร
ของ เขา พวก บุตร ชาย ของ คน โค ฮาท คือ เฮ มาน นั กร้อง
ผู้เป็น บุตรชายโยเอล ผู้เป็น บุตรชายเชมู เอล 34 ผู้เป็น บุตร
ชายเอลคานาห์ ผู้เป็น บุตรชายเยโรฮัม ผู้เป็น บุตรชายเอ
ลี เอล ผู้เป็น บุตร ชาย โท อาห์ 35 ผู้เป็น บุตร ชา ยศูฟ ผู้เป็น
บุตรชายเอลคานาห์ ผู้เป็น บุตรชายมาฮาท ผู้เป็น บุตรชาย
อา มาสั ย 36 ผู้เป็น บุตร ชาย เอ ล คา นาห์ ผู้เป็น บุตร ชาย โย
เอล ผู้เป็น บุตรชายอาซาริ ยาห์ ผู้เป็น บุตรชายเศฟัน ยาห์
37 ผู้เป็ น บุตรชายทาหัท ผู้เป็ น บุตรชายอัสสีร ์ ผู้เป็ น บุตรชา
ยอาบียาสาฟ ผู้เป็นบุตรชายโคราห์ 38 ผู้เป็นบุตรชายอิสฮาร์
ผู้เป็น บุตร ชาย โค ฮาท ผู้เป็น บุตร ชาย เลวี ผู้เป็น บุตร ชาย
อิสราเอล 39 กับ อาสาฟพี่ น้องของเขา ผู้ซึ่ง ยืน อยู่ ข้างขวา
มือ ของเขา คือ อาสาฟบุตรชายเบเรคิ ยาห์ ผู้เป็น บุตรชายชิ
เมอา 40 ผู้เป็นบุตรชายมีคาเอล ผู้เป็นบุตรชายบาอาเสยาห์
ผู้เป็น บุตรชายมัลคิ ยาห์ 41 ผู้เป็น บุตรชายเอทนี ผู้เป็น บุตร
ชายเศ-ราห์ ผู้เป็น บุตรชายอาดายาห์ 42 ผู้เป็น บุตรชายเอ
ธาน ผู้เป็น บุตรชายศิม มาห์ ผู้เป็น บุตรชายชิ เมอี 43 ผู้เป็น
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บุตรชายยาหาท ผู้เป็นบุตรชายเกอร์โชม ผู้เป็นบุตรชายเลวี
44 ที่ข้างซ้ายมือมีบุตรชายของเมรารี พี่น้ องของเขาคือ เอ
ธาน ผู้ เป็น บุตร ชาย คีชี ผู้เป็น บุตร ชา ยอับดี ผู้เป็น บุตร ชา
ยมัลลูค 45 ผู้เป็น บุตรชายฮาชาบิ ยาห์ ผู้เป็น บุตรชายอามา
ซิยาห์ ผู้เป็นบุตรชายฮิลคียาห์ 46 ผู้เป็นบุตรชายอัมซี ผู้เป็น
บุตรชายบานี ผู้เป็นบุตรชายเชเมอร์ 47 ผู้เป็นบุตรชายมาห์
ลี ผู้เป็น บุตรชายมูชี ผู้เป็น บุตรชายเมรารี ผู้เป็น บุตรชาย
เลวี 48 และคนเลวีพีน้
่ องของเขาได้ รบ
ั แต่ง ตัง้ ให้ปฏิบัติงาน
ทุกอย่างของพลับพลาของพระนิ เวศของพระเจ้า
ผู้สืบสายโลหิตของอาโรน

49

แต่อา โร นกับ บุตร ชาย ของ ท่าน ถวาย เครือ
่ ง บูชา บน
แท่นเครือ
่ งเผาบูชาและบนแท่นเครือ
่ งหอม และปฏิบติ
ั งาน
ทัง้ สิน
้ ในที่บริสุทธิที
์ ่สุด และกระทํา การลบมลทิน บาปของ
อิสราเอล ตาม ทุก อย่าง ที่ โมเสส ผู้รับ ใช้ของ พระเจ้า ได้
บัญชา ไว้ 50 ต่อ ไป นี้ เป็น บุตร ชาย ของ อา โร น คือ เอ เลอ า
ซาร์ บุตรชายของเอเลอาซาร์คือ ฟีเนหัส บุตรชายของฟีเน
หัส คือ อาบีชูวา 51 บุตร ชา ยอาบีชูวาคือบุคคี บุตร ชาย ของ
บุคคีคืออุสซี บุตรชายของอุส ซี คือ เศ-ราหิ ยาห์ 52 บุตรชาย
ของเศ-ราหิ ยาห์ คือ เมราโยท บุตรชายของเมราโยทคือ อา
มาริยาห์ บุตรชายของอามาริยาห์คืออาหิทูบ 53 บุตรชายขอ
งอาหิทูบคือศาโดก บุตรชายของศาโดกคืออาหิมาอัส
บรรดาหัวเมืองของคนเลวี
ต่อ ไป นี้ เป็นที่ อาศัย ของ เขา ตาม ค่าย ใน เขตแดน ของ
เขา คือ ลูก หลาน ของ อา โรน ครอบครัว คน โค ฮาท เพราะ
สลาก ตก เป็น ของ เขา 55 เขา ได้ รับ เมือง เฮ โบ รน ใน แผ่น
ดิน ยู ดาห์ และทุ่ง หญ้า ซึ่ง อยู่ ล้อมรอบนั ้น 56 แต่ทุ่ง นาและ
54
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ตามชนบทของเมืองนั ้น เขายกให้แก่คาเลบบุตรชายเยฟุน
เนห์ 57 เขาให้ เมืองต่างๆแห่ง ยู ดาห์แก่ลูก หลานของอาโรน
คือ เมืองเฮโบรนซึ่ง เป็น เมืองลี้ภัย เมืองลิ บนาห์กับทุ่ง หญ้า
เมืองยาททีร ์ เมืองเอชเทโมอากับทุ่ง หญ้า 58 ฮีเลนพร้อม
กับทุ่ง หญ้า เดบีรพร
์ ้ อมกับทุ่ง หญ้า 59 อาชานพร้อมกับทุ่ง
หญ้า และเบธเชเมชพร้อมกับทุ่ง หญ้า 60 และจากดิน แดน
ตระกูล เบน ยา มินก็ มอบ เมือง เก บา พร้อม กับทุ่ง หญ้า อา
เล เมท พร้อม กับทุ่ง หญ้า และ อา นา โธท พร้อม กับทุ่ง หญ้า
หัว เมือง ทัง้ สิน
้ ของ เขา ทุก ครอบครัว เป็น สิบ สาม หัว เมือง
61
ด้วย กัน
ส่วน คน โค ฮาท ที่เหลือ อยูนั
่ ้น ได้ รับ ส่วน มอบ
โดย สลาก ที่ได้จาก ครอบครัว ของ ตระกูล จาก ตระกูล มนั ส
เสห์ครึ่ง หนึ่ งมีสิบหัว เมือง 62 และมอบสิบ สามหัว เมืองจาก
ตระกูล อิส สาคาร์ ตระกูล อาเชอร์ ตระกูลนัฟ ทาลี และจาก
ตระกูลมนั สเสห์ในบาชานให้แก่คนเกอร์โชมตามครอบครัว
ของเขา 63 และมอบโดยสลากสิบ สองหัว เมืองจากตระกูล
รู เบน ตระกูล กาด และตระกูล เศบูลุนให้แก่คนเมรารีตาม
ครอบครัว ของเขา 64 ดังนี้ แหละประชาชนอิสราเอลได้ มอบ
หัวเมืองพร้อมกับทุ่งหญ้าให้แก่คนเลวี 65 และคนอิสราเอล
ได้ จับ สลาก ให้ หว
ั เมือง จาก ตระกูล ยู ดาห์ ตระกูล สิ เม โอน
และ ตระกูล เบน ยา มิน ตาม ที่กล่าว ชื่อ ไว้ นั ้น ด้วย 66 และ
ครอบครัว คน โค ฮาท ที่เหลือ อยูมี
่ หัว เมือง อัน เป็น ดิน แดน
67
ของเขาจากตระกูล เอฟราอิม คนอิสราเอลได้ให้หัว เมือง
ลี้ภัย คือ เมือง เชเคม พร้อม กับทุ่ง หญ้า ใน ถิน
่ ภู เขา เอ ฟ รา
68
อิม เมืองเกเซอร์พร้อมกับทุ่งหญ้า เมืองโยกเมอัมพร้อม
กับทุ่ง หญ้า เมืองเบธโฮโรนพร้ อมกับทุ่ง หญ้า 69 เมือ งอัย
ยาโลนพร้อมกับทุ่ง หญ้า เมือ งกัท ริม โมนพร้อมกับทุ่ง หญ้า
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และ มอบ เมือง จาก ตระกูล มนั ส เสห์ครึง่ หนึ่ ง คือ เมือง
อา เนอ ร์พร้ อมกับทุ่ง หญ้า เมือง บิเลอัม พร้อม กับทุ่ง หญ้า
ให้แก่ครอบครัว คน โค ฮาท ที่เหลือ อยู่ 71 ดิน แดน ของ มนั ส
เสห์ครึ่งตระกูลที่มอบให้แก่คนเกอร์โชมคือ โกลานในเมือง
บาชานพร้อมกับทุ่ง หญ้า และอัช ทาโรทพร้อมกับทุ่ง หญ้า
72 และจากตระกูล อิส สาคาร์ คือ เมืองเคเดชพร้อมกับทุ่ง
หญ้า เมือ งดาเบรัท พร้อม กับทุ่ง หญ้า 73 และ เมือง รา โมท
พร้อมกับทุ่งหญ้า และเมืองอาเนมพร้อมกับทุ่งหญ้า 74 จาก
ตระกูลอาเชอร์ คือ เมืองมาชาลพร้อมกับทุ่งหญ้า เมืองอับ
โดนพร้อมกับทุ่งหญ้า 75 เมืองหุกอกพร้อมกับทุ่งหญ้า และ
เมือง เรโหบ พร้อม กับทุ่ง หญ้า 76 และ จาก ตระ กูลนัฟ ทา ลี
คือ เมืองเคเดชในกาลิ ลีพร้ อมกับทุ่ง หญ้า เมืองฮัม โมนพ
ร้อมกับทุ่ง หญ้า เมืองคี ร ย
ิ าธาอิม พร้อมกับทุ่ง หญ้า 77 ส่วน
คนเมรารีที่เหลืออยูนั
่ ้นได้รบ
ั จากตระกูลเศบูลุนคือ เมืองริม
โมนพร้อมกับทุ่งหญ้า เมืองทาโบร์พร้อมกับทุ่งหญ้า 78 และ
ฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างโน้ นที่เยรีโค คือฟากตะวันออกของ
แม่น้ําจอร์แดนนั ้น จากตระกูลรู เบน คือเมืองเบเซอร์ในถิน
่
ทุรกัน ดารพร้อมกับทุ่ง หญ้า เมืองยาฮาสพร้อมกับทุ่ง หญ้า
79 เมือง เคเด โมท พร้อม กับทุ่ง หญ้า และ เมือง เม ฟา อาท
พร้อมกับทุ่ง หญ้า 80 และจากตระกูล กาด คือ เมืองราโมท
ในกิ เลอาดพร้อมกับทุ่งหญ้า เมืองมาหะนาอิมพร้อมกับทุ่ง
หญ้า 81 เมืองเฮสโบนพร้ อมกับทุ่ง หญ้า เมืองยาเซอร์พร้
อมกับทุ่งหญ้า

7
บุตรชายของอิสสาคาร์
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1

บุตรชายของอิส สาคาร์ คือ โทลา ปูอาห์ ยาชูบ และชิม
โรน สี่คนด้วยกัน 2 บุตรชายของโทลาคือ อุสซี เรไฟยาห์ เย
รีเอล ยามัย ยิบสัม และเชมู เอล หัวหน้าในเรือนบรรพบุรุษ
ของเขา คือ ของโทลา เป็น ทแกล้ว ทหารของพงศ์พันธุของ
์
เขา และ จํานวน ของ คน เหล่า นี้ ใน รัช สมัย ของ ดา วิด เป็น
สอง หมื่น สอง พัน หก ร้อย คน 3 บุตร ชาย ขอ งอุส ซีคือ อิส
ราหิ ยาห์ และบุตรชายของอิส ราหิ ยาห์คือ มีคาเอล โอบา
ดีห์ โยเอล และอิส ชี อาห์ ห้า คนด้วยกัน ทุกคนเป็น คนชัน
้
4
หัวหน้า และ พร้อม กับ คน เหล่า นี้ ตาม พงศ์พันธุของ
์
เขา
ตามเรือนบรรพบุรุษ ของเขา มีหน่วยทหารศึก สามหมื่น หก
พัน คน เพราะเขามี ภรรยาและบุตรชายมาก 5 ญาติพี่น้ อง
ของเขาซึ่งเป็นคนในบรรดาครอบครัวของอิสสาคาร์ มีหมด
ด้วยกัน เป็น ทแกล้ว ทหารแปดหมื่น เจ็ด พัน คน ขึ้น ทะเบียน
ไว้ในสํามะโนครัวเชื้อสาย
ผู้สืบสายโลหิตของเบนยามิน

6 บุตรชายของเบนยามินคือ เบลา เบเคอร์ และเยดียาเอล

สามคนด้วยกัน 7 บุตรชายของเบลาคือ เอสโบน อุสซี อุสซี
เอล เยรีโมท และอิรี ห้า คนด้วยกัน เป็น หัวหน้า ของเรือน
บรรพบุรุษ เป็นทแกล้วทหาร และจํานวนที่ข้น
ึ ทะเบียนไว้ใน
สํามะโนครัว เชื้อ สายของเขาเป็น สองหมื่น สองพัน สามสิบ
สี่คน 8 บุตร ชาย ของ เบเค อร์คือ เศ มิ ราห์ โย อาช เอ ลี เย
เซอร์ เอลีโอนัย อมรี เยรีโมท อาบี ยาห์ อานาโธท และอา
เลเมท ทัง้ หมดนี้ เป็น บุตรชายของเบเคอร์ 9 และจํานวนที่
ขึ้น ทะเบียนไว้ ในสํามะโนครัว เชื้อ สาย ตามพงศ์พันธุ ์ เป็น
หัวหน้าเรือนบรรพบุรุษของเขา เป็นทแกล้วทหาร เป็นสอง
หมื่นสองร้อยคน 10 บุตรชายของเยดียาเอลคือ บิลฮาน และ
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บุตรชายของบิลฮานคือ เยอูช เบนยามิน เอฮูด เคนาอะนาห์
เศธาน ทารชิช และอาหิ ชาฮาร์ 11 ทัง้ หมดนี้ เป็น บุตรชาย
ของ เย ดี ยา เอล ตาม หัวหน้า เรือน บรรพบุรุษ ของ เขา เป็น
ทแกล้วทหาร เป็นหนึ่ งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยคน พร้อมที่ จะ
ทําศึกสงคราม 12 และชุ ปปิม และหุปปิม เป็นบุตรอิระ และ
หุชิมบุตรชายอาเฮอร์
บุตรชายของนั ฟทาลี
13 บุตร ชาย ของ นั ฟ ทา ลีคือ ยา ซี เอล กุนี เย เซอร์ และ
ชัลลูม ลูกหลานของนางบิลฮาห์
ผู้สืบสายโลหิตของมนั สเสห์
14 บุตร ชาย ของ มนั ส เสห์คือ อัส รี เอล ซึ่ง นาง กําเนิ ด
ให้ท่าน (แต่ภรรยา น้ อย ของ ท่าน คือ ชาว อา รัม กําเนิ ด มา
คีรบิ
์ ดา ขอ งกิ เลอ าด 15 มา คีรก็
์ รับ พี่ สาว ของ หุปปิม และ ชุ
ปปิม มา เป็น ภรรยา พีสาว
่
ของ เขา ชื่อ มา อา คาห์) และ คน
ที่ สอง ชื่อ เศโลเฟ หัด และ เศโลเฟหัดมีบุตร สาว 16 และ มา
อาคาห์ ภรรยาของมาคีร ์คลอดบุตรชายคนหนึ่ ง นางเรียก
ชื่อ เขาว่า เปเรช และน้ องชายของเขาชื่อ เชเรช และบุตร
ชายของเขาชื่อ อุลาม และราเคม 17 บุตรชายของอุ ลามคือ
เบดาน เหล่า นี้ เป็น บุตรชายกิ เลอาด ผู้เป็น บุตรชายมาคีร ์
ผู้เป็นบุตรชายมนั สเสห์ 18 และฮัมโมเลเคทน้ องสาวของเขา
คลอดบุตรชื่ออิชโฮด อาบีเยเซอร์ และมาฮาลาห์ 19 บุตรชาย
ของเชมิดาคือ อาหิยัน เชเคม ลิคฮี และอานี ยม
ั
ผู้สืบสายโลหิตของเอฟราอิม
บุตรชายของเอฟราอิม คือ ชู เธลาห์ และบุตรชายของ
ชู เธลาห์ คือ เบเรด บุตรชายของเบเรดคือ ทาหัท บุตรชาย
ของทาหัท คือ เอลอาดาห์ บุตรชายของเอลอาดาห์ คือ ทา
20
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หัท 21 บุตรชายของทาหัท คือ ศาบาด บุตรชายของศาบาด
คือชูเธลาห์ กับเอเซอร์และเอเลอัด ซึ่งคนของกัทผู้ที่เกิดใน
เมืองนั ้น ได้ ฆ่า เสีย เพราะเขาทัง้ หลายลงมาปล้น สัตว์เลี้ยง
ของเขา 22 และเอฟราอิม บิดาของเขาไว้ทุกข์โศกเศร้า เป็น
หลายวัน และพี่ น้องของเขาก็ มาเล้าโลมเขา 23 และเอฟ
ราอิ มก็เข้า ไปหาภรรยา และนางก็ตัง้ ครรภ์คลอดบุตรชาย
คนหนึ่ ง และท่านเรียกชื่อเขาว่า เบรียาห์ เพราะเหตุชว
ั ่ ร้าย
ตก อยู่ กับ เรือน ของ เขา 24 (บุต รสาว ของ ท่าน ชื่อ เช เอ ราห์
ผู้ซึ่งสร้างเมืองเบธโฮโรนล่างและบน และเมืองอุสเซนเชเอ
ราห์) 25 เอฟราอิมมีบุตรชายชื่อเรฟาห์ บุตรชายของเรฟาห์
คือเรเชฟ บุตรชายของเรเชฟคือเทลาห์ บุตรชายของเทลาห์
คือ ทาหาน 26 บุตรชายของทาหานคือ ลาดาน บุตรชายของ
ลาดานคืออัมมีฮูด บุตรชายของอัมมีฮูดคือเอลีชามา 27 บุตร
ชายของเอลีชามาคือนูน บุตรชายของนูนคือโยชูวา
กรรมสิทธิของเอฟราอิ
ม
์
ที่ดินกร รม สิทธิ์ และ ภูมิลําเนา ของ เขา คือ เบธ เอ ล
พร้อมกับบรรดาหัวเมือง และนาอารันด้านตะวันออก และ
เกเซอร์ด้านตะวันตกพร้อมกับบรรดาหัวเมือง เชเคมพร้อม
กับ บรรดา หัว เมือง และ กา ซา พร้อม กับ บรรดา หัว เมือง
29 และตามพรมแดนของคนมนั สเสห์ มีเมืองเบธชานพร้อม
กับ บรรดาหัว เมือง ทาอานาคพร้อมกับ บรรดาหัว เมือง เม
กิดโดพร้อมกับบรรดาหัวเมือง โดร์พรอ
้ มกับบรรดาหัวเมือง
ลูกหลานโยเซฟบุตรชายอิสราเอลได้อาศัยอยูใ่ นที่เหล่านี้
28

บุตรชายของอาเชอร์
บุตร ชาย ของ อา เชอ ร์คือ อิ มนาห์ อิ ชวา ห์ อิ ชวี เบ
รี ยาห์ และ เส ราห์ น้ อง สาว ของ เขา 31 บุตร ชาย ของ เบ รี
ยาห์คือ เฮเบอร์และมัล คี เอล ผู้เป็น บิดาของบิร ซาวิธ 32 เฮ
เบอร์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อยาเฟล็ท โชเมอร์ โฮธามและชูวานอ
้ ง
30
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สาวของเขา 33 บุตรชายของยาเฟล็ทคือ ปาสัค บิมฮาล และ
อัชวาท เหล่านี้ เป็นบุตรยาเฟล็ท 34 บุตรชายของเชเมอร์คือ
อาฮี โรกาห์ เยฮุบบาห์ และอารัม 35 บุตรชายของเฮเลมน้ อง
ชายของเขาคือ โศฟาห์ อิมนา เชเลช และอามัล 36 บุตรชาย
ของโศฟาห์คือ สุอาห์ ฮารเนเฟอร์ ชูอัล เบรี อิมราห์ 37 เบเชอ
ร์ โฮด ชัม มา ชิลชาห์ อิ ธราน และเบโอรา 38 บุตรชายของ
เยเธอร์คือ เยฟุน เนห์ ปิสปา และอารา 39 บุตรชายของอุล
ลาคือ อาราห์ ฮัน นี เอล และรีเซีย 40 ทัง้ สิน
้ เหล่า นี้ เป็น คน
ของอาเชอร์ หัวหน้าในเรือนบรรพบุรุษของเขา เป็นทแกล้ว
ทหารที่คัดเลือกไว้ เป็นเจ้านายใหญ่ จํานวนที่ข้น
ึ ทะเบียนไว้
ในสํามะโนครัวเชื้อสายเพื่อทําศึกสงครามเป็นสองหมื่นหก
พันคน

8

บุตรชายและหัวหน้าตระกูลของเบนยามิน
1 เบนยามิน ให้ กําเนิ ด เบลาบุตรหัวปี ของเขา อัชเบลคน
ที่สอง อา หะ ราห์คนที่สาม 2 โน ฮาห์คนที่สี่ รา ฟา คน ที่ห้า
3 และบุตรชายของเบลาคือ อัดดาห์ เก-รา อาบีฮูด 4 อาบีชูวา
นาอามาน อาโหอาห์ 5 เก -รา เชฟู ฟาน และหุ ราม 6 ต่อ ไป
นี้ เป็นบุตรชายของเอฮูด เขาทัง้ หลายเป็นหัวหน้าบรรพบุรุษ
ของชาวเมืองเกบา และเขาถูกกวาดไปเป็นเชลยยังเมืองมา
นาฮาท 7 คือนาอามาน อาหิยาห์ และเก-รา เขาทัง้ หลายถูก
กวาดไปเป็นเชลย และท่านให้กําเนิ ดบุตรชื่ออุสซาห์ และอา
หิฮูด 8 และชาหะราอิมให้กําเนิ ดบุตรในดินแดนโมอับ ภาย
หลัง จากที่ เขาได้ไล่หุชิมและบาอาราภรรยาของเขาไปแล้ว
9 เขาให้กําเนิ ดบุตรกับโฮเดชภรรยาของเขาคือ โยบับ ศิเบีย
เมชา มัลคาม 10 เยอูส สาเคีย และมิรมาห์ เหล่านี้ เป็นบุตร
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ชายของเขา เป็นหัวหน้าบรรพบุรุษของเขา 11 เขาให้กําเนิ ด
บุตรกับหุชิมด้วยคือ อาบีทูบ และเอลปาอัล 12 บุตรชายของ
เอลปาอัล คือ เอเบอร์ มิชอัม และเชเมด ผู้สร้างเมืองโอโน
และเมืองโลดพร้อมกับ หัว เมือง 13 และเบรียาห์ และเชมา
เขาทัง้ หลายเป็น หัวหน้า บรรพบุรุษ ของชาวเมือ งอัย ยาโลน
ผู้ซึ่งขับไล่ ชาวเมืองกัทไปเสียนั ้น 14 และอาหิโย ชาชัก และ
เยรีโมท 15 เศบาดิ ยาห์ อาราด เอเดอร์ 16 มีคาเอล อิช ปาห์
และโยฮาเป็นบุตรชายของเบรียาห์ 17 เศบาดิยาห์ เมชุลลาม
ฮิ ส คี เฮเบอร์ 18 อิช เมรัย ยิ สลิ ยาห์ และโยบับ เป็น บุตรชาย
ของเอลปาอัล 19 ยาคิม ศิครี ศับดี 20 เอลีเยนั ย ศิลเลธัย เอลี
เอล 21 อาดายาห์ เบไรอาห์ และชิมราทเป็นบุตรชายของชิเม
อี 22 อิชปาน เอเบอร์ เอลีเอล 23 อับโดน ศิครี ฮานาน 24 ฮานั น
ยาห์ เอลาม อันโธธียาห์ 25 อิฟไดยาห์ และเปนูเอลเป็นบุตร
ชายของชาชัก 26 ชัมเชรัย เชหะรียาห์ อาธาลิ ยาห์ 27 ยาอา
เรชียาห์ เอลี ยาห์ และศิครี เป็นบุตรชายของเยโรฮัม 28 คน
เหล่านี้ เป็นหัวหน้าบรรพบุรุษของเขา ตามพงศ์พันธุของเขา
์
เป็นชัน
่
ซาเล็ม 29 และในกิเบโอน
้ หัวหน้า คนเหล่านี้ อยูในเยรู
ก็มีบิดาของกิเบโอนอาศัยอยู่ และภรรยาของท่านชื่อมาอา
คาห์ 30 บุตรชายหัวปี ของท่านชื่ออับโดน แล้วก็มี ศูร ์ คีช บา
อัล นาดับ 31 เกโดร์ อาหิโย เศเคอร์ 32 และมิกโลทให้กําเนิ ด
บุตรชื่อ ชิ เมอาห์ คนเหล่า นี้ อาศัย อยู่ ตรงข้ามกับ ญาติ ของ
เขาในเยรู ซาเล็มด้วย เขาอยูก
่ ับญาติของเขา
ผู้สืบสายโลหิตของซาอูล
33

เนอร์ให้กําเนิ ด บุตรชื่อ คีช คีช ให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ ซาอูล
ซาอูลให้กําเนิ ดบุตรชื่อโยนาธาน มัลคีชูวา อาบีนาดับ และ
เอชบาอัล 34 และบุตรชายของโยนาธานคือ เมริบบาอัล และ
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เมริบบาอัลให้กําเนิ ดบุตรชื่อมค
ี าห์ 35 บุตรชายของมีคาห์คือ
ปีโธน เมเลค ทาเรีย และอาหัส 36 และอาหัสให้กําเนิ ดบุตร
ชื่อเยโฮอัดดาห์ และเยโฮอัดดาห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่ออาเลเมท
อัส มาเวทและศิ มรี ศิ มรีให้กําเนิ ด บุตรชื่อ โมซา 37 โมซาให้
กําเนิ ด บุตรชื่อบิ เนอา บุตรชายของบิ เนอาคือ ราฟาห์ บุตร
ชายของราฟาห์คือเอเลอาสาห์ บุตรชายของเอเลอาสาห์คือ
อาเซล 38 อาเซลมีบุตรชายหกคน และต่อ ไปนี้ เป็น ชื่อ ของ
เขา อัสรีคัม โบเครู อิชมาเอล เชอาริยาห์ โอบาดีห์ และฮา
นั น ทัง้ หมดนี้ เป็น บุตรชายของอาเซล 39 บุตรชายของเอเช
กน้ องชายของเขาคือ อุลามบุตรหัวปีของเขา เยฮูชคนที่สอง
และเอลีเฟเลทคนที่สาม 40 บุตรชายของอุลามเป็นคนที่เป็น
ทแกล้วทหาร นั กธนู มีลูกหลานมากหนึ่ งร้อยห้าสิบคน คน
เหล่านี้ ทัง้ สิน
้ เป็นลูกหลานของเบนยามิน

9
1

สํามะโนครัวเชื้อสายของอิสราเอลและยูดาห์

ดัง นั ้นอิสราเอลทัง้ ปวงได้ ข้น
ึ ทะเบียนไว้ในสํามะโนครัว
เชื้อ สาย และ ดูเถิด ทะเบียน นี้ ก็บันทึก ไว้ ใน หนั งสือ ขอ
งกษั ตริย์แห่งอิส ราเอลและยู ดาห์ ผู้ถูกกวาดไปเป็น เชลย
ในบาบิ โลนเพราะการละเมิด ของเขา 2 ฝ่ายพวกแรกที่เข้า
มา อาศัย ใน ที่กรรมสิทธิของ
เขา อีก ใน บรรดา หัว เมือง ของ
์
เขานั ้น คืออิส ราเอล พวกปุโรหิต พวกเลวี และพวกคนใช้
ประจํา พระวิหาร 3 และในเยรู ซาเล็ม มี ประชาชนบางคนใน
พวกยู ดาห์ พวกเบนยามิน พวกเอฟราอิม และพวกมนั ส
เสห์ ได้อาศัย อยู่ 4 คืออุธย
ั เป็น บุตรชายอัม มี ฮูด ผู้เป็น บุตร
ชายอมรี ผู้เป็น บุตรชายอิ มรี ผู้เป็น บุตรชายบานี ในพวก
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บุตรเปเรศ ผู้เป็น บุตรชายยู ดาห์ 5 และจากคนชีโลห์คือ อา
สายาห์บุตรหัวปี และบุตรชายของเขา 6 จากบุตรชายของ
เศ-ราห์คือ เยอูเอล กับ ญาติ ของเขาเป็น หกร้อยเก้า สิบ คน
7 จากลูก หลานของเบนยามิ นคือ สัลลู ผู้เป็ น บุตรชายเม
ชุ ล ลาม ผู้เป็น บุตรชายโฮดาวิ ยาห์ ผู้เป็น บุตรชายหัส เสนู
อาห์ 8 อิบเนยาห์บุตรชายเยโรฮัม เอลาห์บุตรชายอุสซี ผู้เป็น
บุตร ชาย มิค รี และ เม ชุ ล ลาม บุตร ชาย เชฟ าทิ ยาห์ ผู้เป็น
บุตรชายเรอู เอล ผู้เป็น บุตรชายอิบนี ยาห์ 9 และญาติ ของ
เขาตามพงศ์พันธุของเขา
์
เป็น เก้า ร้อยห้า สิบ หกคน ทัง้ สิน
้
นี้ เป็นประมุขของบรรพบุรุษตามเรือนบรรพบุรุษของเขา
พวกปุโรหิตใหญ่
10 จากพวกปุ โรหิตมี เยดายาห์ เยโฮยาริบ ยาคีน 11 และ
อา ซา ริ ยาห์ ผู้เป็น บุตร ชาย ฮิ ล คี ยาห์ ผู้เป็น บุตร ชาย เม
ชุ ล ลาม ผู้เป็น บุตร ชา ยศา โดก ผู้เป็น บุตร ชาย เม รา โยท
ผู้เป็น บุตร ชา ยอาหิทูบ เจ้า หน้าที่ปกครอง ของ พระ นิ เวศ
แห่งพระเจ้า 12 และอาดายาห์ ผู้เป็นบุตรชายเยโรฮัม ผู้เป็น
บุตรชายปาชเฮอร์ ผู้เป็น บุตรชายมัลคิ ยาห์ และมาอาสัย
ผู้เป็นบุตรชายอาดี เอล ผู้เป็นบุตรชายยาเซราห์ ผู้เป็นบุตร
ชายเมชุลลาม ผู้เป็นบุตรชายเมชิลเลมิท ผู้เป็นบุตรชายอิม
เมอร์ 13 และญาติ ของเขา หัวหน้า เรือนบรรพบุรุษ ของเขา
รวมเป็น หนึ่ ง พัน เจ็ด ร้อยหกสิบ คน เป็น คนสามารถมากที่
จะทํางานปรนนิ บัติในพระนิ เวศของพระเจ้า
คนเลวีอาศัยอยูใ่ นกรุ งเยรู ซาเล็ม

14 จากคนเลวีมี เชไมอาห์ ผู้เป็ นบุตรชายหัสชูบ ผู้เป็ นบุตร

ชายอัสรีคัม ผู้เป็นบุตรชายฮาซาบิยาห์ ลูกหลานของเมรารี
15 กับบัคบัคคาร์ เฮเรช กาลาล และมัทธานิ ยาห์ ผู้เป็ นบุตร
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ชายมีคา ผู้เป็นบุตรชายศิครี ผู้เป็นบุตรชายอาสาฟ 16 และ
โอ บา ดีห์ ผู้เป็น บุตร ชาย เชไม อาห์ ผู้เป็น บุตร ชาย กา ลาล
ผู้เป็น บุตรชายเยดู ธูน และเบเรคยาห์ ผู้เป็น บุตรชายอาสา
ผู้เป็นบุตรชายเอลคานาห์ ผู้อาศัยอยูใ่ นชนบทของชาวเนโท
ฟาห์ 17 ผู้เฝ้าประตูคือ ชัลลูม อักขูบ ทัลโมน อาหิมาน และ
ญาติ ของเขา ชัลลูม เป็น หัวหน้า 18 ประจํา อยูจนบั
่
ดนี้ ที่พระ
ทวารของกษั ตริย์ ทางด้านตะวัน ออก คนเหล่า นี้ เป็น ผู้ เฝ้า
ประตูค่ายของคนเลวี 19 ชัลลูมเป็นบุตรชายโคเร ผู้เป็นบุตร
ชายอาบียาสาฟ ผู้เป็นบุตรชายโคราห์ และญาติของเขาคือ
เรือนบรรพบุรุษ ของเขา คือ คนโคราห์ เป็น ผู้ดูแลการงาน
ปรนนิ บัติ เป็น ผู้ เฝ้า ธรณี ประตูของพลับพลา ดัง บรรพบุรุษ
ของเขา เป็น ผู้ดูแลค่ายของพระเยโฮวาห์ เป็น ผู้ดูแลทาง
เข้า 20 และฟีเนหัสบุตรชายเอเลอาซาร์ เป็น ผู้ ครอบครอง
เหนื อเขาในกาลก่อน พระเยโฮวาห์ทรงสถิตกับเขา 21 เศคา
ริยาห์ บุตรชายเมเชเลมิ ยาห์ เป็น ผู้ เฝ้า ทางเข้า ประตูพลับ
พลา แห่ง ชุมนุม 22 ผู้ถูก เลือก เป็น ผู้ เฝ้า ประตูที่ธรณี นั ้นมี
สองร้อยสิบ สองคน เขาขึ้น ทะเบียนสํามะโนครัว เชื้อ สายไว้
ในชนบทของเขา ดาวิด และซามู เอลผู้ ทํานายได้ สถาปนา
เขาไว้ในตําแหน่ ง หน้าที่ 23 ดัง นั ้น เขาและลูก หลานของเขา
จึง เป็น ผู้ดูแล ประตู รัว้ พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ วาห์ เป็น ผู้
เฝ้า ประตู รวั ้ พระนิ เวศแห่ง พลับพลา 24 ผู้ ดูแลประตู รวั ้ อยู่
ทัง้ สี่ด้าน คือด้านตะวันออก ตะวันตก เหนื อ และใต้ 25 และ
ญาติ ของเขาซึ่ง อยู่ ในชนบทของเขาต้องเข้า มาทุกๆเจ็ด วัน
ตามเวลากําหนดเพื่อจะอยูก
่ ับคนเหล่านี้
หน้าที่สําคัญของคนเลวีบางคน
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เพราะ นาย ประ ตู รัวท
้ ัง้ สี่คน ผู้เป็น พวก เลวีนั ้น
มีตําแหน่ ง หน้าที่เป็น ผู้ดูแล ห้อง และ คลัง ของ พระ นิ เวศ
แห่ง พระเจ้า 27 และ เขา พัก อาศัย อยู่ รอบ พระ นิ เวศ ของ
พระเจ้า เพราะหน้าที่ เฝ้า ตกอยู่กับ เขา และเขามีหน้าที่เปิด
ทุก เช้า 28 บาง คน เป็น คน ดูแล เครือ
่ ง ใช้ ใน การ ปรน นิ บัติ
เพราะว่าจะเบิกออกไปหรือส่งเข้ามาต้องนั บทุกครัง้ 29 และ
บางคนถูก แต่ง ตัง้ ให้ดูแลเครือ
่ งใช้ และดูแลเครือ
่ งใช้ ของ
สถานบริสุทธิ์ทัง้ สิน
่ นํ้ามัน กํายาน
้ ดูแลยอดแป้ง นํ้า องุน
30
และเครือ
่ งเทศ และบางคนซึ่งเป็นลูกหลานของปุโรหิตก็
เตรียมเครือ
่ งเทศประสม 31 และมัท ที ธิยาห์คนเลวี คนหนึ่ ง
ผู้เป็น บุตรหัว ปี ของชัลลูม คนโคราห์ มีตําแหน่ ง หน้าที่เป็น
ผู้ดูแลสิง่ ที่ ปิ้งในถาด 32 และญาติ ของเขาบางคน ซึ่ง เป็น
คน โค ฮาท เป็น ผู้ดูแล ขนมปัง หน้า พระ พักตร์ มีหน้าที่จัด
เตรียม ทุก วัน สะ บา โต 33 ต่อ ไป นี้ เป็น นั กร้อง คือ ประมุข
ของ บรรพบุรุษ คน เลวี ผู้อาศัย อยู่ ใน ห้อง ใน พระ วิหาร ไม่
ต้อง ทําการ ปรน นิ บัติอย่าง อื่น เพราะ เขา อยู่ เวร ทัง้ กลาง
วัน และ กลาง คืน 34 คน เหล่า นี้ เป็น บรรดา หัวหน้า ของ คน
เลวี ตามพงศ์พันธุของเขาเป็
์
น ชัน
้ หัวหน้า คนเหล่า นี้ อาศัย
อยูที
่ ่เยรู ซาเล็ม
สายตระกูลของซาอูล
35

ในกิเบโอนนั ้น เยฮี เอลบิ ดาของกิเบโอนอาศัย อยู่ และ
ภรรยาของท่านชื่อมาอาคาห์ 36 และบุตรชายหัวปี ของท่าน
ชื่อ อับโดน แล้วก็มี ศูร ์ คีช บาอัล เนอร์ นาดับ 37 เกโดร์ อา
หิ โย เศคาริยาห์ และมิ กโลท 38 และมิ กโลทให้ กําเนิ ด บุตร
ชื่อ ชิ เม อัม และ คน เหล่า นี้ อาศัย อยู่ ตรง ข้าม กับ ญาติ ของ
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เขาในเยรู ซาเล็มด้วย อยูกั
่ บญาติของเขา 39 เนอร์ให้กําเนิ ด
บุตรชื่อ คีช คีช ให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ ซาอูล ซาอูล ให้ กําเนิ ด บุตร
ชื่อ โยนาธาน มัล คีชูวา อาบี นาดับ และเอชบาอัล 40 บุตร
ชายของโยนาธานชื่อเมริบบาอัล และเมริบบาอัลให้กําเนิ ด
บุตรชื่อมี คาห์ 41 บุตรชายของมี คาห์คือ ปีโธน เมเลค ทา
เรีย และอาหัส 42 และอาหัส ให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ ยาราห์ และ
ยาราห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่ออาเลเมท อัสมาเวท และศิ มรี และ
ศิมรีให้กําเนิ ดบุตรชื่อโมซา 43 โมซาให้กําเนิ ดบุตรชื่อบิเนอา
และบุตรชายของบิเนอาคือเรไฟยาห์ บุตรชายของเรไฟยาห์
คือเอเลอาสาห์ บุตรชายของเอเลอาสาห์คืออาเซล 44 อาเซล
มีบุตรชายหกคน และต่อไปนี้ เป็นชื่อของเขาทัง้ หลายคือ อัส
รีคัม โบเครู อิชมาเอล เชอาริยาห์ โอบาดีห์ และฮานั น เหล่า
นี้ เป็นบุตรชายของอาเซล

10
1

ซาอูลพ่ายแพ้และถูกฆ่าเสีย

คน ฟี ลิ ส เตีย ได้สู้กับ คน อิสราเอล และ คน อิสราเอล
ก็หนี ไป ให้ พ้น หน้า คน ฟี ลิ ส เตียล้ม ตาย อยูที
่ ่บน ภู เขา กิล
2
โบ อา และ คน ฟี ลิ ส เตียก็ไล่ทัน ซา อูลกับ พวก ราชโอรส
และ คน ฟี ลิ ส เตียก็ ฆ่า โย นา ธาน อาบี นา ดับ และ มัล
คีชูวา ราชโอรสของซาอูล เสีย 3 การรบหนั กก็ ประชิด ซาอูล
เข้าไป และนั กธนูมาพบพระองค์เข้า พระองค์ก็ทรงบาดเจ็บ
สาหัสด้วยฝีมือ ของนั ก ธนู 4 แล้ว ซาอู ลรับสัง่ คนถือ อาวุธ
ของ พระองค์ว่า “จง ชัก ดาบ ออก แทง เรา เสีย ให้ทะลุเถิด
เกรงว่า คนที่มิได้เข้าสุหนัต เหล่า นี้ จะเข้ามาทํา ลบหลู่แก่เรา
” แต่ผู้ถืออาวุธไม่ยอมกระทําตาม เพราะเขากลัวมาก ซาอูล
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จึง ทรงชัก ดาบของพระองค์ออก ทรงล้มทับ ดาบนั ้น 5 และ
เมื่อ ผู้ ถือ อาวุธ เห็นว่า ซา อู ล สิน
้ พระชนม์แล้ว เขา ก็ล้มทับ
6
ดาบ ของ เขา ตาย ด้วย
ดัง นั ้น ซา อูลก็สิน
้ พระชนม์พร้
อม กับ ราชโอรส ทัง้ สาม ของ พระองค์ และ ราชวงศ์ ทัง้
สิน
้ ของ พระองค์ก็ตาย ด้วย กัน 7 เมื่อ บรรดา คน อิสราเอล
ผู้อยูในหุ
่
บ เขาเห็นว่า กองทัพ หนี ไป และซาอูลกับ โอรสของ
พระองค์ก็สิน
้ พระชนม์แล้ว เขาก็ ทิงบ
้ ้านเมืองของเขาและ
หลบหนี ไป คนฟีลิสเตียก็เข้ามาอาศัยอยูใ่ นนั ้น
8

คนฟีลิสเตียฉลองการสิน
้ พระชนม์ของซาอูล

อยูมาวั
่
นรุ่ง ขึ้น เมื่อ คนฟี ลิ ส เตี ยมาปลดเสื้อผ้า จากคน
ที่ถูกฆ่า เขาพบพระศพซาอูล และราชโอรสทัง้ สามอยู่ บนภู
เขากิล โบอา 9 เขาก็ ถอดเครือ
่ งทรงของพระองค์ เอาพระ
เศียร และ อาวุธ ของ พระองค์ไป และ ส่ง ผู้ สื่อสาร ไป ทัว่ ดิน
แดนฟีลิสเตีย ให้นําข่าวดีไปยังรู ปเคารพและประชาชนของ
เขา 10 เขา เอา เครือ
่ ง อาวุธ ของ พระองค์ ไป ไว้ ใน วิหาร พระ
ของเขา และเอาพระเศียรของพระองค์ มัด ไว้ ในวิหารของ
พระดาโกน 11 แต่เมื่อ ชาวยาเบชกิ เลอาดทัง้ สิน
ิ เรือ
่ ง
้ ได้ยน
12
ทัง้ หมดที่ คนฟี ลิ ส เตีย ได้ กระทํา แก่ ซาอูล ทหารเก่ง กล้า
ทัง้ สินก
้ ็ลุกขึ้น ไปเชิญ พระศพของซาอูล และศพโอรสของ
พระองค์ นํา มาที่ ยาเบช และเขาก็ ฝัง พระอัฐิ นั้น ใต้ ต้น โอ๊ก
ในยาเบช และได้อดอาหารเจ็ดวัน
ความบาปของซาอูลทําให้พระองค์เสียราชอาณาจักร

13

ซา อูล จึง สิน
้ พระชนม์ ด้วย ความ ละเมิด ของ
พระองค์ ซึ่ง พระองค์ กระทํา ต่อ พระ เย โฮ วาห์ ใน เรือ
่ ง
ที่พระองค์มิได้รักษา พระ บัญชา ของ พระ เย โฮ วาห์ และ
ได้ ทรงแสวงหาการนํา โดยทรงปรึกษาคนทรงด้วย 14 และ
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มิได้ทรง แสวงหา การนํา จาก พระ เย โฮ วาห์ พระ เย โฮ วาห์
จึง ทรง สังหาร พระองค์เสีย และ ทรง ยก ราช อาณาจักร
ให้แก่ดาวิดบุตรชายเจสซี

11
ดาวิด ได้ รบ
ั การเจิม ตัง้ ให้ เป็นกษั ตริย์ เหนื ออิส ราเอล (2
ซมอ 5:1-3)
1 แล้ว คนอิสราเอลทัง
้ สินก
้ ็ชุมนุมอยู่ ด้วยกัน เฝ้า ดาวิด ที่
เมืองเฮโบรนทูลว่า “ดูเถิด ข้าพระองค์ทัง้ หลายเป็นกระดูก
และเนื้ อของพระองค์ 2 ในกาลก่อน แม้เมื่อซาอูลทรงเป็นก
ษั ตริย์ พระองค์ทรง เป็น ผู้นํา อิสราเอล ออก ไป และ เข้า มา
และพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของพระองค์ ตรัส แก่พระองค์ว่า
‘เจ้า จะ เลี้ยง ดู อิสราเอล ประชาชน ของ เรา และ เจ้า จะ
เป็น เจ้า เหนื ออิส รา เอ ล ประชาชน ของ เรา’ ” 3 ดัง นั ้น พวก
ผู้ใหญ่ทัง้ สิน
้ ของคนอิสราเอลก็ มาเฝ้า กษั ตริย์ที่เมืองเฮโบ
รน และ ดา วิด ทรง กระทํา พันธ สัญญา กับ เขา ทัง้ หลาย ที่
เมืองเฮโบรนต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ และเขาทัง้ หลาย
ก็เจิมตัง้ ดาวิดให้เป็นกษั ตริย์เหนื ออิสราเอล ตามพระวจนะ
ของพระเยโฮวาห์โดยซามูเอล
4

กรุ งเยรู ซาเล็มกลายเป็นเมืองหลวง (2 ซมอ 5:6-12)

ดาวิด และคนอิสราเอลทัง้ สิน
้ ไปยังเยรู ซาเล็ม คือ เยบุส
ที่นั ่น คนเยบุสอยู่ ซึ่ง เป็น ชาวแผ่น ดิน นั ้น 5 ชาวเมืองเยบุ ส
ทูล ดาวิด ว่า “พระองค์จะเสด็จ เข้า มาที่นี่ ไม่ ได้ ” อย่างไรก็
ดี ดาวิด ทรงยึด ที่ กําบัง เข้ม แข็ง แห่ง ศิ โยนไว้ คือ นครของ
ดาวิด 6 ดาวิ ดรับ สัง่ ว่า “ผู้ใดที่โจมตีคนเยบุ ส ได้ ก่อนจะได้
เป็น หัวหน้า และ ผู้บังคับ บัญชา ” และ โย อาบ บุตร ชาย ของ
นางเศรุ ยาห์ได้ยกขึ้น ไปก่อน ท่านจึง ได้ เป็น หัวหน้า 7 และ

1 พงศาวดาร 11:8

35

1 พงศาวดาร 11:18

ดาวิดทรงประทับอยู่ในที่ กําบังเข้มแข็ง เพราะฉะนั ้นเขาจึง
เรียกว่า นครของดาวิด 8 และพระองค์ ทรงสร้างเมืองรอบ
ตัง้ แต่มิลโลโดยรอบ และโยอาบก็ซ่อมส่วนที่เหลือของเมือง
นั ้น 9 และดาวิด ทรงจําเริญ ยิง่ ๆขึ้น เพราะว่า พระเยโฮวาห์
จอมโยธาทรงสถิตกับพระองค์
รายชื่อพวกวีรบุรุษของดาวิด
10

ต่อ ไปนี้ เป็น คนที่เด่นในพวกวีรบุ รุษ ของดาวิด ผู้สนับ
สนุ นพระองค์ อย่างแข็ง แรงในราชอาณาจักรของพระองค์
ด้วย กันกับ อิสราเอล ทัง้ สิน
้ เชิญ พระองค์ให้เป็นก ษั ตริย์
ตามพ ระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์เกี่ยวด้วย เรือ
่ ง อิสราเอล
11 ต่อ ไปนี้ เป็ น จํานวนวีรบุ รุษ ของดาวิด คือ ยาโชเบอัม คน
ฮัก โมนี เป็น หัวหน้า พวกผู้บังคับ บัญชา เขายกหอกของเขา
สู้ คนสามร้อย และฆ่า เสีย ในคราวเดียวกัน 12 และในวีรบุ
รุ ษ ทัง้ สาม คนที่ ถัด เขา ไป คือ เอ เลอ า ซาร์ บุตร ชาย โด โด
คน อา โห อาห์ 13 เขา อยู่ กับ ดา วิด ที่ ปัสดัม มิม เมื่อ คน ฟี ลิ
ส เตีย ชุมนุมกัน ทํา สงคราม ที่นั ่น มีที่ดิน แป ลง หนึ่ งมี ข้าว
บาร์เลย์เต็ม ไปหมด และคนทัง้ หลายก็หนี ไปให้ พ้น หน้า คน
ฟี ลิ ส เตีย 14 แต่พวก เขา ยืน หยัดอยู่ ท่ามกลาง ที่ดิน แปลง
นั ้น และป้อ งกันมัน ไว้ ได้ฆ่า คนฟี ลิ สเตีย เสีย และพระเย
โฮวาห์ ทรงช่วยเขาทัง้ หลายให้ พ้น ด้วยชัยชนะอัน ยิง่ ใหญ่
15 สาม คนใน พวก ทหาร เอก ทัง
้ สามสิบ คน นั ้น ได้ ลง ไป ถึง
ศิลาหาดาวิด ที่ ถ้ํา อดุล ลัม เมื่อ กองทัพ ของคนฟี ลิ ส เตีย ตัง้
ค่ายอยูที
่ ่หุบเขาเรฟาอิม 16 คราวนั ้นดาวิดอยู่ในที่กําบังเข้ม
แข็ง และทหารประจําป้อมของคนฟี ลิสเตี ยอยูที
่ ่เบธเลเฮม
17 ดาวิดตรัสด้วยความอาลัย ว่า “โอ ใครหนอจะส่ง นํ้า จาก
บ่อที่เบธเลเฮมซึ่งอยู่ข้างประตูเมืองมาให้เราดื่มได้” 18 แล้ว
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คน ทัง้ สาม ก็ แหก ค่าย ของ คน ฟี ลิ ส เตีย เข้าไป และ ตัก นํ้า
มา จา กบ่อเบธเล เฮ ม ที่ ข้าง ประตูเมือง นํา เอา มา ถวาย ดา
วิด แต่ดาวิด หาทรงดื่มน้าํ นั ้น ไม่ พระองค์ทรงเทออกถวาย
แด่ พระเยโฮวาห์ 19 ตรัสว่า “ขอพระเจ้า ของข้า ทรงห้ามข้า
ไม่ให้กระทํา อย่างนี้ ควรหรือ ที่ ข้า จะดื่ม โลหิต ของคนเหล่า
นี้ ผู้ที่เสี่ยง ชีวต
ิ ของ เขา เพราะ ด้วย การ เสี่ยง ชีวต
ิ ของ เขา
เอง เขาได้ เอานํ้า นี้ มา ” เพราะฉะนั ้น พระองค์ จึง หาทรงดื่ม
ไม่ ทแกล้ว ทหารสามคนนั ้น ได้ กระทํา สิง่ นี้ 20 ฝ่า ยอาบี ชย
ั
น้ องชายของโยอาบเป็น หัวหน้า ของทัง้ สามคนนั ้น ท่านได้
ยกหอกของท่านสู้ คนสามร้อย และฆ่า เสีย และได้ รับ ชื่อ
เสียงดัง่ วีรบุ รุษ สามคนนั ้น 21 ในสามคนนั ้น ท่านมีช่อ
ื เสียง
มากกว่า อีก สองคนนั ้น และได้ เป็น ผู้ บังคับ บัญชาของเขา
แต่ท่านไม่มียศเท่ากับสามคนแรกนั ้น 22 และเบไนยาห์บุตร
ชายเยโฮยาดา เป็น บุตรชายของคนเก่ง กล้า แห่ง เมืองขับ
เซเอล เป็น คนประกอบมหกิจ เขาได้ ฆ่า คนดุจ สิงโตของโม
อับเสียสองคน เขาลงไปฆ่าสิงโตที่ในบ่อในวันที่หม
ิ ะตกด้วย
23 เขาได้ ฆ่า คนอียป
ิ ต์ คนหนึ่ ง เป็น ชายรู ป ร่างใหญ่โต สูง ห้า
ศอก คน อียป
ิ ต์ นั ้น ถือ หอก เหมือน ไม้ กระ พั ่ นทอ ผ้า แต่เบ
ไนยาห์ ถือ ไม้เท้า ลงไปหาเขา และแย่ง เอาหอกมาจากมือ
ของคนอียป
ิ ต์ และฆ่า เขาเสีย ด้วยหอกของเขาเอง 24 สิ่ง เห
ล่านี้ เบไนยาห์บุตรชายเยโฮยาดาได้กระทํา และได้ ช่อ
ื เสียง
ในหมู่ พวกทแกล้ว ทหารสามคนนั ้น 25 ดูเถิด เขามีช่อ
ื เสียง
โด่งดังกว่าสามสิบคนนั ้น แต่เขาไม่มียศเท่ากับสามคนแรก
นั ้น และดาวิด ได้ ทรงแต่ง เขาให้ เป็น ผู้ บังคับ บัญชาทหาร
รักษาพระองค์ 26 นอกนั ้นมี พวกทแกล้ว ทหารของกองทัพ
คือ อาสาเฮลน้ องชายของโยอาบ เอลฮานั น บุตรชายของ
โดโดชาวเบธเลเฮม 27 ชัม โมทชาวเมืองฮาโรด เฮเลสคน
เปโลน 28 อิราบุตรชายอิกเขชชาวเมืองเทโคอา อาบีเยเซอร์
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ชาวเมืองอานาโธท 29 สิบเบคัย คนหุชาห์ อิลัย คนอาโหอาห์
30 มาหะรัย ชาวเนโทฟาห์ เฮเลด บุตรชายบาอานาห์ชาวเน
โทฟาห์ 31 อิธย
ั บุตรชายรีบย
ั แห่งเมืองกิเบอาของคนเบนยา
32
มิน เบไนยาห์ ชาวปิราโธน หุรย
ั ชาวลําธารกาอัช อาบีเอล
33
คนอารบาห์ อัส มาเวท คนบาฮูริม เอลี ยาบา ชาวชาอัล
โบน 34 ลูก หลานฮาเชมคนกิม โซ โยนาธาน บุตรชายชากี
ชาวฮาราห์ 35 อาหิ อม
ั บุตรชายสาคาร์ชาวฮาราห์ เอลี ฟัล
บุตรชายอู ระ 36 เฮเฟอร์ คนเมเค-ราไธด์ อาหิ ยาห์ คนเป
โลน 37 เฮสโร ชาวคารเมล นาอารัย บุตรชายเอสบัย 38 โย
เอล น้ องชายนาธัน มิบฮาร์ บุตรชายฮากรี 39 เศเลก คนอัม
โมน นาหะรัย ชาวเบเอโรท ผู้ถือ อาวุธ ของโยอาบบุตรชาย
นางเศรุ ยาห์ 40 อิรา คนอิทไรต์ กาเรบ คนอิทไรต์ 41 อุรียาห์
คนฮิต ไทต์ ศาบาด บุตรชายอัค ลัย 42 อาดีนา บุตรชายชิซา
คนรู เบน หัวหน้า คนหนึ่ ง ของคนรู เบน และสามสิบ คนด้วย
กันกับเขา 43 ฮานั น บุตรชายมาอาคาห์ และโยชาฟัท คนมิ
ทเน 44 อุสชียา ชาวอัช ทาโรท ซามาและเยฮี เอล บุตรชาย
โฮธามคนอาโรเออร์ 45 เยดี ยาเอล บุตรชายชิมรี และโยฮา
น้ องชายของเขา ชาวทิ ไซต์ 46 เอลี เอล คนมาหะไวต์ เยรีบั
ยและโยชาวิยาห์ บุตรชายเอลนาอัม และอิทมาห์ คนโมอับ
47 เอลีเอล โอเบด และยาอาซีเอล คนเมโซบัย

12

พวกต่างๆที่รว่ มกับดาวิดที่ศิกลาก
ต่อ ไปนี้ เป็น คนที่มาหาดาวิด ที่ ศิกลาก ขณะเมื่อ ท่านไป
ไหนไม่ได้สะดวกเพราะเหตุ ซาอูลบุตรชายคีช เขาทัง้ หลาย
เป็น คนใน พวก ทแกล้ว ทหาร ผู้ช่วย ท่าน ใน การ รบ 2 เขา
เป็น นั ก ธนู เขาเหวีย
่ งหิน ด้วยสลิง และยิง ธนูได้ด้วยมือ ขวา
1
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หรือมือซ้าย เขาเป็นคนเบนยามิน ญาติของซาอูล 3 อาหิเย
เซอร์ เป็น หัวหน้า ถัด ไปคือ โยอาช บุตรชายของเชมาอาห์
ชาวเมืองกิเบอา และเยซีเอลกับเปเลท บุตรชายของอัสมา
เวท เบราคาห์ และเยฮู ชาวอานาโธท 4 อิชมัย ยาห์แห่งกิเบ
โอน ทแกล้ว ทหารในพวกสามสิบ คนนั ้น และเป็น หัวหน้า
เหนื อ สามสิบ คนนั ้น เยเรมีย์ ยาฮาซี เอล โยฮานั น โยซา
บาดชาวเมืองเกเดราห์ 5 เอลูซัย เยรีโมท เบอัล ยาห์ เชมา
ริยาห์ เชฟาทิ ยาห์ คนฮารู ฟ 6 เอลคานาห์ อิส ชี อาห์ อาซา
เรล โยเอเซอร์ ยาโชเบอัม คนโคราห์ 7 และโยเอลาห์ กับ
เศ บาดิ ยาห์ บุตร ชาย ของ เย โร ฮัม ชาว เก โดร์ 8 มีทแกล้ว
ทหารและผู้ ชาํ นาญศึก จากคนกาดหนี เข้า ไปหาดาวิด ณ
ที่กําบังเข้มแข็งในถิน
่ ทุรกันดาร เขาชํานาญโล่และดัง้ ผู้ซึ่ง
หน้าของเขาเหมือนหน้าสิงโต และผูซ
้ ่ึงรวดเร็วเหมือนละมัง่
บนภูเขา 9 เอเซอร์เป็น หัวหน้า โอบาดีหที
์ ่ สอง เอลีอบท
ั ี่สาม
10 มิชมัน นาห์ที่ สี่ เยเรมียที
์ ่ห้า 11 อัททัย ที่หก เอลี เอลที่เจ็ด
12 โยฮานั นที่แปด เอลซาบาดที่เก้า 13 เยเรมียที
์ ่สิบ มัคบัน
14
นั ย ที่สิบ เอ็ด คนเหล่า นี้ เป็น บุตรชายของกาด เป็น นาย
ทหารในกองทัพ ผู้น้ อยก็ เป็น นายร้อย ผู้ใหญ่ก็เป็น นายพัน
15 เหล่า นี้ เป็ น คนที่ ข้ามแม่น้ํา จอร์แดนในเดือนแรก เมื่อ นํ้า
ท่วมฝั่ งทัง้ สิน
้ และให้คนที่อยู่ ณ ลุ่ม แม่น้ํา แตกหนี ไปทาง
ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก 16 มีคนเบนยามินและยูดาห์
มาเฝ้าดาวิด ณ ที่กําบังเข้มแข็ง 17 ดาวิดทรงออกไปต้อนรับ
เขา และตรัสกับเขาว่า “ถ้าท่านทัง้ หลายมาฉั นมิตรเพื่อช่วย
ข้าพเจ้า จิตใจของข้าพเจ้า จะพัน ผูก ติดกับท่าน แต่ถ้า มา
เพื่อขายข้าพเจ้าให้แก่ปฏิปักษ์ ของข้าพเจ้า แม้ว่าในมือของ
ข้าพเจ้า ไม่มีความผิด ใดๆ ก็ขอพระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของ
เราทัง้ หลายทอดพระเนตร และทรงกล่าวโทษท่านทัง้ หลาย
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เถิด” 18 แล้วพระวิญญาณได้มาเหนื ออามาสัย หัวหน้าพวก
ผู้ บังคับ บัญชานั ้น และเขาทูล ว่า “ข้า แต่ดาวิด ข้า พระองค์
ทัง้ หลายเป็น ของพระองค์ และอยู่ กับ พระองค์ ข้า แต่บุตร
เจส ซี สันติภาพ สันติภาพ จง มีแก่พระองค์ และ สันติภาพ
จง มีแก่ผู้ช่วย ของ พระองค์ เพราะ ว่า พระเจ้า ของ พระองค์
ทรงอุปถัมภ์พระองค์” แล้วดาวิดทรงรับเขาทัง้ หลายไว้ และ
ทรงตัง้ ให้เป็นนายทหารในกองทัพของพระองค์ 19 คนมนั ส
เสห์ด้วยได้หลบหนี ไปเข้าฝ่ายดาวิดบ้าง เมื่อพระองค์ยกมา
กับ คนฟี ลิ ส เตีย เพื่อ ทํา สงครามกับ ซาอูล แต่พวกฝ่ายดา
วิดมิได้ช่วยคนฟี ลิ ส เตีย เพราะผู้ ครอบครองของคนฟี ลิ ส
เตีย ได้หารือกัน และส่ง พระองค์กลับ ไปเสีย บอกว่า “เขาจะ
หลบหนี ไปคืนดี กับ ซาอู ลนายของเขาโดยเอาหัว ของเราไป
ด้วย” 20 ขณะเมื่อ พระองค์ ไปยัง ศิกลาก คนมนั ส เสห์เหล่า
นี้ หลบหนี ไปสมทบพระองค์ คือ อัด นาห์ โยซาบาด เยดี ยา
เอล มีคาเอล โยซาบาด เอลีฮู และศิลเลธัย หัวหน้าบรรดาก
องพัน ในคนมนั ส เสห์ 21 เขาทัง้ หลายช่วยเหลือ ดาวิด ต่อสู้
พวกปล้น เพราะเขาทัง้ หลายเป็น ทแกล้ว ทหารทัง้ สิน
้ และ
เป็น ผู้ บังคับ บัญชาในกองทัพ 22 ในสมัย นั ้น ทุกๆวันมี คนมา
เข้า ฝ่าย ดา วิด เพื่อ จะ ช่วย เหลือ พระองค์ จน เป็นก อง ทัพ
ใหญ่อย่างกองทัพของพระเจ้า
กองทัพของตระกูลต่างๆตัง้ ดาวิดให้เป็นกษั ตริย์

23

ต่อ ไป นี้ เป็น จํานวน ทหาร ติด อาวุธ พร้อม สําหรับ
สงคราม ผู้มา หา ดา วิด ใน เมือง เฮ โบ รน เพื่อ จะ มอบ ราช
อาณาจักรของซาอูลให้กับพระองค์ ตามพระวจนะของพระ
เย โฮ วาห์ 24 คน ยู ดาห์ที่ถือ โล่ และ หอก มี หก พัน แปด ร้อย
เป็น ทหาร ติด อาวุธ พร้อม สําหรับ สงคราม 25 จาก คน สิ เม
โอน มีทแกล้ว ทหารชํานาญศึก เจ็ด พัน หนึ่ ง ร้อย 26 จากคน
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เลวีสี่พัน หก ร้อย 27 เย โฮ ยาดา เป็น หัวหน้า คน ของ อา โรน
มีคน มากับท่าน สาม พัน เจ็ด ร้อย 28 ศา โด ก ทแกล้ว ทหาร
หนุ่ม และคนจากเรือนบรรพบุรุษ ของเขาเองเป็น ผู้ บังคับ
บัญชายีสิ
่ บสองคน 29 จากคนเบนยามินญาติของซาอูลสาม
พันคน ซึ่งแต่ก่อนนี้ จํานวนมากจงรักภักดต
ี ่อราชวงศ์ซาอูล
30 จากคนเอฟราอิม ทแกล้ว ทหารแกล้วกล้าสองหมื่นแปด
ร้อยคน เป็นคนมีช่อ
ื เสียงในเรือนบรรพบุรุษของเขา 31 จาก
คนมนั ส เสห์ครึ่ง ตระกูล หน่งึ หมื่น แปดพัน คน ผู้ซึ่ง เขาบ่ง
ชื่อไว้ให้มาเชิญดาวิดไปเป็นกษั ตริย์ 32 จากคนอิสสาคาร์ มีผู้
รู กาลเทศะ
้
ทราบ ว่า อิสราเอล ควร ทํา ประการ ใด มีหัวหน้า
สองร้อยคน และญาติ ของเขาทัง้ สิน
่ บังคับบัญชาของ
้ อยูใต้
33
เขา จากคนเศบูลุน มีห้า หมื่น คนที่ ฝึก แล้ว เตรียมพร้อม
เข้า สู้รบ สรรพด้วยอาวุธ ทุก อย่างเพื่อ ทํา สงครามเพื่อ ช่วย
เหลือ มิใช่ด้วย สอง จิต สองใจ 34 จาก คน นั ฟ ทา ลี ผู้บังคับ
บัญชาหนึ่ งพัน ซึ่งมีคนติดโล่ และหอกมาด้วยสามหมื่นเจ็ด
พัน คน 35 จากคนดาน มีคนเตรียมพร้อมทํา สงครามสอง
หมื่น แปดพัน หกร้อยคน 36 จากคนอาเชอร์ สี่ หมื่น คนฝึก
พร้อมที่ จะทํา สงคราม 37 และจากฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้าง
โน้ น จากคนรู เบน และคนกาด และคนมนั สเสห์ครึ่งตระกูล
มีหน่งึ แสนสองหมื่น คน ติดอาวุธ ทุก อย่างเพื่อ ทํา สงคราม
38 ทหารทัง
้ สิน
้ เหล่า นี้ พร้ อมที่ จะทํา ศึก ได้มายัง เฮโบรน
ด้วยเจตนาเต็มเปี่ ยมที่จะเชิญดาวิดเป็นกษั ตริย์เหนื ออิสรา
เอลทัง้ สิน
้ ในทํานองเดียวกันบรรดาคนอิสราเอลที่เหลืออยู่
ก็เป็นใจเดียวกันที่จะเชิญดาวิดเป็นกษั ตริย์ 39 เขาทัง้ หลาย
อยูที
่ ่นั ่นกับดาวิดสามวันกินและดื่ม เพราะว่าพี่น้องของเขา
ได้ เตรียมไว้ให้เขา 40 ยิง่ กว่า นั ้น ผู้ที่ อยูใกล้
่
เขาทัง้ หลายด้วย
คือ ไกลออกไปถึงอิส สาคาร์ และเศบูลุน และนั ฟ ทาลีได้จัด
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อาหารบรรทุก ลา อูฐ ล่อ และวัว กับ เสบียงอาหารมากมาย
เป็น แป้ง ขนมมะเดื่อ ช่อองุ่น แห้ง นํ้า องุน
่ นํ้ามัน วัว และ
แกะ เพราะว่ามีความชื่นบานในอิสราเอล

13
เขาบรรทุกหีบแห่งพระเจ้าโดยใช้วิธที
ี ่ไม่ถูกต้อง
1

ดาวิด ได้ ทรงหารือกับ นายพัน และนายร้อย กับ หัว หน้า
ทุกๆคน 2 และดาวิด ตรัส กับ ชุมนุมชนอิสราเอลทัง้ ปวงว่า
“ถ้า ท่านทัง้ หลายเห็น ด้วย และถ้า เป็น นํ้า พระทัย ของพระ
เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ เรา ก็ให้เรา ทัง้ หลาย ส่ง คน ไป หา พี่
น้ องของเรา ผู้ที่เหลืออยูในแผ่
่
นดินอิสราเอลทัง้ สิน
้ ให้ไปยัง
ปุโรหิตและคนเลวีด้วย ผู้ซึ่งอยู่ในหัวเมืองและทุ่งหญ้าของ
เขา เพื่อให้เขาทัง้ หลายมาหาพวกเราพร้อมกัน 3 และให้เรา
ทัง้ หลายนํา หีบ แห่ง พระเจ้า ของเรามายัง เราอีก เพราะเรา
ทัง้ หลายมิได้ไต่ถามถึงในสมัยของซาอูล” 4 ชุมนุมชนทัง้ สิน
้
นั ้นกพ
็ ากันกล่าวว่าพวกเขาจะกระทําตาม เพราะสิง่ นั ้นเป็น
สิง่ ที่ถูกต้องในสายตาของประชาชนทัง้ สิน
้ 5 เพราะฉะนั ้น
ดาวิด จึง ประชุมอิส ราเอลทัง้ สิน
ิ ต์ ถึง
้ ตัง้ แต่ชิโหร์แห่งอียป
ทางเข้าเมืองฮามัท เพื่อจะเชิญหีบแห่งพระเจ้าจากคีรย
ิ าท
6
เยอาริม ดาวิดกับ อิสราเอลทัง้ ปวงขึ้น ไปยัง บาอาลาห์ คือ
คี ร ิยาทเยอาริม ซึ่ง เป็น ของยู ดาห์ เพื่อ จากที่ นั่น จะได้ เชิญ
หีบ ของพระเจ้า คือ พระเยโฮวาห์ ผู้ประทับ ระหว่างพวกเค
รู บ อัน เป็น หีบที่ เรียกกัน ตามพระนาม 7 และเขาทัง้ หลาย
ก็ บรรทุกหีบ ของพระเจ้า ไปในเกวียนเล่ม ใหม่ จากเรือนของ
อาบีนาดับ และอุสซาห์กับอาหิโยเป็นคนขับเกวียน 8 และดา
วิดกับ อิสราเอลทัง้ ปวงก็ รา่ เริงกัน อยู่ ต่อ พระพักตร์พระเจ้า
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ด้วยเต็ม กําลัง ของเขาทัง้ หลาย ด้วยเพลง พิณ เขาคู่ พิณ
ใหญ่ รํามะนา ฉาบ และแตร
9

อุสซาห์เสียชีวต
ิ

และ เมื่อ เขา ทัง้ หลาย มา ถึง ลาน นวด ข้าว ของ คิโดน
อุส ซาห์ก็เหยีย ดมื ออ อก กุม หีบ ไว้ เพราะ วัว สะดุด 10 และ
พระพิโรธ ของ พระ เย โฮ วาห์ได้พลุ่ง ขึ้น ต่ออุส ซาห์ และ
พระองค์ ทรง ประหาร เขา เพราะ เขา เหยียด มือ ออก ยัง
หีบนัน
้ และ เขา ก็สิ้น ชีวต
ิ ต่อ พระ พักตร์พระเจ้า 11 และ ดา
วิดก็ไม่ทรงพอพระทัย เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงทลายออก
มาเหนื ออุส ซาห์ จึง เรียกที่ ตรงนั ้นว่า เปเรศอุส ซาห์ จนถึง
ทุก วัน นี้ 12 และดาวิด ทรงเกรงกลัว พระเจ้า ในวัน นั ้น และ
พระองค์ ตรัสว่า “เราจะนํา หีบ ของพระเจ้า ไปบ้านไปเมือง
อย่างไรได้” 13 ดาวิดจึงมิได้ทรงย้ายหีบ ไปไว้ ในนครของดา
วิด แต่ทรงนําหีบแวะไปไว้ที่บ้านโอเบดเอโดมคนกัท 14 และ
หีบ ของ พระเจ้า ได้ ค้าง อยู่ กับ ครัว เรือน ของ โอ เบด เอ โดม
ที่ เรือน ของ เขา สาม เดือน และ พระ เย โฮ วาห์ ทรง อํานวย
พระพรแก่ครัวเรือนของโอเบดเอโดมกับทัง้ สิน
้ ซึ่งเขามีอยู่

14
กษั ตริยดาว
์
ิดทรงมัง่ คัง่ บริบูรณ์

1 ฮีรามกษั ตริย์เมืองไทระได้ ทรงส่งผู้ส่ ือสารมาเฝ้าดาวิด

และทรงส่งไม้สนสีดาร์ ทัง้ ช่างก่อและช่างไม้เพื่อจะสร้างวัง
ถวายพระองค์ 2 และดาวิด ทรงทราบว่า พระเยโฮวาห์ ทรง
สถาปนา พระ องค์ เป็นก ษั ตริย์ เหนื ออิส รา เอล เพราะ พระ
ราชอาณาจักรของพระองค์ก็เป็นทีย
่ กย่องอย่างยิง่ เพื่อเห็น
แก่ อิสราเอล ประชาชน ของ พระองค์ 3 และ ดา วิด ทรง รับ
มเหสี เพิม
่ ขึ้น ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม และ ดา วิด ทรง ให้ กําเนิ ด
โอรสและธิดาอีก 4 ต่อ ไปนี้ เป็น ชื่อ ราชบุตรซึ่ง พระองค์ ทรง
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มีในเยรู ซาเล็มคือ ชัมมุอา โชบับ นาธัน ซาโลมอน 5 อิบฮาร์
เอลีชูวา เอลเปเลท 6 โนกาห์ เนเฟก ยาเฟีย 7 เอลี ชามา เบ
เอลยาดา เอลี เฟเลท 8 เมื่อ คนฟี ลิ ส เตีย ได้ ยนว
ิ ่า ดาวิด ทรง
รับการเจิมเป็นกษั ตริย์เหนื ออิสราเอลทัง้ ปวงแล้ว คนฟีลิส
เตียทัง้ ปวงก็ข้น
ึ ไปแสวงหาดาวิด ดาวิดทรงได้ยน
ิ เรือ
่ งนั ้นก็
เสด็จ ออกไปสู้ รบกับ เขาทัง้ หลาย 9 ฝ่ายคนฟี ลิ ส เตีย ได้ มา
ปล้นในหุบเขาเรฟาอิม 10 และดาวิดกท
็ รงทูลถามพระเจ้าว่า
“ควรที่ ข้า พระองค์ จะขึ้น ไปต่อสู้ฟีลิ สเตีย หรือ พระองค์จะ
ทรง มอบ เขา ไว้ ใน มือ ของ ข้า พระองค์หรือ ” และ พระ เย โฮ
วาห์ตรัสตอบพระองค์ว่า “ขึ้นไปเถอะ และเราจะมอบเขาไว้
ในมือ เจ้า” 11 และพระองค์ เสด็จ ไปยัง บาอัล เปราซิม และ
ดาวิดทรงชนะเขาทัง้ หลายที่นั ่น และดาวิดตรัสว่า “พระเจ้า
ทรงทะลวงข้าศึก ของข้าพเจ้า เหมือนดัง กระแสนํ้า ที่พุ่ง ใส่”
เพราะฉะนั ้น เขาจึง เรียกที่ นั ้นว่า บาอัล เปราซิม 12 เขาทัง้
หลาย ก็ ทิง้ รู ป เคารพ ของ เขา เสีย ที่นั ่น และ ดา วิดก็ ทรง มี
พระบัญชา และรู ปเคารพเหล่านั ้นก็ถูกเผาด้วยไฟเสียหมด
13 และ คน ฟี ลิ ส เตีย ยัง มา ปล้น ใน หุบ เขา นั ้นอีก 14 และ
เมื่อ ดา วิด ทูล ถาม พระเจ้า อีก ครัง้ หนึ่ ง พระเจ้า ตรัส ตอบ
พระองค์ว่า “เจ้า อย่า ขึ้น ไป ตาม เขา จง อ้อม ไป และ โจมตี
เขาที่ ตรงข้ามกับ หมู่ ต้น หม่อน 15 และเมื่อ เจ้า ได้ยน
ิ เสียง
กระบวน ทัพ อยูที
่ ่ยอด หมู่ ต้น หม่อน แล้ว จง ออก ไป ทํา ศึก
เพราะว่า พระเจ้า ได้ เสด็จ ออกไปข้างหน้า เพื่อ โจมตี กองทัพ
ของคนฟี ลิ สเตีย” 16 และดาวิด ทรงกระทํา ตามที่ พระเจ้า
บัญชาแก่พระองค์ และเขาทัง้ หลายโจมตี กองทัพ คนฟี ลิ ส
เตียตัง้ แต่เมืองกิเบโอนถึงเมืองเกเซอร์ 17 กิตติศัพท์ของดา
วิดก็ลือไปสู่ บรรดาประเทศทัง้ หลาย และพระเยโฮวาห์ทรง
ให้ประชาชาติทัง้ ปวงครันคร
่
้ามดาวิด
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คนเลวีหามหีบแห่งพระเจ้าไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม
ดาวิด ทรง สร้าง พระราชวัง ของ พระองค์ หลาย หลัง
ใน นคร ดา วิด และ พระองค์ ทรง เตรียม ที่ไว้สําหรับ หีบ
ของ พระเจ้า และ ทรง ตัง้ เต็นท์ไว้ให้ 2 แล้ว ดา วิด ตรัสว่า
“นอกจากคนเลวีแล้วไม่ควรที่คนอื่นจะหามหีบของพระเจ้า
เพราะว่า พระเยโฮวาห์ ทรงเลือกเขาให้ หามหีบ ของพระเจ้า
และปรนนิ บัติพระองค์เป็นนิ ตย์” 3 และดาวิดทรงประชุมอิส
ราเอลทัง้ สินที
้ ่เยรู ซาเล็ม เพื่อจะนําหีบของพระเยโฮวาห์มา
สู่ที่ของ หีบนน
ั ้ ซึ่ง พระองค์ได้ทรง เตรียม ไว้ให้ 4 และ ดา วิด
ทรงรวบรวมลูก หลานของอาโรนและคนเลวี 5 คือ จากลูก
หลานของโคฮาท ได้อุรีเอลเป็นหัวหน้า พร้อมกับพี่น้องของ
เขา หนึ่ ง ร้อย ยีสิ
่ บคน 6 จาก ลูก หลาน ของ เม รา รี ได้อา สา
ยาห์ เป็น หัวหน้า พร้ อมกับ พี่ น้องของเขาสองร้อยยีสิ
่ บคน
7 จาก ลูก หลาน ของ เก อร์โชม ได้โย เอล เป็ น หัวหน้า กับ พี่
น้ อง ของ เขา หนึ่ ง ร้อย สามสิบ คน 8 จาก ลูก หลาน ของ เอ ลี
ชาฟาน ได้เชไมอาห์ เป็น หัวหน้า กับ พี่ น้องของเขาสองร้อย
คน 9 จากลูกหลานของเฮโบรน ได้เอลีเอลเป็นหัวหน้า กับพี่
น้ องของเขาแปดสิบคน 10 จากลูกหลานของอุสซีเอล ได้อัม
มี นาดับ เป็น หัวหน้า กับ พี่ น้องของเขาหนึ่ ง ร้อยสิบ สองคน
11 แล้ว ดาวิด ทรงเรียกศาโดกและอาบี ยาธาร์ปุโรหิต และ
คนเลวีคือ อุรีเอล อาสายาห์ โยเอล เชไมอาห์ เอลี เอล และ
อัม มี นา ดับ 12 และ ตรัส กับ เขา ทัง้ หลาย ว่า “เจ้า ทัง้ หลาย
เป็น ประมุข ของบรรพบุรุษ ของคนเลวี จงชําระตัว ของเจ้า
เสีย ทัง้ เจ้า และพี่ น้องของเจ้า เพื่อ เจ้า จะนํา หีบ ของพระเย
โฮวาห์ พระเจ้า แห่งอิส ราเอลขึ้น มายัง สถานที่ ซ่ึง เราได้ จัด
เตรียมไว้ให้ 13 เพราะเจ้ามิได้ไปหามเสียแต่ครัง้ แรก พระเย
โฮวาห์พระเจ้าของเราจึงทรงทลายออกมาเหนื อเรา เพราะ
1
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เรามิได้แสวงหาตามระเบียบอันสมควร” 14 แลว
้ ปุโรหิตและ
คนเลวี จึง ได้ ชาํ ระตัว ของเขาเพื่อ จะเชิญ หีบ ของพระเยโฮ
วาห์ พระเจ้า ของ อิสราเอล ขึ้น มา 15 และ คน เลวีได้หาม หีบ
ของพระเจ้าบนบ่าด้วยคานหาม ดังที่โมเสสได้ บัญชาเขาไว้
ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ 16 ดาวิด ได้ ทรงบัญชาแก่
บรรดา หัวหน้า ของ คน เลวีให้แต่ง ตัง้ พี่ น้ อง ของ เขา ให้ เป็น
นั กร้ อง เล่น เครือ
่ ง ดนตรี มีพิณ ใหญ่ พิณ เขา คู่ และ ฉาบ
เพื่อ ทํา เสีย งดังด้วย ความ ชื่นบาน 17 คน เลวี จึง แต่ง ตัง้ เฮ
มานบุตรชายโยเอล และพี่น้องของเขาคือ อาสาฟบุตรชาย
เบเรคิ ยาห์ และจากลูกหลานเมรารีพี่น้ องของเขาคือ เอธา
นบุตร ชาย คู ชา ยาห์ 18 และ พร้อมกับ เขา ได้แต่ง ตัง้ พี่ น้ อง
ของเขาในอันดับ สองคือ เศคาริยาห์ เบน ยาอาซี เอล เชมิ
ราโมท เยฮีเอล อุนนี เอลีอับ เบไนยาห์ มาอาเสอาห์ มัททีธิ
ยาห์ เอลี ฟัล และมิ ก เนยาห์ และโอเบดเอโดม กับ เยอี เอล
เป็นคนเฝ้าประตู 19 นั กร้องคือ เฮมาน อาสาฟ เอธาน เป็น
คนตี ฉาบทองสัมฤทธิ์ 20 เศคาริยาห์ อาซี เอล เชมิ ราโมท
เยฮี เอล อุนนี เอลีอับ มาอาเสยาห์ และเบไนยาห์ เล่น พิณ
ใหญ่ ตามสําเนี ยงอาลาโมท 21 แต่มัท ที ธิ ยาห์ เอลี ฟัล มิก
เนยาห์ โอเบดเอโดม เยอีเอล และอาซาซิยาห์ เป็นผู้นําด้วย
พิณเขาคู่ตามสําเนี ยงเชมินิท 22 เคนานิ ยาห์หว
ั หน้าของคน
เลวีในเรือ
่ งเพลงเป็น ผู้ อาํ นวยการเพลง เพราะเขาเข้าใจดี
23 เบเรคิ ยาห์และเอลคานาห์ เป็ นนายประตู เฝ้าหีบ 24 เชบา
นิ ยาห์ เยโฮชาฟัท เนธันเอล อามาสัย เศคาริยาห์ เบไนยาห์
และเอลี เยเซอร์ปุโรหิต ได้ เป่า แตรหน้า หีบ ของพระเจ้า โอ
เบดเอโดม และเยฮียาห์เป็นนายประตูเฝ้าหีบด้วย
ดาวิดได้นําหีบพันธสัญญาขึ้นมา
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25

ดา วิด และ บรรดา ผู้ใหญ่ของ อิสราเอล และ ผู้ บัญชา
กองพัน จึง ได้ ไป นํา หีบ พันธ สัญญา ของ พระ เย โฮ วาห์ ขึ้น
จากเรือนของโอเบดเอโดมด้วยความเปรมปรีดิ์ 26 อยูมา
่
เพราะ พระเจ้า ทรง ช่วย คน เลวีผู้หาม หีบ พันธ สัญญา ของ
พระเยโฮวาห์ เขาทัง้ หลายก็ได้ถวายเครือ
่ งบูชาเป็นวัวผู้เจ็ด
ตัว และ แกะ ผู้เจ็ด ตัว 27 ดาวิด ทรง ฉลอง พระองค์ ผ้า ป่าน
เนื้ อ ละเอียด ทัง้ คนเลวี ทัง้ ปวงผู้ หามหีบ และนั กร้อง และ
เคนานิ ยาห์ผู้อํานวยการเพลงของนั กร้อง และดาวิดทรงเอ
โฟดผ้าป่าน 28 ดังนี้ แหละคนอิสราเอลทัง้ ปวงได้นําหีบพันธ
สัญญาของพระเยโฮวาห์ ข้น
ึ มาด้วยเสียงโห่ร้อง เสียงแตร
ทองเหลืองขนาดเล็ก เสียงแตร และฉาบ และทําเพลงเสีย
งดังด้วยพิณใหญ่และพิณเขาคู่
มีคาลมเหสีของกษั ตริย์ดาวิดดูหมิน
่ พระองค์
29 และ ต่อ มา เมื่อ หีบ พันธ สัญญา ของ พระ เย โฮ วาห์ มา
ถึง นครดาวิด แล้ว มีคาลราชธิดาของซาอูล แลดู ตามช่อง
พระ แกล เห็น กษั ตริย์ดาวิด ทรง เต้นรํา และ ทรง ร่าเริง อยู่
พระนางก็มีใจดูหมิน
่ พระองค์

16

คน อิสราเอล ถวาย เครือ
่ ง บูชา และ มี งาน เลี้ยง ฉลอง
เพราะได้นําหีบแห่งพระเจ้าเข้ามา
1 และ เขา ทัง
้ หลาย ได้ นํา หีบ ของ พระเจ้า เข้า มา วาง
ไว้ ภายใน เต็นท์ ซึ่ง ดา วิด ได้ ทรง ตัง้ ไว้ให้ และ เขา ทัง้
หลาย ได้ ถวาย เครือ
่ ง เผา บูชา และ เครือ
่ ง สัน ติบูชาต่อ พระ
2
พักตร์พระเจ้า และ เมื่อ ดา วิด ทรง ถวาย เครือ
่ ง เผา บูชา
และ เครือ
่ ง สันติ บูชา เสร็จ แล้ว พระองค์ทรง อวย พระพร
แก่ ประชาชน ใน พระ นาม พระ เย โฮ วาห์ 3 และ ทรง แจก
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ขนมปังคนละก้อน เนื้ อคนละส่วน และขนมองุน
่ แห้งคนละ
อัน แก่บรรดาประชาชนอิสราเอลทัง้ ชายและหญิง 4 และ
พระองค์ ทรง ตัง้ คน เลวี บาง คน ให้ เป็น ผู้ปรนนิ บัติหน้า หีบ
ของพระเยโฮวาห์ ให้ระลึก ถึง ถวายโมทนาและสรรเสริญ
พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ อิสราเอล 5 อา สาฟ เป็น หัวหน้า
และรองท่านคือเศคาริยาห์ เยอีเอล เชมิราโมท เยฮีเอล มิท
ทีธย
ิ าห์ เอลีอับ เบไนยาห์ โอเบดเอโดม และเยอีเอล ผู้ซึ่งจะ
เล่น พิณ ใหญ่ และพิณ เขาคู่ อาสาฟเป็น คนตีฉาบ 6 และเบ
ไนยาห์กับยาฮาซีเอลปุโรหิตจะเป่าแตรเรือ
่ ยไปหน้าหีบพันธ
สัญญาของพระเจ้า
เพลงโมทนาถวายแด่พระเยโฮวาห์
แล้ว ใน วัน นั ้น ดา วิด ทรง กํา หนดเป็นครงั ้ แรก ให้มีการ
ร้อง เพลง โมทนา ถวาย แด่ พระ เย โฮ วาห์ โดย อา สาฟ และ
พี่ น้ อง ของ ท่าน 8 “จง โมทนา ขอบ พระ คุณ พระ เย โฮ วาห์
จง ร้อง ทูล ออก พระนาม พระองค์ จง ให้ บรรดา พระ ราช
กิจ ของ พระองค์แจ้ง แก่ชนชาติทัง้ หลาย 9 จง ร้อง เพลง
ถวายพระองค์ ร้องเพลงสดุดีถวายพระองค์ จงเล่า ถึง การ
มหัศจรรย์ ทัง้ สิน
้ ของ พระองค์ 10 จง อวด พระ นาม บริสุทธิ์
ของพระองค์ ให้จิตใจของบรรดาผู้ แสวงหาพระเยโฮวาห์
เปรม ปรีดิ์ 11 จง แสวง หา พระ เย โฮ วาห์ และ พระ กําลัง
ของพระองค์ แสวงหาพระพักตร์ของพระองค์เรือ
่ ยไป 12 จง
ระลึกถึงการอัศจรรย์ซ่ึงพระองค์ทรงกระทํา การมหัศจรรย์
และ คํา พิพากษา แห่ง พระโอษฐ์ ของ พระองค์ 13 โอ เชื้อ
สาย ของ อิสราเอล ผู้รบ
ั ใช้ของ พระองค์ ลูก หลาน ของ ยา
โคบ ผู้เลือกสรรของพระองค์ 14 พระองค์คือ พระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของเรา คํา พิพากษาของพระองค์อยูทั
่ ว่ ไปในแผ่น
ดินโลก 15 จงจดจําพันธสัญญาของพระองค์อยูเป็
่ นนิ ตย์ คือ
7
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พระวจนะที่พระองค์ทรงบัญชาไว้ ตลอดชัว่ หนึ่ ง พัน ชัว่ อายุ
16 คือ พันธสัญญาซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา ไว้กับ อับ ราฮัม คํา
ปฏิญาณซึ่ง ทรงกระทํา ไว้ กับ อิส อัค 17 ซึ่ง พระองค์ ทรงยืน
ยันอีกกับยาโคบให้เป็นพระราชบัญญัติ และแก่อส
ิ ราเอลให้
18
เป็น พันธสัญญานิ รัน ดร์ ว่า ‘เราจะให้แผ่นดิน คานาอัน
แก่เจ้า เป็นส่วนมรดกของเจ้าทัง้ หลาย’ 19 เมื่อเจ้าทัง้ หลาย
ยังมี คนจํานวนน้ อย จํานวนน้ อยจริง ยัง เป็น แต่ คนอาศัย
อยู่ ใน นั ้น 20 พเนจร ไป จาก ประชาชาตินี้ ถึง ประชาชาตินั ้น
จากราชอาณาจักรนี้ถึงอี กชนชาติหนึ่ ง 21 พระองค์มิได้ทรง
ยอมให้ผู้ใดบีบ บังคับ เขา พระองค์ทรงขนาบกษั ตริย์ หลาย
องค์ ด้วยเห็น แก่เขา 22 ว่า ‘อย่า แตะต้องบรรดาผู้ที่เราเจิม
ไว้ อย่า ทํา อันตรายแก่ผู้พยากรณ์ ทัง้ หลายของเรา’ 23 แผ่น
ดิน โลกทัง้ สิน
้ จงร้องเพลงถวายพระเยโฮวาห์ จงประกาศ
ความ รอด ของ พระองค์ทุกๆ วัน 24 จง เล่า ถึง สง่า ราศี ของ
พระองค์ท่ามกลางบรรดาประชาชาติ ถึงการมหัศจรรย์ของ
พระองค์ ท่ามกลาง บรรดา ชนชาติทัง้ หลาย 25 เพ ราะ พระ
เยโฮวาห์ นั้น ทรงยิง่ ใหญ่ และสมควรจะสรรเสริญ อย่างยิง่
พระองค์ทรงเป็นที่เกรงกลัวเหนื อพระทัง้ ปวง 26 เพราะพระ
ทัง้ ปวง ของ ชนชาติ ทัง้ หลาย เป็นรูป เคารพ แต่พระ เย โฮ
วาห์ ทรงสร้างฟ้า สวรรค์ 27 เกียรติและความโอ่อา่ ตระการ
มีอยูต่
่ อ พระ พักตร์พระองค์ กําลัง และ ความ ชื่นบาน อยู่ ใน
สถานที่ ประทับของพระองค์ 28 ตระกูลของชนชาติทัง้ หลาย
เอ๋ย จงถวายแด่ พระเยโฮวาห์ จงถวายสง่า ราศี และกําลัง
แด่ พระ เย โฮ วาห์ 29 จง ถวาย สง่า ราศี ซึ่ง ควร แก่ พระนาม
ของพระองค์แด่พระเยโฮวาห์ จงนํา เครือ
่ งบูชาและมาเข้า
เฝ้า พระองค์ จง นมัสการ พระ เย โฮ วาห์ ด้วย เครือ
่ ง ประดับ
แห่ง ความบริสุทธิ์ 30 ชาวโลกทัง้ สิน
่ ต่อ เบื้อง
้ เอ๋ย จงตัว สัน
พระ พักตร์พระองค์ เออ พิภพ ถูก สถาปนา แล้ว จะ ไม่ หวัน
่
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ไหวเลย 31 จงให้ ฟ้า สวรรค์ยินดีและแผ่น ดิน โลกเปรมปรีดิ์
ให้เขา พูด ใน หมู่ บรรดา ประชาชาติว่า ‘พระ เย โฮ วาห์ ทรง
ครอบครอง’ 32 ให้ทะเลคํารน กับสิง่ ทัง้ ปวงที่อยูในนั
่
้น ให้ทุ่ง
33
นาเริง โลด กับ สิง่ ทุก อย่างที่อยูในนั
่
้น แล้ว ต้นไม้ ทัง้ สิน
้
ของป่าไม้จะร้องเพลง เฉพาะพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ด้วย
พระองค์เสด็จมาพิพากษาโลก 34 โอ จงโมทนาขอบพระคุณ
พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ประเสริฐ เพราะความเมตตา
ของ พระองค์ ดํารง เป็น นิ ตย์ 35 และ ท่าน จง กล่าว ว่า ‘โอ
ข้า แต่ พระเจ้า แห่ง ความ รอด ของ ข้า พระองค์ทัง้ หลาย ขอ
จงช่วยข้า พระองค์ ทัง้ หลายให้รอด และขอทรงรวบรวมข้า
พระองค์ทัง้ หลาย และ ทรง ช่วย ข้า พระองค์ ทัง้ ปวง ให้ พ้น
จากประชาชาติทัง้ หลาย เพื่อข้าพระองค์ทัง้ หลายจะโมทนา
ขอบพระคุณ พระนาม อัน บริสุทธิ์ ของ พระองค์ และ ลิงโลด
ในการสรรเสริญ พระองค์’ 36 จงถวายสาธุการแด่ พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของอิสราเอลแต่นิ รน
ั ดร์กาลจนถึงนิ รน
ั ดร์กาล
” แล้ว ประชาชนทัง้ ปวงได้กล่าวว่า “เอเมน” และได้ สรรเส
ริญพระเยโฮวาห์
การตัง้ ผู้ปรนนิ บัติ ผู้เฝ้าประตู ปุโรหิตและนั กเล่นดนตรี
สําหรับหีบแห่งพระเจ้า
37 ดาวิด จึง ทรง ให้ อา สาฟ และ พี่ น้ อง ของ ท่าน
อยูที
่ ่นั ่น ต่อ หน้า หีบ พันธ สัญญา ของ พระ เย โฮ วาห์
ให้ปรนนิ บัติอยูหน
่ ้าหีบนัน
้ เรือ
่ ยไปตามงานประจําวันที่ ต้อง
ทํา 38 ทัง้ โอเบดเอโดมและพี่ น้องหกสิบ แปดคนของท่าน
ด้วย ฝ่ายโอเบดเอโดมบุตรชายเยดูธูนกับโฮสาห์ให้เป็นคน
เฝ้า ประตู 39 และพระองค์ ทรงให้ ศาโดกปุโรหิต กับ พี่ น้อง
ของท่านผู้ เป็น ปุโรหิต อยูหน
่ ้า พลับพลาแห่ง พระเยโฮวาห์
ซึ่ง อยู่ ในปูชนีย สถานสูง เมือ งกิเบโอน 40 เพื่อ ถวายเครือ
่ ง
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เผา บูชา แด่ พระ เย โฮ วาห์ บน แท่น เครือ
่ ง เผา บูชา ใน เวลา
เช้า เวลา เย็น เสมอ ตาม ซึ่ง ได้ บันทึก ไว้ ทัง้ สิน
้ ใน พระ ราช
บัญญัติของพระเยโฮวาห์ ซึ่ง พระองค์ ทรงบัญชาอิสราเอล
41 เฮ มาน และ เย ดู ธู นอ ยู่ กับ เขา ทัง
้ หลาย และ บร รดา คน
อื่นที่ถูกเลือก และบ่ง ชื่อ ไว้ให้ถวายโมทนาแด่ พระเยโฮวาห์
เพราะ ความ เมตตา ของ พระองค์ดํารง อยูเป็
่ น นิ ตย์ 42 และ
พร้อมกับเขาเฮมานและเยดูธูนมีแตรและฉาบเพื่อบรรเลง
และ เครือ
่ ง ดนตรี ประกอบ เพลง ถวาย พระเจ้า ลูก หลา นข
องเยดู ธูนได้ รบ
ั แต่ง ตัง้ ให้ประจําประตู 43 และประชาชนทัง้
ปวงต่างก็ จากไปยังบ้า นของตน และดาวิด เสด็จ กลับ เพื่อ
อวยพรแด่ราชวงศ์ของพระองค์

17
ดาวิดปรารถนาสร้างพระนิ เวศของพระเจ้า (2 ซมอ 7:1-

3)
1

อยูมา
่ เมื่อ ดา วิด ประทับ ใน พระราชวัง ของ พระองค์
ดาวิด ตรัส กับ นา ธัน ผู้พยากรณ์ ว่า “ดูเถิด เรา อยู่ ใน บ้าน
ทํา ด้วย ไม้ สน สี ดาร์ แต่หีบ พันธ สัญญา แห่ง พระ เย โฮ
วาห์อยูภายใต้
่
ม่าน ” 2 และนาธัน ทูล ดาวิด ว่า “ขอพระองค์
ทรงกระทําทัง้ สิน
้ ตามพระประสงค์ของพระองค์ เพราะพระ
เจ้า ทรงสถิตกับ พระองค์” 3 แต่อยูมาในคื
่
นวัน นั ้น เอง พระ
4
วจนะ ของ พระเจ้า มา ถึง นาธันว่า “จง ไป บอก ดา วิด ผู้รับ
ใช้ของเราว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ ว่า เจ้าอย่า สร้างนิ เวศ
ให้ เราอยู่ 5 เพราะเราไม่ เคยอยู่ ในนิ เวศนั บ แต่วัน ที่เราพา
อิสราเอลขึ้น มาจนกระทัง่ วัน นี้ แต่เราได้ ไปจากเต็นท์นี้ ถึง
เต็นท์โน้ น และจากพลับพลาแห่งนี้ ถึงแห่งโน้ น 6 ในที่ต่างๆ
ที่ เรา เคลื่อน ไป มา กับ อิสราเอล ทัง้ หมด เรา ได้ เคย พูด สัก
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คํา กับ ผู้วินิจฉั ย ของอิสราเอลคนใด ผู้ที่เราได้ บัญชาให้ เขา
เลี้ยงดู ประชาชนของเราหรือ ว่า “ทําไมเจ้า มิได้สร้างนิ เวศ
ด้วยไม้สนสีดาร์ให้แก่เรา” ’
พันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับดาวิด (2 ซมอ 7:4-17)
7 เพราะฉะนั ้น บัดนี้ เจ้าจงกล่าวแก่ดาวิด ผู้รับ ใช้ของเรา
ว่า ‘พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า เราได้ เอาเจ้า มาจากทุ่ง
หญ้า จากการตามฝูง แพะแกะ เพื่อ ให้เจ้าเป็น เจ้า เหนื ออิส
ราเอลประชาชนของเรา 8 และเราได้อยูกั
่ บ เจ้า ไม่ วา่ เจ้า ไป
ที่ไหน และได้ ขจัด บรรดาศัตรู ของเจ้า ให้ พ้น หน้า เจ้า และ
เราได้ กระทํา ให้เจ้ามีช่อ
ื เสียงใหญ่ โตอย่างกับ ชื่อ เสียงของ
ผู้ยิง่ ใหญ่ใน โลก 9 และ เรา จะ กําหนด ที่หน่งึ ใน อิสราเอล
ประชาชนของเรา และเราจะปลูกฝังเขาไว้ เพื่อเขาทัง้ หลาย
จะได้อยูในที
่
่ ของเขาเอง และไม่ ต้องถูก กวนใจอีก และคน
ชัว่ จะไม่มาตีปล้นเขาดังแต่ก่อนมา 10 ตัง้ แต่สมัยเมื่อเราตัง้
ผู้วินิจฉั ยเหนื ออิสราเอลประชาชนของเรา และเราจะปราบ
ปรามศัตรู ทัง้ สิน
้ ของเจ้า ยิง่ กว่า นั ้นอีก เรากล่าวแก่เจ้าว่า
พระเยโฮวาห์ จะทรงให้เจ้ามีราชวงศ์ 11 และอยู่ มาเมื่อ วัน
ทัง้ หลาย ของ เจ้า ครบ แล้ว เจ้า จะ ไป อยู่ กับ บรรพบุรุษ ของ
เจ้า เราจะให้เชื้อสายของเจ้า ที่มาภายหลังเจ้าเกิด ขึ้น ผู้ซึ่ง
จะเป็น บุตรชายคนหนึ่ ง ของตัว เจ้า เอง และเราจะสถาปนา
อาณาจักรของเขา 12 เขาจะเป็นผู้สร้างนิ เวศให้เรา และเรา
จะสถาปนาบัลลังกข
์ องเขาไว้เป็นนิ ตย์ 13 เราจะเป็นบิดาของ
เขา และเขาจะเป็น บุตรของเรา เราจะไม่ นํา ความเมตตา
ของเราไปจากเขาเสีย อย่างที่ เราเอาไปจากคนที่อยูก่
่ อน
14
เจ้า นั ้น แต่เราจะให้ เขาดํารงอยู่ ในนิ เวศของเรา และใน
อาณาจักรของเราเป็น นิ ตย์ เราจะสถาปนาบัล ลังก์ ของเขา
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ไว้เป็น นิ ตย์ ’ ” 15 นาธันก็ กราบทูล ดาวิด ตามถ้อยคํา เหล่า นี้
ทัง้ สิน
้ และตามนิ มิตนี้ทัง้ หมด
คําอธิษฐานและคําสรรเสริญของดาวิด (2 ซมอ 7:18-29)

16

แล้ วกษั ตริย์ดาวิดก็ เสด็จ เข้า ไป ประ ทับนัง่ ต่อ พระ
พักตร์ พระ เย โฮ วาห์ และ กราบทูล ว่า “โอ ข้า แต่ พระ
เย โฮ วาห์พระเจ้า ข้า พระองค์ เป็น ผู้ ใด เล่า และ ราชวงศ์
ของข้า พระองค์ เป็น อะไรเล่า ที่พระองค์ทรงนํา ข้า พระองค์
มา ไกล จนถึง แค่นี้ 17 โอ ข้า แต่พระเจ้า สิ่ง นี้ เป็น ของ
เล็ก น้ อย ใน สาย พระเนตร ของ พระองค์ เพราะ พระองค์
ยัง ตรัส ถึง ราชวงศ์ ของ ผู้รับ ใช้ของ พระองค์ ใน อนาคต
อัน ไกล ที่ จะ มา ถึง นั ้น และ ทรง มอง ข้า พระองค์ ตาม
ชนชัน
้ ของ มนุษย์ที่มีฐานะ อัน สูงส่ง โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ
วาห์พระเจ้า 18 และดาวิดจะกล่าวทูลอะไรแก่พระองค์ได้อีก
ใน เรือ
่ ง เกียรติ อัน ทรง ประทาน แก่ผู้รบ
ั ใช้ของ พระองค์
เพราะ พระองค์ ทรง รู จ
้ ัก ผู้รับ ใช้ของ พระองค์ 19 โอ ข้า แต่
พระ เย โฮ วาห์ เพื่อ ทรง เห็น แก่ผู้รบ
ั ใช้ของ พระองค์ และ
ตาม นํ้า พระทัย ของ พระองค์เอง พระองค์ทรง กระทํา การ
ใหญ่ ยงิ่ นี้ ทัง้ สิน
้ น ทัว่ ไป
้ เพื่อ จะกระทํา ให้สิ่ง ใหญ่นี้ เป็นที่รู กั
20 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ หามีผู้ใด เหมือน พระองค์ไม่
ไม่มีพระเจ้า อื่น ใด นอก เหนื อ พระองค์ ตาม ที่ข้า พระองค์
ทัง้ หลาย ได้ ยินกับ หู ของ ข้า พระองค์ 21 ประชาชาติอื่น ใด
บน แผ่น ดิน โลก เหมือน อิสราเอล ประชาชน ของ พระองค์
ผู้ซึ่ง พระเจ้า เสด็จ ไปไถ่ให้เป็น ประชาชนของพระองค์ เพื่อ
ทรง กระทํา ให้พระองค์มีพระนาม ใหญ่ ยิง่ โดย สิง่ ที่ใหญ่โต
น่า สะ พรึง กลัว ใน การ ที่ ทรง ขับ ไล่ประชาชาติทัง้ หลาย
ให้ พ้น หน้า ประชาชน ของ พระองค์ ผู้ซึ่ง พระองค์ ทรง ไถ่
มา จาก อียป
ิ ต์ 22 และ พระองค์ ทรง กระทํา ให้ อิสราเอล

1 พงศาวดาร 17:23

53

1 พงศาวดาร 18:2

ประชาชนของพระองค์เป็นประชาชนของพระองค์เป็นนิ ตย์
และข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงเป็น พระเจ้า ของเขา
ทัง้ หลาย 23 ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ฉะนั ้น บัดนี้ ขอ ให้พระ
วจนะ ซึ่ง พระองค์ ตรัส เกี่ยว กับ ผู้รับ ใช้ของ พระองค์ และ
เกี่ยวกับ ราชวงศ์ จงดํารงอยูเป็
่ น นิ ตย์ และขอพระองค์ ทรง
กระทํา ตามที่พระองค์ตรัส แล้วนัน
้ เถิด 24 และขอพระนาม
ของ พระองค์ สถาปนา ไว้ และ เกรียง ไกร อยูเป็
่ น นิ ตย์ ว่า
‘พระ เย โฮ วาห์ จอม โยธา ทรง เป็น พระเจ้า แห่งอิส รา เอล
คือ พระเจ้า แก่อิสราเอล ’ และ วงศ์ ของ ดา วิด ผู้รับ ใช้ของ
พระองค์ จะถูก สถาปนาไว้ต่อ พระพักตร์ของพระองค์ 25 โอ
ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ เพราะพระองค์ได้ทรงสําแดง
แก่ผู้รบ
ั ใช้ของ พระองค์ว่า พระองค์จะ ทรง สร้าง วงศ์ให้
เพราะ ฉะนั ้น ผู้รับ ใช้ของ พระองค์ จึง ได้ ประสบ ความ กล้า
หาญที่ จะอธิษฐานต่อ พระพักตร์พระองค์ 26 ข้า แต่ พระเย
โฮวาห์ บัดนี้ พระองค์ทรงเป็น พระเจ้า และพระองค์ได้ทรง
สัญญา สิง่ ที่ดีนี้ให้แก่ผู้รบ
ั ใช้ของ พระองค์ 27 เพราะ ฉะนั ้น
บัดนี้ ขอ ให้เป็นที่ พอ พระทัย พระองค์ที่จะ ทรง อวย พระพร
แก่วงศ์ของผู้รับ ใช้ของพระองค์ เพื่อ วงศ์ นั้น จะดํารงอยู่ ต่อ
พระพักตร์พระองค์เป็น นิ ตย์ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ เพราะ
ว่า สิง่ ใดที่พระองค์ทรงอํานวยพระพร สิ่งนั ้นก็ได้รับ พระพร
เป็นนิ ตย์”

18

ราชอาณาจักรของดาวิดถูกสถาปนาไว้ให้มัน
่ คง (2 ซมอ
8:1-18)
1 และ อยู่ ต่อ มาดา วิด ทรง โจม ตี คน ฟี ลิ ส เตีย และ ทรง
ปราบ ปราม เขา เสีย ทรง ยึด เมือ งกัท และ ชนบท ของ เมือง
นั ้น จาก มือ คน ฟี ลิ ส เตีย 2 และ พระองค์ ทรง โจมตี โม อับ
และ คน โมอับก็ เป็น ผู้รับ ใช้ของ ดา วิด และ นํา บรรณาการ
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มาถวาย 3 ดาวิด ทรงโจมตี ฮาดัด เอเซอร์กษั ตริยของเมื
์
อง
โศบาห์ ด้วยตรงไปยัง เมืองฮามั ท ขณะเมื่อ พระองค์ เสด็จ
ไป ตัง้ อํานาจ การ ปกครอง ของ พระองค์ที่แม่น้าํ ยู เฟ รติ ส
4 และ ดา วิด ทรง ยึด รถ รบ จาก ท่าน มา หนึ่ ง พัน คัน พล ม้า
เจ็ด พัน และ ทหาร ราบ สอง หมื่น และ ดา วิด ทรง ตัด เอ็น
โคนขาม้า รถรบเสีย สิน
้ แต่ทรงเหลือ ไว้ให้พอแก่ รถรบหนึ่ ง
5
ร้อย คัน และ เมื่อ คน ซีเรีย แห่ง เมือง ดามัสกัส มา ช่วย ฮา
ดัด เอเซอร์กษั ตริยแห่
์ งเมืองโศบาห์ ดาวิด ทรงประหารคน
ซีเรีย เสีย สอง หมื่น สอง พัน คน 6 แล้ว ดา วิด ทรง ตัง้ ทหาร
ประจํา ป้อม ใน ซีเรีย แห่ง เมือง ดามัสกัส และ คน ซีเรีย เป็น
ผู้รับใช้ของดาวิด และนําบรรณาการมาถวาย ดาวิดเสด็จไป
ณ ที่ ใด พระเยโฮวาห์ทรงประทานชัยชนะแก่พระองค์ที่ นั่น
7 ดาวิดทรงยึดโล่ ทองคําที่ผู้รบ
ั ใช้ของฮาดัดเอเซอร์ถือ และ
8
ทรงนํา มาที่เยรู ซาเล็ม ดาวิด ทรงยึด ทองสัมฤทธิ์ เป็นอัน
มาก จาก เมือง ทิบ หา ท และ จาก เมือง คูน หัว เมือง ของ ฮา
ดัด เอเซอร์ ซึ่ง ซาโลมอนทรงใช้ สร้างขัน สาครทองสัมฤทธิ์
และ เสา และ เครือ
่ ง ใช้ทอง สัมฤทธิ์ 9 เมื่อ โท อูกษั ตริยแห่
์ ง
เมืองฮามั ท ได้ ยินว่า ดาวิด ทรงโจมตี กองทัพ ทัง้ สิน
้ ของฮา
10
ดัด เอเซอร์กษั ตริยแห่
์ งเมืองโศบาห์แล้ว พระองค์ทรงใช้
ฮาโดรัมโอรสของพระองค์ไปเฝ้ากษั ตริย์ดาวิดเพื่อรับเสด็จ
และ ถวาย พระพร ที่พระองค์ทรง รบ กับ ฮา ดัด เอ เซอร์ และ
ทรงชนะ (เพราะว่าฮาดัดเอเซอร์ได้สู้รบกับโทอูบ่อยๆ) และ
พระองค์ได้ส่ง ของทุก อย่างที่ ทํา ด้วยทองคํา ด้วยเงิน และ
ด้วย ทอง สัมฤทธิ์ มา ถวาย 11 และ กษั ตริย์ดาวิด ทูล ถวาย
สิง่ เหล่า นี้ แด่พระ เย โฮ วาห์ พร้ อม กับ เงิน และ ทองคํา ซึ่ง
พระองค์ทรงนํามาจากประชาชาติทัง้ ปวง จากเอโดม โมอับ
คนอัม โมน คนฟี ลิ ส เตีย และอามาเลข 12 และอาบี ชย
ั บุตร
ชายนางเศรุ ยาห์ได้ประหารคนเอโดมหนึ่ งหมื่นแปดพันคน
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เสีย ใน หุบเขา เกลือ 13 และ ท่าน ตัง้ ทหาร ประจํา ป้อม ใน เอ
โดม และคนเอโดมทัง้ สิน
้ ได้ เป็น คนรับ ใช้ ของดาวิด และ
พระ เย โฮ วาห์ ทรง ประทาน ชัยชนะ แก่ดาวิด ไม่ ว่า พระองค์
เสด็จ ไป ณ ที่ใดๆ 14 ดาวิด จึง ทรง ครอบ ครอง เหนื ออิส รา
เอล ทัง้ สิน
้ และ พระองค์ ทรง ให้ ความ ยุติธรรม และ ความ
เที่ยงธรรมแก่ ประชาชนของพระองค์ทัง้ สิน
้ 15 และโยอาบ
บุตร ชาย นาง เศ รุ ยาห์ เป็น ผู้ บัญชาการ กองทัพ และ เย โฮ
ชาฟัทบุตรชายอาหิลูด เป็น เจ้า กรมสารบรรณ 16 และศาโด
กบุตรชายอาหิ ทูบ และอาบี เมเลคบุตรชายอาบี ยาธาร์เป็น
ปุโรหิต และ ชา วะ ชา เป็น ราช เลขา 17 และ เบ ไน ยาห์บุตร
ชายเยโฮยาดาอยู่เหนื อคนเคเรธีและคนเปเลธ และบรรดา
โอรส ของ ดา วิดก็ เป็น เจ้า หน้าที่ ชัน
้ หัวหน้า ใน ราชการ ขอ
งกษั ตริย์

19

สงครามกับคนอัมโมนและคนซีเรีย (2 ซมอ 10:1-19)
และ อยู่ ต่อ มา ภาย หลัง นี้ นา หา ชกษั ตริย์ ของ คน อัม
โมน สิน
้ พระชนม์ และ โอรส ของ พระองค์ได้ขึ้น ครอบ ครอง
แทน 2 และ ดา วิด ตรัสว่า “เรา จะ แสดง ความ เมตตา
ต่อ ฮา นูน โอรส ของ นา หาช เพราะ ว่า บิดา ของ ท่าน ได้
แสดง ความ เมตตา ต่อ เรา” ดาวิด จึง ทรง ส่ง ผู้ สื่อสาร ไป
เล้าโลม ท่าน เกี่ยว กับ บิดา ของ ท่าน และ ข้าราชการ ของ
ดา วิดก็มายัง ฮา นูน ใน แผ่น ดิน ของ คน อัม โมน เพื่อ จะ
เล้าโลมท่าน 3 แต่บรรดาเจ้านายของคนอัมโมนทูลฮานูนว่า
“พระองค์ดําริว่า ดา วิด ส่ง ผู้ เล้าโลม มา หา พระองค์ เพราะ
นั บถือ พระ ราช บิดา ของ พระองค์ เช่น นั ้น หรือ ข้าราชการ
ของ ท่าน มา หา พระองค์ เพื่อ ค้นหา และ ควํา่ และ สอด แนม
แผ่นดินมิใช่หรือ ” 4 ฮานูน จึง จับ ข้าราชการของดาวิด และ
1
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โกนเขาเสีย และตัด เครือ
่ งแต่ง กายของเขาออกเสีย ที่ ตรง
กลางตรงตะโพก แล้ว ปล่อยตัว ไป 5 เมื่อมี บางคนไปทูล ดา
วิดถึงเรือ
่ งคนเหล่านั ้น พระองค์ก็ทรงใช้ให้ไปรับเขา เพราะ
คนเหล่า นั ้น อายมาก และกษั ตริย์ตรัสว่า “จงพัก อยูที
่ ่เมือง
เยรีโคจนกว่าเคราของท่านทัง้ หลายจะขึ้น แล้วจึงค่อยกลับ
มา” 6 เมื่อ คน อัม โม น เห็นว่า เขา ทัง้ หลาย เป็นที่เกลียด ชัง
แก่ดาวิด ฮานูน และคนอัม โมนจึง ส่ง เงิน หนึ่ ง พัน ตะลัน ต์
ไปจ้างรถรบและพลม้า จากเมโสโปเตเมีย จากซีเรีย มาอา
คาห์ และจากโศบาห์ 7 เขาได้จ้างรถรบสามหมื่นสองพันคัน
และกษั ตริย์แห่งเมืองมาอาคาห์ กับ กองทัพ ของท่าน ผู้ซึ่ง
มาตัง้ ค่ายอยูที
่ ่หน้าเมืองเมเดบา และคนอัมโมนก็ รวบรวม
กัน มา จาก หัว เมือง ของ เขา ทัง้ หลาย และ มา ทํา สงคราม
8 เมื่อ ดา วิด ทรง ได้ยน
ิ เรือ
่ ง นั ้น จึง ใช้ โย อาบ และ กองทัพ
ทแกล้ว ทหารทัง้ สิน
้ ไป 9 คนอัม โมนออกมาจัด ทัพ ตรงหน้า
ประตูเมือง และบรรดากษั ตริย์ที่ยกมาอยูที
่ ่ชนบทกลางแจ้ง
10
ต่างหาก เมื่อ โยอาบเห็นว่า การศึก นั ้น ขนาบอยู่ ข้างหน้า
และข้างหลัง ท่านจึง คัด เอาจากบรรดาคนอิสราเอลที่ สรร
ไว้แล้ว และจัด ทัพ เข้าไปต่อสู้ คนซีเรีย 11 ส่วนคนของท่าน
ที่เหลืออยู่ ท่านก็มอบไว้ในการบังคับบัญชาของอาบีชย
ั น้ อง
12
ชายของท่าน คนเหล่านั ้นก็ จัด เข้า สู้ กับ คนอัม โมน และ
ท่านพูด ว่า “ถ้า กําลัง คนซีเรีย แข็ง เหลือ กําลัง ของเราแล้ว
เจ้า จง ช่วย เรา แต่ถ้า กําลัง คน อัม โมน แข็ง เกิน กําลัง ของ
เจ้า เราจะช่วยเจ้า 13 จงมี ความกล้า หาญเถิด และให้ เรา
ประพฤติ ตัวอย่างกล้าหาญเพื่อชนชาติ ของเรา และเพื่อหัว
เมืองของพระเจ้า ของเรา และขอพระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา
สิง่ ที่ ชอบพระทัย ในสายพระเนตรของพระองค์เถิด ” 14 ดัง
นั ้น โยอาบและประชาชนผู้อยูกั
่ บท่านได้เข้า มาใกล้ ข้างหน้า
คนซีเรีย เพื่อ สู้ รบกัน และเขาทัง้ หลายก็ แตกหนี ไปต่อ หน้า
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ท่าน 15 และเมื่อ คนอัม โมนเห็นว่า คนซีเรีย หนี ไปแล้ว เขา
ก็หนี ไป ให้ พ้น หน้า อาบี ชัย น้ อง ชาย ของ โย อาบ ด้วย และ
เข้าไปในเมือง แล้วโยอาบก็กลับมายังเยรู ซาเล็ม 16 แต่เมื่อ
คนซีเรีย เห็นว่า เขาพ่ายแพ้แก่อิสราเอล เขาจึง ส่ง ผู้ ส่ือสาร
ไปนํา คนซีเรีย ซึ่ง อยู่ ฟากแม่น้ํา ข้างโน้ น ออกมา มีโชฟัค ผู้
บังคับ บัญชากองทัพ ของฮาดัด เอเซอร์เป็น หัวหน้า ของเขา
ทัง้ หลาย
ดาวิดทรงนําการสู้รบเอง

17

และ เมื่อมี คน กราบทูล ดา วิด พระองค์ก็ทรง รวม
อิสราเอล ทัง้ สิน
้ เข้า ด้วย กัน และ ข้าม แม่น้ํา จอร์แดน มา
หา เขา และ จัด ทัพ ต่อสู้ กับ เขา และ เมื่อ ดา วิด ทรง จัด ทัพ
เข้า ต่อสู้ กับ คนซีเรีย เขาทัง้ หลายต่อสู้ กับ พระองค์ 18 และ
คน ซีเรียก็หนี ไป ต่อ หน้า อิสราเอล และ ดา วิด ทรง ประหาร
คนซีเรีย คือ คนของรถรบเจ็ด พัน คนและทหารราบสี่ หมื่น
คน และฆ่า โชฟัคผู้ บัญชาการกองทัพของเขาทัง้ หลายด้วย
19 และ เมื่อ ผู้รับ ใช้ของ ฮา ดัด เอ เซอร์เห็นว่า เขา พ่าย แพ้
ต่ออิสราเอล เขาก็ ยอมทําสันติภาพกับดาวิด และเป็นผู้รับ
ใช้ของพระองค์ คนซีเรียจึงไม่ชว
่ ยคนอัมโมนอีกต่อไป

20

โยอาบกับดาวิดชนะเมืองรับบาห์ (2 ซมอ 12:26-31)
และอยู่ มาพอสิน
้ ปีแล้ว เมื่อ บรรดากษั ตริย์ ยกกองทัพ
ออก ไป รบ โย อาบ ก็ นํา กําลัง กองทัพ ไป กวาดล้าง แผ่น ดิน
ของคนอัม โมน และมาล้อม เมือง รับ บาห์ไว้ แต่ดาวิด ประ
ทับที่เยรู ซาเล็ม และ โย อาบ ก็โจมตีเมือง รับ บาห์ และ ควํา่
เมืองนั ้น เสีย 2 และดาวิด ทรงถอดมงกุฎ จากพระเศียรขอ
งกษั ตริย์ของเขาทัง้ หลาย พระองค์ทรงทราบว่ามงกุฎนั ้นมี
1
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ทองคํา หนั ก หนึ่ ง ตะลัน ต์ และมี เพชรพลอยต่างๆ ซึ่ง ต่อ มา
อยู่ บน พระ เศียร ของ ดา วิด และ พระองค์ ทรง ริบ ของ จาก
เมืองนั ้นได้ข้าวของเป็นอันมาก 3 พระองค์ทรงนําประชาชน
ที่อยูในเมื
่
องนั ้น ออกมา ตัง้ เขาให้ ทํางานหนั ก อยู่ กับ เลื่อย
และเหล็กขุดและขวาน และดาวิดทรงกระทําเช่นนั ้นแก่หว
ั
เมืองทัง้ สิน
้ ของคนอัม โมน แล้ว ดาวิดกับ ประชาชนทัง้ ปวง
ก็กลับสู่เยรู ซาเล็ม
4

การฆ่ามนุษย์ยักษ์ แห่งฟีลิสเตีย

และ อยู่ มา ภาย หลัง เกิด สง คราม ขึ้นกับ คน ฟี ลิ ส เตีย
ที่ เมือง เก เซอร์ แล้ว สิบ เบคัย คน หุ ชาห์ได้สังหาร สิ ปปัย ผู้
เป็น ลูก หลานของคนยักษ์เสีย และคนฟี ลิ ส เตียก็ถูกปราบ
ปราม 5 และมี สงครามกับ คนฟี ลิ ส เตียอีก และเอลฮานั น
บุตร ชาย ยา อีรได้
์ ฆ่า ลา มี น้ อง ชาย ของ โก ลิ อัท ชา วกัท เสีย
ผู้มีหอกที่มีด้ามโตเท่า ไม้ กระพั ่นทอผ้า 6 และมี สงครามที่
เมือ งกัทอีก มีชายคนหนึ่ ง รู ป ร่างใหญ่โต ผู้ที่มือ ข้างหนึ่ งมี
นิว
่ บสี่นิว
้ หก นิว
้ และ นิว
้ เท้า ข้าง ละ หก นิว
้ จํานวน ยีสิ
้ และ
เขา เป็น บุตร ชาย ของ คนยักษ์ด้วย 7 และ เมื่อ เขา ท้าทาย
อิสราเอล โยนาธานบุตรชายชิ เมอี พระเชษฐาของดาวิดก็
ประหารเขาเสีย 8 คนเหล่า นี้ บังเกิด แก่ คนยักษ์ ในเมือ งกัท
และเขาล้ม ตายด้วยพระหัตถ์ ของดาวิด และด้วยมือ ผู้รับ
ใช้ของพระองค์

21

ดาวิดนั บจํานวนทหารอิสราเอล (2 ซมอ 24:1-9)
ซาตานได้ ยน
ื ขึ้น ต่อสู้อิสราเอล และดลพระทัย ให้ดาวิด
นั บ จํานวนอิสราเอล 2 ดาวิด จึง ตรัส กับ โยอาบและผู้ บังคับ
บัญชา กองทัพ ว่า “จง ไป นั บ อิสราเอล ตัง้ แต่ เมือง เบ เอ
1
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อร์เช บา ถึง เมือง ดาน แล้ วนํา รายงาน มา ให้ เรา เพื่อ จะ
ได้ ทราบ จํานวน รวม ของ เขา ทัง้ หลาย” 3 แต่โย อาบ ทูล ว่า
“ขอ พระ เย โฮ วาห์ ทรง เพิม
่ ประชาชน ของ พระองค์อีกร้อย
เท่า ของ ที่มีอยูแล้
่ ว ข้า แต่กษั ตริยเจ้
์ า นาย ของ ข้า พระองค์
แต่ประชาชน นี้ ทัง้ สิน
้ เป็น ผู้รับ ใช้ของ เจ้า นาย ของ ข้า
พระองค์มิใช่หรือ ไฉนเจ้า นายของข้า พระองค์ จึง รับสัง่ เช่น
นี้ ไฉนพระองค์จึงทรงนําการละเมิดมาสู่อิสราเอล” 4 แต่โย
อาบ ขัด รับสัง่ ขอ งกษั ตริย์มิได้ โย อาบ จึง จาก ไป และ ไป
ตลอดคนอิสราเอลทัง้ สิน
้ และกลับ มายัง เยรู ซาเล็ม 5 และ
โยอาบถวายจํานวนประชาชนที่นับได้แก่ดาวิด ในอิสราเอล
ทัง้ สินม
้ ีหน่งึ ล้าน หนึ่ ง แสน คน ที่ชัก ดาบ และ ใน ยู ดาห์มีสี่
แสน เจ็ด หมื่น คน ที่ชัก ดาบ 6 แต่ท่าน มิได้นั บ เลวี และ เบน
ยา มิ นท่า มก ลาง จํานวน นั ้น ด้วย เพราะ ว่า พระ ดํารัส ขอ
งกษั ตริย์เป็นที่น่ารังเกียจแก่โยอาบ
ดาวิดทรงเลือกโรคระบาด (2 ซมอ 24:10-17)
แต่พระเจ้า ไม่ ทรง พอ พระทัย ใน เรือ
่ ง นี้ พระองค์จึง
ทรง ลงโทษ อิสราเอล 8 และ ดา วิด ทูล พระเจ้า ว่า “ข้า
พระองค์ได้ทําบาปใหญ่ ยงิ่ ในการที่ ข้า พระองค์ได้กระทํา สิง่
นี้ ข้า แต่พระองค์ บัดนี้ ขอทรงให้ อภัย ความชัว่ ช้า ของผู้รับ
ใช้ของ พระองค์ เพราะ ข้า พระองค์ได้กระทํา การ อย่าง โง่
เขลา มาก” 9 และ พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ กาด ผู้ ทํานาย ของ
ดาวิด ว่า 10 “จงไปบอกดาวิด ว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ ว่า
เรา เสนอ เจ้า สาม ประการ จง เลือก เอา ประการ หนึ่ ง เพื่อ
เรา จะ ได้ กระทํา ให้แก่เจ้า ’ ” 11 กาด จึง เข้า เฝ้า ดา วิด และ
กราบทูลพระองค์ว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า จงเลือกเอา
ตาม ที่เจ้า พอใจ 12 คือ กันดาร อาหาร สาม ปี หรือ การ ล้าง
ผลาญโดยศัตรู ของเจ้าสามเดือนขณะที่ดาบของศัตรู จะขับ
เจ้าทัน หรือดาบของพระเยโฮวาห์สามวันคือโรคระบาดบน
7
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แผ่น ดิน และทูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ ทําลายทัว่ ไปใน
ดิน แดน ทัง้ สิน
้ ของ อิสราเอล ฉะนั ้น บัดนี้ ขอ ทรง พิจารณา
ดู วา่ จะให้ ข้า พระองค์ กราบทูล พระองค์ผู้ทรงใช้ ข้า พระองค์
มาว่า ประการใด” 13 แล้ว ดาวิด ตรัส กับ กาดว่า “เรามี ความ
กระวนกระวายมาก ขอให้เราตกเข้าไปอยู่ ในพระหัตถ์ ของ
พระ เย โฮ วาห์ เพราะ พระ กรุ ณา คุณ ของ พระองค์ใหญ่ยิง่
นั ก แต่ขออย่า ให้ เราตกเข้าไปในมือ ของมนุษย์เลย ” 14 ดัง
นั ้น พระ เย โฮ วาห์ ทรง ให้ โรค ระบาด เกิด ขึ้น ใน อิสราเอล
และ คน อิสราเอล ได้ ล้ม ตาย เจ็ด หมื่น คน 15 และ พระเจ้า
ทรงใช้ทูตสวรรค์ไปยังเยรู ซาเล็มเพื่อจะทําลายเสีย แต่เมื่อ
ท่านจะลงมือ ทําลาย พระเยโฮวาห์ทรงทอดพระเนตร และ
พระองค์ ทรงกลับ พระทัย ในเหตุ รา้ ยนั ้น และพระองค์ ตรัส
กับทูต สวรรค์ผู้ทํา ลาย นั ้นว่า “พอแล้ว ยับ ยังม
้ ือ ของ เจ้า
ได้” ส่วน ทูต สวรรค์ ของ พระ เย โฮ วาห์ก็กําลัง ยืน อยูที
่ ่ลาน
นวด ข้าว ของ โอ รนั น คน เย บุส 16 และ ดา วิด แหงน พระ
พักตร์ ทรง เห็น ทูต สวรรค์ ของ พระ เย โฮ วาห์ ยืน ระหว่าง
แผ่น ดิน โลก และ ฟ้า สวรรค์ และ ใน มือ ถือ ดาบ ที่ ชัก ออก
เหนื อ เยรู ซาเล็ม แล้ว ดา วิด และ พวก ผู้ใหญ่ของ อิสราเอล
ผู้ได้สวม ผ้า กระสอบ แล้ว ก็ซบ หน้า ลง 17 และ ดา วิด ทูล
พระเจ้า ว่า “ข้า พระองค์มิใช่หรือ ที่ บัญชา ให้ นั บ ประชาชน
ข้า พระองค์ เป็น ผู้ได้กระทํา บาป และ ได้ กระทํา ความ ชัว่
ร้ายยิง่ นั ก แต่บรรดาแกะเหล่า นี้ เขาได้ กระทํา อะไร โอ ข้า
แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ขอพระหัตถ์ ของ
พระองค์อยูเหนื
่
อ ข้า พระองค์ และราชวงศ์ ของข้า พระองค์
แต่ขออย่าให้โรคร้ายนั ้นอยูเ่ หนื อประชาชนของพระองค์”
พระเจ้าทรงเลือกลานนวดข้าวของโอรนั น (อาราวนาห์)
ให้เป็นที่สร้างพระวิหาร (2 ซมอ 24:18-25)
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แล้วทูต สวรรค์ ของ พระ เย โฮ วาห์ได้บัญชา ให้ กาด ทูล
ดาวิด ว่า ให้ดาวิด ขึ้น ไปสร้างแท่น บูชาถวายแด่ พระเยโฮ
วาห์ที่ลานนวดข้าวของโอรนั นคนเยบุส 19 ดาวิดจึงเสด็จขึ้น
ไปตามคํา ของกาด ซึ่ง ท่านได้ กราบทูล ในพระนามของพระ
เยโฮวาห์ 20 ฝ่ายโอรนั น กําลัง นวดข้าวสาลีอยู่ ท่านหัน มา
เห็นทูตสวรรค์ บุตรชายสี่คนของท่านที่อยูกั
่ บท่านก็ซ่อนตัว
21
เสีย เมื่อ ดาวิด เสด็จ มายัง โอรนั น โอรนั น มองเห็น ดาวิด
และออกไปจากลานนวดข้าวถวายบังคมดาวิดด้วยซบหน้า
ลงถึงดิน 22 และดาวิด ตรัส กับ โอรนั นว่า “จงให้ที่ลานนวด
ข้าวแก่ เราเถิด เพื่อ เราจะสร้างแท่น บูชาถวายแด่ พระเย
โฮวาห์บนนั ้น จงให้แก่เราตามราคาเต็ม เพื่อ ว่า โรคระบาด
นั ้น จะได้ ระงับ เสีย จากประชาชน” 23 แล้ว โอรนั น กราบทูล
ดา วิด ว่า “ขอ ทรง รับ ไป เถิด พ่ะ ย่ะ ค่ะ และ ขอก ษั ตริย์เจ้า
นายของข้า พระองค์ กระทํา สิง่ ที่พระองค์ทรงเห็น ชอบเถิด
นี่ พ่ะ ย่ะ ค่ะ ข้า พระองค์ ขอ ถวาย วัว สําหรับ เครือ
่ ง เผา บูชา
และ ถวาย เลื่อน นวด ข้าว ให้ เป็น ฟืน แล้ว ข้าว สาลี เป็น ธัญ
ญบูชา ข้า พระองค์ ขอถวายหมด” 24 แต่กษั ตริยดาว
์
ิด ตรัส
กับ โอรนั นว่า “หามิได้ แต่เราจะซื้อ เอาตามราคาเต็ม เรา
จะไม่เอาของของเจ้าถวายพระเยโฮวาห์ หรือถวายสิง่ ที่ เรา
มิได้เสีย ค่า เป็น เครือ
่ งเผาบูชา ” 25 ดาวิด จึง ทรงชําระให้ โอ
รนั น เป็น ทองคํา นํ้า หนั ก หกร้อยเชเขลเพื่อ ที่นั ้น 26 ดาวิดก็
ทรง สร้าง แท่น บูชา ถวาย แด่ พระ เย โฮ วาห์ที่ นั ่น และ ทรง
ถวายเครือ
่ งเผาบูชา และเครือ
่ งสันติบูชา และกราบทูลออก
พระนามพระเยโฮวาห์ และพระเยโฮวาห์ทรงตอบพระองค์
ด้วย ไฟ จาก สวรรค์ บน แท่น เครือ
่ ง เผา บูชา 27 แล้ว พระ เย
โฮ วาห์ก็ทรง บัญชา ทูต สวรรค์ และ ท่าน ก็ เอา ดาบ ใส่ ฝัก
เสีย 28 ครัง้ นั ้น เมื่อ ดาวิด ทรงเห็นว่า พระเยโฮวาห์ทรงตอบ
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พระองค์ที่ลานนวดข้าวของโอรนั นคนเยบุส พระองค์ก็ทรง
ถวายสัตวบูชาที่นั ่น 29 เพราะพลับพลาของพระเยโฮวาห์ซ่ึง
โมเสสได้ สร้างขึ้นในถิน
่ งเผาบูชา
่ ทุรกันดาร และแท่นเครือ
30
ในเวลานั ้นอยู่ในปูชนียสถานสูงที่กิเบโอน แต่ดาวิดจะไป
ทูลถามพระเจ้าที่ นั่นไม่ได้ เพราะพระองค์ ทรงกลัวดาบของ
ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์

22
ดาวิดทรงเตรียมวัตถุสําหรับการสร้างพระวิหาร
1 แล้ว ดา วิด ตรัสว่า “นี่ แหละ พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ
วาห์พระเจ้า นี่ แหละแท่น เครือ
่ งเผาบูชาสําหรับ อิสราเอล”
2 ดาวิดทรงบัญชาให้รวบรวมคนต่างด้าวที่อยูในแผ่
่
นดินอิส
ราเอล และพระองค์ ทรงจัด คนสกัด หิน ให้ เตรียมหิน สกัด
เพื่อ สร้าง พระ นิ เวศ ของ พระเจ้า 3 ดาวิด ยัง ทรง จัด สะสม
เหล็ก เป็น จํานวนมาก เพื่อ เป็น ตะปู ของบานประตู รัว้ และ
เป็น เหล็ก หนี บ ทัง้ ทอง สัมฤทธิ์ เป็น จํานวน มาก เหลือ ที่ จะ
ชัง่ ได้ 4 และ ไม้ สน สี ดาร์นั บ ไม่ ถ้วน เพราะ ว่า ชาว ไซ ดอน
และ ชาว ไท ระ ได้นํา ไม้ สน สี ดาร์ จํานวน มากมาย มา ถวาย
ดา วิด 5 เพราะ ดา วิด ตรัสว่า “ซา โลม อ นบุตร ชาย ของ เรา
ยัง เด็ก อยู่ และไม่ เคยงาน และพระนิ เวศซึ่ง จะสร้างถวาย
พระ เย โฮ วาห์ นั ้น ต้อง หรู หรา อย่าง ยิง่ มีชื่อ เสียง และ สง่า
ราศี ใน บรรดา ประเทศ ทัง้ หลาย เพราะ ฉะนั ้น บัดนี้ เรา จึง
จะจัด เตรียมไว้” ดาวิด จึง ทรงจัด วัตถุ เป็น จํานวนมากก่อน
พระองค์สิน
้ พระชนม์
ดาวิดทรงกําชับซาโลมอน

6 แล้วพระองค์ทรงเรียกซาโลมอนราชโอรสของพระองค์

และ กําชับท่าน ให้ สร้าง พระ นิ เวศ ถวาย พระ เย โฮ วาห์
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พระเจ้า แห่งอิส รา เอล 7 ดาวิ ดรับ สัง่ ซา โลม อ นว่า “ลูก
เอ๋ย เรามีใจประสงค์ที่จะสร้างพระนิ เวศถวายพระนามแห่ง
พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ เรา 8 แต่พระ วจนะ ของ พระ เย
โฮ วาห์มายัง เรา ว่า ‘เจ้าได้ทําให้โลหิต ตก มาก และ ได้ ทํา
สงคราม ใหญ่โต เจ้า อย่า สร้าง พระ นิ เวศ เพื่อ นาม ของ เรา
เลย เพราะเจ้า ได้ทําให้โลหิต ตกเป็นอัน มากต่อ สายตาของ
เราบนแผ่น ดิน โลก 9 ดูเถิด บุตรชายคนหนึ่ ง จะบังเกิด มา
แก่เจ้า เขา จะ เป็น คน แห่ง ความ สงบ เรา จะ ให้ ความ สงบ
แก่ เขาให้ พ้น จากศัตรู ทัง้ สิน
้ ของเขารอบข้าง เพราะเขาจะ
มีช่อ
ื ว่าซาโลมอน และเราจะให้สันติภาพและความสงบแก่
อิสราเอลในสมัย ของเขา 10 เขาจะสร้างพระนิ เวศเพื่อ นาม
ของเรา เขาจะเป็นบุตรของเรา และเราจะเป็นบิดาของเขา
และเราจะสถาปนาราชบัล ลังก์ ของเขาเหนื ออิส ราเอลเป็น
นิ ตย์’ 11 นี่ แหละ ลูก ของข้า เอ๋ย ขอพระเยโฮวาห์ ทรงสถิต
อยู่ กับ เจ้า และขอให้เจ้ามีความสําเร็จ และสร้างพระนิ เวศ
ของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า สํา เร็จดัง ที่พระองค์ตรัส
ถึงเรือ
่ งเจ้า 12 ขอเพียงพระเยโฮวาห์ประสาทให้เจ้ามี ความ
เฉลียว ฉลาด และ ความ เข้าใจ และ ทรง ตัง้ เจ้า ให้ ปกครอง
อิสราเอล และ ทรง โปรด ให้เจ้า รักษา พระ ราช บัญญัติของ
พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ เจ้า 13 แล้ว เจ้า จะ ทํา สําเร็จ ถ้า
เจ้าจะระมัดระวังที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และคําตัดสินซึ่ง
พระเยโฮวาห์ทรงบัญชากับโมเสสเกี่ยวกับอิสราเอล จงเข้ม
แข็งและกล้าหาญเถิด อย่ากลัวและอย่าท้อถอยเลย 14 และ
ดูเถิด เราได้ จัด เตรียมไว้ เพื่อ พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์
ด้วยความยากเหนื่ อยอย่างยิง่ เป็นทองคําหนั กหนึ่ งแสนตะ
ลันต์ เงินหนั กหนึ่ งล้านตะลันต์ ทองสัมฤทธิและเหล็
กเหลือ
์
ที่ จะชัง่ เพราะมี มากมายเหลือ เกิน เราได้ จัด เตรียมตัวไม้
และ หิน ด้วย เจ้า จะ เพิม
่ เติม เข้า อีกก็ได้ 15 ยิง่ กว่า นั ้น เจ้า
มี คนทํางานมากมาย คือ ช่างสกัด หิน ช่างก่อ ช่างไม้ และ
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ช่างฝีมือทุกชนิ ด 16 ส่วนทองคํา เงิน ทองสัมฤทธิ์ และเหล็ก
นั ้นก็มีมากมายเหลือ ที่ จะนั บ ได้ ลุกขึ้น ทํา ไปเถิด ขอพระเย
โฮวาห์ทรงสถิตอยูก
่ ับเจ้า”
ดาวิด ทรงบัญชาประมุข ทัง้ ปวงของอิสราเอลให้ ชว
่ ยซา
โลมอน
17 ดาวิด ทรง บัญชา ประมุข ทัง
้ ปวง ของ อิสราเอล ให้
ช่วย ซา โลม อน โอรส ของ พระองค์ด้วย ว่า 18 “พระ เย โฮ
วาห์ พระเจ้า ของ เจ้า ทรง สถิต อยู่ กับ เจ้า มิใช่หรือ และ
พระองค์มิได้ประทาน การ หยุด พัก สงบ แก่เจ้าทุกด้าน หรือ
เพราะพระองค์ทรงมอบชาวแผ่นดินนี้ ไว้ในมือของเรา และ
แผ่น ดิน นั ้นก็ ราบคาบต่อ พระพักตร์ พระเยโฮวาห์ และต่อ
หน้า ประชาชนของพระองค์ 19 บัดนี้ จงตัง้ จิต ตัง้ ใจของเจ้า
ที่ จะแสวงหาพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า จงลุก ขึ้น สร้าง
สถาน บริสุทธิ์ ของ พระ เย โฮ วาห์พระเจ้า เพื่อ ว่า หีบ พันธ
สัญญาของพระเยโฮวาห์ก็ดี และเครือ
่ งใช้ อน
ั บริสุทธิ์ ของ
พระเจ้า ก็ดี จะได้ นํา เอามาไว้ในพระนิ เวศที่ จะสร้างขึ้น เพื่อ
พระนามของพระเยโฮวาห์”

23

ดาวิดทรงตัง้ ซาโลมอนให้เป็นกษั ตริย์
เมื่อ ดา วิด ทรง ชรา และ หง่อม แล้ว พระองค์ทรง ตัง้ ซา
โลม อน โอรส ของ พระองค์ให้เป็นก ษั ตริย์ เหนื ออิส รา เอล
2 ดาวิด ทรง ให้ ประชุม เจ้า นาย ทัง
้ สิน
้ ของ อิสราเอล และ
บรรดา ปุโรหิต และ คน เลวี 3 คน เลวี นั ้น อายุตัง้ แต่สามสิบ
ปี ขึ้น ไป ก็ให้นั บ ไว้ และ รวม ได้ สาม หมื่น แปด พัน คน
4 ดาวิดตรัสว่า “จากพวกนี้ สองหมื่น สี่ พัน คนจะต้องดูแล
การงานในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และหกพัน คนเป็น
1
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เจ้า หน้าที่ และผู้วินิจฉั ย 5 สี่ พัน คนเป็น นายประตู และอีก สี่
พันคนจะถวายสรรเสริญแด่พระเยโฮวาห์ด้วยเครือ
่ งดนตรี
6
ซึ่ง เราได้ สร้างไว้ให้ใช้สรรเสริญ ” และดาวิด ทรงจัด แบ่ง
เป็น กองๆตามบุตรชายของเลวี คือ เกอร์โชม โคฮาท และ
เมรารี
ผู้สืบสายโลหิตของเกอร์โชน (กดว 3:25-26)
7 จากคนเกอร์โชมคือลาดานและชิเมอี 8 บุตรชายของลา
ดานคือ เยฮี เอลผู้ เป็น หัวหน้า และเศธาม และโยเอล สาม
คน 9 บุตรชายของชิ เมอีคือ เชโลมิ ท ฮาซี เอล และฮาราน
สามคน คนเหล่านี้ เป็นประมุขของบรรพบุรุษลาดาน 10 และ
บุตรชายของชิ เมอีคือ ยาหาท ศินา เยอูช และเบรียาห์ ทัง้
สี่ คนนี้ เป็น บุตรชายของชิ เมอี 11 และยาหาทเป็น หัวหน้า
และ ศิ ซาห์เป็นที่สอง แต่เยอูช และ เบ รี ยาห์ไม่มีบุตร ชาย
มาก เพราะฉะนั ้นในการนั บจึงรวมเข้าเป็นเรือนบรรพบุรุษ
เดียวกัน
ผู้สืบสายโลหิตของโคฮาท (กดว 3:27-31)
บุตร ชาย ของ โค ฮาท คือ อัม ราม อิส ฮาร์ เฮ โบ รน
และ อุส ซี เอล สี่คน 13 บุตร ชาย ของ อัม ราม คือ อา โรน
และ โมเสส เขา ตัง้ อา โรน ไว้ ต่าง หาก ให้ เป็น ผู้ทํา พิธชํ
ี าระ
สิง่ ของ ที่บริสุทธิที
์ ่สุด ทัง้ เขา และ บุตร ชาย ของ เขา สืบไป
เป็น นิ ตย์ เพื่อ เผา เครือ
่ ง หอม ถวาย ต่อ พระ พักตร์ พระ เย
โฮวาห์ และปรนนิ บัติพระองค์ และอวยพระพรในพระนาม
ของพระองค์เป็นนิ ตย์ 14 ฝ่ายโมเสสคนของพระเจ้านั ้น บุตร
ชายของท่านมีช่อ
ื เสียงท่ามกลางคนตระกูลเลวี 15 บุตรชาย
ของโมเสสคือ เกอร์โชม กับ เอลี เยเซอร์ 16 บุตรชายของ
เกอร์โชมคือ เชบู เอลผู้ เป็น หัวหน้า 17 บุตรชายของเอลี เย
12
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เซอร์คือ เรหับ ยาห์ผู้เป็น หัวหน้า เอลี เยเซอร์ไม่มีบุตรชาย
อีก แต่บุตรชายของเรหับ ยาห์มีมากนั ก 18 บุตรชายของอิส
ฮาห์คือ เชโลมิ ท ผู้ เป็น หัวหน้า 19 บุตรชายของเฮโบรนคือ
เยรียาห์ผู้เป็น หัวหน้า อามาริยาห์ที่ สอง ยาฮาซี เอลที่สาม
และเยคาเมอัมที่สี่ 20 บุตรชายของอุสซีเอลคือ มีคาห์ผู้เป็น
หัวหน้า และอิสชีอาห์ที่สอง
ผู้สืบสายโลหิตของเมรารี (กดว 3:33-37)
บุตร ชาย ของ เม รา รีคือ มาห์ลี และ มูชี บุตร ชาย ของ
มาห์ลีคือ เอเลอาซาร์และคีช 22 เอเลอาซาร์สิ้นชีวต
ิ ไม่มีบุตร
ชาย มีแต่บุตร สาว บุตร ชาย ของ คีช ผู้ เป็น ญาติ ของ เขา
แต่งงานกับ เขา 23 บุตรชายของมูชีคือ มาห์ลี เอเดอร์ และ
เยรีโมท สามคน
21

การจัดงานของคนเลวีใหม่

24 คนเหล่านี้ เป็ นคนเลวีตามเรือนบรรพบุรุษของเขา

เป็น
ประมุข ของบรรพบุรุษ ของเขา ตามที่เขาได้ ขึ้น ทะเบียนไว้
ตาม จํานวน ชื่อ ราย บุคคล อายุตัง้ แต่ยี่สิบปีขึ้น ไป ผู้ซึ่ง จะ
ทํางานปรนนิ บัติในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 25 เพราะดา
วิด ตรัสว่า “พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของอิสราเอลได้ ประสาท
การ หยุด พัก สงบ แก่ ประชาชน ของ พระองค์ เพื่อ เขา ทัง้
หลายจะอาศัย อยู่ ในเยรู ซาเล็ม เป็น นิ ตย์ 26 และคนเลวี จึง
ไม่ ต้อง หาบ หาม พลับพลา หรือ เครือ
่ ง ใช้ ใดๆ เพื่อ งาน ปรน
27
นิ บัติอีกเลย” เพราะตามพระดํารัสสุดท้ายของดาวิด คน
เลวีตัง้ แต่อายุยี่สิบปีข้น
ึ ไปถูกนั บ 28 แต่หน้าที่ของเขาจะต้อง
คอยช่วยบุตรชายของอาโรนในงานปรนนิ บติ
ั พระนิ เวศแห่ง
พระ เย โฮ วาห์ มีงาน ดูแล ลาน และ ห้อง และ งาน ชําระ ของ
ทุก อย่าง ที่บริสุทธิ์ และ งาน ใดๆ ซึ่ง เป็น งาน ปรน นิ บัติของ
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พระ นิ เวศ แห่ง พระเจ้า 29 และ ช่วย เกี่ยว กับ เรือ
่ ง ขนมปัง
หน้า พระพักตร์ด้วย เรือ
่ งยอดแป้ง สําหรับ ธัญ ญบูชา ขนม
ไร้เชื้อ แผ่ นของปิ้ งบูชา ของบูชาคลุก นํ้ามัน และเครือ
่ งตวง
เครือ
่ ง วัด ทุกข นาด 30 และ ทุกๆ เช้า เขา จะ ต้อง ยืน โมทนา
และ สรร เส ริญ พระ เย โฮ วาห์ และ เวลา เย็นก็เช่น เดียวกัน
31 ทัง
้ ในเวลาเมื่อ ถวายบรรดาเครือ
่ งเผาบูชาแด่ พระเยโฮ
วาห์ ในวัน สะบาโต ในวัน ขึ้น หนึ่ ง คํ่า ในวัน เทศกาลกําหนด
ตาม จํานวน ที่กําหนด ให้ถวาย บูชาต่อ พระ พักตร์ พระ เย โฮ
วาห์ทุกวัน เรือ
่ ยไป 32 ดังนี้ แหละเขาจะดูแลพลับพลาแห่ง
ชุมนุมและดูแลที่บริสุทธิ์ และจะรับใช้บุตรชายของอาโรนพี่
น้ องของเขา เพื่องานปรนนิ บัติแห่งพระนิ เวศของพระเยโฮ
วาห์

24

กองเวรของลูกหลานอาโรน
1 กองเวรของลูก หลานอาโรนมีดังนี้ บุตรชายของอาโรน
คือ นาดับ อาบีฮู เอเลอาซาร์ และอิธามาร์ 2 แต่นาดับ และ
อาบี ฮูสิ้นชีวิตก่อ นบิ ดา ของ ตน และ ไม่มีบุตร เอ เลอ า ซาร์
และอิธามาร์จึง ทํา หน้าที่ ตําแหน่ ง ปุโรหิต 3 ด้วยความช่วย
เหลือ ของศาโดกบุตรชายเอเลอาซาร์ และอาหิ เมเลคบุตร
ชายอิธามาร์ ดาวิดได้ ทรงจัดเป็นเวรตามหน้าที่ ในการปรน
นิ บัติของเขาทัง้ หลาย 4 มีหัวหน้า ในหมู่บุตรชายของเอเลอ
าซาร์มากกว่าในหมู่บุตรชายของอิธามาร์ เขาจึงจัดแบ่งดัง
นี้ พวกบุตรชายของเอเลอาซาร์มีสิบหกคนเป็นหัวหน้าตาม
เรือนบรรพบุรุษ ของเขา และในหมู่ พวกบุตรชายของอิธา
มาร์ตามเรือนบรรพบุรุษ ของเขามี แปดคน 5 เขาทัง้ หลาย
จัด แบ่งด้วย สลาก เหมือน กัน หมด เพราะ มีเจ้า หน้าที่ของ
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สถานบริสุทธิ์ และเจ้าหน้าที่แห่งพระนิ เวศของพระเจ้า เป็น
บุตรชายของเอเลอาซาร์ กับ บุตรชายของอิธามาร์ทัง้ สอง
ฝ่าย 6 และ เชไม อาห์บุตร ชาย นา ธัน เอ ล อาลักษณ์ ผู้เป็น
พวกเลวี ได้บันทึก ไว้ต่อ พระพักตร์กษั ตริย์ ต่อ หน้า เจ้า นาย
และ ศา โด ก ปุโรหิต และ อา หิ เม เล คบุตร ชา ยอาบี ยา ธาร์
และต่อ หน้า ประมุข ของบรรพบุรุษ ของปุโรหิต และของคน
เลวี เขา จับ สลาก ครอบครัว หนึ่ ง จาก เอ เลอ า ซาร์ และ จับ
สลากครอบครัว หนึ่ ง จากอิธามาร์ 7 สลากแรกตกกับ เยโฮ
ยาริบ ที่สองตกแก่ เยดายาห์ 8 ที่สามแก่ ฮาริม ที่ สี่แก่เสโอ
ริม 9 ที่ห้า แก่ มัลคิ ยาห์ ที่หกแก่มิยามิน 10 ที่เจ็ด แก่ ฮก
ั โขส
ที่แปดแก่อาบี ยาห์ 11 ที่เก้า แก่ เยชูอา ที่สิบแก่ เชคานิ ยาห์
12 ที่สิบเอ็ด แก่ เอลี ยาชีบ ที่สิบสองแก่ ยาคิ ม 13 ที่สิบสาม
แก่ หุป ปาห์ ที่สิบสี่แก่เยเชเบอับ 14 ที่สิบห้า แก่บิลกาห์ ที่สิบ
หกแก่ อม
ิ เมอร์ 15 ที่สิบเจ็ด แก่ เฮซีร ์ ที่สิบแปดแก่ อฟ
ั เซส
16 ที่สิบเก้า แก่ เปธาหิ ยาห์ ที่ยี่สิบแก่ เยเฮเซเคล 17 ที่ยี่สิบ
เอ็ด แก่ ยาคีน ที่ยี่สิบสองแก่กามูล 18 ที่ยี่สิบสามแก่ เดไลย
าห์ ที่ยี่สิบสี่แก่มาอาซิยาห์ 19 คนเหล่านี้ มีหน้าที่กําหนดของ
เขา ใน การ ปรน นิ บติ
ั ที่จะเข้า ไป ใน พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ
วาห์ ตามระเบียบที่อาโรนบิดาของเขาได้ตัง้ ไว้สําหรับเขาทัง้
หลาย ดังที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลได้ทรงบัญชา
เขาไว้
ผู้สืบสายโลหิตของโคฮาท
20

ฝ่ายลูก หลานของเลวีที่เหลือ อยูคื
่ อ จากบุตรชายของ
อัม รามมี ชูบาเอล จากบุตรชายของชู บาเอลมี เยเดยาห์
21 ฝ่ายเรหับ ยาห์ คือ จากบุตรชายของเรหับ ยาห์มี อิส ชีอาห์
ผู้เป็น หัวหน้า 22 จาก คน อิส ฮาร์มี เชโล โมท จาก บุตร ชาย
ของเชโลโมทมี ยาหาท 23 และบุตรชายของเฮโบรนคือ เย
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รียาห์ผู้เป็น หัวหน้า อามาริยาห์ที่ สอง ยาฮาซี เอลที่สาม เย
คาเมอัมที่สี่ 24 บุตรชายของอุสซีเอลคือ มีคาห์ บุตรชายของ
มีคาห์คือ ชามีร ์ 25 น้ องชายของมีคาห์คือ อิสซีอาห์ บุตรชาย
ของอิสชีอาห์คือ เศคาริยาห์
ผู้สืบสายโลหิตของเมรารีได้จัดให้
บุตรชายของเมรารีคือ มาห์ลี และมูชี บุตรชายของยา
อาซียาห์คือ เบโน 27 ฝ่ายลูกหลานของเมรารีคือ ของยาอาซี
ยาห์มี เบโน โชฮัม ศักเกอร์ และอิบรี 28 ของมาห์ลีคือ เอเลอ
าซาร์ผู้ไม่มีบุตรชาย 29 ของคีช บุตรชายของคี ช คือ เยราเม
เอล 30 บุตรชายของมูชีคือ มาห์ลี เอเดอร์ และเยรีโมท คน
เหล่า นี้ เป็น ลูก หลานของคนเลวี ตามเรือนบรรพบุรุษ ของ
เขาทัง้ หลาย 31 คนเหล่านี้ คือ แต่ละหัวหน้าเรือนบรรพบุรุษ
และ น้ อง ชาย ของ เขา ก็ เหมือน กัน ได้ จับ สลาก ด้วย อย่าง
เดียว กับ พี่ น้ อง ของ เขา คือ บุตร ชาย ของ อา โรน ต่อ พระ
พักตร์ของกษั ตริย์ดาวิด ศาโดก อาหิเมเลค และต่อประมุข
ของบรรพบุรุษของปุโรหิตและของคนเลวี
26

25

พวกนั กดนตรีและนั กร้องสําหรับพระวิหาร
ดาวิด และบรรดาหัวหน้า ของผู้ปรนนิ บัติได้จัด แยกบาง
คน ไว้ สําหรับ การ ปรน นิ บัติ คือ จาก ลูก หลาน ของ อา สาฟ
และของเฮมาน และของเยดู ธูน ผู้ซึ่งจะพยากรณ์ ด้วยพิณ
เขาคู่ ด้วยพิณ ใหญ่ และด้วยฉาบ รายชื่อ ของผู้ ทํางานตาม
หน้าที่ของเขา คือ 2 จากลูกหลานของอาสาฟคือ ศักเกอร์ โย
เซฟ เนธานิ ยาห์ และอาชาเรลาห์ ลูกหลานของอาสาฟ ภาย
ใต้การนํา ของ อา สาฟ ผู้พยากรณ์ ภาย ใต้พระ รา ชดํารัสสงั ่
ของกษั ตริย์ 3 จากเยดูธูน คือลูกหลานของเยดูธูนมี เกดาลิ
1
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ยาห์ เศรี เยชายาห์ ฮาชาบิยาห์ และมัททีธย
ิ าห์ หกคนภาย
ใต้การนําของเยดูธูนบิดาของเขา ผู้พยากรณ์ ด้วยพิณเขาคู่
ในการโมทนาและสรรเสริญ ต่อ พระเยโฮวาห์ 4 จากเฮมาน
คือ ลูก หลานของเฮมานมี บุคคี ยาห์ มัทธานิ ยาห์ อุสซี เอล
เชบู เอล และเยรีโมท ฮานานิ ยาห์ ฮานานี เอลี ยาธาห์ กิด
ดาลที และโรมัมทีเอเซอร์ โยชเบคาชาห์ มัลโลธี โฮธีร ์ และ
มาหะซิ โอท 5 คนเหล่า นี้ เป็น บุตรชายของเฮมานผู้ ทํานาย
ของกษั ตริย์ตามพระวจนะของพระเจ้าเพื่อจะเป่าแตร และ
พระเจ้า ทรง ประทาน บุตร ชาย สิบ สี่คน และ บุตร สาว สาม
คน แก่ เฮ มาน 6 เขา ทัง้ หลาย ทุก คน อยูภาย
่
ใต้การนํา ของ
บิดาของเขาเพื่อ ประกอบเพลงในพระนิ เวศของพระเยโฮ
วาห์ ด้วยฉาบ พิณใหญ่ และพิณเขาคู่ เพื่อการปรนนิ บัติใน
พระนิ เวศของพระเจ้า อาสาฟ เยดู ธูน และเฮมาน อยูภาย
่
7
ใต้พระราชดํารัสสัง่ ของกษั ตริย์ จํานวนคนของเขารวมทัง้
พี่ น้องของเขา ผู้รับ การฝึก ในการร้องเพลงถวายพระเยโฮ
วาห์ทุกคนผู้มีความชํานาญ มีสองร้อยแปดสิบแปดคน
การจับฉลากหน้าที่ของแต่ละคน
เขา ทัง้ หลาย จับ สลาก หน้าที่ ของ เขา ทัง้ ผู้น้ อย ผู้ใหญ่
ครู และ ศิษย์ก็เหมือน กัน 9 สลาก แรก ตก เป็น พวก ของ อา
สาฟได้แก่โยเซฟ ที่สองได้แก่เกดาลิ ยาห์ พร้ อมกับ พี่ น้อง
และบุตรชายของเขา สิบสองคน 10 ที่สามตกแก่ศักเกอร์ พร้
อมกับ บุตรชายของเขาและพี่ น้องของเขา สิบสองคน 11 ที่
สี่ได้แก่อิส รี พร้ อมกับ บุตรชายของเขาและพี่ น้องของเขา
สิบสองคน 12 ที่ห้าได้แก่เนธานิ ยาห์ พร้อมกับบุตรชายของ
เขาและพี่ น้องของเขา สิบสองคน 13 ที่หกได้แก่บุคคิ ยาห์
พร้ อมกับ บุตรชายของเขาและพี่ น้องของเขา สิบสองคน
14 ที่เจ็ด ได้แก่เยชาเรลาห์ พร้ อมกับ บุตรชายของเขาและ
8
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พี่ น้องของเขา สิบสองคน 15 ที่แปดได้แก่เยชายาห์ พร้ อม
กับ บุตรชายของเขาและพี่ น้องของเขา สิบสองคน 16 ที่เก้า
ได้แก่มัทธานิ ยาห์ พรอ
้ มกับบุตรชายของเขาและพีน
่ ้ องของ
เขา สิบสองคน 17 ที่สิบได้แก่ชิเมอี พร้ อมกับ บุตรชายของ
เขาและพี่ น้องของเขา สิบสองคน 18 ที่สิบเอ็ด ได้แก่อาซา
เรล พร้ อมกับ บุตรชายของเขาและพี่ น้องของเขา สิบสอง
คน 19 ที่สิบสองได้แก่ฮาชาบิยาห์ พร้อมกับบุตรชายของเขา
และพี่ น้องของเขา สิบสองคน 20 ที่สิบสามได้แก่ชูบาเอล
พร้ อมกับ บุตรชายของเขาและพี่ น้องของเขา สิบสองคน
21 ที่สิบสี่ได้แก่มัท ที ธ ิยาห์ พร้ อมกับ บุตรชายของเขาและพี่
น้ องของเขา สิบสองคน 22 ที่สิบห้า ได้แก่เยรีโมท พร้ อมกับ
บุตรชายของเขาและพี่ น้องของเขา สิบสองคน 23 ที่สิบหก
ได้แก่ฮานานิ ยาห์ พร้อมกับบุตรชายของเขาและพี่น้องของ
เขา สิบสองคน 24 ที่สิบเจ็ด ได้แก่โยชเบคาชาห์ พร้ อมกับ
บุตรชายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคน 25 ที่สิบแปด
ได้แก่ฮานานี พร้ อมกับ บุตรชายของเขาและพี่ น้องของเขา
สิบสองคน 26 ที่สิบเก้า ได้แก่มัลโลธี พร้ อมกับ บุตรชายของ
เขาและพีน
่ ้ องของเขา สิบสองคน 27 ที่ยี่สิบได้แก่เอลียาธาห์
พร้ อมกับ บุตรชายของเขาและพี่ น้องของเขา สิบสองคน
28 ที่ยี่สิบเอ็ด ได้แก่โฮธีร ์ พร้ อมกับ บุตรชายของเขาและพี่
น้ องของเขา สิบสองคน 29 ที่ยี่สิบสองได้แก่กิดดาลที พร้อม
กับบุตรชายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคน 30 ที่ยี่สิบ
สามได้แก่มาหะซิโอท พร้อมกับบุตรชายของเขาและพี่น้อง
ของเขา สิบสองคน 31 ที่ยี่สิบสี่ได้แก่โรมัมทีเอเซอร์ พร้ อม
กับบุตรชายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคน
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การจัดกองเวรเฝ้าประตูสําหรับพระนิ เวศของพระเจ้า
1

ฝ่าย กอง เวร เฝ้า ประตู จาก คน โค ราห์มี เม เชเล มิ
ยาห์บุตรชายโคเร เป็นลูกหลานของอาสาฟ 2 และเมเชเลมิ
ยาห์มีบุตรชายคือ เศคาริยาห์ บุตรหัวปี เยดี ยาเอล ที่ สอง
เศบาดิ ยาห์ ที่ สาม ยาทนี เอล ที่ สี่ 3 เอลาม ที่ห้า เยโฮฮา
นั น ที่ หก เอลีโอนัย ที่เจ็ด 4 และโอเบดเอโดมมีบุตรชายคือ
เชไมอาห์ บุตรหัวปี เยโฮซาบาด ที่ สอง โยอาห์ ที่ สาม สา
คาร์ ที่สี่ เนธันเอล ที่ห้า 5 อัมมีเอล ที่หก อิสสาคาร์ ที่เจ็ด เป
อุลเลธัย ที่แปด เพราะว่าพระเจ้าทรงอํานวยพระพรแก่เขา
6 และแก่เชไมอาห์บุตรชายของเขาด้วย มีบุตรชายหลายคน
เกิด แก่เขา เป็น ผู้ ปกครองในครัว เรือนบิดาของเขา เพราะ
เขาทัง้ หลายเป็น คนมี อาํ นาจใหญ่ โตและกล้า หาญ 7 บุตร
ชายของเชไมอาห์คือ โอทนี เรฟาเอล โอเบด และเอลซา
บาด ผู้ซึ่ง พี่น้องของเขาเป็น คนมี กําลังคือ เอลีฮู และเสมา
คิยาห์ 8 คนเหล่านี้ ทัง้ หมดเป็นบุตรชายของโอเบดเอโดมกับ
บุตรชายและพี่ น้องของเขา เป็น คนสามารถมี กําลัง เหมาะ
แก่การปรนนิ บัติ เป็นของโอเบดเอโดมหกสิบสองคน 9 และ
เมเชเลมิ ยาห์มีบุตรชายและพี่ น้องเป็น คนมี กําลัง สิบ แปด
คน 10 และโฮสาห์ผู้เป็น ลูก หลานของเมรารีมีบุตรชายคือ
ชิมรี ผู้เป็น หัวหน้า (เพราะถึง เขาจะไม่ เป็น บุตรหัวปี บิดา
ของเขาก็ให้เขาเป็น หัวหน้า) 11 ฮิล คี ยาห์ ที่ สอง เทบาลิ ยาห์
ที่ สาม เศคาริ ยาห์ ที่ สี่ บุตรชายและพี่ น้องของโฮสาห์ทัง้
สิน
้ มีสิบสามคน 12 กองเวรเฝ้า ประตูเหล่า นี้ ตามคนผู้ เป็น
หัวหน้า ของเขา มีหน้าที่เช่น เดียวกับ พี่ น้องของเขา ในการ
ปรนนิ บัติในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์

1 พงศาวดาร 26:13

73

1 พงศาวดาร 26:25

การจับฉลากกันเพื่อรู ว้ า่ ใครอยูประตู
่
ไหน

13 และเขาจับ สลากกัน ตามเรือนบรรพบุรุษ ของเขา

ทัง้ ผู้

น้ อยและผู้ใหญ่เหมือนกัน สําหรับใครอยูประตู
่
ไหน 14 สลาก

สําหรับด้านตะวันออกตกแก่เชเลมิยาห์ เขาจับสลากให้บุตร
ชายของเขาคือ เศคาริ ยาห์ด้วย เขาเป็นที่ ปรึกษาที่เฉลียว
ฉลาด และสลากของเขาออกมาสํา หรับด้านเหนื อ 15 ของ
โอ เบด เอ โดม ออก มา สํา หรับด้าน ใต้ คลัง พัสดุนั ้น เขา จัด
ให้บุตรชายของเขาดูแล 16 ส่วนของชุ ปปิมและโฮสาห์ ออก
มา สํา หรับด้าน ตะวัน ตก ที่ประตูชัลเลเคท ตาม ถนน ที่ขึ้น
ไป กําหนดยามตามยาม 17 ด้านตะวัน ออกมีคนเลวี หกคน
ด้านเหนื อมีสี่ คนทุก วัน ด้านใต้ วน
ั ละสี่ คนทุก วัน และสอง
18
คู่ที่คลัง พัสดุ สําหรับ ระเบียง ทาง ตะวัน ตก นั ้น มีสี่คนที่
ถนนและสองคนที่ระเบียง 19 คนเหล่า นี้ เป็น เวรเฝ้า ประตู
จากลูกหลานของโคราห์ และลูกหลานของเมรารี
คนเลวีที่ดูแลคลังพระนิ เวศของพระเจ้า

20

จาก คน เลวีนั ้น อา หิ ยาห์ดูแล คลัง พระ นิ เวศ ของ
พระเจ้า และ คลัง สิง่ ของ ถวาย 21 ลูก หลาน ของ ลา ดาน
คือ ลูก หลานของคนเกอร์โชน ที่เป็น บุตรชายของลาดาน
บรรดาหัวหน้า ของลาดาน คนเกอร์โชนคือ เยฮีเอลี 22 บุตร
ชายของเยฮีเอลีคือ เศธามและโยเอลน้ องชายของเขา เป็น
ผู้ดูแลคลัง พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 23 จากคนอัม ราม
คนอิสฮาร์ คนเฮโบรน และคนอุสซีเอล 24 และเชบูเอล บุตร
ชายของเกอร์โชม ผู้เป็น บุตรชายของโมเสส เป็น นายคลัง
ใหญ่ 25 พีน้
่ องของเขาคือ จากเอลี เยเซอร์มี เรหับ ยาห์ เป็น
บุตรชาย บุตรชายของเรหับยาห์คือ เยชายาห์ บุตรชายของ
เยชายาห์คือ โยรัม บุตรชายของโยรัมคือ ศิครี บุตรชายของ
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ศิค รีคือ เชโลมิ ท 26 เชโลมิ ท คนนี้ และพี่ น้องของเขาเป็น
ผู้ดูแล คลัง ของ ถวาย ทัง้ สิน
้ ซึ่ง กษั ตริย์ดา วิด และ บรรดา
หัวหน้า และนายพัน นายร้อย และผู้ บัญชาการกองทัพ ได้
มอบถวายไว้ 27 จากของที่ รบ
ิ ได้ ซ่ึงเขาได้ ในสงคราม เขาทัง้
หลายมอบถวายเพื่อ แก่ การซ่อมแซมพระนิ เวศของพระเย
โฮวาห์ 28 และทุกสิง่ ซึ่งซามูเอลผู้ทํานาย และซาอูลบุตรชาย
คีช และอับ เนอร์บุตรชายเนอร์ และโยอาบบุตรชายนางเศ
รุ ยาห์ได้ถวายไว้ และผู้ใดก็ตามได้ ถวายสิง่ ใด ของถวายทัง้
สินก
่
แลของเชโลมิทและพี่น้องของเขา
้ ็อยูในความดู

พวกเจ้าหน้าที่และผู้วินิจฉั ยสําหรับอิสราเอล
29

จาก คน อิส ฮาร์ เคน า นิ ยาห์ และ บุตร ชาย ของ เขา
ได้ รับ แต่ง ตัง้ ให้มีหน้าที่ภายนอก สําหรับ อิสราเอล ให้เป็น
เจ้า หน้าที่ และ เป็น ผู้วินิจฉั ย 30 จาก คน เฮ โบ รน ฮา ชา บิ
ยาห์ และ พี่ น้ อง ของ เขา เป็น คน มีความ กล้า หาญ หน่งึ พัน
เจ็ด ร้อยคน ได้เป็น ผู้ดูแลอิสราเอลทางฟากตะวัน ตกของ
แม่น้ํา จอร์แดน ข้าง โน้ น ใน เรือ
่ ง กิจการ ทัง้ สิน
้ ของ พระ
31
เย โฮ วาห์ และ ราชการ ขอ งกษั ตริย์
จาก คน เฮ โบ รน มี
เย รี ยาห์ เป็น หัวหน้า ของ คน เฮ โบ รน ตาม พงศ์พันธุ ์ ตาม
บรรพบุรุษ ในปีที่ สี่สิบของรัชกาลดาวิด เขาได้ สํารวจและ
พบคนที่มีอํานาจใหญ่ โตและกล้า หาญที่ ยาเซอร์ในเมือ งกิ
เลอ าด 32 กษั ตริยดาว
์
ิด ได้ ทรง แต่ง ตัง้ ให้ ท่าน และ พี่ น้ อง
ของท่าน คือ คนกล้า หาญสองพัน เจ็ด ร้อยคนผู้ เป็น หัวหน้า
ให้เป็นผู้ดูแลคนรู เบน คนกาด และคนตระกูลมนั สเสห์ครึง่
หนึ่ ง ในกิจ ธุระทุก อย่างเกี่ยวกับ พระเจ้า และกิจ ธุระเกี่ยว
กับกษั ตริย์
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1 ต่อ ไปนี้ เป็ น รายชื่อ ประชาชนอิสราเอลตามจํานวน คือ
บรรดา หัวหน้า บรรดา นาย พัน นาย ร้อย และ บรรดา เจ้า
หน้าที่ผู้รบ
ั ใช้กษั ตริยในราชการทุ
์
ก อย่างที่เกี่ย วกับ กองเวร
ที่เข้า มาและออกไป เดือนแล้ว เดือนเล่า ตลอดปี กองเวร
หนึ่ งๆ มี จํานวน สอง หมื่น สี่ พัน คน 2 คือ ยา โชเบ อัม บุตร
ชายศับดีเอล เป็น ผู้ดูแลกองเวรที่หน่งึ ในเดือนต้น ในกอง
เวร ของ เขา มี สอง หมื่น สี่ พัน คน 3 เขา เป็น ลูก หลา นข อง
เปเรศ และเป็น หัวหน้า ผู้ บัญชาการกองทัพ ทัง้ สิน
้ ในเดือน
ต้น 4 โดดัยคนอาโหอาห์ เป็นผู้ดูแลกองเวรของเดือนที่สอง
มิกโลทเป็น ผู้ บังคับ บัญชากองเวรของเขา ในกองเวรของ
เขามี สองหมื่น สี่ พัน คน 5 ผู้บังคับ บัญชาการกองทัพ คนที่
สาม สําหรับ เดือน ที่ สาม คือ เบ ไน ยาห์บุตร ชาย เย โฮ ยาดา
เป็นปุโรหิตใหญ่ ในกองเวรของเขามีสองหมื่นสี่พันคน 6 เบ
ไน ยาห์นี้ คือ ผู้ที่เป็น ทแกล้ว ทหาร ใน สามสิบ คน และ เป็น
ผู้ บัญชาการของสามสิบ คนนั ้น อัม มี ซาบาดบุตรชายของ
เขาเป็น ผู้ดูแลกองเวรของเขา 7 อาสาเฮลน้ องชายของโย
อาบ เป็น ผู้ บัญชาการ คน ที่สี่ สําหรับ เดือน ที่สี่ และ เศ บาดิ
ยาห์บุตรชายของเขาดูแลต่อ จากเขา ในกองเวรของเขามี
สองหมื่น สี่ พัน คน 8 ผู้บัญชาการคนที่ หา้ สําหรับ เดือนที่ หา้
คือ ชัมหุท คนอิส ราห์ ในกองเวรของเขามี สองหมื่น สี่ พัน
คน 9 ผู้บัญชาการ คน ที่ หก สําหรับ เดือน ที่ หก คือ อิราบุตร
ชายอิก เขชชาวเทโคอา ในกองเวรของเขามี สองหมื่น สี่ พัน
คน 10 ผู้บัญชาการ คน ที่เจ็ด สําหรับ เดือน ที่เจ็ด คือ เฮ เลส
คนเปโลน เป็น คนเอฟราอิม ในกองเวรของเขามี สองหมื่น
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สี่ พัน คน 11 ผู้บัญชาการคนที่ แปดสําหรับ เดือนที่ แปดคือ
สิบเบคัย คนหุ ชาแห่ง คนเศ-ราห์ ในกองเวรของเขามี สอง
หมื่นสี่ พันคน 12 ผู้บัญชาการคนที่เก้าสําหรับเดือนที่เก้าคือ
อาบีเยเซอร์ชาวอานาโธทคนเบนยามิน ในกองเวรของเขา
มี สอง หมื่น สี่ พัน คน 13 ผู้บัญชาการ คน ที่สิบ สําหรับ เดือน
ที่สิบคือ มาหะรัย ชาวเนโทฟาห์ จากคนเศ-ราห์ ในกองเวร
ของ เขา มี สอง หมื่น สี่ พัน คน 14 ผู้บัญชาการ คน ที่สิบ เอ็ด
สําหรับเดือนที่สิบเอ็ดคือ เบไนยาห์ชาวปิ ราโธนจากคนเอฟ
ราอิม ในกองเวรของเขามีสองหมื่นสี่พันคน 15 ผู้บัญชาการ
คนที่สิบสองสําหรับเดือนที่สิบสองคือ เฮลดัยชาวเนโทฟาห์
จากคนโอทนี เอล ในกองเวรของเขามีสองหมื่นสี่พันคน
ประมุขของตระกูลต่างๆแห่งอิสราเอล
เหนื อ ตระกูล ต่างๆของอิสราเอลคือ สําหรับ คนรู เบนมี
เอลี เยเซอร์บุตรชายศิค รีเป็น ประมุข สําหรับ คนสิ เมโอนมี
เชฟาทิ ยาห์บุตรชายมาอาคาห์ 17 สําหรับ คนเลวีมี ฮาชาบิ
ยาห์บุตรชายเคมู เอล สําหรับคนอาโรนมี ศาโดก 18 สําหรับ
คนยูดาห์มี เอลีฮู พีชายคนหนึ
่
่ งของดาวิด สําหรับคนอิสสา
19
คาร์มี อมรีบุตรชายมี คาเอล สําหรับ คนเศบูลุนมี อิชมัย
อาห์บุตรชายโอบาดีห์ สําหรับคนนั ฟทาลีมี เยรีโมทบุตรชาย
อัส รีเอล 20 สําหรับ คนเอฟราอิม มี โฮเชยาบุตรชายอาซาซิ
ยาห์ สําหรับคนมนั สเสห์ครึ่งตระกูลมี โยเอลบุตรชายเปดา
ยาห์ 21 สําหรับ คนมนั ส เสห์ครึ่ง ตระกูล ในกิ เลอาดมี อิด โด
บุตรชายเศคาริยาห์ สําหรับคนเบนยามินมี ยาอาซีเอลบุตร
ชายอับเนอร์ 22 สําหรับคนดานมี อาซาเรลบุตรชายเยโรฮัม
คนเหล่านี้ เป็นประมุขของตระกูลต่างๆแห่งอิสราเอล
16

การนั บประชาชนไม่สําเร็จ
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23 ดาวิดมิได้ทรงนั บจํานวนคนที่อายุตํ่ากว่ายีสิ
่ บปี

เพราะ
พระเยโฮวาห์ได้ตรัสไว้วา่ จะกระทําให้อส
ิ ราเอลมากเหมือน
ดาว แห่ง ท้องฟ้า 24 โย อาบ บุตร ชาย นาง เศ รุ ยาห์ได้ตัง้ ต้น
นั บ แต่ไม่ สําเร็จ เพราะ พระพิโรธ ก็ มา เหนื ออิส รา เอล ใน
เรือ
่ งนี้ และจํา นวนนั ้นก็มิได้ลงไว้ในหนั งสือ พงศาวดารขอ
งกษั ตริย์ดาวิด
เจ้าหน้าที่ต่างๆในรัชกาลของดาวิด
25

อัส มา เวท บุตร ชาย อา ดี เอล เป็น เจ้า กรม พระ คลัง
นครหลวง และ เย โฮ นา ธัน บุตร ชาย ขอ งอุส ซี ยาห์ เป็น
เจ้า กรม คลัง นอก นคร ใน หัว เมือง ใน ชนบท และ ในป้อม
26 เอสรีบุตรชายเคลูบ เป็ น ผู้ดูแลบรรดาผู้ที่ทํา ไร่นาหลวง
27 ชิเมอีชาวรามาห์ดูแลสวนองุน
่ และศับดีชาวเชฟามดูแล
ผลิตผลของสวนองุน
่ สําหรับห้องเก็บน้าํ องุน
่ 28 บาอัลฮานั น
ชาวเกเดอร์ เป็น ผู้ดูแลต้น มะกอกเทศและต้น มะเดื่อ ที่ ใน
หุบเขา โยอาชดู แลคลัง นํ้ามัน 29 ชิตรัย ชาวชาโรนดูแลฝูง
วัวซึ่งหากินอยู่ในชาโรน ชาฟัทบุตรชายอัดลัยดูแลฝูงวัวใน
หุบเขาทัง้ หลาย 30 และโอบิล คนอิ ชมาเอลดู แลอูฐ เยดา
ยาห์ ชาวเมโรโนทดู แลลา 31 ยาซีส ชาวฮาการ์ดูแลฝูง แพะ
แกะ บรรดา คน เหล่า นี้ เป็น พนั กงาน ดูแล ทรัพย์สมบัติขอ
งกษั ตริย์ดาวิด 32 โยนาธานลุง ของดาวิด เป็นที่ปรึกษา เป็น
คนที่มีความเข้าใจและเป็นอาลักษณ์ และเยฮีเอลบุตรชาย
ฮัคโมนี เป็นผู้เลี้ยงดูราชโอรส 33 อาหิโธเฟลเป็นทีป
่ รึกษาขอ
งกษั ตริย์ และหุชย
ั คนอารคีเป็นพระสหายของกษั ตริย์ 34 เย
โฮยาดาบุตรชายเบไนยาห์และอาบี ยาธาร์เป็น ผู้ ทํางานต่อ
จากอาหิโธเฟล โยอาบเป็นผู้บัญชาการกองทัพของกษั ตริย์
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ดาวิด ให้ คํา ปรึกษาแก่ อส
ิ ราเอลและซาโลมอนต่อ หน้า
ประชาชน
1 ณ เยรู ซาเล็ม ดาวิด ได้ ทรง เรียก ประชุม บรรดา เจ้า
นาย ทัง้ สิน
้ ของ อิสราเอล คือ เจ้า นาย ของ ตระกูล และ
ผู้ บัญชาการ กองทัพ ที่ รับ ราชการ ตาม เวร นาย พัน นาย
ร้อย และ พนั กงาน ทัง้ สิน
้ ผู้ดูแล ทรัพย์สมบัติและ ฝูง สัตว์
ของกษั ตริย์ และโอรสของพระองค์ พร้ อมกับ พนั กงานราช
สํานั ก ทแกล้ว ทหารและวีรบุ รุษ ทัง้ สิน
้ 2 แล้ วกษั ตริย์ดาวิด
ทรง ลุก ขึ้น ประทับ ยืน และ ตรัสว่า “พี่น้ อง ของ ข้าพเจ้า
และ ประชาชน ของ ข้าพเจ้า ขอ จง ฟัง ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า มี
ใจ ประสงค์ที่จะ สร้าง พระ นิ เวศ อัน เป็นที่ พัก ของ หีบ พันธ
สัญญาของพระเยโฮวาห์ และเพื่อ เป็นที่ รองพระบาทของ
พระเจ้า ของ เรา และ ข้าพเจ้า ได้ จัด เตรียม การ ก่อสร้าง ไว้
เสร็จ แล้ว 3 แต่พระเจ้า ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า ‘เจ้า อย่า สร้าง
นิ เวศเพื่อ นามของเราเลย เพราะเจ้า เป็น นั กรบและได้ ทํา
โลหิต ให้ตก ’ 4 ถึง กระ นั ้นก็ดีพระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า แห่งอิส
รา เอล ทรง เลือก ข้าพเจ้า จาก เรือน บรรพบุรุษ ของ ข้าพเจ้า
ทัง้ หมด ให้เป็นก ษั ตริย์ เหนื ออิส รา เอล เป็น นิ ตย์ เพราะ
พระองค์ ทรง เลือก ยู ดาห์ให้เป็น ประมุข และ ใน วงศ์ วาน
ของยู ดาห์ เรือนบรรพบุรุษ ของข้าพเจ้า และในบรรดาบุตร
ชาย ของ บิดา ข้าพเจ้า พระองค์ทรง พอ พระทัย ใน ข้าพเจ้า
และ ทรง ให้ ข้าพเจ้า เป็นก ษั ตริย์ เหนื ออิส รา เอล ทัง้ ปวง
5 และ บุตร ชาย ทัง
้ สิน
้ ของ ข้าพเจ้า (เพ ราะ พระ เย โฮ วาห์
ทรงประทานบุตรชายเป็นอันมากแก่ข้าพเจ้า) พระองค์ทรง
เลือกซาโลมอนบุตรชายของข้าพเจ้า ให้ นั่งบัลลังก์แห่งราช
อาณาจักรของพระเยโฮวาห์เหนื ออิสราเอล 6 พระองค์ตรัส
กับ ข้าพเจ้า ว่า ‘ซา โลม อ นบุตร ชาย ของ เจ้า จะ สร้าง นิ เวศ
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ของ เรา และ ลาน นิ เวศ ของ เรา เพราะ เรา ได้ เลือก เขา
ให้ เป็น ลูก ของ เรา และ เรา จะ เป็น พ่อ ของ เขา 7 เรา จะ
สถาปนา ราช อาณาจักร ของ เขา ให้อยูเป็
่ น นิ ตย์ ถ้า เขา จะ
เพียร แน่ว แน่ อยูใน
่ การ รักษา ปฏิ บัติตาม บัญญัติของ เรา
และ คํา ตัดสิน ของ เรา อย่าง ที่ เขา ทํา อยู่ ใน วัน นี้ ’ 8 เพราะ
ฉะนั ้น บัดนี้ ท่ามกลาง สายตา ของ คน อิสราเอล ทัง้ ปวง อัน
เป็น ชุมนุม ชน ของ พระ เย โฮ วาห์ และ ต่อ พระกร รณ ของ
พระเจ้า ของ เรา จง รักษา และ แสวง หา พระ บัญญัติทัง้ สิน
้
ของ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ เจ้า ทัง้ หลาย เพื่อ เจ้า จะ
ได้กรรมสิทธิแผ่
์ นดินอันดีนี้ และ มอบ ไว้ให้เป็น มรดก ของ
ลูก หลานผู้ มาภายหลัง เจ้า สืบไปเป็น นิ ตย์ 9 ซาโลมอนบุตร
ของ เรา เอ๋ย เจ้า จง รู จ
้ ัก พระเจ้า ของ บิดา เจ้า และ จง ปรน
นิ บัติพระองค์ด้วยใจจริง และด้วยความเต็มใจของเจ้า เพ
ราะพระเยโฮวาห์ทรงพิจารณาจิตใจทัง้ ปวง และทรงเข้าใจ
ในแผนงานแห่ง ความคิด ทัง้ ปวง ถ้า เจ้า แสวงหาพระองค์
เจ้าจะพบพระองค์ แต่ถ้า เจ้า ทอดทิง้ พระองค์ พระองค์จะ
ทรงเหวีย
่ งเจ้าออกไปเสียเป็นนิ ตย์ 10 บัดนี้ จงฟังให้ดี เพราะ
ว่า พระ เย โฮ วาห์ ทรง เลือก เจ้า ให้ สร้าง พระ นิ เวศ เพื่อ เป็น
สถานบริสุทธิ์ จงเข้มแข็งและทําให้สําเร็จเถิด”
ดาวิดทรงมอบแผนผังของพระวิหารให้กับซาโลมอน
แล้ว ดา วิด ทรง มอบ ให้ กับ ซา โลม อน โอรส ของ
พระองค์ ซึ่ง แผน ผังมุข ของ พระ วิหาร และ แผนผัง เรือน
ต่างๆ ของ พระ วิหาร นั ้น คลัง และ ห้อง ชัน
้ บน และ ห้อง
12
ชัน
้ ใน และ ห้อง สําหรับ พระที่นั่ง กรุ ณา และ แผนผัง ทัง้
สิน
่ พระทัย ใน เรือ
่ ง ลาน ของ พระ นิ เวศ
้ ซึ่ง พระองค์มีอยูใน
ของ พระ เย โฮ วาห์ และ บรรดา ห้อง ระเบียง รอบ และ คลัง
สําหรับ พระนิ เวศของพระเจ้า และคลัง สําหรับ บรรดาของ
ถวาย 13 และ ผัง สําหรับ เวร ปุโรหิต และ คน เลวี และ งาน
11
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ปรนนิ บัติทัง้ สิน
้ ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และสําหรับ
บรรดา เครือ
่ ง ใช้ ใน งาน ปรน นิ บัติใน พระ นิ เวศ ของ พระ เย
โฮ วาห์ 14 พระองค์ทรง มอบ นํ้า หนั ก ทองคํา ของ เครือ
่ ง ใช้
ทองคํา ทุก อย่าง สําหรับ การ ปรน นิ บัติแต่ละ อย่าง นํ้า หนั ก
เงิน ของ เครือ
่ ง ใช้ เงิน ทุก อย่าง สําหรับ งาน ปรน นิ บัติแต่ละ
15
อย่าง นํ้าหนั กของเชิงประทีปทองคําและตะเกียงทองคํา
นํ้า หนั ก ของเชิง ประทีป แต่ ละคันกับ ตะเกียงแต่ละดวง นํ้า
หนั ก เงิน ของเชิง ประทีป ทัง้ เชิง ประทีปกับ ตะเกียงนั ้น ตาม
ที่จะ ใช้ คัน ประทีป แต่ละ คัน 16 นํ้า หนั ก ทองคํา สําหรับ โต๊ะ
ขนมปังหน้าพระพักตร์แต่ละโต๊ะ เงินสําหรับโต๊ะเงิน 17 และ
ขอเกี่ยวเนื้ อ ชาม กับ คนโทเป็น ทองคํา บริสุทธิ์ ชามทองคํา
และนํ้า หนั ก ทองคํา ของแต่ละลูก ชามเงิน และนํ้า หนั ก เงิน
ของแต่ละลูก 18 แท่นเครือ
่ งหอมทําด้วยทองคําเนื้ อละเอียด
และนํ้า หนั ก ของแท่น นั ้น ทัง้ แผนผัง สําหรับ รถรบทองคํา
ของ เค รู บ ซึ่ง กาง ปีก ออก ปก หีบ พันธ สัญญา ของ พระ เย
โฮ วาห์ 19 ดาวิดตรัสว่า “สิ่ง ทัง้ ปวง เหล่า นี้ พระ เย โฮ วาห์
ทรง กระทํา ให้ ข้าพเจ้า เข้าใจ โดย อาศัย ลาย พระหัตถ์ ของ
พระองค์ เหนื อ ข้าพเจ้า คือ งาน ทุก อย่าง ซึ่ง จะ ต้อง กระทํา
ตามแผนผังนั ้น”
ดาวิด ทรงเร้า นํ้า พระทัย ของซาโลมอนในการสร้างพระ
วิหาร
20 แล้ว ดาวิด ตรัส กับ ซาโลมอนโอรสของพระองค์ว่า “จง
เข้ม แข็ง และกล้า หาญ และทําให้ สําเร็จ เถิด อย่า กลัว เลย
อย่าขยาด เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้า คือพระเจ้าของข้า
จะทรงสถิตกับ เจ้า พระองค์จะไม่ ทรงปล่อยให้เจ้าล้ม เหลว
หรือทอดทิง้ เจ้า จนกว่างานทัง้ สิน
้ สําหรับงานปรนนิ บัติแห่ง
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ จะสําเร็จ 21 ดูเถิด มีเวรปุโรหิต
และคนเลวี จะอยู่กับเจ้าสําหรับงานปรนนิ บัติทุกอย่างแห่ง
พระนิ เวศของพระเจ้า ในการนี้ ทัง้ สิน
้ จะมีคนอยู่กับเจ้า คือ
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ทุก คนที่เต็มใจ และเป็น ผู้มีฝีมือ ในงานปรนนิ บัติทุก อย่าง
ทัง้ ประมุข และประชาชนทัง้ ปวงจะอยู่ ในบังคับ บัญชาของ
เจ้าทัง้ สิน
้ ”

29
ดาวิดทรงเร้าใจประชาชน
และกษั ตริย์ดาวิด ตรัส กับ ชุมนุมชนทัง้ สินว
้ ่า “ซาโลมอ
นบุตรชายของเรา ซึ่ง เป็น ผู้ เดียวที่ พระเจ้า ทรงเลือกไว้นั ้น
ยัง เป็น คน หนุ่ม และ ไม่มีความ ชํานาญ การ งาน ก็ใหญ่ โต
เพราะว่า มหานิ เวศนั ้นมิใช่สําหรับ คน แต่สําหรับ พระเยโฮ
วาห์พระเจ้า 2 เพราะฉะนั ้น เราจึง จัด เตรียมไว้ สําหรับ พระ
นิ เวศ ของ พระเจ้า ของ เรา เต็ม ความ สามารถ ของ เรา คือ
ทองคํา สําหรับ สิง่ ที่ ทํา ด้วยทองคํา และเงิน สําหรับ สิง่ ที่ ทํา
ด้วยเงิน และทองสัมฤทธิ์สําหรับ สิง่ ที่ ทํา ด้วยทองสัมฤทธิ์
และเหล็ก สําหรับ สิง่ ที่ ทํา ด้วยเหล็ก และไม้ สําหรับ สิง่ ที่ ทํา
ด้วย ไม้ มีพลอย สีนํ้า ข้าว และ พลอย สําหรับ ฝัง พลวง หิน
ลาย เพชรพลอยทุกชนิ ดและหินอ่อนมายมาย 3 ยิง่ กว่านั ้นอี
กนอกจากสิง่ ทัง้ ปวงที่ เราจัดหาไว้สําหรับนิเวศบริสุทธิ์แล้ว
เรายังมี ทองคํา และเงิน เป็น สมบัติของเราเอง และเพราะ
ความรัก ของเราที่มีต่อ พระนิ เวศของพระเจ้า ของเรา เรา
มอบให้แก่พระนิ เวศแห่งพระเจ้าของเรา 4 ดังนี้ ทองคําสาม
พัน ตะลัน ต์ เป็น ทองคํา เมืองโอฟีร ์ และเงิน ถลุง แล้ว เจ็ด
พันตะลันต์ เพื่อจะบุ ผนั งพระนิ เวศ 5 ทองคําสําหรับสิง่ ที่ ทํา
ด้วยทองคํา และเงิน สําหรับ สิง่ ที่ ทํา ด้วยเงิน และเพื่อ งาน
ทัง้ สินที
้ ่ชา่ งจะต้องทําด้วยมือ ใครบ้างเต็มใจที่จะถวายของ
พร้อมกับถวายตัวแด่พระเยโฮวาห์ในวันนี้ ”
1

บรรดาประมุขและประชาชนถวายด้วยความเต็มใจ
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แล้ว เจ้า นายของบรรพบุรุษ บรรดาประมุข ของตระกูล
แห่งอิส รา เอล ทัง้ นาย พัน นาย ร้อย และ พนั กงาน ดูแล
ราชการก็ ถวายด้วยความเต็มใจ 7 เขาทัง้ หลายถวายเพื่อ
งาน ปรน นิ บติ
ั แห่ง พระ นิ เวศ ของ พระเจ้า เป็น ทองคํา ห้า
พัน ตะ ลัน ต์ และ หนึ่ ง หมื่น ดา ริค เงิน หนึ่ ง หมื่น ตะ ลัน ต์
ทองสัมฤทธิหน
์ ่งึ หมื่น แปดพัน ตะลัน ต์ และเหล็ก หนึ่ ง แสน
ตะ ลัน ต์ 8 ผู้ใด ที่มีเพชร พลอย ก็ ถวาย ไว้ที่คลัง พระ นิ เวศ
ของพระเยโฮวาห์ ในความดู แลของเยฮี เอลคนเกอร์โชน
9 แล้ว ประชาชนก็ เปรมปรีดิ์ เพราะเขาถวายสิง
่ เหล่า นี้ ตาม
ความ สมัคร ใจ ของ เขา เพราะ เขา ถวาย ด้วย ความ จริงใจ
และความเต็มใจแด่พระเยโฮวาห์ กษั ตริยดาว
์
ิดก็ทรงเปรม
ปรีดิ์เป็นที่ยงด
ิ่ ้วย
ดาวิดอธิษฐานและโมทนาพระคุณพระเยโฮวาห์
10

เพราะ ฉะนั ้น ดา วิด จึง สรร เส ริญ พระ เย โฮ วาห์
ต่อ หน้า ชุมนุม ชน ทัง้ ปวง และ ดา วิด ทูล ว่า “ข้า แต่
พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า แห่งอิส รา เอ ลบร รพ บุรุษ ของ ข้า
พระองค์ทัง้ หลาย สาธุการ แด่พระองค์เป็น นิ ตย์และ เป็น
นิ ตย์ 11 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ความ ยิง่ ใหญ่ ฤทธา
นุภาพ สง่า ราศี ชัยชนะ และ ความ โอ่อา่ ตระการ เป็น ของ
พระองค์ และ บรรดา สิง่ ที่มีอยูใน
่ ฟ้า สวรรค์ และ ใน แผ่น
ดิน โลก เป็น ของ พระองค์ โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ราช
อาณาจักรเป็นของพระองค์ และพระองค์ทรงเป็นที่ยกย่อง
เป็น จอม ของ สิง่ สารพัด 12 ทัง้ ความ มัง่ คัง่ และ เกียรติ
มา จาก พระองค์ และ พระองค์ ทรง ครอบ ครอง อยู่ เหนื อ
ทุก สิง่ ฤทธา นุ ภาพ และ มหิทธิฤทธิอยู
่ พระหัตถ์ ของ
์ ใน
พระองค์ และ อยูที
่ ่พระหัตถ์ ของ พระองค์ที่จะ ทรง กระทํา
ให้ใหญ่ยิง่ และประทานกําลัง แก่ คนทัง้ มวล 13 ฉะนั ้น บัดนี้
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ข้า พระองค์ ทัง้ หลายโมทนาพระคุณ พระองค์ผู้เป็น พระเจ้า
ของ ข้า พระองค์ และ สรรเสริญ พระ นา มอันรุ่ง โรจน์ ของ
พระองค์ 14 แต่ข้า พระองค์ เป็น ผู้ใด และ ชนชาติ ของ ข้า
พระองค์ เป็น ผู้ใด ที่ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย จะ สามารถ ถวาย
แด่พระองค์ด้วย ความ เต็มใจ เช่น นี้ เพราะ ว่า สิง่ ของ ทุก
อย่างมาจากพระองค์ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายได้ ถวายของที่
เป็นของพระองค์แด่พระองค์เท่านั ้น 15 เพราะว่าข้าพระองค์
ทัง้ หลาย เป็น คน ต่างด้าว ต่าง แดน ต่อ พระ พักตร์พระองค์
และ เป็น คน อาศัย อยูชั
่ ว่ คราว ดัง ที่บรรพบุรุษ ของ ข้า
พระองค์ได้เป็น อย่าง นั ้น มา แล้ว วัน ปี ของ ข้า พระองค์ บน
แผ่น ดิน โลก เป็น เหมือน เงา และ ไม่มีอะไร จีรัง 16 โอ ข้า
แต่ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ข้า พระองค์ทัง้ หลาย ของ
มากมาย เหล่า นี้ ทัง้ สิน
้ ซึ่ง ข้า พระองค์ จัดหา เพื่อ สร้าง พระ
นิ เวศ ถวาย แด่พระองค์เพื่อ พระ นาม บริสุทธิ์ ของ พระองค์
มาจากพระหัตถ์ ของพระองค์ และเป็น ของพระองค์ทัง้ สิน
้
17 ข้า แต่ พระเจ้า ของ ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ ทราบ แน่ ว่า
พระองค์ทรง ทดลอง จิตใจ และ ทรง พอ พระทัย ใน ความ
เที่ยงธรรม ส่วนข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้ถวายทุกสิง่ เหล่า
นี้ ทัง้ สิน
้ ด้วยความเต็มใจในความเที่ยงธรรมแห่งจิตใจของ
ข้า พระองค์ และ บัดนี้ ข้า พระองค์ ชื่น ใจ ที่ได้เห็น ประชาชน
ของ พระองค์ ผู้ซึ่ง อยู่ ณ ที่นี้ ได้เต็มใจ ถวาย แด่พระองค์
18 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของอับ ราฮัม อิส อัค และ
อิสราเอล บรรพบุรุษ ของ ข้า พระองค์ทัง้ หลาย ขอ พระองค์
ทรงรักษาความประสงค์แห่งความคิด ในใจของประชาชน
ของพระองค์ให้เป็น เช่น นี้ เสมอไป และขอทรงตัง้ จิตใจของ
เขาทัง้ หลายให้ มัน
่ ในพระองค์ 19 ขอพระองค์ ทรงโปรดซา
โลมอนบุตรชายของข้าพระองค์ให้มีจิตใจจริงที่ จะรักษาบร
รดาพระบัญญัติของพระองค์ พระโอวาทของพระองค์ และ
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กฎเกณฑ์ ของพระองค์ และให้ กระทํา ทุก อย่างเหล่า นี้ และ
สร้างนิ เวศตามซึ่งข้าพระองค์ได้ตระเตรียมไว้แล้วนัน
้ ”
ประชาชนตัง้ ซาโลมอนให้เป็นกษั ตริย์
แล้ว ดา วิด ตรัส กับ ชุมนุม ชน ทัง้ ปวง ว่า “จง ถวาย
สาธุการแด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทัง้ หลาย” และ
ชุมนุม ชน ทัง้ ปวง ก็ สรร เส ริญ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า แห่ง
บรรพบุรุษ ของเขาทัง้ หลาย และก้ม ศีรษะของเขาทัง้ หลาย
ลงและนมัสการพระเยโฮวาห์ และถวายบังคมแด่กษั ตริย์
21 และเขาทัง
้ หลายได้ ถวายสัตวบูชาแด่ พระเยโฮวาห์ และ
ถวายเครือ
่ งเผาบูชาแด่ พระเยโฮวาห์ในวันรุ่งขึ้นต่อจากวัน
นั ้น เป็นวัว ผู้หน่งึ พัน ตัว แกะผู้หน่งึ พัน ตัว ลูก แกะหนึ่ ง พัน
ตัว พร้อมกับเครือ
่ งดื่มบูชาที่คู่กัน และถวายสัตวบูชาอย่าง
มากมายเพื่ออิส ราเอลทัง้ ปวง 22 และเขาทัง้ หลายได้ กิน ได้
ดื่ม ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ในวัน นั ้น ด้วยความยินดียิง่
และ เขา ทัง้ หลาย ได้ ตัง้ ซา โลม อน โอรส ของ ดา วิด เป็นก
ษั ตริย์ เป็น คํารบสอง และเขาทัง้ หลายได้เจิมท่านไว้ให้เป็น
เจ้านายเพื่อพระเยโฮวาห์ และศาโดกให้เป็นปุโรหิต 23 แล้ว
ซาโลมอนทรงประทับ บนพระที่นั่ง ของพระเยโฮวาห์ เป็นก
ษั ตริย์ แทน ดา วิด ราช บิดา ของ พระองค์ และ พระองค์ ทรง
เจริญ ขึ้น และอิสราเอลทัง้ ปวงก็ เชื่อ ฟัง พระองค์ 24 บรรดา
ประมุข ทัง้ ปวง และทแกล้ว ทหารทัง้ หลาย ทัง้ บรรดาโอรส
ขอ งกษั ตริย์ดาวิด ได้ ปฏิญาณ ตัว ต่อ กษั ตริย์ ซา โลม อน
25 และ พระ เย โฮ วาห์ ทรง ให้ ซา โลม อ นมีเกียรติยศ อย่าง
เหลือ ล้น ท่ามกลาง สายตา ของ อิสราเอล ทัง้ ปวง และ ทรง
ประทาน ความ สง่า ผ่าเผย ขอ งกษั ตริย์แก่พระองค์ อย่าง
ที่ไม่มีกษั ตริยองค์
์
ใดในอิสราเอลที่มาก่อนพระองค์ได้รบ
ั
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การสรุ ปรัชกาลและการสิน
้ พระชนม์ ของดาวิด (1 พกษ
2:11-12)
26 ฝ่าย ดา วิด บุตร ชาย เจส ซีได้ครอบ ครอง เหนื ออิส รา
เอล ทัง้ ปวง 27 เวลา ที่พระองค์ทรง ครอบ ครอง เหนื ออิส รา
เอ ลนั ้น เป็น สี่สิบปี พระองค์ทรง ครอบ ครอง ใน เฮ โบ รน
เจ็ด ปี และ ทรง ครอบ ครอง ใน เยรู ซาเล็ม สามสิบ สาม ปี
28 แล้ว พระองค์สิน
้ พระชนม์เมื่อ ทรง พระ ชรา มาก หง่อม
แล้ว ทัง้ ทรง มัง่ คัง่ และ มีพระ เกียรติ และ ซา โลม อน โอรส
ของ พระองค์ ครอบ ครอง แทน พระองค์ 29 ส่วน พระ ราช
กิจ ของกษั ตริย์ดาวิด ตัง้ แต่ต้น จนที่สุด ดูเถิด ได้บันทึก ไว้
ใน หนั งสือ ของ ซา มู เอล ผู้ทํานาย และ ใน หนั งสือ ของ นา
ธัน ผู้พยากรณ์ และ ใน หนั งสือ ของ กาด ผู้ทํานาย 30 มีเรือ
่ ง
ราว การ ครอบ ครอง ของ พระองค์ทัง้ สิน
้ และ ยุทธ พลัง
ของ พระองค์ และ เรือ
่ ง ราว ที่ บัง เกิดกับ พระองค์ และ กับ
อิสราเอล และ บรรดา ราช อาณาจักร ทัง้ สิน
้ ของ ประเทศ
ต่างๆ
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