หน้ า 852
พงศาวดาร
ฉบับทีหนึง

1

ตังแต่ อาดัมถึงโนอาห์

อาดัม เสท เอโนช
2เคนัน มาหะลาเลล ยาเรด
3เอโนค เมธูเสลาห์ ลาเมค
4โนอาห์ เชม ฮาม ยาเฟท
บุ ตรชายทังหลาย
ของยาเฟท
5 บุ ต รชายทั) งหลายของยาเฟท
ชื อ โกเมอร์ มาโกก มีเดีย ยาวาน ทู บัล เมเชค และทิราส
6บุ ตรชายทั) งหลายของโกเมอร์
ชื อ อัชเคนัส รีฟาท และโทการมาห์
7 บุ ต รชายทั) งหลายของยาวาน
ชื อ เอลีชาห์ ทารชิ ช คิทธิม และ
โดดานิม
ผู ส้ ืบสายโลหิ ตของฮาม
8บุตรชายทั)งหลายของฮาม ชื อ
คูช มิสรายิม พูต และคานาอัน
9บุ ตรชายทั) งหลายของคู ช ชื อ
เส-บา ฮาวิลาห์ สับทา ราอามา
และสั บเทคา บุ ตรชายทั) งหลาย
ของราอามา ชื อ เชบาและเดดาน
10 คู ชให้ กําเนิ ดบุ ตรชื อนิ มโรด
เขาเริ มเป็ นคนมี อาํ นาจมากบน
แผ่ นดินโลก
11 มิ ส รายิ ม ให้ กํา เนิ ด บุ ตรชื อ
ลูดิม อานามิม เลหะบิม นัฟทู ฮิม

12 ปั ทรุสิม คัสลูฮิม (ผู้ ซึ งออก
มาจากเขาคือคนฟี ลิสเตีย) และ
คัฟโทริม
13 คานาอั นให้ กําเนิ ดบุ ตรหั วปี
ชื อไซดอนและเฮท
14 และคนเยบุ ส คนอาโมไรต์
คนเกอร์กาชี
15 คนฮีไวต์ คนอารกี คนสินี
16 คนอารวัด คนเศเมอร์ และ
คนฮามัท
บุ ตรชายทังหลาย
ของเชม
17 บุ ตรชายทั) งหลายของเชมชื อ
เอลาม อัสชู ร อารฟั คชาด ลูด
อารัม อูส ฮุล เกเธอร์ และเมเชค
18 อารฟั คชาดให้ กํา เนิ ด บุ ต ร
ชื อเชลาห์ และเชลาห์ ให้ กาํ เนิด
บุตรชื อเอเบอร์
19 เอเบอร์ ใ ห้ กํา เนิ ด บุ ต รชาย
สองคน
คนหนึ งชื อเพเลก
เพราะในสมัยของเขาแผ่ นดินถู ก
แบ่ งแยก และน้ องชายของเขา
ชื อโยกทาน
20 โยกทานให้ กํา เนิ ด บุ ต รชื อ
อัลโมดัด เชเลฟ ฮาซาร-มาเวท
และเยราห์
21 ฮาโดรัม อุซาล และดิคลาห์
22 เอบาล อาบีมาเอล เชบา
23 โอฟี ร์ ฮาวิ ลาห์ และโยบั บ
คนเหล่ านี) เป็ นบุตรชายทั) 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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หน้ า 853
ของโยกทาน
ตังแต่ เชมถึงอับราฮัม
24 เชม อารฟั คชาด เชลาห์
25 เอเบอร์ เปเลก เรอู
26 เสรุก นาโฮร์ เทราห์
27 อับราม คืออับราฮัม
28 บุ ตรชายของอั บราฮั ม ชื อ
อิสอัค และอิชมาเอล
บุ ตรชายทังหลาย
ของอิ ชมาเอล
29 ต่ อ ไปนี) เป็ นพงศ์ พั น ธุ์ ของ
เขา บุตรหั วปี ของอิชมาเอล คือ
เนบาโยธ และเคดาร์ อัดบีเอล
มิบสัม
30 มิชมา ดูมาห์ มัสสา ฮาดัด
เทมา
31 เยทู ร์ นาฟิ ช และเคเดมาห์
คนเหล่ านี) เป็ นบุ ตรชายของอิ ชมาเอล
บุ ตรชายทังหลาย
ของนางเคทู ราห์
32 บุ ต รชายทั) งหลายของนาง
เคทู ราห์ ภรรยาน้ อยของอั บราฮั ม คื อ นางให้ กาํ เนิ ดบุ ตรชื อ
ศิมราน โยกชาน เมดาน มีเดียน
อิชบาก และชู อาห์ และบุตรชาย
ของโยกชาน ชื อ เชบาและเดดาน
33 บุตรชายของมีเดียน ชื อ เอฟาห์ เอเฟอร์ ฮาโนค อาบีดา
และเอลดาอาห์ ทั) งหมดนี) เป็ น
ลูกหลานของนางเคทู ราห์

A พงศาวดาร A
บุ ตรชายทังหลาย
ของอับราฮัมกับอิ สอัค
34 อั บราฮั ม ให้ กํา เนิ ดบุ ต รชื อ
อิสอัค บุตรชายของอิสอัค ชื อ
เอซาว และอิสราเอล
บุ ตรชายทังหลายของเอซาว
35 บุตรชายของเอซาว ชื อ เอลีฟัส เรอูเอล เยอูส ยาลาม และ
โคราห์
36 บุตรชายของเอลีฟัส ชื อ เทมาน โอมาร์ เศฟี กาทาม เคนัส
ทิมนาและอามาเลข
37 บุ ตรชายของเรอู เอล ชื อ
นาหาท เศ-ราห์ ชั มมาห์ และ
มิสซาห์
38 บุตรชายของเสอีร์ ชื อ โลทาน โชบาล ศิเบโอน อานาห์
ดีโชน เอเซอร์ และดีชาน
39 บุตรชายของโลทาน ชื อ โฮรี
และโฮมาม และน้ องสาวของ
โลทานชื อทิมนา
40 บุตรชายของโชบาล ชื อ เอลี ยั น มานาฮาท เอบาล เชฟี
และโอนัม บุตรชายของศิเบโอน
ชื อ อัยยาห์ และอานาห์
41 บุตรชายของอานาห์ ชื อ ดีโชน บุ ตรชายของดี โชน ชื อ
อัมราม เอชบาน อิธราน และ
เคราน
42 บุ ตรชายของเอเซอร์ ชื อ
บิ ลฮาน ศาวาน และยาอาคั น
บุตรชายของดีโชน ชื อ อูศ และ

(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

13_1chr.pub
page 2

Saturday, February 27, 2016 22:27

A พงศาวดาร A, D
หน้ า 854
อารัน
มเหสีของท่านมีพระนามว่ า เมบรรดากษัตริ ยแ์ ห่ ง
เหทาเบล ธิดาของมัทเรด ธิดา
ของเมซาหั บ
แผ่ นดินเอโดม
เจ้านายทังหลายของเอโดม
43 ต่ อไปนี) เป็ นกษั ต ริ ย์ ผ้ ู ทรง
ครอบครองอยู่ ในแผ่ นดินเอโดม 51 และฮาดั ดก็ สิ) นพระชนม์
ก่ อนที มี กษั ตริ ย์ ครอบครองอยู่ เจ้ านายของเอโดมคื อ เจ้ านาย
เหนื อคนอิ สราเอล คื อ เบลา ทิมนา เจ้ านายอาลียาห์ เจ้ านาย
บุ ตรชายเบโอร์ เมื องหลวงของ เยเธท
52 เจ้ านายโอโฮลี บามาห์ เจ้ า
ท่านชื อดินฮาบาห์
44 เมื อเบลาสิ) นพระชนม์ แล้ ว นายเอลาห์ เจ้ านายปิ โนน
โยบั บบุ ตรชายเศ-ราห์ ชาวเมื อง 53 เจ้ านายเคนัส เจ้ านายเทมาน
เจ้ านายมิบซาร์
โบสราห์ ข) ึ นครอบครองแทน
45 เมื อโยบั บสิ) นพระชนม์ แล้ ว 54 เจ้ านายมั กดี เอล และเจ้ า
หุ ช าม ช าว แผ่ น ดิ น ขอ ง คน นายอิ ราม คนเหล่ านี) เป็ นเจ้ า
นายของเอโดม
เทมานขึ) นครอบครองแทน
บุ ตรชายทังหลาย
46 เมื อหุ ชามสิ) นพระชนม์ แล้ ว
ของอิ สราเอล
ฮาดั ด บุ ต รชายของเบดั ด ผู้ รบ
ชนะคนมี เดี ยนในทุ่ งแห่ งโมอั บ
ต่ อไปนี) เป็ นบุ ต รชายของ
ขึ) นครอบครองแทน เมืองหลวง
อิสราเอล คือ รูเบน สิเมของท่านชื ออาวีท
โอน เลวี ยูดาห์ อิสสาคาร์ เศ47 เมื อฮาดั ด สิ) นพระชนม์ แล้ ว บูลุน
สั ม ลาห์ ช าวเมื องมั สเรคาห์ ข) ึ น 2ดาน โยเซฟ เบนยามิน นัฟครอบครองแทน
ทาลี กาด และอาเชอร์
48 เมื อสัมลาห์ ส) ิ นพระชนม์แล้ ว
บุ ตรชายทังหลายของยู ดาห์
ชาอู ลชาวเมื องเรโหโบทอยู่
3บุ ตรชายของยู ดาห์ ชื อ เอร์
ทีแม่ นาํ) ขึ) นครอบครองแทน
โอนัน และเช-ลาห์ ทั)งสามคนนี)
49 เมื อชาอู ล สิ) นพระชนม์ แล้ ว บุ ตรสาวของชู วาคนคานาอั นให้
บาอั ลฮานั นบุ ตรชายอั คโบร์ ข) ึ น กําเนิ ดแก่ ท่ าน ฝ่ ายเอร์ บุตรหั ว
ครอบครองแทน
ปี ของยูดาห์ น) ั นเป็ นคนชั วในสาย
50 เมื อบาอั ลฮานันสิ) นพระชนม์ พระเนตรของพระเยโฮวาห์ และ
แล้ ว ฮาดั ดขึ) นครอบครองแทน พระองค์ทรงสังหารเขาเสีย
เมืองหลวงของท่านชื อปาอี และ 4ทามาร์ บุตรสะใภ้ ของท่ านก็ให้

2

(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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หน้ า 855
A พงศาวดาร D
กํา เนิ ด บุ ต รชื อเปเรศและเศ- 15 โอเซมทีหก ดาวิดทีเจ็ด
ราห์ ให้ ท่ านด้ วย ยู ดาห์ มี บุ ตร 16 และพี สาวของเขาคือเศรุยาห์
ชายห้ าคนด้ วยกัน
และอาบีกายิล บุตรชายของนาง
5บุ ตรชายของเปเรศชื อเฮสโรน เศรุ ยาห์ ชื ออาบี ชั ย โยอาบและ
และฮามู ล
อาสาเฮล สามด้ วยกัน
6บุตรชายของเศ-ราห์ คื อ ศิมรี 17 อาบี กายิ ลให้ กําเนิ ดบุ ตรชื อ
เอธาน เฮมาน คาลโคล์ และ อามาสา และบิ ดาของอามาสา
ดารา ห้ าคนด้ วยกัน
ชื อเยเธอร์คนอิชมาเอล
7บุ ตรชายของคารมี ชื อ อาคาน
ผู ส้ ืบสายโลหิ ตของคาเลบ
ผู้ นํา ความเดื อดร้ อนให้ แก่ อิ ส- 18 คาเลบบุ ต รชายเฮสโรนให้
ราเอล ผู้ ละเมิดในเรื องของทีถูก กํา เนิ ดบุ ต รกั บอาซุ บาห์ ภรรยา
สาปแช่ งนั) น
ของตน และกับเยรีโอท ต่ อไปนี)
8และบุ ตรชายของเอธาน ชื อ เป็ นบุ ตรชายของนาง คื อ เยอาซาริยาห์
เชอร์ โชบับ และอารโดน
9บุ ตรชายของเฮสโรนซึ งกําเนิ ด 19 เมื ออาซุ บาห์ สิ) นชี พแล้ ว
แก่ ท่านนั) นคือ เยราเมเอล ราม คาเลบก็แต่ งงานกั บเอฟราธาห์
และเคลุบัย
ผู้ ให้ กํา เนิ ดบุ ตรชื อเฮอร์ ให้ แก่
10 รามให้ กําเนิ ดบุ ตรชื ออั มมี - ท่าน
นาดับ และอัมมีนาดับให้ กาํ เนิด 20 เฮอร์ ใ ห้ กํา เนิ ด บุ ต รชื ออุ รี
บุ ตรชื อนาโชน เจ้ านายในบุ ตร และอุ รี ให้ กาํ เนิ ดบุ ตรชื อเบซาของยูดาห์
เลล
11 นาโชนให้ กาํ เนิ ดบุตรชื อสัลผู ส้ ืบสายโลหิ ตคนอื) นของ
มา สั ลมาให้ กาํ เนิดบุตรชื อโบ- เฮสโรนโดยบุ ตรสาวของมาคีร ์
อาส
21 ภายหลั ง เฮสโรนได้ เข้ าหา
12 โบอาสให้ กาํ เนิ ดบุ ตรชื อโอ- บุตรสาวของมาคี ร์บิดาของกิเลเบด โอเบดให้ กําเนิ ดบุ ตรชื อ อาด และได้ แต่ งงานด้ วยเมื อ
เจสซี
ท่ านมี อายุ หกสิ บปี และนางได้
ผู ส้ ืบสายโลหิ ตของเจสซี
กําเนิดบุตรให้ ท่านชื อ เสกุ บ
13 เจสซี ให้ กํา เนิ ดเอลี อั บบุ ตร 22 และเสกุ บให้ กํา เนิ ดบุ ตรชื อ
หั วปี ของท่าน อาบี นาดั บที สอง ยาอี ร์ ผู้ มี หั วเมื องยี สิ บสามหั ว
ชิ เมอาทีสาม
เมืองในแผ่ นดินกิเลอาด
14 นาธันเอลทีสี รัดดัยทีห้า
23 แต่ จากหั วเมืองเหล่ านั) น เขา
(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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A พงศาวดาร D
หน้ า 856
ได้ ยึดเกชู ร์ กั บอารั ม พร้ อมกั บ อิชอี บุตรชายของอิชอีชื อ เชชั น
หั วเมืองต่ างๆของยาอีร์ และหั ว บุตรของเชชั นชื อ อัคลัย
เมื องเคนาท กั บบรรดาชนบท 32 บุ ต รชายของยาดาน้ องชาย
ของหั วเมื อ งหกสิ บชนบทด้ วย ของชั มมัยชื อ เยเธอร์ และโยกั น ทั) งสิ) นเหล่ านี) เป็ นของลู ก นาธาน และเยเธอร์ ส) ิ นชี พไม่ มี
หลานมาคีร์บิดาของกิเลอาด
บุตร
24 ภายหลั ง เฮสโรนสิ) นชี พใน 33 บุ ตรชายของโยนาธาน ชื อ
คาเลบเอฟราธาห์ แล้ วอาบียาห์ เปเลธ และศาซา เหล่ านี) เป็ น
ภรรยาของเฮสโรนก็คลอดบุ ตร ลูกหลานของเยราเมเอล
ให้ แก่ เ ขาชื ออั ช ฮู ร์ ผ้ ู เป็ นบิ ด า
ผู ส้ ืบสายโลหิ ตของเชชัน
ของเทโคอา
34 ฝ่ ายเชชั นไม่ มี บุตรชายมี แต่
ผู ส้ ืบสายโลหิ ตของเยราเมเอล บุ ตรสาว แต่ เชชั นมี ทาสชาว
25 บุ ตรชายทั) งหลายของเยรา- อียิปต์อยู่ คนหนึ งชื อ ยารฮา
เมเอลบุตรหั วปี ของเฮสโรน คือ 35 เชชั น จึ งยกบุ ตรสาวของตน
ราม บุ ตรหั วปี ของท่ าน บุนาห์ ให้ เป็ นภรรยาของยารฮาทาส
โอเรน โอเซม และอาหิ ยาห์
ของตน และนางก็คลอดบุตรให้
26 เยราเมเอลมี ภ รรยาอี ก คน เขาชื อ อัททัย
หนึ งชื ออาทาราห์ นางเป็ นมาร- 36 อั ททัยให้ กาํ เนิ ดบุ ตรชื อนาดาของโอนัม
ธัน และนาธันให้ กาํ เนิดบุตรชื อ
27 บุ ต รชายของรามบุ ต รหั วปี ศาบาด
ของเยราเมเอลชื อ มาอัส ยามีน 37 ศาบาดให้ กําเนิ ดบุ ตร ชื อ
และเอเคอร์
เอฟลาล และเอฟลาลให้ กาํ เนิด
28 บุตรชายของโอนัมชื อ ชั มมัย บุตรชื อโอเบด
และยาดา บุตรชายของชั มมัยชื อ 38 โอเบดให้ กําเนิ ดบุ ตรชื อเยฮู
นาดับและอาบีชูร์
เยฮูให้ กาํ เนิดบุตรชื ออาซาริยาห์
29 ภรรยาของอาบี ชู ร์ ชื ออาบี - 39 อาซาริ ยาห์ ให้ กาํ เนิ ดบุ ตรชื อ
ฮาอิ ล และนางคลอดอั คบาน เฮเลส และเฮเลสให้ กาํ เนิดบุตร
และโมลิดให้ ท่าน
ชื อเอลาอาสาห์
30 บุ ตรชายของนาดั บชื อ เส- 40 เอลาอาสาห์ ให้ กํา เนิ ดบุ ต ร
เลด และอัปปาอิม แต่ เสเลดได้ ชื อสิ สะมั ย
และสิ สะมั ยให้
สิ) นชี พไม่ มีบุตร
กําเนิดบุตรชื อชั ลลูม
31 บุ ตรชายของอั ปปาอิ ม ชื อ 41 ชั ลลู มให้ กํา เนิ ดบุ ตรชื อเย(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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หน้ า 857
A พงศาวดาร D, N
คามิ ยาห์ และเยคามิ ยาห์ ให้
ตังแต่ คาเลบบุ ตรเฮอร์
กําเนิดบุตรชื อเอลีชามา
50 เหล่ านี) เป็ นลูกหลานของคาผู ส้ ืบสายโลหิ ตของ
เลบบุตรชายของเฮอร์ บุตรหั วปี
เยราเมเอลและคาเลบ
ของเอฟราธาห์ ชื อ โชบาล บิดา
42 บุ ตรชายของคาเลบน้ องชาย ของคีริยาทเยอาริม
ของเยราเมเอลชื อ เมชาบุตรหั ว 51 สัลมาบิดาของเบธเลเฮมและ
ปี ของท่ าน ผู้ เป็ นบิ ดาของศิ ฟ ฮาเรฟบิดาของเบธกาเดอร์
และบุ ตรชายของมาเรชาห์ ผู้ 52 โชบาลบิดาของคีริยาทเยอาริ มมี บุ ตรชายอี กชื อ ฮาโรเอห์
เป็ นบิดาของเฮโบรน
43 บุตรชายของเฮโบรนชื อ โค- และครึ งหนึ งของคนเมนู โหท
53 และครอบครั วของคี รี ยาทราห์ ทัปปูวาห์ เรเคม และเชมา
44 เชมาให้ กําเนิ ดบุ ตรชื อราฮั ม เยอาริ ม คื อครอบครั วอิ ทไรต์
ผู้ เป็ นบิ ดาของโยรเคอั ม และ ครอบครั วปุ ไท ครอบครั วชุ มั ท
ครอบครัวมิชรา จากคนเหล่ านี)
เรเคมให้ กาํ เนิดบุตรชื อชั มมัย
45 บุ ตรชายของชั มมั ยคื อ มา- บังเกิดชาวโศราห์ และชาวเอชโอน และมาโอนเป็ นบิ ดาของ ทาโอล
54 บุตรชายของสัลมาคือ เบธเบธซูร์
46 เอฟาห์ ภ รรยาน้ อยของคา- เลเฮม ชาวเนโทฟาห์ อั ทโรท
เลบคลอดบุ ตรชื อฮาราน โมซา วงศ์ วานของโยอาบ และครึ ง
และกาเซส และฮารานให้ กาํ เนิด หนึ งของคนเมนู โหท ผู้ เป็ นชาว
โศราห์
บุตรชื อกาเซส
47 บุตรชายของยาดัยชื อ เรเกม 55 ทั) งครอบครั วของอาลั ก ษณ์
โยธาม เกชาน เปเลท เอฟาห์ ซึ งอยู่ ณ เมืองยาเบสคือ ครอบ
ครั วทิ ราไธต์ ครอบครั วชิ เมอี
และชาอัฟ
48 มาอาคาห์ ภรรยาน้ อยของ และครอบครั วสุ คา เหล่ านี) เป็ น
คาเลบคลอดบุตรชื อเชเบอร์และ คนเคไนต์ผ้ ู มาจากฮัมมัท ผู้ เป็ น
บิดาวงศ์วานของเรคาบ
ทีรหะนาห์
ผู ส้ ืบสายโลหิ ตของดาวิด
49 นางคลอดบุ ตรชื อชาอั ฟ ผู้
เป็ นบิ ดาของมั ดมั นนาห์ เชวา
(D ซมอ N:D-H; H:AN-AI)
ต่ อไปนี) เป็ นโอรสของดาวิ ด
ผู้ เป็ นบิ ดาของมั คเบนาห์ และ
ประสู ติ ให้ แก่ พระองค์ ใน
บิ ดาของกิ เบอาด้ วย บุ ตรสาว
กรุ งเฮโบรน อั มโนนโอรสหั วปี
ของคาเลบชื ออัคสาห์

3

(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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A พงศาวดาร N
หน้ า 858
พระนางอาหิ โนอั มชาวยิ สเรเอล โอรส
ประสู ติ องค์ ที สองคื อดาเนี ยล
ผู ส้ ืบสายโลหิ ตของ
พระนางอาบี ก ายิ ลชาวคารเมล
ดาวิดถึงเศเดคียาห์
ประสูติ
10 โอรสของซาโลมอนคือเรโห2องค์ทีสามคืออับซาโลม โอรส โบอั ม โอรสของเรโหโบอั มคื อ
ของมาอาคาห์ ร าชธิ ดาของทั ล- อาบี ยาห์ โอรสของอาบี ยาห์ คื อ
มัย กษัตริย์ของเมืองเกชู ร์ องค์ อาสา โอรสของอาสาคื อเยโฮที สี คื ออาโดนี ยาห์ โอรสของ ชาฟั ท
ฮักกีท
11 โอรสของเยโฮชาฟั ทคือโยรัม
3องค์ ที ห้ าคื อเชฟาทิยาห์ พระ โอรั สของโยรั มคื ออาหั สยาห์
นางอาบีทัลประสูติ องค์ทีหกคือ โอรสของอาหั สยาห์ คือโยอาช
อิทเรอัม เอกลาห์ มเหสีของพระ 12 โอรสของโยอาชคื ออามาซิ องค์ประสูติ
ยาห์ โอรสของอามาซิ ยาห์ คื อ
4 ทั) งหกองค์ ประสู ติ ให้ แก่ พระ อาซาริยาห์ โอรสของอาซาริยาห์
องค์ ในกรุ งเฮโบรน ที นั นพระ คือโยธาม
องค์ทรงครอบครองเจ็ดปี กับหก 13 โอรสของโยธาม คื ออาหั ส
เดื อน และพระองค์ ทรงครอบ โอรสของอาหั สคื อ เฮเซคี ยาห์
ครองในกรุ ง เยรู ซ าเล็ ม สามสิ บ โอรสของเฮเซคียาห์ คือมนัสเสห์
สามปี
14 โอรสของมนัสเสห์ คืออาโมน
5ต่ อไปนี) เป็ นโอรสที ประสู ติ ให้ โอรสของอาโมนคือโยสิยาห์
แก่ พระองค์ ในกรุ งเยรูซาเล็มคือ 15 โอรสของโยสิ ยาห์ คื อโยฮาชิ เมอา โชบับ นาธันและซาโล- นันโอรสหั วปี องค์ทีสองคือเยมอน สี องค์ น) ี พระนางบั ทชู วา โฮยาคิ ม องค์ ที สามคือเศเดคี บุตรสาวของอัมมีเอลประสูติ
ยาห์ องค์ทีสี คือชั ลลูม
6แล้ วก็มีอิบฮาร์ เอลีชามา เอ- 16 โอรสของเยโฮยาคิ มคื อ เยลีเฟเลท
โคนิ ยาห์ โอรสของเยโคนิ ยาห์
7โนกาห์ เนเฟก ยาเฟี ย
คือเศเดคียาห์
8เอลีชามา เอลียาดา และเอลี- ผู ส้ ืบสายโลหิ ตของเยโคนิยาห์
เฟเลท เก้ าองค์ด้วยกัน
17 และโอรสของเยโคนิ ยาห์ ชื อ
9 ทั) งสิ) นนี) เป็ นโอรสของดาวิ ด อัสสีร์ เชอัลทิเอลโอรสของพระ
นอกเหนื อจากบุ ตรชายของนาง องค์
สนม และทามาร์เป็ นขนิษฐาของ 18 มัลคีราม เปดายาห์ เชนาส(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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หน้ า 859
A พงศาวดาร N, G
ซาร์ เยคามิยาห์ โฮชามา เนดา- กําเนิ ดบุ ตรชื อยาหาท และยาบียาห์
หาทให้ กาํ เนิ ดบุ ตรชื อ อาหุ มั ย
19 และบุ ต รชายของเปดายาห์ และลาฮาด เหล่ านี) เป็ นครอบ
คือ เศรุบบาเบลและชิ เมอี และ ครัวของชาวโศราห์
บุ ตรชายของเศรุ บบาเบล คื อ 3ต่ อไปนี) มาจากบิ ดาของเอตาม
เมชุ ลลาม ฮานันยาห์ และน้ อง คือยิสเรเอล อิชมา และอิดบาช
สาวของเขาชื อเชโลมิท
และน้ องสาวของเขาชื อฮั ส เซ20 ฮาชู บาห์ โอเฮล เบเรคิยาห์ เลลโพนี
ฮาสาดิยาห์ และยูชับเฮเสด ห้ า 4และเปนู เอลผู้ เป็ นบิดาของเกคนด้ วยกัน
โดร์ และเอเซอร์ ผ้ ู เป็ นบิ ดาของ
21 บุ ตรชายของฮานั นยาห์ คื อ หุ ชาห์ เหล่ านี) เป็ นบุ ตรชายของ
เป-ลาทียาห์ และเยชายาห์ ลูก เฮอร์ บุตรหั วปี ของเอฟราธาห์ ผ้ ู
หลานของเรไฟยาห์ ลู กหลาน เป็ นบิดาของเบธเลเฮม
ของอารนัน ลูกหลานของโอบาผู ส้ ืบสายโลหิ ตของอัชฮู ร ์
ดีห์ ลูกหลานของเชคานิยาห์
5อัชฮูร์บิดาของเทโคอา มีภรร22 บุ ต รชายของเชคานิ ยาห์ คื อ ยาสองคนคือ เฮลาห์ และนาอาเชไมอาห์ และบุตรชายของเช- ราห์
ไมอาห์ คือ ฮัทธัช อิกาล บารี- 6 นาอาราห์ คลอดอาหุ สซาม
ยาห์ เนอารียาห์ และชาฟั ท หก เฮเฟอร์ เทเมนี และฮาอาหั ชคนด้ วยกัน
ทารี ให้ แก่ เขา เหล่ านี) เป็ นบุ ตร
23 บุ ตรชายของเนอารี ยาห์ คื อ ชายของนาอาราห์
เอลีโอนัย เฮเสคียาห์ และอัสรี- 7บุตรชายของเฮลาห์ คือ เศเรท
คัม สามคนด้ วยกัน
ยาโศอาร์ และเอทนาน
24 บุ ต รชายของเอลี โอนั ย คื อ 8ฮั กโขสให้ กาํ เนิดบุ ตรชื ออานู บ
โฮดาอียาห์ เอลียาชี บ เปไลยาห์ โศเบบาห์ และบรรดาครอบครั ว
อักขูบ โยฮานัน เดไลยาห์ และ ของอาหารเฮลบุตรชายฮารูม
อานานี เจ็ดคนด้ วยกัน
ยาเบสและคําอธิษฐานของตน
ผู ส้ ืบสายโลหิ ตของยู ดาห์
9ฝ่ ายยาเบสเป็ นผู้ มี เกี ยรติ กว่ า
บุตรชายของยูดาห์ คือ เป- พี น้ องทั) งหลายของเขา มารดา
เรศ เฮสโรน คารมี เฮอร์ ของเขาเรี ยกชื อเขาว่ า ยาเบส
และโชบาล
กล่ าวว่ า "เพราะเราคลอดเขา
2 เรอายาห์ บุ ต รชายโชบาลให้ ด้ วยความเจ็บปวด"

4

(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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A พงศาวดาร G
หน้ า 860
10 ยาเบสทู ลพระเจ้ าของอิสรา- เธอร์ เมเรด เอเฟอร์ และยาเอลว่ า "โอ ขอพระองค์ทรงอวย โลน และนางก็คลอดบุ ตรชื อ
พระพรแก่ ข้าพระองค์ และขยาย มิเรียม ชั มมัย และอิชบาห์ ผู้
เขตแดนของข้ าพระองค์ และ เป็ นบิดาของเอชเทโมอา
ขอพระหั ตถ์ ของพระองค์ อยู่ กั บ 18 และภรรยาของท่ านชื อเยฮู ข้ าพระองค์ และขอพระองค์ทรง ไดยาห์ คลอดเยเรดบิ ดาของเกรั กษาข้ าพระองค์ ให้ พ้นจากเหตุ โดร์
เฮเบอร์ บิดาของโสโค
ร้ าย เพื อมิให้ ข้าพระองค์เจ็บใจ และเยคู ธี เอลบิ ดาของศาโนอาห์
ปวดกาย" และพระเจ้ าทรงประ- เหล่ านี) เป็ นบุ ตรชายของบิ ทิยาห์
สาทตามทีเขาทู ลขอ
ธิ ดาของฟาโรห์ ผ้ ู ที เมเรดได้ แต่ ง
11 เคลูบพี ชายของชู ฮาห์ ให้ กาํ - งานด้ วย
เนิ ดบุ ตรชื อเมหิ ร์ ผู้ เป็ นบิ ดา 19 บุ ต รชายภรรยาของท่ านชื อ
ของเอชโทน
โฮดี ยาห์ น้ องสาวของนาฮั มเป็ น
12 เอชโทนให้ กําเนิ ดบุ ตร ชื อ บิ ดาของเคอี ลาห์ ผู้ เป็ นคนเกเบธราฟา ปาเสอาห์ และเทหิ น- เรม และเอชเทโมอาผู้ เป็ นคน
นาห์ ผู้ เป็ นบิ ดาของอิ รนาหาช มาอาคาห์
เหล่ านี) เป็ นคนของเรคาห์
20 บุ ตรชายของชิ โมนคื อ อั ม13 บุตรชายของเคนัส คือโอท- โนน ริ นนาห์ เบนฮานั น และ
นี เอล และเสไรอาห์ และบุ ตร ทิโลน บุตรชายของอิชอีคือ โศชายของโอทนีเอล คือฮาธาท
เหท และเบนโซเฮท
14 เมโอโนธั ยให้ กาํ เนิ ดบุ ตรชื อ
ผู ส้ ืบสายโลหิ ตของเชลาห์
โอฟราห์ และเสไรอาร์ให้ กาํ เนิด 21 บุ ต รชายของเชลาห์ ผู้ เป็ น
บุ ตรชื อโยอาบ ผู้ เป็ นบิ ดาของ บุ ตรชายยู ดาห์ คื อ เอร์ บิ ดา
ชาวหุ บเขาเกหะราชิ ม เพราะ ของเลคาห์ ลาอาดาห์ บิ ดาของ
พวกเขาเป็ นช่ างฝี มือ
มาเรชาห์ และบรรดาครอบครัว
15 บุ ต รชายของคาเลบผู้ เป็ น แห่ งวงศ์ ว านของผู้ ทํา ผ้ าป่ าน
บุตรชายเยฟุนเนห์ คือ อิรู เอ- เนื) อละเอี ยดแห่ งวงศ์ วานอัชเบลาห์ และนาอั ม และบุ ตรชาย อา
ของเอลาห์ คือเคนัส
22 และโยคิ ม และคนเมืองโค16 บุ ตรชายของเยฮาลเลเลลคื อ เซบา และโยอาช และสาราฟผู้
ศิฟ ศิฟาห์ ทีรียา และอาสาเรล
ปกครองในเมืองโมอับ และยา17 บุตรชายของเอสราห์ คือเย- ชู บิ เลเฮม เป็ นเรื องแต่ โบราณ
(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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หน้ า 861
A พงศาวดาร G
กาล
คือเอตาม อายิน ริมโมน โทเคน
23 คนเหล่ านี) เป็ นช่ างหม้ อ เขา และอาชั น ห้ าหั วเมือง
อยู่ กั บต้ นไม้ เล็กๆและรั) วต้ นไม้ 33 รวมอยู่ กั บบรรดาชนบทของ
ที นั นเขาอาศั ยอยู่ กั บกษั ตริ ย์รั บ เขาซึ งอยู่ รอบหั วเมื อ งเหล่ า นี)
ราชการ
ไกลไปจนถึงเมืองบาอัล เหล่ านี)
ผู ส้ ืบสายโลหิ ตและ
เป็ นภู มิ ลาํ เนาของเขา
และ
สํามะโนครัวเชื) อสายของเขา
หัวเมืองต่ างๆของสิเมโอน
24 บุตรชายของสิเมโอนชื อ เน- 34 เมโชบับ ยัมเลค โยชาห์ บุตร
มู เอล ยามี น ยารี บ เศ-ราห์ ชายอามาซิยาห์
35 โยเอล เยฮู บุ ตรชายโยชิ บี และชาอูล
25 บุ ตรชายของชาอู ลคื อชั ลลู ม ยาห์ ผู้ เป็ นบุตรชายเสไรอาห์ ผู้
บุ ต รชายของชั ลลู ม คื อ มิ บ สั ม เป็ นบุตรชายอาสิเอล
36 เอลีโอนัย ยาอาโคบาห์ เยบุตรชายของมิบสัมคือมิชมา
26 บุ ตรชายของมิ ชมาคื อฮั มมู - โชฮายาห์ อาสายาห์ อาดี เอล
เอล บุ ตรชายของฮั มมู เอลคื อ เยสิมีเอล เบไนยาห์
ศั กเกอร์ บุ ตรชายของศั กเกอร์ 37 ซี ซาบุ ตรชายชิ ฟี ผู้ เป็ นบุ ตร
ชายอาโลน ผู้ เป็ นบุ ตรชายเยคือชิ เมอี
27 ชิ เมอี มี บุ ต รชายสิ บ หกคน ดายาห์ ผู้ เป็ นบุ ตรชายชิ มรี ผู้
และบุ ตรสาวหกคน
แต่ พี เป็ นบุตรชายเชไมอาห์
น้ องของชิ เมอี หามี บุ ตรมากไม่ 38 ท่ านที กล่ าวชื อมานี) เป็ นเจ้ า
ครอบครั วของเขาก็ ไ ม่ ท วี ม าก นายในครอบครั วของท่ าน และ
เรือนบรรพบุ รุษของเขาทั)งหลาย
ขึ) นอย่ างกับคนยูดาห์
28 เขาทั) งหลายอาศั ยอยู่ ใน ก็เพิ มขึ) นมากมาย
คนสิเมโอนชนะเกโดร์และ
เมื องเบเออร์ เชบา โมลาดาห์
คนอามาเลขที)ภูเขาเสอี ร ์
ฮาซารชู อาล
29 และทีบิลฮาห์ เอเซม โทลัด
39 เขาทั) งหลายได้ เดิ นทางไปถึ ง
30 เบธูเอล โฮรมาห์ ศิกลาก
ทางเข้ าเมืองทีเกโดร์ ถึงข้ างทิศ
31 เบธมารคาโบท ฮาซารสู สิ ม ตะวั นออกของหุ บเขา เพื อหา
เบธบิรี และทีชาอาราอิม เหล่ านี) ทุ่ งหญ้ าให้ ฝูงแพะแกะของเขา
เป็ นหั วเมื องของเขาจนถึ งดาวิ ด 40 เขาทั) งหลายก็ พ บทุ่ งหญ้ า
ขึ) นครอบครอง
อุ ดมดี และแผ่ นดิ นนั) นก็กว้ าง
32 และชนบทของเขาทั) งหลาย ขวางเงี ยบและสงบสั นติ เพราะ
(DG) กดว DI:AD-AG
(DE) กดว D:J, AD-AN
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A พงศาวดาร G, H
หน้ า 862
ชาวเมื อ งที อยู่ ก่ อ นนั) นเป็ นคน ปี
ฮาม
2แม้ ว่ายูดาห์ มี กาํ ลังมากในพวก
41 แล้ วคนเหล่ านี) ซึ งมี ชื อใน พี น้ องของตน และเจ้ านายองค์
สํา มะโนครั ว ได้ เข้ ามาในสมั ย หนึ งก็มาจากเขา แต่ สิ ทธิ บุ ตร
ของเฮเซคี ยาห์ ก ษั ต ริ ย์ แห่ ง ยู - หั วปี ก็ยังเป็ นของโยเซฟ)
ดาห์ และโจมตี เต็นท์ ของเขา 3 บุ ต รชายของรู เ บนบุ ต รหั วปี
และที อยู่ อาศั ยทั) งหลายที พบอยู่ ของอิสราเอล คือ ฮาโนค ปั ลลู
ที นั น และกวาดล้ างเขาเสี ยจน เฮสโรนและคารมี
ถึ งทุ กวั นนี) แล้ วก็ต) ั งภู มิ ลาํ เนา 4 บุ ตรชายของโยเอลคื อ เชไมอยู่ ในที ของเขา เพราะที นั นมี อาห์ บุ ตรชายของเชไมอาห์ คื อ
ทุ่ งหญ้ าให้ ฝูงแพะแกะของเขา
โกก บุตรชายของโกกคือชิ เมอี
42 ส่ วนหนึ งของเขาเหล่ านั) นคื อ 5 บุ ต รชายของชิ เ มอี คื อ มี ค าห์
ส่ วนคนสิ เ มโอนห้ าร้ อยคนพา บุ ตรชายของมี คาห์ คื อเรอายาห์
กันไปที ภูเขาเสอีร์ มี ประมุ ขชื อ บุตรชายของเรอายาห์ คือบาอัล
เป-ลาทียาห์ เนอารียาห์ เรไฟ- 6 บุ ตรชายของบาอั ล คื อ เบเอยาห์ และอุ ส ซี เ อลบุ ต รชายทั) ง ราห์
ผู้ ซึ งทิ กลั ทปิ เลเสอร์
หลายของอิชอี
กษั ตริย์เมืองอั สซีเรี ยได้ กวาดไป
43 และเขาได้ โจมตี คนอามาเลข เป็ นเชลย ท่ านเป็ นเจ้ านายของ
ส่ วนที เหลื อ อยู่ ซึ งหนี ร อดไป คนรูเบน
แล้ วเขาทั)งหลายก็อาศั ยอยู่ ทีนั น 7 และญาติ ของท่ า นตามครอบ
จนทุ กวันนี)
ครัวเมื อขึ) นทะเบียนสํามะโนครัว
ผู ส้ ืบสายโลหิ ตของรู เบน
เชื) อสายไว้ น) ั นคื อ เจ้ าเยอี เอล
และเศคาริยาห์
ถึงสมัยการเป็ นเชลย
บุ ตรชายของรู เบนบุ ตรหั วปี 8และเบลาบุตรชายอาซาส บุตร
ของอิสราเอล (เขาเป็ นบุตร ชายเชมา บุตรชายโยเอล ผู้ อาหั วปี ก็จริง แต่ เพราะเขาได้ กระ- ศั ยอยู่ ในอาโรเออร์ ไกลไปถึ ง
ทํา ให้ ที นอนของบิ ด าของเขามี เมืองเนโบและบาอัลเมโอน
คนรู เบนทวีมากขึ น
มลทิน สิทธิบุตรหั วปี ของเขาจึง
ในทางทิศตะวันออก
ตกอยู่ กั บบุ ต รชายของโยเซฟผู้
เป็ นบุ ตรชายอิ สราเอล แต่ โย- 9 ท่ านอาศั ยอยู่ ทางทิ ศ ตะวั น
เซฟมิได้ ข) ึ นทะเบียนไว้ ในสํามะ- ออกไกลออกไปถึ ง ทางเข้ าถิ น
โนครั วเชื) อสายตามสิ ทธิ บุตรหั ว ทุ รกันดาร ซึ งอยู่ ฟากข้ างนี) ของ

5

(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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หน้ า 863
A พงศาวดาร H
แม่ นาํ) ยู เฟรติ สด้ วย เพราะสั ตว์ เมื อง และในเขตทุ่ งหญ้ าทั) งสิ) น
เลี) ยงของเขาทวี ม ากขึ) นในแผ่ น ของชาโรนจนสุดเขต
ดินกิเลอาด
17 คนเหล่ านี) ทั) งสิ) นขึ) นทะเบี ยน
10 ในรั ช กาลของซาอู ล เขาทั) ง สํามะโนครัวเชื) อสายไว้ ในรั ชกาล
หลายทําสงครามกั บคนฮาการ์ ผ้ ู ของโยธามกษั ต ริ ย์ แห่ งยู ด าห์
ต้ องล้ มตายด้ วยมื อของเขา เขา และในรั ชกาลของเยโรโบอั ม
ทั) งหลายอาศั ยอยู่ ในเต็น ท์ ของ กษัตริย์แห่ งอิสราเอล
เขาตลอดแถบตะวันออกของกิ คนรู เบน คนกาด
เลอาด
และคนตระกู ลมนัสเสห์
ผู ส้ ืบสายโลหิ ตของกาด
ครึ) งหนึ)งชนะชนชาติ อื) น
11 ลู ก หลานของกาดอาศั ยอยู่ 18 คนรู เบน คนกาด และคน
ตรงหน้ าเขาในแผ่ น ดิ น บาชาน ตระกู ลมนั สเสห์ ค รึ งหนึ งมี ค น
ไปจนถึงเมืองสาเลคาห์
เก่ งกล้ า ผู้ ถือดั) งและดาบ และ
12 โยเอลเป็ นเจ้ า ชาฟามเป็ นที โก่ งธนู ชํา นาญศึ กสี หมื นสี พัน
สอง ยานัย และชาฟั ทในบาชาน
เจ็ดร้ อยหกสิ บคน พร้ อมที จะ
13 และวงศ์ ญาติ ของเขาตาม เข้ ารบ
เรื อนบรรพบุ รุ ษของเขา คื อ 19 เขาทําศึกกับคนฮาการ์ เยทู ร์
มีคาเอล เมชุ ลลาม เชบา โยรัย นาฟิ ช และโนดับ
ยาคาน ศิอา และเอเบอร์ เจ็ด 20 และเมื อเขาได้ รั บความช่ วย
คนด้ วยกัน
เหลื อ คนฮาการ์ และพวกที อยู่
14 คนเหล่ านี) เป็ นบุ ตรอาบี ฮา- ด้ วยทุ กคนก็ ถู กมอบไว้ ในมื อ
อิ ล ผู้ เป็ นบุ ตรชายหุ รี ผู้ เป็ น ของเขา เพราะเขาร้ องทู ลต่ อ
บุ ตรชายยาโรอาห์ ผู้ เป็ นบุ ตร พระเจ้ าในการสงคราม และพระ
ชายกิ เลอาด ผู้ เป็ นบุ ตรชาย องค์ ทรงประสาทตามคําทู ลของ
มี คาเอล ผู้ เป็ นบุ ตรชายเยชิ ชั ย เขา เพราะเขาทั)งหลายวางใจใน
ผู้ เป็ นบุตรชายยาโด ผู้ เป็ นบุ ตร พระองค์
ชายบุส
21 เขาได้ กวาดเอาฝู งสั ตว์ ของ
15 อาหิ เป็ นบุตรชายอับดีเอล ผู้ ข้ าศึกไป คืออูฐห้ าหมื นตัว แกะ
เป็ นบุ ตรชายกุ นี เป็ นเจ้ านาย สองแสนห้ าหมื นตัว ลาสองพัน
ในเรือนบรรพบุรุษของเขา
และคนหนึ งแสน
16 และเขาทั) งหลายอาศั ยอยู่ ใน 22 เพราะเขาล้ มตายเสี ยมาก
กิเลอาด ในบาชาน และตามหั ว ด้ วยการศึ กครั) งนั) นเป็ นมาจาก
(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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A พงศาวดาร H, I
หน้ า 864
พระเจ้ า และเขาทั) งหลายอาศั ย
ผู ส้ ืบสายโลหิ ตของเลวี
อยู่ ในที ของเขาจนถู ก กวาดไป
บุตรชายของเลวีคือ เกอร์เป็ นเชลย
โชม โคฮาท และเมรารี
23 คนตระกู ลมนั สเสห์ ครึ งหนึ ง 2บุ ตรชายของโคฮาทชื อ อั มอาศัยอยู่ ในแผ่ นดินนั) น เขามีคน ราม อิสฮาร์ เฮโบรน และอุสซีมากขึ) นด้ วยกั น ตั) งแต่ เมื องบา- เอล
ชานถึงเมืองบาอัลเฮอร์โมน เส- 3บุ ตรของอั มรามคื อ อาโรน
นีร์ และภูเขาเฮอร์โมน
โมเสส และนางมิ เรี ยม บุ ตร
24 ต่ อไปนี) เป็ นหั วหน้ าเรื อ น ชายอาโรนคือ นาดับ อาบีฮู เอบรรพบุ รุ ษของเขาคื อ เอเฟอร์ เลอาซาร์ และอิธามาร์
อิชอี เอลีเอล อัซรีเอล เยเรมีย์ ผู ส้ ืบสายโลหิ ตของพวกปุโรหิ ต
โฮดาวิ ยาห์ และยาดี เอล เป็ น
ถึงสมัยการเป็ นเชลย
ทแกล้ วทหาร คนมีชื อเสียง เป็ น 4เอเลอาซาร์ ให้ กํา เนิ ดบุ ตรชื อ
หั วหน้ าเรือนบรรพบุรุษของเขา
ฟี เนหั ส ฟี เนหั สให้ กาํ เนิ ดบุ ตร
คนมนัสเสห์
ชื ออาบีชูวา
ไหว้รูปเคารพ
5อาบีชูวาให้ กาํ เนิดบุตรชื อบุคคี
25 แต่ เขาทั) งหลายละเมิ ด ต่ อ บุคคีให้ กาํ เนิดบุตรชื ออุสซี
พระเจ้ าแห่ ง บรรพบุ รุ ษของเขา 6อุ สซี ให้ กาํ เนิ ดบุ ตรชื อเศ-ราและเล่ นชู้ กั บบรรดาพระของชน หิ ยาห์ เศ-ราหิ ยาห์ ให้ กํา เนิ ด
ชาติ ท) ั งหลายแห่ งแผ่ น ดิ น นั) น บุตรชื อเมราโยท
ผู้ ซึ งพระเจ้ าทรงทํา ลายเสี ยต่ อ 7 เมราโยทให้ กํา เนิ ดบุ ตรชื อ
หน้ าเขาทั)งหลาย
อามาริ ยาห์ อามาริ ยาห์ ให้ กํา 26 พระเจ้ าแห่ งอิ สราเอลจึ งทรง เนิดบุตรชื ออาหิ ทูบ
เร้ าจิ ตใจของปู ลกษั ตริ ย์ แห่ ง 8อาหิ ทู บให้ กําเนิ ดบุ ตรชื อศาอั สซี เรี ย และจิ ตใจของทิกลั ท- โดก ศาโดกให้ กําเนิ ดบุ ตรชื อ
ปิ เลเสอร์ ก ษั ต ริ ย์ แห่ งอั ส ซี เ รี ย อาหิ มาอัส
และพระองค์ทรงกวาดเขาไปเสีย 9 อาหิ ม าอั ส ให้ กํา เนิ ด บุ ต รชื อ
คือ คนรูเบน คนกาด และคน อาซาริยาห์ อาซาริยาห์ ให้ กาํ เนิด
ตระกู ลมนั สเสห์ ครึ งหนึ ง และ บุตรชื อโยฮานัน
พาเขาทั)งหลายไปยังฮาลาห์ ฮา- 10 และโยฮานั นให้ กํา เนิ ด บุ ตร
โบร์ ฮารา และแม่ นาํ) เมื องโก- ชื ออาซาริ ยาห์ (ท่ านนี) แหละที
ซาน จนถึงทุ กวันนี)
ทําหน้ าที ปุโรหิ ตอยู่ ในพระวิ หาร

6

(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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หน้ า 865
A พงศาวดาร I
ซึ งซาโลมอนทรงสร้ างในเยรูซา- 20 บุ ตรชายของเกอร์ โชม คื อ
เล็ม)
ลิ บนี บุ ตรชายของลิ บนี คื อยา11 อาซาริ ยาห์ ให้ กาํ เนิ ดบุ ตรชื อ หาท บุ ตรชายของยาหาทคื อ
อามาริ ยาห์ อามาริ ยาห์ ให้ กํา - ศิมมาห์
เนิดบุตรชื ออาหิ ทูบ
21 บุ ตรชายของศิ มมาห์ คื อโย12 อาหิ ทู บให้ กํา เนิ ด บุ ต รชื อ อาห์ บุ ตรชายของโยอาห์ คื อ
ศาโดก ศาโดกให้ กาํ เนิดบุตรชื อ อิดโด บุตรชายของอิดโดคือเศชั ลลูม
ราห์ บุ ตรชายของเศ-ราห์ คื อ
13 ชั ลลู มให้ กาํ เนิ ดบุ ตรชื อฮิ ล- เยอาเธรัย
คี ยาห์ ฮิ ลคี ยาห์ ให้ กําเนิ ดบุ ตร 22 บุตรชายของโคฮาทคือ อัมชื ออาซาริยาห์
มี นาดั บ บุ ตรชายของอั มมี นา14 อาซาริ ยาห์ ให้ กาํ เนิ ดบุ ตรชื อ ดั บคื อโคราห์ บุ ตรชายของโคเสไรอาห์ เสไรอาห์ ให้ กํา เนิ ด ราห์ คืออัสสีร์
บุตรชื อเยโฮซาดัก
23 บุ ตรชายของอั สสี ร์ คื อเอล15 และเยโฮซาดั ก ถู กกวาดไป คานาห์ บุตรชายของเอลคานาห์
เป็ นเชลย เมื อพระเยโฮวาห์ ได้ คือเอบียาสาฟ บุตรชายของเอทรงให้ ยู ดาห์ และเยรู ซาเล็มเข้ า บียาสาฟคืออัสสีร์
สู่ ก ารถู กกวาดไปเป็ นเชลยด้ วย 24 บุ ตรชายของอั สสี ร์ คื อทาหั ท
หั ตถ์ของเนบูคัดเนสซาร์
บุ ต รชายของทาหั ทคื อ อุ รี เ อล
แต่ ละครอบครัวของ
บุ ตรชายของอุ รี เอลคื ออุ สซี ยาห์
บุตรชายของอุสซียาห์ คือชาอูล
บุ ตรชายสามคนของเลวี
16 บุ ตรชายของเลวี คื อ เกอร์ - 25 บุ ต รชายของเอลคานาห์ คื อ
อามาสัย และอาหิ โมท
โชม โคฮาท และเมรารี
17 ต่ อไปนี) เป็ นชื อบุ ตรชายของ 26 สําหรั บเอลคานาห์ น) ั น บุ ตร
ชายของเอลคานาห์ คื อ โศฟั ย
เกอร์โชมคือ ลิบนี และชิ เมอี
18 บุตรชายของโคฮาทคือ อัม- บุตรชายของโศฟั ยคือนาหั ท
ราม อิสฮาร์ เฮโบรน และอุสซี- 27 บุ ตรชายของนาหั ทคื อเอลี อั บ บุตรชายของเอลีอั บคื อเยเอล
19 บุ ตรชายของเมรารี
คื อ โรฮั ม บุ ตรชายของเยโรฮั มคื อ
มาห์ ลี และมู ชี เหล่ านี) เป็ น เอลคานาห์
ครอบครั วของคนเลวี ตามพงศ์ 28 บุ ตรชายของซามู เอล คื อ
วัสนีบุตรหั วปี ของเขา และอาบีพันธุ์ บิดาของเขา
(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

13_1chr.pub
page 14

Saturday, February 27, 2016 22:27

A พงศาวดาร I
หน้ า 866
ยาห์
ชายมาฮาท ผู้ เป็ นบุ ตรชายอา29 บุ ตรชายของเมรารี คื อมาห์ ลี มาสัย
บุตรชายของมาห์ ลีคือลิบนี บุตร 36 ผู้ เป็ นบุ ต รชายเอลคานาห์
ชายของลิบนีคื อชิ เมอี บุ ตรชาย ผู้ เป็ นบุตรชายโยเอล ผู้ เป็ นบุตร
ของชิ เมอีคืออุสซาห์
ชายอาซาริ ยาห์ ผู้ เป็ นบุ ตรชาย
30 บุตรชายของอุ สซาห์ คือชิ เม- เศฟั นยาห์
อี บุ ตรชายของชิ เมอี คื อฮั กกี - 37 ผู้ เป็ นบุตรชายทาหั ท ผู้ เป็ น
ยาห์ บุ ตรชายของฮั กกี ยาห์ คื อ บุ ตรชายอั สสี ร์ ผู้ เป็ นบุ ตรชาย
อาสายาห์
เอบี ยาสาฟ ผู้ เป็ นบุ ตรชายโค31 เหล่ านี) เป็ นบุ ค คลที ดาวิ ด ราห์
ทรงแต่ งตั) งให้ ดูแลการร้ องเพลง 38 ผู้ เป็ นบุตรชายอิสฮาร์ ผู้ เป็ น
ในพระนิ เ วศของพระเยโฮวาห์ บุ ตรชายโคฮาท ผู้ เป็ นบุ ตรชาย
หลั งจากที หี บพั นธสั ญญามาตั) ง เลวี ผู้ เป็ นบุตรชายอิสราเอล
อยู่ ทีนั นแล้ ว
39 กั บอาสาฟพี น้ องของเขา ผู้
32 เขาทั) งหลายทําการปรนนิบัติ ซึ งยืนอยู่ ข้างขวามือของเขา คือ
ด้ วยเพลง ข้ างหน้ าที พั กอาศั ย อาสาฟบุ ตรชายเบเรคิ ยาห์ ผู้
ในพลั บพลาแห่ งชุ มนุ ม จน เป็ นบุตรชายชิ เมอา
ซาโลมอนได้ ทรงสร้ างพระนิ เวศ 40 ผู้ เป็ นบุ ตรชายมี คาเอล ผู้
ของพระเยโฮวาห์ ในเยรู ซาเล็ ม เป็ นบุตรชายบาอาเสยาห์ ผู้ เป็ น
และเขาได้ ปฏิ บั ติ หน้ าที ของ บุตรชายมัลคิยาห์
เขาตามตําแหน่ ง
41 ผู้ เป็ นบุ ตรชายเอทนี ผู้ เป็ น
33 ต่ อไปนี) เป็ นบุ ค คลที ปฏิ บั ติ บุตรชายเศ-ราห์ ผู้ เป็ นบุตรชาย
งานอยู่ พร้ อมกั บบุ ตรของเขา อาดายาห์
พวกบุ ตรชายของคนโคฮาทคื อ 42 ผู้ เป็ นบุตรชายเอธาน ผู้ เป็ น
เฮมานนั กร้ อง ผู้ เป็ นบุ ตรชาย บุตรชายศิมมาห์ ผู้ เป็ นบุตรชาย
โยเอล ผู้ เป็ นบุตรชายเชมู เอล
ชิ เมอี
34 ผู้ เป็ นบุ ต รชายเอลคานาห์ 43 ผู้ เป็ นบุตรชายยาหาท ผู้ เป็ น
ผู้ เป็ นบุ ตรชายเยโรฮั ม ผู้ เป็ น บุ ตรชายเกอร์ โชม ผู้ เป็ นบุ ตร
บุตรชายเอลีเอล ผู้ เป็ นบุตรชาย ชายเลวี
โทอาห์
44 ที ข้ างซ้ ายมื อมี บุ ตรชายของ
35 ผู้ เป็ นบุ ตรชายศู ฟ ผู้ เป็ น เมรารี พี น้องของเขาคือ เอธาน
บุตรชายเอลคานาห์ ผู้ เป็ นบุ ตร ผู้ เป็ นบุ ตรชายคี ชี ผู้ เป็ นบุ ตร
(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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หน้ า 867
A พงศาวดาร I
ชายอับดี ผู้ เป็ นบุตรชายมัลลูค
คืออามาริยาห์ บุตรชายของอา45 ผู้ เป็ นบุ ต รชายฮาชาบิ ย าห์ มาริยาห์ คืออาหิ ทูบ
ผู้ เป็ นบุ ตรชายอามาซิ ยาห์ ผู้ 53 บุ ตรชายของอาหิ ทู บคื อศาเป็ นบุตรชายฮิลคียาห์
โดก บุตรชายของศาโดกคืออา46 ผู้ เป็ นบุ ตรชายอั มซี ผู้ เป็ น หิ มาอัส
บุ ตรชายบานี ผู้ เป็ นบุ ตรชาย
บรรดาหัวเมืองของคนเลวี
เชเมอร์
54 ต่ อไปนี) เป็ นที อ าศั ยของเขา
47 ผู้ เป็ นบุ ตรชายมาห์ ลี ผู้ เป็ น ตามค่ ายในเขตแดนของเขา คือ
บุตรชายมู ชี ผู้ เป็ นบุ ตรชายเม- ลู กหลานของอาโรน ครอบครั ว
รารี ผู้ เป็ นบุตรชายเลวี
คนโคฮาท เพราะสลากตกเป็ น
48 และคนเลวี พี น้ องของเขาได้ ของเขา
รับแต่ งตั) งให้ ปฏิบัติงานทุ กอย่ าง 55 เขาได้ รั บเมื องเฮโบรนใน
ของพลั บพลาของพระนิ เวศของ แผ่ นดิ นยู ดาห์ และทุ่ งหญ้ าซึ ง
พระเจ้ า
อยู่ ล้อมรอบนั) น
ผู ส้ ืบสายโลหิ ตของอาโรน
56 แต่ ทุ่ งนาและตามชนบทของ
49 แต่ อาโรนกั บบุ ตรชายของ เมื องนั) น เขายกให้ แก่ คาเลบ
ท่ า นถวายเครื องบู ช าบนแท่ น บุตรชายเยฟุนเนห์
เครื องเผาบู ชาและบนแท่ น 57 เขาให้ เมื องต่ างๆแห่ งยู ดาห์
เครื องหอม และปฏิบั ติ งานทั) ง แก่ ลูกหลานของอาโรน คือเมือง
สิ) นในที บริ สุทธิW ที สุ ด และกระ- เฮโบรนซึ งเป็ นเมื องลี) ภัย เมื อง
ทําการลบมลทินบาปของอิ สรา- ลิบนาห์ กับทุ่ งหญ้ า เมืองยาททีร์
เอล ตามทุ กอย่ างที โมเสสผู้ รั บ เมืองเอชเทโมอากับทุ่ งหญ้ า
ใช้ ของพระเจ้ าได้ บัญชาไว้
58 ฮีเลนพร้ อมกับทุ่ งหญ้ า เด50 ต่ อไปนี) เป็ นบุตรชายของอา- บีร์พร้ อมกับทุ่ งหญ้ า
โรนคือเอเลอาซาร์ บุตรชายของ 59 อาชานพร้ อมกับทุ่ งหญ้ าและ
เอเลอาซาร์คือฟี เนหั ส บุตรชาย เบธเชเมชพร้ อมกับทุ่ งหญ้ า
ของฟี เนหั สคืออาบีชูวา
60 และจากดิ นแดนตระกู ล
51 บุ ต รชายอาบี ชู วาคื อบุ ค คี เบนยามิ น ก็มอบเมื องเกบา
บุ ตรชายของบุ คคี คืออุสซี บุ ตร พร้ อมกั บทุ่ งหญ้ า อาเลเมท
ชายของอุสซีคือเศ-ราหิ ยาห์
พร้ อมกับทุ่ งหญ้ า และอานาโธท
52 บุ ตรชายของเศ-ราหิ ยาห์ คื อ พร้ อมกั บทุ่ งหญ้ า หั วเมื องทั) ง
เมราโยท บุตรชายของเมราโยท สิ) นของเขาทุ กครอบครั วเป็ นสิ บ
(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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A พงศาวดาร I
หน้ า 868
สามหั วเมืองด้ วยกัน
เมืองเกเซอร์พร้ อมกับทุ่ งหญ้ า
61 ส่ วนคนโคฮาททีเหลืออยู่ น) ั น 68 เมื องโยกเมอั มพร้ อมกั บทุ่ ง
ได้ รั บส่ วนมอบโดยสลากที
หญ้ า เมืองเบธโฮโรนพร้ อมกั บ
ได้ จากครอบครั วของตระกู ล ทุ่ งหญ้ า
จากตระกู ลมนั สเสห์ ครึ งหนึ งมี 69 เมื องอั ยยาโลนพร้ อมกั บทุ่ ง
สิบหั วเมือง
หญ้ า เมืองกัทริ มโมนพร้ อมกับ
62 และมอบสิ บสามหั วเมื อง ทุ่ งหญ้ า
จากตระกู ลอิ สสาคาร์ ตระกู ล 70 และมอบเมื องจากตระกู ล
อาเชอร์ ตระกู ลนั ฟทาลี และ มนัสเสห์ ครึ งหนึ ง คือเมืองอาจากตระกู ลมนั ส เสห์ ใ นบาชาน เนอร์ พร้ อมกั บทุ่ งหญ้ า เมื อง
ให้ แก่ คนเกอร์ โ ชมตามครอบ บิ เลอั มพร้ อมกั บทุ่ งหญ้ าให้ แก่
ครัวของเขา
ครอบครัวคนโคฮาททีเหลืออยู่
63 และมอบโดยสลากสิ บสอง 71 ดิ น แ ด น ข อ ง ม นั ส เ ส ห์
หั วเมืองจากตระกู ลรูเบน ตระ- ครึ งตระกู ลที มอบให้ แก่ คน
กู ลกาด และตระกู ลเศบู ลุ นให้ เกอร์ โชม คื อโกลานในเมื อง
แก่ คนเมรารี ตามครอบครั วของ บาชานพร้ อมกั บทุ่ งหญ้ า และ
เขา
อัชทาโรทพร้ อมกับทุ่ งหญ้ า
64 ดั งนี) แหละประชาชนอิ ส- 72 และจากตระกู ลอิ สสาคาร์
ราเอลได้ มอบหั วเมื องพร้ อมกั บ คือเมืองเคเดชพร้ อมกับทุ่ งหญ้ า
ทุ่ งหญ้ าให้ แก่ คนเลวี
เมืองดาเบรัทพร้ อมกับทุ่ งหญ้ า
65 และคนอิสราเอลได้ จั บสลาก 73 และเมื องราโมทพร้ อมกับทุ่ ง
ให้ หั วเมื อ งจากตระกู ลยู ดาห์ หญ้ า และเมืองอาเนมพร้ อมกับ
ตระกู ลสิ เมโอน และตระกู ล ทุ่ งหญ้ า
เบนยามิ น ตามที กล่ าวชื อไว้ 74 จากตระกู ลอาเชอร์ คือเมือง
นั) นด้ วย
มาชาลพร้ อมกั บทุ่ งหญ้ า เมื อง
66 และครอบครั วคนโคฮาทที อับโดนพร้ อมกับทุ่ งหญ้ า
เหลื อ อยู่ มี หั วเมื อ งอั น เป็ นดิ น 75 เมื องหุ กอกพร้ อมกั บทุ่ ง
แดนของเขาจากตระกู ลเอฟรา- หญ้ า และเมืองเรโหบพร้ อมกับ
อิม
ทุ่ งหญ้ า
67 คนอิ ส ราเอลได้ ให้ หั วเมื อ ง 76 และจากตระกู ลนั ฟทาลี คื อ
ลี) ภั ย คื อเมื องเชเคมพร้ อมกั บ เมื องเคเดชในกาลิ ลี พร้ อมกั บ
ทุ่ งหญ้ าในถิ นภู เ ขาเอฟราอิ ม ทุ่ งหญ้ า เมื องฮัมโมนพร้ อมกับ
(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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หน้ า 869
A พงศาวดาร I, E
ทุ่ งหญ้ า เมืองคีริยาธาอิมพร้ อม นี) ในรั ชสมั ยของดาวิ ด เป็ นสอง
กับทุ่ งหญ้ า
หมื นสองพันหกร้ อยคน
77 ส่ วนคนเมรารี ที เหลื ออยู่ น) ั น 3บุตรชายของอุสซีคือ อิสราหิ ได้ รั บจากตระกู ลเศบู ลุ น คื อ ยาห์ และบุตรชายของอิ สราหิ เมื องริ มโมนพร้ อมกั บทุ่ งหญ้ า ยาห์ คือ มีคาเอล โอบาดีห์ โยเมืองทาโบร์พร้ อมกับทุ่ งหญ้ า
เอล และอิ สชี อาห์ ห้ าคนด้ วย
78 และฟากแม่ นาํ) จอร์ แดนข้ าง กัน ทุ กคนเป็ นคนชั) นหั วหน้ า
โน้ นที เยรีโค คือฟากตะวันออก 4 และพร้ อมกั บคนเหล่ า นี) ตาม
ของแม่ นาํ) จอร์ แดนนั) น จาก พงศ์ พั นธุ์ ของเขา ตามเรื อน
ตระกู ลรูเบน คือเมืองเบเซอร์ใน บรรพบุ รุ ษของเขา มี หน่ วย
ถิ นทุ รกั นดารพร้ อมกั บทุ่ งหญ้ า ทหารศึ กสามหมื นหกพั นคน
เมืองยาฮาสพร้ อมกับทุ่ งหญ้ า
เพราะเขามี ภรรยาและบุ ตรชาย
79 เมื องเคเดโมทพร้ อมกั บทุ่ ง มาก
หญ้ า และเมืองเมฟาอาทพร้ อม 5ญาติ พี น้ องของเขาซึ งเป็ นคน
กับทุ่ งหญ้ า
ในบรรดาครอบครั วของอิ สสา80 และจากตระกู ลกาด คื อ คาร์ มี หมดด้ วยกั นเป็ นทแกล้ ว
เมื อ งราโมทในกิ เ ลอาดพร้ อม ทหารแปดหมื นเจ็ดพั นคน ขึ) น
กั บทุ่ งหญ้ า เมื องมาหะนาอิ ม ทะเบี ยนไว้ ในสํา มะโนครั วเชื) อ
พร้ อมกับทุ่ งหญ้ า
สาย
81 เมื อ งเฮสโบนพร้ อมกั บ ทุ่ ง
ผู ส้ ืบสายโลหิ ตของเบนยามิน
หญ้ า เมืองยาเซอร์พร้ อมกับทุ่ ง 6บุ ตรชายของเบนยามิ น คื อ
หญ้ า
เบลา เบเคอร์ และเยดี ยาเอล
บุ ตรชายของอิ สสาคาร์
สามคนด้ วยกัน
บุ ตรชายของอิสสาคาร์ คื อ 7บุตรชายของเบลาคือ เอสโบน
โทลา ปู อาห์ ยาชู บ และ อุสซี อุสซีเอล เยรีโมท และอิรี
ชิ มโรน สี คนด้ วยกัน
ห้ าคนด้ วยกั น เป็ นหั วหน้ าของ
2บุ ตรชายของโทลาคื อ อุ สซี เรื อนบรรพบุ รุ ษ เป็ นทแกล้ ว
เรไฟยาห์ เยรีเอล ยามัย ยิบสัม ทหาร และจํานวนทีข) ึ นทะเบียน
และเชมู เอล หั วหน้ าในเรื อน ไว้ ในสํา มะโนครั วเชื) อสายของ
บรรพบุรุษของเขา คือของโทลา เขาเป็ นสองหมื นสองพันสามสิบ
เป็ นทแกล้ วทหารของพงศ์ พั นธุ์ สี คน
ของเขา และจํานวนของคนเหล่ า 8บุตรชายของเบเคอร์คือ เศมิ-

7

(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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A พงศาวดาร E
หน้ า 870
ราห์ โยอาช เอลีเยเซอร์ เอลีโอ- อาด
นัย อมรี เยรีโมท อาบียาห์ อา- 15 มาคี ร์ ก ็รั บพี สาวของหุ ปปิ ม
นาโธท และอาเลเมท ทั)งหมดนี) และชุ ปปิ มมาเป็ นภรรยา พี สาว
เป็ นบุตรชายของเบเคอร์
ของเขาชื อมาอาคาห์ ) และคนที
9และจํานวนที ข) ึ นทะเบี ยนไว้ ใน สองชื อเศโลเฟหั ด และเศโลเฟสํา มะโนครั วเชื) อสาย ตามพงศ์ หั ดมีบุตรสาว
พั นธุ์ เป็ นหั วหน้ าเรื อนบรรพ- 16 และมาอาคาห์ ภรรยาของ
บุ รุ ษของเขา เป็ นทแกล้ วทหาร มาคี ร์ คลอดบุ ต รชายคนหนึ ง
เป็ นสองหมื นสองร้ อยคน
นางเรี ยกชื อเขาว่ า เปเรช และ
10 บุ ตรชายของเยดี ยาเอล คื อ น้ องชายของเขาชื อเชเรช และ
บิ ลฮาน และบุ ตรชายของบิ ล- บุตรชายของเขาชื อ อุลาม และ
ฮานคือ เยอูช เบนยามิน เอฮูด ราเคม
เคนาอะนาห์ เศธาน ทารชิ ช 17 บุ ตรชายของอุลามคือเบดาน
และอาหิ ชาฮาร์
เหล่ านี) เป็ นบุ ตรชายกิ เลอาด ผู้
11 ทั) งหมดนี) เป็ นบุ ต รชายของ เป็ นบุ ตรชายมาคี ร์ ผู้ เป็ นบุ ตร
เยดี ยาเอล ตามหั วหน้ าเรื อน ชายมนัสเสห์
บรรพบุ รุ ษของเขา เป็ นทแกล้ ว 18 และฮัมโมเลเคทน้ องสาวของ
ทหาร เป็ นหนึ งหมื นเจ็ดพันสอง เขาคลอดบุตรชื ออิชโฮด อาบีร้ อยคน พร้ อมที จะทํา ศึ กสง- เยเซอร์ และมาฮาลาห์
คราม
19 บุ ตรชายของเชมิ ดาคื อ อา12 และชุ ปปิ ม และหุ ปปิ ม เป็ น หิ ยัน เชเคม ลิคฮี และอานียัม
บุตรอิระ และหุ ชิมบุตรชายอาผู ส้ ืบสายโลหิ ตของเอฟราอิ ม
เฮอร์
20 บุตรชายของเอฟราอิมคื อชู บุ ตรชายของนัฟทาลี
เธลาห์ และบุตรชายของชู เธลาห์
13 บุตรชายของนัฟทาลีคือ ยา- คือเบเรด บุตรชายของเบเรดคือ
ซีเอล กุ นี เยเซอร์ และชั ลลูม ทาหั ท บุ ตรชายของทาหั ทคื อ
ลูกหลานของนางบิลฮาห์
เอลอาดาห์ บุ ตรชายของเอลผู ส้ ืบสายโลหิ ตของมนัสเสห์
อาดาห์ คือทาหั ท
14 บุ ตรชายของมนั สเสห์ คื อ 21 บุ ต รชายของทาหั ท คื อ ศาอั สรี เอล ซึ งนางกํา เนิ ดให้ ท่ าน บาด บุ ตรชายของศาบาดคื อชู (แต่ ภรรยาน้ อยของท่ านคื อชาว เธลาห์ กั บเอเซอร์ และเอเลอั ด
อารั มกําเนิดมาคีร์บิดาของกิ เล- ซึ งคนของกัทผู้ ทีเกิดในเมืองนั) น
(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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หน้ า 871
A พงศาวดาร E
ได้ ฆ่ าเสีย เพราะเขาทั)งหลายลง ตะวั นตกพร้ อมกั บบรรดาหั ว
มาปล้ นสัตว์เลี) ยงของเขา
เมื อง เชเคมพร้ อมกั บบรรดา
22 และเอฟราอิ มบิดาของเขาไว้ หั วเมื อง และกาซาพร้ อมกั บ
ทุ กข์ โศกเศร้ าเป็ นหลายวั น บรรดาหั วเมือง
และพี น้ องของเขาก็ มาเล้ าโลม 29 และตามพรมแดนของคน
เขา
มนัสเสห์ มีเมืองเบธชานพร้ อม
23 และเอฟราอิ มก็ เ ข้ าไปหา กั บบรรดาหั วเมื อง ทาอานาค
ภรรยา และนางก็ต) ั งครรภ์คลอด พร้ อมกั บบรรดาหั วเมื อง เมบุ ตรชายคนหนึ ง
และท่ าน กิ ด โดพร้ อมกั บบรรดาหั วเมื อง
เรียกชื อเขาว่ า เบรียาห์ เพราะ โดร์ พร้ อมกั บ บรรดาหั วเมื อ ง
เหตุ ชั วร้ ายตกอยู่ กั บเรื อนของ ลู กหลานโยเซฟบุ ตรชายอิ สราเขา
เอลได้ อาศัยอยู่ ในทีเหล่ านี)
24 (บุ ตรสาวของท่ านชื อเชเอบุ ตรชายของอาเชอร์
ราห์ ผู้ ซึ งสร้ างเมื องเบธโฮโรน 30 บุ ตรชายของอาเชอร์ คื อ
ล่ างและบน และเมื องอุ สเซน- อิมนาห์ อิชวาห์ อิชวี เบรียาห์
เชเอราห์ )
และเสราห์ น้องสาวของเขา
25 เอฟราอิ มมี บุ ตรชาย ชื อ 31 บุ ตรชายของเบรี ยาห์ คื อ
เรฟาห์ บุ ตรชายของเรฟาห์ คื อ เฮเบอร์และมัลคีเอล ผู้ เป็ นบิดา
เรเชฟ บุ ตรชายของเรเชฟคื อ ของบิรซาวิธ
เทลาห์ บุ ตรชายของเทลาห์ คื อ 32 เฮเบอร์ ให้ กําเนิ ดบุ ตร ชื อ
ทาหาน
ยาเฟล็ท โชเมอร์ โฮธามและ
26 บุ ตรชายของทาหานคื อลา- ชู วาน้ องสาวของเขา
ดาน บุ ตรชายของลาดานคื อ 33 บุ ตรชายของยาเฟล็ท คื อ
อั มมี ฮู ด บุ ตรชายของอั มมี ฮู ด ปาสั ค บิ มฮาล และอั ชวาท
คือเอลีชามา
เหล่ านี) เป็ นบุตรยาเฟล็ท
27 บุ ตรชายของเอลี ชามาคือนู น 34 บุตรชายของเชเมอร์คือ อาฮี
บุตรชายของนู นคือโยชู วา
โรกาห์ เยฮุบบาห์ และอารัม
กรรมสิทธิ7 ของเอฟราอิ ม
35 บุ ต รชายของเฮเลมน้ อ งชาย
28 ที ดิ นกรรมสิ ทธิW และภู มิ ลาํ - ของเขาคือ โศฟาห์ อิมนา เชเนาของเขาคือ เบธเอลพร้ อมกับ เลช และอามัล
บรรดาหั วเมื อง และนาอารั น 36 บุ ตรชายของโศฟาห์ คื อ สุ ด้ านตะวันออก และเกเซอร์ด้าน อาห์ ฮารเนเฟอร์ ชู อั ล เบรี
(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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A พงศาวดาร E, K
หน้ า 872
อิมราห์
บุตรชื ออุสซาห์ และอาหิ ฮูด
37 เบเชอร์ โฮด ชั มมา ชิ ลชาห์ 8และชาหะราอิ มให้ กาํ เนิ ดบุ ตร
อิธราน และเบโอรา
ในดินแดนโมอับ ภายหลังจากที
38 บุตรชายของเยเธอร์คือ เย- เขาได้ ไล่ หุชิมและบาอาราภรรยา
ฟุนเนห์ ปิ สปา และอารา
ของเขาไปแล้ ว
39 บุ ตรชายของอุ ลลาคื อ อา- 9 เขาให้ กํา เนิ ด บุ ต รกั บโฮเดช
ราห์ ฮันนีเอล และรีเซีย
ภรรยาของเขาคือ โยบับ ศิเบีย
40 ทั) งสิ) นเหล่ านี) เป็ นคนของ เมชา มัลคาม
อาเชอร์ หั วหน้ าในเรือนบรรพ- 10 เยอูส สาเคีย และมิรมาห์
บุรุษของเขา เป็ นทแกล้ วทหารที เหล่ านี) เป็ นบุ ตรชายของเขา
คั ดเลื อกไว้ เป็ นเจ้ านายใหญ่ เป็ นหั วหน้ าบรรพบุรุษของเขา
จํา นวนที ขึ) นทะเบี ยนไว้ ในสํา - 11 เขาให้ กํา เนิ ด บุ ต รกั บหุ ชิ ม
มะโนครัวเชื) อสายเพื อทําศึกสง- ด้ วยคือ อาบีทูบ และเอลปาอัล
ครามเป็ นสองหมื นหกพันคน
12 บุ ตรชายของเอลปาอั ล คื อ
บุ ตรชายและหัวหน้า
เอเบอร์ มิ ชอัม และเชเมด ผู้
สร้ างเมื องโอโน และเมื องโลด
ตระกู ลของเบนยามิน
เบนยามิ นให้ กํา เนิ ดเบลา พร้ อมกับหั วเมือง
บุตรหั วปี ของเขา อัชเบลคน 13 และเบรียาห์ และเชมา เขา
ทั) งหลายเป็ นหั วหน้ าบรรพบุ รุ ษ
ทีสอง อาหะราห์ คนทีสาม
ของชาวเมืองอัยยาโลน ผู้ ซึ งขับ
2โนฮาห์ คนทีสี ราฟาคนทีห้า
3และบุ ตรชายของเบลา คื อ ไล่ ชาวเมืองกัทไปเสียนั) น
14 และอาหิ โย ชาชั ก และเยรีอัดดาห์ เก-รา อาบีฮูด
โมท
4อาบีชูวา นาอามาน อาโหอาห์
15 เศบาดิยาห์ อาราด เอเดอร์
5เก-รา เชฟูฟาน และหุ ราม
6ต่ อไปนี) เป็ นบุ ตรชายของเอฮู ด 16 มีคาเอล อิชปาห์ และโยฮา
เขาทั) งหลายเป็ นหั วหน้ าบรรพ- เป็ นบุตรชายของเบรียาห์
บุรุษของชาวเมืองเกบา และเขา 17 เศบาดิยาห์ เมชุ ลลาม ฮิสคี
ถู กกวาดไปเป็ นเชลยยั ง เมื อ ง เฮเบอร์
18 อิชเมรัย ยิสลิยาห์ และโยบับ
มานาฮาท
7คื อนาอามาน อาหิ ยาห์ และ เป็ นบุตรชายของเอลปาอัล
เก-รา เขาทั) งหลายถู กกวาดไป 19 ยาคิม ศิครี ศับดี
เป็ นเชลย และท่ านให้ กํา เนิ ด 20 เอลีเยนัย ศิลเลธัย เอลีเอล

8

(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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หน้ า 873
A พงศาวดาร K
21 อาดายาห์ เบไรอาห์ และ มัลคีชูวา อาบีนาดับ และเอชชิ มราทเป็ นบุตรชายของชิ เมอี
บาอัล
22 อิชปาน เอเบอร์ เอลีเอล
34 และบุ ต รชายของโยนาธาน
23 อับโดน ศิครี ฮานาน
คือ เมริบบาอัล และเมริบบาอัล
24 ฮานันยาห์ เอลาม อันโธธี- ให้ กาํ เนิดบุตรชื อมีคาห์
ยาห์
35 บุตรชายของมีคาห์ คือ ปี โธน
25 อิฟไดยาห์ และเปนู เอลเป็ น เมเลค ทาเรีย และอาหั ส
บุตรชายของชาชั ก
36 และอาหั สให้ กํา เนิ ดบุ ตรชื อ
26 ชั มเชรัย เชหะรียาห์ อาธาลิ- เยโฮอั ดดาห์ และเยโฮอั ดดาห์
ยาห์
ให้ กาํ เนิดบุตรชื ออาเลเมท อัส27 ยาอาเรชี ยาห์ เอลียาห์ และ มาเวทและศิ มรี ศิ มรี ให้ กาํ เนิ ด
ศิครี เป็ นบุตรชายของเยโรฮัม
บุตรชื อโมซา
28 คนเหล่ านี) เป็ นหั วหน้ า 37 โมซาให้ กาํ เนิ ดบุ ตรชื อบิ เนบรรพบุ รุ ษของเขา ตามพงศ์ อา บุ ตรชายของบิ เนอาคื อราพันธุ์ ของเขา เป็ นชั) นหั วหน้ า คน ฟา บุตรชายของราฟาคือเอเลเหล่ านี) อยู่ ในเยรูซาเล็ม
อาสาห์ บุตรชายของเอเลอาสาห์
29 และในกิ เ บโอนก็ มี บิ ดาของ คืออาเซล
กิ เบโอนอาศั ยอยู่ และภรรยา 38 อาเซลมี บุ ตรชายห กคน
ของท่านชื อมาอาคาห์
และต่ อไปนี) เป็ นชื อของเขา
30 บุ ตรชายหั วปี ของท่ าน ชื อ อั สรี คั ม โบเครู อิ ชมาเอล
อับโดน แล้ วก็มี ศูร์ คีช บาอัล เชอาริยาห์ โอบาดีห์ และฮานัน
นาดับ
ทั) งหมดนี) เป็ นบุ ตรชายของอา31 เกโดร์ อาหิ โย เศเคอร์
เซล
32 และมิ ก โลทให้ กํา เนิ ด บุ ต ร 39 บุ ตรชายของเอเชกน้ องชาย
ชื อชิ เมอาห์ คนเหล่ านี) อาศัยอยู่ ของเขาคือ อุ ลามบุ ตรหั วปี ของ
ตรงข้ ามกั บญาติ ของเขาในเยรู - เขา เยฮูชคนทีสอง และเอลีเฟซาเล็มด้ วย เขาอยู่ กั บญาติ ของ เลทคนทีสาม
เขา
40 บุ ตรชายของอุ ลามเป็ นคนที
ผู ส้ ืบสายโลหิ ตของซาอู ล
เป็ นทแกล้ วทหาร นักธนู มีลูก
33 เนอร์ ใ ห้ กํา เนิ ด บุ ต รชื อคี ช หลานมากหนึ งร้ อยห้ าสิ บคน
คีชให้ กาํ เนิดบุ ตรชื อซาอู ล ซา- คนเหล่ า นี) ทั) งสิ) นเป็ นลู กหลาน
อู ล ให้ กํา เนิ ด บุ ต รชื อโยนาธาน ของเบนยามิน
(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
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A พงศาวดาร J
หน้ า 874
สํามะโนครัวเชื อสายของ
บุตรชายหั สเสนู อาห์
8 อิ บเนยาห์ บุ ตรชายเยโรฮั ม
อิ สราเอลและยู ดาห์
ดั งนั) นอิ ส ราเอลทั) งปวงได้ เอลาห์ บุตรชายอุ สซี ผู้ เป็ นบุตร
ขึ) นทะเบี ยนไว้ ในสํา มะโน- ชายมิครี และเมชุ ลลามบุตรชาย
ครัวเชื) อสาย และดูเถิด ทะเบียน เชฟาทิยาห์ ผู้ เป็ นบุตรชายเรอูนี) ก็ บั นทึ กไว้ ในหนั งสื อของ เอล ผู้ เป็ นบุตรชายอิบนียาห์
กษั ตริ ย์แห่ งอิ สราเอลและยู ดาห์ 9และญาติของเขาตามพงศ์พันธุ์
ผู้ ถู กกวาดไปเป็ นเชลยในบาบิ - ของเขา เป็ นเก้ าร้ อยห้ าสิ บหก
คน ทั) งสิ) นนี) เป็ นประมุ ขของ
โลนเพราะการละเมิดของเขา
2ฝ่ ายพวกแรกที เข้ ามาอาศั ยใน บรรพบุ รุ ษตามเรื อนบรรพบุ รุ ษ
ทีกรรมสิทธิW ของเขาอีกในบรรดา ของเขา
พวกปุโรหิ ตใหญ่
หั วเมื องของเขานั) น คื ออิ สราเอล พวกปุโรหิ ต พวกเลวี และ 10 จากพวกปุโรหิ ตมี เยดายาห์
เยโฮยาริบ ยาคีน
พวกคนใช้ ประจําพระวิหาร
3และในเยรู ซาเล็ มมี ประชาชน 11 และอาซาริ ยาห์ ผู้ เป็ นบุ ตร
บางคนในพวกยูดาห์ พวกเบน- ชายฮิ ลคี ยาห์ ผู้ เป็ นบุ ตรชาย
ยามิน พวกเอฟราอิม และพวก เมชุ ลลาม ผู้ เป็ นบุตรชายศาโดก
ผู้ เป็ นบุ ตรชายเมราโยท ผู้ เป็ น
มนัสเสห์ ได้ อาศัยอยู่
4คื ออุ ธั ยเป็ นบุ ต รชายอั มมี ฮู ด บุ ตรชายอาหิ ทู บ เจ้ าหน้ าที ปก
ผู้ เป็ นบุ ตรชายอมรี ผู้ เป็ นบุ ตร ครองของพระนิเวศแห่ งพระเจ้ า
ชายอิมรี ผู้ เป็ นบุตรชายบานี ใน 12 และอาดายาห์ ผู้ เป็ นบุ ตร
พวกบุ ตรเปเรศ ผู้ เป็ นบุ ตรชาย ชายเยโรฮั ม ผู้ เป็ นบุ ตรชาย
ปาชเฮอร์ ผู้ เป็ นบุตรชายมัลคิยูดาห์
5และจากคนชี โลห์ คื อ อาสา- ยาห์ และมาอาสัย ผู้ เป็ นบุตรชาย
ยาห์ บุตรหั วปี และบุตรชายของ อาดี เอล ผู้ เป็ นบุ ตรชายยาเซราห์ ผู้ เป็ นบุ ตรชายเมชุ ลลาม
เขา
6 จากบุ ต รชายของเศ-ราห์ คื อ ผู้ เป็ นบุ ตรชายเมชิ ลเลมิ ท ผู้
เยอูเอล กับญาติของเขาเป็ นหก เป็ นบุตรชายอิมเมอร์
13 และญาติ ของเขา หั วหน้ า
ร้ อยเก้ าสิบคน
7จากลู กหลานของเบนยามินคือ เรื อนบรรพบุ รุ ษของเขา รวม
สัลลู ผู้ เป็ นบุตรชายเมชุ ลลาม ผู้ เป็ นหนึ งพั นเจ็ด ร้ อ ยหกสิ บคน
เป็ นบุ ตรชายโฮดาวิ ยาห์ ผู้ เป็ น เป็ นคนสามารถมากที จะทํางาน

9

(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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หน้ า 875
A พงศาวดาร J
ปรนนิ บั ติ ในพระนิ เวศของพระ บุรุษของเขา เป็ นผู้ ดูแลค่ ายของ
เจ้ า
พระเยโฮวาห์ เป็ นผู้ ดูแลทางเข้ า
คนเลวีอาศัยอยู่ ใน
20 และฟี เนหั ส บุ ต รชายเอเลอาซาร์ เป็ นผู้ ครอบครองเหนื อ
กรุ งเยรู ซาเล็ม
14 จากคนเลวี มี เชไมอาห์ ผู้ เขาในกาลก่ อน พระเยโฮวาห์
เป็ นบุ ตรชายหั สชู บ ผู้ เป็ นบุ ตร ทรงสถิตกับเขา
ชายอั สรี คั ม ผู้ เป็ นบุ ตรชาย 21 เศคาริยาห์ บุตรชายเมเชเลมิยาห์ เป็ นผู้ เฝ้ าประตูพลับพลา
ฮาซาบิยาห์ ลูกหลานของเมรารี
15 กับบัคบัคคาร์ เฮเรช กาลาล แห่ งชุ มนุ ม
และมัทธานิยาห์ ผู้ เป็ นบุตรชาย 22 ผู้ ถู ก เลื อ กเป็ นผู้ เฝ้ าประตู
มีคา ผู้ เป็ นบุตรชายศิครี ผู้ เป็ น ที ธรณี น) ั นมี สองร้ อยสิ บสองคน
เขาขึ) นทะเบี ยนสํามะโนครั วเชื) อ
บุตรชายอาสาฟ
16 และโอบาดีห์ ผู้ เป็ นบุตรชาย สายไว้ ในชนบทของเขา ดาวิ ด
เชไมอาห์ ผู้ เป็ นบุตรชายกาลาล และซามู เอลผู้ ทํา นายได้ สถาปผู้ เป็ นบุ ตรชายเยดู ธู น และเบ- นาเขาไว้ ในตําแหน่ งหน้ าที
เรคยาห์ ผู้ เป็ นบุตรชายอาสา ผู้ 23 ดั งนั) นเขาและลู กหลานของ
เป็ นบุตรชายเอลคานาห์ ผู้ อาศัย เขาจึ ง เป็ นผู้ ดู แลประตู ร) ั วพระ
นิ เวศของพระเยโฮวาห์ เป็ นผู้
อยู่ ในชนบทของชาวเนโทฟาห์
17 ผู้ เฝ้ าประตูคือ ชั ลลูม อักขูบ เฝ้ าประตู ร) ั วพระนิ เวศแห่ งพลั บ
ทัลโมน อาหิ มาน และญาติของ พลา
24 ผู้ ดู แลประตู ร) ั วอยู่ ท) ั งสี ด้ าน
เขา ชั ลลูมเป็ นหั วหน้ า
18 ประจํา อยู่ จนบั ดนี) ที พระ คื อด้ านตะวั นออก ตะวั นตก
ทวารของกษั ต ริ ย์ ทางด้ านตะ- เหนือ และใต้
วั นออก คนเหล่ านี) เป็ นผู้ เฝ้ า 25 และญาติ ข องเขาซึ งอยู่ ใน
ชนบทของเขาต้ องเข้ ามาทุ ก ๆ
ประตูค่ายของคนเลวี
19 ชั ลลู มเป็ นบุ ตรชายโคเร ผู้ เจ็ ดวั นตามเวลากํา หนดเพื อ จะ
เป็ นบุ ตรชายเอบี ยาสาฟ ผู้ เป็ น อยู่ กับคนเหล่ านี)
บุ ตรชายโคราห์ และญาติ ของ หน้าที)สําคัญของคนเลวีบางคน
เขาคื อ เรื อนบรรพบุ รุ ษของเขา 26 เพราะนายประตู ร) ั วทั) งสี คน
คื อคนโคราห์ เป็ นผู้ ดู แลการ ผู้ เป็ นพวกเลวี น) ั น มี ตาํ แหน่ ง
งานปรนนิ บั ติ เป็ นผู้ เฝ้ าธรณี หน้ าที เ ป็ นผู้ ดู แลห้ องและคลั ง
ประตู ของพลั บพลา ดั งบรรพ- ของพระนิเวศแห่ งพระเจ้ า
(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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A พงศาวดาร J
หน้ า 876
27 และเขาพั กอาศัยอยู่ รอบพระ ของเขาเป็ นชั) นหั วหน้ า คนเหล่ า
นิ เวศของพระเจ้ า เพราะหน้ าที นี) อาศัยอยู่ ทีเยรูซาเล็ม
เฝ้ าตกอยู่ กั บเขา และเขามี
สายตระกู ลของซาอู ล
หน้ าทีเปิ ดทุ กเช้ า
35 ในกิ เ บโอนนั) นเยฮี เ อลบิ ด า
28 บางคนเป็ นคนดู แลเครื องใช้ ของกิเบโอนอาศัยอยู่ และภรรในการปรนนิ บัติ เพราะว่ าจะ ยาของท่านชื อมาอาคาห์
เบิ ก ออกไปหรื อ ส่ ง เข้ ามาต้ อง 36 และบุ ต รชายหั วปี ของท่ า น
นับทุ กครั) ง
ชื อ อั บโดน แล้ วก็มี ศู ร์ คี ช
29 และบางคนถู ก แต่ ง ตั) งให้ ดู บาอัล เนอร์ นาดับ
แลเครื องใช้ และดู แลเครื องใช้ 37 เกโดร์ อาหิ โย เศคาริ ยาห์
ของสถานบริ สุ ทธิW ท) ั งสิ) น ดู แล และมิกโลท
ยอดแป้ ง นํา) องุ่ น นํา) มัน กํายาน 38 และมิ ก โลทให้ กํา เนิ ด บุ ต ร
และเครื องเทศ
ชื อชิ เมอัม และคนเหล่ านี) อาศัย
30 และบางคนซึ งเป็ นลู กหลาน อยู่ ตรงข้ ามกั บญาติ ของเขาใน
ของปุ โรหิ ตก็ เตรี ยมเครื องเทศ เยรู ซาเล็มด้ วย อยู่ กั บญาติ ของ
ประสม
เขา
31 และมั ทที ธิ ยาห์ คนเลวี ค น 39 เนอร์ ใ ห้ กํา เนิ ด บุ ต รชื อคี ช
หนึ ง ผู้ เป็ นบุตรหั วปี ของชั ลลูม คีชให้ กาํ เนิดบุ ตรชื อซาอู ล ซาคนโคราห์ มีตาํ แหน่ งหน้ าทีเป็ น อู ล ให้ กํา เนิ ด บุ ต รชื อโยนาธาน
ผู้ ดูแลสิ งทีป) ิ งในถาด
มัลคีชูวา อาบีนาดับ และเอช32 และญาติ ของเขาบางคน ซึ ง บาอัล
เป็ นคนโคฮาท เป็ นผู้ ดู แลขนม 40 บุ ตรชายของโยนาธานชื อ
ปั งหน้ าพระพั กตร์ มี หน้ าที จั ด เมริ บบาอั ล และเมริ บบาอั ลให้
เตรียมทุ กวันสะบาโต
กําเนิดบุตรชื อมีคาห์
33 ต่ อไปนี) เป็ นนั กร้ อง คื อ 41 บุตรชายของมีคาห์ คือ ปี โธน
ประมุ ขของบรรพบุรุษคนเลวี ผู้ เมเลค ทาเรีย และอาหั ส
อาศั ยอยู่ ในห้ องในพระวิ หารไม่ 42 และอาหั สให้ กํา เนิ ดบุ ตรชื อ
ต้ องทํา การปรนนิ บั ติ อ ย่ า งอื น ยาราห์ และยาราห์ ให้ กํา เนิ ด
เพราะเขาอยู่ เวรทั) งกลางวั นและ บุตรชื ออาเลเมท อัสมาเวท และ
กลางคืน
ศิ มรี และศิ มรี ให้ กํา เนิ ดบุ ตร
34 คนเหล่ านี) เป็ นบรรดาหั ว ชื อโมซา
หน้ าของคนเลวี ตามพงศ์ พันธุ์ 43 โมซาให้ กาํ เนิ ดบุ ตรชื อบิ เน(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
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หน้ า 877
A พงศาวดาร J, AL
อา และบุ ตรชายของบิ เนอาคื อ ดาบของพระองค์ ออก ทรงล้ ม
เรไฟยาห์ บุตรชายของเรไฟยาห์ ทับดาบนั) น
คื อเอเลอาสาห์ บุ ตรชายของ 5และเมื อผู้ ถื ออาวุ ธเห็ นว่ าซาเอเลอาสาห์ คืออาเซล
อูลสิ) นพระชนม์แล้ ว เขาก็ล้มทับ
44 อาเซลมีบุตรชายหกคน และ ดาบของเขาตายด้ วย
ต่ อไปนี) เป็ นชื อของเขาทั) งหลาย 6ดั งนั) น ซาอู ลก็ส) ิ นพระชนม์
คือ อัสรีคัม โบเครู อิชมาเอล พร้ อมกั บราชโอรสทั) งสามของ
เชอาริยาห์ โอบาดีห์ และฮานัน พระองค์ และราชวงศ์ท) ังสิ) นของ
เหล่ านี) เป็ นบุตรชายของอาเซล
พระองค์กต็ ายด้ วยกัน
ซาอู ลพ่ ายแพ้
7เมื อบรรดาคนอิ สราเอลผู้ อยู่
ในหุ บเขาเห็ น ว่ ากองทั พหนี ไป
และถู กฆ่ าเสีย
คนฟี ลิ สเตี ยได้ ส้ ู กั บคน และซาอู ลกั บโอรสของพระองค์
อิ สราเอล และคนอิ ส- ก็ส) ิ นพระชนม์แล้ ว เขาก็ท) ิงบ้ าน
ราเอลก็หนี ไปให้ พ้นหน้ าคนฟี - เมืองของเขาและหลบหนีไป คน
ลิสเตียล้ มตายอยู่ ทีบนภูเขากิล- ฟี ลิสเตียก็เข้ ามาอาศัยอยู่ ในนั) น
คนฟี ลิสเตี ยฉลอง
โบอา
การสิ นพระชนม์ของซาอู ล
2และคนฟี ลิ สเตี ยก็ไล่ ทันซาอู ล
กับพวกราชโอรส และคนฟี ลิส- 8อยู่ มาวั นรุ่ งขึ) น เมื อคนฟี ลิ สเตี ยก็ฆ่ าโยนาธาน อาบี นาดั บ เตี ยมาปลดเสื) อผ้ าจากคนที ถู ก
และมัลคีชู วา ราชโอรสของซา- ฆ่ า เขาพบพระศพซาอู ลและ
อูลเสีย
ราชโอรสทั)งสามอยู่ บนภูเขากิล3การรบหนั กก็ประชิ ดซาอู ลเข้ า โบอา
ไป และนั กธนู มาพบพระองค์ 9เขาก็ถ อดเครื องทรงของพระ
เข้ า พระองค์ก ็ทรงบาดเจ็บสา- องค์ เอาพระเศียรและอาวุธของ
หั สด้ วยฝี มือของนักธนู
พระองค์ ไป และส่ งผู้ สื อสารไป
4 แล้ วซาอู ล รั บ สั งคนถื อ อาวุ ธ ทัวดินแดนฟี ลิสเตีย ให้ นาํ ข่ าวดี
ของพระองค์ว่า "จงชั กดาบออก ไปยั ง รู ป เคารพและประชาชน
แทงเราเสียให้ ทะลุ เถิ ด เกรงว่ า ของเขา
คนที มิ ได้ เข้ าสุ ห นั ต เหล่ า นี) จะ 10 เขาเอาเครื องอาวุ ธของพระ
เข้ ามาทําลบหลู่ แก่ เรา" แต่ ผ้ ู ถือ องค์ ไ ปไว้ ในวิ ห ารพระของเขา
อาวุ ธไม่ ยอมกระทําตาม เพราะ และเอาพระเศี ยรของพระองค์
เขากลั วมาก ซาอู ลจึ งทรงชั ก มัดไว้ ในวิหารของพระดาโกน

10

(A) A ซมอ NA:A-D
(AL) A ซมอ NA:AL

13_1chr.pub
page 26

Saturday, February 27, 2016 22:27

A พงศาวดาร AL, AA
หน้ า 878
11 แต่ เมื อชาวยาเบชกิเลอาดทั)ง เป็ นกษัตริย์ พระองค์ทรงเป็ นผู้
สิ) นได้ ยิ นเรื อ งทั) งหมดที คนฟี - นํา อิ ส ราเอลออกไปและเข้ ามา
ลิสเตียได้ กระทําแก่ ซาอูล
และพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ
12 ทหารเก่ งกล้ าทั) งสิ) นก็ลุ กขึ) น พระองค์ตรัสแก่ พระองค์ว่า `เจ้ า
ไปเชิ ญพระศพของซาอู ลและศพ จะเลี) ยงดู อิ สราเอลประชาชน
โอรสของพระองค์ นํามาที ยา- ของเรา และเจ้ าจะเป็ นเจ้ าเหนือ
เบช และเขาก็ฝั งพระอั ฐิ น) ั นใต้ อิสราเอลประชาชนของเรา'"
ต้ นโอ๊กในยาเบช และได้ อดอา- 3 ดั ง นั) นพวกผู้ ใหญ่ ท) ั งสิ) นของ
หารเจ็ดวัน
คนอิ สราเอลก็ ม าเฝ้ ากษั ตริ ย์ ที
ความบาปของซาอู ลทําให้
เมื องเฮโบรน และดาวิ ดทรง
กระทํา พั นธสั ญญากั บเขาทั) ง
พระองค์เสียราชอาณาจักร
13 ซาอู ลจึ ง สิ) นพระชนม์ ด้ วย หลายที เมื องเฮโบรนต่ อพระ
ความละเมิ ดของพระองค์ ซึ ง พั กตร์ พระเยโฮวาห์ และเขา
พระองค์กระทําต่ อพระเยโฮวาห์ ทั) งหลายก็ เจิ ม ตั) งดาวิ ดให้ เป็ น
ในเรื องที พระองค์ มิ ไ ด้ รั ก ษา กษั ตริ ย์ เหนื ออิ สราเอล ตาม
พระบั ญชาของพระเยโฮวาห์ พระวจนะของพระเยโฮวาห์ โดย
และได้ ทรงแสวงหาการนํา โดย ซามู เอล
กรุ งเยรู ซาเล็มกลายเป็ น
ทรงปรึกษาคนทรงด้ วย
เมืองหลวง
14 และมิ ได้ ทรงแสวงหาการนํา
จากพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์ 4ดาวิ ด และคนอิ สราเอลทั) งสิ) น
จึงทรงสังหารพระองค์เสี ย และ ไปยังเยรูซาเล็ม คือเยบุส ทีนั น
ทรงยกราชอาณาจั กรให้ แก่ ดา- คนเยบุสอยู่ ซึ งเป็ นชาวแผ่ นดิน
วิดบุตรชายเจสซี
นั) น
ดาวิดได้รบั การเจิ มตัง
5 ชาวเมื องเยบุ สทู ลดาวิ ดว่ า
"พระองค์ จ ะเสด็จ เข้ ามาที นี ไม่
ให้เป็ นกษัตริ ยเ์ หนืออิ สราเอล
ได้ " อย่ างไรก็ดี ดาวิดทรงยึดที
(D ซมอ H:A-N)
แล้ วคนอิ ส ราเอลทั) งสิ) น กํา บั งเข้ มแข็งแห่ งศิ โยนไว้ คื อ
ก็ ชุ มนุ มอยู่ ด้ วยกั น เฝ้ า นครของดาวิด
ดาวิ ดที เมื องเฮโบรนทู ลว่ า "ดู 6ดาวิ ดรั บสั งว่ า "ผู้ ใดที โจมตี
เถิ ด ข้ าพระองค์ ท) ั งหลายเป็ น คนเยบุ ส ได้ ก่ อนจะได้ เป็ นหั ว
หน้ าและผู้ บั งคั บบั ญชา" และ
กระดูกและเนื) อของพระองค์
2ในกาลก่ อน แม้ เมื อซาอูลทรง โยอาบบุ ตรชายของนางเศรุ ยาห์

11

(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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หน้ า 879
A พงศาวดาร AA
ได้ ยกขึ) นไปก่ อน ท่านจึงได้ เป็ น สงครามทีนั น มีทีดินแปลงหนึ ง
หั วหน้ า
มี ข้ าวบาร์ เลย์ เต็มไปหมด และ
7และดาวิ ดทรงประทั บอยู่ ในที คนทั) งหลายก็หนี ไปให้ พ้ นหน้ า
กํา บั งเข้ มแข็ง เพราะฉะนั) น คนฟี ลิสเตีย
เขาจึงเรียกว่ า นครของดาวิด
14 แต่ พวกเขายื นหยั ดอยู่ ท่ าม8 และพระองค์ ท รงสร้ างเมื อ ง กลางที ดิ นแปลงนั) น และป้ อง
รอบ ตั) งแต่ มิลโลโดยรอบ และ กันมันไว้ ได้ ฆ่าคนฟี ลิสเตียเสีย
โยอาบก็ ซ่ อมส่ วนที เหลื อ ของ และพระเยโฮวาห์ ทรงช่ วยเขาทั) ง
เมืองนั) น
หลายให้ พ้ นด้ วยชั ยชนะอั น ยิ ง
9และดาวิ ดทรงจํา เริ ญยิ งๆขึ) น ใหญ่
เพราะว่ าพระเยโฮวาห์ จอมโยธา 15 สามคนในพวกทหารเอกทั) ง
ทรงสถิตกับพระองค์
สามสิ บคนนั) นได้ ลงไปถึงศิ ลาหา
รายชื) อพวกวีรบุ รุษของดาวิด
ดาวิดที ถาํ) อดุลลั ม เมื อกองทัพ
10 ต่ อไปนี) เป็ นคนที เด่ นในพวก ของคนฟี ลิ สเตียตั) งค่ ายอยู่ ที หุ บ
วี รบุ รุ ษของดาวิ ด ผู้ สนั บสนุ น เขาเรฟาอิม
พระองค์ อ ย่ างแข็ ง แรงในราช 16 คราวนั) นดาวิ ดอยู่ ในที กาํ บั ง
อาณาจักรของพระองค์ ด้ วยกัน เข้ มแข็ง และทหารประจํา ป้ อม
กั บอิ สราเอลทั) งสิ) น เชิ ญพระ ของคนฟี ลิสเตียอยู่ ทีเบธเลเฮม
องค์ ให้ เป็ นกษั ตริ ย์ ตามพระ 17 ดาวิ ดตรั สด้ วยความอาลั ยว่ า
วจนะของพระเยโฮวาห์ เกี ยวด้ วย "โอ ใครหนอจะส่ งนํา) จากบ่ อที
เบธเลเฮมซึ งอยู่ ข้ างประตู เมื อง
เรื องอิสราเอล
11 ต่ อ ไปนี) เป็ นจํา นวนวี ร บุ รุ ษ มาให้ เราดื มได้ "
ของดาวิด คือ ยาโชเบอัม คน 18 แล้ วคนทั) งสามก็ แ หกค่ าย
ฮั กโมนี เป็ นหั วหน้ าพวกผู้ บั ง ของคนฟี ลิ สเตี ยเข้ าไป และตั ก
คั บบั ญชา เขายกหอกของเขาสู้ นํา) มาจากบ่ อเบธเลเฮมที ข้ าง
คนสามร้ อย และฆ่ าเสียในคราว ประตูเมือง นําเอามาถวายดาวิด
แต่ ดาวิ ด หาทรงดื มนํา) นั) นไม่
เดียวกัน
12 และในวี รบุ รุษทั) งสาม คนที พระองค์ ทรงเทออกถวายแด่
ถั ดเขาไปคื อเอเลอาซาร์ บุ ตร พระเยโฮวาห์
19 ตรั สว่ า "ขอพระเจ้ าของข้ า
ชายโดโด คนอาโหอาห์
13 เขาอยู่ กั บดาวิ ดที ปั สดั มมิ ม ทรงห้ ามข้ าไม่ ให้ กระทํา อย่ างนี)
เมื อคนฟี ลิ ส เตี ยชุ มนุ ม กั น ทํา ควรหรือทีข้าจะดื มโลหิ ตของคน
(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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A พงศาวดาร AA
หน้ า 880
เหล่ านี) ผู้ ที เสี ยงชี วิ ตของเขา เยโฮยาดาได้ กระทํา และได้ ชื อ
เพราะด้ วยการเสี ยงชี วิตของเขา เสี ย งในหมู่ พวกทแกล้ วทหาร
เอง เขาได้ เอานํา) นี) มา" เพราะ สามคนนั) น
ฉะนั) นพระองค์ จึ งหาทรงดื มไม่ 25 ดู เถิ ด เขามี ชื อเสี ยงโด่ งดั ง
ทแกล้ วทหารสามคนนั) นได้ กว่ าสามสิ บคนนั) น แต่ เขาไม่ มี
กระทําสิ งนี)
ยศเท่ ากั บสามคนแรกนั) น และ
20 ฝ่ ายอาบี ชั ยน้ องชายของโย- ดาวิ ด ได้ ทรงแต่ งเขาให้ เป็ นผู้
อาบเป็ นหั วหน้ าของทั) ง สามคน บั งคั บบั ญชาทหารรั กษาพระ
นั) น ท่ านได้ ยกหอกของท่ านสู้ องค์
คนสามร้ อย และฆ่ าเสีย และได้ 26 นอกนั) นมี พวกทแกล้ วทหาร
รับชื อเสียงดังวีรบุรุษสามคนนั) น ของกองทั พคื อ อาสาเฮลน้ อง
21 ในสามคนนั) นท่ านมี ชื อเสี ยง ชายของโยอาบ เอลฮานั นบุ ตร
มากกว่ าอี กสองคนนั) น และได้ ชายของโดโดชาวเบธเลเฮม
เป็ นผู้ บั งคั บบั ญชาของเขา แต่ 27 ชั มโมทชาวเมืองฮาโรร์ เฮท่ านไม่ มี ยศเท่ ากั บสามคนแรก เลสคนเปโลน
นั) น
28 อิ ราบุตรชายอิกเขชชาวเมื อง
22 และเบไนยาห์ บุตรชายเยโฮ- เทโคอา อาบี เยเซอร์ ชาวเมื อง
ยาดา เป็ นบุ ตรชายของคนเก่ ง อานาโธท
กล้ าแห่ งเมืองขับเซเอล เป็ นคน 29 สิบเบคัย คนหุ ชาห์ อิลัย คน
ประกอบมหกิจ เขาได้ ฆ่ าคนดุจ อาโหอาห์
สิ งโตของโมอั บเสี ยสองคน เขา 30 มาหะรัย ชาวเนโทฟาห์ เฮลงไปฆ่ าสิ ง โตที ในบ่ อในวั น ที เลด บุ ตรชายบาอานาห์ ชาวเนหิ มะตกด้ วย
โทฟาห์
23 เขาได้ ฆ่ า คนอี ยิ ปต์ ค นหนึ ง 31 อิธัย บุตรชายรีบัยแห่ งเมือง
เป็ นชายรู ปร่ างใหญ่ โต สู งห้ า กิเบอาของคนเบนยามิน เบไนศอก คนอี ยิ ปต์ น) ั นถื อหอก ยาห์ ชาวปิ ราโธน
เหมือนไม้ กระพั นทอผ้ า แต่ เบ- 32 หุ รัย ชาวลําธารกาอัช อาบีไนยาห์ ถื อ ไม้ เท้ าลงไปหาเขา เอล คนอารบาห์
และแย่ งเอาหอกมาจากมื อของ 33 อัสมาเวท คนบาฮูริม เอลีคนอี ยิ ปต์ และฆ่ าเขาเสี ยด้ วย ยาบา ชาวชาอัลโบน
หอกของเขาเอง
34 ลู กหลานฮาเชมคนกี โซน
24 สิ งเหล่ านี) เบไนยาห์ บุ ตรชาย โยนาธาน บุ ตรชายชากี ชาวฮา(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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หน้ า 881
A พงศาวดาร AA, AD
ราห์
เอล คนเมโซบัย
35 อาหิ อัม บุ ตรชายสาคาร์ ชาว
พวกต่ างๆที)ร่วมกับ
ฮาราห์ เอลีฟัล บุตรชายอูระ
ดาวิดที)ศิกลาก
36 เฮเฟอร์ คนเมเค-ราไธด์
ต่ อ ไปนี) เป็ นคนที มาหา
อาหิ ยาห์ คนเปโลน
ดาวิ ดที ศิ กลาก ขณะ
37 เฮสโร ชาวคารเมล นาอารัย เมื อท่ า นไปไหนไม่ ได้ สะดวก
บุตรชายเอสบัย
เพราะเหตุซาอูลบุตรชายคีช เขา
38 โยเอล น้ องชายนาธัน มิบ- ทั) งหลายเป็ นคนในพวกทแกล้ ว
ฮาร์ บุตรชายฮากรี
ทหาร ผู้ ช่วยท่านในการรบ
39 เศเลก คนอัมโมน นาหะรัย 2เขาเป็ นนั กธนู เขาเหวี ยงหิ น
ชาวเบเอโรท ผู้ ถืออาวุธของโย- ด้ วยสลิ ง และยิ ง ธนู ไ ด้ ด้ วยมื อ
อาบบุตรชายนางเศรุยาห์
ขวาหรื อมื อซ้ าย เขาเป็ นคน
40 อิรา คนอิทไรต์ กาเรบ คน เบนยามิน ญาติของซาอูล
อิทไรต์
3อาหิ เยเซอร์เป็ นหั วหน้ า ถัดไป
41 อุรียาห์ คนฮิตไทต์ ศาบาด คื อโยอาช บุ ตรชายของเชมาบุตรชายอัคลัย
อาห์ ชาวเมืองกิเบอัท และเยซี42 อาดี นา บุ ตรชายชิ ซาคนรู - เอลกับเปเลท บุตรชายของอัสเบน หั วหน้ าคนหนึ งของคนรู - มาเวท เบ-ราคาห์ และเยฮู ชาว
เบน และสามสิ บคนด้ วยกั นกั บ อานาโธท
เขา
4 อิ ช มั ยยาห์ แห่ ง กิ เบโอ น
43 ฮานั น บุ ตรชายมาอาคาห์ ทแกล้ วทหารในพวกสามสิ บคน
และโยชาฟั ท คนมิทเน
นั) น และเป็ นหั วหน้ าเหนื อสาม
44 อุสชี ยา ชาวอัชทาโรท ซามา สิ บคนนั) น เยเรมีย์ ยาฮาซี เอล
และเยฮีเอล บุตรชายโฮธามคน โยฮานัน โยซาบาดชาวเมืองเกอาโรเออร์
เดราห์
45 เยดียาเอล บุตรชายชิ มรีและ 5เอลู ซั ย เยรี โมท เบอั ลยาห์
โยฮา น้ องชายของเขา ชาวทิไซต์ เชมาริยาห์ เชฟาทิยาห์ คนฮารูฟ
46 เอลีเอล คนมาหะไวต์ เยรี- 6เอลคานาห์ อิสชี อาห์ อาซาบั ยและโยชาวิ ยาห์ บุ ตรชาย เรล โยเอเซอร์ ยาโชเบอัม คน
เอลนาอัม และอิทมาห์ คนโม- โคราห์
อับ
7และโยเอลาห์ กับ เศบาดิยาห์
47 เอลีเอล โอเบด และยาอาสี- บุตรชายของเยโรฮัมชาวเกโดร์

12

(GA) D ซมอ AA:A-DE
(A) A ซมอ DE:D, I
(D) วนฉ N:AH; DL:AI
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8 มี ท แกล้ วทหารและผู้ ชํา นาญ เจ้ า แม้ ว่าในมื อของข้ าพเจ้ าไม่
ศึ กจากคนกาดหนี เข้ าไปหาดา- มี ความผิ ดใดๆ ก็ขอพระเจ้ า
วิ ด ณ ที กาํ บั งเข้ มแข็งในถิ น แห่ งบรรพบุ รุ ษของเราทั) งหลาย
ทุ รกันดาร เขาชํานาญโล่ และดั) ง ทอดพระเนตร และทรงกล่ าว
ผู้ ซึ งหน้ าของเขาเหมื อ นหน้ า โทษท่านทั)งหลายเถิด"
สิ งโต และผู้ ซึ งรวดเร็วเหมื อน 18 แล้ วพระวิ ญญาณได้ มาเหนื อ
ละมั งบนภูเขา
อามาสั ย หั วหน้ าพวกผู้ บั งคั บ
9เอเซอร์ เป็ นหั วหน้ า โอบาดี ห์ บัญชานั) น และเขาทู ลว่ า "ข้ าแต่
ทีสอง เอลีอับทีสาม
ดาวิ ด ข้ าพระองค์ ท) ั งหลายเป็ น
10 มิชมันนาห์ ทีสี เยเรมีย์ทีห้า
ของพระองค์ และอยู่ กั บพระ
11 อัททัยทีหก เอลีเอลทีเจ็ด
องค์ ข้ าแต่ บุตรเจสซี สันติภาพ
12 โยฮานันทีแปด เอลซาบาดที สั น ติ ภ าพจงมี แก่ พระองค์ และ
เก้ า
สั นติ ภาพจงมี แก่ ผ้ ู ช่ วยของพระ
13 เยเรมีย์ทีสิบ มัคบันนัยทีสิบ องค์ เพราะว่ าพระเจ้ าของพระ
เอ็ด
องค์ทรงอุปถัมภ์พระองค์" แล้ ว
14 คนเหล่ า นี) เป็ นบุ ตรชายของ ดาวิดทรงรับเขาทั)งหลายไว้ และ
กาด เป็ นนายทหารในกองทัพ ผู้ ทรงตั) งให้ เป็ นนายทหารในกอง
น้ อยก็เป็ นนายร้ อย ผู้ ใหญ่ กเ็ ป็ น ทัพของพระองค์
นายพัน
19 คนมนั สเสห์ ด้ วยได้ หลบหนี
15 เหล่ า นี) เป็ นคนที ข้ ามแม่ นาํ)
ไปเข้ าฝ่ ายดาวิ ดบ้ าง เมื อพระ
จอร์ แดนในเดื อนแรก เมื อนํา)
องค์ ยกมากั บคนฟี ลิ ส เตี ยเพื อ
ท่ วมฝั งทั) งสิ) น และให้ คนที อยู่ ทํา สงครามกั บซาอู ล แต่ พวก
ณ ลุ่ มแม่ นาํ) แตกหนี ไปทางทิ ศ ฝ่ ายดาวิ ดมิ ได้ ช่ วยคนฟี ลิ สเตี ย
ตะวันออกและทิศตะวันตก
เพราะผู้ ครอบครองของคนฟี 16 มี คนเบนยามิ นและยู ดาห์ มา ลิ ส เตี ยได้ หารื อกั น และส่ ง พระ
เฝ้ าดาวิด ณ ทีกาํ บังเข้ มแข็ง
องค์กลับไปเสีย บอกว่ า "เขาจะ
17 ดาวิ ดทรงออกไปต้ อนรั บเขา หลบหนี ไ ปคื น ดี กั บ ซาอู ล นาย
และตรั สกั บเขาว่ า "ถ้ าท่ านทั) ง ของเขาโดยเอาหั วของเราไป
หลายมาฉั นมิ ตรเพื อช่ วยข้ าพ- ด้ วย"
เจ้ า จิตใจของข้ าพเจ้ าจะพันผู ก 20 ขณะเมื อพระองค์ ไปยั งศิ กติ ดกั บท่ าน แต่ ถ้ ามาเพื อขาย ลาก คนมนั สเสห์ เหล่ านี) หลบ
ข้ าพเจ้ าให้ แก่ ปฏิปักษ์ ของข้ าพ- หนีไปสมทบพระองค์ คือ อัด(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

13_1chr.pub
page 31

Saturday, February 27, 2016 22:27

หน้ า 883
A พงศาวดาร AD
นาห์ โยซาบาด เยดียาเอล มี- และคนจากเรื อนบรรพบุ รุ ษของ
คาเอล โยซาบาด เอลี ฮู และ เขาเองเป็ นผู้ บั ง คั บบั ญชายี สิ บ
ศิลเลธัย หั วหน้ าบรรดากองพัน สองคน
ในคนมนัสเสห์
29 จากคนเบนยามิ น ญาติ ของ
21 เขาทั) งหลายช่ วยเหลื อดาวิ ด ซาอู ลสามพั นคน ซึ งแต่ ก่ อนนี)
ต่ อสู้ พวกปล้ น เพราะเขาทั) ง จํา นวนมากจงรั ก ภั ก ดี ต่ อราช
หลายเป็ นทแกล้ วทหารทั) งสิ) น วงศ์ซาอูล
และเป็ นผู้ บั ง คั บบั ญชาในกอง 30 จากคนเอฟราอิ ม ทแกล้ ว
ทัพ
ทหารแกล้ วกล้ าสองหมื นแปด
22 ในสมั ยนั) นทุ ก ๆวั นมี ค นมา ร้ อยคน เป็ นคนมี ชื อเสี ยงใน
เข้ าฝ่ ายดาวิ ด เพื อจะช่ วยเหลื อ เรือนบรรพบุรุษของเขา
พระองค์ จนเป็ นกองทั พใหญ่ 31 จากคนมนั สเสห์ ครึ งตระกู ล
อย่ างกองทัพของพระเจ้ า
หนึ งหมื นแปดพั นคน ผู้ ซึ งเขา
กองทัพของตระกู ลต่ างๆ
บ่ งชื อไว้ ให้ มาเชิ ญดาวิ ดไปเป็ น
กษัตริย์
ตังดาวิดให้เป็ นกษัตริ ย ์
23 ต่ อไปนี) เป็ นจํานวนทหารติ ด 32 จากคนอิสสาคาร์ มีผ้ ู ร้ ู กาลอาวุ ธพร้ อมสําหรั บสงคราม ผู้ เทศะ ทราบว่ าอิ สราเอลควรทํา
มาหาดาวิ ดในเมื องเฮโบรนเพื อ ประการใด มี หั วหน้ าสองร้ อย
จะมอบราชอาณาจั กรของซาอู ล คน และญาติ ของเขาทั) งสิ) นอยู่
ให้ กั บพระองค์ ตามพระวจนะ ใต้ บังคับบัญชาของเขา
33 จากคนเศบูลุน มีห้าหมื นคน
ของพระเยโฮวาห์
24 คนยู ดาห์ ที ถื อโล่ และหอกมี ที ฝึ กแล้ วเตรี ยมพร้ อมเข้ าสู้ รบ
หกพั นแปดร้ อย เป็ นทหารติ ด สรรพด้ วยอาวุ ธทุ กอย่ างเพื อทํา
สงครามเพื อช่ วยเหลือ มิใช่ ด้วย
อาวุธพร้ อมสําหรับสงคราม
25 จากคนสิ เมโอน มี ทแกล้ ว สองจิตสองใจ
ทหารชํา นาญศึ กเจ็ ด พั น หนึ ง 34 จากคนนั ฟทาลี ผู้ บั งคั บ
บั ญชาหนึ งพั น ซึ งมี คนติ ดโล่
ร้ อย
และหอกมาด้ วยสามหมื นเจ็ ด
26 จากคนเลวีสี พันหกร้ อย
27 เยโฮยาดาเป็ นหั วหน้ าคน พันคน
ของอาโรน มีคนมากับท่านสาม 35 จากคนดาน มี คนเตรี ยม
พร้ อมทําสงครามสองหมื นแปด
พันเจ็ดร้ อย
28 ศาโดกทแกล้ วทหารหนุ่ ม พันหกร้ อยคน
(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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A พงศาวดาร AD, AN
หน้ า 884
36 จากคนอาเชอร์ สี หมื นคน 2 และดาวิ ดตรั ส กั บ ชุ มนุ มชน
ฝึ กพร้ อมทีจะทําสงคราม
อิ สราเอลทั) งปวงว่ า "ถ้ าท่านทั) ง
37 และจากฟากแม่ นาํ) จอร์ แดน หลายเห็ นด้ วย และถ้ าเป็ นนํา)
ข้ างโน้ น จากคนรู เบน และคน พระทั ยของพระเยโฮวาห์ พระ
กาด และคนมนัสเสห์ ครึ งตระ- เจ้ าของเรา ก็ให้ เราทั) งหลายส่ ง
กู ล มีหนึ งแสนสองหมื นคน ติด คนไปหาพี น้ องของเรา ผู้ ที
อาวุธทุ กอย่ างเพื อทําสงคราม
เหลืออยู่ ในแผ่ นดินอิสราเอลทั) ง
38 ทหารทั)งสิ) นเหล่ านี) พร้ อมที สิ) น ให้ ไปยั งปุ โรหิ ตและคนเลวี
จะทําศึก ได้ มายังเฮโบรน ด้ วย ด้ วย ผู้ ซึ งอยู่ ในหั วเมืองและทุ่ ง
เจตนาเต็มเปี ยมที จะเชิ ญดาวิ ด หญ้ าของเขา เพื อให้ เขาทั)งหลาย
เป็ นกษั ต ริ ย์ เหนื อ อิ สราเอลทั) ง มาหาพวกเราพร้ อมกัน
สิ) น ในทํา นองเดี ยวกั นบรรดา 3และให้ เราทั) งหลายนําหี บแห่ ง
คนอิ สราเอลที เหลื ออยู่ ก็เป็ น พระเจ้ าของเรามายั งเราอี ก
ใจเดี ยวกั น ที จะเชิ ญดาวิ ดเป็ น เพราะเราทั) งหลายมิ ไ ด้ ไต่ ถาม
กษัตริย์
ถึงในสมัยของซาอูล"
39 เขาทั) งหลายอยู่ ที นั นกั บดา- 4ชุ มนุ มชนทั) งสิ) นนั) น ก็พากั น
วิ ดสามวั นกิ นและดื ม เพราะว่ า กล่ า วว่ า พวกเขาจะกระทํา ตาม
พี น้องของเขาได้ เตรียมไว้ ให้ เขา เพราะสิ งนั) นเป็ นสิ งที ถูกต้ องใน
40 ยิ งกว่ านั) นผู้ ที อยู่ ใกล้ เขาทั) ง สายตาของประชาชนทั)งสิ) น
หลายด้ วยคือไกลออกไปถึงอิ ส- 5 เพราะฉะนั) นดาวิ ดจึ งประชุ ม
สาคาร์ และเศบูลุน และนัฟทาลี อิ สราเอลทั) งสิ) น ตั) งแต่ ชิ โหร์
ได้ จัดอาหารบรรทุ กลา อูฐ ล่ อ แห่ งอียิปต์ ถึงทางเข้ าเมืองฮาและวั ว กั บเสบี ยงอาหารมาก มัท เพื อจะเชิ ญหี บแห่ งพระเจ้ า
มายเป็ นแป้ ง ขนมมะเดื อ ช่ อ จากคีริยาทเยอาริม
องุ่ นแห้ ง นํา) องุ่ น นํา) มัน วัวและ 6ดาวิ ดกั บอิ สราเอลทั) งปวงขึ) น
แกะ เพราะว่ ามีความชื นบานใน ไปยั งบาอาลาห์ คื อคี ริ ยาทเยอิสราเอล
อาริมซึ งเป็ นของยูดาห์ เพื อจาก
เขาบรรทุกหี บแห่ งพระเจ้า
ที นั นจะได้ เชิ ญหี บแห่ งพระเจ้ า
คื อพระเยโฮวาห์ ผู้ ประทับระโดยใช้วิธีที)ไม่ ถูกต้อง
ดาวิ ดได้ ทรงหารื อกั บ หว่ างพวกเครู บ อั นเป็ นหี บที
นายพั นและนายร้ อย เรียกกันตามพระนาม
7และเขาทั) งหลายก็ บรรทุ กหี บ
กับหั วหน้ าทุ กๆคน

13

(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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หน้ า 885
A พงศาวดาร AN, AG
แห่ งพระเจ้ าไปในเกวี ยนเล่ ม คนกัท
ใหม่ จากเรื อนของอาบี นาดั บ 14 และหี บแห่ ง พระเจ้ าได้ ค้ าง
และอุสซาห์ กับอาหิ โยเป็ นคนขับ อยู่ กั บครั วเรื อ นของโอเบดเอเกวียน
โดมที เรื อ นของเขาสามเดื อ น
8และดาวิ ดกั บอิ สราเอลทั) งปวง และพระเยโฮวาห์ ทรงอํา นวย
ก็ร่าเริงกั นอยู่ ต่ อพระพักตร์พระ พระพรแก่ ครั วเรือนของโอเบดเจ้ าด้ วยเต็ ม กํา ลั งของเขาทั) ง เอโดมกับทั)งสิ) นซึ งเขามีอยู่
หลาย ด้ วยเพลง พิณเขาคู่ พิณ
กษัตริ ยด์ าวิด
ใหญ่ รํามะนา ฉาบ และแตร
ทรงมัง) คัง) บริ บูรณ์
อุสซาห์เสียชี วิต
ฮี รามกษั ตริ ย์เมื องไทระ
9และเมื อเขาทั)งหลายมาถึงลาน
ได้ ทรงส่ งผู้ สื อสารมา
นวดข้ าวของคิ โดน อุ สซาห์ ก ็ เฝ้ าดาวิ ด และทรงส่ งไม้ สนสี เหยี ยดมื อ ออกกุ มหี บไว้ เ พราะ ดาร์ ทั) งช่ างก่ อและช่ างไม้ เพื อ
วัวสะดุด
จะสร้ างวังถวายพระองค์
10 และพระพิ โรธของพระเยโฮ- 2และดาวิ ดทรงทราบว่ าพระเยวาห์ ได้ พลุ่ งขึ) นต่ ออุ สซาห์ และ โฮวาห์ ทรงสถาปนาพระองค์ เป็ น
พระองค์ทรงประหารเขา เพราะ กษั ตริ ย์ เหนื ออิ สราเอล เพราะ
เขาเหยี ยดมื อออกยั งหี บนั) น พระราชอาณาจั กรของพระองค์
และเขาก็ส) ิ นชี วิ ตต่ อพระพั กตร์ ก็เป็ นทียกย่ องอย่ างยิ ง เพื อเห็น
พระเจ้ า
แก่ อิ สราเอลประชาชนของพระ
11 และดาวิ ด ก็ ไ ม่ ท รงพอพระ องค์
ทั ย เพราะพระเยโฮวาห์ ทรง 3และดาวิ ดทรงรับมเหสีเพิ มขึ) น
ทลายออกมาเหนื ออุ สซาห์ จึ ง ในกรุงเยรูซาเล็ม และดาวิดทรง
เรียกทีตรงนั) นว่ า เปเรศอุสซาห์ ให้ กาํ เนิดโอรสและธิดาอีก
จนถึงทุ กวันนี)
4ต่ อไปนี) เป็ นชื อราชบุตรซึ งพระ
12 และดาวิ ดทรงเกรงกลั วพระ องค์ทรงมีในเยรูซาเล็มคือ ชั มเจ้ าในวั นนั) น และพระองค์ ตรั ส มู อา โชบับ นาธัน ซาโลมอน
ว่ า "เราจะนําหี บแห่ งพระเจ้ าไป 5อิบฮาร์ เอลีชูวา เอลเปเลท
บ้ านไปเมืองอย่ างไรได้ "
6โนกาห์ เนเฟก ยาเฟี ย
13 ดาวิ ดจึ งมิ ได้ ท รงย้ ายหี บไป 7เอลีชามา เบเอลยาดา เอลีเฟไว้ ในนครของดาวิ ด แต่ ทรงนํา เลท
หี บแวะไปไว้ ที บ้านโอเบดเอโดม 8เมื อคนฟี ลิ สเตี ยได้ ยินว่ าดาวิด

14

(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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A พงศาวดาร AG, AH
หน้ า 886
ทรงรั บการเจิ มเป็ นกษั ตริ ย์ ตอบพระองค์ว่า "เจ้ าอย่ าขึ) นไป
เหนื ออิ สราเอลทั) งปวงแล้ ว คน ตามเขา จงอ้ อมไปและโจมตีเขา
ฟี ลิ สเตี ยทั) งปวงก็ข) ึ นไปแสวงหา ทีตรงข้ ามกับหมู่ ต้นหม่ อน
ดาวิด ดาวิดทรงได้ ยินเรื องนั) นก็ 15 และเมื อเจ้ าได้ ยินเสี ยงกระเสด็ จออกไปสู้ รบกั บเขาทั) ง บวนทัพอยู่ ที ยอดหมู่ ต้ นหม่ อน
หลาย
แล้ ว จงออกไปทําศึก เพราะว่ า
9ฝ่ ายคนฟี ลิ สเตี ยได้ มาปล้ นใน พระเจ้ าได้ เสด็จออกไปข้ างหน้ า
หุ บเขาเรฟาอิม
เพื อโจมตี กองทัพของคนฟี ลิ ส10 และดาวิ ดก็ทรงทู ล ถามพระ เตีย"
เจ้ าว่ า "ควรที ข้าพระองค์ จะขึ) น 16 และดาวิ ดทรงกระทํา ตามที
ไปต่ อสู้ ฟีลิ สเตี ยหรื อ พระองค์ พระเจ้ าบั ญชาแก่ พระองค์ และ
จะทรงมอบเขาไว้ ในมื อของข้ า เขาทั) งหลายโจมตีกองทัพคนฟี พระองค์ หรื อ" และพระเยโฮ- ลิ ส เตี ยตั) งแต่ เ มื องกิ เ บโอนถึ ง
วาห์ ตรัสตอบพระองค์ว่า "ขึ) นไป เมืองเกเซอร์
เถอะ และเราจะมอบเขาไว้ ใน 17 กิตติศัพท์ของดาวิดก็ลือไปสู่
มือเจ้ า"
บรรดาประเทศทั) งหลาย และ
11 และพระองค์ เสด็จไปยั งบา- พระเยโฮวาห์ ทรงให้ ประชาชาติ
อั ลเปราซิ ม และดาวิ ดทรงชนะ ทั)งปวงครั นคร้ ามดาวิด
เขาทั)งหลายทีนั น และดาวิดตรัส
คนเลวีหามหี บแห่ งพระเจ้า
ว่ า "พระเจ้ าทรงทะลวงข้ าศึ ก
ไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม
ของข้ าพเจ้ าเหมือนดังกระแสนํา)
ดาวิ ดทรงสร้ างพระราช
ที พุ่ งใส่ " เพราะฉะนั) นเขาจึ ง
วั งของพระองค์ หลาย
เรียกทีน) ั นว่ า บาอัลเปราซิม
หลั งในนครดาวิด และพระองค์
12 เขาทั) งหลายก็ ท) ิ งรู ปเคารพ ทรงเตรี ยมที ไว้ สํา หรั บหี บแห่ ง
ของเขาเสี ยที นั น และดาวิ ดก็ พระเจ้ าและทรงตั) งเต็นท์ไว้ ให้
ทรงมีพระบั ญชา และรูปเคารพ 2แล้ วดาวิดตรัสว่ า "นอกจากคน
เหล่ านั) นก็ ถู กเผาด้ วยไฟเสี ย เลวี แล้ วไม่ ควรที คนอื นจะหาม
หมด
หี บแห่ งพระเจ้ า เพราะว่ าพระ
13 และคนฟี ลิ ส เตี ยยั ง มาปล้ น เยโฮวาห์ ทรงเลื อ กเขาให้ หาม
ในหุ บเขานั) นอีก
หี บแห่ งพระเจ้ า และปรนนิ บัติ
14 และเมื อดาวิ ด ทู ล ถามพระ พระองค์เป็ นนิตย์"
เจ้ าอี กครั) งหนึ ง พระเจ้ าตรั ส 3และดาวิดทรงประชุ มอิสราเอล

15

(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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หน้ า 887
A พงศาวดาร AH
ทั)งสิ) นทีเยรูซาเล็ม เพื อจะนําหี บ บรรพบุ รุ ษของคนเลวี จงชํา ระ
แห่ งพระเยโฮวาห์ มาสู่ ที ของหี บ ตัวของเจ้ าเสีย ทั)งเจ้ าและพี น้อง
นั) น ซึ งพระองค์ ได้ ทรงเตรี ยม ของเจ้ า เพื อเจ้ าจะนํา หี บแห่ ง
ไว้ ให้ น) ั น
พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าแห่ งอิสรา4 และดาวิ ดทรงรวบรวมลู ก เอลขึ) นมายั งสถานที ซึ งเราได้ จั ด
หลานของอาโรนและคนเลวี
เตรียมไว้ ให้ น) ั น
5 คื อ จากลู ก หลานของโคฮาท 13 เพราะเจ้ ามิ ได้ ไปหามเสี ยแต่
ได้ อุรีเอลเป็ นหั วหน้ า พร้ อมกับ ครั) งแรก พระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
พี น้องของเขาหนึ งร้ อยยี สิบคน
ของเราจึ งทรงทลายออกมา
6จากลู กหลานของเมรารี ได้ เหนือเรา เพราะเรามิได้ แสวงหา
อาสายาห์ เป็ นหั วหน้ า พร้ อมกับ ตามระเบียบอันสมควร"
พี น้องของเขาสองร้ อยยี สิบคน
14 แล้ วปุ โรหิ ตและคนเลวี จึ งได้
7จากลูกหลานของเกอร์โชม ได้ ชํา ระตั วของเขาเพื อจะเชิ ญหี บ
โยเอลเป็ นหั วหน้ า กั บพี น้ อง แห่ งพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ
ของเขาหนึ งร้ อยสามสิบคน
อิสราเอลขึ) นมา
8 จากลู กหลานของเอลี ช าฟาน 15 และคนเลวี ไ ด้ หามหี บแห่ ง
ได้ เชไมอาห์ เป็ นหั วหน้ า กั บพี พระเจ้ าบนบ่ าด้ วยคานหาม ดั ง
น้ องของเขาสองร้ อยคน
ที โมเสสได้ บัญชาเขาไว้ ตามพระ
9จากลู กหลานของเฮโบรน ได้ วจนะของพระเยโฮวาห์
เอลี เอลเป็ นหั วหน้ า กั บพี น้ อง 16 ดาวิดได้ ทรงบัญชาแก่ บรรดา
ของเขาแปดสิบคน
หั วหน้ าของคนเลวี ให้ แต่ งตั) งพี
10 จากลู ก หลานของอุ ส ซี เ อล น้ องของเขาให้ เป็ นนั ก ร้ อ งเล่ น
ได้ อั มมี นาดั บเป็ นหั วหน้ า กั บ เครื องดนตรี มี พิ ณใหญ่ พิ ณ
พี น้ องของเขาหนึ งร้ อ ยสิ บสอง เขาคู่ และฉาบ เพื อทําเสียงดัง
คน
ด้ วยความชื นบาน
11 แล้ วดาวิ ด ทรงเรี ยกศาโดก 17 คนเลวี จึ งแต่ งตั) งเฮมานบุ ตร
และอาบี ยาธาร์ ปุโรหิ ต และคน ชายโยเอล และพี น้องของเขาคือ
เลวีคือ อุรีเอล อาสายาห์ โยเอล อาสาฟบุตรชายเบเรคิยาห์ และ
เชไมอาห์ เอลีเอล และอัมมีนา- จากลู ก หลานเมรารี พี น้ องของ
ดับ
เขาคือ เอธานบุตรชายคูชายาห์
12 และตรั ส กั บเขาทั) งหลายว่ า 18 และพร้ อมกั บเขาได้ แต่ ง ตั) ง
"เจ้ าทั) งหลายเป็ นประมุ ขของ พี น้ องของเขาในอั นดั บสองคื อ
(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
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A พงศาวดาร AH
หน้ า 888
เศคาริยาห์ เบน ยาอาซีเอล เช- อิ สราเอล และผู้ บั ญชากองพั น
มิราโมท เยฮีเอล อุนนี เอลีอับ จึ ง ได้ ไปนํา หี บพั น ธสั ญญาของ
เบไนยาห์ มาอาเสอาห์ มัททีธิ- พระเยโฮวาห์ ข) ึ นจากเรื อ นของ
ยาห์ เอลี ฟั ล และมิ กเนยาห์ โอเบดเอโดมด้ วยความเปรม
และโอเบดเอโดม กั บเยอี เอล ปรีดW ิ
เป็ นคนเฝ้ าประตู
26 อยู่ มาเพราะพระเจ้ าทรงช่ วย
19 นั กร้ องคื อ เฮมาน อาสาฟ คนเลวีผ้ ู หามหี บพันธสั ญญาของ
เอธาน เป็ นคนตี ฉาบทองสั ม- พระเยโฮวาห์ เขาทั) งหลายก็ได้
ฤทธิW
ถวายเครื องบู ชาเป็ นวั วผู้ เจ็ดตั ว
20 เศคาริยาห์ อาซีเอล เชมิรา- และแกะผู้ เจ็ดตัว
โมท เยฮีเอล อุนนี เอลีอับ มา- 27 ดาวิ ดทรงฉลองพระองค์ ผ้ า
อาเสยาห์ และเบไนยาห์ เล่ น ป่ านเนื) อละเอี ยด ทั) งคนเลวี ท) ั ง
พิณใหญ่ ตามสําเนียงอาลาโมท
ปวงผู้ หามหี บ และนักร้ อง และ
21 แต่ มัททีธิยาห์ เอลีฟัล มิก- เคนานิ ยาห์ ผ้ ู อํา นวยการเพลง
เนยาห์ โอเบดเอโดม เยอี เอล ของนั กร้ อง และดาวิ ดทรงเอและอาซาซิ ยาห์ เป็ นผู้ นํา ด้ วย โฟดผ้ าป่ าน
พิณเขาคู่ ตามสําเนียงเชมินิท
28 ดั ง นี) แหละคนอิ ส ราเอลทั) ง
22 เคนานิ ยาห์ หั วหน้ าของคน ปวงได้ นํา หี บพั น ธสั ญ ญาของ
เลวี ใ นเรื องเพลงเป็ นผู้ อํา นวย พระเยโฮวาห์ ข) ึ นมาด้ วยเสี ยงโห่
การเพลง เพราะเขาเข้ าใจดี
ร้ อง เสียงแตรทองเหลืองขนาด
23 เบเรคิ ยาห์ และเอลคานาห์ เล็ก เสียงแตร และฉาบ และทํา
เป็ นนายประตูเฝ้ าหี บ
เพลงเสี ยงดั งด้ วยพิ ณใหญ่ และ
24 เชบานิยาห์ เยโฮชาฟั ท เน- พิณเขาคู่
ธั นเอล อามาสั ย เศคาริ ยาห์ มีคาล มเหสีของกษัตริ ยด์ าวิด
เบไนยาห์ และเอลีเยเซอร์ปุโรดู หมิ)นพระองค์
หิ ตได้ เป่ าแตรหน้ าหี บแห่ งพระ 29 และต่ อมาเมื อหี บพั นธสั ญเจ้ า โอเบดเอโดม และเยฮียาห์ ญาของพระเยโฮวาห์ ม าถึ งนคร
เป็ นนายประตูเฝ้ าหี บด้ วย
ดาวิ ดแล้ ว มี คาลราชธิ ดาของ
ดาวิดได้นาํ
ซาอู ลแลดูตามช่ องพระแกลเห็น
หี บพันธสัญญา
กษัตริ ย์ดาวิดทรงเต้ นรําและทรง
ขึ นมา
ร่ าเริ งอยู่ พระนางก็มี ใจดู หมิ น
25 ดาวิ ดและบรรดาผู้ ใหญ่ ของ พระองค์
(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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หน้ า 889
A พงศาวดาร AI
คนอิ สราเอลถวายเครื) องบู ชา
6 และเบไนยาห์ กั บยาฮาซี เ อล
ปุ โรหิ ตจะเป่ าแตรเรื อยไปหน้ า
และมีงานเลี ยงฉลองเพราะ
หี บพันธสัญญาของพระเจ้ า
ได้นาํ หี บแห่ งพระเจ้าเข้ามา
เพลงโมทนาถวาย
และเขาทั) งหลายได้ นํา
แด่ พระเยโฮวาห์
หี บแห่ งพระเจ้ าเข้ ามา
วางไว้ ภายในเต็ น ท์ ซึ งดาวิ ดได้ 7 แล้ วในวั น นั) นดาวิ ด ทรงกํา ทรงตั) งไว้ ให้ และเขาทั)งหลายได้ หนดเป็ นครั) งแรกให้ มี ก ารร้ อง
ถวายเครื องเผาบู ชาและเครื อง เพลงโมทนาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ โดยอาสาฟและพี น้ องของ
สันติบูชาต่ อพระพักตร์พระเจ้ า
2และเมื อดาวิ ดทรงถวายเครื อง ท่าน
เผาบู ชาและเครื องสั นติ บู ชา 8 "จงโมทนาขอบพระคุ ณ พระ
เสร็จแล้ ว พระองค์ทรงอวยพระ เยโฮวาห์ จงร้ องทู ลออกพระ
พรแก่ ประชาชนในพระนามพระ นามพระองค์ จงให้ บรรดาพระ
ราชกิ จ ของพระองค์ แจ้ งแก่ ช น
เยโฮวาห์
3 และทรงแจกขนมปั งคนละ ชาติท) ังหลาย
ก้ อน เนื) อคนละส่ วน และขนม 9 จงร้ องเพลงถวายพระองค์
องุ่ นแห้ งคนละอั น แก่ บรรดา ร้ องเพลงสดุ ดี ถวายพระองค์
ประชาชนอิ สราเอลทั) งชายและ จงเล่ า ถึ งการมหั ศจรรย์ ท) ั งสิ) น
ของพระองค์
หญิง
4 และพระองค์ ทรงตั) งคนเลวี 10 จงอวดพระนามบริ สุ ทธิW ของ
บางคนให้ เป็ นผู้ ปรนนิ บั ติ หน้ า พระองค์ ให้ จิ ตใจของบรรดาผู้
หี บแห่ งพระเยโฮวาห์ ให้ ระลึ ก แสวงหาพระเยโฮวาห์ เปรมปรีดW ิ
ถึ ง ถวายโมทนาและสรรเสริ ญ 11 จงแสวงหาพระเยโฮวาห์ และ
พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของอิ สรา- พระกําลังของพระองค์ แสวงหา
พระพักตร์ของพระองค์เรื อยไป
เอล
5อาสาฟเป็ นหั วหน้ า และรอง 12 จงระลึ กถึ ง การอั ศจรรย์ ซึ ง
ท่านคือเศคาริยาห์ เยอีเอล เช- พระองค์ทรงกระทํา การมหั ศมิ ราโมท เยฮี เอล มิ ทที ธิ ยาห์ จรรย์ และคํา พิ พากษาแห่ ง พระ
เอลีอับ เบไนยาห์ โอเบดเอโดม โอษฐ์ ของพระองค์
และเยอี เอล ผู้ ซึ งจะเล่ นพิ ณ 13 โอ เชื) อสายของอิสราเอล ผู้
ใหญ่ และพิ ณเขาคู่ อาสาฟเป็ น รับใช้ ของพระองค์ ลูกหลานของ
ยาโคบ ผู้ เลือกสรรของพระองค์
คนตีฉาบ

16

(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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A พงศาวดาร AI
หน้ า 890
14 พระองค์ คื อพระเยโฮวาห์ เพลงถวายพระเยโฮวาห์ จง
พระเจ้ าของเรา คําพิพากษาของ ประกาศความรอดของพระองค์
พระองค์อยู่ ทัวไปในแผ่ นดินโลก ทุ กๆวัน
15 จงจดจําพั นธสั ญญาของพระ 24 จงเล่ าถึ ง สง่ าราศี ของพระ
องค์ อยู่ เป็ นนิ ตย์ คื อพระวจนะ องค์ ท่ามกลางบรรดาประชาชาติ
ทีพระองค์ทรงบัญชาไว้ ตลอดชั ว ถึ งการมหั ศจรรย์ ของพระองค์
หนึ งพันชั วอายุ
ท่ ามกลางบรรดาชนชาติ ทั) ง
16 คื อ พั น ธสั ญญาซึ งพระองค์ หลาย
ทรงกระทํา ไว้ กั บอั บราฮั ม คํา 25 เพราะพระเยโฮวาห์ น) ั นทรง
ปฏิ ญาณซึ งทรงกระทํา ไว้ กั บ ยิ งใหญ่ และสมควรจะสรรเสริ ญ
อิสอัค
อย่ างยิ ง
พระองค์ทรงเป็ น
17 ซึ งพระองค์ ทรงยื นยั นอี กกั บ ทีเกรงกลัวเหนือพระทั)งปวง
ยาโคบให้ เป็ นพระราชบั ญญั ติ 26 เพราะพระทั) งปวงของชน
และแก่ อิ ส ราเอลให้ เป็ นพั นธ- ชาติ ท) ั งหลายเป็ นรู ปเคารพ แต่
สัญญานิรันดร์
พระเยโฮวาห์ ทรงสร้ างฟ้ าสวรรค์
18 ว่ า `เราจะให้ แผ่ นดินคานา- 27 เกี ยรติ และความโอ่ อ่ าตระอั นแก่ เจ้ า เป็ นส่ วนมรดกของ การมี อยู่ ต่ อพระพั กตร์ พระองค์
เจ้ าทั)งหลาย'
กํา ลั ง และความชื นบานอยู่ ใน
19 เมื อเจ้ าทั) งหลายยั งมี คนจํา- สถานทีประทับของพระองค์
นวนน้ อย จํา นวนน้ อยจริ ง ยั ง 28 ตระกู ลของชนชาติ ท) ั ง หลาย
เป็ นแต่ คนอาศัยอยู่ ในนั) น
เอ๋ย จงถวายแด่ พระเยโฮวาห์ จง
20 พเนจรไปจากประชาชาติ น) ี ถวายสง่ าราศี และกํา ลั งแด่ พระ
ถึ งประชาชาติ น) ั น จากราชอา- เยโฮวาห์
ณาจักรนี) ถึงอีกชนชาติหนึ ง
29 จงถวายสง่ าราศี ซึ งควรแก่
21 พระองค์ มิ ได้ ทรงยอมให้ ผู้ พระนามของพระองค์ แด่ พระ
ใดบี บบั งคั บเขา พระองค์ ทรง เยโฮวาห์ จงนํา เครื องบู ชาและ
ขนาบกษัตริย์หลายองค์ด้วยเห็น มาเข้ าเฝ้ าพระองค์ จงนมั สการ
แก่ เขา
พระเยโฮวาห์ ด้ วยเครื องประดั บ
22 ว่ า `อย่ าแตะต้ องบรรดาผู้ ที แห่ งความบริสุทธิW
เราเจิ มไว้ อย่ าทํา อั นตรายแก่ 30 ชาวโลกทั)งสิ) นเอ๋ย จงตัวสั น
ต่ อเบื) องพระพั กตร์ พระองค์
ผู้ พยากรณ์ท) ังหลายของเรา'
23 แผ่ นดิ นโลกทั) งสิ) น จงร้ อง เออ พิภพถู กสถาปนาแล้ ว จะไม่
(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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หน้ า 891
A พงศาวดาร AI
หวั นไหวเลย
"เอเมน" และได้ สรรเสริ ญพระ
31 จงให้ ฟ้ าสวรรค์ ยิ นดี และ เยโฮวาห์
แผ่ นดิ นโลกเปรมปรี ดW ิ ให้ เขา การตังผู ป้ รนนิบตั ิ ผู เ้ ฝ้าประตู
พู ด ในหมู่ บรรดาประชาชาติ ว่ า
ปุโรหิ ตและนักเล่ นดนตรี
`พระเยโฮวาห์ ทรงครอบครอง'
สําหรับหี บแห่ งพระเจ้า
32 ให้ ทะเลคํารน กับสิ งทั)งปวง 37 ดาวิ ด จึ ง ทรงให้ อาสาฟและ
ทีอยู่ ในนั) น ให้ ทุ่ งนาเริงโลด กับ พี น้ องของท่ านอยู่ ที นั นต่ อหน้ า
สิ งทุ กอย่ างทีอยู่ ในนั) น
หี บพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์
33 แล้ วต้ นไม้ ทั) งสิ) นของป่ าไม้ ให้ ปรนนิบัติอยู่ หน้ าหี บนั) นเรื อย
จะร้ องเพลง เฉพาะพระพั กตร์ ไปตามงานประจําวันทีต้องทํา
พระเยโฮวาห์ ด้ วยพระองค์เสด็จ 38 ทั) งโอเบดเอโดมและพี น้ อง
มาพิพากษาโลก
หกสิ บแปดคนของท่ านด้ วย
34 โอ จงโมทนาขอบพระคุ ณ ฝ่ ายโอเบดเอโดมบุ ตรชายเยดู พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ ธู นกั บโฮสาห์ ให้ เป็ นคนเฝ้ า
ประเสริ ฐ เพราะความเมตตา ประตู
ของพระองค์ดาํ รงเป็ นนิตย์
39 และพระองค์ ท รงให้ ศาโดก
35 และท่านจงกล่ าวว่ า `โอ ข้ า ปุโรหิ ต กับพี น้องของท่านผู้ เป็ น
แต่ พระเจ้ าแห่ งความรอดของข้ า ปุ โรหิ ต อยู่ หน้ าพลั บพลาแห่ ง
พระองค์ ท) ั งหลาย ขอจงช่ วยข้ า พระเยโฮวาห์ ซึ งอยู่ ในปู ช นี ยพระองค์ ท) ั งหลายให้ รอด และ สถานสูงเมืองกิเบโอน
ขอทรงรวบรวมข้ าพระองค์ ท) ั ง 40 เพื อถวายเครื องเผาบู ชาแด่
หลาย และทรงช่ วยข้ าพระองค์ พระเยโฮวาห์ บนแท่ นเครื อง
ทั) งปวงให้ พ้นจากประชาชาติ ท) ั ง เผาบู ชาในเวลาเช้ าเวลาเย็ น
หลาย เพื อข้ าพระองค์ ท) ั งหลาย เสมอ ตามซึ งได้ บันทึกไว้ ท) ังสิ) น
จะโมทนาขอบพระคุ ณพระนาม ในพระราชบั ญญั ติ ของพระเยอั นบริ สุ ทธิW ของพระองค์ และ โฮวาห์ ซึ งพระองค์ ทรงบั ญชา
ลิ งโลดในการสรรเสริ ญพระ อิสราเอล
องค์'
41 เฮมานและเยดู ธู นอยู่ กั บเขา
36 จงถวายสาธุ การแด่ พระเย- ทั) งหลายและบรรดาคนอื นที
โฮวาห์ พระเจ้ าของอิ สราเอลแต่ ถู กเลื อก และบ่ งชื อไว้ ให้ ถวาย
นิ รั น ดร์ กาลจนถึ งนิ รั นดร์ กาล" โมทนาแด่ พระเยโฮวาห์ เพราะ
แล้ วประชาชนทั) งปวงได้ กล่ าวว่ า ความเมตตาของพระองค์ ดาํ รง
(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
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A พงศาวดาร AI, AE
หน้ า 892
อยู่ เป็ นนิตย์
มาจนกระทั งวั นนี) แต่ เราได้ ไป
42 และพร้ อมกั บเขาเฮมานและ จากเต็นท์ น) ี ถึ งเต็นท์ โน้ น และ
เยดู ธู นมี แตรและฉาบเพื อบรร- จากพลับพลาแห่ งนี) ถึงแห่ งโน้ น
เลง และเครื องดนตรี ประกอบ 6 ในที ต่ า งๆที เราเคลื อนไปมา
เพลงถวายพระเจ้ า ลู กหลาน กับอิ สราเอลทั) งหมด เราได้ เคย
ของเยดู ธู นได้ รั บแต่ งตั) งให้ พู ด สั กคํา กั บผู้ วิ นิ จฉั ยของอิ สประจําประตู
ราเอลคนใด ผู้ ทีเราได้ บัญชาให้
43 และประชาชนทั) งปวงต่ า งก็ เขาเลี) ยงดู ประชาชนของเราหรื อ
จากไปยังบ้ านของตน และดาวิด ว่ า "ทําไมเจ้ ามิได้ สร้ างนิเวศด้ วย
เสด็ จ กลั บ เพื ออวยพรแด่ ราช ไม้ สนสีดาร์ให้ แก่ เรา"'
วงศ์ของพระองค์
พันธสัญญาระหว่ าง
ดาวิดปรารถนาสร้าง
พระเจ้ากับดาวิด
พระนิเวศของพระเจ้า
(D ซมอ E:G-AE)
(D ซมอ E:A-N)
7เพราะฉะนั) นบั ดนี) เจ้ าจงกล่ าว
อยู่ มาเมื อดาวิ ดประทั บ แก่ ดาวิดผู้ รับใช้ ของเราว่ า `พระ
ในพระราชวั งของพระ เยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสว่ า เราได้
องค์ ดาวิดตรัสกับนาธันผู้ พยา- เอาเจ้ ามาจากทุ่ งหญ้ า จากการ
กรณ์ว่า "ดูเถิด เราอยู่ ในบ้ านทํา ตามฝู งแพะแกะ เพื อให้ เจ้ า
ด้ วยไม้ สนสี ดาร์ แต่ หี บพั นธ- เป็ นเจ้ าเหนื อ อิ ส ราเอลประชา
สั ญญาแห่ งพระเยโฮวาห์ อยู่ ภาย ชนของเรา
ใต้ ม่าน"
8และเราได้ อยู่ กั บเจ้ าไม่ ว่ าเจ้ า
2และนาธันทู ลดาวิดว่ า "ขอพระ ไปที ไหน และได้ ขจั ดบรรดา
องค์ ทรงกระทํา ทั) งสิ) นตามพระ ศัตรูของเจ้ าให้ พ้นหน้ าเจ้ า และ
ประสงค์ ของพระองค์ เพราะ เราได้ กระทํา ให้ เจ้ ามี ชื อเสี ยง
พระเจ้ าทรงสถิตกับพระองค์"
ใหญ่ โตอย่ างกั บชื อเสี ยงของผู้
3แต่ อยู่ มาในคืนวันนั) นเอง พระ ยิ งใหญ่ ในโลก
วจนะของพระเจ้ ามาถึงนาธันว่ า
9 และเราจะกํา หนดที หนึ งใน
4 "จงไปบอกดาวิ ด ผู้ รั บใช้ ของ อิสราเอลประชาชนของเรา และ
เราว่ า `พระเยโฮวาห์ ตรัสดังนี) ว่า เราจะปลู กฝั งเขาไว้ เพื อเขาทั) ง
เจ้ าอย่ าสร้ างนิเวศให้ เราอยู่
หลายจะได้ อยู่ ในที ของเขาเอง
5 เพราะเราไม่ เ คยอยู่ ในนิ เ วศ และไม่ ต้ องถู กกวนใจอี ก และ
นั บแต่ วั น ที เ ราพาอิ สราเอลขึ) น คนชั วจะไม่ มาตี ปล้ นเขาดั งแต่

17

(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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หน้ า 893
A พงศาวดาร AE
ก่ อนมา
ไปประทับนั งต่ อพระพั กตร์ พระ
10 ตั) งแต่ สมั ยเมื อเราตั) งผู้ วินิจ- เยโฮวาห์ และกราบทู ลว่ า "โอ
ฉัยเหนื ออิสราเอลประชาชนของ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้ า ข้ า
เรา และเราจะปราบปรามศั ตรู พระองค์ เป็ นผู้ ใดเล่ า และราช
ทั)งสิ) นของเจ้ า ยิ งกว่ านั) นอีก เรา วงศ์ของข้ าพระองค์เป็ นอะไรเล่ า
กล่ าวแก่ เจ้ าว่ า พระเยโฮวาห์ จะ ที พระองค์ ทรงนําข้ าพระองค์ มา
ทรงให้ เจ้ ามีราชวงศ์
ไกลจนถึงแค่ น) ี
11 และอยู่ มาเมื อวั น ทั) งหลาย 17 โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า สิ งนี) เป็ น
ของเจ้ าครบแล้ ว เจ้ าจะไปอยู่ กับ ของเล็ ก น้ อยในสายพระเนตร
บรรพบุรุษของเจ้ า เราจะให้ เชื) อ ของพระองค์ เพราะพระองค์ยัง
สายของเจ้ าที มาภายหลังเจ้ าเกิด ตรั ส ถึ งราชวงศ์ ของผู้ รั บใช้ ของ
ขึ) น ผู้ ซึ งจะเป็ นบุตรชายคนหนึ ง พระองค์ ในอนาคตอั นไกลที จะ
ของตั วเจ้ าเอง และเราจะสถา- มาถึ งนั) น และทรงมองข้ าพระ
ปนาอาณาจักรของเขา
องค์ ต ามชนชั) นของมนุ ษ ย์ ที มี
12 เขาจะเป็ นผู้ สร้ างนิเวศให้ เรา ฐานะอันสูงส่ ง โอ ข้ าแต่ พระเยและเราจะสถาปนาบั ล ลั งก์ ของ โฮวาห์ พระเจ้ า
เขาไว้ เป็ นนิตย์
18 และดาวิ ด จะกล่ า วทู ล อะไร
13 เราจะเป็ นบิ ดาของเขา และ แก่ พระองค์ ได้ อี กในเรื องเกี ยรติ
เขาจะเป็ นบุตรของเรา เราจะไม่ อั นทรงประทานแก่ ผ้ ู รั บใช้ ของ
นํา ความเมตตาของเราไปจาก พระองค์ เพราะพระองค์ ทรง
เขาเสีย อย่ างทีเราเอาไปจากคน รู้ จักผู้ รับใช้ ของพระองค์
ทีอยู่ ก่อนเจ้ านั) น
19 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ เพื อ
14 แต่ เ ราจะให้ เขาดํา รงอยู่ ใน ทรงเห็นแก่ ผ้ ู รั บใช้ ของพระองค์
นิ เวศของเรา และในอาณาจั กร และตามนํา) พระทัยของพระองค์
ของเราเป็ นนิตย์ เราจะสถาปนา เอง พระองค์ ทรงกระทํา การ
บัลลังก์ของเขาไว้ เป็ นนิตย์'"
ใหญ่ ยิ งนี) ท) ังสิ) นเพื อจะกระทําให้
15 นาธั น ก็ ก ราบทู ล ดาวิ ด ตาม สิ งใหญ่ น) ี เป็ นทีร้ ู กันทัวไป
ถ้ อยคํา เหล่ า นี) ทั) งสิ) นและตาม 20 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ หามี
นิมิตนี) ท) ังหมด
ผู้ ใดเหมื อนพระองค์ ไม่ ไม่ มี
คําอธิษฐานและ
พระเจ้ าอื นใดนอกเหนื อพระ
องค์ ตามทีข้าพระองค์ท) ังหลาย
คําสรรเสริ ญของดาวิด
16 แล้ วกษั ตริ ย์ดาวิ ดก็เสด็จเข้ า ได้ ยินกับหู ของข้ าพระองค์
(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

13_1chr.pub
page 42

Saturday, February 27, 2016 22:27

A พงศาวดาร AE, AK
หน้ า 894
21 ประชาชาติอื นใดบนแผ่ นดิ น องค์ เพราะพระองค์ได้ ทรงสําโลกเหมื อ นอิ สราเอลประชาชน แดงแก่ ผ้ ู รั บใช้ ของพระองค์ ว่ า
ของพระองค์ ผู้ ซึ งพระเจ้ าเสด็จ พระองค์ จะทรงสร้ างวงศ์ ให้
ไปไถ่ ให้ เป็ นประชาชนของพระ เพราะฉะนั) นผู้ รั บ ใช้ ของพระ
องค์ เพื อทรงกระทําให้ พระองค์ องค์ จึ งได้ ประสบความกล้ าหาญ
มี พระนามใหญ่ ยิ งโดยสิ งที ใหญ่ ที จะอธิ ษฐานต่ อพระพั กตร์ พระ
โตน่ าสะพรึ งกลั ว ในการที ทรง องค์
ขั บไล่ ประชาชาติ ท) ั งหลายให้ พ้น 26 ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ บั ดนี)
หน้ าประชาชนของพระองค์ ผู้ พระองค์ ทรงเป็ นพระเจ้ า และ
ซึ งพระองค์ทรงไถ่ มาจากอียิปต์
พระองค์ ได้ ท รงสั ญญาสิ งที ดี น) ี
22 และพระองค์ ท รงกระทํา ให้ ให้ แก่ ผ้ ู รับใช้ ของพระองค์
อิ สราเอลประชาชนของพระองค์ 27 เพราะฉะนั) นบั ดนี) ขอให้ เป็ น
เป็ นประชาชนของพระองค์ เป็ น ที พอพระทั ยพระองค์ ที จะทรง
นิ ตย์ และข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ อวยพระพรแก่ วงศ์ ของผู้ รั บใช้
พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ าของเขา ของพระองค์ เพื อวงศ์น) ั นจะดําทั)งหลาย
รงอยู่ ต่อพระพั กตร์พระองค์เป็ น
23 ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ฉะนั) น นิ ตย์ โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์
บัดนี) ขอให้ พระวจนะซึ งพระองค์ เพราะว่ า สิ งใดที พระองค์ ท รง
ตรั ส เกี ยวกั บ ผู้ รั บใช้ ของพระ อํา นวยพระพร สิ งนั) นก็ได้ รั บ
องค์ และเกี ยวกั บราชวงศ์ จงดํา- พระพรเป็ นนิตย์"
รงอยู่ เป็ นนิตย์ และขอพระองค์
ราชอาณาจักรของดาวิดถู ก
ทรงกระทํา ตามที พระองค์ ต รั ส
สถาปนาไว้ให้ม นั ) คง
แล้ วนั) นเถิด
และอยู่ ต่ อมาดาวิ ดทรง
24 และขอพระนามของพระองค์
โจมตี ค นฟี ลิ ส เตี ยและ
สถาปนาไว้ และเกรี ยงไกรอยู่ ทรงปราบปรามเขาเสี ย ทรงยึ ด
เป็ นนิ ตย์ ว่า `พระเยโฮวาห์ จอม เมื องกั ทและชนบทของเมื องนั) น
โยธาทรงเป็ นพระเจ้ าแห่ งอิสรา- จากมือคนฟี ลิสเตีย
เอล คื อพระเจ้ าแก่ อิ สราเอล' 2 และพระองค์ ทรงโจมตี โมอั บ
และวงศ์ ของดาวิ ด ผู้ รั บใช้ ของ และคนโมอั บก็เป็ นผู้ รั บใช้ ของ
พระองค์ จ ะถู กสถาปนาไว้ ต่ อ ดาวิดและนําบรรณาการมาถวาย
พระพักตร์ของพระองค์
3ดาวิ ดทรงโจมตี ฮาดั ด เอเซอร์
25 โอ ข้ าแต่ พระเจ้ าของข้ าพระ กษั ต ริ ย์ ข องเมื อ งโศบาห์ ด้ วย

18

(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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ตรงไปยั งเมื องฮามั ท ขณะเมื อ มั ทได้ ยิ นว่ า ดาวิ ดทรงโจมตี
พระองค์ เ สด็ จไปตั) งอํา นาจการ กองทัพทั) งสิ) นของฮาดั ดเอเซอร์
ปกครองของพระองค์ ที แม่ นาํ)
กษัตริย์แห่ งเมืองโศบาห์ แล้ ว
ยูเฟรติส
10 พระองค์ทรงใช้ ฮาโดรัมโอรส
4 และดาวิ ดทรงยึ ดรถรบจาก ของพระองค์ ไปเฝ้ ากษั ตริ ย์ ดาท่ านมาหนึ งพั นคั น พลม้ าเจ็ด วิ ดเพื อรั บเสด็จ และถวายพระ
พัน และทหารราบสองหมื นและ พรที พระองค์ ทรงรบกั บฮาดั ดดาวิดทรงตัดเอ็นโคนขาม้ ารถรบ เอเซอร์ และทรงชนะ (เพราะ
เสี ยสิ) น แต่ ทรงเหลื อไว้ ให้ พอ ว่ าฮาดั ด เอเซอร์ ได้ ส้ ู รบกั บโทอู
แก่ รถรบหนึ งร้ อยคัน
บ่ อยๆ) และพระองค์ ได้ ส่งของ
5 และเมื อคนซี เ รี ยแห่ งเมื อ ง ทุ กอย่ างที ทาํ ด้ วยทองคํา ด้ วย
ดามั ส กั ส มาช่ วยฮาดั ด เอเซอร์ เงิ น และด้ วยทองสั มฤทธิW มา
กษั ตริย์แห่ งเมืองโศบาห์ ดาวิด ถวาย
ทรงประหารคนซี เ รี ย เสี ย สอง 11 และกษัตริย์ดาวิดทู ลถวายสิ ง
หมื นสองพันคน
เหล่ านี) แด่ พระเยโฮวาห์ พร้ อม
6 แล้ วดาวิ ดทรงตั) งทหารประ- กั บเงิ น และทองคํา ซึ งพระองค์
จํา ป้ อมในซี เ รี ยแห่ งเมื อ งดา- ทรงนํามาจากประชาชาติ ท) ั งปวง
มัสกั ส และคนซีเรี ยเป็ นผู้ รั บใช้ จากเอโดม โมอั บ คนอั มโมน
ของดาวิด และนําบรรณาการมา คนฟี ลิสเตีย และอามาเลข
ถวาย ดาวิ ดเสด็จไป ณ ที ใด 12 และอาบี ชั ยบุ ตรชายนางเศพระเยโฮวาห์ ทรงประทานชั ย รุ ยาห์ ได้ ประหารคนเอโดมหนึ ง
ชนะแก่ พระองค์ทีนั น
หมื นแปดพั นคนเสี ยในหุ บเขา
7ดาวิ ดทรงยึ ดโล่ ทองคํา ที ผ้ ู รั บ เกลือ
ใช้ ของฮาดัดเอเซอร์ถือ และทรง 13 และท่ านตั) งทหารประจํา
นํามาทีเยรูซาเล็ม
ป้ อมในเอโดม และคนเอโดมทั)ง
8ดาวิ ดทรงยึ ดทองสั มฤทธิW เป็ น สิ) นได้ เป็ นคนรั บใช้ ของดาวิ ด
อั น มากจากเมื อ งทิ บ หาทและ และพระเยโฮวาห์ ท รงประทาน
จากเมื องคู น หั วเมื องของฮา- ชั ยชนะแก่ ดาวิ ด ไม่ ว่ าพระองค์
ดัดเอเซอร์ ซึ งซาโลมอนทรงใช้ เสด็จไป ณ ทีใดๆ
สร้ างขั นสาครทองสั มฤทธิW และ 14 ดาวิ ดจึ งทรงครอบครอง
เสา และเครื องใช้ ทองสัมฤทธิW
เหนื ออิ สราเอลทั) งสิ) น และพระ
9เมื อโทอูกษั ตริ ย์แห่ งเมื องฮา- องค์ ท รงให้ ความยุ ติ ธ รรมและ
(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 ยงธรรมแก่ ประชาชน 3แต่ บรรดาเจ้ านายของคนอั มของพระองค์ท) ังสิ) น
โมนทู ลฮานู นว่ า "พระองค์ ดาํ ริ
15 และโยอาบบุตรชายนางเศรุ- ว่ าดาวิ ด ส่ ง ผู้ เล้ าโลมมาหาพระ
ยาห์ เป็ นผู้ บั ญ ชาการกองทั พ องค์ เ พราะนั บถื อ พระราชบิ ด า
และเยโฮชาฟั ทบุ ตรชายอาหิ ลู ด ของพระองค์ เช่ นนั) นหรื อ ข้ า
เป็ นเจ้ ากรมสารบรรณ
ราชการของท่ านมาหาพระองค์
16 และศาโดกบุ ตรชายอาหิ ทู บ เพื อค้ นหาและควําและสอดแนม
และอาบี เมเลคบุ ตรชายอาบียา- แผ่ นดินมิใช่ หรือ"
ธาร์เป็ นปุโรหิ ต และชาวะชาเป็ น 4 ฮานู นจึ งจั บข้ าราชการของ
ราชเลขา
ดาวิ ดและโกนเขาเสี ย และตั ด
17 และเบไนยาห์ บุตรชายเยโฮ- เครื องแต่ งกายของเขาออกเสี ย
ยาดาอยู่ เหนื อ คนเคเรธี และคน ที ตรงกลางตรงตะโพก แล้ ว
เปเลธ และบรรดาโอรสของดา- ปล่ อยตัวไป
วิดก็เป็ นเจ้ าหน้ าทีช) ั นหั วหน้ าใน 5 เมื อมี บางคนไปทู ล ดาวิ ด ถึ ง
ราชการของกษัตริย์
เรื องคนเหล่ านั) น พระองค์กท็ รง
สงครามกับคนอัมโมน
ใช้ ให้ ไปรั บเขา เพราะคนเหล่ า
นั) นอายมาก และกษัตริย์ตรัสว่ า
และคนซี เรี ย
"จงพั ก อยู่ ที เมื อ งเยรี โคจนกว่ า
(D ซมอ AL:A-AJ)
และอยู่ ต่ อมาภายหลั งนี) เคราของท่ านทั) งหลายจะขึ) น
นาหาชกษั ต ริ ย์ ของคน แล้ วจึงค่ อยกลับมา"
อั มโมนสิ) นพระชนม์ และโอรส 6 เมื อคนอั มโมนเห็ น ว่ า เขาทั) ง
ของพระองค์ ได้ ขึ) นครอบครอง หลายเป็ นที เกลี ยดชั ง แก่ ด าวิ ด
ฮานู น และคนอั มโมนจึ ง ส่ งเงิ น
แทน
2และดาวิดตรัสว่ า "เราจะแสดง หนึ งพันตะลันต์ ไปจ้ างรถรบและ
ความเมตตาต่ อ ฮานู นโอรสของ พลม้ าจากเมโสโปเตเมี ย จาก
นาหาช เพราะว่ าบิดาของท่านได้ ซีเรียมาอาคาห์ และจากโศบาห์
แสดงความเมตตาต่ อเรา" ดาวิด 7เขาได้ จ้ างรถรบสามหมื นสอง
จึ ง ทรงส่ งผู้ สื อสารไปเล้ าโลม พั น คั น และกษั ตริ ย์ แ ห่ งเมื อ ง
ท่านเกี ยวกับบิดาของท่าน และ มาอาคาห์ กับกองทัพของท่าน ผู้
ข้ าราชการของดาวิ ดก็มายั งฮา- ซึ งมาตั) งค่ ายอยู่ ที หน้ าเมื องเมนู นในแผ่ นดิ น ของคนอั ม โมน เดบา และคนอั มโมนก็รวบรวม
กั น มาจากหั ว เมื อ งของเขาทั) ง
เพื อจะเล้ าโลมท่าน

19

(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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หน้ า 897
A พงศาวดาร AJ
หลาย และมาทําสงคราม
คนซี เรี ยเพื อสู้ รบกั น และเขา
8เมื อดาวิ ด ทรงได้ ยิ นเรื องนั) น ทั) งหลายก็ แตกหนี ไ ปต่ อหน้ า
จึงใช้ โยอาบ และกองทัพทแกล้ ว ท่าน
ทหารทั)งสิ) นไป
15 และเมื อคนอั ม โมนเห็ น ว่ า
9คนอั มโมนออกมาจั ดทั พตรง คนซี เรี ยหนีไปแล้ ว เขาก็หนี ไป
หน้ าประตู เมื อง และบรรดา ให้ พ้ นหน้ าอาบี ชั ยน้ องชายของ
กษั ตริ ย์ที ยกมาอยู่ ที ชนบทกลาง โยอาบด้ วย และเข้ าไปในเมื อง
แจ้ งต่ างหาก
แล้ วโยอาบก็ กลั บมายั งเยรู ซ า10 เมื อโยอาบเห็นว่ าการศึ กนั) น เล็ม
ขนาบอยู่ ข้ างหน้ าและข้ างหลั ง 16 แต่ เ มื อคนซี เ รี ยเห็ น ว่ า เขา
ท่ านจึ งคั ดเอาจากบรรดาคน พ่ ายแพ้ แก่ อิ สราเอล เขาจึ งส่ ง
อิ ส ราเอลที สรรไว้ แล้ วและจั ด ผู้ สื อสารไปนํา คนซี เ รี ยซึ งอยู่
ทัพเข้ าไปต่ อสู้ คนซีเรีย
ฟากแม่ นาํ) ข้ างโน้ นออกมา มี
11 ส่ วนคนของท่ า นที เหลื ออยู่ โชฟั คผู้ บังคั บบั ญชากองทัพของ
ท่ านก็มอบไว้ ในการบั งคั บบั ญ- ฮาดั ด เอเซอร์ เ ป็ นหั ว หน้ าของ
ชาของอาบี ชั ยน้ องชายของท่ าน เขาทั)งหลาย
คนเหล่ านั) นก็ จั ดเข้ าสู้ กั บคน
ดาวิดทรงนําการสู ร้ บเอง
อัมโมน
17 และเมื อมี คนกราบทู ลดาวิ ด
12 และท่านพูดว่ า "ถ้ ากําลังคน พระองค์ ก ็ทรงรวมอิ สราเอลทั) ง
ซี เรี ยแข็งเหลื อกําลั งของเราแล้ ว สิ) นเข้ าด้ วยกั น และข้ ามแม่ นาํ)
เจ้ าจงช่ วยเรา แต่ ถ้ ากํา ลั งคน จอร์ แดนมาหาเขา และจั ดทั พ
อั ม โมนแข็ ง เกิ น กํา ลั ง ของเจ้ า ต่ อสู้ กั บเขา และเมื อดาวิ ดทรง
เราจะช่ วยเจ้ า
จั ดทัพเข้ าต่ อสู้ กั บคนซี เรี ย เขา
13 จงมีความกล้ าหาญเถิด และ ทั)งหลายต่ อสู้ กับพระองค์
ให้ เราประพฤติ ตั วอย่ างกล้ า 18 และคนซี เรี ยก็หนี ไปต่ อหน้ า
หาญเพื อชนชาติ ของเรา และ อิสราเอล และดาวิดทรงประหาร
เพื อหั วเมืองของพระเจ้ าของเรา คนซี เรี ยคือคนของรถรบเจ็ดพัน
และขอพระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา คนและทหารราบสี หมื นคน และ
สิ งที ชอบพระทั ยในสายพระ ฆ่ าโชฟั คผู้ บั ญ ชาการกองทั พ
เนตรของพระองค์เถิด"
ของเขาทั)งหลายด้ วย
14 ดังนั) นโยอาบและประชาชนผู้ 19 และเมื อผู้ รั บใช้ ของฮาดั ดอยู่ กั บท่านได้ เข้ ามาใกล้ ข้างหน้ า เอเซอร์ เห็ นว่ า เขาพ่ ายแพ้ ต่ อ
(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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A พงศาวดาร AJ-DA
หน้ า 898
อิ สราเอล เขาก็ยอมทํา สั นติ ซาเล็ม
ภาพกั บดาวิ ด และเป็ นผู้ รั บใช้
การฆ่ ามนุ ษย์ยกั ษ์
ของพระองค์ คนซีเรียจึงไม่ ช่วย
แห่ งฟี ลิสเตี ย
คนอัมโมนอีกต่ อไป
4 และอยู่ มาภายหลั ง เกิ ด สงโยอาบกับดาวิด
ครามขึ) นกั บคนฟี ลิ สเตี ยที เมื อง
ชนะเมืองรับบาห์
เกเซอร์ แล้ วสิบเบคั ยคนหุ ชาห์
(D ซมอ AD:DI-NA)
ได้ สั งหารสิ ปปั ยผู้ เป็ นลู กหลาน
และอยู่ มาพอสิ) นปี แล้ ว ของคนยั กษ์ เสี ย และคนฟี ลิ สเมื อบรรดากษั ตริ ย์ ยก เตียก็ถูกปราบปราม
กองทั พออกไปรบ โยอาบก็นาํ
5และมี สงครามกั บคนฟี ลิ สเตี ย
กํา ลั ง กองทั พไปกวาดล้ างแผ่ น อีก และเอลฮานันบุตรชายยาอีร์
ดิ นของคนอั มโมน และมาล้ อม ได้ ฆ่ า ลามี น้ องชายของโกลิ อั ท
เมืองรับบาห์ ไว้ แต่ ดาวิดประทับ ชาวกั ทเสี ย ผู้ มี หอกที มี ด้ ามโต
ที เยรู ซาเล็ม และโยอาบก็โจมตี เท่าไม้ กระพั นทอผ้ า
เมื องรั บบาห์ และควํา เมื องนั) น 6และมีสงครามทีเมืองกัทอีก มี
เสีย
ชายคนหนึ งรู ปร่ างใหญ่ โต ผู้ ที
2และดาวิ ด ทรงถอดมงกุ ฎจาก มื อข้ างหนึ งมีน) ิ วหกนิ) ว และนิ) ว
พระเศี ยรของกษั ตริ ย์ของเขาทั) ง เท้ าข้ างละหกนิ) ว จํานวนยี สิ บสี
หลาย พระองค์ทรงทราบว่ ามง- นิ) ว และเขาเป็ นบุตรชายของคน
กุ ฎ นั) นมี ท องคํา หนั ก หนึ งตะ- ยักษ์ด้วย
ลั นต์ และมี เพชรพลอยต่ างๆ 7 และเมื อเขาท้ า ทายอิ ส ราเอล
ซึ งต่ อมาอยู่ บนพระเศี ย รของ โยนาธานบุ ตรชายชิ เมอี พระ
ดาวิ ด และพระองค์ ทรงริ บของ เชษฐาของดาวิ ด ก็ ประหารเขา
จากเมื องนั) นได้ ข้ าวของเป็ นอั น เสีย
มาก
8คนเหล่ า นี) บั งเกิ ดแก่ ค นยั ก ษ์
3พระองค์ ทรงนําประชาชนทีอยู่ ในเมืองกัท และเขาล้ มตายด้ วย
ในเมืองนั) นออกมา ตั) งเขาให้ ทาํ
พระหั ตถ์ของดาวิด และด้ วยมือ
งานหนั กอยู่ กั บเลื อยและเหล็ก ผู้ รับใช้ ของพระองค์
ขุ ดและขวาน และดาวิ ดทรง ดาวิดนับจํ านวนทหารอิ สราเอล
กระทําเช่ นนั) นแก่ หัวเมืองทั) งสิ) น
(D ซมอ DG:A-J)
ของคนอั มโมน แล้ วดาวิ ดกั บ
ซาตานได้ ยื นขึ) นต่ อสู้
ประชาชนทั) งปวงก็ ก ลั บสู่ เยรู อิ สราเอล และดลพระ

20

21

(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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หน้ า 899
A พงศาวดาร DA
ทัยให้ ดาวิดนับจํานวนอิสราเอล
ในเรื องนี) พระองค์ จึ งทรงลง
2ดาวิ ดจึ งตรั ส กั บโยอาบและผู้ โทษอิสราเอล
บั งคั บบั ญชากองทั พว่ า "จงไป 8และดาวิ ดทู ลพระเจ้ าว่ า "ข้ า
นั บอิ สราเอล ตั) งแต่ เมื องเบ- พระองค์ ไ ด้ ทํา บาปใหญ่ ยิ งใน
เออร์ เชบาถึ งเมื องดาน แล้ วนํา การที ข้ าพระองค์ ได้ กระทํา สิ งนี)
รายงานมาให้ เราเพื อจะได้ ทราบ ข้ าแต่ พระองค์ บั ดนี) ขอทรงให้
จํานวนรวมของเขาทั)งหลาย"
อภั ยความชั วช้ าของผู้ รั บใช้ ของ
3แต่ โยอาบทู ลว่ า "ขอพระเย- พระองค์ เพราะข้ าพระองค์ ได้
โฮวาห์ ทรงเพิ มประชาชนของ กระทําการอย่ างโง่ เขลามาก"
พระองค์ อี กร้ อยเท่ าของที มี อยู่ 9และพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บกาด
แล้ ว ข้ าแต่ กษั ตริ ย์เจ้ านายของ ผู้ ทาํ นายของดาวิดว่ า
ข้ าพระองค์ แต่ ประชาชนนี) ทั) ง 10 "จงไปบอกดาวิดว่ า `พระเยสิ) นเป็ นผู้ รั บใช้ ของเจ้ านายของ โฮวาห์ ตรัสดั งนี) ว่า เราเสนอเจ้ า
ข้ าพระองค์ มิ ใช่ หรื อ ไฉนเจ้ า สามประการ จงเลื อกเอาประนายของข้ าพระองค์จึ งรั บสั งเช่ น การหนึ ง เพื อเราจะได้ กระทําให้
นี) ไฉนพระองค์ จึ งทรงนํา การ แก่ เจ้ า'"
ละเมิดมาสู่ อิสราเอล"
11 กาดจึ งเข้ าเฝ้ าดาวิ ดและ
4แต่ โยอาบขั ดรับสั งของกษัตริย์ กราบทู ลพระองค์ว่า "พระเยโฮมิ ได้ โยอาบจึ งจากไป และไป วาห์ ตรัสดังนี) ว่า จงเลือกเอาตาม
ตลอดคนอิ สราเอลทั) งสิ) น และ ทีเจ้ าพอใจ
กลับมายังเยรูซาเล็ม
12 คื อ กั นดารอาหารสามปี
5และโยอาบถวายจํา นวนประ- หรื อการล้ างผลาญโดยศั ตรู ของ
ชาชนที นั บได้ แก่ ดาวิ ด ในอิ ส- เจ้ าสามเดื อนขณะที ดาบของ
ราเอลทั) งสิ) นมี หนึ งล้ านหนึ ง ศั ตรูจะขั บเจ้ าทัน หรือดาบของ
แสนคนที ชักดาบ และในยู ดาห์ พระเยโฮวาห์ สามวั นคื อโรคระมีสี แสนเจ็ดหมื นคนทีชักดาบ
บาดบนแผ่ นดิน และทู ตสวรรค์
6แต่ ท่ า นมิ ได้ นั บเลวี และเบน- ของพระเยโฮวาห์ ทาํ ลายทั วไป
ยามิ นท่ า มกลางจํา นวนนั) นด้ วย ในดิ นแดนทั) งสิ) นของอิ สราเอล
เพราะว่ า พระดํา รั ส ของกษั ตริ ย์ ฉะนั) นบั ดนี) ขอทรงพิ จารณาดู ว่า
เป็ นทีน่ารังเกียจแก่ โยอาบ
จะให้ ข้ าพระองค์ ก ราบทู ลพระ
ดาวิดทรงเลือกโรคระบาด
องค์ ผ้ ู ทรงใช้ ข้ าพระองค์ ม าว่ า
7แต่ พระเจ้ าไม่ ทรงพอพระทั ย ประการใด"
(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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A พงศาวดาร DA
หน้ า 900
13 แล้ วดาวิ ดตรั สกั บกาดว่ า นั บประชาชน ข้ าพระองค์ เป็ น
"เรามี ความกระวนกระวายมาก ผู้ ได้ กระทําบาป และได้ กระทํา
ขอให้ เราตกเข้ าไปอยู่ ในพระ ความชั วร้ ายยิ งนั ก แต่ บรรดา
หั ตถ์ ของพระเยโฮวาห์ เพราะ แกะเหล่ า นี) เขาได้ กระทํา อะไร
พระกรุ ณาคุ ณของพระองค์ ใหญ่ โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
ยิ งนัก แต่ ขออย่ าให้ เราตกเข้ าไป ของข้ าพระองค์ ขอพระหั ตถ์
ในมือของมนุ ษย์เลย"
ของพระองค์ อยู่ เหนื อ ข้ าพระ
14 ดั ง นั) นพระเยโฮวาห์ ท รงให้ องค์และราชวงศ์ ของข้ าพระองค์
โรคระบาดเกิ ด ขึ) นในอิ สราเอล แต่ ขออย่ าให้ โรคร้ ายนั) นอยู่
และคนอิ สราเอลได้ ล้ มตายเจ็ด เหนือประชาชนของพระองค์"
หมื นคน
พระเจ้าทรงเลือกลานนวดข้าว
15 และพระเจ้ าทรงใช้ ทูตสวรรค์
ของโอรนัน (อาราวนาห์)
ไปยั ง เยรู ซ าเล็ ม เพื อจะทํา ลาย
ให้เป็ นที)สร้างพระวิหาร
เสีย แต่ เมื อท่านจะลงมือทําลาย
(D ซมอ DG:AK-DH)
พระเยโฮวาห์ ทรงทอดพระเนตร 18 แล้ วทู ตสวรรค์ ของพระเยและพระองค์ ทรงกลั บพระทัยใน โฮวาห์ ได้ บัญชาให้ กาดทู ลดาวิ ด
เหตุ ร้ ายนั) น และพระองค์ ตรั ส ว่ า ให้ ดาวิดขึ) นไปสร้ างแท่นบูชา
กั บทู ตสวรรค์ ผู้ ทํา ลายนั) นว่ า ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ ทีลานนวด
"พอแล้ ว ยั บยั) งมื อของเจ้ าได้ " ข้ าวของโอรนันคนเยบุส
ส่ วนทู ตสวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ 19 ดาวิ ด จึ งเสด็ จขึ) นไปตามคํา
ก็กาํ ลังยื นอยู่ ที ลานนวดข้ าวของ ของกาด ซึ งท่ านได้ กราบทู ลใน
โอรนันคนเยบุส
พระนามของพระเยโฮวาห์
16 และดาวิ ด แหงนพระพั กตร์ 20 ฝ่ ายโอรนั นกํา ลั งนวดข้ าว
ทรงเห็ นทู ตสวรรค์ ของพระเย- สาลี อยู่
ท่ านหั นมาเห็ นทู ต
โฮวาห์ ยื น ระหว่ า งแผ่ น ดิ น โลก สวรรค์ บุตรชายสี คนของท่านที
และฟ้ าสวรรค์ และในมื อถื อ อยู่ กับท่านก็ซ่อนตัวเสีย
ดาบที ชั ก ออกเหนื อ เยรู ซาเล็ ม 21 เมื อดาวิ ดเสด็จมายั งโอรนั น
แล้ วดาวิ ด และพวกผู้ ใหญ่ ของ โอรนันมองเห็นดาวิด และออก
อิ สราเอล ผู้ ได้ สวมผ้ ากระสอบ ไปจากลานนวดข้ าวถวายบั งคม
แล้ ว ก็ซบหน้ าลง
ดาวิดด้ วยซบหน้ าลงถึงดิน
17 และดาวิ ดทู ลพระเจ้ าว่ า 22 และดาวิ ดตรั สกั บโอรนั น ว่ า
"ข้ าพระองค์ มิใช่ หรือทีบัญชาให้ "จงให้ ที ลานนวดข้ าวแก่ เราเถิ ด
(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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หน้ า 901
A พงศาวดาร DA, DD
เพื อเราจะสร้ างแท่ น บู ช าถวาย 27 แล้ วพระเยโฮวาห์ ก ็ทรงบั ญแด่ พระเยโฮวาห์ บนนั) น จงให้ ชาทู ตสวรรค์ และท่านก็เอาดาบ
แก่ เราตามราคาเต็ม เพื อว่ าโรค ใส่ ฝักเสีย
ระบาดนั) นจะได้ ระงั บ เสี ยจาก 28 ครั) งนั) น เมื อดาวิ ดทรงเห็ น
ประชาชน"
ว่ าพระเยโฮวาห์ ทรงตอบพระ
23 แล้ วโอรนั นกราบทู ลดาวิ ดว่ า องค์ ที ล านนวดข้ าวของโอรนั น
"ขอทรงรับไปเถิดพ่ ะย่ ะค่ ะ และ คนเยบุ ส พระองค์ ก ็ทรงถวาย
ขอกษั ต ริ ย์ เ จ้ านายของข้ าพระ สัตวบูชาทีนั น
องค์ ก ระทํา สิ งที พระองค์ ท รง 29 เพราะพลั บพลาของพระเยเห็ นชอบเถิ ด
นี พ่ ะย่ ะค่ ะ โฮวาห์ ซึ งโมเสสได้ สร้ างขึ) นใน
ข้ าพระองค์ ขอถวายวั วสํา หรั บ ถิ นทุ รกั นดาร และแท่ นเครื อง
เครื องเผาบู ชา และถวายเลื อน เผาบู ชา ในเวลานั) นอยู่ ในปู ชนวดข้ าวให้ เป็ นฟื น แล้ วข้ าวสาลี นียสถานสูงทีกิเบโอน
เป็ นธั ญญบู ชา ข้ าพระองค์ ขอ 30 แต่ ด าวิ ด จะไปทู ล ถามพระ
ถวายหมด"
เจ้ าที นั นไม่ ได้ เพราะพระองค์
24 แต่ กษั ตริ ย์ ดาวิ ดตรั สกั บ ทรงกลั วดาบของทู ตสวรรค์ ของ
โอรนันว่ า "หามิได้ แต่ เราจะซื) อ พระเยโฮวาห์
เอาตามราคาเต็ม เราจะไม่ เอา
ดาวิดทรงเตรี ยมวัตถุ
ของของเจ้ าถวายพระเยโฮวาห์
สําหรับการสร้างพระวิหาร
หรื อ ถวายสิ งที เรามิ ไ ด้ เสี ยค่ า
แล้ วดาวิ ดตรั สว่ า "นี
เป็ นเครื องเผาบูชา"
แหละพระนิ เวศของ
25 ดาวิ ดจึ งทรงชํา ระให้ โอรนั น พระเยโฮวาห์ พระเจ้ า นี แหละ
เป็ นทองคํา นํา) หนั กหกร้ อยเช- แท่ นเครื องเผาบู ชาสําหรั บอิ สเขลเพื อทีน) ั น
ราเอล"
26 ดาวิ ด ก็ ท รงสร้ างแท่ น บู ช า 2ดาวิ ดทรงบัญชาให้ รวบรวมคน
ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ ทีนั น และ ต่ างด้ าวที อยู่ ในแผ่ นดิ นอิ สราทรงถวายเครื องเผาบู ชา และ เอล และพระองค์ ทรงจั ดคน
เครื องสั นติ บูชา และกราบทู ล สกั ดหิ นให้ เตรี ยมหิ นสกั ด เพื อ
ออกพระนามพระเยโฮวาห์ และ สร้ างพระนิเวศของพระเจ้ า
พระเยโฮวาห์ ทรงตอบพระองค์ 3 ดาวิ ด ยั งทรงจั ดสะสมเหล็ ก
ด้ วยไ ฟจากสวรรค์ บนแท่ น เป็ นจํา นวนมาก เพื อเป็ นตะปู
เครื องเผาบูชา
ของบานประตู ร) ั วและเป็ นเหล็ก

22

(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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A พงศาวดาร DD
หน้ า 902
หนีบ ทั)งทองสัมฤทธิW เป็ นจํา- ตาของเราบนแผ่ นดินโลก
นวนมากเหลือทีจะชั งได้
9ดูเถิด บุตรชายคนหนึ งจะบัง4 และไม้ สนสี ดาร์ นั บไม่ ถ้ วน เกิดมาแก่ เจ้ า เขาจะเป็ นคนแห่ ง
เพราะว่ าชาวไซดอน และชาว ความสงบ เราจะให้ ความสงบ
ไทระ ได้ นาํ ไม้ สนสี ดาร์ จาํ นวน แก่ เขาให้ พ้นจากศัตรูท) ั งสิ) นของ
มากมายมาถวายดาวิด
เขารอบข้ าง เพราะเขาจะมีชื อว่ า
5เพราะดาวิดตรัสว่ า "ซาโลมอน ซาโลมอน และเราจะให้ สั นติ
บุ ต รชายของเรายั งเด็ ก อยู่ และ ภาพและความสงบแก่ อิ สราเอล
ไม่ เคยงาน และพระนิ เวศซึ งจะ ในสมัยของเขา
สร้ างถวายพระเยโฮวาห์ น) ั นต้ อง 10 เขาจะสร้ างพระนิ เวศเพื อ
หรู หราอย่ างยิ ง มี ชื อเสี ยงและ นามของเรา เขาจะเป็ นบุตรของ
สง่ าราศี ใ นบรรดาประเทศทั) ง เรา และเราจะเป็ นบิ ดาของเขา
หลาย เพราะฉะนั) นบั ดนี) เราจึ ง และเราจะสถาปนาราชบั ล ลั งก์
จะจัดเตรียมไว้ " ดาวิดจึงทรงจัด ของเขาเหนืออิสราเอลเป็ นนิตย์'
วั ต ถุ เป็ นจํา นวนมากก่ อนพระ 11 นี แหละ ลู กของข้ าเอ๋ ย ขอ
องค์ส) ิ นพระชนม์
พระเยโฮวาห์ ทรงสถิ ตอยู่ กั บเจ้ า
ดาวิดทรงกําชับซาโลมอน
และขอให้ เจ้ ามีความสําเร็จ และ
6แล้ วพระองค์ ทรงเรี ยกซาโล- สร้ างพระนิเวศของพระเยโฮวาห์
มอนราชโอรสของพระองค์ และ พระเจ้ าของเจ้ าสํา เร็จ ดั ง ที พระ
กํา ชั บท่ านให้ สร้ างพระนิ เวศ องค์ตรัสถึงเรื องเจ้ า
ถวายพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า แห่ ง 12 ขอเพี ยงพระเยโฮวาห์ ประสาทให้ เจ้ ามี ความเฉลี ยวฉลาด
อิสราเอล
7ดาวิ ดรั บสั งซาโลมอนว่ า "ลู ก และความเข้ าใจ และทรงตั) งเจ้ า
เอ๋ ย เรามี ใจประสงค์ ที จะสร้ าง ให้ ปกครองอิ ส ราเอลและทรง
พระนิ เวศถวายพระนามแห่ ง โปรดให้ เจ้ ารั กษาพระราชบั ญญั ติ ข องพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของเรา
8แต่ พระวจนะของพระเยโฮวาห์ ของเจ้ า
มายั งเราว่ า `เจ้ าได้ ทาํ ให้ โลหิ ต 13 แล้ วเจ้ าจะทําสําเร็จ ถ้ าเจ้ าจะ
ตกมาก และได้ ทาํ สงครามใหญ่ ระมั ด ระวั งที จะปฏิ บั ติ ตามกฎ
โต เจ้ าอย่ าสร้ างพระนิ เวศเพื อ เกณฑ์ และคํา ตั ดสิ นซึ งพระเยโฮวาห์ ทรงบั ญชากั บโมเสสเกี ยว
นามของเราเลย เพราะเจ้ าได้ ทาํ
ให้ โลหิ ตตกเป็ นอั นมากต่ อสาย กับอิสราเอล จงเข้ มแข็งและกล้ า
(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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หน้ า 903
A พงศาวดาร DD, DN
หาญเถิ ด อย่ ากลั วและอย่ าท้ อ พั กตร์ พระเยโฮวาห์ และต่ อหน้ า
ถอยเลย
ประชาชนของพระองค์
14 และดู เถิ ด เราได้ จั ดเตรี ยม 19 บั ดนี) จงตั) งจิตตั) งใจของเจ้ าที
ไว้ เพื อพระนิ เวศของพระเยโฮ- จะแสวงหาพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
วาห์ ด้ วยความเหนื อยยากอย่ าง ของเจ้ า จงลุ กขึ) นสร้ างสถาน
ยิ ง เป็ นทองคําหนั กหนึ งแสน บริ สุ ท ธิW ของพระเยโฮวาห์ พระ
ตะลั นต์ เงิ นหนั กหนึ งล้ านตะ- เจ้ า เพื อว่ าหี บพั นธสั ญญาของ
ลั นต์ ทองสั มฤทธิW และเหล็ก พระเยโฮวาห์ ก ็ดี และเครื อง
เหลื อที จะชั ง เพราะมี มากมาย ใช้ อันบริสุทธิW ของพระเจ้ าก็ดี จะ
เหลือเกิน เราได้ จัดเตรียมตัวไม้ ได้ นาํ เอามาไว้ ในพระนิ เวศที จะ
และหิ นด้ วย เจ้ าจะเพิ มเติ มเข้ า สร้ างขึ) นเพื อพระนามของพระ
อีกก็ได้
เยโฮวาห์ "
15 ยิ งกว่ านั) นเจ้ ามี ค นทํา งาน
ดาวิดทรงตังซาโลมอน
มากมาย คือช่ างสกัดหิ น ช่ างก่ อ
ให้เป็ นกษัตริ ย ์
ช่ างไม้ และช่ างฝี มือทุ กชนิด
เมื อดาวิ ดทรงชราและ
16 ส่ วนทองคํา เงิ น ทองสั มหง่ อมแล้ ว พระองค์
W
ฤทธิ และเหล็กนั) นก็มี มากมาย ทรงตั) งซาโลมอนโอรสของพระ
เหลื อที จะนั บได้ ลุ กขึ) นทํา ไป องค์ให้ เป็ นกษัตริย์เหนืออิ สราเถิ ด ขอพระเยโฮวาห์ ทรงสถิ ต เอล
อยู่ กับเจ้ า"
2ดาวิ ดทรงให้ ประชุ มเจ้ านายทั)ง
ดาวิดทรงบัญชาประมุ ขทังปวง สิ) นของอิ สราเอล และบรรดา
ของอิ สราเอลให้ช่วยซาโลมอน ปุโรหิ ตและคนเลวี
17 ดาวิ ดทรงบั ญชาประมุ ขทั) ง 3คนเลวี น) ั นอายุ ต) ั งแต่ สามสิ บปี
ปวงของอิ สราเอลให้ ช่ วยซาโล- ขึ) นไปก็ให้ นั บไว้ และรวมได้
สามหมื นแปดพันคน
มอนโอรสของพระองค์ด้วยว่ า
18 "พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ 4ดาวิดตรัสว่ า "จากพวกนี) สอง
เจ้ าทรงสถิ ตอยู่ กั บเจ้ ามิ ใช่ หรื อ หมื นสี พั น คนจะต้ องดู แลการ
และพระองค์ มิ ไ ด้ ประทานการ งานในพระนิ เวศของพระเยโฮหยุ ดพั กสงบแก่ เจ้ าทุ กด้ านหรื อ วาห์ และหกพั นคนเป็ นเจ้ า
เพราะพระองค์ ทรงมอบชาว หน้ าทีและผู้ วินิจฉัย
แผ่ นดิ นนี) ไว้ ในมื อของเรา และ 5สี พั นคนเป็ นนายประตู และ
แผ่ นดิ น นั) นก็ ร าบคาบต่ อ พระ อีกสี พันคนจะถวายสรรเสริญแด่

23

(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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A พงศาวดาร DN
หน้ า 904
พระเยโฮวาห์ ด้ วยเครื องดนตรี ของที บริ สุ ทธิW ที สุ ด ทั) งเขาและ
ซึ งเราได้ สร้ างไว้ ให้ ใช้ สรรเสริญ" บุ ตรชายของเขาสื บไปเป็ นนิ ตย์
6 และดาวิ ดทรงจั ดแบ่ งเป็ น เพื อเผาเครื องหอมถวายต่ อพระ
กองๆตามบุตรชายของเลวี คื อ พั กตร์ พระเยโฮวาห์ และปรนนิ เกอร์โชม โคฮาท และเมรารี
บัติพระองค์ และอวยพระพรใน
ผู ส้ ืบสายโลหิ ตของเกอร์โชม
พระนามของพระองค์เป็ นนิตย์
14 ฝ่ ายโมเสสคนของพระเจ้ า
(กดว N:DH-DI)
7จากคนเกอร์ โชมคื อ ลาดาน นั) น บุตรชายของท่านมีชื อเสียง
ท่ามกลางคนตระกู ลเลวี
และชิ เมอี
คื อ
8บุ ตรชายของลาดานคื อ เยฮี - 15 บุ ตรชายของโมเสส
เอลผู้ เป็ นหั วหน้ า และเศธาม เกอร์โชม กับ เอลีเยเซอร์
16 บุ ตรชายของเกอร์ โชม คื อ
และโยเอล สามคน
9บุตรชายของชิ เมอีคือ เชโลมิท เชบูเอลผู้ เป็ นหั วหน้ า
ฮาซีเอล และฮาราน สามคน คน 17 บุตรชายของเอลีเยเซอร์ คือ
เหล่ า นี) เป็ นประมุ ขของบรรพ- เรหั บยาห์ ผ้ ู เป็ นหั วหน้ า เอลีเยเซอร์ ไม่ มี บุ ตรชายอี ก แต่ บุ ตร
บุรุษลาดาน
10 และบุ ต รชายของชิ เมอี คื อ ชายของเรหั บยาห์ มีมากนัก
ยาหาท ศินา เยอูช และเบรียาห์ 18 บุตรชายของอิสฮาห์ คือ เชทั)งสี คนนี) เป็ นบุตรชายของชิ เมอี โลมิทผู้ เป็ นหั วหน้ า
11 และยาหาทเป็ นหั วหน้ า และ 19 บุตรชายของเฮโบรนคือ เยศิ ซาห์ เป็ นที สอง
แต่ เยอู ช รียาห์ ผ้ ู เป็ นหั วหน้ า อามาริ ยาห์
และเบรี ยาห์ ไ ม่ มี บุ ต รชายมาก ทีสอง ยาฮาซีเอลทีสาม และเยเพราะฉะนั) นในการนั บจึ ง รวม คาเมอัมทีสี
เข้ าเป็ นเรือนบรรพบุรุษเดียวกัน 20 บุตรชายของอุสซีเอลคือ มีคาห์ ผ้ ู เป็ นหั วหน้ า และอิสชี อาห์
ผู ส้ ืบสายโลหิ ตของโคฮาท
ทีสอง
(กดว N:DE-NA)
ผู ส้ ืบสายโลหิ ตของเมรารี
12 บุตรชายของโคฮาทคือ อัม(กดว N:NN-NE)
ราม อิสฮาร์ เฮโบรน และอุสซี21 บุ ตรชายของเมรารี
คื อ
เอล สี คน
13 บุตรชายของอัมรามคือ อา- มาห์ ลี และมู ชี บุ ตรชายของ
โรนและโมเสส เขาตั) งอาโรนไว้ มาห์ ลีคือ เอเลอาซาร์และคีช
ต่ างหากให้ เป็ นผู้ ทํา พิ ธี ชาํ ระสิ ง 22 เอเลอาซาร์ ส) ิ นชี วิตไม่ มี บุตร
(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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หน้ า 905
A พงศาวดาร DN, DG
ชาย มีแต่ บุตรสาว บุตรชายของ ปรนนิบัติของพระนิเวศแห่ งพระ
คี ช ผู้ เป็ นญาติ ของเขาแต่ ง งาน เจ้ า
กับเขา
29 และช่ วยเกี ยวกั บเรื องขนม
23 บุ ตรชายของมู ชี คื อ มาห์ ลี ปั งหน้ าพระพั กตร์ ด้ วย เรื อง
เอเดอร์ และเยรีโมท สามคน
ยอ ดแป้ ง สํา หรั บธั ญญบู ชา
การจัดงานของคนเลวีใหม่
ขนมแผ่ นไร้ เชื) อ และของปิ) งใน
24 คนเหล่ านี) เป็ นคนเลวี ต าม กระทะ ของบูชาคลุกนํา) มัน และ
เรื อนบรรพบุ รุ ษของเขา เป็ น เครื องตวง เครื องวัดทุ กขนาด
ประมุ ขของบรรพบุ รุ ษของเขา 30 และทุ ก ๆเช้ าเขาจะต้ องยื น
ตามที เขาได้ ขึ) นทะเบี ยนไว้ โมทนาและสรรเสริ ญพระเยโฮตามจํา นวนชื อรายบุ คคล อายุ วาห์ และเวลาเย็นก็เช่ นเดียวกัน
ตั) งแต่ ยี สิ บปี ขึ) นไป ผู้ ซึ งจะทํา 31 ทั) งในเวลาเมื อถวายบรรดา
งานปรนนิ บั ติ ในพระนิ เ วศของ เครื องเผาบู ชาแด่ พระเยโฮวาห์
ในวันสะบาโต ในวั นขึ) นหนึ งคํา
พระเยโฮวาห์
25 เพราะดาวิดตรัสว่ า "พระเย- ในวั นเทศกาลกําหนด ตามจําโฮวาห์ พระเจ้ า ของอิ สราเอลได้ นวนที กํา หนดให้ ถวายบู ช าต่ อ
ประสาทการหยุ ดพั กสงบแก่ พระพั กตร์ พระเยโฮวาห์ ทุ ก วั น
ประชาชนของพระองค์ เพื อเขา เรื อยไป
ทั) ง หลายจะอาศั ยอยู่ ในเยรู ซา- 32 ดั งนี) แหละเขาจะดู แลพลั บพลาแห่ ง ชุ มนุ มและดู แลที บริ เล็มเป็ นนิตย์
26 และคนเลวี จึ งไม่ ต้ องหาบ สุ ทธิW และจะรั บใช้ บุตรชายของ
หามพลั บพลาหรื อเครื องใช้ ใดๆ อาโรนพี น้ องของเขา เพื องาน
ปรนนิบัติแห่ งพระนิเวศของพระ
เพื องานปรนนิบัติอีกเลย"
27 เพราะตามพระดํารั สสุ ดท้ าย เยโฮวาห์
กองเวรของลู กหลานอาโรน
ของดาวิด คนเลวีต) ั งแต่ อายุยี สิบ
กองเวรของลู กหลาน
ปี ขึ) นไปถู กนับ
อาโรนมีดังนี) บุตรชาย
28 แต่ หน้ าที ของเขาจะต้ องคอย
ช่ วยบุ ต รชายของอาโรนในงาน ของอาโรนคือ นาดับ อาบีฮู เอปรนนิ บัติ พระนิเวศแห่ งพระเย- เลอาซาร์ และอิธามาร์
โฮวาห์ มี งานดู แลลานและห้ อง 2 แต่ น าดั บ และอาบี ฮู ส) ิ นชี วิ ต
และงานชําระของทุ กอย่ างที บริ- ก่ อนบิ ดาของตนและไม่ มี บุ ต ร
สุ ทธิW และงานใดๆซึ งเป็ นงาน เอเลอาซาร์ แ ละอิ ธ ามาร์ จึ ง ทํา

24

(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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A พงศาวดาร DG
หน้ า 906
หน้ าทีตาํ แหน่ งปุโรหิ ต
มาร์
3 ด้ วยความช่ วยเหลื อ ของศา- 7สลากแรกตกกั บเยโฮยาริบ ที
โดกบุ ตรชายเอเลอาซาร์ และ สองตกแก่ เยดายาห์
อาหิ เมเลคบุ ตรชายอิ ธามาร์ 8ทีสามแก่ ฮาริม ทีสี แก่ เสโอริม
ดาวิดได้ ทรงจัดเป็ นเวรตามหน้ า 9ที ห้ าแก่ มั ลคิ ยาห์ ที หกแก่
ที ในการปรนนิ บั ติ ข องเขาทั) ง มิยามิน
หลาย
10 ที เจ็ดแก่ ฮักโขส ที แปดแก่
4 มี หั วหน้ าในหมู่ บุ ตรชายของ อาบียาห์
เอเลอาซาร์ มากกว่ าในหมู่ บุ ตร 11 ที เก้ าแก่ เยชู อา ที สิบแก่ เชชายของอิ ธามาร์ เขาจึ งจั ดแบ่ ง คานิยาห์
ดังนี) พวกบุตรชายของเอเลอา- 12 ที สิบเอ็ดแก่ เอลี ยาชี บ ที สิบ
ซาร์ มี สิ บหกคนเป็ นหั วหน้ าตาม สองแก่ ยาคิม
เรือนบรรพบุรุษของเขา และใน 13 ทีสิบสามแก่ หุปปาห์ ทีสิบสี
หมู่ พวกบุ ต รชายของอิ ธ ามาร์ แก่ เยเชเบอับ
ตามเรื อ นบรรพบุ รุ ษของเขามี 14 ทีสิบห้ าแก่ บิลกาห์ ทีสิบหก
แปดคน
แก่ อิมเมอร์
5เขาทั) งหลายจั ดแบ่ งด้ วยสลาก 15 ทีสิบเจ็ดแก่ เฮซีร์ ที สิบแปด
เหมื อนกั นหมด เพราะมี เจ้ า แก่ อัฟเซส
หน้ าทีของสถานบริสุทธิW และเจ้ า 16 ที สิ บเก้ าแก่ เปธาหิ ยาห์ ที
หน้ าทีแห่ งพระนิเวศของพระเจ้ า ยี สิบแก่ เยเฮเซเคล
เป็ นบุ ตรชายของเอเลอาซาร์ กั บ 17 ที ยี สิ บเอ็ดแก่ ยาคี น ที ยี สิ บ
บุตรชายของอิธามาร์ท) ังสองฝ่ าย สองแก่ กามู ล
6และเชไมอาห์ บุ ตรชายนาธั น- 18 ที ยี สิ บสามแก่ เดไลยาห์ ที
เอลอาลักษณ์ ผู้ เป็ นพวกเลวี ได้ ยี สิบสี แก่ มาอาซิยาห์
บั นทึ กไว้ ต่ อพระพั กตร์ กษั ตริ ย์ 19 คนเหล่ า นี) มี ห น้ าที กํา หนด
ต่ อหน้ าเจ้ านาย และศาโดก ของเขาในการปรนนิ บัติ ที จะเข้ า
ปุโรหิ ต และอาหิ เมเลคบุตรชาย ไปในพระนิ เ วศของพระเยโฮอาบี ยาธาร์ และต่ อหน้ าประมุ ข วาห์ ตามระเบี ยบที อาโรนบิ ดา
ของบรรพบุ รุ ษของปุ โรหิ ตและ ของเขาได้ ตั) งไว้ สํา หรั บเขาทั) ง
ของคนเลวี เขาจั บสลากครอบ หลาย ดังทีพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
ครัวหนึ งจากเอเลอาซาร์ และจับ แห่ ง อิ สราเอลได้ ทรงบั ญชาเขา
สลากครอบครั วหนึ งจากอิ ธา- ไว้
(N) A พศด AK:AI
(AL) นหม AD:G, AE; ลก A:H
(AJ) A พศด J:DH
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หน้ า 907
A พงศาวดาร DG, DH
ผู ส้ ืบสายโลหิ ตของโคฮาท
เยราเมเอล
20 ฝ่ ายลู กหลานของเลวีที เหลื อ 30 บุ ตรชายของมู ชี คื อ มาห์ ลี
อยู่ คือ จากบุตรชายของอั มราม เอเดอร์ และเยรีโมท คนเหล่ านี)
มี ชู บาเอล จากบุ ตรชายของ เป็ นลู กหลานของคนเลวี ตาม
เรือนบรรพบุรุษของเขาทั)งหลาย
ชู บาเอลมี เยเดยาห์
21 ฝ่ ายเรหั บยาห์ คื อจากบุ ตร 31 คนเหล่ านี) คือ แต่ ละหั วหน้ า
ชายของเรหั บยาห์ มี อิสชี อาห์ ผู้ เรื อนบรรพบุ รุ ษ และน้ องชาย
ของเขาก็เหมื อนกั นได้ จั บสลาก
เป็ นหั วหน้ า
22 จากคนอิ สฮาร์ มี เชโลโมท ด้ วยอย่ างเดียวกับพี น้องของเขา
จากบุตรชายของเชโลโมทมี ยา- คือ บุตรชายของอาโรน ต่ อพระ
พักตร์ของกษัตริย์ดาวิด ศาโดก
หาท
23 และบุ ตรชายของเฮโบรนคื อ อาหิ เมเลค และต่ อประมุ ขของ
เยรี ยาห์ ผ้ ู เป็ นหั วหน้ า อามาริ - บรรพบุ รุ ษของปุ โรหิ ตและของ
ยาห์ ทีสอง ยาฮาซีเอลทีสาม เย- คนเลวี
พวกนักดนตรี และ
คาเมอัมทีสี
24 บุตรชายของอุสซีเอลคือ มีนักร้องสําหรับพระวิหาร
คาห์ บุตรชายของมีคาห์ คือ ชาดาวิ ดและบรรดาหั ว
มีร์
หน้ าของผู้ ปรนนิ บัติ ได้
25 น้ องชายของมีคาห์ คื อ อิ ส- จั ดแยกบางคนไว้ สํา หรั บการ
ซีอาห์ บุตรชายของอิสชี อาห์ คือ ปรนนิ บัติ คื อจากลู กหลานของ
เศคาริยาห์
อาสาฟ และของเฮมาน และของ
ผู ส้ ืบสายโลหิ ตของ
เยดู ธู น ผู้ ซึ งจะพยากรณ์ ด้ วย
พิณเขาคู่ ด้ วยพิณใหญ่ และด้ วย
เมรารี ได้จัดให้
26 บุ ตรชายของเมรารี
คื อ ฉาบ รายชื อของผู้ ทํา งานตาม
มาห์ ลีและมู ชี บุตรชายของยา- หน้ าทีของเขา คือ
2จากลู กหลานของอาสาฟ คื อ
อาซียาห์ คือ เบโน
27 ฝ่ ายลู กหลานของเมรารี คื อ ศักเกอร์ โยเซฟ เนธานิยาห์ และ
ของยาอาซี ยาห์ มี เบโน โชฮั ม อาชาเรลาห์ ลู กหลานของอาสาฟ ภายใต้ การนํา ของอาสาฟ
ศักเกอร์ และอิบรี
28 ของมาห์ ลี คื อ เอเลอาซาร์ผ้ ู ผู้ พยากรณ์ ภ ายใต้ พระราชดํา รัสสั งของกษัตริย์
ไม่ มีบุตรชาย
29 ของคี ช บุ ตรชายของคี ชคื อ 3จากเยดู ธู น คื อลู กหลานของ
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(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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A พงศาวดาร DH
หน้ า 908
เยดูธูนมี เกดาลิยาห์ เศรี เยชาการจับสลากหน้าที)
ยาห์ ฮาชาบิยาห์ และมัททีธิยาห์
ของแต่ ละคน
หกคนภายใต้ การนํา ของเยดู ธู น 8 เขาทั) งหลายจั บสลากหน้ าที
บิ ดาของเขา ผู้ พยากรณ์ ด้ วย ของเขา ทั) งผู้ น้ อย ผู้ ใหญ่ ครู
พิณเขาคู่ ในการโมทนาและสรร- และศิษย์กเ็ หมือนกัน
เสริญต่ อพระเยโฮวาห์
9 สลากแรกตกเป็ นพวกของ
4จากเฮมาน คื อลู กหลานของ อาสาฟได้ แก่ โยเซฟ ทีสองได้ แก่
เฮมานมี บุคคียาห์ มัทธานิยาห์ เกดาลิยาห์ พร้ อมกับพี น้องและ
อุสซี เอล เชบู เอล และเยรี โมท บุตรชายของเขา สิบสองคน
ฮานานิยาห์ ฮานานี เอลียาธาห์ 10 ทีสามตกแก่ ศักเกอร์ พร้ อม
กิ ดดาลที และโรมั มที เอเซอร์ กั บบุ ตรชายของเขาและพี น้ อง
โยชเบคาชาห์ มัลโลธี โฮธีร์ และ ของเขา สิบสองคน
มาหะซิโอท
11 ทีสี ได้ แก่ อิสรี พร้ อมกับบุตร
5 คนเหล่ านี) เป็ นบุ ต รชายของ ชายของเขาและพี น้ องของเขา
เฮมานผู้ ทาํ นายของกษั ตริ ย์ตาม สิบสองคน
พระวจนะของพระเจ้ าเพื อจะเป่ า 12 ทีห้าได้ แก่ เนธานิยาห์ พร้ อม
แตร และพระเจ้ าทรงประทาน กั บบุ ตรชายของเขาและพี น้ อง
บุ ตรชายสิ บสี คน และบุ ตรสาว ของเขา สิบสองคน
สามคนแก่ เฮมาน
13 ที หกได้ แก่ บุคคี ยาห์ พร้ อม
6เขาทั) งหลายทุ ก คนอยู่ ภ ายใต้ กั บบุ ตรชายของเขาและพี น้ อง
การนํา ของบิ ดาของเขาเพื อ ของเขา สิบสองคน
ประกอบเพลงในพระนิ เวศของ 14 ที เจ็ ดได้ แก่ เยชาเรลาห์
พระเยโฮวาห์ ด้ วยฉาบ พิณใหญ่ พร้ อมกั บบุ ต รชายของเขาและ
และพิณเขาคู่ เพื อการปรนนิบัติ พี น้องของเขา สิบสองคน
ในพระนิเวศของพระเจ้ า อาสาฟ 15 ทีแปดได้ แก่ เยชายาห์ พร้ อม
เยดู ธูน และเฮมาน อยู่ ภายใต้ กั บบุ ตรชายของเขาและพี น้ อง
พระราชดํารัสสั งของกษัตริย์
ของเขา สิบสองคน
7 จํา นวนคนของเขารวมทั) งพี 16 ที เก้ าได้ แก่ มั ทธานิ ยาห์
น้ องของเขา ผู้ รั บการฝึ กในการ พร้ อมกั บบุ ต รชายของเขาและ
ร้ องเพลงถวายพระเยโฮวาห์ ทุ ก พี น้องของเขา สิบสองคน
คนผู้ มี ความชํานาญ มีสองร้ อย 17 ที สิ บได้ แก่ ชิ เมอี พร้ อมกั บ
แปดสิบแปดคน
บุ ตรชายของเขาและพี น้ อ งของ
(H) A พศด AI:GD
(I) A พศด AH:AI, AJ; DH:D
(E) A พศด DN:H (K) A พศด DN:AN

13_1chr.pub
page 57

Saturday, February 27, 2016 22:27

หน้ า 909
A พงศาวดาร DH, DI
เขา สิบสองคน
พร้ อมกั บบุ ต รชายของเขาและ
18 ที สิ บเอ็ ดได้ แก่ อาซาเรล พี น้องของเขา สิบสองคน
พร้ อมกั บบุ ต รชายของเขาและ 29 ที ยี สิ บสองได้ แก่ กิ ด ดาลที
พี น้องของเขา สิบสองคน
พร้ อมกั บบุ ต รชายของเขาและ
19 ที สิ บสองได้ แก่ ฮาชาบิ ยาห์ พี น้องของเขา สิบสองคน
พร้ อมกั บบุ ต รชายของเขาและ 30 ที ยี สิ บสามได้ แก่ มาหะซิ โอท
พี น้องของเขา สิบสองคน
พร้ อมกั บบุ ต รชายของเขาและ
20 ที สิ บสามได้ แก่ ชู บาเอล พี น้องของเขา สิบสองคน
พร้ อมกั บบุ ต รชายของเขาและ 31 ทียี สิบสี ได้ แก่ โรมัมทีเอเซอร์
พี น้องของเขา สิบสองคน
พร้ อมกั บบุ ต รชายของเขาและ
21 ที สิ บสี ได้ แก่ มั ทที ธิ ยาห์ พี น้องของเขา สิบสองคน
พร้ อมกั บบุ ต รชายของเขาและ
การจัดกองเวรเฝ้าประตู
พี น้องของเขา สิบสองคน
สําหรับพระนิเวศ
22 ทีสิบห้ าได้ แก่ เยรีโมท พร้ อม
ของพระเจ้า
กั บบุ ตรชายของเขาและพี น้ อง
ฝ่ ายกองเวรเฝ้ าประตู
ของเขา สิบสองคน
จากคนโคราห์ มี เมเช23 ที สิ บหกได้ แก่ ฮานานิ ยาห์ เลมิ ยาห์ บุ ตรชายโคเร เป็ นลู ก
พร้ อมกั บบุ ต รชายของเขาและ หลานของอาสาฟ
พี น้องของเขา สิบสองคน
2 และเมเชเลมิ ยาห์ มี บุ ต รชาย
24 ที สิ บเจ็ดได้ แก่ โยชเบคาชาห์ คือ เศคาริยาห์ บุตรหั วปี เยดีพร้ อมกั บบุ ต รชายของเขาและ ยาเอล ทีสอง เศบาดิยาห์ ทีสาม
พี น้องของเขา สิบสองคน
ยาทนีเอล ทีสี
25 ที สิ บแปดได้ แก่ ฮานานี 3เอลาม ทีห้า เยโฮฮานัน ทีหก
พร้ อมกั บบุ ต รชายของเขาและ เอลีโอนัย ทีเจ็ด
พี น้องของเขา สิบสองคน
4 และโอเบดเอโดมมี บุ ต รชาย
26 ทีสิบเก้ าได้ แก่ มัลโลธี พร้ อม คือ เชไมอาห์ บุตรหั วปี เยโฮกั บบุ ตรชายของเขาและพี น้ อง ซาบาด ที สอง โยอาห์ ที สาม
ของเขา สิบสองคน
สาคาร์ ทีสี เนธันเอล ทีห้า
27 ที ยี สิ บได้ แก่ เอลี ยาธาห์ 5อัมมีเอล ทีหก อิสสาคาร์ ที
พร้ อมกั บบุ ต รชายของเขาและ เจ็ด เปอุลเลธัย ทีแปด เพราะว่ า
พี น้องของเขา สิบสองคน
พระเจ้ าทรงอํา นวยพระพรแก่
28 ที ยี สิ บเอ็ ดได้ แก่ โฮธี ร์ เขา
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(A) สดด GD
(D) A พศด J:DA
(G) A พศด AH:AK, DA
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A พงศาวดาร DI
หน้ า 910
6และแก่ เชไมอาห์ บุ ตรชายของ การปรนนิ บั ติ ใ นพระนิ เ วศของ
เขาด้ วย มีบุตรชายหลายคนเกิด พระเยโฮวาห์
แก่ เขา เป็ นผู้ ปกครองในครั ว
การจับสลากกัน
เรื อนบิ ดาของเขา เพราะเขาทั) ง
เพื)อรู ้ว่า
หลายเป็ นคนมี อาํ นาจใหญ่ โต
ใครอยู่ ประตู ไหน
และกล้ าหาญ
13 และเขาจั บสลากกั นตาม
7บุ ตรชายของเชไมอาห์ คื อ เรื อนบรรพบุ รุ ษของเขา ทั) งผู้
โอทนี เรฟาเอล โอเบด และ น้ อยและผู้ ใหญ่ เหมือนกัน สําเอลซาบาด ผู้ ซึ งพี น้ องของเขา หรับใครอยู่ ประตูไหน
เป็ นคนมี กาํ ลั งคื อ เอลี ฮู และ 14 สลากสําหรั บด้ านตะวั นออก
เสมาคิยาห์
ตกแก่ เชเลมิ ยาห์ เขาจั บสลาก
8 คนเหล่ านี) ทั) งหมดเป็ นบุ ต ร ให้ บุ ต รชายของเขาคื อเศคาริ ชายของโอเบดเอโดมกั บบุ ต ร ยาห์ ด้ วย เขาเป็ นที ปรึ กษาที
ชายและพี น้ องของเขา เป็ นคน เฉลี ยวฉลาด และสลากของเขา
สามารถมี กํา ลั ง เหมาะแก่ การ ออกมาสําหรับด้ านเหนือ
ปรนนิบัติ เป็ นของโอเบดเอโดม 15 ของโอเบดเอโดมออกมาสําหกสิบสองคน
หรับด้ านใต้ คลังพัสดุน) ั นเขาจัด
9 และเมเชเลมิ ยาห์ มี บุ ต รชาย ให้ บุตรชายของเขาดูแล
และพี น้ องเป็ นคนมี กาํ ลั ง สิ บ 16 ส่ วนของชุ ปปิ มและโฮสาห์
แปดคน
ออกมาสําหรั บด้ านตะวั นตก ที
10 และโฮสาห์ ผ้ ู เป็ นลู ก หลาน ประตู ชั ลเลเคท ตามถนนที ข) ึ น
ของเมรารีมีบุตรชายคือ ชิ มรี ผู้ ไป กําหนดยามตามยาม
เป็ นหั วหน้ า (เพราะถึงเขาจะไม่ 17 ด้ านตะวั น ออกมี คนเลวี ห ก
เป็ นบุ ตรหั วปี บิ ดาของเขาก็ให้ คน ด้ านเหนื อมี สี คนทุ กวั น
เขาเป็ นหั วหน้ า)
ด้ านใต้ วั นละสี คนทุ กวั น และ
11 ฮิลคียาห์ ทีสอง เทบาลิยาห์ สองคู่ ทีคลังพัสดุ
ทีสาม เศคาริยาห์ ทีสี บุตรชาย 18 สําหรั บระเบี ยงทางตะวั นตก
และพี น้ องของโฮสาห์ ท) ั งสิ) น มี นั) น มีสี คนที ถนนและสองคนที
สิบสามคน
ระเบียง
12 กองเวรเฝ้ าประตูเหล่ านี) ตาม 19 คนเหล่ านี) เป็ นเวรเฝ้ าประตู
คนผู้ เป็ นหั วหน้ าของเขา มีหน้ า จากลู กหลานของโคราห์ และ
ทีเช่ นเดียวกับพี น้องของเขา ใน ลูกหลานของเมรารี
(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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หน้ า 911
A พงศาวดาร DI
คนเลวีที)ดูแล
27 จากของที ริ บได้ ซึ งเขาได้ ใน
สงคราม เขาทั)งหลายมอบถวาย
คลังพระนิเวศของพระเจ้า
20 จากคนเลวีน) ั น อาหิ ยาห์ ดูแล เพื อแก่ การซ่ อมแซมพระนิ เ วศ
คลั งพระนิ เวศของพระเจ้ า และ ของพระเยโฮวาห์
28 และทุ กสิ งซึ งซามู เอลผู้ ทํา คลังสิ งของถวาย
21 ลู กหลานของลาดานคื อ ลู ก นาย และซาอูลบุตรชายคีช และ
หลานของคนเกอร์ โชน ที เป็ น อั บเนอร์ บุ ตรชายเนอร์ และ
บุ ตรชายของลาดาน บรรดาหั ว โยอาบบุ ต รชายนางเศรุ ยาห์ ได้
หน้ าของลาดาน คนเกอร์โชนคือ ถวายไว้ และผู้ ใดก็ตามได้ ถวาย
สิ งใด ของถวายทั) งสิ) นก็อยู่ ใน
เยฮีเอลี
22 บุตรชายของเยฮีเอลีคือ เศ- ความดู แลของเชโลมิ ท และพี
ธามและโยเอลน้ องชายของเขา น้ องของเขา
พวกเจ้าหน้าที)และ
เป็ นผู้ ดู แ ลคลั ง พระนิ เ วศของ
ผู ว้ ินิจฉัยสําหรับอิ สราเอล
พระเยโฮวาห์
23 จากคนอั มราม คนอิ สฮาร์ 29 จากคนอิ สฮาร์ เคนานิ ยาห์
คนเฮโบรน และคนอุสซีเอล
และบุ ต รชายของเขาได้ รั บแต่ ง
24 และเชบู เอล บุ ตรชายของ ตั) งให้ มี หน้ าที ภ ายนอกสํา หรั บ
เกอร์ โชม ผู้ เป็ นบุ ตรชายของ อิสราเอล ให้ เป็ นเจ้ าหน้ าที และ
เป็ นผู้ วินิจฉัย
โมเสส เป็ นนายคลังใหญ่
25 พี น้ องของเขาคื อ จากเอลี - 30 จากคนเฮโบรน ฮาชาบิ ยาห์
เยเซอร์ มี เรหั บยาห์ เป็ นบุ ตร และพี น้ องของเขาเป็ นคนมี
ชาย บุ ตรชายของเรหั บยาห์ คื อ ความกล้ าหาญหนึ งพั นเจ็ดร้ อย
เยชายาห์ บุตรชายของเยชายาห์ คน ได้ เป็ นผู้ ดู แลอิสราเอลทาง
คือ โยรัม บุตรชายของโยรัมคือ ฟากตะวั น ตกของแม่ นาํ) จอร์ ศิครี บุตรชายของศิครีคือ เช- แดนข้ างโน้ น ในเรื องกิจการทั)ง
สิ) นของพระเยโฮวาห์ และราช
โลมิท
26 เชโลมิ ทคนนี) และพี น้ องของ การของกษัตริย์
เขาเป็ นผู้ ดู แลคลั งของถวายทั) ง 31 จากคนเฮโบรนมี เยรี ยาห์
สิ) น ซึ งกษัตริย์ดาวิด และบรรดา เป็ นหั วหน้ าของคนเฮโบรน ตาม
หั วหน้ า และนายพั นนายร้ อย พงศ์พันธุ์ ตามบรรพบุรุษ ในปี
และผู้ บัญชาการกองทัพได้ มอบ ที สี สิ บของรั ชกาลดาวิ ด เขาได้
ถวายไว้
สํา รวจและพบคนที มี อํา นาจ
(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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A พงศาวดาร DI, DE
หน้ า 912
ใหญ่ โตและกล้ าหาญที ยาเซอร์ เขา ในกองเวรของเขามี สอง
ในเมืองกิเลอาด
หมื นสี พันคน
32 กษั ตริ ย์ ดาวิ ดได้ ทรงแต่ งตั) ง 5ผู้ บั งคั บบั ญชาการกองทั พคน
ให้ ท่ านและพี น้ องของท่ าน คื อ ที สามสํา หรั บเดื อนที สาม คื อ
คนกล้ าหาญสองพั นเจ็ดร้ อยคน เบไนยาห์ บุ ตรชายเยโฮยาดา
ผู้ เป็ นหั วหน้ า ให้ เป็ นผู้ ดูแลคน เป็ นปุ โรหิ ตใหญ่
ในกอง
รู เบน คนกาด และคนตระกู ล เวรของเขามีสองหมื นสี พันคน
มนัสเสห์ ครึ งหนึ ง ในกิจธุระทุ ก 6เบไนยาห์ น) ี คือ ผู้ ทีเป็ นทแกล้ ว
อย่ างเกี ยวกั บพระเจ้ า และกิ จ ทหารในสามสิ บคน และเป็ นผู้
ธุระเกี ยวกับกษัตริย์
บั ญชาการของสามสิ บคนนั) น
กองเวรต่ างๆ
อัมมี ซาบาดบุตรชายของเขาเป็ น
ผู้ ดูแลกองเวรของเขา
ของแต่ ละเดือน
ต่ อไปนี) เป็ นรายชื อ 7 อาสาเฮลน้ องชายของโยอาบ
ประชาชนอิ สราเอล เป็ นผู้ บั ญชาการคนที สี สํา หรั บ
ตามจํานวน คือ บรรดาหั วหน้ า เดื อนที สี และเศบาดิ ยาห์ บุ ตร
บรรดานายพั นนายร้ อย และ ชายของเขาดู แลต่ อจากเขา ใน
บรรดาเจ้ าหน้ าที ผ้ ู รั บใช้ กษั ตริ ย์ กองเวรของเขามี สองหมื นสี พัน
ในราชการทุ ก อย่ า งที เกี ยวกั บ คน
กองเวรที เข้ ามาและออกไป 8 ผู้ บั ญชาการคนที ห้ าสํา หรั บ
เดื อนแล้ ว เดื อนเล่ าตลอดปี เดือนทีห้าคือ ชั มหุ ทคนอิสราห์
กองเวรหนึ งๆมี จาํ นวนสองหมื น ในกองเวรของเขามี ส องหมื นสี
พันคน
สี พันคน
2คือ ยาโชเบอัมบุตรชายศับดี- 9 ผู้ บั ญชาการคนที หกสํา หรั บ
อิราบุตรชาย
เอล เป็ นผู้ ดูแลกองเวรทีหนึ งใน เดือนทีหกคื อ
เดื อนต้ น ในกองเวรของเขามี อิ กเขชชาวเทโคอา ในกองเวร
ของเขามีสองหมื นสี พันคน
สองหมื นสี พันคน
3 เขาเป็ นลู กหลานของเปเรศ 10 ผู้ บั ญชาการคนที เจ็ดสําหรั บ
และเป็ นหั วหน้ าผู้ บัญชาการกอง เดือนทีเจ็ดคือ เฮเลสคนเปโลน
เป็ นคนเอฟราอิ ม ในกองเวร
ทัพทั)งสิ) นในเดือนต้ น
4โดดัยคนอาโหอาห์ เป็ นผู้ ดูแล ของเขามีสองหมื นสี พันคน
กองเวรของเดือนทีสอง มิกโลท 11 ผู้ บั ญชาการคนที แปดสํา เป็ นผู้ บั ง คั บบั ญชากองเวรของ หรั บเดื อนที แปดคื อ สิ บเบคั ย

27

(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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หน้ า 913
A พงศาวดาร DE
คนหุ ชาแห่ งคนเศ-ราห์ ในกอง คนอิ สสาคาร์ มี อมรี บุ ตรชาย
เวรของเขามีสองหมื นสี พันคน
มีคาเอล
12 ผู้ บั ญชาการคนที เก้ าสําหรั บ 19 สําหรับคนเศบูลุนมี อิชมัยเดื อนที เก้ าคื อ อาบีเยเซอร์ ชาว อาห์ บุ ตรชายโอบาดี ห์ สํา หรั บ
อานาโธทคนเบนยามิ น ในกอง คนนั ฟทาลี มี เยรี โมทบุ ตรชาย
เวรของเขามีสองหมื นสี พันคน
อัซรีเอล
13 ผู้ บั ญชาการคนที สิ บสํา หรั บ 20 สําหรั บคนเอฟราอิ มมี โฮเดื อนที สิบคือ มาหะรั ยชาวเน- เชยาบุ ตรชายอาซาซิ ยาห์ สํา โทฟาห์ จากคนเศ-ราห์ ในกอง หรั บคนมนั ส เสห์ ค รึ งตระกู ลมี
เวรของเขามีสองหมื นสี พันคน
โยเอลบุตรชายเปดายาห์
14 ผู้ บัญชาการคนที สิ บเอ็ดสํา- 21 สํา หรั บคนมนั สเสห์ ครึ ง
หรั บเดื อนที สิ บเอ็ดคื อ เบไน- ตระกู ลในกิ เลอาดมี อิ ดโดบุ ตร
ยาห์ ชาวปิ ราโธนจากคนเอฟรา- ชายเศคาริยาห์ สําหรับคนเบนอิ ม ในกองเวรของเขามี สอง ยามินมี ยาอาสีเอลบุตรชายอับหมื นสี พันคน
เนอร์
15 ผู้ บัญชาการคนที สิ บสองสํา- 22 สํา หรั บคนดานมี อาซาเรล
หรั บเดื อนที สิ บสองคื อ เฮลดั ย บุตรชายเยโรฮัม คนเหล่ านี) เป็ น
ชาวเนโทฟาห์ จากคนโอทนี เ อล ประมุ ขของตระกู ลต่ างๆแห่ ง
ในกองเวรของเขามี ส องหมื นสี อิสราเอล
พันคน
การนับประชาชน
ประมุ ขของตระกู ลต่ างๆ
ไม่ สําเร็ จ
แห่ งอิ สราเอล
23 ดาวิ ดมิ ได้ ทรงนั บจํานวนคน
16 เหนื อตระกู ลต่ างๆของอิ ส- ที อายุ ตาํ กว่ ายี สิ บปี เพราะพระ
ราเอลคื อ สํา หรั บคนรู เบนมี เยโฮวาห์ ได้ ตรั ส ไว้ ว่ า จะกระทํา
เอลี เ ยเซอร์ บุ ต รชายศิ ค รี เ ป็ น ให้ อิสราเอลมากเหมือนดาวแห่ ง
ประมุ ข สํา หรั บคนสิ เมโอนมี ท้ องฟ้ า
เชฟาทิยาห์ บุตรชายมาอาคาห์
24 โยอาบบุ ตรชายนางเศรุ ยาห์
17 สําหรับคนเลวีมี ฮาชาบิยาห์ ได้ ต) ั งต้ นนับ แต่ ไม่ สาํ เร็จ เพราะ
บุตรชายเคมู เอล สําหรับคนอา- พระพิโรธก็มาเหนื ออิสราเอลใน
โรนมี ศาโดก
เรื องนี) และจํา นวนนั) นก็มิ ได้
18 สําหรับคนยูดาห์ มี เอลีฮู พี ลงไว้ ใ นหนั งสื อพงศาวดารของ
ชายคนหนึ งของดาวิ ด สํา หรั บ กษัตริย์ดาวิด
(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
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A พงศาวดาร DE, DK
หน้ า 914
เจ้าหน้าที)ต่างๆ
บุ ต รชายฮั ค โมนี เ ป็ นผู้ เลี) ยงดู
ราชโอรส
ในรัชกาลของดาวิด
25 อั ส มาเวทบุ ต รชายอาดี เ อล 33 อาหิ โธเฟลเป็ นที ปรึ กษาของ
เป็ นเจ้ ากรมพระคลั ง นครหลวง กษั ตริ ย์ และหุ ชั ยคนอารคี เป็ น
และเยโฮนาธันบุ ตรชายของอุ ส- พระสหายของกษัตริย์
ซียาห์ เป็ นเจ้ ากรมคลังนอกนคร 34 เยโฮยาดาบุ ตรชายเบไนยาห์
ในหั วเมื อง ในชนบทและใน และอาบี ยาธาร์ เป็ นผู้ ทํา งานต่ อ
จากอาหิ โธเฟล โยอาบเป็ นผู้
ป้ อม
26 เอสรี บุ ตรชายเคลู บ เป็ นผู้ บัญชาการกองทัพของกษัตริย์
ดาวิดให้คําปรึ กษาแก่
ดูแลบรรดาผู้ ทีทาํ ไร่ นาหลวง
อิ สราเอลและซาโลมอน
27 ชิ เมอี ชาวรามาห์ ดู แ ลสวน
องุ่ น และศั บดี ชาวเชฟามดู แล
ต่ อหน้าประชาชน
ผลิ ตผลของสวนองุ่ นสํา หรั บ
ณ เยรูซาเล็ม ดาวิดได้
ห้ องเก็บนํา) องุ่ น
ทรงเรี ยกประชุ มบรร28 บาอั ลฮานั นชาวเกเดอร์ เป็ น ดาเจ้ านายทั) งสิ) นของอิ ส ราเอล
ผู้ ดู แ ลต้ นมะกอกเทศและต้ น คื อเจ้ านายของตระกู ล
และ
มะเดื อที ในหุ บเขา โยอาชดู แล ผู้ บัญชาการกองทัพทีรับราชการ
คลังนํา) มัน
ตามเวร นายพันนายร้ อย และ
29 ชิ ตรัยชาวชาโรนดูแลฝูงวัวซึ ง พนั ก งานทั) งสิ) นผู้ ดู แลทรั พ ย์
หากิ นอยู่ ในชาโรน ชาฟั ทบุ ตร สมบั ติ และฝู ง สั ตว์ ของกษั ต ริ ย์
ชายอั ด ลั ยดู แลฝู งวั วในหุ บเขา และโอรสของพระองค์ พร้ อม
ทั)งหลาย
กั บพนั กงานราชสํา นั ก ทแกล้ ว
30 และโอบิ ลคนอิ ชมาเอลดู แล ทหารและวีรบุรุษทั)งสิ) น
อู ฐ เยดายาห์ ชาวเมโรโนทดู แล 2 แล้ วกษั ตริ ย์ ด าวิ ด ทรงลุ ก ขึ) น
ลา
ประทับยืน และตรัสว่ า "พี น้อง
31 ยาซี สชาวฮาการ์ ดู แลฝู งแพะ ของข้ าพเจ้ า และประชาชนของ
แกะ
บรรดาคนเหล่ านี) เป็ น ข้ าพเจ้ า ขอจงฟั งข้ าพเจ้ า ข้ าพพนั กงานดู แลทรั พย์ ส มบั ติ ของ เจ้ ามี ใจประสงค์ ที จะสร้ างพระ
กษัตริย์ดาวิด
นิเวศอั นเป็ นทีพักของหี บพั นธ32 โยนาธานลุ งของดาวิ ดเป็ นที สั ญญาของพระเยโฮวาห์ และ
ปรึ กษา เป็ นคนที มี ความเข้ าใจ เพื อเป็ นที รองพระบาทของพระ
และเป็ นอาลั กษณ์ และเยฮี เอล เจ้ าของเรา และข้ าพเจ้ าได้ จั ด

28

(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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หน้ า 915
A พงศาวดาร DK
เตรียมการก่ อสร้ างไว้ เสร็จแล้ ว
ของเขาให้ อยู่ เป็ นนิ ตย์ ถ้ าเขา
3แต่ พระเจ้ า ตรั สกั บข้ าพเจ้ าว่ า จะเพี ยรแน่ วแน่ อยู่ ในการรั กษา
`เจ้ าอย่ าสร้ างนิ เวศเพื อนามของ ปฏิ บั ติ ตามบั ญญั ติ ของเราและ
เราเลย เพราะเจ้ าเป็ นนักรบและ คํา ตั ด สิ น ของเราอย่ า งที เขาทํา
ได้ ทาํ โลหิ ตให้ ตก'
อยู่ ในวันนี) '
4 ถึ ง กระนั) นก็ ดี พระเยโฮวาห์ 8 เพราะฉะนั) นบั ด นี) ท่ า มกลาง
พระเจ้ าแห่ งอิ สราเอลทรงเลื อก สายตาของคนอิ สราเอลทั) งปวง
ข้ าพเจ้ าจากเรือนบรรพบุ รุษของ อั นเป็ นชุ มนุ มชนของพระเยโฮข้ าพเจ้ าทั)งหมด ให้ เป็ นกษัตริย์ วาห์ และต่ อพระกรรณของพระ
เหนืออิสราเอลเป็ นนิตย์ เพราะ เจ้ าของเรา จงรักษาและแสวงหา
พระองค์ ทรงเลื อกยู ดาห์ ให้ เป็ น พระบั ญญั ติ ท) ั งสิ) นของพระเยประมุ ข และในวงศ์ วานของยู - โฮวาห์ พระเจ้ าของเจ้ าทั) งหลาย
ดาห์ เรือนบรรพบุรุษของข้ าพ- เพื อเจ้ าจะได้ กรรมสิ ทธิW แผ่ นดิ น
เจ้ า และในบรรดาบุ ตรชายของ อันดีน) ี และมอบไว้ ให้ เป็ นมรดก
บิ ดาข้ าพเจ้ า พระองค์ ทรงพอ ของลู ก หลานผู้ มาภายหลั ง เจ้ า
พระทั ยในข้ าพเจ้ า และทรงให้ สืบไปเป็ นนิตย์
ข้ าพเจ้ าเป็ นกษัตริย์เหนืออิสรา- 9ซาโลมอนบุตรของเราเอ๋ย เจ้ า
เอลทั)งปวง
จงรู้ จักพระเจ้ าของบิดาเจ้ า และ
5และบุ ต รชายทั) งสิ) นของข้ าพ- จงปรนนิ บัติ พระองค์ ด้ วยใจจริ ง
เจ้ า (เพราะพระเยโฮวาห์ ทรง และด้ วยความเต็ ม ใจของเจ้ า
ประทานบุ ตรชายเป็ นอั นมากแก่ เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงพิจารณา
ข้ าพเจ้ า) พระองค์ทรงเลือกซา- จิ ตใจทั) งปวง และทรงเข้ าใจใน
โลมอนบุ ตรชายของข้ าพเจ้ า ให้ แผนงานแห่ งความคิ ด ทั) งปวง
นั งบั ล ลั ง ก์ แ ห่ งราชอาณาจั ก ร ถ้ าเจ้ าแสวงหาพระองค์ เจ้ าจะ
ของพระเยโฮวาห์ เหนืออิสราเอล พบพระองค์ แต่ ถ้ าเจ้ าทอดทิ) ง
6 พระองค์ ตรั สกั บ ข้ าพเจ้ าว่ า พระองค์ พระองค์จะทรงเหวี ยง
`ซาโลมอนบุ ต รชายของเจ้ าจะ เจ้ าออกไปเสียเป็ นนิตย์
สร้ างนิ เวศของเราและลานนิ เวศ 10 บั ดนี) จงฟั งให้ ดี เพราะว่ า
ของเรา เพราะเราได้ เลือกเขาให้ พระเยโฮวาห์ ทรงเลื อ กเจ้ าให้
เป็ นลู กของเรา และเราจะเป็ น สร้ างพระนิ เ วศเพื อเป็ นสถาน
พ่ อของเขา
บริ สุ ทธิW จงเข้ มแข็งและทํา ให้
7 เราจะสถาปนาราชอาณาจั ก ร สําเร็จเถิด"
(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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A พงศาวดาร DK
หน้ า 916
ดาวิดทรงมอบแผนผัง
เชิ งประที ป ทั) งเชิ งประที ปกั บ
ตะเกี ยงนั) น ตามที จะใช้ คั น
ของพระวิหารให้กบั ซาโลมอน
11 แล้ วดาวิ ดทรงมอบให้ กั บ ประทีปแต่ ละคัน
ซาโลมอนโอรสของพระองค์ ซึ ง 16 นํา) หนั ก ทองคํา สํา หรั บโต๊ ะ
แผนผั งมุ ขของพระวิ หารและ ขนมปั งหน้ าพระพั ก ตร์ แ ต่ ละ
แผนผั ง เรื อ นต่ างๆของพระวิ - โต๊ะ เงินสําหรับโต๊ะเงิน
หารนั) น คลั งและห้ องชั) นบน 17 และขอเกี ยวเนื) อ ชาม กั บ
และห้ องชั) นใน และห้ องสําหรับ คนโทเป็ นทองคําบริ สุ ทธิW ชาม
ทองคํา และนํา) หนั กทองคํา ของ
พระทีนั งกรุณา
12 และแผนผั ง ทั) งสิ) นซึ งพระ แต่ ละลู ก ชามเงิ นและนํา) หนั ก
องค์มีอยู่ ในพระทัย ในเรื องลาน เงินของแต่ ละลูก
ของพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 18 แท่ นเครื องหอมทํา ด้ วยทอง
และบรรดาห้ องระเบี ยงรอบและ คํา เนื) อละเอี ยดและนํา) หนั กของ
คลั ง สํา หรั บพระนิ เ วศของพระ แท่ นนั) น ทั) งแผนผั งสํา หรั บรถ
เจ้ า และคลังสําหรับบรรดาของ รบทองคําของเครู บ ซึ งกางปี ก
ออกปกหี บพั นธสั ญญาของพระ
ถวาย
13 และผั งสํา หรั บ เวรปุ โรหิ ต เยโฮวาห์
และคนเลวี และงานปรนนิ บั ติ 19 ดาวิ ดตรั สว่ า "สิ งทั) งปวง
ทั) งสิ) นในพระนิ เวศของพระเย- เหล่ านี) พระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา
โฮวาห์ และสําหรับบรรดาเครื อง ให้ ข้ าพเจ้ าเข้ าใจโดยอาศั ยลาย
ใช้ ในงานปรนนิ บัติ ในพระนิ เวศ พระหั ตถ์ ของพระองค์ เหนื อ
ข้ าพเจ้ า คื องานทุ กอย่ างซึ งจะ
ของพระเยโฮวาห์
14 พระองค์ ท รงมอบนํา) หนั ก ต้ องกระทําตามแผนผังนั) น"
ดาวิดทรงเร้านําพระทัย
ทองคํา ของเครื องใช้ ทองคํา ทุ ก
ของซาโลมอนใน
อย่ างสําหรั บการปรนนิ บัติแต่ ละ
อย่ าง นํา) หนั กเงิ นของเครื องใช้
การสร้างพระวิหาร
เงิ นทุ กอย่ างสําหรั บงานปรนนิ - 20 แล้ วดาวิ ดตรั สกั บซาโลมอน
บัติแต่ ละอย่ าง
โอรสของพระองค์ ว่ า "จงเข้ ม
15 นํา) หนั กของเชิ งประที ปทอง แข็งและกล้ าหาญ และทําให้ สาํ คําและตะเกี ยงทองคํา นํา) หนั ก เร็จเถิด อย่ ากลัวเลย อย่ าขยาด
ของเชิ งประทีปแต่ ละคันกั บตะ- เพราะว่ า พระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
เกียงแต่ ละดวง นํา) หนักเงินของ คือพระเจ้ าของข้ าจะทรงสถิ ตกับ
(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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หน้ า 917
A พงศาวดาร DK, DJ
เจ้ า พระองค์จะไม่ ทรงปล่ อยให้ เหล็ก และไม้ สาํ หรั บสิ งที ทาํ
เจ้ าล้ มเหลวหรือทอดทิ)งเจ้ า จน ด้ วยไม้ มี พลอยสี นาํ) ข้ าว และ
กว่ างานทั) งสิ) นสําหรั บงานปรน- พลอยสําหรับฝัง พลวง หิ นลาย
นิ บัติ แห่ งพระนิ เวศของพระเย- เพชรพลอยทุ กชนิดและหิ นอ่ อน
โฮวาห์ จะสําเร็จ
มากมาย
21 ดู เถิ ด มี เวรปุ โรหิ ตและคน 3 ยิ งกว่ า นั) นอี ก นอกจากสิ งทั) ง
เลวี จะอยู่ กั บเจ้ าสํา หรั บงาน ปวงที เราจั ด หาไว้ สํา หรั บนิ เ วศ
ปรนนิ บั ติ ทุ ก อย่ างแห่ งพระนิ - บริสุทธิW แล้ ว เรายังมีทองคําและ
เวศของพระเจ้ า ในการนี) ท) ั งสิ) น เงิ นเป็ นสมบั ติ ของเราเอง และ
จะมี คนอยู่ กั บเจ้ า คื อทุ กคนที เพราะความรั ก ของเราที มี ต่ อ
เต็มใจ และเป็ นผู้ มี ฝีมื อในงาน พระนิ เ วศของพระเจ้ าของเรา
ปรนนิ บั ติ ทุ กอย่ าง ทั) งประมุ ข เรามอบให้ แก่ พระนิ เวศแห่ ง
และประชาชนทั) งปวงจะอยู่ ใน พระเจ้ าของเรา
บังคับบัญชาของเจ้ าทั)งสิ) น"
4ดั งนี) ทองคํา สามพั นตะลั นต์
ดาวิดทรงเร้าใจประชาชน
เป็ นทองคําเมืองโอฟี ร์ และเงิน
และกษั ตริ ย์ ด าวิ ดตรั ส ถลุ งแล้ วเจ็ดพั นตะลั นต์ เพื อจะ
กั บชุ มนุ มชนทั) งสิ) นว่ า บุผนังพระนิเวศ
"ซาโลมอนบุ ตรชายของเรา ซึ ง 5ทองคําสําหรับสิ งทีทาํ ด้ วยทอง
เป็ นผู้ เดี ยวที พระเจ้ าทรงเลื อก คํา และเงิ นสําหรั บสิ งที ทาํ ด้ วย
ไว้ น) ั น ยั งเป็ นคนหนุ่ มและไม่ มี เงิน และเพื องานทั)งสิ) นทีช่างจะ
ความชํานาญ การงานก็ใหญ่ โต ต้ องทําด้ วยมือ ใครบ้ างเต็มใจที
เพราะว่ ามหานิ เวศนั) นมิ ใช่ สาํ - จะถวายของพร้ อมกั บถวายตั ว
หรับคน แต่ สาํ หรับพระเยโฮวาห์ แด่ พระเยโฮวาห์ ในวันนี) "
6 แล้ วเจ้ านายของบรรพบุ รุ ษ
พระเจ้ า
2เพราะฉะนั) นเราจึงจัดเตรียมไว้ บรรดาประมุ ขของตระกู ลแห่ ง
ทั) งนายพั นนาย
สํา หรั บ พระนิ เวศของพระเจ้ า อิ สราเอล
ของเรา เต็มความสามารถของ ร้ อยและพนั กงานดู แลราชการก็
ถวายด้ วยความเต็มใจ
เรา คื อทองคํา สํา หรั บสิ งที ทาํ
ด้ วยทองคํา และเงินสําหรับสิ งที 7 เขาทั) งหลายถวายเพื องาน
ทําด้ วยเงิน และทองสัมฤทธิW สาํ - ปรนนิบัติแห่ งพระนิเวศของพระ
หรั บสิ งที ทํา ด้ วยทองสั ม ฤทธิW เจ้ า เป็ นทองคํา ห้ าพั นตะลั นต์
และเหล็ ก สํา หรั บสิ งที ทํา ด้ วย และหนึ งหมื นดาริ ค เงิ นหนึ ง

29

(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
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A พงศาวดาร DJ
หน้ า 918
หมื นตะลั นต์ ทองสั มฤทธิW หนึ ง ของสิ งสารพัด
หมื นแปดพันตะลันต์ และเหล็ก 12 ทั) งความมั งคั งและเกียรติ มา
หนึ งแสนตะลันต์
จากพระองค์ และพระองค์ ทรง
8ผู้ ใดที มี เพชรพลอยก็ถวายไว้ ครอบครองอยู่ เหนื อทุ กสิ ง
ที คลั งพระนิ เวศของพระเยโฮ- ฤทธานุ ภาพและมหิ ทธิ ฤ ทธิW อยู่
วาห์ ในความดู แลของเยฮี เอล ในพระหั ตถ์ ของพระองค์ และ
คนเกอร์โชน
อยู่ ที พระหั ตถ์ ของพระองค์ ที จะ
9 แล้ วประชาชนก็ เ ปรมปรี ดิW
ทรงกระทําให้ ใหญ่ ยิ งและประเพราะเขาถวายสิ งเหล่ า นี) ตาม ทานกําลังแก่ คนทั)งมวล
ความสมัครใจของเขา เพราะเขา 13 ฉะนั) นบั ดนี) ข้ าพระองค์ ท) ั ง
ถวายด้ วยความจริ งใจและความ หลายโมทนาพระคุ ณพระองค์ ผ้ ู
เต็มใจแด่ พระเยโฮวาห์ กษัตริย์ เป็ นพระเจ้ าของข้ าพระองค์ และ
ดาวิ ดก็ ทรงเปรมปรี ดW ิ เป็ นที ยิ ง สรรเสริ ญพระนามอั น รุ่ งโรจน์
ด้ วย
ของพระองค์
ดาวิดอธิษฐานและ
14 แต่ ข้าพระองค์เป็ นผู้ ใด และ
โมทนาพระคุณพระเยโฮวาห์ ชนชาติ ข องข้ าพระองค์ เ ป็ นผู้
10 เพราะฉะนั) น ดาวิ ดจึ งสรร- ใดที ข้ าพระองค์ ทั) งหลายจะ
เสริ ญพระเยโฮวาห์ ต่ อ หน้ าชุ ม สามารถถวายแด่ พระองค์ ด้ วย
นุ มชนทั) งปวง และดาวิ ดทู ลว่ า ความเต็มใจเช่ นนี) เพราะว่ าสิ ง
"ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าแห่ ง ของทุ กอย่ างมาจากพระองค์
อิ สราเอลบรรพบุ รุ ษของข้ าพระ ข้ าพระองค์ท) ั งหลายได้ ถวายของ
องค์ ท) ั งหลาย สาธุ การแด่ พระ ที เป็ นของพระองค์ แด่ พระองค์
เท่านั) น
องค์เป็ นนิตย์และเป็ นนิตย์
11 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ความ 15 เพราะว่ าข้ าพระองค์ท) ั งหลาย
ยิ งใหญ่ ฤทธานุ ภาพ สง่ าราศี เป็ นคนต่ างด้ าวต่ างแดนต่ อพระ
ชั ยชนะ และความโอ่ อ่าตระการ พักตร์พระองค์ และเป็ นคนอาเป็ นของพระองค์ และบรรดา ศั ยอยู่ ชั วคราว ดั งที บรรพบุ รุ ษ
สิ งที มี อ ยู่ ในฟ้ าสวรรค์ และใน ของข้ าพระองค์ ได้ เป็ นอย่ าง
แผ่ นดิ น โลกเป็ นของพระองค์ นั) นมาแล้ ว วันปี ของข้ าพระองค์
โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ราชอาณา บนแผ่ นดิ น โลกเป็ นเหมื อ นเงา
จั กรเป็ นของพระองค์ และพระ และไม่ มีอะไรจีรัง
องค์ ทรงเป็ นที ยกย่ องเป็ นจอม 16 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ พระ
(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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หน้ า 919
A พงศาวดาร DJ
เจ้ าของข้ าพระองค์ท) ังหลาย ของ พระองค์ และให้ กระทําทุ กอย่ าง
มากมายเหล่ านี) ทั) งสิ) นซึ งข้ าพระ เหล่ านี) และสร้ างนิ เวศตามซึ ง
องค์ จั ดหาเพื อสร้ างพระนิ เ วศ ข้ าพระองค์ ได้ ตระเตรี ยมไว้ แล้ ว
ถวายแด่ พระองค์ เ พื อพระนาม นั) น"
บริ สุ ทธิW ของพระองค์ มาจาก
ประชาชนตังซาโลมอน
พระหั ตถ์ของพระองค์ และเป็ น
ให้เป็ นกษัตริ ย ์
ของพระองค์ท) ังสิ) น
20 แล้ วดาวิ ดตรั สกั บชุ มนุ มชน
17 ข้ าแต่ พระเจ้ าของข้ าพระองค์ ทั) งปวงว่ า "จงถวายสาธุ การแด่
ข้ าพระองค์ทราบแน่ ว่า พระองค์ พระเยโฮวาห์ พ ระเจ้ าของท่ า น
ทรงทดลองจิ ตใจ และทรงพอ ทั)งหลาย" และชุ มนุ มชนทั)งปวง
พระทัยในความเทียงธรรม ส่ วน ก็สรรเสริ ญพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
ข้ าพระองค์ ข้ าพระองค์ได้ ถวาย แห่ งบรรพบุ รุ ษของเขาทั) งหลาย
ทุ กสิ งเหล่ า นี) ทั) งสิ) นด้ วยความ และก้ มศี รษะของเขาทั) งหลายลง
เต็ มใจในความเที ยงธรรมแห่ ง และนมั สการพระเยโฮวาห์ และ
จิตใจของข้ าพระองค์ และบัดนี) ถวายบังคมแด่ กษัตริย์
ข้ าพระองค์ ชื นใจที ได้ เห็ นประ- 21 และเขาทั) งหลายได้ ถวาย
ชาชนของพระองค์ ผู้ ซึ งอยู่ ณ สั ตวบู ชาแด่ พระเยโฮวาห์ และ
ทีน) ี ได้ เต็มใจถวายแด่ พระองค์
ถวายเครื องเผาบู ชาแด่ พระเย18 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ พระ โฮวาห์ ในวั นรุ่ งขึ) นต่ อจากวั นนั) น
เจ้ าของอับราฮัม อิสอัคและอิส- เป็ นวั วผู้ หนึ งพันตัว แกะผู้ หนึ ง
ราเอลบรรพบุรุษของข้ าพระองค์ พันตัว
ลูกแกะหนึ งพันตัว
ทั) งหลาย ขอพระองค์ ทรงรักษา พร้ อมกั บเครื องดื มบู ชาที คู่ กั น
ความประสงค์ แห่ งความคิ ดใน และถวายสั ตวบู ชาอย่ างมาก
ใจของประชาชนของพระองค์ให้ มายเพื ออิสราเอลทั)งปวง
เป็ นเช่ นนี) เสมอไป และขอทรง 22 และเขาทั) งหลายได้ กิ นได้ ดื ม
ตั) งจิ ตใจของเขาทั) งหลายให้ มั น ต่ อ พระพั ก ตร์ พระเยโฮวาห์ ใ น
ในพระองค์
วันนั) นด้ วยความยินดียิ ง และเขา
19 ขอพระองค์ ทรงโปรดซาโล- ทั) งหลายได้ ตั) งซาโลมอนโอรส
มอนบุ ตรชายของข้ าพระองค์ ให้ ของดาวิ ดเป็ นกษั ตริ ย์เป็ นคํารบ
มีจิตใจจริงทีจะรักษาบรรดาพระ สอง และเขาทั) งหลายได้ เจิ ม
บัญญัติของพระองค์ พระโอวาท ท่ านไว้ ใ ห้ เป็ นเจ้ า นายเพื อพระ
ของพระองค์ และกฎเกณฑ์ของ เยโฮวาห์ และศาโดกให้ เป็ น
(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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A พงศาวดาร DJ
หน้ า 920
ปุโรหิ ต
ครอบครองเหนื ออิ ส ราเอลทั) ง
23 แล้ วซาโลมอนทรงประทั บ ปวง
บนพระที นั งของพระเยโฮวาห์ 27 เวลาที พระองค์ ท รงครอบ
เป็ นกษั ต ริ ย์ แทนดาวิ ดราชบิ ดา ครองเหนื ออิ สราเอลนั) นเป็ นสี ของพระองค์ และพระองค์ ทรง สิ บปี พระองค์ ทรงครอบครอง
เจริญขึ) น และอิสราเอลทั)งปวงก็ ในเฮโบรนเจ็ดปี และทรงครอบ
เชื อฟั งพระองค์
ครองในเยรูซาเล็มสามสิบสามปี
24 บรรดาประมุ ขทั) งปวง และ 28 แล้ วพระองค์ สิ) นพระชนม์
ทแกล้ วทหารทั)งหลาย ทั)งบรร- เมื อทรงพระชรามาก หง่ อมแล้ ว
ดาโอรสของกษั ตริ ย์ ดาวิ ดได้ ทั) งทรงมั งคั งและมี พระเกี ยรติ
ปฏิญาณตัวต่ อกษัตริย์ซาโลมอน และซาโลมอนโอรสของพระองค์
25 และพระเยโฮวาห์ ทรงให้ ซา- ครอบครองแทนพระองค์
โลมอนมี เ กี ยรติ ยศอย่ า งเหลื อ 29 ส่ วนพระราชกิ จของกษั ตริ ย์
ล้ นท่ า มกลางสายตาของอิ สรา- ดาวิด ตั) งแต่ ต้นจนทีสุด ดูเถิด
เอลทั) งปวง และทรงประทาน ได้ บันทึกไว้ ในหนังสื อของซามู ความสง่ าผ่ าเผยของกษั ตริ ย์ แก่ เอลผู้ ทาํ นาย และในหนังสือของ
พระองค์ อย่ างที ไม่ มี กษั ตริ ย์ นาธันผู้ พยากรณ์ และในหนังสือ
องค์ ใ ดในอิ สราเอลที มาก่ อน ของกาดผู้ ทาํ นาย
พระองค์ได้ รับ
30 มี เ รื องราวการครอบครอง
การสรุ ปรัชกาล
ของพระองค์ ท) ั งสิ) น และยุ ทธ
พลั งของพระองค์ และเรื องราว
และการสิ นพระชนม์
ที บั ง เกิ ดกั บพระองค์ และกั บ
ของดาวิด
อิ สราเอล และบรรดาราชอาณา
(A พกษ D:AA-AD)
26 ฝ่ ายดาวิ ด บุ ต รชายเจสซี ได้ จักรทั)งสิ) นของประเทศต่ างๆ

(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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