
หน้า 852พงศาวดาร ฉบับที�หนึ�ง
ตั� งแต่อาดมัถึงโนอาห์

1อาดัม เสท เอโนช
2เคนัน มาหะลาเลล ยาเรด
3เอโนค เมธูเสลาห์ ลาเมค
4โนอาห์ เชม ฮาม ยาเฟท

บุตรชายทั�งหลาย
ของยาเฟท

5 บุตรชายทั) งหลายของยาเฟท
ชื�อ โกเมอร์ มาโกก มีเดีย ยา-
วาน ทูบัล เมเชค และทิราส
6บุตรชายทั) งหลายของโกเมอร์
ชื�อ อัชเคนัส รีฟาท และโทการ-
มาห์
7 บุตรชายทั) งหลายของยาวาน
ชื�อ เอลีชาห์ ทารชิช คิทธิม และ
โดดานิม

ผูสื้บสายโลหิตของฮาม
8บุตรชายทั)งหลายของฮาม ชื�อ
คูช มิสรายิม พูต และคานาอัน
9บุตรชายทั) งหลายของคูช ชื� อ
เส-บา ฮาวิลาห์ สับทา ราอามา
และสับเทคา บุตรชายทั) งหลาย
ของราอามา ชื� อ เชบาและเด-
ดาน
10 คูชให้กาํเนิดบุตรชื� อนิมโรด
เขาเริ� มเป็นคนมีอาํนาจมากบน
แผ่นดินโลก
11 มิสรายิมให้กาํเนิดบุตรชื� อ
ลูดิม อานามิม เลหะบิม นัฟทู-
ฮิม

12 ปัทรุสิม คัสลูฮิม (ผู้ซึ�งออก
มาจากเขาคือคนฟีลิสเตีย) และ
คัฟโทริม
13 คานาอันให้กาํเนิดบุตรหัวปี
ชื�อไซดอนและเฮท
14 และคนเยบุส คนอาโมไรต์
คนเกอร์กาชี
15 คนฮีไวต์ คนอารกี คนสินี
16 คนอารวัด คนเศเมอร์ และ
คนฮามัท

บุตรชายทั�งหลาย
ของเชม

17 บุตรชายทั) งหลายของเชมชื�อ
เอลาม อัสชูร อารฟัคชาด ลูด
อารัม อูส ฮุล เกเธอร์ และเม-
เชค
18 อารฟัคชาดให้กาํ เนิ ดบุตร
ชื�อเชลาห์ และเชลาห์ให้กาํเนิด
บุตรชื�อเอเบอร์
19 เอเบอร์ให้กาํ เนิดบุตรชาย
สองคน คนหนึ� งชื� อเพเลก
เพราะในสมัยของเขาแผ่นดินถูก
แบ่งแยก และน้องชายของเขา
ชื�อโยกทาน
20 โยกทานให้กาํ เนิ ดบุตรชื� อ
อัลโมดัด เชเลฟ ฮาซาร-มาเวท
และเยราห์
21 ฮาโดรัม อุซาล และดิคลาห์
22 เอบาล อาบีมาเอล เชบา
23 โอฟีร์ ฮาวิลาห์ และโยบับ
คนเหล่านี) เป็นบุตรชายทั) งหลาย

(A) ปฐก A:DE; D:E; G:DH-DI; H:A-J (G) ปฐก H:DK-AL:A (H) ปฐก AL:D-G
(K) ปฐก AL:I (AL) ปฐก AL:K-AL, AN (AD) พบญ D:DN (AN) ปฐก J:AK, DH-DE
(AE) ปฐก AL:DD-DJ; AA:AL (DL) ปฐก AL:DI (DD) ปฐก AL:DK
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ของโยกทาน
ตั� งแต่เชมถึงอบัราฮมั

24 เชม อารฟัคชาด เชลาห์
25 เอเบอร์ เปเลก เรอู
26 เสรุก นาโฮร์ เทราห์
27 อับราม คืออับราฮัม
28 บุตรชายของอับราฮัม ชื� อ
อิสอัค และอิชมาเอล

บุตรชายทั�งหลาย
ของอิชมาเอล

29 ต่อไปนี) เป็นพงศ์พันธุ์ ของ
เขา บุตรหัวปีของอิชมาเอล คือ
เนบาโยธ และเคดาร์ อัดบีเอล
มิบสัม
30 มิชมา ดูมาห์ มัสสา ฮาดัด
เทมา
31 เยทูร์ นาฟิช และเคเดมาห์
คนเหล่านี) เป็นบุตรชายของอิช-
มาเอล

บุตรชายทั�งหลาย
ของนางเคทูราห์

32 บุตรชายทั) งหลายของนาง
เคทูราห์ภรรยาน้อยของอับรา-
ฮัม คือ นางให้กาํเนิดบุตรชื� อ
ศิมราน โยกชาน เมดาน มีเดียน
อิชบาก และชูอาห์ และบุตรชาย
ของโยกชาน ชื� อ เชบาและเด-
ดาน
33 บุตรชายของมีเดียน ชื�อ เอ-
ฟาห์ เอเฟอร์ ฮาโนค อาบีดา
และเอลดาอาห์ ทั) งหมดนี) เป็น
ลูกหลานของนางเคทูราห์

บุตรชายทั�งหลาย
ของอบัราฮมักบัอิสอคั

34 อับราฮัมให้กาํเนิดบุตรชื� อ
อิสอัค บุตรชายของอิสอัค ชื� อ
เอซาว และอิสราเอล
บุตรชายทั�งหลายของเอซาว

35 บุตรชายของเอซาว ชื�อ เอ-
ลีฟัส เรอูเอล เยอูส ยาลาม และ
โคราห์
36 บุตรชายของเอลีฟัส ชื�อ เท-
มาน โอมาร์ เศฟี กาทาม เคนัส
ทิมนาและอามาเลข
37 บุตรชายของเรอูเอล ชื� อ
นาหาท เศ-ราห์ ชัมมาห์ และ
มิสซาห์
38 บุตรชายของเสอีร์ ชื�อ โล-
ทาน โชบาล ศิเบโอน อานาห์
ดีโชน เอเซอร์ และดีชาน
39 บุตรชายของโลทาน ชื�อ โฮรี
และโฮมาม และน้องสาวของ
โลทานชื�อทิมนา
40 บุตรชายของโชบาล ชื�อ เอ-
ลียัน มานาฮาท เอบาล เชฟี
และโอนัม บุตรชายของศิเบโอน
ชื�อ อัยยาห์ และอานาห์
41 บุตรชายของอานาห์ ชื�อ ดี-
โชน บุตรชายของดีโชน ชื� อ
อัมราม เอชบาน อิธราน และ
เคราน
42 บุตรชายของเอเซอร์ ชื� อ
บิลฮาน ศาวาน และยาอาคัน
บุตรชายของดีโชน ชื�อ อูศ และ

A พงศาวดาร A

(DG) ปฐก AA:AL-DI; ลก N:NG-NI (DH) ปฐก AA:AH (DE) ปฐก AE:H
(DK) ปฐก DA:D-N; AI:AA, AH (DJ) ปฐก DH:AN-AI (ND) ปฐก DH:A-G
(NG) ปฐก DA:D; DH:J (NH) ปฐก NI:AL-AJ (NK) ปฐก NI:DL-DK (GA) ปฐก NI:DH
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อารัน
บรรดากษตัริยแ์ห่ง

แผ่นดินเอโดม
43 ต่อไปนี) เป็นกษัตริ ย์ ผู้ ทรง
ครอบครองอยู่ในแผ่นดินเอโดม
ก่อนที�มีกษัตริย์ครอบครองอยู่
เหนือคนอิสราเอล คือ เบลา
บุตรชายเบโอร์ เมืองหลวงของ
ท่านชื�อดินฮาบาห์
44 เมื� อเบลาสิ) นพระชนม์แล้ว
โยบับบุตรชายเศ-ราห์ชาวเมือง
โบสราห์ขึ) นครอบครองแทน
45 เมื� อโยบับสิ) นพระชนม์แล้ว
หุ ช าม ช าวแ ผ่ น ดิ น ขอ ง คน
เทมานขึ) นครอบครองแทน
46 เมื� อหุชามสิ) นพระชนม์แล้ว
ฮาดั ดบุตรชายของเบดั ดผู้ รบ
ชนะคนมีเดียนในทุ่ งแห่งโมอับ
ขึ) นครอบครองแทน เมืองหลวง
ของท่านชื�ออาวีท
47 เมื� อฮาดัดสิ) นพระชนม์แล้ว
สัมลาห์ชาวเมืองมัสเรคาห์ ขึ) น
ครอบครองแทน
48 เมื�อสัมลาห์สิ) นพระชนม์แล้ว
ชาอู ลชาวเมื องเรโหโบทอยู่
ที�แม่นํ)าขึ) นครอบครองแทน
49 เมื� อชาอูลสิ) นพระชนม์แล้ว
บาอัลฮานันบุตรชายอัคโบร์ขึ) น
ครอบครองแทน
50 เมื�อบาอัลฮานันสิ) นพระชนม์
แล้ว ฮาดัดขึ) นครอบครองแทน
เมืองหลวงของท่านชื�อปาอี และ

มเหสีของท่านมีพระนามว่า เม-
เหทาเบล ธิดาของมัทเรด ธิดา
ของเมซาหับ

เจ้านายทั�งหลายของเอโดม
51 และฮาดั ดก็ สิ) นพระชนม์
เจ้านายของเอโดมคือ เจ้านาย
ทิมนา เจ้านายอาลียาห์ เจ้านาย
เยเธท
52 เจ้านายโอโฮลีบามาห์ เจ้า
นายเอลาห์ เจ้านายปิโนน
53 เจ้านายเคนัส เจ้านายเทมาน
เจ้านายมิบซาร์
54 เจ้านายมักดีเอล และเจ้า
นายอิราม คนเหล่านี) เป็นเจ้า
นายของเอโดม

บุตรชายทั�งหลาย
ของอิสราเอล

2
ต่ อไปนี) เป็ นบุตรชายของ
อิสราเอล คือ รูเบน สิเม-

โอน เลวี ยูดาห์ อิสสาคาร์ เศ-
บูลุน
2ดาน โยเซฟ เบนยามิน นัฟ-
ทาลี กาด และอาเชอร์

บุตรชายทั�งหลายของยูดาห์
3บุตรชายของยูดาห์ชื� อ เอร์
โอนัน และเช-ลาห์ ทั)งสามคนนี)
บุตรสาวของชูวาคนคานาอันให้
กาํเนิดแก่ท่าน ฝ่ายเอร์บุตรหัว
ปีของยูดาห์นั)นเป็นคนชั� วในสาย
พระเนตรของพระเยโฮวาห์ และ
พระองค์ทรงสังหารเขาเสีย
4ทามาร์บุตรสะใภ้ของท่านกใ็ห้

A พงศาวดาร A, D

(GN) ปฐก NI:NA-GN (GK) ปฐก NI:NE (HA) ปฐก NI:GL
(A) ปฐก DJ:ND-NH; NL:H; NH:AK, DN, DI; GI:K-DE
(N) ปฐก NK:D-N, E; GI:AD; กดว DI:AJ (G) ปฐก NK:I; มธ A:N
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กาํ เนิ ดบุตรชื� อเปเรศและเศ-
ราห์ให้ท่านด้วย ยูดาห์มีบุตร
ชายห้าคนด้วยกัน
5บุตรชายของเปเรศชื� อเฮสโรน
และฮามูล
6บุตรชายของเศ-ราห์คือ ศิมรี
เอธาน เฮมาน คาลโคล์ และ
ดารา ห้าคนด้วยกัน
7บุตรชายของคารมีชื�อ อาคาน
ผู้นาํความเดือดร้อนให้แก่อิส-
ราเอล ผู้ละเมิดในเรื�องของที�ถูก
สาปแช่งนั)น
8และบุตรชายของเอธาน ชื� อ
อาซาริยาห์
9บุตรชายของเฮสโรนซึ� งกาํเนิด
แก่ท่านนั)นคือ เยราเมเอล ราม
และเคลุบัย
10 รามให้กาํเนิดบุตรชื� ออัมมี-
นาดับ และอัมมีนาดับให้กาํเนิด
บุตรชื� อนาโชน เจ้านายในบุตร
ของยูดาห์
11 นาโชนให้กาํเนิดบุตรชื�อสัล-
มา สัลมาให้กาํเนิดบุตรชื�อโบ-
อาส
12 โบอาสให้กาํเนิดบุตรชื�อโอ-
เบด โอเบดให้กาํเนิดบุตรชื� อ
เจสซี

ผูสื้บสายโลหิตของเจสซี
13 เจสซีให้กาํเนิดเอลีอับบุตร
หัวปีของท่าน อาบีนาดับที�สอง
ชิเมอาที�สาม
14 นาธันเอลที�สี�  รัดดัยที�ห้า

15 โอเซมที�หก ดาวิดที�เจด็
16 และพี�สาวของเขาคือเศรุยาห์
และอาบีกายิล บุตรชายของนาง
เศรุยาห์ชื� ออาบีชัย โยอาบและ
อาสาเฮล สามด้วยกัน
17 อาบีกายิลให้กาํเนิดบุตรชื� อ
อามาสา และบิดาของอามาสา
ชื�อเยเธอร์คนอิชมาเอล

ผูสื้บสายโลหิตของคาเลบ
18 คาเลบบุตรชายเฮสโรนให้
กาํเนิดบุตรกับอาซุบาห์ภรรยา
ของตน และกับเยรีโอท ต่อไปนี)
เป็นบุตรชายของนาง คือ เย-
เชอร์ โชบับ และอารโดน
19 เมื� ออาซุ บาห์ สิ) น ชี พแล้ ว
คาเลบก็แต่งงานกับเอฟราธาห์
ผู้ ให้กาํเนิดบุตรชื� อเฮอร์ให้แก่
ท่าน
20 เฮอร์ให้กาํ เนิดบุตรชื� ออุ รี
และอุรีให้กาํเนิดบุตรชื� อเบซา-
เลล

ผูสื้บสายโลหิตคนอื)นของ
เฮสโรนโดยบุตรสาวของมาคีร์
21 ภายหลั งเฮสโรนได้ เข้ าหา
บุตรสาวของมาคีร์บิดาของกิเล-
อาด และได้แต่งงานด้วยเมื� อ
ท่านมีอายุหกสิบปี และนางได้
กาํเนิดบุตรให้ท่านชื�อ เสกุบ
22 และเสกุบให้กาํเนิดบุตรชื� อ
ยาอีร์ ผู้มีหัวเมืองยี� สิบสามหัว
เมืองในแผ่นดินกิเลอาด
23 แต่จากหัวเมืองเหล่านั)น เขา

A พงศาวดาร D

(H) ปฐก GI:AD (I) A พกษ G:NA (E) ยชว I:AK (AL) กดว A:E (AN) A ซมอ AI:I
(AH) A ซมอ AI:AL-AA (AI) D ซมอ D:AK (AE) D ซมอ AE:DH (AJ) A พศด D:HL
(DL) อพย NA:D; NK:DD (DA) กดว DE:A (DD) วนฉ AL:N (DN) กดว ND:GA; พบญ N:AG
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ได้ยึดเกชูร์กับอารัม พร้อมกับ
หัวเมืองต่างๆของยาอีร์ และหัว
เมืองเคนาท กับบรรดาชนบท
ของหัวเมืองหกสิบชนบทด้วย
กัน ทั) งสิ) นเหล่านี) เป็นของลูก
หลานมาคีร์บิดาของกิเลอาด
24 ภายหลั งเฮสโรนสิ) นชีพใน
คาเลบเอฟราธาห์ แล้วอาบียาห์
ภรรยาของเฮสโรนก็คลอดบุตร
ให้แก่ เขาชื� ออัชฮู ร์ ผู้ เป็นบิดา
ของเทโคอา
ผูสื้บสายโลหิตของเยราเมเอล
25 บุตรชายทั) งหลายของเยรา-
เมเอลบุตรหัวปีของเฮสโรน คือ
ราม บุตรหัวปีของท่าน บุนาห์
โอเรน โอเซม และอาหิยาห์
26 เยราเมเอลมีภรรยาอี กคน
หนึ�งชื�ออาทาราห์ นางเป็นมาร-
ดาของโอนัม
27 บุตรชายของรามบุตรหั วปี
ของเยราเมเอลชื�อ มาอัส ยามีน
และเอเคอร์
28 บุตรชายของโอนัมชื�อ ชัมมัย
และยาดา บุตรชายของชัมมัยชื�อ
นาดับและอาบีชูร์
29 ภรรยาของอาบีชูร์ ชื� ออาบี-
ฮาอิล และนางคลอดอัคบาน
และโมลิดให้ท่าน
30 บุตรชายของนาดับชื� อ เส-
เลด และอัปปาอิม แต่เสเลดได้
สิ) นชีพไม่มีบุตร
31 บุตรชายของอัปปาอิม ชื� อ

อิชอี บุตรชายของอิชอีชื�อ เชชัน
บุตรของเชชันชื�อ อัคลัย
32 บุตรชายของยาดาน้องชาย
ของชัมมัยชื�อ เยเธอร์ และโย-
นาธาน และเยเธอร์สิ) นชีพไม่มี
บุตร
33 บุตรชายของโยนาธาน ชื� อ
เปเลธ และศาซา เหล่านี) เป็น
ลูกหลานของเยราเมเอล

ผูสื้บสายโลหิตของเชชนั
34 ฝ่ายเชชันไม่มีบุตรชายมีแต่
บุตรสาว แต่เชชันมีทาสชาว
อียิปต์อยู่คนหนึ�งชื�อ ยารฮา
35 เชชันจึงยกบุตรสาวของตน
ให้ เป็ นภรรยาของยารฮาทาส
ของตน และนางกค็ลอดบุตรให้
เขาชื�อ อัททัย
36 อัททัยให้กาํเนิดบุตรชื�อนา-
ธัน และนาธันให้กาํเนิดบุตรชื�อ
ศาบาด
37 ศาบาดให้กาํเนิดบุตร ชื� อ
เอฟลาล และเอฟลาลให้กาํเนิด
บุตรชื�อโอเบด
38 โอเบดให้กาํเนิดบุตรชื� อเยฮู
เยฮูให้กาํเนิดบุตรชื�ออาซาริยาห์
39 อาซาริยาห์ให้กาํเนิดบุตรชื�อ
เฮเลส และเฮเลสให้กาํเนิดบุตร
ชื�อเอลาอาสาห์
40 เอลาอาสาห์ ให้กาํเนิดบุตร
ชื� อสิสะมัย และสิสะมัยให้
กาํเนิดบุตรชื�อชัลลูม
41 ชัลลูมให้กาํเนิดบุตรชื� อเย-

A พงศาวดาร D

(DG) A พศด G:H (NA) A พศด D:NG-NH
(NI) A พศด AA:GA
(NE) D พศด DN:A
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คามิยาห์ และเยคามิยาห์ให้
กาํเนิดบุตรชื�อเอลีชามา

ผูสื้บสายโลหิตของ
เยราเมเอลและคาเลบ

42 บุตรชายของคาเลบน้องชาย
ของเยราเมเอลชื�อ เมชาบุตรหัว
ปีของท่าน ผู้ เป็นบิดาของศิฟ
และบุตรชายของมาเรชาห์ ผู้
เป็นบิดาของเฮโบรน
43 บุตรชายของเฮโบรนชื�อ โค-
ราห์ ทัปปูวาห์ เรเคม และเชมา
44 เชมาให้กาํเนิดบุตรชื� อราฮัม
ผู้ เป็นบิดาของโยรเคอัม และ
เรเคมให้กาํเนิดบุตรชื�อชัมมัย
45 บุตรชายของชัมมัยคือ มา-
โอน และมาโอนเป็นบิดาของ
เบธซูร์
46 เอฟาห์ภรรยาน้อยของคา-
เลบคลอดบุตรชื�อฮาราน โมซา
และกาเซส และฮารานให้กาํเนิด
บุตรชื�อกาเซส
47 บุตรชายของยาดัยชื�อ เรเกม
โยธาม เกชาน เปเลท เอฟาห์
และชาอัฟ
48 มาอาคาห์ ภรรยาน้ อยของ
คาเลบคลอดบุตรชื�อเชเบอร์และ
ทีรหะนาห์
49 นางคลอดบุตรชื� อชาอัฟ ผู้
เป็นบิดาของมัดมันนาห์ เชวา
ผู้ เป็นบิดาของมัคเบนาห์ และ
บิดาของกิเบอาด้วย บุตรสาว
ของคาเลบชื�ออัคสาห์

ตั� งแต่คาเลบบุตรเฮอร์
50 เหล่านี) เป็นลูกหลานของคา-
เลบบุตรชายของเฮอร์ บุตรหัวปี
ของเอฟราธาห์ ชื�อ โชบาล บิดา
ของคีริยาทเยอาริม
51 สัลมาบิดาของเบธเลเฮมและ
ฮาเรฟบิดาของเบธกาเดอร์
52 โชบาลบิดาของคีริยาทเยอา-
ริมมีบุตรชายอีกชื� อ ฮาโรเอห์
และครึ�งหนึ�งของคนเมนูโหท
53 และครอบครัวของคีรียาท-
เยอาริม คือครอบครัวอิทไรต์
ครอบครัวปุไท ครอบครัวชุมัท
ครอบครัวมิชรา จากคนเหล่านี)
บังเกิดชาวโศราห์ และชาวเอช-
ทาโอล
54 บุตรชายของสัลมาคือ เบธ-
เลเฮม ชาวเนโทฟาห์ อัทโรท
วงศ์วานของโยอาบ และครึ� ง
หนึ�งของคนเมนูโหท ผู้เป็นชาว
โศราห์
55 ทั) งครอบครัวของอาลักษณ์
ซึ�งอยู่ ณ เมืองยาเบสคือ ครอบ
ครัวทิราไธต์ ครอบครัวชิเมอี
และครอบครัวสุคา เหล่านี) เป็น
คนเคไนต์ผู้มาจากฮัมมัท ผู้เป็น
บิดาวงศ์วานของเรคาบ

ผูสื้บสายโลหิตของดาวิด
(D ซมอ N:D-H; H:AN-AI)

3
ต่อไปนี) เป็นโอรสของดาวิด
ประสู ติ ให้ แก่ พระองค์ ใน

กรุงเฮโบรน อัมโนนโอรสหัวปี

A พงศาวดาร D, N

(GJ) ยชว AH:AE (HL) ยชว J:AE; AK:AG; A พศด G:G
(HH) วนฉ A:AI; D พกษ AL:AH; ยรม NH:D
(A) ยชว AH:HI; A ซมอ DH:NJ-GN; D ซมอ N:D-H
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พระนางอาหิโนอัมชาวยิสเรเอล
ประสูติ องค์ที� สองคือดาเนียล
พระนางอาบีกายิลชาวคารเมล
ประสูติ
2องค์ที�สามคืออับซาโลม โอรส
ของมาอาคาห์ราชธิดาของทัล-
มัย กษัตริย์ของเมืองเกชูร์ องค์
ที� สี� คืออาโดนียาห์ โอรสของ
ฮักกีท
3องค์ที� ห้าคือเชฟาทิยาห์ พระ
นางอาบีทัลประสูติ องค์ที�หกคือ
อิทเรอัม เอกลาห์มเหสีของพระ
องค์ประสูติ
4ทั) งหกองค์ประสูติให้แก่พระ
องค์ในกรุงเฮโบรน ที�นั� นพระ
องค์ทรงครอบครองเจด็ปีกับหก
เดือน และพระองค์ทรงครอบ
ครองในกรุงเยรูซาเล็มสามสิบ
สามปี
5 ต่อไปนี) เป็นโอรสที�ประสูติให้
แก่พระองค์ในกรุงเยรูซาเลม็คือ
ชิเมอา โชบับ นาธันและซาโล-
มอน สี� องค์นี) พระนางบัทชูวา
บุตรสาวของอัมมีเอลประสูติ
6แล้วกม็ีอิบฮาร์ เอลีชามา เอ-
ลีเฟเลท
7โนกาห์ เนเฟก ยาเฟีย
8เอลีชามา เอลียาดา และเอลี-
เฟเลท เก้าองค์ด้วยกัน
9ทั) งสิ) นนี) เป็นโอรสของดาวิด
นอกเหนือจากบุตรชายของนาง
สนม และทามาร์เป็นขนิษฐาของ

โอรส
ผูสื้บสายโลหิตของ
ดาวิดถึงเศเดคียาห์

10 โอรสของซาโลมอนคือเรโห-
โบอัม โอรสของเรโหโบอัมคือ
อาบียาห์ โอรสของอาบียาห์คือ
อาสา โอรสของอาสาคือเยโฮ-
ชาฟัท
11 โอรสของเยโฮชาฟัทคือโยรัม
โอรั สของโยรั มคื ออาหั สยาห์
โอรสของอาหัสยาห์คือโยอาช
12 โอรสของโยอาชคืออามาซิ-
ยาห์ โอรสของอามาซิยาห์คือ
อาซาริยาห์ โอรสของอาซาริยาห์
คือโยธาม
13 โอรสของโยธาม คืออาหัส
โอรสของอาหั สคือเฮเซคียาห์
โอรสของเฮเซคียาห์คือมนัสเสห์
14 โอรสของมนัสเสห์คืออาโมน
โอรสของอาโมนคือโยสิยาห์
15 โอรสของโยสิยาห์คือโยฮา-
นันโอรสหัวปี องค์ที�สองคือเย-
โฮยาคิม องค์ที�สามคือเศเดคี-
ยาห์ องค์ที�สี� คือชัลลูม
16 โอรสของเยโฮยาคิมคือเย-
โคนิยาห์ โอรสของเยโคนิยาห์
คือเศเดคียาห์
ผูสื้บสายโลหิตของเยโคนิยาห์
17 และโอรสของเยโคนิยาห์ชื� อ
อัสสีร์ เชอัลทิเอลโอรสของพระ
องค์
18 มัลคีราม เปดายาห์ เชนาส-

A พงศาวดาร N

(D) D ซมอ AN:NE; AH:A; A พกษ A:H (N) D ซมอ N:H (G) D ซมอ D:AA; H:H
(H) D ซมอ AD:DG-DH; A พศด AG:G-E (K) D ซมอ H:AG-AI (J) D ซมอ AN:A
(AL) A พกษ AA:GN; มธ A:E-AL (AI) D พกษ DG:AE; มธ A:AA (AE) มธ A:AD
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ซาร์ เยคามิยาห์ โฮชามา เนดา-
บียาห์
19 และบุตรชายของเปดายาห์
คือ เศรุบบาเบลและชิเมอี และ
บุตรชายของเศรุบบาเบล คือ
เมชุลลาม ฮานันยาห์ และน้อง
สาวของเขาชื�อเชโลมิท
20 ฮาชูบาห์ โอเฮล เบเรคิยาห์
ฮาสาดิยาห์ และยูชับเฮเสด ห้า
คนด้วยกัน
21 บุตรชายของฮานันยาห์ คือ
เป-ลาทียาห์และเยชายาห์  ลูก
หลานของเรไฟยาห์ ลูกหลาน
ของอารนัน ลูกหลานของโอบา-
ดีห์ ลูกหลานของเชคานิยาห์
22 บุตรชายของเชคานิยาห์คือ
เชไมอาห์ และบุตรชายของเช-
ไมอาห์คือ ฮัทธัช อิกาล บารี-
ยาห์ เนอารียาห์และชาฟัท หก
คนด้วยกัน
23 บุตรชายของเนอารียาห์คือ
เอลีโอนัย เฮเสคียาห์ และอัสรี-
คัม สามคนด้วยกัน
24 บุตรชายของเอลี โอนั ยคือ
โฮดาอียาห์ เอลียาชีบ เปไลยาห์
อักขูบ โยฮานัน เดไลยาห์ และ
อานานี เจด็คนด้วยกัน

ผูสื้บสายโลหิตของยูดาห์

4
บุตรชายของยูดาห์คือ เป-
เรศ เฮสโรน คารมี เฮอร์

และโชบาล
2 เรอายาห์ บุตรชายโชบาลให้

กาํเนิดบุตรชื� อยาหาท และยา-
หาทให้กาํเนิดบุตรชื� อ อาหุมัย
และลาฮาด เหล่านี) เป็นครอบ
ครัวของชาวโศราห์
3 ต่อไปนี) มาจากบิดาของเอตาม
คือยิสเรเอล อิชมา และอิดบาช
และน้องสาวของเขาชื� อฮัสเซ-
เลลโพนี
4และเปนูเอลผู้เป็นบิดาของเก-
โดร์ และเอเซอร์ผู้เป็นบิดาของ
หุชาห์ เหล่านี) เป็นบุตรชายของ
เฮอร์ บุตรหัวปีของเอฟราธาห์ผู้
เป็นบิดาของเบธเลเฮม

ผูสื้บสายโลหิตของอชัฮูร์
5อัชฮูร์บิดาของเทโคอา มีภรร-
ยาสองคนคือ เฮลาห์และนาอา-
ราห์
6 นาอาราห์ คลอดอาหุ สซาม
เฮเฟอร์ เทเมนี และฮาอาหัช-
ทารีให้แก่เขา เหล่านี) เป็นบุตร
ชายของนาอาราห์
7บุตรชายของเฮลาห์ คือ เศเรท
ยาโศอาร์ และเอทนาน
8ฮักโขสให้กาํเนิดบุตรชื�ออานูบ
โศเบบาห์และบรรดาครอบครัว
ของอาหารเฮลบุตรชายฮารูม
ยาเบสและคําอธิษฐานของตน
9ฝ่ายยาเบสเป็นผู้มีเกียรติกว่า
พี� น้องทั) งหลายของเขา มารดา
ของเขาเรียกชื� อเขาว่า ยาเบส
กล่าวว่า "เพราะเราคลอดเขา
ด้วยความเจบ็ปวด"

A พงศาวดาร N, G

(DD) อสร K:D (A) ปฐก NK:DJ; GI:AD
(G) อพย NA:D; A พศด D:HL
(H) A พศด D:DG (J) ปฐก NG:AJ
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10 ยาเบสทูลพระเจ้าของอิสรา-
เอลว่า "โอ ขอพระองค์ทรงอวย
พระพรแก่ข้าพระองค์ และขยาย
เขตแดนของข้าพระองค์ และ
ขอพระหัตถ์ของพระองค์อยู่กับ
ข้าพระองค์ และขอพระองค์ทรง
รักษาข้าพระองค์ให้พ้นจากเหตุ
ร้าย เพื�อมิให้ข้าพระองค์เจบ็ใจ
ปวดกาย" และพระเจ้าทรงประ-
สาทตามที�เขาทูลขอ
11 เคลูบพี�ชายของชูฮาห์ให้กาํ-
เนิดบุตรชื� อเมหิร์ ผู้ เป็นบิดา
ของเอชโทน
12 เอชโทนให้กาํเนิดบุตร ชื� อ
เบธราฟา ปาเสอาห์ และเทหิน-
นาห์ ผู้ เป็นบิดาของอิรนาหาช
เหล่านี) เป็นคนของเรคาห์
13 บุตรชายของเคนัส คือโอท-
นีเอล และเสไรอาห์ และบุตร
ชายของโอทนีเอล คือฮาธาท
14 เมโอโนธัยให้กาํเนิดบุตรชื� อ
โอฟราห์ และเสไรอาร์ให้กาํเนิด
บุตรชื� อโยอาบ ผู้เป็นบิดาของ
ชาวหุบเขาเกหะราชิม เพราะ
พวกเขาเป็นช่างฝีมือ
15 บุตรชายของคาเลบผู้ เป็น
บุตรชายเยฟุนเนห์คือ อิรู เอ-
ลาห์ และนาอัม และบุตรชาย
ของเอลาห์คือเคนัส
16 บุตรชายของเยฮาลเลเลลคือ
ศิฟ ศิฟาห์ ทีรียา และอาสาเรล
17 บุตรชายของเอสราห์ คือเย-

เธอร์ เมเรด เอเฟอร์ และยา-
โลน และนางก็คลอดบุตรชื� อ
มิเรียม ชัมมัย และอิชบาห์ ผู้
เป็นบิดาของเอชเทโมอา
18 และภรรยาของท่านชื� อเยฮู-
ไดยาห์คลอดเยเรดบิดาของเก-
โดร์ เฮเบอร์บิดาของโสโค
และเยคูธีเอลบิดาของศาโนอาห์
เหล่านี) เป็นบุตรชายของบิทิยาห์
ธิดาของฟาโรห์ผู้ที� เมเรดได้แต่ง
งานด้วย
19 บุตรชายภรรยาของท่านชื� อ
โฮดียาห์น้องสาวของนาฮัมเป็น
บิดาของเคอีลาห์ ผู้เป็นคนเก-
เรม และเอชเทโมอาผู้ เป็นคน
มาอาคาห์
20 บุตรชายของชิโมนคือ อัม-
โนน รินนาห์ เบนฮานัน และ
ทิโลน บุตรชายของอิชอีคือ โศ-
เหท และเบนโซเฮท

ผูสื้บสายโลหิตของเชลาห์
21 บุตรชายของเชลาห์ ผู้ เป็น
บุตรชายยูดาห์ คือ เอร์ บิดา
ของเลคาห์ ลาอาดาห์บิดาของ
มาเรชาห์ และบรรดาครอบครัว
แห่ งวงศ์ วานของผู้ ทาํ ผ้ าป่ าน
เนื) อละเอียดแห่งวงศ์วานอัชเบ-
อา
22 และโยคิม และคนเมืองโค-
เซบา และโยอาช และสาราฟผู้
ปกครองในเมืองโมอับ และยา-
ชูบิเลเฮม เป็นเรื� องแต่โบราณ

A พงศาวดาร G

(AA) ปฐก NK:A-H (AN) ยชว AH:AE; วนฉ N:J, AA
(AG) นหม AA:NH (AH) ยชว AG:I, AG; AH:AN, AE; A พศด I:HI
(AJ) D พกษ DH:DN (DA) ปฐก NK:A-H, AA, AG; GI:AD
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กาล
23 คนเหล่านี) เป็นช่างหม้อ เขา
อยู่กับต้นไม้เล็กๆและรั) วต้นไม้
ที�นั� นเขาอาศัยอยู่กับกษัตริย์รับ
ราชการ

ผูสื้บสายโลหิตและ
หวัเมืองต่างๆของสิเมโอน

24 บุตรชายของสิเมโอนชื�อ เน-
มูเอล ยามีน ยารีบ เศ-ราห์
และชาอูล
25 บุตรชายของชาอูลคือชัลลูม
บุตรชายของชั ลลู มคือมิบสั ม
บุตรชายของมิบสัมคือมิชมา
26 บุตรชายของมิชมาคือฮัมมู-
เอล บุตรชายของฮัมมูเอลคือ
ศักเกอร์ บุตรชายของศักเกอร์
คือชิเมอี
27 ชิ เมอี มี บุตรชายสิ บหกคน
และบุตรสาวหกคน แต่พี�
น้องของชิเมอีหามีบุตรมากไม่
ครอบครัวของเขาก็ไม่ทวีมาก
ขึ) นอย่างกับคนยูดาห์
28 เขาทั) งหลายอาศั ยอยู่ ใน
เมืองเบเออร์เชบา โมลาดาห์
ฮาซารชูอาล
29 และที�บิลฮาห์ เอเซม โทลัด
30 เบธูเอล โฮรมาห์ ศิกลาก
31 เบธมารคาโบท ฮาซารสูสิม
เบธบิรี และที�ชาอาราอิม เหล่านี)
เป็นหัวเมืองของเขาจนถึงดาวิด
ขึ) นครอบครอง
32 และชนบทของเขาทั) งหลาย

คือเอตาม อายิน ริมโมน โทเคน
และอาชัน ห้าหัวเมือง
33 รวมอยู่กับบรรดาชนบทของ
เขาซึ� งอยู่ รอบหัวเมืองเหล่านี)
ไกลไปจนถึงเมืองบาอัล เหล่านี)
เป็นภูมิลาํเนาของเขา และ
สาํมะโนครัวเชื) อสายของเขา
34 เมโชบับ ยัมเลค โยชาห์บุตร
ชายอามาซิยาห์
35 โยเอล เยฮูบุตรชายโยชิบี-
ยาห์ ผู้เป็นบุตรชายเสไรอาห์ ผู้
เป็นบุตรชายอาสิเอล
36 เอลีโอนัย ยาอาโคบาห์ เย-
โชฮายาห์ อาสายาห์ อาดีเอล
เยสิมีเอล เบไนยาห์
37 ซีซาบุตรชายชิฟี ผู้เป็นบุตร
ชายอาโลน ผู้ เป็นบุตรชายเย-
ดายาห์ ผู้เป็นบุตรชายชิมรี ผู้
เป็นบุตรชายเชไมอาห์
38 ท่านที� กล่าวชื� อมานี) เป็นเจ้า
นายในครอบครัวของท่าน และ
เรือนบรรพบุรุษของเขาทั)งหลาย
กเ็พิ�มขึ) นมากมาย

คนสิเมโอนชนะเกโดรแ์ละ
คนอามาเลขที)ภูเขาเสอีร์

39 เขาทั) งหลายได้เดินทางไปถึง
ทางเข้าเมืองที�เกโดร์ ถึงข้างทิศ
ตะวันออกของหุบเขา เพื� อหา
ทุ่งหญ้าให้ฝูงแพะแกะของเขา
40 เขาทั) งหลายก็พบทุ่ งหญ้ า
อุดมดี และแผ่นดินนั) นก็กว้าง
ขวางเงียบและสงบสันติ เพราะ

A พงศาวดาร G

(DG) กดว DI:AD-AG
(DE) กดว D:J, AD-AN
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ชาวเมืองที� อยู่ ก่อนนั) นเป็นคน
ฮาม
41 แล้ วคนเหล่ านี) ซึ� งมี ชื� อใน
สาํมะโนครั วได้ เข้ ามาในสมั ย
ของเฮเซคียาห์กษัตริย์แห่งยู-
ดาห์ และโจมตีเต็นท์ของเขา
และที�อยู่อาศัยทั) งหลายที�พบอยู่
ที� นั� น และกวาดล้างเขาเสียจน
ถึงทุกวันนี)  แล้วก็ตั) งภูมิลาํเนา
อยู่ในที� ของเขา เพราะที�นั� นมี
ทุ่งหญ้าให้ฝูงแพะแกะของเขา
42 ส่วนหนึ�งของเขาเหล่านั)นคือ
ส่ วนคนสิ เมโอนห้ าร้อยคนพา
กันไปที�ภูเขาเสอีร์ มีประมุขชื�อ
เป-ลาทียาห์ เนอารียาห์ เรไฟ-
ยาห์และอุ สซี เอลบุตรชายทั) ง
หลายของอิชอี
43 และเขาได้โจมตีคนอามาเลข
ส่ วนที� เหลื ออยู่ ซึ� งหนี รอดไป
แล้วเขาทั)งหลายก็อาศัยอยู่ที�นั�น
จนทุกวันนี)

ผูสื้บสายโลหิตของรูเบน
ถึงสมยัการเป็นเชลย

5
บุตรชายของรูเบนบุตรหัวปี
ของอิสราเอล (เขาเป็นบุตร

หัวปีกจ็ริง แต่เพราะเขาได้กระ-
ทาํให้ที� นอนของบิดาของเขามี
มลทิน สิทธิบุตรหัวปีของเขาจึง
ตกอยู่กับบุตรชายของโยเซฟผู้
เป็นบุตรชายอิสราเอล แต่โย-
เซฟมิได้ขึ) นทะเบียนไว้ในสาํมะ-
โนครัวเชื) อสายตามสิทธิบุตรหัว

ปี
2แม้ว่ายูดาห์มีกาํลังมากในพวก
พี� น้องของตน และเจ้านายองค์
หนึ� งก็มาจากเขา แต่สิทธิบุตร
หัวปีกยั็งเป็นของโยเซฟ)
3 บุตรชายของรู เบนบุตรหั วปี
ของอิสราเอล คือ ฮาโนค ปัลลู
เฮสโรนและคารมี
4 บุตรชายของโยเอลคือเชไม-
อาห์ บุตรชายของเชไมอาห์คือ
โกก บุตรชายของโกกคือชิเมอี
5 บุตรชายของชิ เมอี คือมีคาห์
บุตรชายของมีคาห์คือเรอายาห์
บุตรชายของเรอายาห์คือบาอัล
6 บุตรชายของบาอัลคือเบเอ-
ราห์ ผู้ซึ� งทิกลัทปิเลเสอร์
กษัตริย์เมืองอัสซีเรียได้กวาดไป
เป็นเชลย ท่านเป็นเจ้านายของ
คนรูเบน
7และญาติของท่ านตามครอบ
ครัวเมื�อขึ) นทะเบียนสาํมะโนครัว
เชื) อสายไว้นั) นคือ เจ้าเยอีเอล
และเศคาริยาห์
8และเบลาบุตรชายอาซาส บุตร
ชายเชมา บุตรชายโยเอล ผู้อา-
ศัยอยู่ในอาโรเออร์ ไกลไปถึง
เมืองเนโบและบาอัลเมโอน

คนรูเบนทวีมากขึ� น
ในทางทิศตะวนัออก

9 ท่ านอาศั ยอยู่ ทางทิศตะวั น
ออกไกลออกไปถึ งทางเข้าถิ� น
ทุรกันดาร ซึ� งอยู่ฟากข้างนี) ของ

A พงศาวดาร G, H

(GA) D พกษ AK:K; AJ:AA (GN) A ซมอ AH:K; NL:AE (A) ปฐก DJ:ND; NH:DD; GK:AH
(D) ปฐก GJ:K, AL; สดด IL:E; ALK:K (N) ปฐก GI:J; อพย I:AG (I) D พกษ AK:AA
(E) A พศด H:AE (K) กดว ND:NG; ยชว AD:D; AN:AH-AI (J) ยชว DD:K-J
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แม่นํ)ายูเฟรติสด้วย เพราะสัตว์
เลี) ยงของเขาทวีมากขึ) นในแผ่น
ดินกิเลอาด
10 ในรัชกาลของซาอู ลเขาทั) ง
หลายทาํสงครามกับคนฮาการ์ผู้
ต้องล้มตายด้วยมือของเขา เขา
ทั) งหลายอาศัยอยู่ ในเต็นท์ของ
เขาตลอดแถบตะวันออกของกิ-
เลอาด

ผูสื้บสายโลหิตของกาด
11 ลูกหลานของกาดอาศัยอยู่
ตรงหน้าเขาในแผ่นดินบาชาน
ไปจนถึงเมืองสาเลคาห์
12 โยเอลเป็นเจ้า ชาฟามเป็นที�
สอง ยานัย และชาฟัทในบาชาน
13 และวงศ์ญาติ ของเขาตาม
เรือนบรรพบุรุษของเขา คือ
มีคาเอล เมชุลลาม เชบา โยรัย
ยาคาน ศิอา และเอเบอร์ เจด็
คนด้วยกัน
14 คนเหล่านี) เป็นบุตรอาบีฮา-
อิล ผู้ เป็นบุตรชายหุรี ผู้ เป็น
บุตรชายยาโรอาห์ ผู้ เป็นบุตร
ชายกิเลอาด ผู้เป็นบุตรชาย
มีคาเอล ผู้เป็นบุตรชายเยชิชัย
ผู้เป็นบุตรชายยาโด ผู้เป็นบุตร
ชายบุส
15 อาหิเป็นบุตรชายอับดีเอล ผู้
เป็นบุตรชายกุนี เป็นเจ้านาย
ในเรือนบรรพบุรุษของเขา
16 และเขาทั) งหลายอาศัยอยู่ใน
กิเลอาด ในบาชาน และตามหัว

เมือง และในเขตทุ่งหญ้าทั) งสิ) น
ของชาโรนจนสุดเขต
17 คนเหล่านี) ทั) งสิ) นขึ) นทะเบียน
สาํมะโนครัวเชื) อสายไว้ในรัชกาล
ของโยธามกษัตริ ย์แห่ งยูดาห์
และในรั ชกาลของเยโรโบอั ม
กษัตริย์แห่งอิสราเอล

คนรูเบน คนกาด
และคนตระกูลมนสัเสห์
ครึ)งหนึ)งชนะชนชาติอื)น

18 คนรูเบน คนกาด และคน
ตระกูลมนัสเสห์ครึ� งหนึ� งมีคน
เก่งกล้า ผู้ถือดั) งและดาบ และ
โก่งธนู ชาํนาญศึกสี� หมื� นสี� พัน
เจ็ดร้อยหกสิบคน พร้อมที� จะ
เข้ารบ
19 เขาทาํศึกกับคนฮาการ์ เยทูร์
นาฟิช และโนดับ
20 และเมื� อเขาได้รับความช่วย
เหลือ คนฮาการ์และพวกที�อยู่
ด้ วยทุกคนก็ ถู กมอบไว้ ในมื อ
ของเขา เพราะเขาร้องทูลต่อ
พระเจ้าในการสงคราม และพระ
องค์ทรงประสาทตามคาํทูลของ
เขา เพราะเขาทั)งหลายวางใจใน
พระองค์
21 เขาได้กวาดเอาฝู งสัตว์ของ
ข้าศึกไป คืออูฐห้าหมื�นตัว แกะ
สองแสนห้าหมื�นตัว  ลาสองพัน
และคนหนึ�งแสน
22 เพราะเขาล้ มตายเสี ยมาก
ด้วยการศึกครั) งนั) นเป็นมาจาก

A พงศาวดาร H

(AL) ปฐก DH:AD (AA) กดว DI:AH-AK; พบญ N:AL; ยชว AN:AA, DG-DK
(AI) A พศด DE:DJ; พซม D:A (AE) D พกษ AG:AI, DK (AJ) ปฐก DH:AH; A พศด A:NA
(DL) A พศด H:DD; D พศด AG:AA-AN; สดด J:AL (DD) ยชว DN:AL; D พกษ AH:DJ
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พระเจ้า และเขาทั) งหลายอาศัย
อยู่ ในที� ของเขาจนถูกกวาดไป
เป็นเชลย
23 คนตระกูลมนัสเสห์ครึ�งหนึ� ง
อาศัยอยู่ในแผ่นดินนั)น เขามีคน
มากขึ) นด้วยกันตั) งแต่เมืองบา-
ชานถึงเมืองบาอัลเฮอร์โมน เส-
นีร์ และภูเขาเฮอร์โมน
24 ต่อไปนี) เป็ นหั วหน้ าเรื อน
บรรพบุรุษของเขาคือ เอเฟอร์
อิชอี เอลีเอล อัซรีเอล เยเรมีย์
โฮดาวิยาห์ และยาดีเอล เป็น
ทแกล้วทหาร คนมีชื�อเสียง เป็น
หัวหน้าเรือนบรรพบุรุษของเขา

คนมนสัเสห์
ไหวรู้ปเคารพ

25 แต่ เขาทั) งหลายละเมิ ดต่อ
พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเขา
และเล่นชู้กับบรรดาพระของชน
ชาติ ทั) งหลายแห่งแผ่นดินนั) น
ผู้ ซึ� งพระเจ้าทรงทาํลายเสียต่อ
หน้าเขาทั)งหลาย
26 พระเจ้าแห่งอิสราเอลจึงทรง
เร้ าจิ ตใจของปู ลกษัตริ ย์ แห่ ง
อัสซีเรีย และจิตใจของทิกลัท-
ปิเลเสอร์กษัตริย์แห่งอัสซี เรีย
และพระองค์ทรงกวาดเขาไปเสีย
คือ คนรูเบน คนกาด และคน
ตระกูลมนัสเสห์ครึ� งหนึ� ง และ
พาเขาทั)งหลายไปยังฮาลาห์ ฮา-
โบร์ ฮารา และแม่นํ)าเมืองโก-
ซาน จนถึงทุกวันนี)

ผูสื้บสายโลหิตของเลวี

6
บุตรชายของเลวีคือ เกอร์-
โชม โคฮาท และเมรารี

2 บุตรชายของโคฮาทชื� อ อัม-
ราม อิสฮาร์ เฮโบรน และอุสซี-
เอล
3บุตรของอัมรามคือ อาโรน
โมเสส และนางมิเรียม บุตร
ชายอาโรนคือ นาดับ อาบีฮู เอ-
เลอาซาร์ และอิธามาร์
ผูสื้บสายโลหิตของพวกปุโรหิต

ถึงสมยัการเป็นเชลย
4เอเลอาซาร์ให้กาํเนิดบุตรชื� อ
ฟีเนหัส ฟีเนหัสให้กาํเนิดบุตร
ชื�ออาบีชูวา
5อาบีชูวาให้กาํเนิดบุตรชื�อบุคคี
บุคคีให้กาํเนิดบุตรชื�ออุสซี
6อุสซีให้กาํเนิดบุตรชื� อเศ-รา-
หิยาห์ เศ-ราหิยาห์ให้กาํเนิด
บุตรชื�อเมราโยท
7 เมราโยทให้ กาํ เนิ ดบุ ตรชื� อ
อามาริยาห์ อามาริยาห์ให้กาํ-
เนิดบุตรชื�ออาหิทูบ
8อาหิทูบให้กาํเนิดบุตรชื� อศา-
โดก ศาโดกให้กาํเนิดบุตรชื� อ
อาหิมาอัส
9อาหิมาอัสให้กาํเนิดบุตรชื� อ
อาซาริยาห์ อาซาริยาห์ให้กาํเนิด
บุตรชื�อโยฮานัน
10 และโยฮานันให้กาํเนิดบุตร
ชื� ออาซาริยาห์ (ท่านนี) แหละที�
ทาํหน้าที� ปุโรหิตอยู่ในพระวิหาร

A พงศาวดาร H, I

(DN) พบญ N:J (DH) D พกษ AE:E (DI) D พกษ AH:AJ, DJ; AE:I; AK:AA
(A) ปฐก GI:AA; อพย I:AI; กดว DI:HE; A พศด DN:I (D) A พศด I:DD
(N) ลนต AL:A-D (K) D ซมอ K:AE; AH:DE (AL) A พกษ I:A; D พศด N:A; DI:AE-AK
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ซึ�งซาโลมอนทรงสร้างในเยรูซา-
เลม็)
11 อาซาริยาห์ให้กาํเนิดบุตรชื�อ
อามาริยาห์ อามาริยาห์ให้กาํ-
เนิดบุตรชื�ออาหิทูบ
12 อาหิ ทูบให้ กาํ เนิ ดบุตรชื� อ
ศาโดก ศาโดกให้กาํเนิดบุตรชื�อ
ชัลลูม
13 ชัลลูมให้กาํเนิดบุตรชื� อฮิล-
คียาห์ ฮิลคียาห์ให้กาํเนิดบุตร
ชื�ออาซาริยาห์
14 อาซาริยาห์ให้กาํเนิดบุตรชื�อ
เสไรอาห์ เสไรอาห์ให้กาํเนิด
บุตรชื�อเยโฮซาดัก
15 และเยโฮซาดักถู กกวาดไป
เป็นเชลย เมื� อพระเยโฮวาห์ได้
ทรงให้ยูดาห์และเยรูซาเล็มเข้า
สู่ การถูกกวาดไปเป็นเชลยด้วย
หัตถ์ของเนบูคัดเนสซาร์

แต่ละครอบครวัของ
บุตรชายสามคนของเลวี

16 บุตรชายของเลวีคือ เกอร์-
โชม โคฮาท และเมรารี
17 ต่อไปนี) เป็นชื� อบุตรชายของ
เกอร์โชมคือ ลิบนี และชิเมอี
18 บุตรชายของโคฮาทคือ อัม-
ราม อิสฮาร์ เฮโบรน และอุสซี-
เอล
19 บุตรชายของเมรารี คือ
มาห์ลี และมูชี เหล่านี) เป็น
ครอบครัวของคนเลวีตามพงศ์
พันธุ์บิดาของเขา

20 บุตรชายของเกอร์โชม คือ
ลิบนี บุตรชายของลิบนีคือยา-
หาท บุตรชายของยาหาทคือ
ศิมมาห์
21 บุตรชายของศิมมาห์คือโย-
อาห์ บุตรชายของโยอาห์คือ
อิดโด บุตรชายของอิดโดคือเศ-
ราห์ บุตรชายของเศ-ราห์คือ
เยอาเธรัย
22 บุตรชายของโคฮาทคือ อัม-
มีนาดับ บุตรชายของอัมมีนา-
ดับคือโคราห์ บุตรชายของโค-
ราห์คืออัสสีร์
23 บุตรชายของอัสสีร์ คือเอล-
คานาห์ บุตรชายของเอลคานาห์
คือเอบียาสาฟ บุตรชายของเอ-
บียาสาฟคืออัสสีร์
24 บุตรชายของอัสสีร์คือทาหัท
บุตรชายของทาหัทคืออุ รี เอล
บุตรชายของอุรีเอลคืออุสซียาห์
บุตรชายของอุสซียาห์คือชาอูล
25 บุตรชายของเอลคานาห์คือ
อามาสัย และอาหิโมท
26 สาํหรับเอลคานาห์นั)น บุตร
ชายของเอลคานาห์คือ โศฟัย
บุตรชายของโศฟัยคือนาหัท
27 บุตรชายของนาหัทคือเอลี-
อับ บุตรชายของเอลีอับคือเย-
โรฮัม บุตรชายของเยโรฮัมคือ
เอลคานาห์
28 บุตรชายของซามูเอล คือ
วัสนีบุตรหัวปีของเขา และอาบี-

A พงศาวดาร I

(AA) D พศด AJ:AA; อสร E:N (AD) A พศด J:AA (AG) D พกษ DH:AK-DA; นหม AA:AA
(AH) A พกษ DH:DA (AI) ปฐก GI:AA; อพย I:AI (DL) A พศด I:GD (DD) กดว AI:A
(DH) A พศด I:NH-NI (DI) A พศด I:NH (DE) A พศด I:NG
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ยาห์
29 บุตรชายของเมรารีคือมาห์ลี
บุตรชายของมาห์ลีคือลิบนี บุตร
ชายของลิบนีคือชิเมอี บุตรชาย
ของชิเมอีคืออุสซาห์
30 บุตรชายของอุสซาห์คือชิเม-
อี บุตรชายของชิเมอีคือฮักกี-
ยาห์ บุตรชายของฮักกียาห์คือ
อาสายาห์
31 เหล่ านี) เป็นบุคคลที� ดาวิด
ทรงแต่งตั) งให้ดูแลการร้องเพลง
ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์
หลังจากที� หีบพันธสัญญามาตั) ง
อยู่ที�นั�นแล้ว
32 เขาทั) งหลายทาํการปรนนิบัติ
ด้วยเพลง ข้างหน้าที� พักอาศัย
ในพลับพลาแห่งชุมนุม จน
ซาโลมอนได้ทรงสร้างพระนิเวศ
ของพระเยโฮวาห์ในเยรูซาเล็ม
และเขาได้ ปฏิ บั ติ หน้ าที� ของ
เขาตามตาํแหน่ง
33 ต่อไปนี) เป็นบุคคลที� ปฏิบัติ
งานอยู่ พร้อมกับบุ ตรของเขา
พวกบุตรชายของคนโคฮาทคือ
เฮมานนักร้อง ผู้เป็นบุตรชาย
โยเอล ผู้เป็นบุตรชายเชมูเอล
34 ผู้ เป็นบุตรชายเอลคานาห์
ผู้ เป็นบุตรชายเยโรฮัม ผู้ เป็น
บุตรชายเอลีเอล ผู้เป็นบุตรชาย
โทอาห์
35 ผู้ เป็นบุตรชายศูฟ ผู้ เป็น
บุตรชายเอลคานาห์ ผู้เป็นบุตร

ชายมาฮาท ผู้เป็นบุตรชายอา-
มาสัย
36 ผู้ เป็นบุตรชายเอลคานาห์
ผู้เป็นบุตรชายโยเอล ผู้เป็นบุตร
ชายอาซาริยาห์ ผู้ เป็นบุตรชาย
เศฟันยาห์
37 ผู้เป็นบุตรชายทาหัท ผู้เป็น
บุตรชายอัสสีร์ ผู้ เป็นบุตรชาย
เอบียาสาฟ ผู้เป็นบุตรชายโค-
ราห์
38 ผู้เป็นบุตรชายอิสฮาร์ ผู้เป็น
บุตรชายโคฮาท ผู้เป็นบุตรชาย
เลวี ผู้เป็นบุตรชายอิสราเอล
39 กับอาสาฟพี� น้องของเขา ผู้
ซึ�งยืนอยู่ข้างขวามือของเขา คือ
อาสาฟบุตรชายเบเรคิยาห์ ผู้
เป็นบุตรชายชิเมอา
40 ผู้ เป็นบุตรชายมีคาเอล ผู้
เป็นบุตรชายบาอาเสยาห์ ผู้เป็น
บุตรชายมัลคิยาห์
41 ผู้เป็นบุตรชายเอทนี ผู้เป็น
บุตรชายเศ-ราห์ ผู้เป็นบุตรชาย
อาดายาห์
42 ผู้เป็นบุตรชายเอธาน ผู้เป็น
บุตรชายศิมมาห์ ผู้เป็นบุตรชาย
ชิเมอี
43 ผู้เป็นบุตรชายยาหาท ผู้เป็น
บุตรชายเกอร์โชม ผู้ เป็นบุตร
ชายเลวี
44 ที� ข้างซ้ายมือมีบุตรชายของ
เมรารี พี�น้องของเขาคือ เอธาน
ผู้ เป็นบุตรชายคีชี ผู้ เป็นบุตร

A พงศาวดาร I

(NA) D ซมอ I:AE; A พกษ K:G; A พศด AH:AI-DD; DH-AI:A, G-I
(NN) กดว DI:HE (NE) อพย I:DG
(NJ) D พศด H:AD (GA) A พศด I:DA
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ชายอับดี ผู้เป็นบุตรชายมัลลูค
45 ผู้ เป็นบุตรชายฮาชาบิยาห์
ผู้ เป็นบุตรชายอามาซิยาห์ ผู้
เป็นบุตรชายฮิลคียาห์
46 ผู้ เป็นบุตรชายอัมซี ผู้ เป็น
บุตรชายบานี ผู้ เป็นบุตรชาย
เชเมอร์
47 ผู้เป็นบุตรชายมาห์ลี ผู้เป็น
บุตรชายมูชี ผู้เป็นบุตรชายเม-
รารี ผู้เป็นบุตรชายเลวี
48 และคนเลวีพี� น้องของเขาได้
รับแต่งตั) งให้ปฏิบัติงานทุกอย่าง
ของพลับพลาของพระนิเวศของ
พระเจ้า

ผูสื้บสายโลหิตของอาโรน
49 แต่อาโรนกับบุ ตรชายของ
ท่ านถวายเครื� องบูชาบนแท่น
เค รื� องเผาบู ชาและบนแท่ น
เครื�องหอม และปฏิบัติงานทั) ง
สิ) นในที�บริสุทธิWที�สุด และกระ-
ทาํการลบมลทินบาปของอิสรา-
เอล ตามทุกอย่างที�โมเสสผู้รับ
ใช้ของพระเจ้าได้บัญชาไว้
50 ต่อไปนี) เป็นบุตรชายของอา-
โรนคือเอเลอาซาร์ บุตรชายของ
เอเลอาซาร์คือฟีเนหัส บุตรชาย
ของฟีเนหัสคืออาบีชูวา
51 บุตรชายอาบี ชู วาคื อบุคคี
บุตรชายของบุคคีคืออุสซี บุตร
ชายของอุสซีคือเศ-ราหิยาห์
52 บุตรชายของเศ-ราหิยาห์คือ
เมราโยท บุตรชายของเมราโยท

คืออามาริยาห์ บุตรชายของอา-
มาริยาห์คืออาหิทูบ
53 บุตรชายของอาหิทูบคือศา-
โดก บุตรชายของศาโดกคืออา-
หิมาอัส

บรรดาหวัเมืองของคนเลวี
54 ต่อไปนี) เป็นที� อาศัยของเขา
ตามค่ายในเขตแดนของเขา คือ
ลูกหลานของอาโรน ครอบครัว
คนโคฮาท เพราะสลากตกเป็น
ของเขา
55 เขาได้ รั บเมื องเฮโบรนใน
แผ่นดินยูดาห์ และทุ่ งหญ้าซึ� ง
อยู่ล้อมรอบนั)น
56 แต่ทุ่งนาและตามชนบทของ
เมืองนั) น เขายกให้แก่คาเลบ
บุตรชายเยฟุนเนห์
57 เขาให้เมืองต่างๆแห่งยูดาห์
แก่ลูกหลานของอาโรน คือเมือง
เฮโบรนซึ� งเป็นเมืองลี) ภัย เมือง
ลิบนาห์กับทุ่งหญ้า เมืองยาททีร์
เมืองเอชเทโมอากับทุ่งหญ้า
58 ฮีเลนพร้อมกับทุ่งหญ้า เด-
บีร์พร้อมกับทุ่งหญ้า
59 อาชานพร้อมกับทุ่งหญ้าและ
เบธเชเมชพร้อมกับทุ่งหญ้า
60 และจากดิ นแดนตระ กู ล
เบนยามิน ก็มอบเมืองเกบา
พร้อมกับทุ่งหญ้า อาเลเมท
พร้อมกับทุ่งหญ้า และอานาโธท
พร้อมกับทุ่ งหญ้า หัวเมืองทั) ง
สิ) นของเขาทุกครอบครัวเป็นสิบ

A พงศาวดาร I

(GK) A พศด J:AG-NG (GJ) อพย DK:A-DJ:GG; NL:E; ลนต A:K-J; กดว AK:A-K
(HL) A พศด I:G-K; อสร E:H (HG) ยชว DA:G, AL (HH) ยชว AG:AN; DA:AA-AD
(HI) ยชว AG:AN; AH:AN (HE) ยชว DA:AN, AJ
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สามหัวเมืองด้วยกัน
61 ส่วนคนโคฮาทที�เหลืออยู่นั) น
ไ ด้ รั บส่ วนมอบโดยสลากที�
ได้ จากครอบครั วของตระกู ล
จากตระกูลมนัสเสห์ครึ� งหนึ� งมี
สิบหัวเมือง
62 และมอบสิ บสามหั วเมื อง
จากตระกูลอิสสาคาร์ ตระกูล
อาเชอร์ ตระกูลนัฟทาลี และ
จากตระกูลมนัสเสห์ ในบาชาน
ให้แก่คนเกอร์ โชมตามครอบ
ครัวของเขา
63 และมอบโดยสลากสิบสอง
หัวเมืองจากตระกูลรูเบน ตระ-
กูลกาด และตระกูลเศบูลุนให้
แก่คนเมรารีตามครอบครัวของ
เขา
64 ดั งนี) แหละประชาชนอิ ส-
ราเอลได้มอบหัวเมืองพร้อมกับ
ทุ่งหญ้าให้แก่คนเลวี
65 และคนอิสราเอลได้จับสลาก
ให้ หั วเมื องจากตระกู ลยู ดาห์
ตระกูลสิเมโอน และตระกูล
เบนยามิน ตามที�กล่าวชื� อไว้
นั)นด้วย
66 และครอบครัวคนโคฮาทที�
เหลืออยู่ มี หัวเมืองอันเป็นดิน
แดนของเขาจากตระกูลเอฟรา-
อิม
67 คนอิสราเอลได้ให้หัวเมือง
ลี) ภัย คือเมืองเชเคมพร้อมกับ
ทุ่ งหญ้าในถิ� นภู เขาเอฟราอิ ม

เมืองเกเซอร์พร้อมกับทุ่งหญ้า
68 เมืองโยกเมอัมพร้อมกับทุ่ ง
หญ้า เมืองเบธโฮโรนพร้อมกับ
ทุ่งหญ้า
69 เมืองอัยยาโลนพร้อมกับทุ่ ง
หญ้า เมืองกัทริมโมนพร้อมกับ
ทุ่งหญ้า
70 และมอบเมื องจากตระกู ล
มนัสเสห์ครึ�งหนึ�ง คือเมืองอา-
เนอร์พร้อมกับทุ่ งหญ้า เมือง
บิเลอัมพร้อมกับทุ่ งหญ้าให้แก่
ครอบครัวคนโคฮาทที�เหลืออยู่
71 ดิ น แด น ขอ ง ม นั ส เ ส ห์
ครึ� งตระกู ลที� มอบให้ แก่ คน
เกอร์โชม คือโกลานในเมือง
บาชานพร้อมกับทุ่ งหญ้า และ
อัชทาโรทพร้อมกับทุ่งหญ้า
72 และจากตระกู ลอิ สสาคาร์
คือเมืองเคเดชพร้อมกับทุ่งหญ้า
เมืองดาเบรัทพร้อมกับทุ่งหญ้า
73 และเมืองราโมทพร้อมกับทุ่ง
หญ้า และเมืองอาเนมพร้อมกับ
ทุ่งหญ้า
74 จากตระกูลอาเชอร์ คือเมือง
มาชาลพร้อมกับทุ่งหญ้า เมือง
อับโดนพร้อมกับทุ่งหญ้า
75 เมื องหุ กอกพร้ อมกั บทุ่ ง
หญ้า และเมืองเรโหบพร้อมกับ
ทุ่งหญ้า
76 และจากตระกูลนัฟทาลี คือ
เมืองเคเดชในกาลิลีพร้อมกับ
ทุ่งหญ้า เมืองฮัมโมนพร้อมกับ

A พงศาวดาร I

(IA) ยชว DA:H; A พศด I:II-EL
(IN) ยชว DA:E, NG-GL (II) A พศด I:IA
(IE) ยชว DA:DA (IK) ยชว DA:DD-NJ
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ทุ่งหญ้า เมืองคีริยาธาอิมพร้อม
กับทุ่งหญ้า
77 ส่วนคนเมรารีที� เหลืออยู่นั) น
ได้รับจากตระกูลเศบูลุน คือ
เมืองริมโมนพร้อมกับทุ่ งหญ้า
เมืองทาโบร์พร้อมกับทุ่งหญ้า
78 และฟากแม่นํ)าจอร์แดนข้าง
โน้นที� เยรีโค คือฟากตะวันออก
ของแม่นํ)าจอร์แดนนั) น จาก
ตระกูลรูเบน คือเมืองเบเซอร์ใน
ถิ�นทุรกันดารพร้อมกับทุ่ งหญ้า
เมืองยาฮาสพร้อมกับทุ่งหญ้า
79 เมืองเคเดโมทพร้อมกับทุ่ ง
หญ้า และเมืองเมฟาอาทพร้อม
กับทุ่งหญ้า
80 และจากตระกูลกาด คือ
เมื องราโมทในกิ เลอาดพร้อม
กับทุ่ งหญ้า เมืองมาหะนาอิม
พร้อมกับทุ่งหญ้า
81 เมื องเฮสโบนพร้อมกับทุ่ ง
หญ้า เมืองยาเซอร์พร้อมกับทุ่ง
หญ้า

บุตรชายของอิสสาคาร์

7
บุตรชายของอิสสาคาร์ คือ
โทลา ปูอาห์ ยาชูบ และ

ชิมโรน สี�คนด้วยกัน
2บุตรชายของโทลาคือ อุสซี
เรไฟยาห์ เยรีเอล ยามัย ยิบสัม
และเชมูเอล หัวหน้าในเรือน
บรรพบุรุษของเขา คือของโทลา
เป็นทแกล้วทหารของพงศ์พันธุ์
ของเขา และจาํนวนของคนเหล่า

นี) ในรัชสมัยของดาวิดเป็นสอง
หมื�นสองพันหกร้อยคน
3บุตรชายของอุสซีคือ อิสราหิ-
ยาห์ และบุตรชายของอิสราหิ-
ยาห์คือ มีคาเอล โอบาดีห์ โย-
เอล และอิสชีอาห์ ห้าคนด้วย
กัน ทุกคนเป็นคนชั)นหัวหน้า
4และพร้อมกับคนเหล่านี) ตาม
พงศ์พันธุ์ ของเขา ตามเรือน
บรรพบุรุษของเขา มีหน่วย
ทหารศึ กสามหมื� นหกพั นคน
เพราะเขามีภรรยาและบุตรชาย
มาก
5ญาติพี� น้องของเขาซึ� งเป็นคน
ในบรรดาครอบครัวของอิสสา-
คาร์ มีหมดด้วยกันเป็นทแกล้ว
ทหารแปดหมื�นเจ็ดพันคน ขึ) น
ทะเบียนไว้ในสาํมะโนครัวเชื) อ
สาย
ผูสื้บสายโลหิตของเบนยามิน

6บุตรชายของเบนยามิน คือ
เบลา เบเคอร์ และเยดียาเอล
สามคนด้วยกัน
7บุตรชายของเบลาคือ เอสโบน
อุสซี อุสซีเอล เยรีโมท และอิรี
ห้าคนด้วยกัน เป็นหัวหน้าของ
เรือนบรรพบุรุษ เป็นทแกล้ว
ทหาร และจาํนวนที�ขึ) นทะเบียน
ไว้ในสาํมะโนครัวเชื) อสายของ
เขาเป็นสองหมื�นสองพันสามสิบ
สี�คน
8บุตรชายของเบเคอร์คือ เศมิ-

A พงศาวดาร I, E

(A) ปฐก GI:AN; กดว DI:DN
(D) D ซมอ DG:A-J; A พศด DE:A
(I) ปฐก GI:DA; กดว DI:NK; A พศด K:A
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ราห์ โยอาช เอลีเยเซอร์ เอลีโอ-
นัย อมรี เยรีโมท อาบียาห์ อา-
นาโธท และอาเลเมท ทั)งหมดนี)
เป็นบุตรชายของเบเคอร์
9และจาํนวนที� ขึ) นทะเบียนไว้ใน
สาํมะโนครัวเชื) อสาย ตามพงศ์
พันธุ์  เป็นหัวหน้าเรือนบรรพ-
บุรุษของเขา เป็นทแกล้วทหาร
เป็นสองหมื�นสองร้อยคน
10 บุตรชายของเยดียาเอล คือ
บิลฮาน และบุตรชายของบิล-
ฮานคือ เยอูช เบนยามิน เอฮูด
เคนาอะนาห์ เศธาน ทารชิช
และอาหิชาฮาร์
11 ทั) งหมดนี) เป็นบุตรชายของ
เยดียาเอล ตามหัวหน้าเรือน
บรรพบุรุษของเขา เป็นทแกล้ว
ทหาร เป็นหนึ�งหมื�นเจด็พันสอง
ร้อยคน พร้อมที�จะทาํศึกสง-
คราม
12 และชุปปิม และหุปปิม เป็น
บุตรอิระ และหุชิมบุตรชายอา-
เฮอร์

บุตรชายของนฟัทาลี
13 บุตรชายของนัฟทาลีคือ ยา-
ซีเอล กุนี เยเซอร์ และชัลลูม
ลูกหลานของนางบิลฮาห์
ผูสื้บสายโลหิตของมนสัเสห์

14 บุตรชายของมนัสเสห์ คือ
อัสรีเอล ซึ� งนางกาํเนิดให้ท่าน
(แต่ภรรยาน้อยของท่านคือชาว
อารัมกาํเนิดมาคีร์บิดาของกิเล-

อาด
15 มาคีร์ก็รับพี� สาวของหุปปิม
และชุปปิมมาเป็นภรรยา พี�สาว
ของเขาชื�อมาอาคาห์) และคนที�
สองชื�อเศโลเฟหัด และเศโลเฟ-
หัดมีบุตรสาว
16 และมาอาคาห์ ภรรยาของ
มาคี ร์ คลอดบุตรชายคนหนึ� ง
นางเรียกชื�อเขาว่า เปเรช และ
น้องชายของเขาชื� อเชเรช และ
บุตรชายของเขาชื�อ อุลาม และ
ราเคม
17 บุตรชายของอุลามคือเบดาน
เหล่านี) เป็นบุตรชายกิเลอาด ผู้
เป็นบุตรชายมาคีร์ ผู้ เป็นบุตร
ชายมนัสเสห์
18 และฮัมโมเลเคทน้องสาวของ
เขาคลอดบุตรชื�ออิชโฮด อาบี-
เยเซอร์ และมาฮาลาห์
19 บุตรชายของเชมิดาคือ อา-
หิยัน เชเคม ลิคฮี และอานียัม
ผูสื้บสายโลหิตของเอฟราอิม

20 บุตรชายของเอฟราอิมคือชู-
เธลาห์ และบุตรชายของชูเธลาห์
คือเบเรด บุตรชายของเบเรดคือ
ทาหัท บุตรชายของทาหัทคือ
เอลอาดาห์ บุตรชายของเอล-
อาดาห์คือทาหัท
21 บุตรชายของทาหัทคือศา-
บาด บุตรชายของศาบาดคือชู-
เธลาห์ กับเอเซอร์และเอเลอัด
ซึ�งคนของกัทผู้ที�เกิดในเมืองนั)น

A พงศาวดาร E

(AD) กดว DI:NJ (AN) ปฐก GI:DG; กดว DI:GK
(AG) กดว DI:DJ-NG; A พศด D:DA (AH) กดว DE:A
(AE) A ซมอ AD:AA (AK) กดว DI:NL (DL) กดว DI:NH-NE
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ได้ฆ่าเสีย เพราะเขาทั)งหลายลง
มาปล้นสัตว์เลี) ยงของเขา
22 และเอฟราอิมบิดาของเขาไว้
ทุ กข์ โศกเศร้ าเ ป็ นหลายวั น
และพี� น้องของเขาก็มาเล้าโลม
เขา
23 และเอฟราอิ มก็ เ ข้ าไปหา
ภรรยา และนางกต็ั) งครรภ์คลอด
บุตรชายคนหนึ� ง และท่าน
เรียกชื�อเขาว่า เบรียาห์ เพราะ
เหตุ ชั� วร้ายตกอยู่กับเรือนของ
เขา
24 (บุตรสาวของท่านชื� อเชเอ-
ราห์ ผู้ซึ� งสร้างเมืองเบธโฮโรน
ล่างและบน และเมืองอุสเซน-
เชเอราห์)
25 เอฟราอิมมีบุตรชาย ชื� อ
เรฟาห์ บุตรชายของเรฟาห์คือ
เรเชฟ บุตรชายของเรเชฟคือ
เทลาห์ บุตรชายของเทลาห์คือ
ทาหาน
26 บุตรชายของทาหานคือลา-
ดาน บุตรชายของลาดานคือ
อัมมีฮูด บุตรชายของอัมมีฮูด
คือเอลีชามา
27 บุตรชายของเอลีชามาคือนูน
บุตรชายของนูนคือโยชูวา

  กรรมสิทธิ7 ของเอฟราอิม
28 ที�ดินกรรมสิทธิW และภูมิลาํ-
เนาของเขาคือ เบธเอลพร้อมกับ
บรรดาหัวเมือง และนาอารัน
ด้านตะวันออก และเกเซอร์ด้าน

ตะวั นตกพร้ อมกั บบรรดาหั ว
เมือง เชเคมพร้อมกับบรรดา
หัวเมือง และกาซาพร้อมกับ
บรรดาหัวเมือง
29 และตามพรมแดนของคน
มนัสเสห์ มีเมืองเบธชานพร้อม
กับบรรดาหัวเมือง ทาอานาค
พร้อมกับบรรดาหัวเมือง เม-
กิดโดพร้อมกับบรรดาหัวเมือง
โดร์ พร้อมกับบรรดาหั วเมื อง
ลูกหลานโยเซฟบุตรชายอิสรา-
เอลได้อาศัยอยู่ในที�เหล่านี)

บุตรชายของอาเชอร์
30 บุตรชายของอาเชอร์ คือ
อิมนาห์ อิชวาห์ อิชวี เบรียาห์
และเสราห์น้องสาวของเขา
31 บุตรชายของเบรียาห์ คือ
เฮเบอร์และมัลคีเอล ผู้เป็นบิดา
ของบิรซาวิธ
32 เฮเบอร์ให้กาํเนิดบุตร ชื� อ
ยาเฟล็ท โชเมอร์ โฮธามและ
ชูวาน้องสาวของเขา
33 บุตรชายของยาเฟล็ท คือ
ปาสัค บิมฮาล และอัชวาท
เหล่านี) เป็นบุตรยาเฟลท็
34 บุตรชายของเชเมอร์คือ อาฮี
โรกาห์ เยฮุบบาห์ และอารัม
35 บุตรชายของเฮเลมน้องชาย
ของเขาคือ โศฟาห์ อิมนา เช-
เลช และอามัล
36 บุตรชายของโศฟาห์คือ สุ-
อาห์ ฮารเนเฟอร์ ชูอัล เบรี

A พงศาวดาร E

(DG) ยชว AI:N, H; D พศด K:H (DI) กดว AL:DD
(DE) อพย AE:J, AG; DG:AN; NN:AA (DK) ยชว AI:A-AL (DJ) ยชว AE:E, AA
(NL) ปฐก GI:AE; กดว DI:GG-GI (ND) A พศด E:NG (NG) A พศด E:ND
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อิมราห์
37 เบเชอร์ โฮด ชัมมา ชิลชาห์
อิธราน และเบโอรา
38 บุตรชายของเยเธอร์คือ เย-
ฟุนเนห์ ปิสปา และอารา
39 บุตรชายของอุลลาคือ อา-
ราห์ ฮันนีเอล และรีเซีย
40 ทั) งสิ) นเหล่ านี) เป็นคนของ
อาเชอร์ หัวหน้าในเรือนบรรพ-
บุรุษของเขา เป็นทแกล้วทหารที�
คัดเลือกไว้ เป็นเจ้านายใหญ่
จาํนวนที� ขึ) นทะเบียนไว้ในสาํ-
มะโนครัวเชื) อสายเพื�อทาํศึกสง-
ครามเป็นสองหมื�นหกพันคน

บุตรชายและหวัหนา้
ตระกูลของเบนยามิน

8
เบนยามิ นให้ กาํ เนิ ดเบลา
บุตรหัวปีของเขา อัชเบลคน

ที�สอง อาหะราห์คนที�สาม
2โนฮาห์คนที�สี�  ราฟาคนที�ห้า
3และบุตรชายของเบลา คือ
อัดดาห์ เก-รา อาบีฮูด
4อาบีชูวา นาอามาน อาโหอาห์
5เก-รา เชฟูฟาน และหุราม
6ต่อไปนี) เป็นบุตรชายของเอฮูด
เขาทั) งหลายเป็นหัวหน้าบรรพ-
บุรุษของชาวเมืองเกบา และเขา
ถู กกวาดไปเป็นเชลยยั งเมื อง
มานาฮาท
7คือนาอามาน อาหิยาห์ และ
เก-รา เขาทั) งหลายถูกกวาดไป
เป็นเชลย และท่านให้กาํเนิด

บุตรชื�ออุสซาห์ และอาหิฮูด
8และชาหะราอิมให้กาํเนิดบุตร
ในดินแดนโมอับ ภายหลังจากที�
เขาได้ไล่หุชิมและบาอาราภรรยา
ของเขาไปแล้ว
9 เขาให้ กาํ เนิ ดบุตรกั บโฮเดช
ภรรยาของเขาคือ โยบับ ศิเบีย
เมชา มัลคาม
10 เยอูส  สาเคีย และมิรมาห์
เหล่ านี) เ ป็ นบุ ตรชายของเขา
เป็นหัวหน้าบรรพบุรุษของเขา
11 เขาให้กาํ เนิดบุตรกับหุ ชิม
ด้วยคือ อาบีทูบ และเอลปาอัล
12 บุตรชายของเอลปาอัล คือ
เอเบอร์ มิชอัม และเชเมด ผู้
สร้างเมืองโอโน และเมืองโลด
พร้อมกับหัวเมือง
13 และเบรียาห์ และเชมา เขา
ทั) งหลายเป็นหัวหน้าบรรพบุรุษ
ของชาวเมืองอัยยาโลน ผู้ซึ�งขับ
ไล่ชาวเมืองกัทไปเสียนั)น
14 และอาหิโย ชาชัก และเยรี-
โมท
15 เศบาดิยาห์ อาราด เอเดอร์
16 มีคาเอล อิชปาห์ และโยฮา
เป็นบุตรชายของเบรียาห์
17 เศบาดิยาห์ เมชุลลาม ฮิสคี
เฮเบอร์
18 อิชเมรัย ยิสลิยาห์และโยบับ
เป็นบุตรชายของเอลปาอัล
19 ยาคิม ศิครี ศับดี
20 เอลีเยนัย ศิลเลธัย เอลีเอล

A พงศาวดาร E, K

(A) ปฐก GI:DA; กดว DI:NK; A พศด E:I
(I) A พศด D:HD; I:IL
(AN) A พศด K:DA
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21 อาดายาห์ เบไรอาห์ และ
ชิมราทเป็นบุตรชายของชิเมอี
22 อิชปาน เอเบอร์ เอลีเอล
23 อับโดน ศิครี ฮานาน
24 ฮานันยาห์ เอลาม อันโธธี-
ยาห์
25 อิฟไดยาห์ และเปนูเอลเป็น
บุตรชายของชาชัก
26 ชัมเชรัย เชหะรียาห์ อาธาลิ-
ยาห์
27 ยาอาเรชียาห์ เอลียาห์ และ
ศิครี เป็นบุตรชายของเยโรฮัม
28 คนเหล่ านี) เ ป็ น หั วหน้ า
บรรพบุรุษของเขา ตามพงศ์
พันธุ์ของเขา เป็นชั)นหัวหน้า คน
เหล่านี) อยู่ในเยรูซาเลม็
29 และในกิเบโอนก็มีบิดาของ
กิเบโอนอาศัยอยู่ และภรรยา
ของท่านชื�อมาอาคาห์
30 บุตรชายหัวปีของท่าน ชื� อ
อับโดน แล้วกม็ี ศูร์ คีช บาอัล
นาดับ
31 เกโดร์ อาหิโย เศเคอร์
32 และมิ กโลทให้กาํ เนิ ดบุตร
ชื�อชิเมอาห์ คนเหล่านี) อาศัยอยู่
ตรงข้ามกับญาติของเขาในเยรู-
ซาเล็มด้วย เขาอยู่กับญาติของ
เขา

  ผูสื้บสายโลหิตของซาอูล
33 เนอร์ให้กาํเนิดบุตรชื� อคีช
คีชให้กาํเนิดบุตรชื�อซาอูล ซา-
อูลให้กาํเนิดบุตรชื� อโยนาธาน

มัลคีชูวา อาบีนาดับ และเอช-
บาอัล
34 และบุตรชายของโยนาธาน
คือ เมริบบาอัล และเมริบบาอัล
ให้กาํเนิดบุตรชื�อมีคาห์
35 บุตรชายของมีคาห์คือ ปีโธน
เมเลค ทาเรีย และอาหัส
36 และอาหัสให้กาํเนิดบุตรชื� อ
เยโฮอัดดาห์ และเยโฮอัดดาห์
ให้กาํเนิดบุตรชื�ออาเลเมท อัส-
มาเวทและศิมรี ศิมรีให้กาํเนิด
บุตรชื�อโมซา
37 โมซาให้กาํเนิดบุตรชื�อบิเน-
อา บุตรชายของบิเนอาคือรา-
ฟา บุตรชายของราฟาคือเอเล-
อาสาห์ บุตรชายของเอเลอาสาห์
คืออาเซล
38 อา เซลมี บุ ตรชายหกคน
และต่ อไปนี) เ ป็ นชื� อของเขา
อัสรีคัม โบเครู อิชมาเอล
เชอาริยาห์ โอบาดีห์ และฮานัน
ทั) งหมดนี) เป็นบุตรชายของอา-
เซล
39 บุตรชายของเอเชกน้องชาย
ของเขาคือ อุลามบุตรหัวปีของ
เขา เยฮูชคนที�สอง และเอลีเฟ-
เลทคนที�สาม
40 บุตรชายของอุลามเป็นคนที�
เป็นทแกล้วทหาร นักธนู มีลูก
หลานมากหนึ� งร้ อยห้ าสิ บคน
คนเหล่านี) ทั) งสิ) นเป็นลูกหลาน
ของเบนยามิน

A พงศาวดาร K

(DJ) A พศด J:NH-NK (NN) A ซมอ AG:GJ, HA
(NG) D ซมอ J:AD (NI) A พศด J:GD
(NE) A พศด J:GN

 13_1chr.pub 
 page 22

 Saturday, February 27, 2016 22:27 



หน้า 874

สํามะโนครวัเชื� อสายของ
อิสราเอลและยูดาห์

9
ดั งนั) นอิสราเอลทั) งปวงได้
ขึ) นทะเบียนไว้ในสาํมะโน-

ครัวเชื) อสาย และดูเถิด ทะเบียน
นี) ก ็ บั นทึ กไ ว้ ในหนั งสื อของ
กษัตริย์แห่งอิสราเอลและยูดาห์
ผู้ ถูกกวาดไปเป็นเชลยในบาบิ-
โลนเพราะการละเมิดของเขา
2 ฝ่ายพวกแรกที� เข้ามาอาศัยใน
ที�กรรมสิทธิWของเขาอีกในบรรดา
หัวเมืองของเขานั) น คืออิสรา-
เอล พวกปุโรหิต พวกเลวี และ
พวกคนใช้ประจาํพระวิหาร
3และในเยรูซาเล็มมีประชาชน
บางคนในพวกยูดาห์ พวกเบน-
ยามิน พวกเอฟราอิม และพวก
มนัสเสห์ ได้อาศัยอยู่
4 คืออุธัยเป็นบุตรชายอัมมีฮูด
ผู้เป็นบุตรชายอมรี ผู้ เป็นบุตร
ชายอิมรี ผู้เป็นบุตรชายบานี ใน
พวกบุตรเปเรศ ผู้เป็นบุตรชาย
ยูดาห์
5และจากคนชีโลห์คือ อาสา-
ยาห์บุตรหัวปี และบุตรชายของ
เขา
6จากบุตรชายของเศ-ราห์ คือ
เยอูเอล กับญาติของเขาเป็นหก
ร้อยเก้าสิบคน
7จากลูกหลานของเบนยามินคือ
สัลลู ผู้เป็นบุตรชายเมชุลลาม ผู้
เป็นบุตรชายโฮดาวิยาห์ ผู้ เป็น

บุตรชายหัสเสนูอาห์
8 อิ บเนยาห์ บุ ตรชายเยโรฮั ม
เอลาห์บุตรชายอุสซี ผู้เป็นบุตร
ชายมิครี และเมชุลลามบุตรชาย
เชฟาทิยาห์ ผู้เป็นบุตรชายเรอู-
เอล ผู้เป็นบุตรชายอิบนียาห์
9และญาติของเขาตามพงศ์พันธุ์
ของเขา เป็นเก้าร้อยห้าสิบหก
คน ทั) งสิ) นนี) เป็นประมุขของ
บรรพบุรุษตามเรือนบรรพบุรุษ
ของเขา

พวกปุโรหิตใหญ่
10 จากพวกปุโรหิตมี เยดายาห์
เยโฮยาริบ ยาคีน
11 และอาซาริยาห์ ผู้ เป็นบุตร
ชายฮิลคียาห์ ผู้ เป็นบุตรชาย
เมชุลลาม ผู้เป็นบุตรชายศาโดก
ผู้เป็นบุตรชายเมราโยท ผู้ เป็น
บุตรชายอาหิทูบ เจ้าหน้าที�ปก
ครองของพระนิเวศแห่งพระเจ้า
12 และอาดายาห์ ผู้ เป็นบุตร
ชายเยโรฮัม ผู้เป็นบุตรชาย
ปาชเฮอร์ ผู้เป็นบุตรชายมัลคิ-
ยาห์และมาอาสัย ผู้เป็นบุตรชาย
อาดีเอล ผู้ เป็นบุตรชายยาเซ-
ราห์ ผู้ เป็นบุตรชายเมชุลลาม
ผู้ เป็นบุตรชายเมชิลเลมิท ผู้
เป็นบุตรชายอิมเมอร์
13 และญาติของเขา หัวหน้า
เรือนบรรพบุรุษของเขา รวม
เป็นหนึ� งพันเจ็ดร้อยหกสิบคน
เป็นคนสามารถมากที� จะทาํงาน

A พงศาวดาร J

(A) อสร D:HJ (D) ยชว J:DE; อสร D:GN, EL; K:DL; นหม E:EN
(N) นหม AA:A-D (AL) นหม AA:AL-AG
(AA) D พศด NA:AN; ยรม DL:A
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ปรนนิบัติในพระนิ เวศของพระ
เจ้า

คนเลวีอาศยัอยู่ใน
กรุงเยรูซาเล็ม

14 จากคนเลวีมี เชไมอาห์ ผู้
เป็นบุตรชายหัสชูบ ผู้เป็นบุตร
ชายอัสรีคัม ผู้เป็นบุตรชาย
ฮาซาบิยาห์ ลูกหลานของเมรารี
15 กับบัคบัคคาร์ เฮเรช กาลาล
และมัทธานิยาห์ ผู้เป็นบุตรชาย
มีคา ผู้เป็นบุตรชายศิครี ผู้เป็น
บุตรชายอาสาฟ
16 และโอบาดีห์ ผู้เป็นบุตรชาย
เชไมอาห์ ผู้เป็นบุตรชายกาลาล
ผู้เป็นบุตรชายเยดูธูน และเบ-
เรคยาห์ ผู้เป็นบุตรชายอาสา ผู้
เป็นบุตรชายเอลคานาห์ ผู้อาศัย
อยู่ในชนบทของชาวเนโทฟาห์
17 ผู้เฝ้าประตูคือ ชัลลูม อักขูบ
ทัลโมน อาหิมาน และญาติของ
เขา ชัลลูมเป็นหัวหน้า
18 ประจาํ อ ยู่ จนบั ดนี) ที� พระ
ทวารของกษัตริ ย์ทางด้านตะ-
วันออก คนเหล่านี) เป็นผู้ เฝ้า
ประตูค่ายของคนเลวี
19 ชัลลูมเป็นบุตรชายโคเร ผู้
เป็นบุตรชายเอบียาสาฟ ผู้เป็น
บุตรชายโคราห์ และญาติของ
เขาคือเรือนบรรพบุรุษของเขา
คือคนโคราห์ เป็นผู้ดูแลการ
งานปรนนิบัติ เป็นผู้ เฝ้าธรณี
ประตูของพลับพลา ดังบรรพ-

บุรุษของเขา เป็นผู้ดูแลค่ายของ
พระเยโฮวาห์ เป็นผู้ดูแลทางเข้า
20 และฟีเนหัสบุตรชายเอเล-
อาซาร์ เป็นผู้ครอบครองเหนือ
เขาในกาลก่อน พระเยโฮวาห์
ทรงสถิตกับเขา
21 เศคาริยาห์ บุตรชายเมเชเล-
มิยาห์ เป็นผู้เฝ้าประตูพลับพลา
แห่งชุมนุม
22 ผู้ ถูกเลือกเป็นผู้ เฝ้ าประตู
ที� ธรณีนั) นมีสองร้อยสิบสองคน
เขาขึ) นทะเบียนสาํมะโนครัวเชื) อ
สายไว้ในชนบทของเขา ดาวิด
และซามูเอลผู้ทาํนายได้สถาป-
นาเขาไว้ในตาํแหน่งหน้าที�
23 ดังนั) นเขาและลูกหลานของ
เขาจึงเป็นผู้ ดูแลประตู รั) วพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห์ เป็นผู้
เฝ้าประตูรั) วพระนิเวศแห่งพลับ
พลา
24 ผู้ดูแลประตูรั) วอยู่ทั) งสี� ด้าน
คือด้านตะวันออก ตะวันตก
เหนือ และใต้
25 และญาติ ของเขาซึ� งอยู่ ใน
ชนบทของเขาต้องเข้ามาทุกๆ
เจ็ดวันตามเวลากาํหนดเพื� อจะ
อยู่กับคนเหล่านี)
หนา้ที)สําคญัของคนเลวีบางคน
26 เพราะนายประตู รั) วทั) งสี� คน
ผู้ เป็นพวกเลวีนั) น มีตาํแหน่ง
หน้าที� เป็นผู้ ดูแลห้องและคลัง
ของพระนิเวศแห่งพระเจ้า

A พงศาวดาร J

(AH) นหม AA:AE (AI) นหม AA:AE
(DL) นหม DH:I-AN; NA:I (DA) A พศด DI:D, AG
(DD) A ซมอ J:J; A พศด DI:A (DH) D พกษ AA:G-E; D พศด DN:K
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27 และเขาพักอาศัยอยู่รอบพระ
นิเวศของพระเจ้า เพราะหน้าที�
เฝ้าตกอยู่กับเขา และเขามี
หน้าที�เปิดทุกเช้า
28 บางคนเป็นคนดูแลเครื�องใช้
ในการปรนนิบัติ เพราะว่าจะ
เบิกออกไปหรือส่งเข้ ามาต้อง
นับทุกครั)ง
29 และบางคนถูกแต่งตั) งให้ดู
แลเครื� องใช้และดูแลเครื� องใช้
ของสถานบริสุทธิW ทั) งสิ) น ดูแล
ยอดแป้ง นํ)าองุ่น นํ)ามัน กาํยาน
และเครื�องเทศ
30 และบางคนซึ� งเป็นลูกหลาน
ของปุโรหิตก็เตรียมเครื� องเทศ
ประสม
31 และมั ทที ธิ ยาห์ คนเลวีคน
หนึ� ง ผู้เป็นบุตรหัวปีของชัลลูม
คนโคราห์ มีตาํแหน่งหน้าที�เป็น
ผู้ดูแลสิ�งที�ปิ) งในถาด
32 และญาติของเขาบางคน ซึ� ง
เป็นคนโคฮาท เป็นผู้ดูแลขนม
ปังหน้าพระพักตร์ มีหน้าที� จัด
เตรียมทุกวันสะบาโต
33 ต่อไปนี) เป็นนักร้อง คือ
ประมุขของบรรพบุรุษคนเลวี ผู้
อาศัยอยู่ในห้องในพระวิหารไม่
ต้องทาํการปรนนิ บัติอย่างอื� น
เพราะเขาอยู่เวรทั) งกลางวันและ
กลางคืน
34 คนเหล่ านี) เป็ นบรรดาหั ว
หน้าของคนเลวี ตามพงศ์พันธุ์

ของเขาเป็นชั)นหัวหน้า คนเหล่า
นี) อาศัยอยู่ที�เยรูซาเลม็

สายตระกูลของซาอูล
35 ในกิ เบโอนนั) นเยฮีเอลบิดา
ของกิเบโอนอาศัยอยู่ และภรร-
ยาของท่านชื�อมาอาคาห์
36 และบุตรชายหัวปีของท่ าน
ชื�อ อับโดน แล้วก็มี ศูร์ คีช
บาอัล เนอร์ นาดับ
37 เกโดร์ อาหิโย เศคาริยาห์
และมิกโลท
38 และมิ กโลทให้กาํ เนิ ดบุตร
ชื�อชิเมอัม และคนเหล่านี) อาศัย
อยู่ ตรงข้ามกับญาติของเขาใน
เยรูซาเล็มด้วย อยู่กับญาติของ
เขา
39 เนอร์ให้กาํเนิดบุตรชื� อคีช
คีชให้กาํเนิดบุตรชื�อซาอูล ซา-
อูลให้กาํเนิดบุตรชื� อโยนาธาน
มัลคีชูวา อาบีนาดับ และเอช-
บาอัล
40 บุตรชายของโยนาธานชื� อ
เมริบบาอัล และเมริบบาอัลให้
กาํเนิดบุตรชื�อมีคาห์
41 บุตรชายของมีคาห์คือ ปีโธน
เมเลค ทาเรีย และอาหัส
42 และอาหัสให้กาํเนิดบุตรชื� อ
ยาราห์ และยาราห์ให้กาํเนิด
บุตรชื�ออาเลเมท อัสมาเวท และ
ศิมรี และศิมรีให้กาํเนิดบุตร
ชื�อโมซา
43 โมซาให้กาํเนิดบุตรชื�อบิเน-

A พงศาวดาร J

(DE) A พศด DN:NL-ND (DJ) A พศด DN:DJ (NL) อพย NL:DD-DH
(NA) ลนต D:H; I:DA (ND) ลนต DG:H-K (NN) A พศด I:NA; DH:A (NH) A พศด K:DJ
(NK) A พศด K:ND (NJ) A พศด K:NN-NK (GA) A พศด K:NH (GD) A พศด K:NI

 13_1chr.pub 
 page 25

 Saturday, February 27, 2016 22:27 



หน้า 877

อา และบุตรชายของบิเนอาคือ
เรไฟยาห์ บุตรชายของเรไฟยาห์
คือเอเลอาสาห์ บุตรชายของ
เอเลอาสาห์คืออาเซล
44 อาเซลมีบุตรชายหกคน และ
ต่อไปนี) เป็นชื� อของเขาทั) งหลาย
คือ อัสรีคัม โบเครู อิชมาเอล
เชอาริยาห์ โอบาดีห์ และฮานัน
เหล่านี) เป็นบุตรชายของอาเซล

ซาอูลพ่ายแพ้
และถูกฆ่าเสีย

10
คนฟีลิสเตียได้สู้ กับคน
อิสราเอล และคนอิส-

ราเอลก็หนีไปให้พ้นหน้าคนฟี-
ลิสเตียล้มตายอยู่ที�บนภูเขากิล-
โบอา
2และคนฟีลิสเตียก็ไล่ทันซาอูล
กับพวกราชโอรส และคนฟีลิส-
เตียก็ฆ่าโยนาธาน อาบีนาดับ
และมัลคีชูวา ราชโอรสของซา-
อูลเสีย
3การรบหนักก็ประชิดซาอูลเข้า
ไป และนักธนูมาพบพระองค์
เข้า พระองค์ก็ทรงบาดเจบ็สา-
หัสด้วยฝีมือของนักธนู
4แล้วซาอูลรับสั� งคนถืออาวุธ
ของพระองค์ว่า "จงชักดาบออก
แทงเราเสียให้ทะลุเถิด เกรงว่า
คนที� มิ ได้ เข้ าสุหนัตเหล่านี) จะ
เข้ามาทาํลบหลู่แก่เรา" แต่ผู้ถือ
อาวุธไม่ยอมกระทาํตาม เพราะ
เขากลัวมาก ซาอูลจึงทรงชัก

ดาบของพระองค์ออก ทรงล้ม
ทับดาบนั)น
5และเมื� อผู้ถืออาวุธเห็นว่าซา-
อูลสิ) นพระชนม์แล้ว เขากล้็มทับ
ดาบของเขาตายด้วย
6ดังนั) น ซาอูลก็สิ) นพระชนม์
พร้อมกับราชโอรสทั) งสามของ
พระองค์ และราชวงศ์ทั)งสิ) นของ
พระองค์กต็ายด้วยกัน
7 เมื� อบรรดาคนอิสราเอลผู้อยู่
ในหุบเขาเห็นว่ากองทัพหนีไป
และซาอูลกับโอรสของพระองค์
กส็ิ) นพระชนม์แล้ว เขากท็ิ) งบ้าน
เมืองของเขาและหลบหนีไป คน
ฟีลิสเตียกเ็ข้ามาอาศัยอยู่ในนั)น

คนฟีลิสเตียฉลอง
การสิ� นพระชนมข์องซาอูล

8อยู่มาวันรุ่งขึ) น เมื�อคนฟีลิส-
เตียมาปลดเสื) อผ้าจากคนที� ถูก
ฆ่า เขาพบพระศพซาอูลและ
ราชโอรสทั)งสามอยู่บนภูเขากิล-
โบอา
9เขาก็ถอดเครื� องทรงของพระ
องค์ เอาพระเศียรและอาวุธของ
พระองค์ไป และส่งผู้สื� อสารไป
ทั�วดินแดนฟีลิสเตีย ให้นาํข่าวดี
ไปยั งรูปเคารพและประชาชน
ของเขา
10 เขาเอาเครื� องอาวุธของพระ
องค์ ไปไว้ในวิหารพระของเขา
และเอาพระเศียรของพระองค์
มัดไว้ในวิหารของพระดาโกน

A พงศาวดาร J, AL

(A) A ซมอ NA:A-D
(AL) A ซมอ NA:AL
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11 แต่เมื�อชาวยาเบชกิเลอาดทั)ง
สิ) นได้ยินเรื� องทั) งหมดที� คนฟี-
ลิสเตียได้กระทาํแก่ซาอูล
12 ทหารเก่งกล้าทั) งสิ) นก็ลุกขึ) น
ไปเชิญพระศพของซาอูลและศพ
โอรสของพระองค์ นาํมาที�ยา-
เบช และเขาก็ฝังพระอัฐินั) นใต้
ต้นโอ๊กในยาเบช และได้อดอา-
หารเจด็วัน

ความบาปของซาอูลทําให้
พระองคเ์สียราชอาณาจักร

13 ซาอู ลจึ งสิ) นพระชนม์ ด้ วย
ความละเมิดของพระองค์ ซึ� ง
พระองค์กระทาํต่อพระเยโฮวาห์
ในเรื� องที� พระองค์ มิ ได้ รั กษา
พระบั ญชาของพระเยโฮวาห์
และได้ทรงแสวงหาการนาํโดย
ทรงปรึกษาคนทรงด้วย
14 และมิได้ทรงแสวงหาการนาํ
จากพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์
จึงทรงสังหารพระองค์เสีย และ
ทรงยกราชอาณาจักรให้แก่ดา-
วิดบุตรชายเจสซี

ดาวิดไดร้บัการเจิมตั� ง
ใหเ้ป็นกษตัริยเ์หนืออิสราเอล

(D ซมอ H:A-N)

11
แล้วคนอิสราเอลทั) งสิ) น
ก็ ชุ มนุมอยู่ ด้ วยกั นเฝ้ า

ดาวิดที� เมืองเฮโบรนทูลว่า "ดู
เถิด ข้าพระองค์ทั) งหลายเป็น
กระดูกและเนื) อของพระองค์
2ในกาลก่อน แม้เมื�อซาอูลทรง

เป็นกษัตริย์ พระองค์ทรงเป็นผู้
นาํอิสราเอลออกไปและเข้ามา
และพระเยโฮวาห์พระเจ้ าของ
พระองค์ตรัสแก่พระองค์ว่า `เจ้า
จะเลี) ยงดู อิ สราเอลประชาชน
ของเรา และเจ้าจะเป็นเจ้าเหนือ
อิสราเอลประชาชนของเรา'"
3ดังนั) นพวกผู้ ใหญ่ทั) งสิ) นของ
คนอิสราเอลก็มาเฝ้ากษัตริย์ที�
เมืองเฮโบรน และดาวิดทรง
กระทาํ พั นธสั ญญากั บเขาทั) ง
หลายที� เมื องเฮโบรนต่ อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์ และเขา
ทั) งหลายก็เจิมตั) งดาวิดให้เป็น
กษัตริย์เหนืออิสราเอล ตาม
พระวจนะของพระเยโฮวาห์โดย
ซามูเอล

กรุงเยรูซาเล็มกลายเป็น
เมืองหลวง

4ดาวิดและคนอิสราเอลทั) งสิ) น
ไปยังเยรูซาเลม็ คือเยบุส ที�นั�น
คนเยบุสอยู่ ซึ�งเป็นชาวแผ่นดิน
นั)น
5 ชาวเมื องเยบุ สทู ลดาวิ ดว่ า
"พระองค์จะเสด็จเข้ามาที�นี� ไม่
ได้" อย่างไรกด็ี ดาวิดทรงยึดที�
กาํบังเข้มแข็งแห่งศิโยนไว้ คือ
นครของดาวิด
6ดาวิดรับสั� งว่า "ผู้ ใดที� โจมตี
คนเยบุสได้ ก่ อนจะได้ เป็นหั ว
หน้าและผู้ บังคับบัญชา" และ
โยอาบบุตรชายของนางเศรุยาห์

A พงศาวดาร AL, AA

(AD) A ซมอ AG:HD; D ซมอ DA:AD (AN) ลนต AJ:NA; DL:I; A ซมอ AN:AN-AG; AH:DD
(AG) A ซมอ AH:DK; D ซมอ N:J-AL; H:N; A พศด AD:DN (A) A ซมอ H:A
(D) A ซมอ AI:A-N; D ซมอ E:E (N) A ซมอ AI:A, G (G) ยชว AH:K, IN; วนฉ A:DA
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ได้ยกขึ) นไปก่อน ท่านจึงได้เป็น
หัวหน้า
7และดาวิดทรงประทับอยู่ในที�
กาํบังเข้มแข็ง เพราะฉะนั) น
เขาจึงเรียกว่า นครของดาวิด
8และพระองค์ทรงสร้ างเมื อง
รอบ ตั) งแต่มิลโลโดยรอบ และ
โยอาบก็ ซ่ อมส่ วนที� เหลือของ
เมืองนั)น
9และดาวิดทรงจาํเริญยิ� งๆขึ) น
เพราะว่าพระเยโฮวาห์จอมโยธา
ทรงสถิตกับพระองค์
รายชื)อพวกวีรบุรุษของดาวิด

10 ต่อไปนี) เป็นคนที�เด่นในพวก
วีรบุรุษของดาวิด ผู้สนับสนุน
พระองค์อย่ างแข็ งแรงในราช
อาณาจักรของพระองค์ ด้วยกัน
กับอิสราเอลทั) งสิ) น เชิญพระ
องค์ให้เป็นกษัตริย์ ตามพระ
วจนะของพระเยโฮวาห์เกี�ยวด้วย
เรื�องอิสราเอล
11 ต่อไปนี) เป็นจาํนวนวีรบุรุษ
ของดาวิด คือ ยาโชเบอัม คน
ฮักโมนี เป็นหัวหน้าพวกผู้ บัง
คับบัญชา เขายกหอกของเขาสู้
คนสามร้อย และฆ่าเสียในคราว
เดียวกัน
12 และในวีรบุรุษทั) งสาม คนที�
ถัดเขาไปคือเอเลอาซาร์ บุตร
ชายโดโด คนอาโหอาห์
13 เขาอยู่กับดาวิดที� ปัสดัมมิม
เมื� อคนฟีลิสเตี ยชุ มนุมกันทาํ

สงครามที�นั�น มีที�ดินแปลงหนึ�ง
มีข้าวบาร์เลย์เต็มไปหมด และ
คนทั) งหลายก็หนีไปให้พ้นหน้า
คนฟีลิสเตีย
14 แต่พวกเขายืนหยัดอยู่ท่าม-
กลางที� ดินแปลงนั) น และป้อง
กันมันไว้ ได้ฆ่าคนฟีลิสเตียเสีย
และพระเยโฮวาห์ทรงช่วยเขาทั) ง
หลายให้พ้นด้วยชัยชนะอันยิ� ง
ใหญ่
15 สามคนในพวกทหารเอกทั) ง
สามสิบคนนั)นได้ลงไปถึงศิลาหา
ดาวิดที�ถ ํ)าอดุลลัม เมื�อกองทัพ
ของคนฟีลิสเตียตั) งค่ายอยู่ที� หุบ
เขาเรฟาอิม
16 คราวนั) นดาวิดอยู่ในที� กาํบัง
เข้มแข็ง และทหารประจาํป้อม
ของคนฟีลิสเตียอยู่ที�เบธเลเฮม
17 ดาวิดตรัสด้วยความอาลัยว่า
"โอ ใครหนอจะส่งนํ)าจากบ่อที�
เบธเลเฮมซึ� งอยู่ข้างประตูเมือง
มาให้เราดื�มได้"
18 แล้ วคนทั) งสามก็แหกค่ าย
ของคนฟีลิสเตียเข้าไป และตัก
นํ)า มาจากบ่ อเบธเลเฮมที� ข้ าง
ประตูเมือง นาํเอามาถวายดาวิด
แต่ดาวิดหาทรงดื� มนํ)า นั) นไม่
พระองค์ ทรงเทออกถวายแด่
พระเยโฮวาห์
19 ตรัสว่า "ขอพระเจ้าของข้า
ทรงห้ามข้าไม่ให้กระทาํอย่างนี)
ควรหรือที�ข้าจะดื�มโลหิตของคน

A พงศาวดาร AA

(J) A ซมอ AI:AK; D ซมอ N:A (AL) A ซมอ AI:A, AD; D ซมอ DN:K
(AA) A พศด AD:AK; DE:D (AD) A พศด DE:G
(AH) D ซมอ H:AK; DN:AN
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เหล่ านี) ผู้ ที� เสี� ยงชี วิ ตของเขา
เพราะด้วยการเสี� ยงชีวิตของเขา
เอง เขาได้เอานํ)านี) มา" เพราะ
ฉะนั) นพระองค์จึงหาทรงดื� มไม่
ทแกล้ วทหารสามคนนั) นไ ด้
กระทาํสิ�งนี)
20 ฝ่ายอาบีชัยน้องชายของโย-
อาบเป็นหัวหน้าของทั) งสามคน
นั) น ท่านได้ยกหอกของท่านสู้
คนสามร้อย และฆ่าเสีย และได้
รับชื�อเสียงดังวีรบุรุษสามคนนั)น
21 ในสามคนนั) นท่านมีชื� อเสียง
มากกว่าอีกสองคนนั) น และได้
เป็นผู้ บังคับบัญชาของเขา แต่
ท่านไม่มียศเท่ากับสามคนแรก
นั)น
22 และเบไนยาห์บุตรชายเยโฮ-
ยาดา เป็นบุตรชายของคนเก่ง
กล้าแห่งเมืองขับเซเอล เป็นคน
ประกอบมหกิจ เขาได้ฆ่าคนดุจ
สิงโตของโมอับเสียสองคน เขา
ลงไปฆ่ าสิ งโตที� ในบ่อในวันที�
หิมะตกด้วย
23 เขาได้ฆ่าคนอี ยิปต์คนหนึ� ง
เป็นชายรูปร่างใหญ่โต สูงห้า
ศอก คนอียิปต์นั) นถือหอก
เหมือนไม้กระพั�นทอผ้า แต่เบ-
ไนยาห์ ถื อไม้ เท้ าลงไปหาเขา
และแย่งเอาหอกมาจากมือของ
คนอียิปต์ และฆ่าเขาเสียด้วย
หอกของเขาเอง
24 สิ� งเหล่านี) เบไนยาห์บุตรชาย

เยโฮยาดาได้กระทาํ และได้ชื� อ
เสี ยงในหมู่ พวกทแกล้ วทหาร
สามคนนั)น
25 ดูเถิด เขามีชื� อเสียงโด่งดัง
กว่าสามสิบคนนั) น แต่เขาไม่มี
ยศเท่ากับสามคนแรกนั) น และ
ดาวิดได้ทรงแต่ งเขาให้ เป็นผู้
บั งคั บบัญชาทหารรั กษาพระ
องค์
26 นอกนั) นมีพวกทแกล้วทหาร
ของกองทัพคือ อาสาเฮลน้อง
ชายของโยอาบ เอลฮานันบุตร
ชายของโดโดชาวเบธเลเฮม
27 ชัมโมทชาวเมืองฮาโรร์ เฮ-
เลสคนเปโลน
28 อิราบุตรชายอิกเขชชาวเมือง
เทโคอา อาบีเยเซอร์ชาวเมือง
อานาโธท
29 สิบเบคัย คนหุชาห์ อิลัย คน
อาโหอาห์
30 มาหะรัย ชาวเนโทฟาห์ เฮ-
เลด บุตรชายบาอานาห์ชาวเน-
โทฟาห์
31 อิธัย บุตรชายรีบัยแห่งเมือง
กิเบอาของคนเบนยามิน เบไน-
ยาห์ ชาวปิราโธน
32 หุรัย ชาวลาํธารกาอัช อาบี-
เอล คนอารบาห์
33 อัสมาเวท คนบาฮูริม เอลี-
ยาบา ชาวชาอัลโบน
34 ลู กหลานฮาเชมคนกี โซน
โยนาธาน บุตรชายชากีชาวฮา-

A พงศาวดาร AA

(DL) D ซมอ DN:AK; A พศด AK:AD (DA) D ซมอ DN:AJ
(DD) D ซมอ DN:DL (DI) D ซมอ DN:DG (DE) A พศด DE:AL
(DK) A พศด DE:J, AD (NL) A พศด DE:AN (NA) A พศด DE:AG
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ราห์
35 อาหิอัม บุตรชายสาคาร์ชาว
ฮาราห์ เอลีฟัล บุตรชายอูระ
36 เฮเฟอร์ คนเมเค-ราไธด์
อาหิยาห์ คนเปโลน
37 เฮสโร ชาวคารเมล นาอารัย
บุตรชายเอสบัย
38 โยเอล น้องชายนาธัน มิบ-
ฮาร์ บุตรชายฮากรี
39 เศเลก คนอัมโมน นาหะรัย
ชาวเบเอโรท ผู้ถืออาวุธของโย-
อาบบุตรชายนางเศรุยาห์
40 อิรา คนอิทไรต์ กาเรบ คน
อิทไรต์
41 อุรียาห์ คนฮิตไทต์ ศาบาด
บุตรชายอัคลัย
42 อาดีนา บุตรชายชิซาคนรู-
เบน หัวหน้าคนหนึ� งของคนรู-
เบน และสามสิบคนด้วยกันกับ
เขา
43 ฮานัน บุตรชายมาอาคาห์
และโยชาฟัท คนมิทเน
44 อุสชียา ชาวอัชทาโรท ซามา
และเยฮีเอล บุตรชายโฮธามคน
อาโรเออร์
45 เยดียาเอล บุตรชายชิมรีและ
โยฮา น้องชายของเขา ชาวทิไซต์
46 เอลีเอล คนมาหะไวต์ เยรี-
บัยและโยชาวิยาห์ บุตรชาย
เอลนาอัม และอิทมาห์ คนโม-
อับ
47 เอลีเอล โอเบด และยาอาสี-

เอล คนเมโซบัย
พวกต่างๆที)ร่วมกบั

ดาวิดที)ศิกลาก

12
ต่อไปนี) เป็นคนที� มาหา
ดาวิดที� ศิกลาก ขณะ

เมื� อท่ านไปไหนไม่ ได้สะดวก
เพราะเหตุซาอูลบุตรชายคีช เขา
ทั) งหลายเป็นคนในพวกทแกล้ว
ทหาร ผู้ช่วยท่านในการรบ
2เขาเป็นนักธนู เขาเหวี� ยงหิน
ด้ วยสลิ งและยิ งธนู ได้ ด้ วยมื อ
ขวาหรือมือซ้าย เขาเป็นคน
เบนยามิน ญาติของซาอูล
3อาหิเยเซอร์เป็นหัวหน้า ถัดไป
คือโยอาช บุตรชายของเชมา-
อาห์ชาวเมืองกิเบอัท และเยซี-
เอลกับเปเลท บุตรชายของอัส-
มาเวท เบ-ราคาห์และเยฮูชาว
อานาโธท
4 อิ ชมั ยยา ห์ แ ห่ งกิ เ บ โอน
ทแกล้วทหารในพวกสามสิบคน
นั) น และเป็นหัวหน้าเหนือสาม
สิบคนนั)น เยเรมีย์ ยาฮาซีเอล
โยฮานัน โยซาบาดชาวเมืองเก-
เดราห์
5 เอลูซัย เยรีโมท เบอัลยาห์
เชมาริยาห์ เชฟาทิยาห์คนฮารูฟ
6เอลคานาห์ อิสชีอาห์ อาซา-
เรล โยเอเซอร์ ยาโชเบอัม คน
โคราห์
7และโยเอลาห์ กับ เศบาดิยาห์
บุตรชายของเยโรฮัมชาวเกโดร์

A พงศาวดาร AA, AD

(GA) D ซมอ AA:A-DE
(A) A ซมอ DE:D, I
(D) วนฉ N:AH; DL:AI
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8มีทแกล้วทหารและผู้ ชาํนาญ
ศึกจากคนกาดหนีเข้าไปหาดา-
วิด ณ ที� กาํบังเข้มแข็งในถิ� น
ทุรกันดาร เขาชาํนาญโล่และดั) ง
ผู้ ซึ� งหน้ าของเขาเหมื อนหน้ า
สิงโต และผู้ซึ� งรวดเร็วเหมือน
ละมั�งบนภูเขา
9เอเซอร์เป็นหัวหน้า โอบาดีห์
ที�สอง เอลีอับที�สาม
10 มิชมันนาห์ที�สี�  เยเรมีย์ที�ห้า
11 อัททัยที�หก เอลีเอลที�เจด็
12 โยฮานันที�แปด เอลซาบาดที�
เก้า
13 เยเรมีย์ที�สิบ มัคบันนัยที�สิบ
เอด็
14 คนเหล่านี) เป็นบุตรชายของ
กาด เป็นนายทหารในกองทัพ ผู้
น้อยกเ็ป็นนายร้อย ผู้ใหญ่กเ็ป็น
นายพัน
15 เหล่านี) เป็นคนที� ข้ามแม่นํ)า
จอร์แดนในเดือนแรก เมื� อนํ)า
ท่วมฝั� งทั) งสิ) น และให้คนที�อยู่
ณ ลุ่ มแม่นํ)าแตกหนีไปทางทิศ
ตะวันออกและทิศตะวันตก
16 มีคนเบนยามินและยูดาห์มา
เฝ้าดาวิด ณ ที�กาํบังเข้มแขง็
17 ดาวิดทรงออกไปต้อนรับเขา
และตรัสกับเขาว่า "ถ้าท่านทั) ง
หลายมาฉันมิตรเพื� อช่วยข้าพ-
เจ้า จิตใจของข้าพเจ้าจะพันผูก
ติดกับท่าน แต่ถ้ามาเพื� อขาย
ข้าพเจ้าให้แก่ปฏิปักษ์ของข้าพ-

เจ้า แม้ว่าในมือของข้าพเจ้าไม่
มีความผิดใดๆ ก็ขอพระเจ้า
แห่งบรรพบุรุษของเราทั) งหลาย
ทอดพระเนตร และทรงกล่าว
โทษท่านทั)งหลายเถิด"
18 แล้วพระวิญญาณได้มาเหนือ
อามาสัย หัวหน้าพวกผู้ บังคับ
บัญชานั)น และเขาทูลว่า  "ข้าแต่
ดาวิด ข้าพระองค์ทั) งหลายเป็น
ของพระองค์ และอยู่กับพระ
องค์ ข้าแต่บุตรเจสซี สันติภาพ
สันติภาพจงมีแก่พระองค์และ
สันติภาพจงมีแก่ผู้ ช่วยของพระ
องค์ เพราะว่าพระเจ้าของพระ
องค์ทรงอุปถัมภ์พระองค์" แล้ว
ดาวิดทรงรับเขาทั)งหลายไว้ และ
ทรงตั) งให้เป็นนายทหารในกอง
ทัพของพระองค์
19 คนมนัสเสห์ด้วยได้หลบหนี
ไปเข้าฝ่ายดาวิดบ้าง เมื� อพระ
องค์ยกมากับคนฟีลิสเตียเพื� อ
ทาํสงครามกับซาอูล แต่พวก
ฝ่ายดาวิดมิได้ ช่วยคนฟีลิสเตีย
เพราะผู้ ครอบครองของคนฟี-
ลิสเตียได้หารือกันและส่งพระ
องค์กลับไปเสีย บอกว่า "เขาจะ
หลบหนี ไปคืนดี กับซาอู ลนาย
ของเขาโดยเอาหั วของเราไป
ด้วย"
20 ขณะเมื� อพระองค์ไปยังศิก-
ลาก คนมนัสเสห์เหล่านี) หลบ
หนีไปสมทบพระองค์ คือ อัด-

A พงศาวดาร AD

(K) D ซมอ D:AK (AG) A ซมอ AK:AN
(AH) ยชว N:AH; AG:AK-AJ (AK) D ซมอ AE:DH
(AJ) A ซมอ DJ:D, G
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นาห์ โยซาบาด เยดียาเอล มี-
คาเอล โยซาบาด เอลีฮู และ
ศิลเลธัย หัวหน้าบรรดากองพัน
ในคนมนัสเสห์
21 เขาทั) งหลายช่วยเหลือดาวิด
ต่อสู้ พวกปล้น เพราะเขาทั) ง
หลายเป็นทแกล้วทหารทั) งสิ) น
และเป็นผู้ บังคับบัญชาในกอง
ทัพ
22 ในสมัยนั) นทุกๆวันมีคนมา
เข้าฝ่ายดาวิด เพื�อจะช่วยเหลือ
พระองค์ จนเป็นกองทัพใหญ่
อย่างกองทัพของพระเจ้า

กองทพัของตระกูลต่างๆ
ตั� งดาวิดใหเ้ป็นกษตัริย์

23 ต่อไปนี) เป็นจาํนวนทหารติด
อาวุธพร้อมสาํหรับสงคราม ผู้
มาหาดาวิดในเมืองเฮโบรนเพื�อ
จะมอบราชอาณาจักรของซาอูล
ให้กับพระองค์ ตามพระวจนะ
ของพระเยโฮวาห์
24 คนยูดาห์ที� ถือโล่และหอกมี
หกพันแปดร้อย เป็นทหารติด
อาวุธพร้อมสาํหรับสงคราม
25 จากคนสิเมโอน มีทแกล้ว
ทหารชาํนาญศึกเจ็ดพันหนึ� ง
ร้อย
26 จากคนเลวีสี�พันหกร้อย
27 เยโฮยาดาเป็ นหั วหน้ าคน
ของอาโรน มีคนมากับท่านสาม
พันเจด็ร้อย
28 ศาโดกทแกล้ วทหารหนุ่ ม

และคนจากเรือนบรรพบุรุษของ
เขาเองเป็นผู้ บังคับบัญชายี� สิบ
สองคน
29 จากคนเบนยามินญาติ ของ
ซาอูลสามพันคน ซึ� งแต่ก่อนนี)
จาํนวนมากจงรักภั กดี ต่ อราช
วงศ์ซาอูล
30 จากคนเอฟราอิม ทแกล้ว
ทหารแกล้วกล้าสองหมื� นแปด
ร้อยคน เป็นคนมีชื� อเสียงใน
เรือนบรรพบุรุษของเขา
31 จากคนมนัสเสห์ครึ� งตระกูล
หนึ� งหมื�นแปดพันคน ผู้ซึ� งเขา
บ่งชื� อไว้ให้มาเชิญดาวิดไปเป็น
กษัตริย์
32 จากคนอิสสาคาร์ มีผู้รู้กาล-
เทศะ ทราบว่าอิสราเอลควรทาํ
ประการใด มีหัวหน้าสองร้อย
คน และญาติของเขาทั) งสิ) นอยู่
ใต้บังคับบัญชาของเขา
33 จากคนเศบูลุน มีห้าหมื�นคน
ที� ฝึกแล้วเตรียมพร้อมเข้าสู้ รบ
สรรพด้วยอาวุธทุกอย่างเพื� อทาํ
สงครามเพื�อช่วยเหลือ มิใช่ด้วย
สองจิตสองใจ
34 จากคนนัฟทาลี ผู้ บังคับ
บัญชาหนึ� งพัน ซึ� งมีคนติดโล่
และหอกมาด้ วยสามหมื� นเจ็ด
พันคน
35 จากคนดาน มีคนเตรียม
พร้อมทาํสงครามสองหมื�นแปด
พันหกร้อยคน

A พงศาวดาร AD

(DA) A ซมอ NL:A, J-AL (DD) ปฐก ND:D; ยชว H:AN-AH
(DN) A ซมอ AI:A-G; D ซมอ D:A-G; A พศด AL:AG; AA:A (DK) D ซมอ K:AE
(DJ) D ซมอ D:K-J (ND) อสธ A:AN (NN) สดด AD:D; ยก A:K
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36 จากคนอาเชอร์ สี� หมื� นคน
ฝึกพร้อมที�จะทาํสงคราม
37 และจากฟากแม่นํ)าจอร์แดน
ข้างโน้น จากคนรูเบน และคน
กาด และคนมนัสเสห์ครึ�งตระ-
กูล มีหนึ�งแสนสองหมื�นคน ติด
อาวุธทุกอย่างเพื�อทาํสงคราม
38 ทหารทั)งสิ) นเหล่านี)  พร้อมที�
จะทาํศึก ได้มายังเฮโบรน ด้วย
เจตนาเต็มเปี� ยมที� จะเชิญดาวิด
เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลทั) ง
สิ) น ในทาํนองเดียวกันบรรดา
คนอิสราเอลที� เหลืออยู่ ก็เป็น
ใจเดียวกันที� จะเชิญดาวิดเป็น
กษัตริย์
39 เขาทั) งหลายอยู่ที�นั�นกับดา-
วิดสามวันกินและดื�ม เพราะว่า
พี�น้องของเขาได้เตรียมไว้ให้เขา
40 ยิ� งกว่านั) นผู้ที�อยู่ ใกล้เขาทั) ง
หลายด้วยคือไกลออกไปถึงอิส-
สาคาร์ และเศบูลุน และนัฟทาลี
ได้จัดอาหารบรรทุกลา อูฐ ล่อ
และวัว กับเสบียงอาหารมาก
มายเป็นแป้ง ขนมมะเดื� อ ช่อ
องุ่นแห้ง นํ)าองุ่น นํ)ามัน วัวและ
แกะ เพราะว่ามีความชื�นบานใน
อิสราเอล

เขาบรรทุกหีบแห่งพระเจ้า
โดยใชวิ้ธีที)ไม่ถูกตอ้ง

13
ดาวิ ดได้ ทรงหารื อกั บ
นายพั นและนายร้ อย

กับหัวหน้าทุกๆคน

2 และดาวิ ดตรัสกั บชุมนุมชน
อิสราเอลทั) งปวงว่า "ถ้าท่านทั) ง
หลายเห็นด้วย และถ้าเป็นนํ)า
พระทัยของพระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของเรา ก็ให้เราทั) งหลายส่ง
คนไปหาพี� น้องของเรา ผู้ที�
เหลืออยู่ในแผ่นดินอิสราเอลทั) ง
สิ) น ให้ไปยังปุโรหิตและคนเลวี
ด้วย ผู้ซึ� งอยู่ในหัวเมืองและทุ่ง
หญ้าของเขา เพื�อให้เขาทั)งหลาย
มาหาพวกเราพร้อมกัน
3และให้เราทั) งหลายนาํหีบแห่ง
พระเจ้ าของเรามายั ง เราอี ก
เพราะเราทั) งหลายมิได้ไต่ถาม
ถึงในสมัยของซาอูล"
4 ชุมนุมชนทั) งสิ) นนั) น ก็พากัน
กล่าวว่าพวกเขาจะกระทาํตาม
เพราะสิ� งนั) นเป็นสิ� งที� ถูกต้องใน
สายตาของประชาชนทั)งสิ) น
5 เพราะฉะนั) นดาวิดจึงประชุม
อิสราเอลทั) งสิ) น ตั) งแต่ชิโหร์
แห่งอียิปต์ ถึงทางเข้าเมืองฮา-
มัท เพื�อจะเชิญหีบแห่งพระเจ้า
จากคีริยาทเยอาริม
6ดาวิดกับอิสราเอลทั) งปวงขึ) น
ไปยังบาอาลาห์ คือคีริยาทเย-
อาริมซึ�งเป็นของยูดาห์ เพื�อจาก
ที�นั� นจะได้เชิญหีบแห่งพระเจ้า
คือพระเยโฮวาห์ ผู้ประทับระ-
หว่างพวกเครูบ อันเป็นหีบที�
เรียกกันตามพระนาม
7และเขาทั) งหลายก็บรรทุกหีบ

A พงศาวดาร AD, AN

(NK) D พศด NL:AD (A) A ซมอ AA:AH (D) A ซมอ NA:A; A พศด I:IG; อสย NE:G
(N) A ซมอ E:A-D (H) ยชว AN:N; A ซมอ I:DA; E:A-D, H
(I) อพย DH:DD; ยชว AH:J, IL; A ซมอ G:G (E) กดว G:AH; A ซมอ E:A
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แห่ งพระเจ้ าไปในเกวี ยนเล่ ม
ใหม่ จากเรื อนของอาบี นาดั บ
และอุสซาห์กับอาหิโยเป็นคนขับ
เกวียน
8และดาวิดกับอิสราเอลทั) งปวง
ก็ร่าเริงกันอยู่ต่อพระพักตร์พระ
เจ้ าด้ วยเต็มกาํ ลั งของเขาทั) ง
หลาย ด้วยเพลง พิณเขาคู่ พิณ
ใหญ่ ราํมะนา ฉาบ และแตร

อุสซาหเ์สียชีวิต
9และเมื�อเขาทั)งหลายมาถึงลาน
นวดข้าวของคิโดน อุสซาห์ก็
เหยียดมือออกกุมหีบไว้เพราะ
วัวสะดุด
10 และพระพิโรธของพระเยโฮ-
วาห์ได้พลุ่ งขึ) นต่ออุสซาห์ และ
พระองค์ทรงประหารเขา เพราะ
เขาเหยี ยดมื อออกยั งหี บนั) น
และเขาก็สิ) นชี วิตต่อพระพักตร์
พระเจ้า
11 และดาวิดก็ไม่ทรงพอพระ
ทัย เพราะพระเยโฮวาห์ทรง
ทลายออกมาเหนืออุสซาห์ จึง
เรียกที�ตรงนั)นว่า เปเรศอุสซาห์
จนถึงทุกวันนี)
12 และดาวิดทรงเกรงกลัวพระ
เจ้าในวันนั)น และพระองค์ตรัส
ว่า "เราจะนาํหีบแห่งพระเจ้าไป
บ้านไปเมืองอย่างไรได้"
13 ดาวิดจึงมิได้ทรงย้ายหีบไป
ไว้ในนครของดาวิด แต่ทรงนาํ
หีบแวะไปไว้ที� บ้านโอเบดเอโดม

คนกัท
14 และหีบแห่งพระเจ้าได้ค้าง
อยู่กับครัวเรือนของโอเบดเอ-
โดมที� เรื อนของเขาสามเดื อน
และพระเยโฮวาห์ ทรงอาํ นวย
พระพรแก่ครัวเรือนของโอเบด-
เอโดมกับทั)งสิ) นซึ�งเขามีอยู่

กษตัริยด์าวิด
ทรงมั )งคั )งบริบูรณ์

14
ฮีรามกษัตริย์เมืองไทระ
ได้ทรงส่ งผู้ สื� อสารมา

เฝ้าดาวิด และทรงส่งไม้สนสี-
ดาร์ ทั) งช่างก่อและช่างไม้เพื� อ
จะสร้างวังถวายพระองค์
2และดาวิดทรงทราบว่าพระเย-
โฮวาห์ทรงสถาปนาพระองค์เป็น
กษัตริย์เหนืออิสราเอล เพราะ
พระราชอาณาจักรของพระองค์
กเ็ป็นที�ยกย่องอย่างยิ�ง เพื�อเห็น
แก่อิสราเอลประชาชนของพระ
องค์
3และดาวิดทรงรับมเหสีเพิ�มขึ) น
ในกรุงเยรูซาเลม็ และดาวิดทรง
ให้กาํเนิดโอรสและธิดาอีก
4ต่อไปนี) เป็นชื�อราชบุตรซึ�งพระ
องค์ทรงมีในเยรูซาเลม็คือ ชัม-
มูอา โชบับ นาธัน ซาโลมอน
5อิบฮาร์ เอลีชูวา เอลเปเลท
6โนกาห์ เนเฟก ยาเฟีย
7เอลีชามา เบเอลยาดา เอลีเฟ-
เลท
8เมื�อคนฟีลิสเตียได้ยินว่าดาวิด

A พงศาวดาร AN, AG

(K) D ซมอ I:H (AL) ลนต AL:D; กดว G:AH; A พศด AH:AN, AH
(AG) ปฐก NL:DE; D ซมอ I:AA; A พศด DI:G-K (A) D ซมอ H:AA; A พกษ H:A
(D) กดว DG:E (G) A พศด N:H-K (K) D ซมอ H:AE-DA
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ทรงรั บการเจิ มเป็ นกษั ตริ ย์
เหนืออิสราเอลทั) งปวงแล้ว คน
ฟีลิสเตียทั) งปวงก็ขึ) นไปแสวงหา
ดาวิด ดาวิดทรงได้ยินเรื�องนั)นก็
เสด็ จออกไปสู้ รบกั บเขาทั) ง
หลาย
9ฝ่ายคนฟีลิสเตียได้มาปล้นใน
หุบเขาเรฟาอิม
10 และดาวิดก็ทรงทูลถามพระ
เจ้าว่า "ควรที� ข้าพระองค์จะขึ) น
ไปต่อสู้ ฟีลิสเตียหรือ พระองค์
จะทรงมอบเขาไว้ในมือของข้า
พระองค์หรือ" และพระเยโฮ-
วาห์ตรัสตอบพระองค์ว่า "ขึ) นไป
เถอะ และเราจะมอบเขาไว้ใน
มือเจ้า"
11 และพระองค์เสด็จไปยังบา-
อัลเปราซิม และดาวิดทรงชนะ
เขาทั)งหลายที�นั�น และดาวิดตรัส
ว่า "พระเจ้าทรงทะลวงข้าศึก
ของข้าพเจ้าเหมือนดังกระแสนํ)า
ที� พุ่ งใส่" เพราะฉะนั) นเขาจึง
เรียกที�นั)นว่า บาอัลเปราซิม
12 เขาทั) งหลายก็ทิ) งรูปเคารพ
ของเขาเสียที�นั� น และดาวิดก็
ทรงมีพระบัญชา และรูปเคารพ
เหล่ านั) นก็ ถู กเผาด้ วยไฟเสี ย
หมด
13 และคนฟีลิสเตียยังมาปล้น
ในหุบเขานั)นอีก
14 และเมื� อดาวิดทูลถามพระ
เจ้าอีกครั) งหนึ� ง พระเจ้าตรัส

ตอบพระองค์ว่า "เจ้าอย่าขึ) นไป
ตามเขา จงอ้อมไปและโจมตีเขา
ที�ตรงข้ามกับหมู่ต้นหม่อน
15 และเมื� อเจ้าได้ยินเสียงกระ-
บวนทัพอยู่ที�ยอดหมู่ ต้นหม่อน
แล้ว จงออกไปทาํศึก เพราะว่า
พระเจ้าได้เสด็จออกไปข้างหน้า
เพื�อโจมตีกองทัพของคนฟีลิส-
เตีย"
16 และดาวิดทรงกระทาํตามที�
พระเจ้าบัญชาแก่พระองค์ และ
เขาทั) งหลายโจมตีกองทัพคนฟี-
ลิสเตียตั) งแต่ เมืองกิ เบโอนถึ ง
เมืองเกเซอร์
17 กิตติศัพท์ของดาวิดกล็ือไปสู่
บรรดาประเทศทั) งหลาย และ
พระเยโฮวาห์ทรงให้ประชาชาติ
ทั)งปวงครั�นคร้ามดาวิด

คนเลวีหามหีบแห่งพระเจ้า
ไปยงักรุงเยรูซาเล็ม

15
ดาวิดทรงสร้างพระราช
วั งของพระองค์ หลาย

หลังในนครดาวิด และพระองค์
ทรงเตรียมที� ไว้สาํหรับหีบแห่ง
พระเจ้าและทรงตั) งเตน็ท์ไว้ให้
2แล้วดาวิดตรัสว่า "นอกจากคน
เลวีแล้วไม่ควรที� คนอื� นจะหาม
หีบแห่งพระเจ้า เพราะว่าพระ
เยโฮวาห์ทรงเลื อกเขาให้หาม
หีบแห่งพระเจ้า และปรนนิบัติ
พระองค์เป็นนิตย์"
3และดาวิดทรงประชุมอิสราเอล

A พงศาวดาร AG, AH

(J) ยชว AE:AH; AK:AI; A พศด AA:AH (AL) A ซมอ DN:D, G (AN) D ซมอ H:DD-DH
(AG) D ซมอ H:DN (AI) D ซมอ H:DH (AE) อพย AH:AG-AI; พบญ D:DH; AA:DH
(A) A พศด AI:A (D) กดว G:D-AH; พบญ AL:K; NA:J (N) อพย GL:DL; D ซมอ I:AD
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ทั)งสิ) นที�เยรูซาเลม็ เพื�อจะนาํหีบ
แห่งพระเยโฮวาห์มาสู่ ที�ของหีบ
นั) น ซึ� งพระองค์ได้ทรงเตรียม
ไว้ให้นั)น
4 และดา วิ ดทรงรวบรวมลู ก
หลานของอาโรนและคนเลวี
5 คือจากลู กหลานของโคฮาท
ได้อุรีเอลเป็นหัวหน้า พร้อมกับ
พี�น้องของเขาหนึ�งร้อยยี�สิบคน
6จากลูกหลานของเมรารี ได้
อาสายาห์เป็นหัวหน้า พร้อมกับ
พี�น้องของเขาสองร้อยยี�สิบคน
7จากลูกหลานของเกอร์โชม ได้
โยเอลเป็นหัวหน้า กับพี� น้อง
ของเขาหนึ�งร้อยสามสิบคน
8จากลูกหลานของเอลีชาฟาน
ได้เชไมอาห์เป็นหัวหน้า กับพี�
น้องของเขาสองร้อยคน
9จากลูกหลานของเฮโบรน ได้
เอลีเอลเป็นหัวหน้า กับพี� น้อง
ของเขาแปดสิบคน
10 จากลู กหลานของอุ สซี เอล
ได้อัมมีนาดับเป็นหัวหน้า กับ
พี� น้องของเขาหนึ� งร้อยสิบสอง
คน
11 แล้ วดาวิดทรงเรี ยกศาโดก
และอาบียาธาร์ปุโรหิต และคน
เลวีคือ อุรีเอล อาสายาห์ โยเอล
เชไมอาห์ เอลีเอล และอัมมีนา-
ดับ
12 และตรัสกับเขาทั) งหลายว่า
"เจ้ าทั) งหลายเป็นประมุ ขของ

บรรพบุรุษของคนเลวี จงชาํระ
ตัวของเจ้าเสีย ทั)งเจ้าและพี�น้อง
ของเจ้า เพื� อเจ้าจะนาํหีบแห่ง
พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสรา-
เอลขึ) นมายังสถานที�ซึ� งเราได้จัด
เตรียมไว้ให้นั)น
13 เพราะเจ้ามิได้ไปหามเสียแต่
ครั) งแรก พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเรา จึ งทรงทลายออกมา
เหนือเรา เพราะเรามิได้แสวงหา
ตามระเบียบอันสมควร"
14 แล้วปุโรหิตและคนเลวีจึงได้
ชาํระตัวของเขาเพื� อจะเชิญหีบ
แห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
อิสราเอลขึ) นมา
15 และคนเลวีได้หามหีบแห่ง
พระเจ้าบนบ่าด้วยคานหาม ดัง
ที�โมเสสได้บัญชาเขาไว้ตามพระ
วจนะของพระเยโฮวาห์
16 ดาวิดได้ทรงบัญชาแก่บรรดา
หัวหน้าของคนเลวีให้แต่งตั) งพี�
น้องของเขาให้เป็นนักร้องเล่น
เครื� องดนตรี มีพิณใหญ่ พิณ
เขาคู่ และฉาบ เพื�อทาํเสียงดัง
ด้วยความชื�นบาน
17 คนเลวีจึงแต่งตั) งเฮมานบุตร
ชายโยเอล และพี�น้องของเขาคือ
อาสาฟบุตรชายเบเรคิยาห์ และ
จากลูกหลานเมรารีพี� น้องของ
เขาคือ เอธานบุตรชายคูชายาห์
18 และพร้อมกับเขาได้แต่งตั) ง
พี� น้องของเขาในอันดับสองคือ

A พงศาวดาร AH

(K) อพย I:DD (J) อพย I:AK
(11) 1 ซมอ DD:DL-DN; DN:I; NL:E; D ซมอ K:AE; AH:DG-DJ, NH-NI; AK:AJ, DD
(AN) D ซมอ I:N; A พศด AN:E-AA (AH) อพย DH:AG (AE) A พศด I:NN, NJ, GG; DH:A

 13_1chr.pub 
 page 36

 Saturday, February 27, 2016 22:27 



หน้า 888

เศคาริยาห์ เบน ยาอาซีเอล เช-
มิราโมท เยฮีเอล อุนนี เอลีอับ
เบไนยาห์ มาอาเสอาห์ มัททีธิ-
ยาห์ เอลีฟัล และมิกเนยาห์
และโอเบดเอโดม กับเยอีเอล
เป็นคนเฝ้าประตู
19 นักร้องคือ เฮมาน อาสาฟ
เอธาน เป็นคนตีฉาบทองสัม-
ฤทธิW
20 เศคาริยาห์ อาซีเอล เชมิรา-
โมท เยฮีเอล อุนนี เอลีอับ มา-
อาเสยาห์ และเบไนยาห์ เล่น
พิณใหญ่ตามสาํเนียงอาลาโมท
21 แต่มัททีธิยาห์ เอลีฟัล มิก-
เนยาห์ โอเบดเอโดม เยอีเอล
และอาซาซิยาห์ เป็นผู้นาํด้วย
พิณเขาคู่ตามสาํเนียงเชมินิท
22 เคนานิยาห์ หัวหน้าของคน
เลวีในเรื� องเพลงเป็นผู้ อาํนวย
การเพลง เพราะเขาเข้าใจดี
23 เบเรคิยาห์ และเอลคานาห์
เป็นนายประตูเฝ้าหีบ
24 เชบานิยาห์ เยโฮชาฟัท เน-
ธันเอล อามาสัย เศคาริยาห์
เบไนยาห์ และเอลีเยเซอร์ปุโร-
หิตได้เป่าแตรหน้าหีบแห่งพระ
เจ้า โอเบดเอโดม และเยฮียาห์
เป็นนายประตูเฝ้าหีบด้วย

ดาวิดไดน้าํ
หีบพนัธสญัญา

ขึ� นมา
25 ดาวิดและบรรดาผู้ใหญ่ของ

อิสราเอล และผู้ บัญชากองพัน
จึงได้ไปนาํหีบพันธสัญญาของ
พระเยโฮวาห์ ขึ) นจากเรือนของ
โอเบดเอโดมด้ วยความเปรม
ปรีดิW
26 อยู่มาเพราะพระเจ้าทรงช่วย
คนเลวีผู้หามหีบพันธสัญญาของ
พระเยโฮวาห์ เขาทั) งหลายก็ได้
ถวายเครื�องบูชาเป็นวัวผู้เจ็ดตัว
และแกะผู้เจด็ตัว
27 ดาวิดทรงฉลองพระองค์ผ้า
ป่านเนื) อละเอียด ทั) งคนเลวีทั) ง
ปวงผู้หามหีบ และนักร้อง และ
เคนานิยาห์ ผู้ อาํนวยการเพลง
ของนักร้อง และดาวิดทรงเอ-
โฟดผ้าป่าน
28 ดั งนี) แหละคนอิสราเอลทั) ง
ปวงได้ นาํ หี บพันธสัญญาของ
พระเยโฮวาห์ขึ) นมาด้วยเสียงโห่
ร้อง เสียงแตรทองเหลืองขนาด
เลก็ เสียงแตร และฉาบ และทาํ
เพลงเสียงดังด้วยพิณใหญ่และ
พิณเขาคู่
มีคาล มเหสีของกษตัริยด์าวิด

ดูหมิ)นพระองค์
29 และต่อมาเมื� อหีบพันธสัญ-
ญาของพระเยโฮวาห์มาถึงนคร
ดาวิดแล้ว มีคาลราชธิดาของ
ซาอูลแลดูตามช่องพระแกลเห็น
กษัตริย์ดาวิดทรงเต้นราํและทรง
ร่าเริงอยู่ พระนางก็มีใจดูหมิ�น
พระองค์

A พงศาวดาร AH

(DL) สดด GI (DA) สดด I (DG) กดว AL:K; A พศด AN:AN-AG; สดด KA:N
(DH) D ซมอ I:AD-AN; A พกษ K:A (DE) A ซมอ D:AK, DK
(DK) กดว DN:DA; ยชว I:DL; A พศด AN:K (DJ) A ซมอ AK:DL, DE; AJ:AA-AE
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คนอิสราเอลถวายเครื)องบูชา
และมีงานเลี� ยงฉลองเพราะ
ไดน้าํหีบแห่งพระเจ้าเขา้มา

16
และเขาทั) งหลายได้นาํ
หีบแห่ งพระเจ้าเข้ามา

วางไว้ภายในเต็นท์ซึ� งดาวิดได้
ทรงตั) งไว้ให้ และเขาทั)งหลายได้
ถวายเครื� องเผาบูชาและเครื� อง
สันติบูชาต่อพระพักตร์พระเจ้า
2และเมื�อดาวิดทรงถวายเครื�อง
เผาบู ชาและเครื� องสั นติ บู ชา
เสรจ็แล้ว พระองค์ทรงอวยพระ
พรแก่ประชาชนในพระนามพระ
เยโฮวาห์
3 และทรงแจกขนมปั งคนละ
ก้อน เนื) อคนละส่วน และขนม
องุ่ นแห้งคนละอัน แก่บรรดา
ประชาชนอิสราเอลทั) งชายและ
หญิง
4 และพระองค์ ทรงตั) งคนเลวี
บางคนให้เป็นผู้ปรนนิบัติหน้า
หีบแห่งพระเยโฮวาห์ ให้ระลึก
ถึง ถวายโมทนาและสรรเสริญ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสรา-
เอล
5อาสาฟเป็นหัวหน้า และรอง
ท่านคือเศคาริยาห์ เยอีเอล เช-
มิราโมท เยฮีเอล มิททีธิยาห์
เอลีอับ เบไนยาห์ โอเบดเอโดม
และเยอีเอล ผู้ซึ� งจะเล่นพิณ
ใหญ่และพิณเขาคู่ อาสาฟเป็น
คนตีฉาบ

6และเบไนยาห์กับยาฮาซี เอล
ปุโรหิตจะเป่าแตรเรื� อยไปหน้า
หีบพันธสัญญาของพระเจ้า

เพลงโมทนาถวาย
แด่พระเยโฮวาห์

7แล้วในวันนั) นดาวิดทรงกาํ-
หนดเป็นครั) งแรกให้มีการร้อง
เพลงโมทนาถวายแด่พระเยโฮ-
วาห์ โดยอาสาฟและพี� น้องของ
ท่าน
8 "จงโมทนาขอบพระคุณพระ
เยโฮวาห์ จงร้องทูลออกพระ
นามพระองค์ จงให้บรรดาพระ
ราชกิจของพระองค์แจ้งแก่ชน
ชาติทั)งหลาย
9 จงร้ องเพลงถวายพระองค์
ร้ องเพลงสดุ ดี ถวายพระองค์
จงเล่ าถึ งการมหัศจรรย์ทั) งสิ) น
ของพระองค์
10 จงอวดพระนามบริสุทธิW ของ
พระองค์ ให้จิตใจของบรรดาผู้
แสวงหาพระเยโฮวาห์เปรมปรีดิW
11 จงแสวงหาพระเยโฮวาห์และ
พระกาํลังของพระองค์ แสวงหา
พระพักตร์ของพระองค์เรื�อยไป
12 จงระลึกถึ งการอัศจรรย์ซึ� ง
พระองค์ทรงกระทาํ การมหัศ-
จรรย์และคาํพิพากษาแห่งพระ
โอษฐ์ของพระองค์
13 โอ เชื) อสายของอิสราเอล ผู้
รับใช้ของพระองค์ ลูกหลานของ
ยาโคบ ผู้เลือกสรรของพระองค์

A พงศาวดาร AI

(A) D ซมอ N:AN; I:AE; A พศด AH:A (D) A พกษ K:AG
(G) สดด NK; สดด EL (H) A พศด AH:AK
(E) D ซมอ DD:A; DN:A; สดด ALH:A-AH (K) A พศด AE:AJ-DL
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14 พระองค์ คื อพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเรา คาํพิพากษาของ
พระองค์อยู่ทั�วไปในแผ่นดินโลก
15 จงจดจาํพันธสัญญาของพระ
องค์อยู่เป็นนิตย์ คือพระวจนะ
ที�พระองค์ทรงบัญชาไว้ตลอดชั�ว
หนึ�งพันชั�วอายุ
16 คือพันธสัญญาซึ� งพระองค์
ทรงกระทาํไว้กับอับราฮัม คาํ
ปฏิ ญาณซึ� งทรงกระทาํ ไ ว้ กั บ
อิสอัค
17 ซึ� งพระองค์ทรงยืนยันอีกกับ
ยาโคบให้ เป็นพระราชบัญญัติ
และแก่อิสราเอลให้ เป็นพันธ-
สัญญานิรันดร์
18 ว่า `เราจะให้แผ่นดินคานา-
อันแก่เจ้า เป็นส่วนมรดกของ
เจ้าทั)งหลาย'
19 เมื� อเจ้าทั) งหลายยังมีคนจาํ-
นวนน้อย จาํนวนน้อยจริง ยัง
เป็นแต่คนอาศัยอยู่ในนั)น
20 พเนจรไปจากประชาชาตินี)
ถึงประชาชาตินั) น จากราชอา-
ณาจักรนี) ถึงอีกชนชาติหนึ�ง
21 พระองค์มิ ได้ทรงยอมให้ ผู้
ใดบีบบังคับเขา พระองค์ทรง
ขนาบกษัตริย์หลายองค์ด้วยเห็น
แก่เขา
22 ว่า `อย่าแตะต้องบรรดาผู้ที�
เราเจิมไว้ อย่าทาํอันตรายแก่
ผู้พยากรณ์ทั)งหลายของเรา'
23 แผ่นดินโลกทั) งสิ) น จงร้อง

เพลงถวายพระเยโฮวาห์ จง
ประกาศความรอดของพระองค์
ทุกๆวัน
24 จงเล่ าถึ งสง่ าราศี ของพระ
องค์ท่ามกลางบรรดาประชาชาติ
ถึ งการมหัศจรรย์ของพระองค์
ท่ ามกลางบรรดาชนชาติ ทั) ง
หลาย
25 เพราะพระเยโฮวาห์นั) นทรง
ยิ� งใหญ่และสมควรจะสรรเสริญ
อย่างยิ�ง    พระองค์ทรงเป็น
ที�เกรงกลัวเหนือพระทั)งปวง
26 เพราะพระทั) งปวงของชน
ชาติทั) งหลายเป็นรูปเคารพ แต่
พระเยโฮวาห์ทรงสร้างฟ้าสวรรค์
27 เกียรติและความโอ่อ่าตระ-
การมีอยู่ต่อพระพักตร์พระองค์
กาํลั งและความชื� นบานอยู่ ใน
สถานที�ประทับของพระองค์
28 ตระกูลของชนชาติทั) งหลาย
เอ๋ย จงถวายแด่พระเยโฮวาห์ จง
ถวายสง่าราศีและกาํลังแด่พระ
เยโฮวาห์
29 จงถวายสง่ าราศีซึ� งควรแก่
พระนามของพระองค์ แด่ พระ
เยโฮวาห์ จงนาํเครื� องบูชาและ
มาเข้าเฝ้าพระองค์ จงนมัสการ
พระเยโฮวาห์ด้วยเครื�องประดับ
แห่งความบริสุทธิW
30 ชาวโลกทั)งสิ) นเอ๋ย จงตัวสั�น
ต่ อเบื) องพระพั กตร์ พระองค์
เออ พิภพถูกสถาปนาแล้ว จะไม่

A พงศาวดาร AI

(AG) อสย DI:J (AI) ปฐก AE:D; DI:N; DK:AN; NH:AA (AE) ปฐก DK:AL-AH; NH:AA
(AJ) ปฐก NG:NL; พบญ E:E (DL) ปฐก AD:AE; DL:N; อพย E:AH-AK
(DD) ปฐก DL:E; สดด ALH:AH (DN) สดด JI:A-AN (DI) ลนต AJ:G; A คร K:H-I
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หวั�นไหวเลย
31 จงให้ ฟ้ าสวรรค์ ยิ นดี และ
แผ่นดินโลกเปรมปรีดิW  ให้เขา
พูดในหมู่ บรรดาประชาชาติ ว่า
`พระเยโฮวาห์ทรงครอบครอง'
32 ให้ทะเลคาํรน กับสิ�งทั)งปวง
ที�อยู่ในนั)น ให้ทุ่งนาเริงโลด กับ
สิ�งทุกอย่างที�อยู่ในนั)น
33 แล้วต้นไม้ทั) งสิ) นของป่าไม้
จะร้องเพลง เฉพาะพระพักตร์
พระเยโฮวาห์ ด้วยพระองค์เสดจ็
มาพิพากษาโลก
34 โอ จงโมทนาขอบพระคุณ
พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์
ประเสริฐ เพราะความเมตตา
ของพระองค์ดาํรงเป็นนิตย์
35 และท่านจงกล่าวว่า `โอ ข้า
แต่พระเจ้าแห่งความรอดของข้า
พระองค์ทั) งหลาย ขอจงช่วยข้า
พระองค์ทั) งหลายให้รอด และ
ขอทรงรวบรวมข้าพระองค์ทั) ง
หลาย และทรงช่วยข้าพระองค์
ทั) งปวงให้พ้นจากประชาชาติทั) ง
หลาย เพื�อข้าพระองค์ทั) งหลาย
จะโมทนาขอบพระคุณพระนาม
อันบริสุทธิW ของพระองค์ และ
ลิ งโลดในการสรรเสริ ญพระ
องค์'
36 จงถวายสาธุการแด่พระเย-
โฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลแต่
นิ รันดร์กาลจนถึงนิ รันดร์กาล"
แล้วประชาชนทั) งปวงได้กล่าวว่า

"เอเมน" และได้สรรเสริญพระ
เยโฮวาห์
การตั� งผูป้รนนิบติั ผูเ้ฝ้าประตู

ปุโรหิตและนกัเล่นดนตรี
สําหรบัหีบแห่งพระเจ้า

37 ดาวิดจึงทรงให้อาสาฟและ
พี� น้องของท่านอยู่ที�นั� นต่อหน้า
หีบพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์
ให้ปรนนิบัติอยู่หน้าหีบนั)นเรื�อย
ไปตามงานประจาํวันที�ต้องทาํ
38 ทั) งโอเบดเอโดมและพี� น้อง
หกสิ บแปดคนของท่ านด้ วย
ฝ่ายโอเบดเอโดมบุตรชายเยดู-
ธูนกับโฮสาห์ ให้เป็นคนเฝ้า
ประตู
39 และพระองค์ทรงให้ศาโดก
ปุโรหิต กับพี�น้องของท่านผู้เป็น
ปุโรหิต อยู่หน้าพลับพลาแห่ง
พระเยโฮวาห์ซึ� งอยู่ ในปูชนีย-
สถานสูงเมืองกิเบโอน
40 เพื� อถวายเครื� องเผาบูชาแด่
พระเยโฮวาห์ บนแท่ นเครื� อง
เผาบู ชาในเวลาเช้ าเวลาเย็ น
เสมอ ตามซึ�งได้บันทึกไว้ทั)งสิ) น
ในพระราชบัญญัติของพระเย-
โฮวาห์ ซึ� งพระองค์ทรงบัญชา
อิสราเอล
41 เฮมานและเยดูธูนอยู่กับเขา
ทั) งหลายและบรรดาคนอื� นที�
ถูกเลือก และบ่งชื� อไว้ให้ถวาย
โมทนาแด่พระเยโฮวาห์ เพราะ
ความเมตตาของพระองค์ดาํรง

A พงศาวดาร AI

(NN) อสย HH:AD-AN; ยอล N:A-AG (NG) D พศด H:AN; E:N (NH) สดด ALI:GE-GK
(NI) พบญ DE:AH; A พกษ K:AH (NE) A พศด AI:G; D พศด K:AG (NK) A พศด AN:AG
(NJ) A พกษ N:G; A พศด DA:DJ (GL) อพย DJ:NK (GA) A พศด DH:A-I; D พศด H:AN

 13_1chr.pub 
 page 40

 Saturday, February 27, 2016 22:27 



หน้า 892

อยู่เป็นนิตย์
42 และพร้อมกับเขาเฮมานและ
เยดูธูนมีแตรและฉาบเพื�อบรร-
เลง และเครื� องดนตรีประกอบ
เพลงถวายพระเจ้า ลูกหลาน
ของเยดู ธู นได้ รั บแต่ งตั) งให้
ประจาํประตู
43 และประชาชนทั) งปวงต่างก็
จากไปยังบ้านของตน และดาวิด
เสด็จกลั บเพื� ออวยพรแด่ ราช
วงศ์ของพระองค์

ดาวิดปรารถนาสรา้ง
พระนิเวศของพระเจ้า

(D ซมอ E:A-N)

17
อยู่มาเมื� อดาวิดประทับ
ในพระราชวั งของพระ

องค์ ดาวิดตรัสกับนาธันผู้พยา-
กรณ์ว่า "ดูเถิด เราอยู่ในบ้านทาํ
ด้วยไม้สนสีดาร์ แต่หีบพันธ-
สัญญาแห่งพระเยโฮวาห์อยู่ภาย
ใต้ม่าน"
2และนาธันทูลดาวิดว่า "ขอพระ
องค์ทรงกระทาํทั) งสิ) นตามพระ
ประสงค์ของพระองค์ เพราะ
พระเจ้าทรงสถิตกับพระองค์"
3แต่อยู่มาในคืนวันนั)นเอง พระ
วจนะของพระเจ้ามาถึงนาธันว่า
4 "จงไปบอกดาวิดผู้ รับใช้ของ
เราว่า `พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี) ว่า
เจ้าอย่าสร้างนิเวศให้เราอยู่
5 เพราะเราไม่ เคยอยู่ ในนิ เวศ
นับแต่วันที� เราพาอิสราเอลขึ) น

มาจนกระทั� งวันนี)  แต่เราได้ไป
จากเต็นท์นี) ถึงเต็นท์โน้น และ
จากพลับพลาแห่งนี) ถึงแห่งโน้น
6 ในที� ต่างๆที� เราเคลื� อนไปมา
กับอิสราเอลทั) งหมด เราได้เคย
พูดสักคาํกับผู้ วินิจฉัยของอิส-
ราเอลคนใด ผู้ที�เราได้บัญชาให้
เขาเลี) ยงดูประชาชนของเราหรือ
ว่า "ทาํไมเจ้ามิได้สร้างนิเวศด้วย
ไม้สนสีดาร์ให้แก่เรา"'

พนัธสญัญาระหว่าง
พระเจ้ากบัดาวิด
(D ซมอ E:G-AE)

7เพราะฉะนั) นบัดนี) เจ้าจงกล่าว
แก่ดาวิดผู้รับใช้ของเราว่า `พระ
เยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า เราได้
เอาเจ้ามาจากทุ่งหญ้า จากการ
ตามฝูงแพะแกะ เพื� อให้เจ้า
เป็นเจ้าเหนืออิสราเอลประชา
ชนของเรา
8และเราได้อยู่กับเจ้าไม่ ว่าเจ้า
ไปที� ไหน และได้ขจัดบรรดา
ศัตรูของเจ้าให้พ้นหน้าเจ้า และ
เราได้กระทาํให้ เจ้ ามี ชื� อเสี ยง
ใหญ่โตอย่างกับชื� อเสียงของผู้
ยิ�งใหญ่ในโลก
9 และเราจะกาํหนดที� หนึ� งใน
อิสราเอลประชาชนของเรา และ
เราจะปลูกฝังเขาไว้ เพื� อเขาทั) ง
หลายจะได้อยู่ ในที� ของเขาเอง
และไม่ต้องถูกกวนใจอีก และ
คนชั� วจะไม่มาตีปล้นเขาดังแต่

A พงศาวดาร AI, AE

(GN) D ซมอ I:AK-DL (A) D ซมอ E:A; A พศด AG:A
(G) A พศด DK:D-N (E) A ซมอ AI:AA-AN
(J) พบญ 30:1-9; อสย A:AA-AN; ยรม AI:AG-AI; DN:H-K; DG:I; อสค NE:DA-DE
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ก่อนมา
10 ตั) งแต่สมัยเมื�อเราตั) งผู้วินิจ-
ฉัยเหนืออิสราเอลประชาชนของ
เรา และเราจะปราบปรามศัตรู
ทั)งสิ) นของเจ้า ยิ�งกว่านั)นอีก เรา
กล่าวแก่เจ้าว่า พระเยโฮวาห์จะ
ทรงให้เจ้ามีราชวงศ์
11 และอยู่ มาเมื� อวันทั) งหลาย
ของเจ้าครบแล้ว เจ้าจะไปอยู่กับ
บรรพบุรุษของเจ้า เราจะให้เชื) อ
สายของเจ้าที�มาภายหลังเจ้าเกิด
ขึ) น ผู้ซึ�งจะเป็นบุตรชายคนหนึ�ง
ของตัวเจ้าเอง และเราจะสถา-
ปนาอาณาจักรของเขา
12 เขาจะเป็นผู้สร้างนิเวศให้เรา
และเราจะสถาปนาบัลลังก์ของ
เขาไว้เป็นนิตย์
13 เราจะเป็นบิดาของเขา และ
เขาจะเป็นบุตรของเรา เราจะไม่
นาํความเมตตาของเราไปจาก
เขาเสีย อย่างที�เราเอาไปจากคน
ที�อยู่ก่อนเจ้านั)น
14 แต่ เราจะให้ เขาดาํรงอยู่ ใน
นิเวศของเรา และในอาณาจักร
ของเราเป็นนิตย์ เราจะสถาปนา
บัลลังก์ของเขาไว้เป็นนิตย์'"
15 นาธันก็กราบทูลดาวิดตาม
ถ้อยคาํเหล่านี) ทั) งสิ) นและตาม
นิมิตนี) ทั)งหมด

คําอธิษฐานและ
คําสรรเสริญของดาวิด

16 แล้วกษัตริย์ดาวิดก็เสด็จเข้า

ไปประทับนั� งต่อพระพักตร์พระ
เยโฮวาห์ และกราบทูลว่า "โอ
ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้า ข้า
พระองค์เป็นผู้ใดเล่า และราช
วงศ์ของข้าพระองค์เป็นอะไรเล่า
ที�พระองค์ทรงนาํข้าพระองค์มา
ไกลจนถึงแค่นี)
17 โอ ข้าแต่พระเจ้า สิ� งนี) เป็น
ของเล็กน้ อยในสายพระเนตร
ของพระองค์ เพราะพระองค์ยัง
ตรัสถึงราชวงศ์ของผู้ รับใช้ของ
พระองค์ในอนาคตอันไกลที� จะ
มาถึงนั) น และทรงมองข้าพระ
องค์ตามชนชั) นของมนุษย์ที� มี
ฐานะอันสูงส่ง โอ ข้าแต่พระเย-
โฮวาห์พระเจ้า
18 และดาวิดจะกล่าวทูลอะไร
แก่พระองค์ได้อีกในเรื�องเกียรติ
อันทรงประทานแก่ ผู้ รับใช้ของ
พระองค์ เพราะพระองค์ทรง
รู้จักผู้รับใช้ของพระองค์
19 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพื�อ
ทรงเห็นแก่ผู้ รับใช้ของพระองค์
และตามนํ)าพระทัยของพระองค์
เอง พระองค์ทรงกระทาํการ
ใหญ่ยิ�งนี) ทั)งสิ) นเพื�อจะกระทาํให้
สิ�งใหญ่นี) เป็นที� รู้กันทั�วไป
20 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ หามี
ผู้ ใดเหมือนพระองค์ไม่ ไม่มี
พระเจ้ าอื� นใดนอกเหนื อพระ
องค์ ตามที�ข้าพระองค์ทั)งหลาย
ได้ยินกับหูของข้าพระองค์

A พงศาวดาร AE

(AA) A พกษ D:AL; H:H; I:AD; K:AJ-DA; A พศด DD:J-AN; DK:DL; DJ:DK
(AD) สดด KJ:DL-NE (AN) A ซมอ AH:DN-DK; D ซมอ E:AG-AH; D คร I:AK; ฮบ A:H
(AG) สดด KJ:N-G; ลก A:NA-NN (AI) D ซมอ E:AK
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21 ประชาชาติอื�นใดบนแผ่นดิน
โลกเหมือนอิสราเอลประชาชน
ของพระองค์ ผู้ซึ�งพระเจ้าเสดจ็
ไปไถ่ให้ เป็นประชาชนของพระ
องค์ เพื�อทรงกระทาํให้พระองค์
มีพระนามใหญ่ยิ� งโดยสิ� งที�ใหญ่
โตน่าสะพรึงกลัว ในการที�ทรง
ขับไล่ประชาชาติทั) งหลายให้พ้น
หน้าประชาชนของพระองค์ ผู้
ซึ�งพระองค์ทรงไถ่มาจากอียิปต์
22 และพระองค์ทรงกระทาํให้
อิสราเอลประชาชนของพระองค์
เป็นประชาชนของพระองค์เป็น
นิตย์ และข้าแต่พระเยโฮวาห์
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเขา
ทั)งหลาย
23 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ฉะนั) น
บัดนี) ขอให้พระวจนะซึ�งพระองค์
ตรัสเกี� ยวกั บผู้ รับใช้ ของพระ
องค์และเกี�ยวกับราชวงศ์จงดาํ-
รงอยู่เป็นนิตย์ และขอพระองค์
ทรงกระทาํตามที� พระองค์ตรัส
แล้วนั)นเถิด
24 และขอพระนามของพระองค์
สถาปนาไว้และเกรี ยงไกรอยู่
เป็นนิตย์ว่า `พระเยโฮวาห์จอม
โยธาทรงเป็นพระเจ้าแห่งอิสรา-
เอล คือพระเจ้าแก่อิสราเอล'
และวงศ์ของดาวิดผู้ รับใช้ของ
พระองค์จะถู กสถาปนาไว้ ต่ อ
พระพักตร์ของพระองค์
25 โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระ

องค์ เพราะพระองค์ได้ทรงสาํ-
แดงแก่ ผู้ รับใช้ของพระองค์ว่า
พระองค์ จะทรงสร้ างวงศ์ ให้
เพราะฉะนั) นผู้ รับใช้ ของพระ
องค์จึงได้ประสบความกล้าหาญ
ที�จะอธิษฐานต่อพระพักตร์พระ
องค์
26 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ บัดนี)
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า และ
พระองค์ได้ทรงสัญญาสิ� งที� ดีนี)
ให้แก่ผู้รับใช้ของพระองค์
27 เพราะฉะนั) นบัดนี) ขอให้เป็น
ที� พอพระทัยพระองค์ที� จะทรง
อวยพระพรแก่วงศ์ของผู้ รับใช้
ของพระองค์ เพื�อวงศ์นั)นจะดาํ-
รงอยู่ต่อพระพักตร์พระองค์เป็น
นิตย์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
เพราะว่าสิ� งใดที� พระองค์ทรง
อาํนวยพระพร สิ� งนั) นก็ได้รับ
พระพรเป็นนิตย์"

ราชอาณาจักรของดาวิดถูก
สถาปนาไวใ้หม้ ั )นคง

18
และอยู่ ต่อมาดาวิดทรง
โจมตี คนฟีลิสเตี ยและ

ทรงปราบปรามเขาเสีย ทรงยึด
เมืองกัทและชนบทของเมืองนั)น
จากมือคนฟีลิสเตีย
2และพระองค์ทรงโจมตีโมอับ
และคนโมอับก็เป็นผู้ รับใช้ของ
ดาวิดและนาํบรรณาการมาถวาย
3ดาวิดทรงโจมตีฮาดัดเอเซอร์
กษัตริ ย์ ของเมื องโศบาห์ ด้ วย

A พงศาวดาร AE, AK

(DA) พบญ G:I-K; สดด AGE:DL (A) D ซมอ K:A-AK
(D) D ซมอ K:D; สดด IL:K
(N) D ซมอ K:N
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ตรงไปยังเมืองฮามัท ขณะเมื� อ
พระองค์เสด็จไปตั) งอาํนาจการ
ปกครองของพระองค์ที� แม่นํ)า
ยูเฟรติส
4 และดาวิ ดทรงยึ ดรถรบจาก
ท่านมาหนึ� งพันคัน พลม้าเจ็ด
พัน และทหารราบสองหมื�นและ
ดาวิดทรงตัดเอ็นโคนขาม้ารถรบ
เสียสิ) น แต่ทรงเหลือไว้ให้พอ
แก่รถรบหนึ�งร้อยคัน
5 และเมื� อคนซี เรี ยแห่ งเมื อง
ดามัสกัสมาช่วยฮาดัดเอเซอร์
กษัตริย์แห่งเมืองโศบาห์ ดาวิด
ทรงประหารคนซี เรี ยเสี ยสอง
หมื�นสองพันคน
6แล้วดาวิดทรงตั) งทหารประ-
จาํป้อมในซี เรียแห่ งเมืองดา-
มัสกัส และคนซีเรียเป็นผู้รับใช้
ของดาวิด และนาํบรรณาการมา
ถวาย ดาวิดเสด็จไป ณ ที� ใด
พระเยโฮวาห์ ทรงประทานชั ย
ชนะแก่พระองค์ที�นั�น
7ดาวิดทรงยึดโล่ทองคาํที� ผู้ รับ
ใช้ของฮาดัดเอเซอร์ถือ และทรง
นาํมาที�เยรูซาเลม็
8ดาวิดทรงยึดทองสัมฤทธิW เป็น
อั นมากจากเมื องทิบหาทและ
จากเมืองคูน หัวเมืองของฮา-
ดัดเอเซอร์ ซึ� งซาโลมอนทรงใช้
สร้างขันสาครทองสัมฤทธิW และ
เสา และเครื�องใช้ทองสัมฤทธิW
9 เมื�อโทอูกษัตริย์แห่งเมืองฮา-

มัทได้ยินว่า ดาวิดทรงโจมตี
กองทัพทั) งสิ) นของฮาดัดเอเซอร์
กษัตริย์แห่งเมืองโศบาห์แล้ว
10 พระองค์ทรงใช้ฮาโดรัมโอรส
ของพระองค์ไปเฝ้ากษัตริย์ดา-
วิดเพื�อรับเสด็จ และถวายพระ
พรที�พระองค์ทรงรบกับฮาดัด-
เอเซอร์และทรงชนะ (เพราะ
ว่าฮาดัดเอเซอร์ได้สู้ รบกับโทอู
บ่อยๆ) และพระองค์ได้ส่งของ
ทุกอย่างที� ทาํด้วยทองคาํ ด้วย
เงิน และด้วยทองสัมฤทธิW มา
ถวาย
11 และกษัตริย์ดาวิดทูลถวายสิ�ง
เหล่านี) แด่พระเยโฮวาห์ พร้อม
กับเงินและทองคาํซึ� งพระองค์
ทรงนาํมาจากประชาชาติทั) งปวง
จากเอโดม โมอับ คนอัมโมน
คนฟีลิสเตีย และอามาเลข
12 และอาบีชัยบุตรชายนางเศ-
รุยาห์ได้ประหารคนเอโดมหนึ� ง
หมื� นแปดพันคนเสียในหุบเขา
เกลือ
13 และท่ านตั) งทหารประจาํ
ป้อมในเอโดม และคนเอโดมทั)ง
สิ) นได้ เป็นคนรับใช้ของดาวิด
และพระเยโฮวาห์ทรงประทาน
ชัยชนะแก่ดาวิดไม่ ว่าพระองค์
เสดจ็ไป ณ ที�ใดๆ
14 ดาวิ ดจึ งทรงครอบครอง
เหนืออิสราเอลทั) งสิ) น และพระ
องค์ทรงให้ความยุติธรรมและ

A พงศาวดาร AK

(G) D ซมอ K:G (H) D ซมอ K:H-I (K) D ซมอ K:K; A พกษ E:AH, DN; D พศด G:AD, AH
(AL) D ซมอ K:AL-AD (AA) D ซมอ A:A; H:AE-DH; AL:AD
(AD) D ซมอ K:AN; DN:AK; A พศด D:AI (AN) ปฐก DE:DJ; กดว DG:AK; D ซมอ K:AG
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ความเที� ยงธรรมแก่ประชาชน
ของพระองค์ทั)งสิ) น
15 และโยอาบบุตรชายนางเศรุ-
ยาห์ เป็ นผู้ บัญชาการกองทัพ
และเยโฮชาฟัทบุตรชายอาหิลูด
เป็นเจ้ากรมสารบรรณ
16 และศาโดกบุตรชายอาหิทูบ
และอาบีเมเลคบุตรชายอาบียา-
ธาร์เป็นปุโรหิต และชาวะชาเป็น
ราชเลขา
17 และเบไนยาห์บุตรชายเยโฮ-
ยาดาอยู่ เหนือคนเคเรธีและคน
เปเลธ และบรรดาโอรสของดา-
วิดกเ็ป็นเจ้าหน้าที�ชั) นหัวหน้าใน
ราชการของกษัตริย์

สงครามกบัคนอมัโมน
และคนซีเรีย

(D ซมอ AL:A-AJ)

19
และอยู่ต่อมาภายหลังนี)
นาหาชกษัตริ ย์ ของคน

อัมโมนสิ) นพระชนม์ และโอรส
ของพระองค์ได้ขึ) นครอบครอง
แทน
2และดาวิดตรัสว่า "เราจะแสดง
ความเมตตาต่อฮานูนโอรสของ
นาหาช เพราะว่าบิดาของท่านได้
แสดงความเมตตาต่อเรา" ดาวิด
จึ งทรงส่ งผู้ สื� อสารไปเล้ าโลม
ท่านเกี�ยวกับบิดาของท่าน และ
ข้าราชการของดาวิดก็มายังฮา-
นูนในแผ่นดินของคนอัมโมน
เพื�อจะเล้าโลมท่าน

3แต่บรรดาเจ้านายของคนอัม-
โมนทูลฮานูนว่า "พระองค์ดาํริ
ว่าดาวิดส่งผู้ เล้าโลมมาหาพระ
องค์เพราะนับถือพระราชบิดา
ของพระองค์เช่นนั) นหรือ ข้า
ราชการของท่านมาหาพระองค์
เพื�อค้นหาและควํ�าและสอดแนม
แผ่นดินมิใช่หรือ"
4 ฮานู นจึ งจั บข้ าราชการของ
ดาวิดและโกนเขาเสีย และตัด
เครื� องแต่งกายของเขาออกเสีย
ที� ตรงกลางตรงตะโพก แล้ว
ปล่อยตัวไป
5 เมื� อมีบางคนไปทูลดาวิดถึ ง
เรื�องคนเหล่านั)น พระองค์กท็รง
ใช้ให้ไปรับเขา เพราะคนเหล่า
นั)นอายมาก และกษัตริย์ตรัสว่า
"จงพักอยู่ที� เมืองเยรีโคจนกว่า
เคราของท่ านทั) งหลายจะขึ) น
แล้วจึงค่อยกลับมา"
6 เมื� อคนอัมโมนเห็นว่าเขาทั) ง
หลายเป็นที� เกลียดชังแก่ดาวิด
ฮานูนและคนอัมโมนจึงส่งเงิน
หนึ�งพันตะลันต์ไปจ้างรถรบและ
พลม้าจากเมโสโปเตเมีย จาก
ซีเรียมาอาคาห์ และจากโศบาห์
7 เขาได้จ้างรถรบสามหมื� นสอง
พันคันและกษัตริ ย์แห่ งเมื อง
มาอาคาห์กับกองทัพของท่าน ผู้
ซึ� งมาตั) งค่ายอยู่ที�หน้าเมืองเม-
เดบา และคนอัมโมนก็รวบรวม
กันมาจากหัวเมื องของเขาทั) ง

A พงศาวดาร AK, AJ

(AE) D ซมอ K:AK (A) A ซมอ AA:A; D ซมอ AL:A-AJ
(G) อสย DL:G
(I) A พศด AK:H, J
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หลาย และมาทาํสงคราม
8เมื� อดาวิดทรงได้ยินเรื� องนั) น
จึงใช้โยอาบ และกองทัพทแกล้ว
ทหารทั)งสิ) นไป
9คนอัมโมนออกมาจัดทัพตรง
หน้าประตูเมือง และบรรดา
กษัตริย์ที�ยกมาอยู่ที�ชนบทกลาง
แจ้งต่างหาก
10 เมื�อโยอาบเห็นว่าการศึกนั)น
ขนาบอยู่ ข้างหน้าและข้างหลั ง
ท่ านจึ งคั ดเอาจากบรรดาคน
อิสราเอลที� สรรไว้แล้ วและจัด
ทัพเข้าไปต่อสู้ คนซีเรีย
11 ส่วนคนของท่านที� เหลืออยู่
ท่านก็มอบไว้ในการบังคับบัญ-
ชาของอาบีชัยน้องชายของท่าน
คนเหล่ านั) นก็ จั ดเข้ าสู้ กั บคน
อัมโมน
12 และท่านพูดว่า "ถ้ากาํลังคน
ซีเรียแข็งเหลือกาํลังของเราแล้ว
เจ้าจงช่วยเรา แต่ถ้ากาํลังคน
อั มโมนแข็งเกิ นกาํลั งของเจ้ า
เราจะช่วยเจ้า
13 จงมีความกล้าหาญเถิด และ
ให้ เราประพฤติ ตั วอย่ างกล้ า
หาญเพื� อชนชาติของเรา และ
เพื�อหัวเมืองของพระเจ้าของเรา
และขอพระเยโฮวาห์ทรงกระทาํ
สิ� งที� ชอบพระทั ยในสายพระ
เนตรของพระองค์เถิด"
14 ดังนั) นโยอาบและประชาชนผู้
อยู่กับท่านได้เข้ามาใกล้ข้างหน้า

คนซีเรียเพื� อสู้ รบกัน และเขา
ทั) งหลายก็แตกหนี ไปต่อหน้ า
ท่าน
15 และเมื� อคนอัมโมนเห็นว่า
คนซีเรียหนีไปแล้ว เขากห็นีไป
ให้พ้นหน้าอาบีชัยน้องชายของ
โยอาบด้วย และเข้าไปในเมือง
แล้วโยอาบก็กลับมายังเยรูซา-
เลม็
16 แต่ เมื� อคนซี เรียเห็นว่าเขา
พ่ายแพ้แก่อิสราเอล เขาจึงส่ง
ผู้ สื� อสารไปนาํคนซี เรี ยซึ� งอยู่
ฟากแม่นํ)า ข้างโน้นออกมา มี
โชฟัคผู้บังคับบัญชากองทัพของ
ฮาดัดเอเซอร์ เป็นหัวหน้าของ
เขาทั)งหลาย

ดาวิดทรงนาํการสูร้บเอง
17 และเมื� อมีคนกราบทูลดาวิด
พระองค์ก็ทรงรวมอิสราเอลทั) ง
สิ) นเข้าด้วยกัน และข้ามแม่นํ)า
จอร์แดนมาหาเขา และจัดทัพ
ต่อสู้ กับเขา และเมื� อดาวิดทรง
จัดทัพเข้าต่อสู้ กับคนซีเรีย เขา
ทั)งหลายต่อสู้ กับพระองค์
18 และคนซีเรียก็หนีไปต่อหน้า
อิสราเอล และดาวิดทรงประหาร
คนซีเรียคือคนของรถรบเจด็พัน
คนและทหารราบสี�หมื�นคน และ
ฆ่ าโชฟั คผู้ บัญชาการกองทัพ
ของเขาทั)งหลายด้วย
19 และเมื� อผู้ รับใช้ของฮาดัด-
เอเซอร์เห็นว่า เขาพ่ายแพ้ต่อ

A พงศาวดาร AJ

(K) D ซมอ DN:K (J) A ซมอ AE:D (AL) ยชว K:DD (AA) A พศด AA:DL
(AD) นหม G:DL (AN) พบญ NA:I-E (AG) A พกษ DL:AN (AH) รม K:NA
(AI) สดด D:A (AE) อสย DD:I-E (AK) สดด AK:ND (AJ) อสย AL:K
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อิสราเอล เขาก็ยอมทาํสันติ
ภาพกับดาวิด และเป็นผู้ รับใช้
ของพระองค์ คนซีเรียจึงไม่ช่วย
คนอัมโมนอีกต่อไป

โยอาบกบัดาวิด
ชนะเมืองรบับาห์

(D ซมอ AD:DI-NA)

20
และอยู่มาพอสิ) นปีแล้ว
เมื� อบรรดากษัตริย์ยก

กองทัพออกไปรบ โยอาบก็นาํ
กาํลังกองทัพไปกวาดล้างแผ่น
ดินของคนอัมโมน และมาล้อม
เมืองรับบาห์ไว้ แต่ดาวิดประทับ
ที� เยรูซาเล็ม และโยอาบกโ็จมตี
เมืองรับบาห์ และควํ�าเมืองนั)น
เสีย
2และดาวิดทรงถอดมงกุฎจาก
พระเศียรของกษัตริย์ของเขาทั) ง
หลาย พระองค์ทรงทราบว่ามง-
กุฎนั) นมีทองคาํหนักหนึ� งตะ-
ลันต์ และมีเพชรพลอยต่างๆ
ซึ� งต่ อมาอยู่ บนพระเศียรของ
ดาวิด และพระองค์ทรงริบของ
จากเมืองนั) นได้ข้าวของเป็นอัน
มาก
3พระองค์ทรงนาํประชาชนที�อยู่
ในเมืองนั)นออกมา ตั) งเขาให้ทาํ
งานหนักอยู่กับเลื� อยและเหล็ก
ขุดและขวาน และดาวิดทรง
กระทาํเช่นนั)นแก่หัวเมืองทั) งสิ) น
ของคนอัมโมน แล้วดาวิดกับ
ประชาชนทั) งปวงก็กลับสู่ เยรู-

ซาเลม็
การฆ่ามนุษยย์กัษ์

แห่งฟีลิสเตีย
4 และอยู่ มาภายหลั งเกิ ดสง-
ครามขึ) นกับคนฟีลิสเตียที� เมือง
เกเซอร์ แล้วสิบเบคัยคนหุชาห์
ได้สังหารสิปปัยผู้ เป็นลูกหลาน
ของคนยักษ์เสีย และคนฟีลิส-
เตียกถู็กปราบปราม
5และมีสงครามกับคนฟีลิสเตีย
อีก และเอลฮานันบุตรชายยาอีร์
ได้ฆ่ าลามี น้องชายของโกลิอัท
ชาวกัทเสีย ผู้มีหอกที�มีด้ามโต
เท่าไม้กระพั�นทอผ้า
6และมีสงครามที�เมืองกัทอีก มี
ชายคนหนึ� งรูปร่างใหญ่โต ผู้ที�
มือข้างหนึ� งมีนิ) วหกนิ) ว และนิ) ว
เท้าข้างละหกนิ) ว จาํนวนยี�สิบสี�
นิ) ว และเขาเป็นบุตรชายของคน
ยักษ์ด้วย
7และเมื� อเขาท้าทายอิสราเอล
โยนาธานบุ ตรชายชิ เมอี พระ
เชษฐาของดาวิดก็ประหารเขา
เสีย
8คนเหล่านี) บังเกิดแก่คนยักษ์
ในเมืองกัท และเขาล้มตายด้วย
พระหัตถ์ของดาวิด และด้วยมือ
ผู้รับใช้ของพระองค์
ดาวิดนบัจํานวนทหารอิสราเอล

(D ซมอ DG:A-J)

21
ซาตานได้ ยื นขึ) นต่ อสู้
อิสราเอล และดลพระ

A พงศาวดาร AJ-DA

(A) D ซมอ AA:A, D-AD:DH; AD:DI (D) D ซมอ AD:NL-NA
(G) D ซมอ DA:AK; A พศด AA:DJ (H) A ซมอ AE:E; A พศด AA:DN
(I) A ซมอ H:K; D ซมอ DA:DL (A) D ซมอ DG:A-DH; โยบ A:I
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ทัยให้ดาวิดนับจาํนวนอิสราเอล
2ดาวิดจึงตรัสกับโยอาบและผู้
บังคับบัญชากองทัพว่า "จงไป
นับอิสราเอล ตั) งแต่เมืองเบ-
เออร์เชบาถึงเมืองดาน แล้วนาํ
รายงานมาให้เราเพื�อจะได้ทราบ
จาํนวนรวมของเขาทั)งหลาย"
3แต่โยอาบทูลว่า "ขอพระเย-
โฮวาห์ทรงเพิ� มประชาชนของ
พระองค์อีกร้อยเท่าของที�มีอยู่
แล้ว ข้าแต่กษัตริย์เจ้านายของ
ข้าพระองค์ แต่ประชาชนนี) ทั) ง
สิ) นเป็นผู้ รับใช้ของเจ้านายของ
ข้าพระองค์มิใช่หรือ ไฉนเจ้า
นายของข้าพระองค์จึงรับสั� งเช่น
นี)  ไฉนพระองค์จึงทรงนาํการ
ละเมิดมาสู่อิสราเอล"
4แต่โยอาบขัดรับสั�งของกษัตริย์
มิได้ โยอาบจึงจากไป และไป
ตลอดคนอิสราเอลทั) งสิ) น และ
กลับมายังเยรูซาเลม็
5และโยอาบถวายจาํนวนประ-
ชาชนที�นับได้แก่ดาวิด ในอิส-
ราเอลทั) งสิ) นมี หนึ� งล้ านหนึ� ง
แสนคนที� ชักดาบ และในยูดาห์
มีสี�แสนเจด็หมื�นคนที�ชักดาบ
6แต่ท่านมิได้นับเลวีและเบน-
ยามินท่ามกลางจาํนวนนั) นด้วย
เพราะว่าพระดาํรัสของกษัตริย์
เป็นที�น่ารังเกียจแก่โยอาบ

ดาวิดทรงเลือกโรคระบาด
7แต่พระเจ้าไม่ทรงพอพระทัย

ในเรื� องนี)  พระองค์จึงทรงลง
โทษอิสราเอล
8และดาวิดทูลพระเจ้าว่า "ข้า
พระองค์ ได้ทาํบาปใหญ่ ยิ� งใน
การที� ข้าพระองค์ได้กระทาํสิ� งนี)
ข้าแต่พระองค์ บัดนี) ขอทรงให้
อภัยความชั� วช้าของผู้ รับใช้ของ
พระองค์ เพราะข้าพระองค์ได้
กระทาํการอย่างโง่เขลามาก"
9และพระเยโฮวาห์ตรัสกับกาด
ผู้ทาํนายของดาวิดว่า
10 "จงไปบอกดาวิดว่า `พระเย-
โฮวาห์ตรัสดังนี) ว่า เราเสนอเจ้า
สามประการ จงเลือกเอาประ-
การหนึ�ง เพื�อเราจะได้กระทาํให้
แก่เจ้า'"
11 กาดจึ งเ ข้ าเ ฝ้ าดาวิ ดและ
กราบทูลพระองค์ว่า "พระเยโฮ-
วาห์ตรัสดังนี) ว่า จงเลือกเอาตาม
ที�เจ้าพอใจ
12 คือ กันดารอาหารสามปี
หรือการล้างผลาญโดยศัตรูของ
เจ้ าสามเดื อนขณะที� ดาบของ
ศัตรูจะขับเจ้าทัน หรือดาบของ
พระเยโฮวาห์สามวันคือโรคระ-
บาดบนแผ่นดิน และทูตสวรรค์
ของพระเยโฮวาห์ทาํลายทั� วไป
ในดินแดนทั) งสิ) นของอิสราเอล
ฉะนั) นบัดนี) ขอทรงพิจารณาดูว่า
จะให้ ข้าพระองค์กราบทูลพระ
องค์ ผู้ ทรงใช้ ข้าพระองค์มาว่า
ประการใด"

A พงศาวดาร DA

(D) A พศด DE:DN-DG (I) A พศด DE:DG (K) D ซมอ AD:AN; DG:AL
(J) A ซมอ J:J; D พกษ AE:AN; A พศด DJ:DJ; D พศด AI:E, AL; อสย NL:J-AL
(AL) D ซมอ DG:AD-AG (AD) D ซมอ DG:AN
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13 แล้ วดาวิ ดตรั สกั บกาดว่ า
"เรามีความกระวนกระวายมาก
ขอให้ เราตกเข้ าไปอยู่ ในพระ
หัตถ์ของพระเยโฮวาห์ เพราะ
พระกรุณาคุณของพระองค์ใหญ่
ยิ�งนัก แต่ขออย่าให้เราตกเข้าไป
ในมือของมนุษย์เลย"
14 ดังนั) นพระเยโฮวาห์ทรงให้
โรคระบาดเกิดขึ) นในอิสราเอล
และคนอิสราเอลได้ล้มตายเจ็ด
หมื�นคน
15 และพระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์
ไปยังเยรูซาเล็มเพื� อจะทาํลาย
เสีย แต่เมื�อท่านจะลงมือทาํลาย
พระเยโฮวาห์ทรงทอดพระเนตร
และพระองค์ทรงกลับพระทัยใน
เหตุร้ายนั) น และพระองค์ตรัส
กั บทู ตสวรรค์ ผู้ ทาํ ลายนั) นว่ า
"พอแล้ว ยับยั) งมือของเจ้าได้"
ส่วนทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์
ก็กาํลังยืนอยู่ที�ลานนวดข้าวของ
โอรนันคนเยบุส
16 และดาวิดแหงนพระพักตร์
ทรงเห็นทูตสวรรค์ของพระเย-
โฮวาห์ ยืนระหว่างแผ่นดินโลก
และฟ้าสวรรค์ และในมือถือ
ดาบที� ชักออกเหนือเยรูซาเล็ม
แล้วดาวิดและพวกผู้ ใหญ่ของ
อิสราเอล ผู้ได้สวมผ้ากระสอบ
แล้ว กซ็บหน้าลง
17 และดาวิ ดทู ลพระเจ้ า ว่ า
"ข้าพระองค์มิใช่หรือที�บัญชาให้

นับประชาชน ข้าพระองค์เป็น
ผู้ได้กระทาํบาป และได้กระทาํ
ความชั� วร้ายยิ� งนัก แต่บรรดา
แกะเหล่านี) เขาได้กระทาํอะไร
โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของข้าพระองค์ ขอพระหัตถ์
ของพระองค์ อยู่ เหนื อข้ าพระ
องค์และราชวงศ์ของข้าพระองค์
แต่ ขออย่ าให้ โรคร้ ายนั) นอยู่
เหนือประชาชนของพระองค์"
พระเจ้าทรงเลือกลานนวดขา้ว

ของโอรนนั (อาราวนาห)์
ใหเ้ป็นที)สรา้งพระวิหาร
(D ซมอ DG:AK-DH)

18 แล้วทูตสวรรค์ของพระเย-
โฮวาห์ได้บัญชาให้กาดทูลดาวิด
ว่า ให้ดาวิดขึ) นไปสร้างแท่นบูชา
ถวายแด่พระเยโฮวาห์ที�ลานนวด
ข้าวของโอรนันคนเยบุส
19 ดาวิดจึงเสด็จขึ) นไปตามคาํ
ของกาด ซึ� งท่านได้กราบทูลใน
พระนามของพระเยโฮวาห์
20 ฝ่ ายโอรนั นกาํ ลั งนวดข้ าว
สาลีอยู่ ท่านหันมาเห็นทูต
สวรรค์ บุตรชายสี�คนของท่านที�
อยู่กับท่านกซ่็อนตัวเสีย
21 เมื� อดาวิดเสด็จมายังโอรนัน
โอรนันมองเห็นดาวิด และออก
ไปจากลานนวดข้าวถวายบังคม
ดาวิดด้วยซบหน้าลงถึงดิน
22 และดาวิดตรัสกับโอรนันว่า
"จงให้ที�ลานนวดข้าวแก่เราเถิด

A พงศาวดาร DA

(AN) สดด HA:A; ANL:G, E (AG) A พศด DE:DG
(AH) ปฐก I:I; D ซมอ DG:AI, AK-DG; D พศด N:A (AI) ยชว H:AN; D พศด N:A
(AE) D ซมอ E:K; สดด EG:A (AK) D พศด N:A
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เพื� อเราจะสร้างแท่นบูชาถวาย
แด่พระเยโฮวาห์บนนั) น จงให้
แก่เราตามราคาเตม็ เพื�อว่าโรค
ระบาดนั) นจะได้ ระงับเสี ยจาก
ประชาชน"
23 แล้วโอรนันกราบทูลดาวิดว่า
"ขอทรงรับไปเถิดพ่ะย่ะค่ะ และ
ขอกษัตริ ย์ เจ้ านายของข้าพระ
องค์กระทาํสิ� งที� พระองค์ทรง
เห็นชอบเถิด นี� พ่ะย่ะค่ะ
ข้าพระองค์ขอถวายวัวสาํหรับ
เครื�องเผาบูชา และถวายเลื� อน
นวดข้าวให้เป็นฟืน แล้วข้าวสาลี
เป็นธัญญบูชา ข้าพระองค์ขอ
ถวายหมด"
24 แต่ กษั ตริ ย์ ดาวิ ดตรั สกั บ
โอรนันว่า "หามิได้ แต่เราจะซื) อ
เอาตามราคาเต็ม เราจะไม่เอา
ของของเจ้าถวายพระเยโฮวาห์
หรือถวายสิ� งที� เรามิ ได้ เสี ยค่า
เป็นเครื�องเผาบูชา"
25 ดาวิดจึงทรงชาํระให้โอรนัน
เป็นทองคาํนํ)า หนักหกร้อยเช-
เขลเพื�อที�นั)น
26 ดาวิดก็ทรงสร้างแท่นบูชา
ถวายแด่พระเยโฮวาห์ที�นั�น และ
ทรงถวายเครื�องเผาบูชา และ
เครื� องสันติบูชา และกราบทูล
ออกพระนามพระเยโฮวาห์ และ
พระเยโฮวาห์ทรงตอบพระองค์
ด้ วยไฟจากสวรรค์ บนแท่ น
เครื�องเผาบูชา

27 แล้วพระเยโฮวาห์ก็ทรงบัญ-
ชาทูตสวรรค์ และท่านกเ็อาดาบ
ใส่ฝักเสีย
28 ครั) งนั) น เมื� อดาวิดทรงเห็น
ว่ าพระเยโฮวาห์ทรงตอบพระ
องค์ที� ลานนวดข้าวของโอรนัน
คนเยบุส พระองค์ก็ทรงถวาย
สัตวบูชาที�นั�น
29 เพราะพลับพลาของพระเย-
โฮวาห์ซึ� งโมเสสได้สร้างขึ) นใน
ถิ� นทุรกันดาร และแท่นเครื� อง
เผาบูชา ในเวลานั) นอยู่ในปูช-
นียสถานสูงที�กิเบโอน
30 แต่ดาวิดจะไปทูลถามพระ
เจ้าที� นั� นไม่ได้ เพราะพระองค์
ทรงกลัวดาบของทูตสวรรค์ของ
พระเยโฮวาห์

ดาวิดทรงเตรียมวตัถุ
สําหรบัการสรา้งพระวิหาร

22
แล้วดาวิดตรัสว่า "นี�
แหละพระนิ เวศของ

พระเยโฮวาห์พระเจ้า นี� แหละ
แท่นเครื�องเผาบูชาสาํหรับอิส-
ราเอล"
2ดาวิดทรงบัญชาให้รวบรวมคน
ต่างด้าวที� อยู่ ในแผ่นดินอิสรา-
เอล และพระองค์ทรงจัดคน
สกัดหินให้เตรียมหินสกัดเพื� อ
สร้างพระนิเวศของพระเจ้า
3 ดาวิดยั งทรงจั ดสะสมเหล็ก
เป็นจาํนวนมาก เพื� อเป็นตะปู
ของบานประตูรั) วและเป็นเหล็ก

A พงศาวดาร DA, DD

(DH) D ซมอ DG:DG (DI) ลนต J:DG; วนฉ I:DA; A พกษ AK:NI-NK; D พศด N:A; E:A
(DJ) A พกษ N:G; A พศด A:N; AI:NJ (A) พบญ AD:H; D ซมอ DG:AK; A พศด DA:AK
(D) A พกษ H:AE-AK; J:DL-DA; D พศด D:AE-AK (N) A พกษ E:GE; A พศด DD:AG
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หนีบ  ทั)งทองสัมฤทธิW เป็นจาํ-
นวนมากเหลือที�จะชั�งได้
4 และไม้ สนสี ดาร์ นั บไม่ ถ้ วน
เพราะว่าชาวไซดอน และชาว
ไทระ ได้นาํไม้สนสีดาร์จาํนวน
มากมายมาถวายดาวิด
5เพราะดาวิดตรัสว่า "ซาโลมอน
บุตรชายของเรายังเด็กอยู่ และ
ไม่เคยงาน และพระนิเวศซึ� งจะ
สร้างถวายพระเยโฮวาห์นั) นต้อง
หรูหราอย่างยิ� ง มีชื� อเสียงและ
สง่ าราศี ในบรรดาประเทศทั) ง
หลาย เพราะฉะนั) นบัดนี) เราจึง
จะจัดเตรียมไว้" ดาวิดจึงทรงจัด
วัตถุ เป็นจาํนวนมากก่อนพระ
องค์สิ) นพระชนม์

ดาวิดทรงกําชบัซาโลมอน
6แล้วพระองค์ทรงเรียกซาโล-
มอนราชโอรสของพระองค์ และ
กาํ ชั บท่ านให้ สร้ างพระนิ เวศ
ถวายพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่ง
อิสราเอล
7ดาวิดรับสั� งซาโลมอนว่า "ลูก
เอ๋ย เรามีใจประสงค์ที� จะสร้าง
พระนิ เวศถวายพระนามแห่ ง
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา
8แต่พระวจนะของพระเยโฮวาห์
มายังเราว่า `เจ้าได้ทาํให้โลหิต
ตกมาก และได้ทาํสงครามใหญ่
โต เจ้าอย่าสร้างพระนิเวศเพื�อ
นามของเราเลย เพราะเจ้าได้ทาํ
ให้โลหิตตกเป็นอันมากต่อสาย

ตาของเราบนแผ่นดินโลก
9ดูเถิด บุตรชายคนหนึ�งจะบัง-
เกิดมาแก่เจ้า เขาจะเป็นคนแห่ง
ความสงบ เราจะให้ความสงบ
แก่เขาให้พ้นจากศัตรูทั) งสิ) นของ
เขารอบข้าง เพราะเขาจะมีชื�อว่า
ซาโลมอน และเราจะให้สันติ
ภาพและความสงบแก่อิสราเอล
ในสมัยของเขา
10 เขาจะสร้ างพระนิ เวศเพื� อ
นามของเรา เขาจะเป็นบุตรของ
เรา และเราจะเป็นบิดาของเขา
และเราจะสถาปนาราชบัลลั งก์
ของเขาเหนืออิสราเอลเป็นนิตย์'
11 นี� แหละ ลูกของข้าเอ๋ย ขอ
พระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่กับเจ้า
และขอให้เจ้ามีความสาํเรจ็ และ
สร้างพระนิเวศของพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเจ้าสาํเร็จดังที�พระ
องค์ตรัสถึงเรื�องเจ้า
12 ขอเพียงพระเยโฮวาห์ประ-
สาทให้เจ้ามีความเฉลียวฉลาด
และความเข้าใจ และทรงตั) งเจ้า
ให้ปกครองอิ สราเอลและทรง
โปรดให้เจ้ารักษาพระราชบัญ-
ญัติ ของพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
ของเจ้า
13 แล้วเจ้าจะทาํสาํเรจ็ ถ้าเจ้าจะ
ระมัดระวังที� จะปฏิบัติตามกฎ
เกณฑ์และคาํตัดสินซึ� งพระเย-
โฮวาห์ทรงบัญชากับโมเสสเกี�ยว
กับอิสราเอล จงเข้มแขง็และกล้า

A พงศาวดาร DD

(G) A พกษ H:I-AL (H) A พกษ N:E; A พศด DJ:A-D (E) พบญ AD:H, AA; D ซมอ E:A
(K) D ซมอ E:H-AN; A พกษ H:N (J) A พกษ G:DL, DH (AL) D ซมอ E:AN; A พกษ H:H
(AA) A พศด DD:AI (AD) A พกษ N:J-AD; D พศด A:AL (AN) พบญ NA:E-K; ยชว A:I
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หาญเถิด อย่ากลัวและอย่าท้อ
ถอยเลย
14 และดูเถิด เราได้จัดเตรียม
ไว้เพื� อพระนิเวศของพระเยโฮ-
วาห์ด้วยความเหนื� อยยากอย่าง
ยิ� ง เป็นทองคาํหนักหนึ� งแสน
ตะลันต์ เงินหนักหนึ� งล้านตะ-
ลันต์ ทองสัมฤทธิW และเหล็ก
เหลือที�จะชั� ง เพราะมีมากมาย
เหลือเกิน เราได้จัดเตรียมตัวไม้
และหินด้วย เจ้าจะเพิ�มเติมเข้า
อีกกไ็ด้
15 ยิ� งกว่ านั) นเจ้ ามี คนทาํงาน
มากมาย คือช่างสกัดหิน ช่างก่อ
ช่างไม้ และช่างฝีมือทุกชนิด
16 ส่วนทองคาํ เงิน ทองสัม-
ฤทธิW  และเหล็กนั) นก็มีมากมาย
เหลือที� จะนับได้ ลุกขึ) นทาํไป
เถิด ขอพระเยโฮวาห์ทรงสถิต
อยู่กับเจ้า"
ดาวิดทรงบญัชาประมุขทั�งปวง
ของอิสราเอลใหช่้วยซาโลมอน
17 ดาวิดทรงบัญชาประมุขทั) ง
ปวงของอิสราเอลให้ช่วยซาโล-
มอนโอรสของพระองค์ด้วยว่า
18 "พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
เจ้าทรงสถิตอยู่กับเจ้ามิใช่หรือ
และพระองค์มิ ได้ประทานการ
หยุดพักสงบแก่เจ้าทุกด้านหรือ
เพราะพระองค์ ทรงมอบชาว
แผ่นดินนี) ไว้ในมือของเรา และ
แผ่นดินนั) นก็ราบคาบต่อพระ

พักตร์พระเยโฮวาห์และต่อหน้า
ประชาชนของพระองค์
19 บัดนี) จงตั) งจิตตั) งใจของเจ้าที�
จะแสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเจ้า จงลุกขึ) นสร้างสถาน
บริสุ ทธิW ของพระเยโฮวาห์พระ
เจ้า เพื� อว่าหีบพันธสัญญาของ
พระเยโฮวาห์ก็ดี และเครื� อง
ใช้อันบริสุทธิWของพระเจ้ากด็ี จะ
ได้นาํเอามาไว้ในพระนิเวศที�จะ
สร้างขึ) นเพื� อพระนามของพระ
เยโฮวาห์"

ดาวิดทรงตั� งซาโลมอน
ใหเ้ป็นกษตัริย์

23
เมื� อดาวิดทรงชราและ
หง่อมแล้ว พระองค์

ทรงตั) งซาโลมอนโอรสของพระ
องค์ให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสรา-
เอล
2ดาวิดทรงให้ประชุมเจ้านายทั)ง
สิ) นของอิสราเอล และบรรดา
ปุโรหิตและคนเลวี
3คนเลวีนั) นอายุตั) งแต่สามสิบปี
ขึ) นไปก็ให้นับไว้ และรวมได้
สามหมื�นแปดพันคน
4ดาวิดตรัสว่า "จากพวกนี)  สอง
หมื� นสี� พันคนจะต้องดูแลการ
งานในพระนิเวศของพระเยโฮ-
วาห์ และหกพันคนเป็นเจ้า
หน้าที�และผู้วินิจฉัย
5สี� พันคนเป็นนายประตู และ
อีกสี�พันคนจะถวายสรรเสริญแด่

A พงศาวดาร DD, DN

(AG) A พศด DD:N (AI) A พศด DD:AA (AE) A พศด DK:A-I
(AK) พบญ AD:AL; ยชว DD:G (AJ) A พกศ H:N (A) A พกษ A:NN-GL; A พศด DK:G-H
(N) กดว G:A-N (G) พบญ AI:AK-DL; D พศด D:D (H) A พศด AH:AI; D พศด DJ:DH
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พระเยโฮวาห์ด้วยเครื� องดนตรี
ซึ�งเราได้สร้างไว้ให้ใช้สรรเสริญ"
6 และดาวิ ดทรงจั ดแบ่ งเป็ น
กองๆตามบุตรชายของเลวี คือ
เกอร์โชม โคฮาท และเมรารี
ผูสื้บสายโลหิตของเกอรโ์ชม

(กดว N:DH-DI)
7จากคนเกอร์โชมคือ ลาดาน
และชิเมอี
8บุตรชายของลาดานคือ เยฮี-
เอลผู้ เป็นหัวหน้า และเศธาม
และโยเอล สามคน
9บุตรชายของชิเมอีคือ เชโลมิท
ฮาซีเอล และฮาราน สามคน คน
เหล่านี) เป็นประมุขของบรรพ-
บุรุษลาดาน
10 และบุตรชายของชิ เมอี คื อ
ยาหาท ศินา เยอูช และเบรียาห์
ทั)งสี�คนนี) เป็นบุตรชายของชิเมอี
11 และยาหาทเป็นหัวหน้า และ
ศิซาห์เป็นที�สอง แต่เยอูช
และเบรียาห์ ไม่มี บุตรชายมาก
เพราะฉะนั) นในการนับจึ งรวม
เข้าเป็นเรือนบรรพบุรุษเดียวกัน

ผูสื้บสายโลหิตของโคฮาท
(กดว N:DE-NA)

12 บุตรชายของโคฮาทคือ อัม-
ราม อิสฮาร์ เฮโบรน และอุสซี-
เอล สี�คน
13 บุตรชายของอัมรามคือ อา-
โรนและโมเสส เขาตั) งอาโรนไว้
ต่างหากให้เป็นผู้ทาํพิธีชาํระสิ� ง

ของที�บริสุทธิW ที� สุด ทั) งเขาและ
บุตรชายของเขาสืบไปเป็นนิตย์
เพื�อเผาเครื�องหอมถวายต่อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์และปรนนิ-
บัติพระองค์ และอวยพระพรใน
พระนามของพระองค์เป็นนิตย์
14 ฝ่ ายโมเสสคนของพระเจ้ า
นั)น บุตรชายของท่านมีชื� อเสียง
ท่ามกลางคนตระกูลเลวี
15 บุตรชายของโมเสส คือ
เกอร์โชม กับ เอลีเยเซอร์
16 บุตรชายของเกอร์โชม คือ
เชบูเอลผู้เป็นหัวหน้า
17 บุตรชายของเอลีเยเซอร์ คือ
เรหับยาห์ผู้เป็นหัวหน้า เอลีเย-
เซอร์ไม่มีบุตรชายอีก แต่บุตร
ชายของเรหับยาห์มีมากนัก
18 บุตรชายของอิสฮาห์คือ เช-
โลมิทผู้เป็นหัวหน้า
19 บุตรชายของเฮโบรนคือ เย-
รียาห์ผู้เป็นหัวหน้า อามาริยาห์
ที�สอง ยาฮาซีเอลที�สาม และเย-
คาเมอัมที�สี�
20 บุตรชายของอุสซีเอลคือ มี-
คาห์ผู้เป็นหัวหน้า และอิสชีอาห์
ที�สอง

ผูสื้บสายโลหิตของเมรารี
(กดว N:NN-NE)

21 บุตรชายของเมรารี คือ
มาห์ลีและมูชี บุตรชายของ
มาห์ลีคือ เอเลอาซาร์และคีช
22 เอเลอาซาร์สิ) นชีวิตไม่มีบุตร

A พงศาวดาร DN

(I) อพย I:AI; กดว DI:HE (E) A พศด DI:DA (AD) อพย I:AK (AN) อพย I:DL; DK:A
(AG) A พศด DI:DN (AH) อพย AK:N-G (AI) A พศด DI:DG (AE) A พศด DI:DH
(AK) A พศด DG:DD (AJ) A พศด DG:DN (DA) A พศด DG:DI, DJ (DD) กดว NI:I
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ชาย มีแต่บุตรสาว บุตรชายของ
คีชผู้ เป็นญาติของเขาแต่งงาน
กับเขา
23 บุตรชายของมูชีคือ มาห์ลี
เอเดอร์ และเยรีโมท สามคน

การจัดงานของคนเลวีใหม่
24 คนเหล่ านี) เป็นคนเลวีตาม
เรือนบรรพบุรุษของเขา เป็น
ประมุขของบรรพบุ รุษของเขา
ตามที� เขาได้ ขึ) นทะเบี ยนไว้
ตามจาํนวนชื� อรายบุคคล อายุ
ตั) งแต่ยี� สิบปีขึ) นไป ผู้ซึ� งจะทาํ
งานปรนนิบัติ ในพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห์
25 เพราะดาวิดตรัสว่า "พระเย-
โฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลได้
ประสาทการหยุ ดพั กสงบแก่
ประชาชนของพระองค์ เพื�อเขา
ทั) งหลายจะอาศัยอยู่ ในเยรูซา-
เลม็เป็นนิตย์
26 และคนเลวี จึ งไม่ ต้ องหาบ
หามพลับพลาหรือเครื�องใช้ใดๆ
เพื�องานปรนนิบัติอีกเลย"
27 เพราะตามพระดาํรัสสุดท้าย
ของดาวิด คนเลวีตั) งแต่อายุยี�สิบ
ปีขึ) นไปถูกนับ
28 แต่หน้าที�ของเขาจะต้องคอย
ช่วยบุตรชายของอาโรนในงาน
ปรนนิบัติพระนิเวศแห่งพระเย-
โฮวาห์ มีงานดูแลลานและห้อง
และงานชาํระของทุกอย่างที�บริ-
สุทธิW  และงานใดๆซึ� งเป็นงาน

ปรนนิบัติของพระนิเวศแห่งพระ
เจ้า
29 และช่วยเกี� ยวกับเรื� องขนม
ปังหน้าพระพักตร์ด้วย เรื� อง
ยอดแป้ งสาํ ห รั บธั ญญบู ชา
ขนมแผ่นไร้เชื) อ และของปิ) งใน
กระทะ ของบูชาคลุกนํ)ามัน และ
เครื�องตวง เครื�องวัดทุกขนาด
30 และทุกๆเช้ าเขาจะต้องยืน
โมทนาและสรรเสริญพระเยโฮ-
วาห์ และเวลาเยน็กเ็ช่นเดียวกัน
31 ทั) งในเวลาเมื� อถวายบรรดา
เครื� องเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์
ในวันสะบาโต ในวันขึ) นหนึ� งคํ�า
ในวันเทศกาลกาํหนด ตามจาํ-
นวนที� กาํหนดให้ถวายบูชาต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ทุกวัน
เรื�อยไป
32 ดังนี) แหละเขาจะดูแลพลับ-
พลาแห่งชุมนุมและดูแลที�บริ-
สุทธิW  และจะรับใช้บุตรชายของ
อาโรนพี� น้องของเขา เพื� องาน
ปรนนิบัติแห่งพระนิเวศของพระ
เยโฮวาห์

กองเวรของลูกหลานอาโรน

24
กองเวรของลู กหลาน
อาโรนมีดังนี)  บุตรชาย

ของอาโรนคือ นาดับ อาบีฮู เอ-
เลอาซาร์ และอิธามาร์
2แต่นาดับและอาบี ฮูสิ) นชี วิต
ก่อนบิดาของตนและไม่มี บุตร
เอเลอาซาร์และอิ ธามาร์ จึ งทาํ

A พงศาวดาร DN, DG

(DN) A พศด DG:NL (DG) กดว A:N; AL:AE (DH) A พศด DD:AK (DI) กดว G:H, AH; E:J
(DE) D ซมอ DN:A (DJ) อพย DG:H-J; DH:NL (NA) ลนต DN:D-G; กดว AL:AL
(ND) กดว A:HN; N:I-J, NK (A) ลนต AL:A-I; กดว DI:IL-IA (D) กดว N:A-G; DI:IA
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หน้าที�ตาํแหน่งปุโรหิต
3 ด้วยความช่วยเหลือของศา-
โดกบุตรชายเอเลอาซาร์ และ
อาหิ เมเลคบุ ตรชายอิ ธามาร์
ดาวิดได้ทรงจัดเป็นเวรตามหน้า
ที� ในการปรนนิ บัติ ของเขาทั) ง
หลาย
4มีหัวหน้าในหมู่ บุตรชายของ
เอเลอาซาร์มากกว่าในหมู่ บุตร
ชายของอิธามาร์ เขาจึงจัดแบ่ง
ดังนี)  พวกบุตรชายของเอเลอา-
ซาร์มีสิบหกคนเป็นหัวหน้าตาม
เรือนบรรพบุรุษของเขา และใน
หมู่ พวกบุตรชายของอิ ธามาร์
ตามเรือนบรรพบุ รุษของเขามี
แปดคน
5เขาทั) งหลายจัดแบ่งด้วยสลาก
เหมือนกันหมด เพราะมีเจ้า
หน้าที�ของสถานบริสุทธิW  และเจ้า
หน้าที�แห่งพระนิเวศของพระเจ้า
เป็นบุตรชายของเอเลอาซาร์กับ
บุตรชายของอิธามาร์ทั)งสองฝ่าย
6และเชไมอาห์บุตรชายนาธัน-
เอลอาลักษณ์ ผู้เป็นพวกเลวี ได้
บันทึกไว้ต่อพระพักตร์กษัตริย์
ต่อหน้าเจ้านาย และศาโดก
ปุโรหิต และอาหิเมเลคบุตรชาย
อาบียาธาร์ และต่อหน้าประมุข
ของบรรพบุรุษของปุโรหิตและ
ของคนเลวี เขาจับสลากครอบ
ครัวหนึ�งจากเอเลอาซาร์ และจับ
สลากครอบครัวหนึ� งจากอิธา-

มาร์
7สลากแรกตกกับเยโฮยาริบ ที�
สองตกแก่เยดายาห์
8ที�สามแก่ฮาริม ที�สี�แก่เสโอริม
9ที� ห้าแก่มัลคิยาห์ ที�หกแก่
มิยามิน
10 ที� เจ็ดแก่ฮักโขส ที� แปดแก่
อาบียาห์
11 ที� เก้าแก่เยชูอา ที�สิบแก่เช-
คานิยาห์
12 ที�สิบเอด็แก่เอลียาชีบ ที�สิบ
สองแก่ยาคิม
13 ที�สิบสามแก่หุปปาห์ ที�สิบสี�
แก่เยเชเบอับ
14 ที�สิบห้าแก่บิลกาห์ ที�สิบหก
แก่อิมเมอร์
15 ที�สิบเจด็แก่เฮซีร์ ที�สิบแปด
แก่อัฟเซส
16 ที� สิบเก้าแก่เปธาหิยาห์ ที�
ยี�สิบแก่เยเฮเซเคล
17 ที� ยี� สิบเอ็ดแก่ยาคีน ที� ยี� สิบ
สองแก่กามูล
18 ที� ยี� สิบสามแก่เดไลยาห์ ที�
ยี�สิบสี�แก่มาอาซิยาห์
19 คนเหล่านี) มีหน้ าที� กาํหนด
ของเขาในการปรนนิบัติที�จะเข้า
ไปในพระนิ เวศของพระเยโฮ-
วาห์ ตามระเบียบที�อาโรนบิดา
ของเขาได้ตั) งไว้สาํหรับเขาทั) ง
หลาย ดังที�พระเยโฮวาห์พระเจ้า
แห่งอิสราเอลได้ทรงบัญชาเขา
ไว้

A พงศาวดาร DG

(N) A พศด AK:AI
(AL) นหม AD:G, AE; ลก A:H
(AJ) A พศด J:DH
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ผูสื้บสายโลหิตของโคฮาท
20 ฝ่ายลูกหลานของเลวีที� เหลือ
อยู่คือ จากบุตรชายของอัมราม
มี ชูบาเอล จากบุตรชายของ
ชูบาเอลมี เยเดยาห์
21 ฝ่ายเรหับยาห์ คือจากบุตร
ชายของเรหับยาห์มี อิสชีอาห์ ผู้
เป็นหัวหน้า
22 จากคนอิสฮาร์มี เชโลโมท
จากบุตรชายของเชโลโมทมี ยา-
หาท
23 และบุตรชายของเฮโบรนคือ
เยรียาห์ผู้เป็นหัวหน้า อามาริ-
ยาห์ที�สอง ยาฮาซีเอลที�สาม เย-
คาเมอัมที�สี�
24 บุตรชายของอุสซีเอลคือ มี-
คาห์ บุตรชายของมีคาห์คือ ชา-
มีร์
25 น้องชายของมีคาห์คือ อิส-
ซีอาห์ บุตรชายของอิสชีอาห์คือ
เศคาริยาห์

ผูสื้บสายโลหิตของ
เมรารีไดจ้ัดให้

26 บุตรชายของเมรารี คือ
มาห์ลีและมูชี บุตรชายของยา-
อาซียาห์คือ เบโน
27 ฝ่ายลูกหลานของเมรารีคือ
ของยาอาซียาห์มี เบโน โชฮัม
ศักเกอร์ และอิบรี
28 ของมาห์ลีคือ เอเลอาซาร์ผู้
ไม่มีบุตรชาย
29 ของคีช บุตรชายของคีชคือ

เยราเมเอล
30 บุตรชายของมูชีคือ มาห์ลี
เอเดอร์ และเยรีโมท คนเหล่านี)
เป็นลูกหลานของคนเลวี ตาม
เรือนบรรพบุรุษของเขาทั)งหลาย
31 คนเหล่านี) คือ แต่ละหัวหน้า
เรือนบรรพบุรุษ และน้องชาย
ของเขาก็เหมือนกันได้จับสลาก
ด้วยอย่างเดียวกับพี� น้องของเขา
คือ บุตรชายของอาโรน ต่อพระ
พักตร์ของกษัตริย์ดาวิด ศาโดก
อาหิเมเลค และต่อประมุขของ
บรรพบุรุษของปุโรหิตและของ
คนเลวี

พวกนกัดนตรีและ
นกัรอ้งสําหรบัพระวิหาร

25
ดา วิ ดและบรรดาหั ว
หน้าของผู้ปรนนิบัติได้

จั ดแยกบางคนไว้ สาํหรั บการ
ปรนนิบัติ คือจากลูกหลานของ
อาสาฟ และของเฮมาน และของ
เยดูธูน ผู้ซึ� งจะพยากรณ์ด้วย
พิณเขาคู่ ด้วยพิณใหญ่และด้วย
ฉาบ รายชื� อของผู้ทาํงานตาม
หน้าที�ของเขา คือ
2จากลูกหลานของอาสาฟ คือ
ศักเกอร์ โยเซฟ เนธานิยาห์และ
อาชาเรลาห์ ลูกหลานของอา-
สาฟ ภายใต้การนาํของอาสาฟ
ผู้ พยากรณ์ภายใต้พระราชดาํ-
รัสสั�งของกษัตริย์
3จากเยดูธูน คือลูกหลานของ

A พงศาวดาร DG, DH

(DL) A พศด DN:AI (DA) A พศด DN:AE (DD) A พศด DN:AK
(DN) A พศด DN:AJ; DI:NA (DI) อพย I:AJ; A พศด DN:DA (DK) A พศด DN:DD
(NL) A พศด DN:DN (A) A พศด I:NL, NN, NJ; D พศด H:AD (N) A พศด AI:GA-GD
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เยดูธูนมี เกดาลิยาห์ เศรี เยชา-
ยาห์ ฮาชาบิยาห์ และมัททีธิยาห์
หกคนภายใต้การนาํของเยดูธูน
บิดาของเขา ผู้พยากรณ์ด้วย
พิณเขาคู่ในการโมทนาและสรร-
เสริญต่อพระเยโฮวาห์
4จากเฮมาน คือลูกหลานของ
เฮมานมี บุคคียาห์ มัทธานิยาห์
อุสซีเอล เชบูเอล และเยรีโมท
ฮานานิยาห์ ฮานานี เอลียาธาห์
กิดดาลที และโรมัมทีเอเซอร์
โยชเบคาชาห์ มัลโลธี โฮธีร์ และ
มาหะซิโอท
5คนเหล่ านี) เป็นบุตรชายของ
เฮมานผู้ทาํนายของกษัตริย์ตาม
พระวจนะของพระเจ้าเพื�อจะเป่า
แตร และพระเจ้าทรงประทาน
บุตรชายสิบสี� คน และบุตรสาว
สามคนแก่เฮมาน
6เขาทั) งหลายทุกคนอยู่ภายใต้
การนาํ ของบิ ดาของเขาเ พื� อ
ประกอบเพลงในพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห์ ด้วยฉาบ พิณใหญ่
และพิณเขาคู่ เพื�อการปรนนิบัติ
ในพระนิเวศของพระเจ้า อาสาฟ
เยดูธูน และเฮมาน อยู่ภายใต้
พระราชดาํรัสสั�งของกษัตริย์
7 จาํนวนคนของเขารวมทั) งพี�
น้องของเขา ผู้รับการฝึกในการ
ร้องเพลงถวายพระเยโฮวาห์ทุก
คนผู้มีความชาํนาญ มีสองร้อย
แปดสิบแปดคน

การจับสลากหนา้ที)
ของแต่ละคน

8 เขาทั) งหลายจับสลากหน้ าที�
ของเขา ทั) งผู้น้อย ผู้ใหญ่ ครู
และศิษย์กเ็หมือนกัน
9 สลากแรกตกเป็ นพวกของ
อาสาฟได้แก่โยเซฟ ที�สองได้แก่
เกดาลิยาห์ พร้อมกับพี�น้องและ
บุตรชายของเขา สิบสองคน
10 ที�สามตกแก่ศักเกอร์ พร้อม
กับบุตรชายของเขาและพี� น้อง
ของเขา สิบสองคน
11 ที�สี�ได้แก่อิสรี พร้อมกับบุตร
ชายของเขาและพี� น้องของเขา
สิบสองคน
12 ที�ห้าได้แก่เนธานิยาห์ พร้อม
กับบุตรชายของเขาและพี� น้อง
ของเขา สิบสองคน
13 ที�หกได้แก่บุคคียาห์ พร้อม
กับบุตรชายของเขาและพี� น้อง
ของเขา สิบสองคน
14 ที� เจ็ ดได้ แก่ เยชา เรลา ห์
พร้อมกับบุตรชายของเขาและ
พี�น้องของเขา สิบสองคน
15 ที�แปดได้แก่เยชายาห์ พร้อม
กับบุตรชายของเขาและพี� น้อง
ของเขา สิบสองคน
16 ที� เ ก้ าได้ แก่ มั ทธานิ ยาห์
พร้อมกับบุตรชายของเขาและ
พี�น้องของเขา สิบสองคน
17 ที�สิบได้แก่ชิเมอี พร้อมกับ
บุตรชายของเขาและพี� น้องของ

A พงศาวดาร DH

(H) A พศด AI:GD
(I) A พศด AH:AI, AJ; DH:D
(E) A พศด DN:H (K) A พศด DN:AN
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เขา สิบสองคน
18 ที� สิ บเอ็ ดได้ แก่ อาซาเรล
พร้อมกับบุตรชายของเขาและ
พี�น้องของเขา สิบสองคน
19 ที� สิบสองได้แก่ฮาชาบิยาห์
พร้อมกับบุตรชายของเขาและ
พี�น้องของเขา สิบสองคน
20 ที� สิ บสามไ ด้ แก่ ชู บาเอล
พร้อมกับบุตรชายของเขาและ
พี�น้องของเขา สิบสองคน
21 ที� สิ บสี� ไ ด้ แก่ มั ทที ธิ ยาห์
พร้อมกับบุตรชายของเขาและ
พี�น้องของเขา สิบสองคน
22 ที�สิบห้าได้แก่เยรีโมท พร้อม
กับบุตรชายของเขาและพี� น้อง
ของเขา สิบสองคน
23 ที� สิ บหกได้แก่ ฮานานิ ยาห์
พร้อมกับบุตรชายของเขาและ
พี�น้องของเขา สิบสองคน
24 ที�สิบเจ็ดได้แก่โยชเบคาชาห์
พร้อมกับบุตรชายของเขาและ
พี�น้องของเขา สิบสองคน
25 ที� สิ บแปดได้ แก่ ฮานานี
พร้อมกับบุตรชายของเขาและ
พี�น้องของเขา สิบสองคน
26 ที�สิบเก้าได้แก่มัลโลธี พร้อม
กับบุตรชายของเขาและพี� น้อง
ของเขา สิบสองคน
27 ที� ยี� สิ บได้ แก่ เอลี ยาธาห์
พร้อมกับบุตรชายของเขาและ
พี�น้องของเขา สิบสองคน
28 ที� ยี� สิ บ เอ็ ดไ ด้ แก่ โฮธี ร์

พร้อมกับบุตรชายของเขาและ
พี�น้องของเขา สิบสองคน
29 ที� ยี� สิบสองได้แก่กิดดาลที
พร้อมกับบุตรชายของเขาและ
พี�น้องของเขา สิบสองคน
30 ที� ยี�สิบสามได้แก่มาหะซิโอท
พร้อมกับบุตรชายของเขาและ
พี�น้องของเขา สิบสองคน
31 ที�ยี�สิบสี�ได้แก่โรมัมทีเอเซอร์
พร้อมกับบุตรชายของเขาและ
พี�น้องของเขา สิบสองคน

การจัดกองเวรเฝ้าประตู
สําหรบัพระนิเวศ

ของพระเจ้า

26
ฝ่ ายกองเวรเฝ้ าประตู
จากคนโคราห์มี เมเช-

เลมิยาห์บุตรชายโคเร เป็นลูก
หลานของอาสาฟ
2และเมเชเลมิ ยาห์มี บุตรชาย
คือ เศคาริยาห์ บุตรหัวปี เยดี-
ยาเอล ที�สอง เศบาดิยาห์ ที�สาม
ยาทนีเอล ที�สี�
3 เอลาม ที�ห้า เยโฮฮานัน ที�หก
เอลีโอนัย ที�เจด็
4และโอเบดเอโดมมี บุตรชาย
คือ เชไมอาห์ บุตรหัวปี เยโฮ-
ซาบาด ที�สอง โยอาห์ ที�สาม
สาคาร์ ที�สี�  เนธันเอล ที�ห้า
5อัมมีเอล ที�หก อิสสาคาร์ ที�
เจด็ เปอุลเลธัย ที�แปด เพราะว่า
พระเจ้ าทรงอาํนวยพระพรแก่
เขา

A พงศาวดาร DH, DI

(A) สดด GD
(D) A พศด J:DA
(G) A พศด AH:AK, DA
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6และแก่เชไมอาห์บุตรชายของ
เขาด้วย มีบุตรชายหลายคนเกิด
แก่เขา เป็นผู้ปกครองในครัว
เรือนบิดาของเขา เพราะเขาทั) ง
หลายเป็นคนมีอาํนาจใหญ่ โต
และกล้าหาญ
7บุตรชายของเชไมอาห์ คือ
โอทนี เรฟาเอล โอเบด และ
เอลซาบาด ผู้ซึ� งพี� น้องของเขา
เป็นคนมีกาํลังคือ เอลีฮู และ
เสมาคิยาห์
8คนเหล่ านี) ทั) งหมดเป็นบุตร
ชายของโอเบดเอโดมกับบุตร
ชายและพี� น้องของเขา เป็นคน
สามารถมี กาํลั งเหมาะแก่ การ
ปรนนิบัติ เป็นของโอเบดเอโดม
หกสิบสองคน
9และเมเชเลมิ ยาห์มี บุตรชาย
และพี� น้ องเป็ นคนมี กาํ ลั งสิ บ
แปดคน
10 และโฮสาห์ ผู้ เป็นลูกหลาน
ของเมรารีมีบุตรชายคือ ชิมรี ผู้
เป็นหัวหน้า (เพราะถึงเขาจะไม่
เป็นบุตรหัวปี บิดาของเขาก็ให้
เขาเป็นหัวหน้า)
11 ฮิลคียาห์ ที�สอง เทบาลิยาห์
ที�สาม เศคาริยาห์ ที�สี�  บุตรชาย
และพี� น้องของโฮสาห์ทั) งสิ) น มี
สิบสามคน
12 กองเวรเฝ้าประตูเหล่านี) ตาม
คนผู้เป็นหัวหน้าของเขา มีหน้า
ที�เช่นเดียวกับพี�น้องของเขา ใน

การปรนนิบัติในพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห์

การจับสลากกนั
เพื)อรู ้ว่า

ใครอยู่ประตูไหน
13 และเขา จั บสลากกั นตาม
เรือนบรรพบุรุษของเขา ทั) งผู้
น้อยและผู้ใหญ่เหมือนกัน สาํ-
หรับใครอยู่ประตูไหน
14 สลากสาํหรับด้านตะวันออก
ตกแก่เชเลมิยาห์ เขาจับสลาก
ให้บุตรชายของเขาคือเศคาริ-
ยาห์ด้วย เขาเป็นที�ปรึกษาที�
เฉลียวฉลาด และสลากของเขา
ออกมาสาํหรับด้านเหนือ
15 ของโอเบดเอโดมออกมาสาํ-
หรับด้านใต้ คลังพัสดุนั)นเขาจัด
ให้บุตรชายของเขาดูแล
16 ส่วนของชุปปิมและโฮสาห์
ออกมาสาํหรับด้านตะวันตก ที�
ประตูชัลเลเคท ตามถนนที� ขึ) น
ไป กาํหนดยามตามยาม
17 ด้านตะวันออกมีคนเลวีหก
คน ด้านเหนือมีสี� คนทุกวัน
ด้านใต้วันละสี� คนทุกวัน และ
สองคู่ที�คลังพัสดุ
18 สาํหรับระเบียงทางตะวันตก
นั)น มีสี�คนที�ถนนและสองคนที�
ระเบียง
19 คนเหล่านี) เป็นเวรเฝ้าประตู
จากลูกหลานของโคราห์ และ
ลูกหลานของเมรารี

A พงศาวดาร DI

(K) A พศด J:AN (AL) A พศด AI:NK
(AN) A พศด DG:H, NA; DH:K
(AI) A พกษ AL:H; D พศด J:G
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คนเลวีที)ดูแล
คลงัพระนิเวศของพระเจ้า

20 จากคนเลวีนั)น อาหิยาห์ดูแล
คลังพระนิเวศของพระเจ้า และ
คลังสิ�งของถวาย
21 ลูกหลานของลาดานคือ ลูก
หลานของคนเกอร์โชน ที� เป็น
บุตรชายของลาดาน บรรดาหัว
หน้าของลาดาน คนเกอร์โชนคือ
เยฮีเอลี
22 บุตรชายของเยฮีเอลีคือ เศ-
ธามและโยเอลน้องชายของเขา
เป็นผู้ ดู แลคลั งพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห์
23 จากคนอัมราม คนอิสฮาร์
คนเฮโบรน และคนอุสซีเอล
24 และเชบูเอล บุตรชายของ
เกอร์โชม ผู้ เป็นบุตรชายของ
โมเสส เป็นนายคลังใหญ่
25 พี� น้องของเขาคือ จากเอลี-
เยเซอร์มี เรหับยาห์เป็นบุตร
ชาย บุตรชายของเรหับยาห์คือ
เยชายาห์ บุตรชายของเยชายาห์
คือ โยรัม บุตรชายของโยรัมคือ
ศิครี บุตรชายของศิครีคือ เช-
โลมิท
26 เชโลมิทคนนี) และพี� น้องของ
เขาเป็นผู้ดูแลคลังของถวายทั) ง
สิ) น ซึ�งกษัตริย์ดาวิด และบรรดา
หัวหน้า และนายพันนายร้อย
และผู้บัญชาการกองทัพได้มอบ
ถวายไว้

27 จากของที� ริบได้ซึ� งเขาได้ใน
สงคราม เขาทั)งหลายมอบถวาย
เพื� อแก่การซ่อมแซมพระนิเวศ
ของพระเยโฮวาห์
28 และทุกสิ� งซึ� งซามูเอลผู้ทาํ-
นาย และซาอูลบุตรชายคีช และ
อับเนอร์บุตรชายเนอร์ และ
โยอาบบุตรชายนางเศรุยาห์ได้
ถวายไว้ และผู้ใดกต็ามได้ถวาย
สิ� งใด ของถวายทั) งสิ) นก็อยู่ใน
ความดู แลของเชโลมิ ทและพี�
น้องของเขา

พวกเจ้าหนา้ที)และ
ผูวิ้นิจฉยัสําหรบัอิสราเอล

29 จากคนอิสฮาร์ เคนานิยาห์
และบุตรชายของเขาได้ รับแต่ง
ตั) งให้มีหน้าที� ภายนอกสาํหรับ
อิสราเอล ให้เป็นเจ้าหน้าที�และ
เป็นผู้วินิจฉัย
30 จากคนเฮโบรน ฮาชาบิยาห์
และพี� น้ องของเขาเป็ นคนมี
ความกล้าหาญหนึ� งพันเจ็ดร้อย
คน ได้เป็นผู้ดูแลอิสราเอลทาง
ฟากตะวันตกของแม่นํ)า จอร์-
แดนข้างโน้น ในเรื�องกิจการทั)ง
สิ) นของพระเยโฮวาห์ และราช
การของกษัตริย์
31 จากคนเฮโบรนมี เยรียาห์
เป็นหัวหน้าของคนเฮโบรน ตาม
พงศ์พันธุ์ ตามบรรพบุรุษ ในปี
ที�สี� สิบของรัชกาลดาวิด เขาได้
สาํ รวจและพบคนที� มี อาํ นาจ

A พงศาวดาร DI

(DL) D ซมอ K:AA; A พศด J:DI; DI:DD, DG, DI (DN) อพย I:AK (DG) A พศด DN:AI
(DH) A พศด DN:AK (DI) D ซมอ K:AA (DK) A ซมอ J:J
(DJ) นหม AA:AI; A พศด DN:G (NL) A พศด DE:AE (NA) ยชว DA:NJ; A พศด DN:AJ
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ใหญ่โตและกล้าหาญที� ยาเซอร์
ในเมืองกิเลอาด
32 กษัตริย์ดาวิดได้ทรงแต่งตั) ง
ให้ท่านและพี� น้องของท่าน คือ
คนกล้าหาญสองพันเจ็ดร้อยคน
ผู้เป็นหัวหน้า ให้เป็นผู้ดูแลคน
รูเบน คนกาด และคนตระกูล
มนัสเสห์ครึ�งหนึ�ง ในกิจธุระทุก
อย่างเกี� ยวกับพระเจ้า และกิจ
ธุระเกี�ยวกับกษัตริย์

กองเวรต่างๆ
ของแต่ละเดือน

27
ต่ อไปนี) เ ป็ นรายชื� อ
ประชาชนอิ สรา เอล

ตามจาํนวน คือ บรรดาหัวหน้า
บรรดานายพันนายร้อย และ
บรรดาเจ้าหน้าที� ผู้ รับใช้กษัตริย์
ในราชการทุกอย่างที� เกี� ยวกับ
กองเวรที� เ ข้ ามาและออกไป
เดือนแล้ว เดือนเล่าตลอดปี
กองเวรหนึ�งๆมีจาํนวนสองหมื�น
สี�พันคน
2คือ ยาโชเบอัมบุตรชายศับดี-
เอล เป็นผู้ดูแลกองเวรที�หนึ�งใน
เดือนต้น ในกองเวรของเขามี
สองหมื�นสี�พันคน
3 เขาเป็ นลู กหลานของเปเรศ
และเป็นหัวหน้าผู้บัญชาการกอง
ทัพทั)งสิ) นในเดือนต้น
4โดดัยคนอาโหอาห์ เป็นผู้ดูแล
กองเวรของเดือนที�สอง มิกโลท
เป็นผู้ บังคับบัญชากองเวรของ

เขา ในกองเวรของเขามีสอง
หมื�นสี�พันคน
5 ผู้ บังคับบัญชาการกองทัพคน
ที� สามสาํหรับเดือนที� สาม คือ
เบไนยาห์ บุ ตรชายเยโฮยาดา
เป็นปุโรหิตใหญ่ ในกอง
เวรของเขามีสองหมื�นสี�พันคน
6เบไนยาห์นี) คือ ผู้ที�เป็นทแกล้ว
ทหารในสามสิบคน และเป็นผู้
บัญชาการของสามสิ บคนนั) น
อัมมีซาบาดบุตรชายของเขาเป็น
ผู้ดูแลกองเวรของเขา
7อาสาเฮลน้องชายของโยอาบ
เป็นผู้ บัญชาการคนที� สี� สาํหรับ
เดือนที�สี�  และเศบาดิยาห์บุตร
ชายของเขาดูแลต่อจากเขา ใน
กองเวรของเขามีสองหมื�นสี� พัน
คน
8 ผู้ บัญชาการคนที� ห้ าสาํหรับ
เดือนที�ห้าคือ ชัมหุทคนอิสราห์
ในกองเวรของเขามีสองหมื� นสี�
พันคน
9 ผู้ บัญชาการคนที� หกสาํหรับ
เดือนที�หกคือ   อิราบุตรชาย
อิกเขชชาวเทโคอา ในกองเวร
ของเขามีสองหมื�นสี�พันคน
10 ผู้บัญชาการคนที� เจ็ดสาํหรับ
เดือนที�เจด็คือ เฮเลสคนเปโลน
เป็นคนเอฟราอิม ในกองเวร
ของเขามีสองหมื�นสี�พันคน
11 ผู้ บัญชาการคนที� แปดสาํ-
หรับเดือนที� แปดคือ สิบเบคัย

A พงศาวดาร DI, DE

(ND) D พศด AJ:AA (D) D ซมอ DN:K-NL (H) A พศด AK:AE (I) D ซมอ DN:DL-DN
(E) D ซมอ DN:DG; A พศด AA:DI (K) A พศด AA:DE (J) A พศด AA:DK
(AL) A พศด AA:DE (AA) D ซมอ DA:AK; A พศด AA:DJ; DL:G
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คนหุชาแห่งคนเศ-ราห์ ในกอง
เวรของเขามีสองหมื�นสี�พันคน
12 ผู้บัญชาการคนที� เก้าสาํหรับ
เดือนที� เก้าคือ อาบีเยเซอร์ชาว
อานาโธทคนเบนยามิน ในกอง
เวรของเขามีสองหมื�นสี�พันคน
13 ผู้ บัญชาการคนที� สิบสาํหรับ
เดือนที�สิบคือ มาหะรัยชาวเน-
โทฟาห์จากคนเศ-ราห์ ในกอง
เวรของเขามีสองหมื�นสี�พันคน
14 ผู้บัญชาการคนที�สิบเอ็ดสาํ-
หรับเดือนที� สิบเอ็ดคือ เบไน-
ยาห์ชาวปิราโธนจากคนเอฟรา-
อิม ในกองเวรของเขามีสอง
หมื�นสี�พันคน
15 ผู้บัญชาการคนที�สิบสองสาํ-
หรับเดือนที�สิบสองคือ เฮลดัย
ชาวเนโทฟาห์จากคนโอทนีเอล
ในกองเวรของเขามีสองหมื� นสี�
พันคน

ประมุขของตระกูลต่างๆ
แห่งอิสราเอล

16 เหนือตระกูลต่างๆของอิส-
ราเอลคือ สาํหรับคนรูเบนมี
เอลี เยเซอร์ บุตรชายศิครี เป็น
ประมุข สาํหรับคนสิเมโอนมี
เชฟาทิยาห์บุตรชายมาอาคาห์
17 สาํหรับคนเลวีมี ฮาชาบิยาห์
บุตรชายเคมูเอล สาํหรับคนอา-
โรนมี ศาโดก
18 สาํหรับคนยูดาห์มี เอลีฮู พี�
ชายคนหนึ� งของดาวิด สาํหรับ

คนอิสสาคาร์มี อมรีบุตรชาย
มีคาเอล
19 สาํหรับคนเศบูลุนมี อิชมัย-
อาห์บุตรชายโอบาดีห์ สาํหรับ
คนนัฟทาลีมี เยรีโมทบุตรชาย
อัซรีเอล
20 สาํหรับคนเอฟราอิมมี โฮ-
เชยาบุตรชายอาซาซิยาห์ สาํ-
หรับคนมนัสเสห์ครึ� งตระกูลมี
โยเอลบุตรชายเปดายาห์
21 สาํ ห รั บคนมนั สเสห์ ค รึ� ง
ตระกูลในกิเลอาดมี อิดโดบุตร
ชายเศคาริยาห์ สาํหรับคนเบน-
ยามินมี ยาอาสีเอลบุตรชายอับ-
เนอร์
22 สาํหรับคนดานมี อาซาเรล
บุตรชายเยโรฮัม คนเหล่านี) เป็น
ประมุ ขของตระกู ลต่ างๆแห่ ง
อิสราเอล

การนบัประชาชน
ไม่สําเร็จ

23 ดาวิดมิได้ทรงนับจาํนวนคน
ที�อายุตํ�ากว่ายี�สิบปี เพราะพระ
เยโฮวาห์ได้ตรัสไว้ว่าจะกระทาํ
ให้อิสราเอลมากเหมือนดาวแห่ง
ท้องฟ้า
24 โยอาบบุตรชายนางเศรุยาห์
ได้ตั) งต้นนับ แต่ไม่สาํเรจ็ เพราะ
พระพิโรธกม็าเหนืออิสราเอลใน
เรื� องนี)  และจาํนวนนั) นก็มิได้
ลงไว้ในหนังสือพงศาวดารของ
กษัตริย์ดาวิด

A พงศาวดาร DE

(AD) A พศด AA:DK (AN) D ซมอ DN:DK (AG) A พศด AA:NA (AE) A พศด DI:NL
(AK) A พศด AI:I (DN) ปฐก AH:H; DD:AE; DI:G; อพย ND:AN; พบญ A:AL; I:N
(DG) D ซมอ DG:AD-AH; A พศด E:K

 13_1chr.pub 
 page 62

 Saturday, February 27, 2016 22:27 



หน้า 914

เจ้าหนา้ที)ต่างๆ
ในรชักาลของดาวิด

25 อัสมาเวทบุตรชายอาดี เอล
เป็นเจ้ากรมพระคลังนครหลวง
และเยโฮนาธันบุตรชายของอุส-
ซียาห์ เป็นเจ้ากรมคลังนอกนคร
ในหัวเมือง ในชนบทและใน
ป้อม
26 เอสรีบุตรชายเคลูบ เป็นผู้
ดูแลบรรดาผู้ที�ทาํไร่นาหลวง
27 ชิ เมอี ชาวรามาห์ดู แลสวน
องุ่ น และศับดีชาวเชฟามดูแล
ผลิ ตผลของสวนองุ่ นสาํหรั บ
ห้องเกบ็นํ)าองุ่น
28 บาอัลฮานันชาวเกเดอร์เป็น
ผู้ ดู แลต้นมะกอกเทศและต้น
มะเดื� อที� ในหุบเขา โยอาชดูแล
คลังนํ)ามัน
29 ชิตรัยชาวชาโรนดูแลฝูงวัวซึ�ง
หากินอยู่ในชาโรน ชาฟัทบุตร
ชายอัดลัยดูแลฝู งวัวในหุบเขา
ทั)งหลาย
30 และโอบิลคนอิชมาเอลดูแล
อูฐ เยดายาห์ชาวเมโรโนทดูแล
ลา
31 ยาซีสชาวฮาการ์ดูแลฝูงแพะ
แกะ บรรดาคนเหล่านี) เป็น
พนักงานดูแลทรัพย์สมบัติของ
กษัตริย์ดาวิด
32 โยนาธานลุงของดาวิดเป็นที�
ปรึกษา เป็นคนที�มีความเข้าใจ
และเป็นอาลักษณ์ และเยฮีเอล

บุตรชายฮัคโมนี เป็นผู้ เลี) ยงดู
ราชโอรส
33 อาหิโธเฟลเป็นที�ปรึกษาของ
กษัตริย์ และหุชัยคนอารคีเป็น
พระสหายของกษัตริย์
34 เยโฮยาดาบุตรชายเบไนยาห์
และอาบียาธาร์เป็นผู้ทาํงานต่อ
จากอาหิโธเฟล โยอาบเป็นผู้
บัญชาการกองทัพของกษัตริย์

ดาวิดใหคํ้าปรึกษาแก่
อิสราเอลและซาโลมอน

ต่อหนา้ประชาชน

28
ณ เยรูซาเลม็ ดาวิดได้
ทรงเรียกประชุมบรร-

ดาเจ้านายทั) งสิ) นของอิสราเอล
คือเจ้านายของตระกูล   และ
ผู้บัญชาการกองทัพที�รับราชการ
ตามเวร นายพันนายร้อย และ
พนั กงานทั) งสิ) นผู้ ดู แลทรัพย์
สมบัติและฝูงสัตว์ของกษัตริย์
และโอรสของพระองค์ พร้อม
กับพนักงานราชสาํนัก ทแกล้ว
ทหารและวีรบุรุษทั)งสิ) น
2แล้วกษัตริ ย์ดาวิดทรงลุกขึ) น
ประทับยืน และตรัสว่า "พี�น้อง
ของข้าพเจ้า และประชาชนของ
ข้าพเจ้า ขอจงฟังข้าพเจ้า ข้าพ-
เจ้ามี ใจประสงค์ที� จะสร้างพระ
นิเวศอันเป็นที�พักของหีบพันธ-
สัญญาของพระเยโฮวาห์ และ
เพื�อเป็นที�รองพระบาทของพระ
เจ้าของเรา และข้าพเจ้าได้จัด

A พงศาวดาร DE, DK

(NA) A พศด H:AL (NN) D ซมอ AH:AD, ND, NE
(NG) A พกษ A:E; A พศด AA:I (A) D ซมอ DN:K-NJ; A พศด AA:AL-GE; DE:A-D, AI
(D) D ซมอ E:D; สดด JJ:H; อสย II:A
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เตรียมการก่อสร้างไว้เสรจ็แล้ว
3แต่พระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่า
`เจ้าอย่าสร้างนิเวศเพื�อนามของ
เราเลย เพราะเจ้าเป็นนักรบและ
ได้ทาํโลหิตให้ตก'
4 ถึ งกระนั) นก็ดี พระเยโฮวาห์
พระเจ้าแห่งอิสราเอลทรงเลือก
ข้าพเจ้าจากเรือนบรรพบุรุษของ
ข้าพเจ้าทั)งหมด ให้เป็นกษัตริย์
เหนืออิสราเอลเป็นนิตย์ เพราะ
พระองค์ทรงเลือกยูดาห์ให้เป็น
ประมุข และในวงศ์วานของยู-
ดาห์ เรือนบรรพบุรุษของข้าพ-
เจ้า และในบรรดาบุตรชายของ
บิดาข้าพเจ้า พระองค์ทรงพอ
พระทัยในข้าพเจ้า และทรงให้
ข้าพเจ้าเป็นกษัตริย์เหนืออิสรา-
เอลทั)งปวง
5และบุตรชายทั) งสิ) นของข้าพ-
เจ้า (เพราะพระเยโฮวาห์ทรง
ประทานบุตรชายเป็นอันมากแก่
ข้าพเจ้า) พระองค์ทรงเลือกซา-
โลมอนบุตรชายของข้าพเจ้าให้
นั� งบั ลลั งก์ แห่ งราชอาณาจักร
ของพระเยโฮวาห์เหนืออิสราเอล
6 พระองค์ ตรั สกั บข้ าพเจ้ าว่ า
`ซาโลมอนบุตรชายของเจ้ าจะ
สร้างนิเวศของเราและลานนิเวศ
ของเรา เพราะเราได้เลือกเขาให้
เป็นลูกของเรา และเราจะเป็น
พ่อของเขา
7 เราจะสถาปนาราชอาณาจักร

ของเขาให้อยู่ เป็นนิตย์ ถ้าเขา
จะเพียรแน่วแน่อยู่ในการรักษา
ปฏิบัติตามบัญญัติของเราและ
คาํตัดสินของเราอย่างที� เขาทาํ
อยู่ในวันนี) '
8 เพราะฉะนั) นบัดนี) ท่ ามกลาง
สายตาของคนอิสราเอลทั) งปวง
อันเป็นชุมนุมชนของพระเยโฮ-
วาห์ และต่อพระกรรณของพระ
เจ้าของเรา จงรักษาและแสวงหา
พระบัญญัติทั) งสิ) นของพระเย-
โฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทั) งหลาย
เพื�อเจ้าจะได้กรรมสิทธิW แผ่นดิน
อันดีนี)  และมอบไว้ให้เป็นมรดก
ของลูกหลานผู้ มาภายหลั งเจ้ า
สืบไปเป็นนิตย์
9ซาโลมอนบุตรของเราเอ๋ย เจ้า
จงรู้จักพระเจ้าของบิดาเจ้า และ
จงปรนนิบัติพระองค์ด้วยใจจริง
และด้ วยความเต็มใจของเจ้ า
เพราะพระเยโฮวาห์ทรงพิจารณา
จิตใจทั) งปวง และทรงเข้าใจใน
แผนงานแห่ งความคิดทั) งปวง
ถ้าเจ้าแสวงหาพระองค์ เจ้าจะ
พบพระองค์ แต่ถ้าเจ้าทอดทิ) ง
พระองค์ พระองค์จะทรงเหวี�ยง
เจ้าออกไปเสียเป็นนิตย์
10 บัดนี) จงฟังให้ดี เพราะว่า
พระเยโฮวาห์ทรงเลือกเจ้ าให้
สร้างพระนิ เวศเพื� อเป็นสถาน
บริสุทธิW  จงเข้มแข็งและทาํให้
สาํเรจ็เถิด"

A พงศาวดาร DK

(N) D ซมอ E:H, AN; A พกษ H:N; A พศด AE:G (G) ปฐก GJ:K-AL; A ซมอ AN:AG
(H) A พศด N:A-J; AG:N-E (I) D ซมอ E:AN-AG (E) A พศด DD:AN
(J) พบญ NA:AE; A ซมอ AD:DG; AI:E; A พกษ K:NJ (AL) A พศด DD:AN; DK:I
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ดาวิดทรงมอบแผนผงั
ของพระวิหารใหก้บัซาโลมอน
11 แล้ วดาวิ ดทรงมอบให้ กั บ
ซาโลมอนโอรสของพระองค์ ซึ�ง
แผนผั งมุ ขของพระวิ หารและ
แผนผังเรือนต่างๆของพระวิ-
หารนั) น คลังและห้องชั) นบน
และห้องชั)นใน และห้องสาํหรับ
พระที�นั�งกรุณา
12 และแผนผั งทั) งสิ) นซึ� งพระ
องค์มีอยู่ในพระทัย ในเรื�องลาน
ของพระนิเวศของพระเยโฮวาห์
และบรรดาห้องระเบียงรอบและ
คลั งสาํหรับพระนิ เวศของพระ
เจ้า และคลังสาํหรับบรรดาของ
ถวาย
13 และผั งสาํหรับเวรปุ โรหิ ต
และคนเลวี และงานปรนนิบัติ
ทั) งสิ) นในพระนิเวศของพระเย-
โฮวาห์ และสาํหรับบรรดาเครื�อง
ใช้ในงานปรนนิบัติในพระนิเวศ
ของพระเยโฮวาห์
14 พระองค์ทรงมอบนํ)า หนั ก
ทองคาํของเครื� องใช้ทองคาํทุก
อย่างสาํหรับการปรนนิบัติแต่ละ
อย่าง นํ)าหนักเงินของเครื�องใช้
เงินทุกอย่างสาํหรับงานปรนนิ-
บัติแต่ละอย่าง
15 นํ)าหนักของเชิงประทีปทอง
คาํและตะเกียงทองคาํ นํ)าหนัก
ของเชิงประทีปแต่ละคันกับตะ-
เกียงแต่ละดวง นํ)าหนักเงินของ

เชิงประทีป ทั) งเชิงประทีปกับ
ตะเกียงนั) น ตามที� จะใช้คัน
ประทีปแต่ละคัน
16 นํ)า หนั กทองคาํสาํหรับโต๊ะ
ขนมปังหน้ าพระพักตร์แต่ละ
โต๊ะ เงินสาํหรับโต๊ะเงิน
17 และขอเกี� ยวเนื) อ ชาม กับ
คนโทเป็นทองคาํบริสุทธิW  ชาม
ทองคาํและนํ)า หนักทองคาํของ
แต่ละลูก ชามเงินและนํ)าหนัก
เงินของแต่ละลูก
18 แท่นเครื�องหอมทาํด้วยทอง
คาํเนื) อละเอียดและนํ)าหนักของ
แท่นนั) น ทั) งแผนผังสาํหรับรถ
รบทองคาํของเครูบ ซึ� งกางปีก
ออกปกหีบพันธสัญญาของพระ
เยโฮวาห์
19 ดาวิดตรัสว่า "สิ� งทั) งปวง
เหล่านี) พระเยโฮวาห์ทรงกระทาํ
ให้ ข้าพเจ้าเข้าใจโดยอาศัยลาย
พระหั ตถ์ ของพระองค์ เหนื อ
ข้าพเจ้า คืองานทุกอย่างซึ� งจะ
ต้องกระทาํตามแผนผังนั)น"

ดาวิดทรงเรา้นํ� าพระทยั
ของซาโลมอนใน

การสรา้งพระวิหาร
20 แล้วดาวิดตรัสกับซาโลมอน
โอรสของพระองค์ว่า "จงเข้ม
แขง็และกล้าหาญ และทาํให้สาํ-
เรจ็เถิด อย่ากลัวเลย อย่าขยาด
เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้า
คือพระเจ้าของข้าจะทรงสถิตกับ

A พงศาวดาร DK

(AA) A พกษ I:N (AD) อพย DH:GL (AN) A พศด DN:I (AH) อพย DH:NA; A พกษ E:GJ
(AI) A พกษ E:GK (AK) อพย DH:AK-DD; NL:A-AL; A ซมอ G:G; A ซมอ G:G
(AJ) อพย DH:GL; A พศด DK:AA-AD (DL) พบญ NA:I-E; ยชว A:H-J; A พศด DD:AN
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เจ้า พระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้
เจ้าล้มเหลวหรือทอดทิ) งเจ้า จน
กว่างานทั) งสิ) นสาํหรับงานปรน-
นิบัติแห่งพระนิเวศของพระเย-
โฮวาห์จะสาํเรจ็
21 ดูเถิด มีเวรปุโรหิตและคน
เลวี จะอยู่กับเจ้าสาํหรับงาน
ปรนนิบัติทุกอย่างแห่งพระนิ-
เวศของพระเจ้า ในการนี) ทั) งสิ) น
จะมีคนอยู่กับเจ้า คือทุกคนที�
เต็มใจ และเป็นผู้มีฝีมือในงาน
ปรนนิบัติทุกอย่าง ทั) งประมุข
และประชาชนทั) งปวงจะอยู่ ใน
บังคับบัญชาของเจ้าทั)งสิ) น"

ดาวิดทรงเรา้ใจประชาชน

29
และกษัตริย์ดาวิดตรัส
กับชุมนุมชนทั) งสิ) นว่า

"ซาโลมอนบุตรชายของเรา ซึ� ง
เป็นผู้ เดียวที� พระเจ้าทรงเลือก
ไว้นั) น ยังเป็นคนหนุ่มและไม่มี
ความชาํนาญ การงานก็ใหญ่โต
เพราะว่ามหานิ เวศนั) นมิใช่สาํ-
หรับคน แต่สาํหรับพระเยโฮวาห์
พระเจ้า
2เพราะฉะนั)นเราจึงจัดเตรียมไว้
สาํหรับพระนิ เวศของพระเจ้ า
ของเรา เต็มความสามารถของ
เรา คือทองคาํสาํหรับสิ� งที� ทาํ
ด้วยทองคาํ และเงินสาํหรับสิ�งที�
ทาํด้วยเงิน และทองสัมฤทธิWสาํ-
หรับสิ� งที� ทาํ ด้ วยทองสัมฤทธิW
และเหล็กสาํหรับสิ� งที� ทาํ ด้ วย

เหล็ก และไม้สาํหรับสิ� งที� ทาํ
ด้วยไม้ มีพลอยสีนํ)าข้าว และ
พลอยสาํหรับฝัง พลวง หินลาย
เพชรพลอยทุกชนิดและหินอ่อน
มากมาย
3 ยิ� งกว่านั) นอีกนอกจากสิ� งทั) ง
ปวงที� เราจัดหาไว้สาํหรับนิ เวศ
บริสุทธิWแล้ว เรายังมีทองคาํและ
เงินเป็นสมบัติของเราเอง และ
เพราะความรักของเราที� มี ต่ อ
พระนิ เวศของพระเจ้ าของเรา
เรามอบให้ แก่ พระนิ เวศแห่ ง
พระเจ้าของเรา
4ดังนี)  ทองคาํสามพันตะลันต์
เป็นทองคาํเมืองโอฟีร์ และเงิน
ถลุงแล้วเจ็ดพันตะลันต์ เพื� อจะ
บุผนังพระนิเวศ
5ทองคาํสาํหรับสิ�งที�ทาํด้วยทอง
คาํ และเงินสาํหรับสิ� งที�ทาํด้วย
เงิน และเพื�องานทั)งสิ) นที�ช่างจะ
ต้องทาํด้วยมือ ใครบ้างเตม็ใจที�
จะถวายของพร้อมกับถวายตัว
แด่พระเยโฮวาห์ในวันนี) "
6 แล้ วเจ้ านายของบรรพบุ รุ ษ
บรรดาประมุขของตระกูลแห่ง
อิสราเอล ทั) งนายพันนาย
ร้อยและพนักงานดูแลราชการก็
ถวายด้วยความเตม็ใจ
7 เขาทั) งหลายถวายเพื� องาน
ปรนนิบัติแห่งพระนิเวศของพระ
เจ้า เป็นทองคาํห้าพันตะลันต์
และหนึ� งหมื� นดาริค เงินหนึ� ง

A พงศาวดาร DK, DJ

(DA) อพย NH:DH-NH; NI:A-D (A) A พกษ N:E; A พศด DD:H (D) อสย HG:AA-AD
(G) A พกษ J:DK (H) D พกษ AD:G; D พศด DJ:AN; D คร K:H, AD
(I) อพย NH:DH-NH; A พศด DE:A, DH-NA; DK:A

 13_1chr.pub 
 page 66

 Saturday, February 27, 2016 22:27 



หน้า 918

หมื�นตะลันต์ ทองสัมฤทธิWหนึ� ง
หมื�นแปดพันตะลันต์ และเหลก็
หนึ�งแสนตะลันต์
8 ผู้ ใดที�มีเพชรพลอยก็ถวายไว้
ที� คลังพระนิ เวศของพระเยโฮ-
วาห์ ในความดูแลของเยฮีเอล
คนเกอร์โชน
9 แล้ วประชาชนก็ เปรมปรี ดิW
เพราะเขาถวายสิ� งเหล่านี) ตาม
ความสมัครใจของเขา เพราะเขา
ถวายด้วยความจริงใจและความ
เตม็ใจแด่พระเยโฮวาห์ กษัตริย์
ดาวิดก็ทรงเปรมปรีดิW เป็นที� ยิ� ง
ด้วย

ดาวิดอธิษฐานและ
  โมทนาพระคุณพระเยโฮวาห์
10 เพราะฉะนั) น ดาวิดจึงสรร-
เสริญพระเยโฮวาห์ ต่อหน้าชุม
นุมชนทั) งปวง และดาวิดทูลว่า
"ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่ง
อิสราเอลบรรพบุรุษของข้าพระ
องค์ทั) งหลาย สาธุการแด่พระ
องค์เป็นนิตย์และเป็นนิตย์
11 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ความ
ยิ� งใหญ่ ฤทธานุภาพ สง่าราศี
ชัยชนะ และความโอ่อ่าตระการ
เป็นของพระองค์ และบรรดา
สิ� งที� มีอยู่ ในฟ้าสวรรค์และใน
แผ่นดินโลกเป็นของพระองค์
โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ราชอาณา
จักรเป็นของพระองค์ และพระ
องค์ทรงเป็นที� ยกย่องเป็นจอม

ของสิ�งสารพัด
12 ทั) งความมั� งคั� งและเกียรติมา
จากพระองค์ และพระองค์ทรง
ครอบครองอยู่ เหนื อทุ กสิ� ง
ฤทธานุภาพและมหิทธิฤทธิW อยู่
ในพระหัตถ์ของพระองค์ และ
อยู่ที�พระหัตถ์ของพระองค์ที�จะ
ทรงกระทาํให้ใหญ่ยิ� งและประ-
ทานกาํลังแก่คนทั)งมวล
13 ฉะนั) นบัดนี)  ข้าพระองค์ทั) ง
หลายโมทนาพระคุณพระองค์ผู้
เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ และ
สรรเสริญพระนามอันรุ่ งโรจน์
ของพระองค์
14 แต่ข้าพระองค์เป็นผู้ใด และ
ชนชาติ ของข้ าพระองค์ เป็นผู้
ใดที� ข้ าพระองค์ ทั) งหลายจะ
สามารถถวายแด่พระองค์ ด้วย
ความเต็มใจเช่นนี)  เพราะว่าสิ� ง
ของทุ กอย่ างมาจากพระองค์
ข้าพระองค์ทั) งหลายได้ถวายของ
ที� เป็นของพระองค์แด่พระองค์
เท่านั)น
15 เพราะว่าข้าพระองค์ทั) งหลาย
เป็นคนต่างด้าวต่างแดนต่อพระ
พักตร์พระองค์ และเป็นคนอา-
ศัยอยู่ชั� วคราว ดังที�บรรพบุรุษ
ของข้ าพระองค์ ได้ เป็ นอย่ าง
นั)นมาแล้ว วันปีของข้าพระองค์
บนแผ่นดินโลกเป็นเหมือนเงา
และไม่มีอะไรจีรัง
16 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระ

A พงศาวดาร DJ

(K) A พศด DN:K; DI:DA (J) อพย DH:D; A พกษ K:IA; D คร J:E
(AA) มธ I:AN; A ทธ A:AE; วว H:AN (AD) รม AA:NI
(AH) ลนต DH:DN; โยบ AG:D; สดด NJ:AD; JL:J; ฮบ AA:AN-AG; A ปต D:AA
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เจ้าของข้าพระองค์ทั)งหลาย ของ
มากมายเหล่านี) ทั) งสิ) นซึ� งข้าพระ
องค์ จัดหาเพื� อสร้างพระนิ เวศ
ถวายแด่พระองค์เพื� อพระนาม
บริสุทธิW ของพระองค์ มาจาก
พระหัตถ์ของพระองค์ และเป็น
ของพระองค์ทั)งสิ) น
17 ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์
ข้าพระองค์ทราบแน่ว่า พระองค์
ทรงทดลองจิตใจ และทรงพอ
พระทัยในความเที�ยงธรรม ส่วน
ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้ถวาย
ทุกสิ� งเหล่านี) ทั) งสิ) นด้วยความ
เต็มใจในความเที� ยงธรรมแห่ง
จิตใจของข้าพระองค์ และบัดนี)
ข้าพระองค์ชื� นใจที� ได้เห็นประ-
ชาชนของพระองค์ ผู้ซึ� งอยู่ ณ
ที�นี) ได้เตม็ใจถวายแด่พระองค์
18 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของอับราฮัม อิสอัคและอิส-
ราเอลบรรพบุรุษของข้าพระองค์
ทั) งหลาย ขอพระองค์ทรงรักษา
ความประสงค์แห่งความคิดใน
ใจของประชาชนของพระองค์ให้
เป็นเช่นนี) เสมอไป และขอทรง
ตั) งจิตใจของเขาทั) งหลายให้มั� น
ในพระองค์
19 ขอพระองค์ทรงโปรดซาโล-
มอนบุตรชายของข้าพระองค์ให้
มีจิตใจจริงที�จะรักษาบรรดาพระ
บัญญัติของพระองค์ พระโอวาท
ของพระองค์ และกฎเกณฑ์ของ

พระองค์ และให้กระทาํทุกอย่าง
เหล่านี)  และสร้างนิเวศตามซึ� ง
ข้าพระองค์ได้ตระเตรียมไว้แล้ว
นั)น"

ประชาชนตั� งซาโลมอน
ใหเ้ป็นกษตัริย์

20 แล้วดาวิดตรัสกับชุมนุมชน
ทั) งปวงว่า "จงถวายสาธุการแด่
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่ าน
ทั)งหลาย" และชุมนุมชนทั)งปวง
กส็รรเสริญพระเยโฮวาห์พระเจ้า
แห่งบรรพบุรุษของเขาทั) งหลาย
และก้มศีรษะของเขาทั) งหลายลง
และนมัสการพระเยโฮวาห์ และ
ถวายบังคมแด่กษัตริย์
21 และเขาทั) งหลายได้ ถวาย
สัตวบูชาแด่พระเยโฮวาห์ และ
ถวายเครื� องเผาบูชาแด่พระเย-
โฮวาห์ในวันรุ่งขึ) นต่อจากวันนั)น
เป็นวัวผู้หนึ�งพันตัว แกะผู้หนึ�ง
พันตัว    ลูกแกะหนึ�งพันตัว
พร้อมกับเครื� องดื� มบูชาที� คู่ กัน
และถวายสั ตวบู ชาอย่ างมาก
มายเพื�ออิสราเอลทั)งปวง
22 และเขาทั) งหลายได้กินได้ดื�ม
ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ใน
วันนั)นด้วยความยินดียิ�ง และเขา
ทั) งหลายได้ตั) งซาโลมอนโอรส
ของดาวิดเป็นกษัตริย์เป็นคาํรบ
สอง และเขาทั) งหลายได้เจิม
ท่านไว้ให้เป็นเจ้านายเพื� อพระ
เยโฮวาห์ และศาโดกให้เป็น

A พงศาวดาร DJ

(AE) A ซมอ AI:E; A พศด DK:J; สภษ AA:DL
(AJ) A พศด DK:J; DJ:A-D; สดด ED:A
(DA) A พกษ K:ID-IN (DD) A พกษ A:ND-NH, NJ; A พศด DN:A
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ปุโรหิต
23 แล้ วซาโลมอนทรงประทับ
บนพระที� นั� งของพระเยโฮวาห์
เป็นกษัตริย์แทนดาวิดราชบิดา
ของพระองค์ และพระองค์ทรง
เจริญขึ) น และอิสราเอลทั)งปวงก็
เชื�อฟังพระองค์
24 บรรดาประมุขทั) งปวง และ
ทแกล้วทหารทั)งหลาย ทั)งบรร-
ดาโอรสของกษั ตริ ย์ ดาวิ ดได้
ปฏิญาณตัวต่อกษัตริย์ซาโลมอน
25 และพระเยโฮวาห์ทรงให้ซา-
โลมอนมีเกียรติยศอย่างเหลือ
ล้นท่ามกลางสายตาของอิสรา-
เอลทั) งปวง และทรงประทาน
ความสง่าผ่าเผยของกษัตริย์แก่
พระองค์ อย่างที� ไม่มีกษัตริย์
องค์ ใดในอิ สราเอลที� มาก่ อน
พระองค์ได้รับ

การสรุปรชักาล
 และการสิ� นพระชนม์

ของดาวิด
(A พกษ D:AA-AD)

26 ฝ่ายดาวิดบุตรชายเจสซี ได้

ครอบครองเหนืออิสราเอลทั) ง
ปวง
27 เวลาที� พระองค์ทรงครอบ
ครองเหนืออิสราเอลนั)นเป็นสี� -
สิบปี พระองค์ทรงครอบครอง
ในเฮโบรนเจด็ปี และทรงครอบ
ครองในเยรูซาเลม็สามสิบสามปี
28 แล้ วพระองค์ สิ) นพระชนม์
เมื�อทรงพระชรามาก หง่อมแล้ว
ทั) งทรงมั� งคั� งและมีพระเกียรติ
และซาโลมอนโอรสของพระองค์
ครอบครองแทนพระองค์
29 ส่วนพระราชกิจของกษัตริย์
ดาวิด ตั) งแต่ต้นจนที�สุด ดูเถิด
ได้บันทึกไว้ในหนังสือของซามู-
เอลผู้ทาํนาย และในหนังสือของ
นาธันผู้พยากรณ์ และในหนังสือ
ของกาดผู้ทาํนาย
30 มี เรื� องราวการครอบครอง
ของพระองค์ทั) งสิ) น และยุทธ
พลังของพระองค์ และเรื�องราว
ที� บั งเกิ ดกั บพระองค์ และกั บ
อิสราเอล และบรรดาราชอาณา
จักรทั)งสิ) นของประเทศต่างๆ

A พงศาวดาร DJ

(DG) ปญจ K:D (DH) A พกษ N:AN; D พศด A:AD; ปญจ D:J
(DE) D ซมอ H:G-H; A พกษ D:AA
(DK) ปฐก DH:K; A พศด DN:A (NL) ดนล D:DA
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