
หนา 852พงศาวดาร ฉบับที่หนึ่ง
ตั้งแตอาดัมถึงโนอาห

1อาดัม เสท เอโนช
2 เคนัน มาหะลาเลล ยาเรด
3 เอโนค เมธูเสลาห ลาเมค
4โนอาห เชม ฮาม ยาเฟท

บุตรชายท้ังหลาย
ของยาเฟท

5 บุตรชายทั้ งหลายของยาเฟท
ชื่อ โกเมอร มาโกก มีเดีย ยา-
วาน ทูบัล เมเชค และทิราส
6 บุตรชายทั้ งหลายของโกเมอร
ชื่อ อัชเคนัส รีฟาท และโทการ-
มาห
7 บุตรชายทั้ งหลายของยาวาน
ชื่อ เอลีชาห ทารชิช คิทธิม และ
โดดานิม

ผูสืบสายโลหิตของฮาม
8 บุตรชายทั้งหลายของฮาม ชื่อ
คูช มิสรายิม พูต และคานาอัน
9 บุตรชายทั้ งหลายของคูช ชื่อ
เส-บา ฮาวิลาห สับทา ราอามา
และสับเทคา บุตรชายทั้งหลาย
ของราอามา ชื่อ เชบาและเด-
ดาน
10 คูชใหกําเนิดบุตรชื่อนิมโรด
เขาเริ่ มเปนคนมีอํานาจมากบน
แผนดินโลก
11 มิสรายิมใหกําเนิดบุตรชื่ อ
ลูดิม อานามิม เลหะบิม นัฟทู-
ฮิม

12ปทรุสิม คัสลูฮิม (ผูซึ่งออก
มาจากเขาคือคนฟลิสเตีย) และ
คัฟโทริม
13 คานาอันใหกําเนิดบุตรหัวป
ชื่อไซดอนและเฮท
14 และคนเยบุส คนอาโมไรต
คนเกอรกาชี
15 คนฮีไวต คนอารคี คนสินี
16 คนอารวัด คนเศเมอร และ
คนฮามัท

บุตรชายท้ังหลาย
ของเชม

17 บุตรชายทั้งหลายของเชมชื่อ
เอลาม อัสชูร อารฟคชาด ลูด
อารัม อูส ฮุล เกเธอร และเม-
เชค
18 อารฟคชาดใหกําเนิ ดบุตร
ชื่อเชลาห และเชลาหใหกําเนิด
บุตรชื่อเอเบอร
19 เอเบอร ใหกําเนิดบุตรชาย
สองคน คนหนึ่ งชื่ อเพเลก
เพราะในสมัยของเขาแผนดินถูก
แบงแยก และนองชายของเขา
ชื่อโยกทาน
20 โยกทานให กําเนิ ดบุตรชื่ อ
อัลโมดัด เชเลฟ ฮาซาร-มาเวท
และเยราห
21 ฮาโดรัม อุซาล และดิคลาห
22 เอบาล อาบีมาเอล เชบา
23 โอฟร ฮาวิลาห และโยบับ
คนเหลานี้ เปนบุตรชายทั้งหลาย
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หนา 853
ของโยกทาน

ตั้งแตเชมถึงอับราฮัม
24 เชม อารฟคชาด เชลาห
25 เอเบอร เปเลก เรอู
26 เสรุก นาโฮร เทราห
27 อับราม คืออับราฮัม
28 บุตรชายของอับราฮัม ชื่ อ
อิสอัค และอิชมาเอล

บุตรชายท้ังหลาย
ของอิชมาเอล

29 ตอไปนี้ เปนพงศ พันธุ ของ
เขา บุตรหัวปของอิชมาเอล คือ
เนบาโยธ และเคดาร อัดบีเอล
มิบสัม
30 มิชมา ดูมาห มัสสา ฮาดัด
เทมา
31 เยทูร นาฟช และเคเดมาห
คนเหลานี้ เปนบุตรชายของอิช-
มาเอล

บุตรชายท้ังหลาย
ของนางเคทูราห

32 บุตรชายทั้ งหลายของนาง
เคทูราหภรรยานอยของอับรา-
ฮัม คือ นางใหกําเนิดบุตรชื่อ
ศิมราน โยกชาน เมดาน มีเดียน
อิชบาก และชูอาห และบุตรชาย
ของโยกชาน ชื่อ เชบาและเด-
ดาน
33 บุตรชายของมีเดียน ชื่อ เอ-
ฟาห เอเฟอร ฮาโนค อาบีดา
และเอลดาอาห ทั้ งหมดนี้ เปน
ลูกหลานของนางเคทูราห

บุตรชายท้ังหลาย
ของอับราฮัมกับอิสอัค

34 อับราฮัมใหกําเนิดบุตรชื่ อ
อิสอัค บุตรชายของอิสอัค ชื่อ
เอซาว และอิสราเอล
บุตรชายท้ังหลายของเอซาว

35 บุตรชายของเอซาว ชื่อ เอ-
ลีฟส เรอูเอล เยอูส ยาลาม และ
โคราห
36 บุตรชายของเอลีฟส ชื่อ เท-
มาน โอมาร เศฟ กาทาม เคนัส
ทิมนาและอามาเลข
37 บุตรชายของเรอูเอล ชื่ อ
นาหาท เศ-ราห ชัมมาห และ
มิสซาห
38 บุตรชายของเสอีร ชื่อ โล-
ทาน โชบาล ศิเบโอน อานาห
ดีโชน เอเซอร และดีชาน
39 บุตรชายของโลทาน ชื่อ โฮรี
และโฮมาม และนองสาวของ
โลทานชื่อทิมนา
40 บุตรชายของโชบาล ชื่อ เอ-
ลียัน มานาฮาท เอบาล เชฟ
และโอนัม บุตรชายของศิเบโอน
ชื่อ อัยยาห และอานาห
41 บุตรชายของอานาห ชื่อ ดี-
โชน บุตรชายของดีโชน ชื่ อ
อัมราม เอชบาน อิธราน และ
เคราน
42 บุตรชายของเอเซอร ชื่ อ
บิลฮาน ศาวาน และยาอาคัน
บุตรชายของดีโชน ชื่อ อูศ และ

1 พงศาวดาร 1
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หนา 854
อารัน

บรรดากษัตริยแหง
แผนดินเอโดม

43 ต อไปนี้ เป นกษัตริย ผู ทรง
ครอบครองอยูในแผนดินเอโดม
กอนที่มีกษัตริยครอบครองอยู
เหนือคนอิสราเอล คือ เบลา
บุตรชายเบโอร เมืองหลวงของ
ทานชื่อดินฮาบาห
44 เมื่ อเบลาสิ้ นพระชนมแล ว
โยบับบุตรชายเศ-ราหชาวเมือง
โบสราหข้ึนครอบครองแทน
45 เมื่ อโยบับสิ้ นพระชนมแลว
หุ ช าม ช าวแผ น ดิ น ขอ ง คน
เทมานขึ้นครอบครองแทน
46 เมื่ อหุชามสิ้ นพระชนมแลว
ฮาดั ดบุตรชายของเบดั ดผู รบ
ชนะคนมีเดียนในทุ งแหงโมอับ
ข้ึนครอบครองแทน เมืองหลวง
ของทานชื่ออาวีท
47 เมื่ อฮาดัดสิ้ นพระชนมแลว
สัมลาหชาวเมืองมัสเรคาห ข้ึ น
ครอบครองแทน
48 เมื่อสัมลาหสิ้นพระชนมแลว
ชาอู ลชาวเมื องเรโหโบทอยู
ที่แมน้ําข้ึนครอบครองแทน
49 เมื่ อชาอูลสิ้ นพระชนมแลว
บาอัลฮานันบุตรชายอัคโบร ข้ึน
ครอบครองแทน
50 เมื่อบาอัลฮานันสิ้นพระชนม
แลว ฮาดัดข้ึนครอบครองแทน
เมืองหลวงของทานชื่อปาอี และ

มเหสีของทานมีพระนามวา เม-
เหทาเบล ธิดาของมัทเรด ธิดา
ของเมซาหับ
เจานายท้ังหลายของเอโดม

51 และฮาดั ดก็ สิ้ นพระชนม
เจานายของเอโดมคือ เจานาย
ทิมนา เจานายอาลียาห เจานาย
เยเธท
52 เจานายโอโฮลีบามาห เจา
นายเอลาห เจานายปโนน
53 เจานายเคนัส เจานายเทมาน
เจานายมิบซาร
54 เจานายมักดีเอล และเจา
นายอิราม คนเหลานี้ เปนเจา
นายของเอโดม

บุตรชายท้ังหลาย
ของอิสราเอล

2ต อไปนี้ เป นบุตรชายของ
อิสราเอล คือ รูเบน สิเม-

โอน เลวี ยูดาห อิสสาคาร เศ-
บูลุน
2ดาน โยเซฟ เบนยามิน นัฟ-
ทาลี กาด และอาเชอร
บุตรชายท้ังหลายของยูดาห

3 บุตรชายของยูดาหชื่ อ เอร
โอนัน และเช-ลาห ทั้งสามคนนี้
บุตรสาวของชูวาคนคานาอันให
กําเนิดแกทาน ฝายเอรบุตรหัว
ปของยูดาหนั้นเปนคนชั่วในสาย
พระเนตรของพระเยโฮวาห และ
พระองคทรงสังหารเขาเสีย
4ทามารบุตรสะใภของทานก็ให

1 พงศาวดาร 1, 2
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หนา 855
กําเนิ ดบุตรชื่ อเปเรศและเศ-
ราหใหทานดวย ยูดาหมีบุตร
ชายหาคนดวยกัน
5 บุตรชายของเปเรศชื่อเฮสโรน
และฮามูล
6 บุตรชายของเศ-ราหคือ ศิมรี
เอธาน เฮมาน คาลโคล และ
ดารา หาคนดวยกัน
7 บุตรชายของคารมีชื่อ อาคาน
ผูนําความเดือดรอนใหแกอิส-
ราเอล ผูละเมิดในเรื่องของที่ถูก
สาปแชงนั้น
8และบุตรชายของเอธาน ชื่ อ
อาซาริยาห
9 บุตรชายของเฮสโรนซึ่งกําเนิด
แกทานนั้นคือ เยราเมเอล ราม
และเคลุบัย
10 รามใหกําเนิดบุตรชื่ออัมมี-
นาดับ และอัมมีนาดับใหกําเนิด
บุตรชื่ อนาโชน เจานายในบุตร
ของยูดาห
11 นาโชนใหกําเนิดบุตรชื่อสัล-
มา สัลมาใหกําเนิดบุตรชื่อโบ-
อาส
12 โบอาสใหกําเนิดบุตรชื่อโอ-
เบด โอเบดใหกําเนิดบุตรชื่ อ
เจสซี

ผูสืบสายโลหิตของเจสซี
13 เจสซีใหกําเนิดเอลีอับบุตร
หัวปของทาน อาบีนาดับที่สอง
ชิเมอาที่สาม
14 นาธันเอลที่สี่ รัดดัยที่หา

15 โอเซมที่หก ดาวิดที่เจ็ด
16 และพ่ีสาวของเขาคือเศรุยาห
และอาบีกายิล บุตรชายของนาง
เศรุยาหชื่ออาบีชัย โยอาบและ
อาสาเฮล สามดวยกัน
17 อาบีกายิลใหกําเนิดบุตรชื่ อ
อามาสา และบิดาของอามาสา
ชื่อเยเธอรคนอิชมาเอล
ผูสืบสายโลหิตของคาเลบ

18 คาเลบบุตรชายเฮสโรนให
กําเนิดบุตรกับอาซุบาหภรรยา
ของตน และกับเยรีโอท ตอไปนี้
เปนบุตรชายของนาง คือ เย-
เชอร โชบับ และอารโดน
19 เมื่ ออาซุ บาห สิ้ นชี พแล ว
คาเลบก็แตงงานกับเอฟราธาห
ผู ใหกําเนิดบุตรชื่ อเฮอรใหแก
ทาน
20 เฮอร ใหกําเนิดบุตรชื่ ออุ รี
และอุรีใหกําเนิดบุตรชื่ อเบซา-
เลล
ผูสืบสายโลหิตคนอื่นของ

เฮสโรนโดยบุตรสาวของมาคีร
21 ภายหลั งเฮสโรนได เข าหา
บุตรสาวของมาคีรบิดาของกิเล-
อาด และไดแตงงานดวยเมื่ อ
ทานมีอายุหกสิบป และนางได
กําเนิดบุตรใหทานชื่อ เสกุบ
22 และเสกุบใหกําเนิดบุตรชื่ อ
ยาอีร ผูมีหัวเมืองย่ีสิบสามหัว
เมืองในแผนดินกิเลอาด
23 แตจากหัวเมืองเหลานั้น เขา

1 พงศาวดาร 2
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หนา 856
ไดยึดเกชูรกับอารัม พรอมกับ
หัวเมืองตางๆของยาอีร และหัว
เมืองเคนาท กับบรรดาชนบท
ของหัวเมืองหกสิบชนบทดวย
กัน ทั้ งสิ้ นเหลานี้ เปนของลูก
หลานมาคีรบิดาของกิเลอาด
24 ภายหลั งเฮสโรนสิ้ นชีพใน
คาเลบเอฟราธาห แลวอาบียาห
ภรรยาของเฮสโรนก็คลอดบุตร
ใหแก เขาชื่ ออัชฮูร ผู เปนบิดา
ของเทโคอา
ผูสืบสายโลหิตของเยราเมเอล
25 บุตรชายทั้ งหลายของเยรา-
เมเอลบุตรหัวปของเฮสโรน คือ
ราม บุตรหัวปของทาน บุนาห
โอเรน โอเซม และอาหิยาห
26 เยราเมเอลมีภรรยาอี กคน
หนึ่งชื่ออาทาราห นางเปนมาร-
ดาของโอนัม
27 บุตรชายของรามบุตรหั วป
ของเยราเมเอลชื่อ มาอัส ยามีน
และเอเคอร
28 บุตรชายของโอนัมชื่อ ชัมมัย
และยาดา บุตรชายของชัมมัยชื่อ
นาดับและอาบีชูร
29 ภรรยาของอาบีชูรชื่ ออาบี-
ฮาอิล และนางคลอดอัคบาน
และโมลิดใหทาน
30 บุตรชายของนาดับชื่ อ เส-
เลด และอัปปาอิม แตเสเลดได
สิ้นชีพไมมีบุตร
31 บุตรชายของอัปปาอิม ชื่ อ

อิชอี บุตรชายของอิชอีชื่อ เชชัน
บุตรของเชชันชื่อ อัคลัย
32 บุตรชายของยาดานองชาย
ของชัมมัยชื่อ เยเธอร และโย-
นาธาน และเยเธอรสิ้นชีพไมมี
บุตร
33 บุตรชายของโยนาธาน ชื่ อ
เปเลธ และศาซา เหลานี้ เปน
ลูกหลานของเยราเมเอล

ผูสืบสายโลหิตของเชชัน
34 ฝายเชชันไมมีบุตรชายมีแต
บุตรสาว แตเชชันมีทาสชาว
อียิปตอยูคนหนึ่งชื่อ ยารฮา
35 เชชันจึงยกบุตรสาวของตน
ให เป นภรรยาของยารฮาทาส
ของตน และนางก็คลอดบุตรให
เขาชื่อ อัททัย
36 อัททัยใหกําเนิดบุตรชื่อนา-
ธัน และนาธันใหกําเนิดบุตรชื่อ
ศาบาด
37 ศาบาดใหกําเนิดบุตร ชื่ อ
เอฟลาล และเอฟลาลใหกําเนิด
บุตรชื่อโอเบด
38 โอเบดใหกําเนิดบุตรชื่อเยฮู
เยฮูใหกําเนิดบุตรชื่ออาซาริยาห
39 อาซาริยาหใหกําเนิดบุตรชื่อ
เฮเลส และเฮเลสใหกําเนิดบุตร
ชื่อเอลาอาสาห
40 เอลาอาสาห ใหกําเนิดบุตร
ชื่ อสิสะมัย และสิสะมัยให
กําเนิดบุตรชื่อชัลลูม
41 ชัลลูมใหกําเนิดบุตรชื่ อเย-

1 พงศาวดาร 2

(24) 1 พศด 4:5 (31) 1 พศด 2:34-35
(36) 1 พศด 11:41
(37) 2 พศด 23:1
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หนา 857
คามิยาห และเยคามิยาหให
กําเนิดบุตรชื่อเอลีชามา

ผูสืบสายโลหิตของ
เยราเมเอลและคาเลบ

42 บุตรชายของคาเลบนองชาย
ของเยราเมเอลชื่อ เมชาบุตรหัว
ปของทาน ผู เปนบิดาของศิฟ
และบุตรชายของมาเรชาห ผู
เปนบิดาของเฮโบรน
43 บุตรชายของเฮโบรนชื่อ โค-
ราห ทัปปูวาห เรเคม และเชมา
44 เชมาใหกําเนิดบุตรชื่อราฮัม
ผู เปนบิดาของโยรเคอัม และ
เรเคมใหกําเนิดบุตรชื่อชัมมัย
45 บุตรชายของชัมมัยคือ มา-
โอน และมาโอนเปนบิดาของ
เบธซูร
46 เอฟาหภรรยานอยของคา-
เลบคลอดบุตรชื่อฮาราน โมซา
และกาเซส และฮารานใหกําเนิด
บุตรชื่อกาเซส
47 บุตรชายของยาดัยชื่อ เรเกม
โยธาม เกชาน เปเลท เอฟาห
และชาอัฟ
48 มาอาคาห ภรรยาน อยของ
คาเลบคลอดบุตรชื่อเชเบอรและ
ทีรหะนาห
49 นางคลอดบุตรชื่ อชาอัฟ ผู
เปนบิดาของมัดมันนาห เชวา
ผู เปนบิดาของมัคเบนาห และ
บิดาของกิเบอาดวย บุตรสาว
ของคาเลบชื่ออัคสาห

ตั้งแตคาเลบบุตรเฮอร
50 เหลานี้เปนลูกหลานของคา-
เลบบุตรชายของเฮอร บุตรหัวป
ของเอฟราธาห ชื่อ โชบาล บิดา
ของคีริยาทเยอาริม
51 สัลมาบิดาของเบธเลเฮมและ
ฮาเรฟบิดาของเบธกาเดอร
52 โชบาลบิดาของคีริยาทเยอา-
ริมมีบุตรชายอีกชื่ อ ฮาโรเอห
และครึ่งหนึ่งของคนเมนูโหท
53 และครอบครัวของคี รียาท-
เยอาริม คือครอบครัวอิทไรต
ครอบครัวปุไท ครอบครัวชุมัท
ครอบครัวมิชรา จากคนเหลานี้
บังเกิดชาวโศราห และชาวเอช-
ทาโอล
54 บุตรชายของสัลมาคือ เบธ-
เลเฮม ชาวเนโทฟาห อัทโรท
วงศวานของโยอาบ และครึ่ ง
หนึ่งของคนเมนูโหท ผูเปนชาว
โศราห
55 ทั้ งครอบครัวของอาลักษณ
ซึ่งอยู ณ เมืองยาเบสคือ ครอบ
ครัวทิราไธต ครอบครัวชิเมอี
และครอบครัวสุคา เหลานี้ เปน
คนเคไนตผูมาจากฮัมมัท ผูเปน
บิดาวงศวานของเรคาบ

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

3ตอไปนี้ เปนโอรสของดาวิด
ประสู ติ ให แก พระองค ใน

กรุงเฮโบรน อัมโนนโอรสหัวป

1 พงศาวดาร 2, 3

(49) ยชว 15:17 (50) ยชว 9:17; 18:14; 1 พศด 4:4
(55) วนฉ 1:16; 2 พกษ 10:15; ยรม 35:2
(1) ยชว 15:56; 1 ซมอ 25:39-43; 2 ซมอ 3:2-5
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หนา 858
พระนางอาหิโนอัมชาวยิสเรเอล
ประสูติ องคที่ สองคือดาเนียล
พระนางอาบีกายิลชาวคารเมล
ประสูติ
2องคที่สามคืออับซาโลม โอรส
ของมาอาคาหราชธิดาของทัล-
มัย กษัตริยของเมืองเกชูร องค
ที่ สี่ คืออาโดนียาห โอรสของ
ฮักกีท
3องคที่หาคือเชฟาทิยาห พระ
นางอาบีทัลประสูติ องคที่หกคือ
อิทเรอัม เอกลาหมเหสีของพระ
องคประสูติ
4ทั้ งหกองคประสูติใหแกพระ
องคในกรุงเฮโบรน ที่นั่ นพระ
องคทรงครอบครองเจ็ดปกับหก
เดือน และพระองคทรงครอบ
ครองในกรุงเยรูซาเล็มสามสิบ
สามป
5ตอไปนี้ เปนโอรสที่ประสูติให
แกพระองคในกรุงเยรูซาเล็มคือ
ชิเมอา โชบับ นาธันและซาโล-
มอน สี่ องคนี้พระนางบัทชูวา
บุตรสาวของอัมมีเอลประสูติ
6แลวก็มีอิบฮาร เอลีชามา เอ-
ลีเฟเลท
7โนกาห เนเฟก ยาเฟย
8 เอลีชามา เอลียาดา และเอลี-
เฟเลท เกาองคดวยกัน
9ทั้ งสิ้ นนี้ เปนโอรสของดาวิด
นอกเหนือจากบุตรชายของนาง
สนม และทามารเปนขนิษฐาของ

โอรส
ผูสืบสายโลหิตของ
ดาวิดถึงเศเดคียาห

10 โอรสของซาโลมอนคือเรโห-
โบอัม โอรสของเรโหโบอัมคือ
อาบียาห โอรสของอาบียาหคือ
อาสา โอรสของอาสาคือเยโฮ-
ชาฟท
11 โอรสของเยโฮชาฟทคือโยรัม
โอรั สของโยรั มคื ออาหั สยาห
โอรสของอาหัสยาหคือโยอาช
12 โอรสของโยอาชคืออามาซิ-
ยาห โอรสของอามาซิยาหคือ
อาซาริยาห โอรสของอาซาริยาห
คือโยธาม
13 โอรสของโยธาม คืออาหัส
โอรสของอาหั สคือเฮเซคี ยาห
โอรสของเฮเซคียาหคือมนัสเสห
14 โอรสของมนัสเสหคืออาโมน
โอรสของอาโมนคือโยสิยาห
15 โอรสของโยสิยาห คือโยฮา-
นันโอรสหัวป องคที่สองคือเย-
โฮยาคิม องคที่สามคือเศเดคี-
ยาห องคที่สี่คือชัลลูม
16 โอรสของเยโฮยาคิมคือเย-
โคนิยาห โอรสของเยโคนิยาห
คือเศเดคียาห
ผูสืบสายโลหิตของเยโคนิยาห
17 และโอรสของเยโคนิยาหชื่ อ
อัสสีร เชอัลทิเอลโอรสของพระ
องค
18 มัลคีราม เปดายาห เชนาส-

1 พงศาวดาร 3

(2) 2 ซมอ 13:37; 15:1; 1 พกษ 1:5 (3) 2 ซมอ 3:5 (4) 2 ซมอ 2:11; 5:5
(5) 2 ซมอ 12:24-25; 1 พศด 14:4-7 (8) 2 ซมอ 5:14-16 (9) 2 ซมอ 13:1
(10) 1 พกษ 11:43; มธ 1:7-10 (16) 2 พกษ 24:17; มธ 1:11 (17) มธ 1:12
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หนา 859
ซาร เยคามิยาห โฮชามา เนดา-
บียาห
19 และบุตรชายของเปดายาห
คือ เศรุบบาเบลและชิเมอี และ
บุตรชายของเศรุบบาเบล คือ
เมชุลลาม ฮานันยาห และนอง
สาวของเขาชื่อเชโลมิท
20 ฮาชูบาห โอเฮล เบเรคิยาห
ฮาสาดิยาห และยูชับเฮเลด หา
คนดวยกัน
21 บุตรชายของฮานันยาห คือ
เป-ลาทียาหและเยชายาห  ลูก
หลานของเรไฟยาห ลูกหลาน
ของอารนัน ลูกหลานของโอบา-
ดีห ลูกหลานของเชคานิยาห
22 บุตรชายของเชคานิยาห คือ
เชไมอาห และบุตรชายของเช-
ไมอาหคือ ฮัทธัช อิกาล บารี-
ยาห เนอารียาหและชาฟท หก
คนดวยกัน
23 บุตรชายของเนอารียาห คือ
เอลีโอนัย เฮเสคียาห และอัสรี-
คัม สามคนดวยกัน
24 บุตรชายของเอลี โอนั ยคื อ
โฮดาวิยาห เอลียาชีบ เปไลยาห
อักขูบ โยฮานัน เดไลยาห และ
อานานี เจ็ดคนดวยกัน

ผูสืบสายโลหิตของยูดาห

4บุตรชายของยูดาหคือ เป-
เรศ เฮสโรน คารมี เฮอร

และโชบาล
2 เรอายาห บุตรชายโชบาลให

กําเนิดบุตรชื่อยาหาท และยา-
หาทใหกําเนิดบุตรชื่อ อาหุมัย
และลาฮาด เหลานี้ เปนครอบ
ครัวของชาวโศราห
3ตอไปนี้มาจากบิดาของเอตาม
คือยิสเรเอล อิชมา และอิดบาช
และนองสาวของเขาชื่ อฮัสเซ-
เลลโพนี
4และเปนูเอลผูเปนบิดาของเก-
โดร และเอเซอรผูเปนบิดาของ
หุชาห เหลานี้ เปนบุตรชายของ
เฮอร บุตรหัวปของเอฟราธาหผู
เปนบิดาของเบธเลเฮม

ผูสืบสายโลหิตของอัชฮูร
5อัชฮูรบิดาของเทโคอา มีภรร-
ยาสองคนคือ เฮลาหและนาอา-
ราห
6 นาอาราห คลอดอาหุ สซาม
เฮเฟอร เทเมนี และฮาอาหัช-
ทารีใหแกเขา เหลานี้ เปนบุตร
ชายของนาอาราห
7 บุตรชายของเฮลาห คือ เศเรท
ยาโศอาร และเอทนาน
8 ฮักโขสใหกําเนิดบุตรชื่ออานูบ
โศเบบาหและบรรดาครอบครัว
ของอาหารเฮลบุตรชายฮารูม
ยาเบสและคําอธิษฐานของตน
9ฝายยาเบสเปนผูมีเกียรติกวา
พ่ีนองทั้ งหลายของเขา มารดา
ของเขาเรียกชื่อเขาวา ยาเบส
กลาววา "เพราะเราคลอดเขา
ดวยความเจ็บปวด"

1 พงศาวดาร 3, 4

(22) อสร 8:2 (1) ปฐก 38:29; 46:12
(4) อพย 31:2; 1 พศด 2:50
(5) 1 พศด 2:24 (9) ปฐก 34:19
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หนา 860
10 ยาเบสทูลพระเจาของอิสรา-
เอลวา "โอ ขอพระองคทรงอวย
พระพรแกขาพระองค และขยาย
เขตแดนของขาพระองค และ
ขอพระหัตถของพระองคอยูกับ
ขาพระองค และขอพระองคทรง
รักษาขาพระองคใหพนจากเหตุ
ราย เพ่ือมิใหขาพระองคเจ็บใจ
ปวดกาย" และพระเจาทรงประ-
สาทตามที่เขาทูลขอ
11 เคลูบพ่ีชายของชูฮาหใหกํา-
เนิดบุตรชื่ อเมหิร ผู เปนบิดา
ของเอชโทน
12 เอชโทนใหกําเนิดบุตร ชื่ อ
เบธราฟา ปาเสอาห และเทหิน-
นาห ผู เปนบิดาของอิรนาหาช
เหลานี้เปนคนของเรคาห
13 บุตรชายของเคนัส คือโอท-
นีเอล และเสไรอาห และบุตร
ชายของโอทนีเอล คือฮาธาท
14 เมโอโนธัยใหกําเนิดบุตรชื่อ
โอฟราห และเสไรอารใหกําเนิด
บุตรชื่ อโยอาบ ผู เปนบิดาของ
ชาวหุบเขาเกหะราชิม เพราะ
พวกเขาเปนชางฝมือ
15 บุตรชายของคาเลบผู เป น
บุตรชายเยฟุนเนหคือ อิรู เอ-
ลาห และนาอัม และบุตรชาย
ของเอลาหคือเคนัส
16 บุตรชายของเยฮาลเลเลลคือ
ศิฟ ศิฟาห ทีรียา และอาสาเรล
17 บุตรชายของเอสราห คือเย-

เธอร เมเรด เอเฟอร และยา-
โลน และนางก็คลอดบุตรชื่ อ
มิเรียม ชัมมัย และอิชบาห ผู
เปนบิดาของเอชเทโมอา
18 และภรรยาของทานชื่อเยฮู-
ไดยาหคลอดเยเรดบิดาของเก-
โดร เฮเบอรบิดาของโสโค
และเยคูธีเอลบิดาของศาโนอาห
เหลานี้ เปนบุตรชายของบิทิยาห
ธิดาของฟาโรหผูที่ เมเรดไดแตง
งานดวย
19 บุตรชายภรรยาของทานชื่ อ
โฮดียาหนองสาวของนาฮัมเปน
บิดาของเคอีลาห ผูเปนคนเก-
เรม และเอชเทโมอาผู เปนคน
มาอาคาห
20 บุตรชายของชิโมนคือ อัม-
โนน รินนาห เบนฮานัน และ
ทิโลน บุตรชายของอิชอีคือ โศ-
เหท และเบนโซเฮท
ผูสืบสายโลหิตของเชลาห

21 บุตรชายของเชลาห ผู เป น
บุตรชายยูดาห คือ เอร บิดา
ของเลคาห ลาอาดาหบิดาของ
มาเรชาห และบรรดาครอบครัว
แห งวงศ วานของผู ทําผ าป าน
เนื้อละเอียดแหงวงศวานอัชเบ-
อา
22 และโยคิม และคนเมืองโค-
เซบา และโยอาช และสาราฟผู
ปกครองในเมืองโมอับ และยา-
ชูบิเลเฮม เปนเรื่ องแตโบราณ

1 พงศาวดาร 4

(11) ปฐก 38:1-5 (13) ยชว 15:17; วนฉ 3:9, 11
(14) นหม 11:35 (15) ยชว 14:6, 14; 15:13, 17; 1 พศด 6:56
(19) 2 พกษ 25:23 (21) ปฐก 38:1-5, 11, 14; 46:12
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กาล
23 คนเหลานี้ เปนชางหมอ เขา
อยูกับตนไมเล็กๆและร้ัวตนไม
ที่นั่นเขาอาศัยอยูกับกษัตริยรับ
ราชการ

ผูสืบสายโลหิตและ
หัวเมืองตางๆของสิเมโอน

24 บุตรชายของสิเมโอนชื่อ เน-
มูเอล ยามีน ยารีบ เศ-ราห
และชาอูล
25 บุตรชายของชาอูลคือชัลลูม
บุตรชายของชั ลลู มคื อมิ บสั ม
บุตรชายของมิบสัมคือมิชมา
26 บุตรชายของมิชมาคือฮัมมู-
เอล บุตรชายของฮัมมูเอลคือ
ศักเกอร บุตรชายของศักเกอร
คือชิเมอี
27 ชิ เมอี มี บุ ตรชายสิ บหกคน
และบุตรสาวหกคน แตพ่ี
นองของชิ เมอีหามีบุตรมากไม
ครอบครั วของเขาก็ ไมทวีมาก
ข้ึนอยางกับคนยูดาห
28 เขาทั้ งหลายอาศั ยอยู ใน
เมืองเบเออรเชบา โมลาดาห
ฮาซารชูอาล
29 และที่บิลฮาห เอเซม โทลัด
30 เบธูเอล โฮรมาห ศิกลาก
31 เบธมารคาโบท ฮาซารสูสิม
เบธบิรี และที่ชาอาราอิม เหลานี้
เปนหัวเมืองของเขาจนถึงดาวิด
ข้ึนครอบครอง
32 และชนบทของเขาทั้ งหลาย

คือเอตาม อายิน ริมโมน โทเคน
และอาชัน หาหัวเมือง
33 รวมอยูกับบรรดาชนบทของ
เขาซึ่ งอยู รอบหัวเมืองเหล านี้
ไกลไปจนถึงเมืองบาอัล เหลานี้
เปนภูมิลําเนาของเขา และ
สํามะโนครัวเชื้อสายของเขา
34 เมโชบับ ยัมเลค โยชาหบุตร
ชายอามาซิยาห
35 โยเอล เยฮูบุตรชายโยชิบี-
ยาห ผูเปนบุตรชายเสไรอาห ผู
เปนบุตรชายอาสิเอล
36 เอลีโอนัย ยาอาโคบาห เย-
โชฮายาห อาสายาห อาดีเอล
เยสิมีเอล เบไนยาห
37 ศีซาบุตรชายชิฟ ผูเปนบุตร
ชายอาโลน ผู เปนบุตรชายเย-
ดายาห ผูเปนบุตรชายชิมรี ผู
เปนบุตรชายเชไมอาห
38 ทานที่ กลาวชื่ อมานี้ เปนเจา
นายในครอบครัวของทาน และ
เรือนบรรพบุรุษของเขาทั้งหลาย
ก็เพ่ิมข้ึนมากมาย
คนสิเมโอนชนะเกโดรและ
คนอามาเลขที่ภูเขาเสอีร

39 เขาทั้งหลายไดเดินทางไปถึง
ทางเขาเมืองที่เกโดร ถึงขางทิศ
ตะวันออกของหุบเขา เพ่ือหา
ทุงหญาใหฝูงแพะแกะของเขา
40 เขาทั้ งหลายก็ พบทุ งหญ า
อุดมดี และแผนดินนั้นก็กวาง
ขวางเงียบและสงบสันติ เพราะ

1 พงศาวดาร 4

(24) กดว 26:12-14
(27) กดว 2:9, 12-13
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ชาวเมืองที่ อยู กอนนั้ นเปนคน
ฮาม
41 แล วคนเหล านี้ ซึ่ งมี ชื่ อใน
สํามะโนครั วได เข ามาในสมั ย
ของเฮเซคียาหกษัตริยแหงยู-
ดาห และโจมตีเต็นทของเขา
และที่อยูอาศัยทั้งหลายที่พบอยู
ที่ นั่ น และกวาดลางเขาเสียจน
ถึงทุกวันนี้ แลวก็ตั้ งภูมิลําเนา
อยู ในที่ ของเขา เพราะที่นั่ นมี
ทุงหญาใหฝูงแพะแกะของเขา
42 สวนหนึ่งของเขาเหลานั้นคือ
ส วนคนสิ เมโอนห าร อยคนพา
กันไปที่ภูเขาเสอีร มีประมุขชื่อ
เป-ลาทียาห เนอารียาห เรไฟ-
ยาห และอุ สซี เอลบุตรชายทั้ ง
หลายของอิชอี
43 และเขาไดโจมตีคนอามาเลข
ส วนที่ เหลื ออยู ซึ่ งหนี รอดไป
แลวเขาทั้งหลายก็อาศัยอยูที่นั่น
จนทุกวันนี้

ผูสืบสายโลหิตของรูเบน
ถึงสมัยการเปนเชลย

5บุตรชายของรูเบนบุตรหัวป
ของอิสราเอล (เขาเปนบุตร

หัวปก็จริง แตเพราะเขาไดกระ-
ทําใหที่ นอนของบิดาของเขามี
มลทิน สิทธิบุตรหัวปของเขาจึง
ตกอยู กับบุตรชายของโยเซฟผู
เปนบุตรชายอิสราเอล แตโย-
เซฟมิไดข้ึนทะเบียนไวในสํามะ-
โนครัวเชื้อสายตามสิทธิบุตรหัว

ป
2แมวายูดาหมีกําลังมากในพวก
พ่ีนองของตน และเจานายองค
หนึ่ งก็มาจากเขา แตสิทธิบุตร
หัวปก็ยังเปนของโยเซฟ)
3 บุตรชายของรู เบนบุตรหั วป
ของอิสราเอล คือ ฮาโนค ปลลู
เฮสโรนและคารมี
4 บุตรชายของโยเอลคือเชไม-
อาห บุตรชายของเชไมอาหคือ
โกก บุตรชายของโกกคือชิเมอี
5 บุตรชายของชิ เมอี คือมีคาห
บุตรชายของมีคาหคือเรอายาห
บุตรชายของเรอายาหคือบาอัล
6 บุตรชายของบาอัลคือเบเอ-
ราห ผู ซึ่ งทิกลัทปเลเสอร
กษัตริยเมืองอัสซีเรียไดกวาดไป
เปนเชลย ทานเปนเจานายของ
คนรูเบน
7และญาติของท านตามครอบ
ครัวเมื่อข้ึนทะเบียนสํามะโนครัว
เชื้ อสายไวนั้นคือ เจาเยอีเอล
และเศคาริยาห
8และเบลาบุตรชายอาซาส บุตร
ชายเชมา บุตรชายโยเอล ผูอา-
ศัยอยู ในอาโรเออร ไกลไปถึง
เมืองเนโบและบาอัลเมโอน

คนรูเบนทวีมากขึ้น
ในทางทิศตะวันออก

9ท านอาศั ยอยู ทางทิ ศตะวั น
ออกไกลออกไปถึ งทางเข าถิ่ น
ทุรกันดาร ซึ่งอยูฟากขางนี้ของ

1 พงศาวดาร 4, 5

(41) 2 พกษ 18:8; 19:11 (43) 1 ซมอ 15:8; 30:17 (1) ปฐก 29:32; 35:22; 48:15
(2) ปฐก 49:8, 10; สดด 60:7; 108:8 (3) ปฐก 46:9; อพย 6:14 (6) 2 พกษ 18:11
(7) 1 พศด 5:17 (8) กดว 32:34; ยชว 12:2; 13:15-16 (9) ยชว 22:8-9
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แมน้ํายูเฟรติสดวย เพราะสัตว
เลี้ ยงของเขาทวีมากข้ึนในแผน
ดินกิเลอาด
10 ในรั ชกาลของซาอู ลเขาทั้ ง
หลายทําสงครามกับคนฮาการผู
ตองลมตายดวยมือของเขา เขา
ทั้ งหลายอาศัยอยู ในเต็นทของ
เขาตลอดแถบตะวันออกของกิ-
เลอาด

ผูสืบสายโลหิตของกาด
11 ลูกหลานของกาดอาศัยอยู
ตรงหนาเขาในแผนดินบาชาน
ไปจนถึงเมืองสาเลคาห
12 โยเอลเปนเจา ชาฟามเปนที่
สอง ยานัย และชาฟทในบาชาน
13 และวงศ ญาติ ของเขาตาม
เรือนบรรพบุรุษของเขา คือ
มีคาเอล เมชุลลาม เชบา โยรัย
ยาคาน ศิอา และเอเบอร เจ็ด
คนดวยกัน
14 คนเหลานี้ เปนบุตรอาบีฮา-
อิล ผู เปนบุตรชายหุรี ผู เปน
บุตรชายยาโรอาห ผู เปนบุตร
ชายกิเลอาด ผู เปนบุตรชาย
มีคาเอล ผู เปนบุตรชายเยชิชัย
ผูเปนบุตรชายยาโด ผูเปนบุตร
ชายบุส
15 อาหิเปนบุตรชายอับดีเอล ผู
เปนบุตรชายกุนี เปนเจานาย
ในเรือนบรรพบุรุษของเขา
16 และเขาทั้ งหลายอาศัยอยูใน
กิเลอาด ในบาชาน และตามหัว

เมือง และในเขตทุงหญาทั้งสิ้น
ของชาโรนจนสุดเขต
17 คนเหลานี้ทั้งสิ้นข้ึนทะเบียน
สํามะโนครัวเชื้อสายไวในรัชกาล
ของโยธามกษัตริ ย แห งยูดาห
และในรั ชกาลของเยโรโบอั ม
กษัตริยแหงอิสราเอล

คนรูเบน คนกาด
และคนตระกูลมนัสเสห
ครึ่งหน่ึงชนะชนชาติอื่น

18 คนรูเบน คนกาด และคน
ตระกูลมนัสเสหครึ่ งหนึ่ งมีคน
เกงกลา ผูถือดั้งและดาบ และ
โกงธนู ชํานาญศึกสี่หมื่ นสี่ พัน
เจ็ดรอยหกสิบคน พรอมที่ จะ
เขารบ
19 เขาทําศึกกับคนฮาการ เยทูร
นาฟช และโนดับ
20 และเมื่ อเขาไดรับความชวย
เหลือ คนฮาการและพวกที่อยู
ด วยทุ กคนก็ ถู กมอบไว ในมื อ
ของเขา เพราะเขารองทูลตอ
พระเจาในการสงคราม และพระ
องคทรงประสาทตามคําทูลของ
เขา เพราะเขาทั้งหลายวางใจใน
พระองค
21 เขาไดกวาดเอาฝู งสัตว ของ
ขาศึกไป คืออูฐหาหมื่นตัว แกะ
สองแสนหาหมื่นตัว  ลาสองพัน
และคนหนึ่งแสน
22 เพราะเขาล มตายเสี ยมาก
ดวยการศึกครั้ งนั้ นเปนมาจาก

1 พงศาวดาร 5

(10) ปฐก 25:12 (11) กดว 26:15-18; พบญ 3:10; ยชว 13:11, 24-28
(16) 1 พศด 27:29; พซม 2:1 (17) 2 พกษ 14:16, 28 (19) ปฐก 25:15; 1 พศด 1:31
(20) 1 พศด 5:22; 2 พศด 14:11-13; สดด 9:10 (22) ยชว 23:10; 2 พกษ 15:29
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พระเจา และเขาทั้งหลายอาศัย
อยู ในที่ ของเขาจนถูกกวาดไป
เปนเชลย
23 คนตระกูลมนัสเสหครึ่งหนึ่ง
อาศัยอยูในแผนดินนั้น เขามีคน
มากข้ึนดวยกันตั้ งแตเมืองบา-
ชานถึงเมืองบาอัลเฮอรโมน เส-
นีร และภูเขาเฮอรโมน
24 ต อไปนี้ เป นหั วหน าเรื อน
บรรพบุรุษของเขาคือ เอเฟอร
อิชอี เอลีเอล อัสรีเอล เยเรมีย
โฮดาวิยาห และยาดีเอล เปน
ทแกลวทหาร คนมีชื่อเสียง เปน
หัวหนาเรือนบรรพบุรุษของเขา

คนมนัสเสห
ไหวรูปเคารพ

25 แต เขาทั้ งหลายละเมิ ดต อ
พระเจาแหงบรรพบุรุษของเขา
และเลนชูกับบรรดาพระของชน
ชาติ ทั้ งหลายแห งแผนดินนั้ น
ผู ซึ่ งพระเจาทรงทําลายเสียตอ
หนาเขาทั้งหลาย
26พระเจาแหงอิสราเอลจึงทรง
เร าจิ ตใจของปู ลกษัตริ ย แห ง
อัสซีเรีย และจิตใจของทิกลัท-
ปเลเสอรกษัตริยแห งอัสซี เรีย
และพระองคทรงกวาดเขาไปเสีย
คือ คนรูเบน คนกาด และคน
ตระกูลมนัสเสหครึ่ งหนึ่ ง และ
พาเขาทั้งหลายไปยังฮาลาห ฮา-
โบร ฮารา และแมน้ําเมืองโก-
ซาน จนถึงทุกวันนี้

ผูสืบสายโลหิตของเลวี

6บุตรชายของเลวีคือ เกอร-
โชม โคฮาท และเมรารี

2 บุตรชายของโคฮาทชื่ อ อัม-
ราม อิสฮาร เฮโบรน และอุสซี-
เอล
3 บุตรของอัมรามคือ อาโรน
โมเสส และนางมิเรียม บุตร
ชายอาโรนคือ นาดับ อาบีฮู เอ-
เลอาซาร และอิธามาร
ผูสืบสายโลหิตของพวกปุโรหิต

ถึงสมัยการเปนเชลย
4 เอเลอาซารใหกําเนิดบุตรชื่ อ
ฟเนหัส ฟเนหัสใหกําเนิดบุตร
ชื่ออาบีชูวา
5อาบีชูวาใหกําเนิดบุตรชื่อบุคคี
บุคคีใหกําเนิดบุตรชื่ออุสซี
6อุสซีใหกําเนิดบุตรชื่อเศ-รา-
หิยาห เศ-ราหิยาหใหกําเนิด
บุตรชื่อเมราโยท
7 เมราโยทให กําเนิ ดบุ ตรชื่ อ
อามาริยาห อามาริยาหใหกํา-
เนิดบุตรชื่ออาหิทูบ
8อาหิทูบใหกําเนิดบุตรชื่ อศา-
โดก ศาโดกใหกําเนิดบุตรชื่ อ
อาหิมาอัส
9อาหิมาอัสใหกําเนิดบุตรชื่ อ
อาซาริยาห อาซาริยาหใหกําเนิด
บุตรชื่อโยฮานัน
10 และโยฮานันใหกําเนิดบุตร
ชื่ออาซาริยาห (ทานนี้แหละที่
ทําหนาที่ ปุโรหิตอยูในพระวิหาร

1 พงศาวดาร 5, 6

(23) พบญ 3:9 (25) 2 พกษ 17:7 (26) 2 พกษ 15:19, 29; 17:6; 18:11
(1) ปฐก 46:11; อพย 6:16; กดว 26:57; 1 พศด 23:6 (2) 1 พศด 6:22
(3) ลนต 10:1-2 (8) 2 ซมอ 8:17; 15:27 (10) 1 พกษ 6:1; 2 พศด 3:1; 26:17-18
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ซึ่งซาโลมอนทรงสรางในเยรูซา-
เล็ม)
11 อาซาริยาหใหกําเนิดบุตรชื่อ
อามาริยาห อามาริยาหใหกํา-
เนิดบุตรชื่ออาหิทูบ
12 อาหิทู บให กําเนิ ดบุตรชื่ อ
ศาโดก ศาโดกใหกําเนิดบุตรชื่อ
ชัลลูม
13 ชัลลูมใหกําเนิดบุตรชื่อฮิล-
คียาห ฮิลคียาหใหกําเนิดบุตร
ชื่ออาซาริยาห
14 อาซาริยาหใหกําเนิดบุตรชื่อ
เสไรอาห เสไรอาหใหกําเนิด
บุตรชื่อเยโฮซาดัก
15 และเยโฮซาดักถู กกวาดไป
เปนเชลย เมื่อพระเยโฮวาหได
ทรงใหยูดาหและเยรูซาเล็มเขา
สู การถูกกวาดไปเปนเชลยดวย
หัตถของเนบูคัดเนสซาร

แตละครอบครัวของ
บุตรชายสามคนของเลวี

16 บุตรชายของเลวีคือ เกอร-
โชม โคฮาท และเมรารี
17 ตอไปนี้ เปนชื่อบุตรชายของ
เกอรโชมคือ ลิบนี และชิเมอี
18 บุตรชายของโคฮาทคือ อัม-
ราม อิสฮาร เฮโบรน และอุสซี-
เอล
19 บุตรชายของเมรารี คือ
มาหลี และมูชี เหลานี้ เปน
ครอบครัวของคนเลวีตามพงศ
พันธุบิดาของเขา

20 บุตรชายของเกอรโชม คือ
ลิบนี บุตรชายของลิบนีคือยา-
หาท บุตรชายของยาหาทคือ
ศิมมาห
21 บุตรชายของศิมมาหคือโย-
อาห บุตรชายของโยอาหคือ
อิดโด บุตรชายของอิดโดคือเศ-
ราห บุตรชายของเศ-ราหคือ
เยอาเธรัย
22 บุตรชายของโคฮาทคือ อัม-
มีนาดับ บุตรชายของอัมมีนา-
ดับคือโคราห บุตรชายของโค-
ราหคืออัสสีร
23 บุตรชายของอัสสีร คือเอล-
คานาห บุตรชายของเอลคานาห
คืออาบียาสาฟ บุตรชายของอา-
บียาสาฟคืออัสสีร
24 บุตรชายของอัสสีรคือทาหัท
บุตรชายของทาหัทคื ออุ รี เอล
บุตรชายของอุรีเอลคืออุสซียาห
บุตรชายของอุสซียาหคือชาอูล
25 บุตรชายของเอลคานาห คือ
อามาสัย และอาหิโมท
26 สําหรับเอลคานาหนั้น บุตร
ชายของเอลคานาหคือ โศฟย
บุตรชายของโศฟยคือนาหัท
27 บุตรชายของนาหัทคือเอลี-
อับ บุตรชายของเอลีอับคือเย-
โรฮัม บุตรชายของเยโรฮัมคือ
เอลคานาห
28 บุตรชายของซามูเอล คือ
วัสนีบุตรหัวปของเขา และอาบี-

1 พงศาวดาร 6

(11) 2 พศด 19:11; อสร 7:3 (12) 1 พศด 9:11 (14) 2 พกษ 25:18-21; นหม 11:11
(15) 1 พกษ 25:21 (16) ปฐก 46:11; อพย 6:16 (20) 1 พศด 6:42 (22) กดว 16:1
(25) 1 พศด 6:35-36 (26) 1 พศด 6:35 (27) 1 พศด 6:34
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ยาห
29 บุตรชายของเมรารีคือมาหลี
บุตรชายของมาหลีคือลิบนี บุตร
ชายของลิบนีคือชิเมอี บุตรชาย
ของชิเมอีคืออุสซาห
30 บุตรชายของอุสซาหคือชิเม-
อี บุตรชายของชิเมอีคือฮักกี-
ยาห บุตรชายของฮักกียาหคือ
อาสายาห
31 เหล านี้ เป นบุคคลที่ ดาวิด
ทรงแตงตั้งใหดูแลการรองเพลง
ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห
หลังจากที่หีบพันธสัญญามาตั้ ง
อยูที่นั่นแลว
32 เขาทั้งหลายทําการปรนนิบัติ
ดวยเพลง ขางหนาที่ พักอาศัย
ในพลับพลาแหงชุมนุม จน
ซาโลมอนไดทรงสรางพระนิเวศ
ของพระเยโฮวาหในเยรูซาเล็ม
และเขาได ปฏิ บั ติ หน าที่ ของ
เขาตามตําแหนง
33 ตอไปนี้ เปนบุคคลที่ ปฏิบัติ
งานอยู พร อมกับบุ ตรของเขา
พวกบุตรชายของคนโคฮาทคือ
เฮมานนักรอง ผู เปนบุตรชาย
โยเอล ผูเปนบุตรชายเชมูเอล
34 ผู เปนบุตรชายเอลคานาห
ผู เปนบุตรชายเยโรฮัม ผู เปน
บุตรชายเอลีเอล ผูเปนบุตรชาย
โทอาห
35 ผู เปนบุตรชายศูฟ ผู เปน
บุตรชายเอลคานาห ผูเปนบุตร

ชายมาฮาท ผู เปนบุตรชายอา-
มาสัย
36 ผู เปนบุตรชายเอลคานาห
ผูเปนบุตรชายโยเอล ผูเปนบุตร
ชายอาซาริยาห ผู เปนบุตรชาย
เศฟนยาห
37 ผูเปนบุตรชายทาหัท ผูเปน
บุตรชายอัสสีร ผู เปนบุตรชาย
อาบียาสาฟ ผู เปนบุตรชายโค-
ราห
38 ผูเปนบุตรชายอิสฮาร ผูเปน
บุตรชายโคฮาท ผูเปนบุตรชาย
เลวี ผูเปนบุตรชายอิสราเอล
39 กับอาสาฟพ่ีนองของเขา ผู
ซึ่งยืนอยูขางขวามือของเขา คือ
อาสาฟบุตรชายเบเรคิยาห ผู
เปนบุตรชายชิเมอา
40 ผู เปนบุตรชายมีคาเอล ผู
เปนบุตรชายบาอาเสยาห ผูเปน
บุตรชายมัลคิยาห
41 ผูเปนบุตรชายเอทนี ผูเปน
บุตรชายเศ-ราห ผูเปนบุตรชาย
อาดายาห
42 ผูเปนบุตรชายเอธาน ผูเปน
บุตรชายศิมมาห ผูเปนบุตรชาย
ชิเมอี
43 ผูเปนบุตรชายยาหาท ผูเปน
บุตรชายเกอรโชม ผู เปนบุตร
ชายเลวี
44 ที่ ขางซายมือมีบุตรชายของ
เมรารี พ่ีนองของเขาคือ เอธาน
ผู เปนบุตรชายคีชี ผู เปนบุตร

1 พงศาวดาร 6

(31) 2 ซมอ 6:17; 1 พกษ 8:4; 1 พศด 15:16-22; 25-16:1, 4-6
(33) กดว 26:57 (37) อพย 6:24
(39) 2 พศด 5:12 (41) 1 พศด 6:21
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ชายอับดี ผูเปนบุตรชายมัลลูค
45 ผู เปนบุตรชายฮาชาบิยาห
ผู เปนบุตรชายอามาซิยาห ผู
เปนบุตรชายฮิลคียาห
46 ผู เปนบุตรชายอัมซี ผู เปน
บุตรชายบานี ผู เปนบุตรชาย
เชเมอร
47 ผูเปนบุตรชายมาหลี ผูเปน
บุตรชายมูชี ผูเปนบุตรชายเม-
รารี ผูเปนบุตรชายเลวี
48 และคนเลวีพ่ีนองของเขาได
รับแตงตั้งใหปฏิบัติงานทุกอยาง
ของพลับพลาของพระนิเวศของ
พระเจา
ผูสืบสายโลหิตของอาโรน

49 แต อาโรนกับบุ ตรชายของ
ท านถวายเครื่ องบูชาบนแทน
เครื่ องเผาบู ชาและบนแท น
เครื่องหอม และปฏิบัติงานทั้ ง
สิ้นในที่บริสุทธิ์ที่สุด และกระ-
ทําการลบมลทินบาปของอิสรา-
เอล ตามทุกอยางที่โมเสสผู รับ
ใชของพระเจาไดบัญชาไว
50 ตอไปนี้เปนบุตรชายของอา-
โรนคือเอเลอาซาร บุตรชายของ
เอเลอาซารคือฟเนหัส บุตรชาย
ของฟเนหัสคืออาบีชูวา
51 บุตรชายอาบี ชู วาคื อบุคคี
บุตรชายของบุคคีคืออุสซี บุตร
ชายของอุสซีคือเศ-ราหิยาห
52 บุตรชายของเศ-ราหิยาหคือ
เมราโยท บุตรชายของเมราโยท

คืออามาริยาห บุตรชายของอา-
มาริยาหคืออาหิทูบ
53 บุตรชายของอาหิทูบคือศา-
โดก บุตรชายของศาโดกคืออา-
หิมาอัส
บรรดาหัวเมืองของคนเลวี

54 ตอไปนี้ เปนที่ อาศัยของเขา
ตามคายในเขตแดนของเขา คือ
ลูกหลานของอาโรน ครอบครัว
คนโคฮาท เพราะสลากตกเปน
ของเขา
55 เขาได รั บเมื องเฮโบรนใน
แผนดินยูดาห และทุ งหญาซึ่ ง
อยูลอมรอบนั้น
56 แตทุงนาและตามชนบทของ
เมืองนั้น เขายกใหแกคาเลบ
บุตรชายเยฟุนเนห
57 เขาใหเมืองตางๆแหงยูดาห
แกลูกหลานของอาโรน คือเมือง
เฮโบรนซึ่งเปนเมืองลี้ภัย เมือง
ลิบนาหกับทุงหญา เมืองยาททีร
เมืองเอชเทโมอากับทุงหญา
58 ฮีเลนพรอมกับทุงหญา เด-
บีรพรอมกับทุงหญา
59 อาชานพรอมกับทุงหญาและ
เบธเชเมชพรอมกับทุงหญา
60 และจากดิ นแดนตระกู ล
เบนยามิน ก็มอบเมืองเกบา
พรอมกับทุ งหญา อาเลเมท
พรอมกับทุงหญา และอานาโธท
พรอมกับทุ งหญา หัวเมืองทั้ ง
สิ้นของเขาทุกครอบครัวเปนสิบ

1 พงศาวดาร 6

(48) 1 พศด 9:14-34 (49) อพย 28:1-29:44; 30:7; ลนต 1:8-9; กดว 18:1-8
(50) 1 พศด 6:4-8; อสร 7:5 (54) ยชว 21:4, 10 (55) ยชว 14:13; 21:11-12
(56) ยชว 14:13; 15:13 (57) ยชว 21:13, 19
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สามหัวเมืองดวยกัน
61 สวนคนโคฮาทที่เหลืออยูนั้น
ได รั บส วนมอบโดยสลากที่
ได จากครอบครั วของตระกู ล
จากตระกูลมนัสเสหครึ่ งหนึ่ งมี
สิบหัวเมือง
62 และมอบสิ บสามหั วเมื อง
จากตระกูลอิสสาคาร ตระกูล
อาเชอร ตระกูลนัฟทาลี และ
จากตระกูลมนัสเสห ในบาชาน
ให แก คนเกอร โชมตามครอบ
ครัวของเขา
63 และมอบโดยสลากสิบสอง
หัวเมืองจากตระกูลรูเบน ตระ-
กูลกาด และตระกูลเศบูลุนให
แกคนเมรารีตามครอบครัวของ
เขา
64 ดั งนี้ แหละประชาชนอิ ส-
ราเอลไดมอบหัวเมืองพรอมกับ
ทุงหญาใหแกคนเลวี
65 และคนอิสราเอลไดจับสลาก
ใหหั วเมื องจากตระกู ลยู ดาห
ตระกูลสิเมโอน และตระกูล
เบนยามิน ตามที่กลาวชื่ อไว
นั้นดวย
66 และครอบครั วคนโคฮาทที่
เหลืออยู มีหัวเมืองอันเปนดิน
แดนของเขาจากตระกูลเอฟรา-
อิม
67 คนอิสราเอลไดใหหั วเมือง
ลี้ภัย คือเมืองเชเคมพรอมกับ
ทุ งหญ าในถิ่ นภู เขาเอฟราอิ ม

เมืองเกเซอรพรอมกับทุงหญา
68 เมืองโยกเมอัมพรอมกับทุ ง
หญา เมืองเบธโฮโรนพรอมกับ
ทุงหญา
69 เมืองอัยยาโลนพรอมกับทุ ง
หญา เมืองกัทริมโมนพรอมกับ
ทุงหญา
70 และมอบเมื องจากตระกู ล
มนัสเสหครึ่งหนึ่ง คือเมืองอา-
เนอรพรอมกับทุ งหญา เมือง
บิเลอัมพรอมกับทุ งหญาใหแก
ครอบครัวคนโคฮาทที่เหลืออยู
71 ดิ น แด น ขอ งม นั ส เ สห
ครึ่ งตระกู ลที่ มอบให แก คน
เกอรโชม คือโกลานในเมือง
บาชานพรอมกับทุ งหญา และ
อัชทาโรทพรอมกับทุงหญา
72 และจากตระกู ลอิ สสาคาร
คือเมืองเคเดชพรอมกับทุงหญา
เมืองดาเบรัทพรอมกับทุงหญา
73 และเมืองราโมทพรอมกับทุง
หญา และเมืองอาเนมพรอมกับ
ทุงหญา
74 จากตระกูลอาเชอร คือเมือง
มาชาลพรอมกับทุ งหญา เมือง
อับโดนพรอมกับทุงหญา
75 เมื องหุ กอกพร อมกั บทุ ง
หญา และเมืองเรโหบพรอมกับ
ทุงหญา
76 และจากตระกูลนัฟทาลี คือ
เมืองเคเดชในกาลิลีพรอมกับ
ทุงหญา เมืองฮัมโมนพรอมกับ

1 พงศาวดาร 6

(61) ยชว 21:5; 1 พศด 6:66-70
(63) ยชว 21:7, 34-40 (66) 1 พศด 6:61
(67) ยชว 21:21 (68) ยชว 21:22-39
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ทุงหญา เมืองคีริยาธาอิมพรอม
กับทุงหญา
77 สวนคนเมรารีที่ เหลืออยูนั้น
ไดรับจากตระกูลเศบูลุน คือ
เมืองริมโมนพรอมกับทุ งหญา
เมืองทาโบรพรอมกับทุงหญา
78 และฟากแมน้ําจอรแดนขาง
โนนที่ เยรีโค คือฟากตะวันออก
ของแมน้ําจอรแดนนั้น จาก
ตระกูลรูเบน คือเมืองเบเซอรใน
ถิ่นทุรกันดารพรอมกับทุ งหญา
เมืองยาฮาสพรอมกับทุงหญา
79 เมืองเคเดโมทพรอมกับทุ ง
หญา และเมืองเมฟาอาทพรอม
กับทุงหญา
80 และจากตระกูลกาด คือ
เมื องราโมทในกิ เลอาดพร อม
กับทุ งหญา เมืองมาหะนาอิม
พรอมกับทุงหญา
81 เมื องเฮสโบนพรอมกับทุ ง
หญา เมืองยาเซอรพรอมกับทุง
หญา

บุตรชายของอิสสาคาร

7บุตรชายของอิสสาคาร คือ
โทลา ปูอาห ยาชูบ และ

ชิมโรน สี่คนดวยกัน
2 บุตรชายของโทลาคือ อุสซี
เรไฟยาห เยรีเอล ยามัย ยิบสัม
และเชมูเอล หัวหนาในเรือน
บรรพบุรุษของเขา คือของโทลา
เปนทแกลวทหารของพงศพันธุ
ของเขา และจํานวนของคนเหลา

นี้ ในรัชสมัยของดาวิดเปนสอง
หมื่นสองพันหกรอยคน
3 บุตรชายของอุสซีคือ อิสราหิ-
ยาห และบุตรชายของอิสราหิ-
ยาหคือ มีคาเอล โอบาดีห โย-
เอล และอิสชีอาห หาคนดวย
กัน ทุกคนเปนคนชั้นหัวหนา
4และพรอมกับคนเหลานี้ ตาม
พงศพันธุ ของเขา ตามเรือน
บรรพบุรุษของเขา มีหนวย
ทหารศึ กสามหมื่ นหกพั นคน
เพราะเขามีภรรยาและบุตรชาย
มาก
5ญาติพ่ีนองของเขาซึ่ งเปนคน
ในบรรดาครอบครัวของอิสสา-
คาร มีหมดดวยกันเปนทแกลว
ทหารแปดหมื่นเจ็ดพันคน ข้ึน
ทะเบียนไว ในสํามะโนครั วเชื้ อ
สาย
ผูสืบสายโลหิตของเบนยามิน

6 บุตรชายของเบนยามิน คือ
เบลา เบเคอร และเยดียาเอล
สามคนดวยกัน
7 บุตรชายของเบลาคือ เอสโบน
อุสซี อุสซีเอล เยรีโมท และอิรี
หาคนดวยกัน เปนหัวหนาของ
เรือนบรรพบุรุษ เปนทแกลว
ทหาร และจํานวนที่ข้ึนทะเบียน
ไว ในสํามะโนครั วเชื้ อสายของ
เขาเปนสองหมื่นสองพันสามสิบ
สี่คน
8 บุตรชายของเบเคอรคือ เศมิ-

1 พงศาวดาร 6, 7

(1) ปฐก 46:13; กดว 26:23
(2) 2 ซมอ 24:1-9; 1 พศด 27:1
(6) ปฐก 46:21; กดว 26:38; 1 พศด 8:1
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ราห โยอาช เอลีเยเซอร เอลีโอ-
นัย อมรี เยรีโมท อาบียาห อา-
นาโธท และอาเลเมท ทั้งหมดนี้
เปนบุตรชายของเบเคอร
9และจํานวนที่ ข้ึนทะเบียนไวใน
สํามะโนครัวเชื้อสาย ตามพงศ
พันธุ เปนหัวหนาเรือนบรรพ-
บุรุษของเขา เปนทแกลวทหาร
เปนสองหมื่นสองรอยคน
10 บุตรชายของเยดียาเอล คือ
บิลฮาน และบุตรชายของบิล-
ฮานคือ เยอูช เบนยามิน เอฮูด
เคนาอะนาห เศธาน ทารชิช
และอาหิชาฮาร
11 ทั้ งหมดนี้ เปนบุตรชายของ
เยดียาเอล ตามหัวหนาเรือน
บรรพบุรุษของเขา เปนทแกลว
ทหาร เปนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสอง
รอยคน พรอมที่จะทําศึกสง-
คราม
12 และชุปปม และหุปปม เปน
บุตรอิระ และหุชิมบุตรชายอา-
เฮอร

บุตรชายของนัฟทาลี
13 บุตรชายของนัฟทาลีคือ ยา-
ซีเอล กุนี เยเซอร และชัลลูม
ลูกหลานของนางบิลฮาห
ผูสืบสายโลหิตของมนัสเสห

14 บุตรชายของมนัสเสห คือ
อัสรีเอล ซึ่ งนางกําเนิดใหทาน
(แตภรรยานอยของทานคือชาว
อารัมกําเนิดมาคีรบิดาของกิเล-

อาด
15 มาคีรก็ รับพ่ีสาวของหุปปม
และชุปปมมาเปนภรรยา พ่ีสาว
ของเขาชื่อมาอาคาห) และคนที่
สองชื่อเศโลเฟหัด และเศโลเฟ-
หัดมีบุตรสาว
16 และมาอาคาห ภรรยาของ
มาคี ร คลอดบุตรชายคนหนึ่ ง
นางเรียกชื่อเขาวา เปเรช และ
นองชายของเขาชื่ อเชเรช และ
บุตรชายของเขาชื่อ อุลาม และ
ราเคม
17 บุตรชายของอุลามคือเบดาน
เหลานี้ เปนบุตรชายกิเลอาด ผู
เปนบุตรชายมาคีร ผู เปนบุตร
ชายมนัสเสห
18 และฮัมโมเลเคทนองสาวของ
เขาคลอดบุตรชื่ออิชโฮด อาบี-
เยเซอร และมาฮาลาห
19 บุตรชายของเชมิดาคือ อา-
หิยัน เชเคม ลิคฮี และอานียัม
ผูสืบสายโลหิตของเอฟราอิม

20 บุตรชายของเอฟราอิมคือชู-
เธลาห และบุตรชายของชูเธลาห
คือเบเรด บุตรชายของเบเรดคือ
ทาหัท บุตรชายของทาหัทคือ
เอลอาดาห บุตรชายของเอล-
อาดาหคือทาหัท
21 บุตรชายของทาหัทคือศา-
บาด บุตรชายของศาบาดคือชู-
เธลาห กับเอเซอรและเอเลอัด
ซึ่งคนของกัทผูที่เกิดในเมืองนั้น

1 พงศาวดาร 7

(12) กดว 26:39 (13) ปฐก 46:24; กดว 26:48
(14) กดว 26:29-34; 1 พศด 2:21 (15) กดว 27:1
(17) 1 ซมอ 12:11 (18) กดว 26:30 (20) กดว 26:35-37
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ไดฆาเสีย เพราะเขาทั้งหลายลง
มาปลนสัตวเลี้ยงของเขา
22 และเอฟราอิมบิดาของเขาไว
ทุ กข โศกเศร าเป นหลายวั น
และพ่ีนองของเขาก็มาเลาโลม
เขา
23 และเอฟราอิ มก็ เข าไปหา
ภรรยา และนางก็ตั้งครรภคลอด
บุตรชายคนหนึ่ ง และทาน
เรียกชื่อเขาวา เบรียาห เพราะ
เหตุชั่ วรายตกอยู กับเรือนของ
เขา
24 (บุตรสาวของทานชื่ อเชเอ-
ราห ผู ซึ่ งสรางเมืองเบธโฮโรน
ลางและบน และเมืองอุสเซน-
เชเอราห)
25 เอฟราอิมมีบุตรชาย ชื่ อ
เรฟาห บุตรชายของเรฟาหคือ
เรเชฟ บุตรชายของเรเชฟคือ
เทลาห บุตรชายของเทลาหคือ
ทาหาน
26 บุตรชายของทาหานคือลา-
ดาน บุตรชายของลาดานคือ
อัมมีฮูด บุตรชายของอัมมีฮูด
คือเอลีชามา
27 บุตรชายของเอลีชามาคือนูน
บุตรชายของนูนคือโยชูวา

  กรรมสิทธ์ิของเอฟราอิม
28 ที่ดินกรรมสิทธิ์ และภูมิลํา-
เนาของเขาคือ เบธเอลพรอมกับ
บรรดาหัวเมือง และนาอารัน
ดานตะวันออก และเกเซอรดาน

ตะวั นตกพร อมกั บบรรดาหั ว
เมือง เชเคมพรอมกับบรรดา
หัวเมือง และกาซาพรอมกับ
บรรดาหัวเมือง
29 และตามพรมแดนของคน
มนัสเสห มีเมืองเบธชานพรอม
กับบรรดาหัวเมือง ทาอานาค
พรอมกับบรรดาหัวเมือง เม-
กิดโดพรอมกับบรรดาหัวเมือง
โดร พร อมกับบรรดาหั วเมื อง
ลูกหลานโยเซฟบุตรชายอิสรา-
เอลไดอาศัยอยูในที่เหลานี้

บุตรชายของอาเชอร
30 บุตรชายของอาเชอร คือ
อิมนาห อิชวาห อิชวี เบรียาห
และเสราหนองสาวของเขา
31 บุตรชายของเบรียาห คือ
เฮเบอรและมัลคีเอล ผูเปนบิดา
ของบิรซาวิธ
32 เฮเบอรใหกําเนิดบุตร ชื่ อ
ยาเฟล็ท โชเมอร โฮธามและ
ชูวานองสาวของเขา
33 บุตรชายของยาเฟล็ท คือ
ปาสัค บิมฮาล และอัชวาท
เหลานี้เปนบุตรยาเฟล็ท
34 บุตรชายของเชเมอรคือ อาฮี
โรกาห เยฮุบบาห และอารัม
35 บุตรชายของเฮเลมนองชาย
ของเขาคือ โศฟาห อิมนา เช-
เลช และอามัล
36 บุตรชายของโศฟาหคือ สุ-
อาห ฮารเนเฟอร ชูอัล เบรี

1 พงศาวดาร 7

(24) ยชว 16:3, 5; 2 พศด 8:5 (26) กดว 10:22
(27) อพย 17:9, 14; 24:13; 33:11 (28) ยชว 16:1-10 (29) ยชว 17:7, 11
(30) ปฐก 46:17; กดว 26:44-46 (32) 1 พศด 7:34 (34) 1 พศด 7:32
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อิมราห
37 เบเชอร โฮด ชัมมา ชิลชาห
อิธราน และเบโอรา
38 บุตรชายของเยเธอรคือ เย-
ฟุนเนห ปสปา และอารา
39 บุตรชายของอุลลาคือ อา-
ราห ฮันนีเอล และรีเซีย
40 ทั้ งสิ้ นเหล านี้ เป นคนของ
อาเชอร หัวหนาในเรือนบรรพ-
บุรุษของเขา เปนทแกลวทหารที่
คัดเลือกไว เปนเจานายใหญ
จํานวนที่ ข้ึ นทะเบียนไวในสํา-
มะโนครัวเชื้อสายเพ่ือทําศึกสง-
ครามเปนสองหมื่นหกพันคน

บุตรชายและหัวหนา
ตระกูลของเบนยามิน

8เบนยามิ นให กําเนิ ดเบลา
บุตรหัวปของเขา อัชเบลคน

ที่สอง อาหะราหคนที่สาม
2โนฮาหคนที่สี่ ราฟาคนที่หา
3และบุตรชายของเบลา คือ
อัดดาห เก-รา อาบีฮูด
4อาบีชูวา นาอามาน อาโหอาห
5 เก-รา เชฟูฟาน และหุราม
6ตอไปนี้เปนบุตรชายของเอฮูด
เขาทั้ งหลายเปนหัวหนาบรรพ-
บุรุษของชาวเมืองเกบา และเขา
ถู กกวาดไปเป นเชลยยั งเมื อง
มานาฮาท
7 คือนาอามาน อาหิยาห และ
เก-รา เขาทั้ งหลายถูกกวาดไป
เปนเชลย และทานใหกําเนิด

บุตรชื่ออุสซาห และอาหิฮูด
8และชาหะราอิมใหกําเนิดบุตร
ในดินแดนโมอับ ภายหลังจากที่
เขาไดไลหุชิมและบาอาราภรรยา
ของเขาไปแลว
9 เขาให กําเนิ ดบุตรกั บโฮเดช
ภรรยาของเขาคือ โยบับ ศิเบีย
เมชา มัลคาม
10 เยอูส  สาเคีย และมิรมาห
เหล านี้ เป นบุ ตรชายของเขา
เปนหัวหนาบรรพบุรุษของเขา
11 เขาใหกําเนิดบุตรกับหุ ชิม
ดวยคือ อาบีทูบ และเอลปาอัล
12 บุตรชายของเอลปาอัล คือ
เอเบอร มิชอัม และเชเมด ผู
สรางเมืองโอโน และเมืองโลด
พรอมกับหัวเมือง
13 และเบรียาห และเชมา เขา
ทั้ งหลายเปนหัวหนาบรรพบุรุษ
ของชาวเมืองอัยยาโลน ผูซึ่งขับ
ไลชาวเมืองกัทไปเสียนั้น
14 และอาหิโย ชาชัก และเยรี-
โมท
15 เศบาดิยาห อาราด เอเดอร
16 มีคาเอล อิชปาห และโยฮา
เปนบุตรชายของเบรียาห
17 เศบาดิยาห เมชุลลาม ฮิสคี
เฮเบอร
18 อิชเมรัย ยิสลิยาหและโยบับ
เปนบุตรชายของเอลปาอัล
19 ยาคิม ศิครี ศับดี
20 เอลีเยนัย ศิลเลธัย เอลีเอล

1 พงศาวดาร 7, 8

(1) ปฐก 46:21; กดว 26:38; 1 พศด 7:6
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21 อาดายาห เบไรอาห และ
ชิมราทเปนบุตรชายของชิเมอี
22 อิชปาน เอเบอร เอลีเอล
23 อับโดน ศิครี ฮานาน
24 ฮานันยาห เอลาม อันโธธี-
ยาห
25 อิฟไดยาห และเปนูเอลเปน
บุตรชายของชาชัก
26 ชัมเชรัย เชหะรียาห อาธาลิ-
ยาห
27 ยาอาเรชียาห เอลียาห และ
ศิครี เปนบุตรชายของเยโรฮัม
28 คนเหล านี้ เป นหั วหน า
บรรพบุรุษของเขา ตามพงศ
พันธุของเขา เปนชั้นหัวหนา คน
เหลานี้อยูในเยรูซาเล็ม
29 และในกิเบโอนก็มีบิดาของ
กิเบโอนอาศัยอยู และภรรยา
ของทานชื่อมาอาคาห
30 บุตรชายหัวปของทาน ชื่ อ
อับโดน แลวก็มี ศูร คีช บาอัล
นาดับ
31 เกโดร อาหิโย เศเคอร
32 และมิ กโลทใหกําเนิ ดบุตร
ชื่อชิเมอาห คนเหลานี้อาศัยอยู
ตรงขามกับญาติของเขาในเยรู-
ซาเล็มดวย เขาอยูกับญาติของ
เขา

  ผูสืบสายโลหิตของซาอูล
33 เนอร ใหกําเนิดบุตรชื่ อคีช
คีชใหกําเนิดบุตรชื่อซาอูล ซา-
อูลใหกําเนิดบุตรชื่ อโยนาธาน

มัลคีชูวา อาบีนาดับ และเอช-
บาอัล
34 และบุตรชายของโยนาธาน
คือ เมริบบาอัล และเมริบบาอัล
ใหกําเนิดบุตรชื่อมีคาห
35 บุตรชายของมีคาหคือ ปโธน
เมเลค ทาเรีย และอาหัส
36 และอาหัสใหกําเนิดบุตรชื่ อ
เยโฮอัดดาห และเยโฮอัดดาห
ใหกําเนิดบุตรชื่ออาเลเมท อัส-
มาเวทและศิมรี ศิมรีใหกําเนิด
บุตรชื่อโมซา
37 โมซาใหกําเนิดบุตรชื่อบิเน-
อา บุตรชายของบิเนอาคือรา-
ฟาห บุตรชายของราฟาหคือเอ-
เลอาสาห บุตรชายของเอเลอา-
สาหคืออาเซล
38 อา เซลมี บุ ตรชายหกคน
และต อไปนี้ เป นชื่ อของเขา
อัสรีคัม โบเครู อิชมาเอล
เชอาริยาห โอบาดีห และฮานัน
ทั้ งหมดนี้ เปนบุตรชายของอา-
เซล
39 บุตรชายของเอเชกนองชาย
ของเขาคือ อุลามบุตรหัวปของ
เขา เยฮูชคนที่สอง และเอลีเฟ-
เลทคนที่สาม
40 บุตรชายของอุลามเปนคนที่
เปนทแกลวทหาร นักธนู มีลูก
หลานมากหนึ่ งร อยห าสิ บคน
คนเหลานี้ ทั้ งสิ้ นเปนลูกหลาน
ของเบนยามิน

1 พงศาวดาร 8

(29) 1 พศด 9:35-38 (33) 1 ซมอ 14:49, 51
(34) 2 ซมอ 9:12 (36) 1 พศด 9:42
(37) 1 พศด 9:43
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หนา 874
สํามะโนครัวเชื้อสายของ
อิสราเอลและยูดาห

9ดั งนั้ นอิสราเอลทั้ งปวงได
ข้ึนทะเบียนไวในสํามะโน-

ครัวเชื้อสาย และดูเถิด ทะเบียน
นี้ ก็ บั นทึ กไว ในหนั งสื อของ
กษัตริยแหงอิสราเอลและยูดาห
ผูถูกกวาดไปเปนเชลยในบาบิ-
โลนเพราะการละเมิดของเขา
2ฝายพวกแรกที่ เขามาอาศัยใน
ที่กรรมสิทธิ์ของเขาอีกในบรรดา
หัวเมืองของเขานั้น คืออิสรา-
เอล พวกปุโรหิต พวกเลวี และ
พวกคนใชประจําพระวิหาร
3และในเยรูซาเล็มมีประชาชน
บางคนในพวกยูดาห พวกเบน-
ยามิน พวกเอฟราอิม และพวก
มนัสเสห ไดอาศัยอยู
4 คืออุธัยเปนบุตรชายอัมมีฮูด
ผู เปนบุตรชายอมรี ผู เปนบุตร
ชายอิมรี ผูเปนบุตรชายบานี ใน
พวกบุตรเปเรศ ผูเปนบุตรชาย
ยูดาห
5และจากคนชีโลหคือ อาสา-
ยาหบุตรหัวป และบุตรชายของ
เขา
6จากบุตรชายของเศ-ราห คือ
เยอูเอล กับญาติของเขาเปนหก
รอยเกาสิบคน
7จากลูกหลานของเบนยามินคือ
สัลลู ผูเปนบุตรชายเมชุลลาม ผู
เปนบุตรชายโฮดาวิยาห ผู เปน

บุตรชายหัสเสนูอาห
8อิ บเนยาห บุ ตรชายเยโรฮั ม
เอลาหบุตรชายอุสซี ผูเปนบุตร
ชายมิครี และเมชุลลามบุตรชาย
เชฟาทิยาห ผูเปนบุตรชายเรอู-
เอล ผูเปนบุตรชายอิบนียาห
9และญาติของเขาตามพงศพันธุ
ของเขา เปนเการอยหาสิบหก
คน ทั้ งสิ้ นนี้ เปนประมุขของ
บรรพบุรุษตามเรือนบรรพบุรุษ
ของเขา

พวกปุโรหิตใหญ
10 จากพวกปุโรหิตมี เยดายาห
เยโฮยาริบ ยาคีน
11 และอาซาริยาห ผู เปนบุตร
ชายฮิลคียาห ผู เปนบุตรชาย
เมชุลลาม ผูเปนบุตรชายศาโดก
ผู เปนบุตรชายเมราโยท ผู เปน
บุตรชายอาหิทูบ เจาหนาที่ปก
ครองของพระนิเวศแหงพระเจา
12 และอาดายาห ผู เปนบุตร
ชายเยโรฮัม ผู เปนบุตรชาย
ปาชเฮอร ผูเปนบุตรชายมัลคิ-
ยาหและมาอาสัย ผูเปนบุตรชาย
อาดีเอล ผู เปนบุตรชายยาเซ-
ราห ผู เปนบุตรชายเมชุลลาม
ผู เปนบุตรชายเมชิลเลมิท ผู
เปนบุตรชายอิมเมอร
13 และญาติของเขา หัวหนา
เรือนบรรพบุรุษของเขา รวม
เปนหนึ่ งพันเจ็ดรอยหกสิบคน
เปนคนสามารถมากที่ จะทํางาน

1 พงศาวดาร 9

(1) อสร 2:59 (2) ยชว 9:27; อสร 2:43, 70; 8:20; นหม 7:73
(3) นหม 11:1-2 (10) นหม 11:10-14
(11) 2 พศด 31:13; ยรม 20:1
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หนา 875
ปรนนิบัติในพระนิ เวศของพระ
เจา

คนเลวีอาศัยอยูใน
กรุงเยรูซาเล็ม

14 จากคนเลวีมี เชไมอาห ผู
เปนบุตรชายหัสชูบ ผูเปนบุตร
ชายอัสรีคัม ผู เปนบุตรชาย
ฮาซาบิยาห ลูกหลานของเมรารี
15 กับบัคบัคคาร เฮเรช กาลาล
และมัทธานิยาห ผูเปนบุตรชาย
มีคา ผูเปนบุตรชายศิครี ผูเปน
บุตรชายอาสาฟ
16 และโอบาดีห ผูเปนบุตรชาย
เชไมอาห ผูเปนบุตรชายกาลาล
ผู เปนบุตรชายเยดูธูน และเบ-
เรคยาห ผูเปนบุตรชายอาสา ผู
เปนบุตรชายเอลคานาห ผูอาศัย
อยูในชนบทของชาวเนโทฟาห
17 ผูเฝาประตูคือ ชัลลูม อักขูบ
ทัลโมน อาหิมาน และญาติของ
เขา ชัลลูมเปนหัวหนา
18 ประจําอยู จนบั ดนี้ ที่ พระ
ทวารของกษัตริยทางด านตะ-
วันออก คนเหลานี้ เปนผู เฝา
ประตูคายของคนเลวี
19 ชัลลูมเปนบุตรชายโคเร ผู
เปนบุตรชายอาบียาสาฟ ผูเปน
บุตรชายโคราห และญาติของ
เขาคือเรือนบรรพบุ รุษของเขา
คือคนโคราห เปนผู ดูแลการ
งานปรนนิบัติ เปนผู เฝาธรณี
ประตูของพลับพลา ดังบรรพ-

บุรุษของเขา เปนผูดูแลคายของ
พระเยโฮวาห เปนผูดูแลทางเขา
20 และฟเนหัสบุตรชายเอเล-
อาซาร เปนผูครอบครองเหนือ
เขาในกาลกอน พระเยโฮวาห
ทรงสถิตกับเขา
21 เศคาริยาห บุตรชายเมเชเล-
มิยาห เปนผู เฝาทางเขาประตู
พลับพลาแหงชุมนุม
22 ผู ถูกเลือกเปนผู เฝ าประตู
ที่ ธรณีนั้นมีสองรอยสิบสองคน
เขาข้ึนทะเบียนสํามะโนครัวเชื้อ
สายไวในชนบทของเขา ดาวิด
และซามูเอลผูทํานายไดสถาป-
นาเขาไวในตําแหนงหนาที่
23 ดังนั้ นเขาและลูกหลานของ
เขาจึงเปนผู ดูแลประตู ร้ั วพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห เปนผู
เฝาประตูร้ัวพระนิเวศแหงพลับ
พลา
24 ผูดูแลประตู ร้ั วอยูทั้ งสี่ ดาน
คือดานตะวันออก ตะวันตก
เหนือ และใต
25 และญาติ ของเขาซึ่ งอยู ใน
ชนบทของเขาตองเข ามาทุกๆ
เจ็ดวันตามเวลากําหนดเพ่ือจะ
อยูกับคนเหลานี้
หนาท่ีสําคัญของคนเลวีบางคน
26 เพราะนายประตู ร้ั วทั้ งสี่ คน
ผู เปนพวกเลวีนั้ น มีตําแหนง
หนาที่ เปนผู ดูแลหองและคลัง
ของพระนิเวศแหงพระเจา

1 พงศาวดาร 9

(15) นหม 11:17 (16) นหม 11:17
(20) นหม 25:6-13; 31:6 (21) 1 พศด 26:2, 14
(22) 1 ซมอ 9:9; 1 พศด 26:1 (25) 2 พกษ 11:4-7; 2 พศด 23:8
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หนา 876
27 และเขาพักอาศัยอยูรอบพระ
นิเวศของพระเจา เพราะหนาที่
เฝาตกอยูกับเขา และเขามี
หนาที่เปดทุกเชา
28บางคนเปนคนดูแลเครื่องใช
ในการปรนนิบัติ เพราะวาจะ
เบิกออกไปหรือส งเข ามาตอง
นับทุกครั้ง
29 และบางคนถูกแตงตั้ งใหดู
แลเครื่ องใชและดูแลเครื่ องใช
ของสถานบริสุทธิ์ทั้ งสิ้ น ดูแล
ยอดแปง น้ําองุน น้ํามัน กํายาน
และเครื่องเทศ
30 และบางคนซึ่ งเปนลูกหลาน
ของปุโรหิตก็ เตรียมเครื่ องเทศ
ประสม
31 และมั ทที ธิ ยาห คนเลวีคน
หนึ่ง ผูเปนบุตรหัวปของชัลลูม
คนโคราห มีตําแหนงหนาที่เปน
ผูดูแลสิ่งที่ปงในถาด
32 และญาติของเขาบางคน ซึ่ง
เปนคนโคฮาท เปนผูดูแลขนม
ปงหนาพระพักตร มีหนาที่ จัด
เตรียมทุกวันสะบาโต
33 ตอไปนี้ เปนนักรอง คือ
ประมุขของบรรพบุรุษคนเลวี ผู
อาศัยอยูในหองในพระวิหารไม
ตองทําการปรนนิ บัติอยางอื่ น
เพราะเขาอยูเวรทั้ งกลางวันและ
กลางคืน
34 คนเหล านี้ เป นบรรดาหั ว
หนาของคนเลวี ตามพงศพันธุ

ของเขาเปนชั้นหัวหนา คนเหลา
นี้อาศัยอยูที่เยรูซาเล็ม

สายตระกูลของซาอูล
35 ในกิ เบโอนนั้ นเยฮีเอลบิดา
ของกิเบโอนอาศัยอยู และภรร-
ยาของทานชื่อมาอาคาห
36 และบุตรชายหัวปของท าน
ชื่อ อับโดน แลวก็มี ศูร คีช
บาอัล เนอร นาดับ
37 เกโดร อาหิโย เศคาริยาห
และมิกโลท
38 และมิ กโลทใหกําเนิ ดบุตร
ชื่อชิเมอัม และคนเหลานี้อาศัย
อยู ตรงข ามกับญาติของเขาใน
เยรูซาเล็มดวย อยูกับญาติของ
เขา
39 เนอร ใหกําเนิดบุตรชื่ อคีช
คีชใหกําเนิดบุตรชื่อซาอูล ซา-
อูลใหกําเนิดบุตรชื่ อโยนาธาน
มัลคีชูวา อาบีนาดับ และเอช-
บาอัล
40 บุ ตรชายของโยนาธานชื่ อ
เมริบบาอัล และเมริบบาอัลให
กําเนิดบุตรชื่อมีคาห
41 บุตรชายของมีคาหคือ ปโธน
เมเลค ทาเรีย และอาหัส
42 และอาหัสใหกําเนิดบุตรชื่ อ
ยาราห และยาราหใหกําเนิด
บุตรชื่ออาเลเมท อัสมาเวท และ
ศิมรี และศิมรีใหกําเนิดบุตร
ชื่อโมซา
43 โมซาใหกําเนิดบุตรชื่อบิเน-

1 พงศาวดาร 9

(27) 1 พศด 23:30-32 (29) 1 พศด 23:29 (30) อพย 30:22-25
(31) ลนต 2:5; 6:21 (32) ลนต 24:5-8 (33) 1 พศด 6:31; 25:1 (35) 1 พศด 8:29
(38) 1 พศด 8:32 (39) 1 พศด 8:33-38 (41) 1 พศด 8:35 (42) 1 พศด 8:36
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หนา 877
อา และบุตรชายของบิเนอาคือ
เรไฟยาห บุตรชายของเรไฟยาห
คือเอเลอาสาห บุตรชายของ
เอเลอาสาหคืออาเซล
44 อาเซลมีบุตรชายหกคน และ
ตอไปนี้ เปนชื่อของเขาทั้ งหลาย
คือ อัสรีคัม โบเครู อิชมาเอล
เชอาริยาห โอบาดีห และฮานัน
เหลานี้เปนบุตรชายของอาเซล

ซาอูลพายแพ
และถูกฆาเสีย

10คนฟลิสเตียไดสู กับคน
อิสราเอล และคนอิส-

ราเอลก็หนีไปใหพนหนาคนฟ-
ลิสเตียลมตายอยูที่บนภูเขากิล-
โบอา
2และคนฟลิสเตียก็ไลทันซาอูล
กับพวกราชโอรส และคนฟลิส-
เตียก็ฆาโยนาธาน อาบีนาดับ
และมัลคีชูวา ราชโอรสของซา-
อูลเสีย
3การรบหนักก็ประชิดซาอูลเขา
ไป และนักธนูมาพบพระองค
เขา พระองคก็ทรงบาดเจ็บสา-
หัสดวยฝมือของนักธนู
4แลวซาอูลรับสั่ งคนถืออาวุธ
ของพระองควา "จงชักดาบออก
แทงเราเสียใหทะลุเถิด เกรงวา
คนที่ มิ ได เข าสุหนัตเหล านี้ จะ
เขามาทําลบหลูแกเรา" แตผูถือ
อาวุธไมยอมกระทําตาม เพราะ
เขากลัวมาก ซาอูลจึงทรงชัก

ดาบของพระองคออก ทรงลม
ทับดาบนั้น
5และเมื่อผูถืออาวุธเห็นวาซา-
อูลสิ้นพระชนมแลว เขาก็ลมทับ
ดาบของเขาตายดวย
6ดังนั้ น ซาอูลก็สิ้ นพระชนม
พรอมกับราชโอรสทั้ งสามของ
พระองค และราชวงศทั้งสิ้นของ
พระองคก็ตายดวยกัน
7 เมื่ อบรรดาคนอิสราเอลผู อยู
ในหุบเขาเห็นวากองทัพหนีไป
และซาอูลกับโอรสของพระองค
ก็สิ้นพระชนมแลว เขาก็ทิ้งบาน
เมืองของเขาและหลบหนีไป คน
ฟลิสเตียก็เขามาอาศัยอยูในนั้น

คนฟลิสเตียฉลอง
การส้ินพระชนมของซาอูล

8อยูมาวันรุงข้ึน เมื่อคนฟลิส-
เตียมาปลดเสื้ อผาจากคนที่ ถูก
ฆา เขาพบพระศพซาอูลและ
ราชโอรสทั้งสามอยูบนภูเขากิล-
โบอา
9 เขาก็ถอดเครื่ องทรงของพระ
องค เอาพระเศียรและอาวุธของ
พระองคไป และสงผูสื่อสารไป
ทั่วดินแดนฟลิสเตีย ใหนําขาวดี
ไปยั งรูปเคารพและประชาชน
ของเขา
10 เขาเอาเครื่ องอาวุธของพระ
องค ไปไว ในวิหารพระของเขา
และเอาพระเศียรของพระองค
มัดไวในวิหารของพระดาโกน

1 พงศาวดาร 9, 10

(1) 1 ซมอ 31:1-2
(10) 1 ซมอ 31:10
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11 แตเมื่อชาวยาเบชกิเลอาดทั้ง
สิ้ นไดยินเรื่ องทั้ งหมดที่ คนฟ-
ลิสเตียไดกระทําแกซาอูล
12 ทหารเกงกลาทั้ งสิ้นก็ลุกข้ึน
ไปเชิญพระศพของซาอูลและศพ
โอรสของพระองค นํามาที่ยา-
เบช และเขาก็ฝงพระอัฐินั้นใต
ตนโอกในยาเบช และไดอดอา-
หารเจ็ดวัน
ความบาปของซาอูลทําให
พระองคเสียราชอาณาจักร

13 ซาอู ลจึ งสิ้ นพระชนม ด วย
ความละเมิดของพระองค ซึ่ ง
พระองคกระทําตอพระเยโฮวาห
ในเรื่ องที่ พระองค มิ ได รั กษา
พระบั ญชาของพระเยโฮวาห
และไดทรงแสวงหาการนําโดย
ทรงปรึกษาคนทรงดวย
14 และมิไดทรงแสวงหาการนํา
จากพระเยโฮวาห พระเยโฮวาห
จึงทรงสังหารพระองคเสีย และ
ทรงยกราชอาณาจักรใหแกดา-
วิดบุตรชายเจสซี

ดาวิดไดรับการเจิมตั้ง
ใหเปนกษัตริยเหนืออิสราเอล

(2 ซมอ 5:1-3)

11แลวคนอิสราเอลทั้ งสิ้ น
ก็ ชุ มนุ มอยู ด วยกั นเฝ า

ดาวิดที่ เมืองเฮโบรนทูลวา "ดู
เถิด ขาพระองคทั้ งหลายเปน
กระดูกและเนื้อของพระองค
2ในกาลกอน แมเมื่อซาอูลทรง

เปนกษัตริย พระองคทรงเปนผู
นําอิสราเอลออกไปและเขามา
และพระเยโฮวาหพระเจ าของ
พระองคตรัสแกพระองควา `เจา
จะเลี้ ยงดู อิ สราเอลประชาชน
ของเรา และเจาจะเปนเจาเหนือ
อิสราเอลประชาชนของเรา'"
3ดังนั้ นพวกผู ใหญทั้ งสิ้ นของ
คนอิสราเอลก็มาเฝากษัตริยที่
เมืองเฮโบรน และดาวิดทรง
กระทําพั นธสั ญญากั บเขาทั้ ง
หลายที่ เมื องเฮโบรนต อพระ
พักตรพระเยโฮวาห และเขา
ทั้ งหลายก็ เจิมตั้ งดาวิดให เปน
กษัตริยเหนืออิสราเอล ตาม
พระวจนะของพระเยโฮวาหโดย
ซามูเอล

กรุงเยรูซาเล็มกลายเปน
เมืองหลวง

4ดาวิดและคนอิสราเอลทั้ งสิ้ น
ไปยังเยรูซาเล็ม คือเยบุส ที่นั่น
คนเยบุสอยู ซึ่งเปนชาวแผนดิน
นั้น
5 ชาวเมื องเยบุ สทู ลดาวิ ดว า
"พระองคจะเสด็จเขามาที่นี่ ไม
ได" อยางไรก็ดี ดาวิดทรงยึดที่
กําบังเขมแข็งแหงศิโยนไว คือ
นครของดาวิด
6ดาวิดรับสั่ งวา "ผู ใดที่ โจมตี
คนเยบุสได ก อนจะได เป นหั ว
หนาและผู บังคับบัญชา" และ
โยอาบบุตรชายของนางเศรุยาห

1 พงศาวดาร 10, 11

(12) 1 ซมอ 14:52; 2 ซมอ 21:12 (13) ลนต 19:31; 20:6; 1 ซมอ 13:13-14; 15:22
(14) 1 ซมอ 15:28; 2 ซมอ 3:9-10; 5:3; 1 พศด 12:23 (1) 1 ซมอ 5:1
(2) 1 ซมอ 16:1-3; 2 ซมอ 7:7 (3) 1 ซมอ 16:1, 4 (4) ยชว 15:8, 63; วนฉ 1:21
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ไดยกข้ึนไปกอน ทานจึงไดเปน
หัวหนา
7และดาวิดทรงประทับอยู ในที่
กําบังเขมแข็ง เพราะฉะนั้น
เขาจึงเรียกวา นครของดาวิด
8และพระองค ทรงสร างเมื อง
รอบ ตั้งแตมิลโลโดยรอบ และ
โยอาบก็ ซ อมส วนที่ เหลือของ
เมืองนั้น
9และดาวิดทรงจําเริญย่ิ งๆข้ึน
เพราะวาพระเยโฮวาหจอมโยธา
ทรงสถิตกับพระองค
รายชื่อพวกวีรบุรุษของดาวิด

10 ตอไปนี้เปนคนที่เดนในพวก
วีรบุรุษของดาวิด ผู สนับสนุน
พระองค อย างแข็ งแรงในราช
อาณาจักรของพระองค ดวยกัน
กับอิสราเอลทั้ งสิ้ น เชิญพระ
องคใหเปนกษัตริย ตามพระ
วจนะของพระเยโฮวาหเกี่ยวดวย
เร่ืองอิสราเอล
11 ตอไปนี้ เปนจํานวนวีรบุรุษ
ของดาวิด คือ ยาโชเบอัม คน
ฮักโมนี เปนหัวหนาพวกผู บัง
คับบัญชา เขายกหอกของเขาสู
คนสามรอย และฆาเสียในคราว
เดียวกัน
12 และในวีรบุรุษทั้งสาม คนที่
ถัดเขาไปคือเอเลอาซาร บุตร
ชายโดโด คนอาโหอาห
13 เขาอยูกับดาวิดที่ ปสดัมมิม
เมื่ อคนฟ ลิสเตี ยชุ มนุมกันทํา

สงครามที่นั่น มีที่ดินแปลงหนึ่ง
มีขาวบารเลยเต็มไปหมด และ
คนทั้ งหลายก็หนีไปใหพนหนา
คนฟลิสเตีย
14 แตพวกเขายืนหยัดอยูทาม-
กลางที่ ดินแปลงนั้น และปอง
กันมันไว ไดฆาคนฟลิสเตียเสีย
และพระเยโฮวาหทรงชวยเขาทั้ง
หลายใหพนด วยชัยชนะอันย่ิ ง
ใหญ
15 สามคนในพวกทหารเอกทั้ ง
สามสิบคนนั้นไดลงไปถึงศิลาหา
ดาวิดที่ถ้ําอดุลลัม เมื่อกองทัพ
ของคนฟลิสเตียตั้งคายอยูที่หุบ
เขาเรฟาอิม
16 คราวนั้นดาวิดอยูในที่ กําบัง
เขมแข็ง และทหารประจําปอม
ของคนฟลิสเตียอยูที่เบธเลเฮม
17 ดาวิดตรัสดวยความอาลัยวา
"โอ ใครหนอจะสงน้ําจากบอที่
เบธเลเฮมซึ่ งอยูขางประตูเมือง
มาใหเราดื่มได"
18 แล วคนทั้ งสามก็ แหกค าย
ของคนฟลิสเตียเขาไป และตัก
น้ํ ามาจากบ อเบธเลเฮมที่ ข าง
ประตูเมือง นําเอามาถวายดาวิด
แต ดาวิดหาทรงดื่ มน้ํ านั้ นไม
พระองค ทรงเทออกถวายแด
พระเยโฮวาห
19 ตรัสวา "ขอพระเจาของขา
ทรงหามขาไมใหกระทําอยางนี้
ควรหรือที่ขาจะดื่มโลหิตของคน

1 พงศาวดาร 11

(9) 1 ซมอ 16:18; 2 ซมอ 3:1 (10) 1 ซมอ 16:1, 12; 2 ซมอ 23:8
(11) 1 พศด 12:18; 27:2 (12) 1 พศด 27:4
(15) 2 ซมอ 5:18; 23:13
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เหล านี้ ผู ที่ เสี่ ยงชี วิ ตของเขา
เพราะดวยการเสี่ยงชีวิตของเขา
เอง เขาไดเอาน้ํานี้มา" เพราะ
ฉะนั้นพระองคจึงหาทรงดื่มไม
ทแกล วทหารสามคนนั้ นได
กระทําสิ่งนี้
20 ฝายอาบีชัยนองชายของโย-
อาบเปนหัวหนาของทั้ งสามคน
นั้น ทานไดยกหอกของทานสู
คนสามรอย และฆาเสีย และได
รับชื่อเสียงดั่งวีรบุรุษสามคนนั้น
21 ในสามคนนั้นทานมีชื่อเสียง
มากกวาอีกสองคนนั้น และได
เปนผู บังคับบัญชาของเขา แต
ทานไมมียศเทากับสามคนแรก
นั้น
22 และเบไนยาหบุตรชายเยโฮ-
ยาดา เปนบุตรชายของคนเกง
กลาแหงเมืองขับเซเอล เปนคน
ประกอบมหกิจ เขาไดฆาคนดุจ
สิงโตของโมอับเสียสองคน เขา
ลงไปฆ าสิ งโตที่ ในบ อในวันที่
หิมะตกดวย
23 เขาไดฆาคนอี ยิปตคนหนึ่ ง
เปนชายรูปรางใหญโต สูงหา
ศอก คนอียิปตนั้ นถือหอก
เหมือนไมกระพ่ันทอผา แตเบ-
ไนยาห ถื อไม เท าลงไปหาเขา
และแยงเอาหอกมาจากมือของ
คนอียิปต และฆาเขาเสียดวย
หอกของเขาเอง
24 สิ่งเหลานี้ เบไนยาหบุตรชาย

เยโฮยาดาไดกระทํา และไดชื่อ
เสี ยงในหมู พวกทแกล วทหาร
สามคนนั้น
25 ดูเถิด เขามีชื่อเสียงโดงดัง
กวาสามสิบคนนั้น แตเขาไมมี
ยศเทากับสามคนแรกนั้น และ
ดาวิดไดทรงแต งเขาให เปนผู
บั ง คั บบัญชาทหารรั กษาพระ
องค
26 นอกนั้นมีพวกทแกลวทหาร
ของกองทัพคือ อาสาเฮลนอง
ชายของโยอาบ เอลฮานันบุตร
ชายของโดโดชาวเบธเลเฮม
27 ชัมโมทชาวเมืองฮาโรด เฮ-
เลสคนเปโลน
28 อิราบุตรชายอิกเขชชาวเมือง
เทโคอา อาบีเยเซอรชาวเมือง
อานาโธท
29 สิบเบคัย คนหุชาห อิลัย คน
อาโหอาห
30 มาหะรัย ชาวเนโทฟาห เฮ-
เลด บุตรชายบาอานาหชาวเน-
โทฟาห
31 อิธัย บุตรชายรีบัยแหงเมือง
กิเบอาของคนเบนยามิน เบไน-
ยาห ชาวปราโธน
32หุรัย ชาวลําธารกาอัช อาบี-
เอล คนอารบาห
33 อัสมาเวท คนบาฮูริม เอลี-
ยาบา ชาวชาอัลโบน
34 ลู กหลานฮาเชมคนกิ มโซ
โยนาธาน บุตรชายชากีชาวฮา-

1 พงศาวดาร 11

(20) 2 ซมอ 23:18; 1 พศด 18:12 (21) 2 ซมอ 23:19
(22) 2 ซมอ 23:20 (26) 2 ซมอ 23:24 (27) 1 พศด 27:10
(28) 1 พศด 27:9, 12 (30) 1 พศด 27:13 (31) 1 พศด 27:14
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ราห
35 อาหิอัม บุตรชายสาคารชาว
ฮาราห เอลีฟล บุตรชายอูระ
36 เฮเฟอร คนเมเค-ราไธด
อาหิยาห คนเปโลน
37 เฮสโร ชาวคารเมล นาอารัย
บุตรชายเอสบัย
38 โยเอล นองชายนาธัน มิบ-
ฮาร บุตรชายฮากรี
39 เศเลก คนอัมโมน นาหะรัย
ชาวเบเอโรท ผูถืออาวุธของโย-
อาบบุตรชายนางเศรุยาห
40 อิรา คนอิทไรต กาเรบ คน
อิทไรต
41 อุรียาห คนฮิตไทต ศาบาด
บุตรชายอัคลัย
42 อาดีนา บุตรชายชิซาคนรู-
เบน หัวหนาคนหนึ่งของคนรู-
เบน และสามสิบคนดวยกันกับ
เขา
43 ฮานัน บุตรชายมาอาคาห
และโยชาฟท คนมิทเน
44 อุสชียา ชาวอัชทาโรท ซามา
และเยฮีเอล บุตรชายโฮธามคน
อาโรเออร
45 เยดียาเอล บุตรชายชิมรีและ
โยฮา นองชายของเขา ชาวทิไซต
46 เอลีเอล คนมาหะไวต เยรี-
บัยและโยชาวิยาห บุตรชาย
เอลนาอัม และอิทมาห คนโม-
อับ
47 เอลีเอล โอเบด และยาอาซี-

เอล คนเมโซบัย
พวกตางๆท่ีรวมกับ
ดาวิดท่ีศิกลาก

12ตอไปนี้ เปนคนที่ มาหา
ดาวิดที่ ศิกลาก ขณะ

เมื่ อท านไปไหนไม ได สะดวก
เพราะเหตุซาอูลบุตรชายคีช เขา
ทั้ งหลายเปนคนในพวกทแกลว
ทหาร ผูชวยทานในการรบ
2 เขาเปนนักธนู เขาเหว่ียงหิน
ด วยสลิ งและยิ งธนู ไดด วยมื อ
ขวาหรือมือซาย เขาเปนคน
เบนยามิน ญาติของซาอูล
3อาหิเยเซอรเปนหัวหนา ถัดไป
คือโยอาช บุตรชายของเชมา-
อาหชาวเมืองกิเบอา และเยซี-
เอลกับเปเลท บุตรชายของอัส-
มาเวท เบ-ราคาหและเยฮูชาว
อานาโธท
4 อิ ชมั ยยาห แห ง กิ เ บ โอน
ทแกลวทหารในพวกสามสิบคน
นั้น และเปนหัวหนาเหนือสาม
สิบคนนั้น เยเรมีย ยาฮาซีเอล
โยฮานัน โยซาบาดชาวเมืองเก-
เดราห
5 เอลูซัย เยรีโมท เบอัลยาห
เชมาริยาห เชฟาทิยาหคนฮารูฟ
6 เอลคานาห อิสชีอาห อาซา-
เรล โยเอเซอร ยาโชเบอัม คน
โคราห
7และโยเอลาห กับ เศบาดิยาห
บุตรชายของเยโรฮัมชาวเกโดร
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8มีทแกลวทหารและผู ชํานาญ
ศึกจากคนกาดหนีเขาไปหาดา-
วิด ณ ที่ กําบังเขมแข็งในถิ่น
ทุรกันดาร เขาชํานาญโลและดั้ง
ผู ซึ่ งหน าของเขาเหมื อนหน า
สิงโต และผูซึ่ งรวดเร็วเหมือน
ละมั่งบนภูเขา
9 เอเซอรเปนหัวหนา โอบาดีห
ที่สอง เอลีอับที่สาม
10 มิชมันนาหที่สี่ เยเรมียที่หา
11 อัททัยที่หก เอลีเอลที่เจ็ด
12 โยฮานันที่แปด เอลซาบาดที่
เกา
13 เยเรมียที่สิบ มัคบันนัยที่สิบ
เอ็ด
14 คนเหลานี้ เปนบุตรชายของ
กาด เปนนายทหารในกองทัพ ผู
นอยก็เปนนายรอย ผูใหญก็เปน
นายพัน
15 เหลานี้ เปนคนที่ ข ามแมน้ํา
จอรแดนในเดือนแรก เมื่ อน้ํา
ทวมฝ งทั้ งสิ้น และใหคนที่อยู
ณ ลุมแมน้ําแตกหนีไปทางทิศ
ตะวันออกและทิศตะวันตก
16 มีคนเบนยามินและยูดาหมา
เฝาดาวิด ณ ที่กําบังเขมแข็ง
17 ดาวิดทรงออกไปตอนรับเขา
และตรัสกับเขาวา "ถาทานทั้ ง
หลายมาฉันมิตรเพ่ือชวยขาพ-
เจา จิตใจของขาพเจาจะพันผูก
ติดกับทาน แตถามาเพ่ือขาย
ขาพเจาใหแกปฏิปกษของขาพ-

เจา แมวาในมือของขาพเจาไม
มีความผิดใดๆ ก็ขอพระเจา
แหงบรรพบุรุษของเราทั้ งหลาย
ทอดพระเนตร และทรงกลาว
โทษทานทั้งหลายเถิด"
18 แลวพระวิญญาณไดมาเหนือ
อามาสัย หัวหนาพวกผู บังคับ
บัญชานั้น และเขาทูลวา  "ขาแต
ดาวิด ขาพระองคทั้งหลายเปน
ของพระองค และอยูกับพระ
องค ขาแตบุตรเจสซี สันติภาพ
สันติภาพจงมีแกพระองคและ
สันติภาพจงมีแกผูชวยของพระ
องค เพราะวาพระเจาของพระ
องคทรงอุปถัมภพระองค" แลว
ดาวิดทรงรับเขาทั้งหลายไว และ
ทรงตั้ งใหเปนนายทหารในกอง
ทัพของพระองค
19 คนมนัสเสหดวยไดหลบหนี
ไปเขาฝายดาวิดบาง เมื่ อพระ
องคยกมากับคนฟลิสเตียเพ่ื อ
ทําสงครามกับซาอูล แตพวก
ฝายดาวิดมิไดชวยคนฟลิสเตีย
เพราะผู ครอบครองของคนฟ-
ลิสเตียไดหารือกันและสงพระ
องคกลับไปเสีย บอกวา "เขาจะ
หลบหนี ไปคืนดี กับซาอู ลนาย
ของเขาโดยเอาหั วของเราไป
ดวย"
20 ขณะเมื่ อพระองคไปยังศิก-
ลาก คนมนัสเสหเหลานี้หลบ
หนีไปสมทบพระองค คือ อัด-
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นาห โยซาบาด เยดียาเอล มี-
คาเอล โยซาบาด เอลีฮู และ
ศิลเลธัย หัวหนาบรรดากองพัน
ในคนมนัสเสห
21 เขาทั้ งหลายชวยเหลือดาวิด
ตอสูพวกปลน เพราะเขาทั้ ง
หลายเปนทแกลวทหารทั้ งสิ้ น
และเปนผู บั งคับบัญชาในกอง
ทัพ
22 ในสมัยนั้ นทุกๆวันมีคนมา
เขาฝายดาวิด เพ่ือจะชวยเหลือ
พระองค จนเปนกองทัพใหญ
อยางกองทัพของพระเจา

กองทัพของตระกูลตางๆ
ตั้งดาวิดใหเปนกษัตริย

23 ตอไปนี้เปนจํานวนทหารติด
อาวุธพรอมสําหรับสงคราม ผู
มาหาดาวิดในเมืองเฮโบรนเพื่อ
จะมอบราชอาณาจักรของซาอูล
ใหกับพระองค ตามพระวจนะ
ของพระเยโฮวาห
24 คนยูดาหที่ ถือโลและหอกมี
หกพันแปดรอย เปนทหารติด
อาวุธพรอมสําหรับสงคราม
25 จากคนสิเมโอน มีทแกลว
ทหารชํานาญศึกเจ็ ดพันหนึ่ ง
รอย
26 จากคนเลวีสี่พันหกรอย
27 เยโฮยาดาเป นหั วหน าคน
ของอาโรน มีคนมากับทานสาม
พันเจ็ดรอย
28 ศาโดกทแกล วทหารหนุ ม

และคนจากเรือนบรรพบุรุษของ
เขาเองเปนผู บังคับบัญชาย่ีสิบ
สองคน
29 จากคนเบนยามินญาติ ของ
ซาอูลสามพันคน ซึ่ งแตกอนนี้
จํานวนมากจงรั กภั กดี ต อราช
วงศซาอูล
30 จากคนเอฟราอิม ทแกลว
ทหารแกลวกล าสองหมื่ นแปด
รอยคน เปนคนมีชื่ อเสียงใน
เรือนบรรพบุรุษของเขา
31 จากคนมนัสเสหครึ่ งตระกูล
หนึ่ งหมื่นแปดพันคน ผูซึ่ งเขา
บงชื่อไวใหมาเชิญดาวิดไปเปน
กษัตริย
32 จากคนอิสสาคาร มีผูรูกาล-
เทศะ ทราบวาอิสราเอลควรทํา
ประการใด มีหัวหนาสองรอย
คน และญาติของเขาทั้ งสิ้ นอยู
ใตบังคับบัญชาของเขา
33 จากคนเศบูลุน มีหาหมื่นคน
ที่ ฝกแลวเตรียมพรอมเขาสู รบ
สรรพดวยอาวุธทุกอยางเพ่ือทํา
สงครามเพ่ือชวยเหลือ มิใชดวย
สองจิตสองใจ
34 จากคนนัฟทาลี ผู บังคับ
บัญชาหนึ่ งพัน ซึ่ งมีคนติดโล
และหอกมาด วยสามหมื่ นเจ็ด
พันคน
35 จากคนดาน มีคนเตรียม
พรอมทําสงครามสองหมื่นแปด
พันหกรอยคน
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36 จากคนอาเชอร สี่หมื่ นคน
ฝกพรอมที่จะทําสงคราม
37 และจากฟากแมน้ําจอรแดน
ขางโนน จากคนรูเบน และคน
กาด และคนมนัสเสหครึ่งตระ-
กูล มีหนึ่งแสนสองหมื่นคน ติด
อาวุธทุกอยางเพ่ือทําสงคราม
38 ทหารทั้งสิ้นเหลานี้ พรอมที่
จะทําศึก ไดมายังเฮโบรน ดวย
เจตนาเต็มเป ยมที่ จะเชิญดาวิด
เปนกษัตริย เหนืออิสราเอลทั้ ง
สิ้ น ในทํานองเดียวกันบรรดา
คนอิสราเอลที่ เหลืออยู ก็เปน
ใจเดียวกันที่ จะเชิญดาวิดเปน
กษัตริย
39 เขาทั้ งหลายอยูที่นั่นกับดา-
วิดสามวันกินและดื่ม เพราะวา
พ่ีนองของเขาไดเตรียมไวใหเขา
40 ย่ิงกวานั้นผู ที่อยู ใกลเขาทั้ ง
หลายดวยคือไกลออกไปถึงอิส-
สาคาร และเศบูลุน และนัฟทาลี
ไดจัดอาหารบรรทุกลา อูฐ ลอ
และวัว กับเสบียงอาหารมาก
มายเปนแปง ขนมมะเดื่อ ชอ
องุนแหง น้ําองุน น้ํามัน วัวและ
แกะ เพราะวามีความชื่นบานใน
อิสราเอล
เขาบรรทุกหีบของพระเจา
โดยใชวิธีท่ีไมถูกตอง

13ดาวิ ดได ทรงหารื อกั บ
นายพั นและนายร อย

กับหัวหนาทุกๆคน

2และดาวิ ดตรั สกั บชุ มนุ มชน
อิสราเอลทั้งปวงวา "ถาทานทั้ง
หลายเห็นดวย และถาเปนน้ํา
พระทั ยของพระเยโฮวาหพระ
เจาของเรา ก็ใหเราทั้งหลายสง
คนไปหาพี่นองของเรา ผูที่
เหลืออยูในแผนดินอิสราเอลทั้ง
สิ้น ใหไปยังปุโรหิตและคนเลวี
ดวย ผูซึ่งอยูในหัวเมืองและทุง
หญาของเขา เพ่ือใหเขาทั้งหลาย
มาหาพวกเราพรอมกัน
3และใหเราทั้ งหลายนําหีบแหง
พระเจ าของเรามายั ง เราอี ก
เพราะเราทั้ งหลายมิไดไตถาม
ถึงในสมัยของซาอูล"
4ชุมนุมชนทั้ งสิ้นนั้ น ก็พากัน
กล าวว าพวกเขาจะกระทําตาม
เพราะสิ่ งนั้นเปนสิ่ งที่ถูกตองใน
สายตาของประชาชนทั้งสิ้น
5 เพราะฉะนั้ นดาวิดจึ งประชุม
อิสราเอลทั้ งสิ้น ตั้ งแตชิโหร
แหงอียิปต ถึงทางเขาเมืองฮา-
มัท เพ่ือจะเชิญหีบแหงพระเจา
จากคีริยาทเยอาริม
6ดาวิดกับอิสราเอลทั้ งปวงข้ึน
ไปยังบาอาลาห คือคีริยาทเย-
อาริมซึ่งเปนของยูดาห เพ่ือจาก
ที่ นั่ นจะไดเชิญหีบของพระเจา
คือพระเยโฮวาห ผูประทับระ-
หวางพวกเครูบ อันเปนหีบที่
เรียกกันตามพระนาม
7และเขาทั้ งหลายก็บรรทุกหีบ
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ของพระเจ าไปในเกวี ยนเล ม
ใหม จากเรื อนของอาบี นาดั บ
และอุสซาหกับอาหิโยเปนคนขับ
เกวียน
8และดาวิดกับอิสราเอลทั้ งปวง
ก็ราเริงกันอยูตอพระพักตรพระ
เจ าด วยเต็ มกําลั งของเขาทั้ ง
หลาย ดวยเพลง พิณเขาคู พิณ
ใหญ รํามะนา ฉาบ และแตร

อุสซาหเสียชีวิต
9และเมื่อเขาทั้งหลายมาถึงลาน
นวดขาวของคิโดน อุสซาหก็
เหยียดมือออกกุมหีบไวเพราะ
วัวสะดุด
10 และพระพิโรธของพระเยโฮ-
วาหไดพลุ งข้ึนตออุสซาห และ
พระองคทรงประหารเขา เพราะ
เขาเหยี ยดมื อออกยั งหี บนั้ น
และเขาก็สิ้ นชี วิตตอพระพักตร
พระเจา
11 และดาวิดก็ ไมทรงพอพระ
ทัย เพราะพระเยโฮวาหทรง
ทลายออกมาเหนืออุสซาห จึง
เรียกที่ตรงนั้นวา เปเรศอุสซาห
จนถึงทุกวันนี้
12 และดาวิดทรงเกรงกลัวพระ
เจาในวันนั้น และพระองคตรัส
วา "เราจะนําหีบของพระเจาไป
บานไปเมืองอยางไรได"
13 ดาวิดจึงมิไดทรงยายหีบไป
ไวในนครของดาวิด แตทรงนํา
หีบแวะไปไวที่บานโอเบดเอโดม

คนกัท
14 และหีบของพระเจ าไดค าง
อยู กับครัวเรือนของโอเบดเอ-
โดมที่ เรื อนของเขาสามเดื อน
และพระเยโฮวาห ทรงอํานวย
พระพรแกครัวเรือนของโอเบด-
เอโดมกับทั้งสิ้นซึ่งเขามีอยู

กษัตริยดาวิด
ทรงมั่งค่ังบริบูรณ

14ฮีรามกษัตริยเมืองไทระ
ได ทรงส งผู สื่ อสารมา

เฝาดาวิด และทรงสงไมสนสี-
ดาร ทั้ งชางกอและชางไมเพ่ือ
จะสรางวังถวายพระองค
2และดาวิดทรงทราบวาพระเย-
โฮวาหทรงสถาปนาพระองคเปน
กษัตริยเหนืออิสราเอล เพราะ
พระราชอาณาจักรของพระองค
ก็เปนที่ยกยองอยางย่ิง เพ่ือเห็น
แกอิสราเอลประชาชนของพระ
องค
3และดาวิดทรงรับมเหสีเพ่ิมข้ึน
ในกรุงเยรูซาเล็ม และดาวิดทรง
ใหกําเนิดโอรสและธิดาอีก
4ตอไปนี้เปนชื่อราชบุตรซึ่งพระ
องคทรงมีในเยรูซาเล็มคือ ชัม-
มุอา โชบับ นาธัน ซาโลมอน
5อิบฮาร เอลีชูวา เอลเปเลท
6โนกาห เนเฟก ยาเฟย
7 เอลีชามา เบเอลยาดา เอลีเฟ-
เลท
8 เมื่อคนฟลิสเตียไดยินวาดาวิด

1 พงศาวดาร 13, 14

(8) 2 ซมอ 6:5 (10) ลนต 10:2; กดว 4:15; 1 พศด 15:13, 15
(14) ปฐก 30:27; 2 ซมอ 6:11; 1 พศด 26:4-8 (1) 2 ซมอ 5:11; 1 พกษ 5:1
(2) กดว 24:7 (4) 1 พศด 3:5-8 (8) 2 ซมอ 5:17-21
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ทรงรั บการเจิ มเป นกษั ตริ ย
เหนืออิสราเอลทั้ งปวงแลว คน
ฟลิสเตียทั้งปวงก็ข้ึนไปแสวงหา
ดาวิด ดาวิดทรงไดยินเรื่องนั้นก็
เสด็ จออกไปสู รบกั บเขาทั้ ง
หลาย
9ฝายคนฟลิสเตียไดมาปลนใน
หุบเขาเรฟาอิม
10 และดาวิดก็ทรงทูลถามพระ
เจาวา "ควรที่ขาพระองคจะข้ึน
ไปตอสูฟลิสเตียหรือ พระองค
จะทรงมอบเขาไว ในมือของขา
พระองคหรือ" และพระเยโฮ-
วาหตรัสตอบพระองควา "ข้ึนไป
เถอะ และเราจะมอบเขาไวใน
มือเจา"
11 และพระองคเสด็จไปยังบา-
อัลเปราซิม และดาวิดทรงชนะ
เขาทั้งหลายที่นั่น และดาวิดตรัส
วา "พระเจาทรงทะลวงขาศึก
ของขาพเจาเหมือนดังกระแสน้ํา
ที่ พุ งใส" เพราะฉะนั้นเขาจึง
เรียกที่นั้นวา บาอัลเปราซิม
12 เขาทั้ งหลายก็ทิ้ งรูปเคารพ
ของเขาเสียที่นั่ น และดาวิดก็
ทรงมีพระบัญชา และรูปเคารพ
เหล านั้ นก็ ถู กเผาด วยไฟเสี ย
หมด
13 และคนฟลิสเตียยังมาปลน
ในหุบเขานั้นอีก
14 และเมื่ อดาวิดทูลถามพระ
เจาอีกครั้ งหนึ่ ง พระเจาตรัส

ตอบพระองควา "เจาอยาข้ึนไป
ตามเขา จงออมไปและโจมตีเขา
ที่ตรงขามกับหมูตนหมอน
15 และเมื่อเจาไดยินเสียงกระ-
บวนทัพอยูที่ยอดหมูตนหมอน
แลว จงออกไปทําศึก เพราะวา
พระเจาไดเสด็จออกไปขางหนา
เพ่ือโจมตีกองทัพของคนฟลิส-
เตีย"
16 และดาวิดทรงกระทําตามที่
พระเจาบัญชาแกพระองค และ
เขาทั้งหลายโจมตีกองทัพคนฟ-
ลิสเตียตั้ งแต เมืองกิ เบโอนถึ ง
เมืองเกเซอร
17 กิตติศัพทของดาวิดก็ลือไปสู
บรรดาประเทศทั้ งหลาย และ
พระเยโฮวาหทรงใหประชาชาติ
ทั้งปวงครั่นครามดาวิด
คนเลวีหามหีบของพระเจา

ไปยังกรุงเยรูซาเล็ม

15ดาวิดทรงสรางพระราช
วั งของพระองค หลาย

หลังในนครดาวิด และพระองค
ทรงเตรียมที่ ไวสําหรับหีบของ
พระเจาและทรงตั้งเต็นทไวให
2แลวดาวิดตรัสวา "นอกจากคน
เลวีแลวไมควรที่ คนอื่ นจะหาม
หีบของพระเจา เพราะวาพระ
เยโฮวาห ทรงเลื อกเขาใหหาม
หีบของพระเจา และปรนนิบัติ
พระองคเปนนิตย"
3และดาวิดทรงประชุมอิสราเอล

1 พงศาวดาร 14, 15

(9) ยชว 17:15; 18:16; 1 พศด 11:15 (10) 1 ซมอ 23:2, 4 (13) 2 ซมอ 5:22-25
(14) 2 ซมอ 5:23 (16) 2 ซมอ 5:25 (17) อพย 15:14-16; พบญ 2:25; 11:25
(1) 1 พศด 16:1 (2) กดว 4:2-15; พบญ 10:8; 31:9 (3) อพย 40:20; 2 ซมอ 6:12
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ทั้งสิ้นที่เยรูซาเล็ม เพ่ือจะนําหีบ
ของพระเยโฮวาหมาสู ที่ ของหีบ
นั้น ซึ่ งพระองคไดทรงเตรียม
ไวให
4 และดา วิ ดทรงรวบรวมลู ก
หลานของอาโรนและคนเลวี
5 คื อจากลู กหลานของโคฮาท
ไดอุรีเอลเปนหัวหนา พรอมกับ
พ่ีนองของเขาหนึ่งรอยย่ีสิบคน
6จากลูกหลานของเมรารี ได
อาสายาหเปนหัวหนา พรอมกับ
พ่ีนองของเขาสองรอยย่ีสิบคน
7จากลูกหลานของเกอรโชม ได
โยเอลเปนหัวหนา กับพ่ีนอง
ของเขาหนึ่งรอยสามสิบคน
8จากลูกหลานของเอลีชาฟาน
ไดเชไมอาหเปนหัวหนา กับพ่ี
นองของเขาสองรอยคน
9จากลูกหลานของเฮโบรน ได
เอลีเอลเปนหัวหนา กับพ่ีนอง
ของเขาแปดสิบคน
10 จากลู กหลานของอุ สซี เอล
ไดอัมมีนาดับเปนหัวหนา กับ
พ่ีนองของเขาหนึ่ งรอยสิบสอง
คน
11 แล วดาวิดทรงเรี ยกศาโดก
และอาบียาธารปุโรหิต และคน
เลวีคือ อุรีเอล อาสายาห โยเอล
เชไมอาห เอลีเอล และอัมมีนา-
ดับ
12 และตรัสกับเขาทั้ งหลายวา
"เจ าทั้ งหลายเป นประมุ ขของ

บรรพบุรุษของคนเลวี จงชําระ
ตัวของเจาเสีย ทั้งเจาและพ่ีนอง
ของเจา เพ่ือเจาจะนําหีบของ
พระเยโฮวาหพระเจาแหงอิสรา-
เอลข้ึนมายังสถานที่ซึ่งเราไดจัด
เตรียมไวให
13 เพราะเจามิไดไปหามเสียแต
ครั้ งแรก พระเยโฮวาหพระเจา
ของเราจึ งทรงทลายออกมา
เหนือเรา เพราะเรามิไดแสวงหา
ตามระเบียบอันสมควร"
14 แลวปุโรหิตและคนเลวีจึงได
ชําระตัวของเขาเพ่ื อจะเชิญหีบ
ของพระเยโฮวาหพระเจ าของ
อิสราเอลข้ึนมา
15 และคนเลวี ได หามหีบของ
พระเจาบนบาดวยคานหาม ดัง
ที่โมเสสไดบัญชาเขาไวตามพระ
วจนะของพระเยโฮวาห
16 ดาวิดไดทรงบัญชาแกบรรดา
หัวหนาของคนเลวีใหแตงตั้ งพ่ี
นองของเขาใหเปนนักรองเลน
เครื่ องดนตรี มีพิณใหญ พิณ
เขาคู และฉาบ เพ่ือทําเสียงดัง
ดวยความชื่นบาน
17 คนเลวีจึงแตงตั้ งเฮมานบุตร
ชายโยเอล และพ่ีนองของเขาคือ
อาสาฟบุตรชายเบเรคิยาห และ
จากลูกหลานเมรารี พ่ี นองของ
เขาคือ เอธานบุตรชายคูชายาห
18 และพรอมกับเขาไดแตงตั้ ง
พ่ีนองของเขาในอันดับสองคือ

1 พงศาวดาร 15

(8) อพย 6:22 (9) อพย 6:18
(11) 1 ซมอ 22:20-23; 23:6; 30:7; 2 ซมอ 8:17; 15:24-29, 35-36; 18:19, 22
(13) 2 ซมอ 6:3; 1 พศด 13:7-11 (15) อพย 25:14 (17) 1 พศด 6:33, 39, 44; 25:1
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เศคาริยาห เบน ยาอาซีเอล เช-
มิราโมท เยฮีเอล อุนนี เอลีอับ
เบไนยาห มาอาเสอาห มัททีธิ-
ยาห เอลีฟล และมิกเนยาห
และโอเบดเอโดม กับเยอีเอล
เปนคนเฝาประตู
19 นักรองคือ เฮมาน อาสาฟ
เอธาน เปนคนตีฉาบทองสัม-
ฤทธิ์
20 เศคาริยาห อาซีเอล เชมิรา-
โมท เยฮีเอล อุนนี เอลีอับ มา-
อาเสยาห และเบไนยาห เลน
พิณใหญตามสําเนียงอาลาโมท
21 แตมัททีธิยาห เอลีฟล มิก-
เนยาห โอเบดเอโดม เยอีเอล
และอาซาซิยาห เปนผูนําดวย
พิณเขาคูตามสําเนียงเชมินิท
22 เคนานิยาหหั วหน าของคน
เลวีในเรื่ องเพลงเปนผู อํานวย
การเพลง เพราะเขาเขาใจดี
23 เบเรคิ ยาห และเอลคานาห
เปนนายประตูเฝาหีบ
24 เชบานิยาห เยโฮชาฟท เน-
ธันเอล อามาสัย เศคาริยาห
เบไนยาห และเอลีเยเซอรปุโร-
หิตไดเปาแตรหนาหีบของพระ
เจา โอเบดเอโดม และเยฮียาห
เปนนายประตูเฝาหีบดวย

ดาวิดไดนํา
หีบพันธสัญญา

ขึ้นมา
25 ดาวิดและบรรดาผู ใหญของ

อิสราเอล และผู บัญชากองพัน
จึงไดไปนําหีบพันธสัญญาของ
พระเยโฮวาห ข้ึ นจากเรือนของ
โอเบดเอโดมด วยความเปรม
ปรีดิ์
26 อยูมาเพราะพระเจาทรงชวย
คนเลวีผูหามหีบพันธสัญญาของ
พระเยโฮวาห เขาทั้ งหลายก็ได
ถวายเครื่องบูชาเปนวัวผู เจ็ดตัว
และแกะผูเจ็ดตัว
27 ดาวิดทรงฉลองพระองคผา
ปานเนื้อละเอียด ทั้งคนเลวีทั้ง
ปวงผูหามหีบ และนักรอง และ
เคนานิยาห ผู อํานวยการเพลง
ของนักรอง และดาวิดทรงเอ-
โฟดผาปาน
28 ดั งนี้ แหละคนอิสราเอลทั้ ง
ปวงได นําหี บพันธสัญญาของ
พระเยโฮวาหข้ึนมาดวยเสียงโห
รอง เสียงแตรทองเหลืองขนาด
เล็ก เสียงแตร และฉาบ และทํา
เพลงเสียงดังดวยพิณใหญและ
พิณเขาคู
มีคาล มเหสีของกษัตริยดาวิด

ดูหมิ่นพระองค
29 และตอมาเมื่อหีบพันธสัญ-
ญาของพระเยโฮวาหมาถึงนคร
ดาวิดแลว มีคาลราชธิดาของ
ซาอูลแลดูตามชองพระแกลเห็น
กษัตริยดาวิดทรงเตนรําและทรง
ราเริงอยู พระนางก็มีใจดูหมิ่น
พระองค

1 พงศาวดาร 15

(20) สดด 46 (21) สดด 6 (24) กดว 10:8; 1 พศด 13:13-14; สดด 81:3
(25) 2 ซมอ 6:12-13; 1 พกษ 8:1 (27) 1 ซมอ 2:18, 28
(28) กดว 23:21; ยชว 6:20; 1 พศด 13:8 (29) 1 ซมอ 18:20, 27; 19:11-17
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คนอิสราเอลถวายเครื่องบูชา
และมีงานเลี้ยงฉลองเพราะ
ไดนําหีบของพระเจาเขามา

16และเขาทั้ งหลายได นํา
หี บของพระเจ าเข ามา

วางไวภายในเต็นทซึ่ งดาวิดได
ทรงตั้งไวให และเขาทั้งหลายได
ถวายเครื่ องเผาบูชาและเครื่ อง
สันติบูชาตอพระพักตรพระเจา
2และเมื่อดาวิดทรงถวายเครื่อง
เผาบู ชาและเครื่ องสั นติ บู ชา
เสร็จแลว พระองคทรงอวยพระ
พรแกประชาชนในพระนามพระ
เยโฮวาห
3 และทรงแจกขนมป งคนละ
กอน เนื้อคนละสวน และขนม
องุนแหงคนละอัน แกบรรดา
ประชาชนอิสราเอลทั้ งชายและ
หญิง
4และพระองค ทรงตั้ งคนเลวี
บางคนให เปนผู ปรนนิบัติหนา
หีบของพระเยโฮวาห ใหระลึก
ถึง ถวายโมทนาและสรรเสริญ
พระเยโฮวาหพระเจาของอิสรา-
เอล
5อาสาฟเปนหัวหนา และรอง
ทานคือเศคาริยาห เยอีเอล เช-
มิราโมท เยฮีเอล มิททีธิยาห
เอลีอับ เบไนยาห โอเบดเอโดม
และเยอีเอล ผู ซึ่ งจะเลนพิณ
ใหญและพิณเขาคู อาสาฟเปน
คนตีฉาบ

6และเบไนยาห กับยาฮาซี เอล
ปุโรหิตจะเปาแตรเรื่ อยไปหนา
หีบพันธสัญญาของพระเจา

เพลงโมทนาถวาย
แดพระเยโฮวาห

7แลวในวันนั้ นดาวิดทรงกํา-
หนดเปนครั้ งแรกใหมีการรอง
เพลงโมทนาถวายแดพระเยโฮ-
วาห โดยอาสาฟและพ่ี นองของ
ทาน
8 "จงโมทนาขอบพระคุณพระ
เยโฮวาห จงรองทูลออกพระ
นามพระองค จงใหบรรดาพระ
ราชกิจของพระองคแจ งแกชน
ชาติทั้งหลาย
9 จงร องเพลงถวายพระองค
ร องเพลงสดุ ดี ถวายพระองค
จงเล าถึ งการมหัศจรรยทั้ งสิ้ น
ของพระองค
10 จงอวดพระนามบริสุทธิ์ ของ
พระองค ใหจิตใจของบรรดาผู
แสวงหาพระเยโฮวาหเปรมปรีดิ์
11 จงแสวงหาพระเยโฮวาหและ
พระกําลังของพระองค แสวงหา
พระพักตรของพระองคเร่ือยไป
12 จงระลึกถึ งการอัศจรรยซึ่ ง
พระองคทรงกระทํา การมหัศ-
จรรยและคําพิพากษาแหงพระ
โอษฐของพระองค
13 โอ เชื้อสายของอิสราเอล ผู
รับใชของพระองค ลูกหลานของ
ยาโคบ ผูเลือกสรรของพระองค

1 พงศาวดาร 16

(1) 2 ซมอ 3:13; 6:17; 1 พศด 15:1 (2) 1 พกษ 8:14
(4) สดด 38; สดด 70 (5) 1 พศด 15:18
(7) 2 ซมอ 22:1; 23:1; สดด 105:1-15 (8) 1 พศด 17:19-20
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หนา 890
14 พระองค คื อพระเยโฮวาห
พระเจาของเรา คําพิพากษาของ
พระองคอยูทั่วไปในแผนดินโลก
15 จงจดจําพันธสัญญาของพระ
องคอยู เปนนิตย คือพระวจนะ
ที่พระองคทรงบัญชาไวตลอดชั่ว
หนึ่งพันชั่วอายุ
16 คือพันธสัญญาซึ่ งพระองค
ทรงกระทําไวกับอับราฮัม คํา
ปฏิ ญาณซึ่ งทรงกระทําไว กั บ
อิสอัค
17 ซึ่งพระองคทรงยืนยันอีกกับ
ยาโคบให เปนพระราชบัญญัติ
และแกอิสราเอลให เปนพันธ-
สัญญานิรันดร
18 วา `เราจะใหแผนดินคานา-
อันแกเจา เปนสวนมรดกของ
เจาทั้งหลาย'
19 เมื่อเจาทั้ งหลายยังมีคนจํา-
นวนนอย จํานวนนอยจริง ยัง
เปนแตคนอาศัยอยูในนั้น
20 พเนจรไปจากประชาชาตินี้
ถึงประชาชาตินั้ น จากราชอา-
ณาจักรนี้ถึงอีกชนชาติหนึ่ง
21 พระองคมิ ไดทรงยอมให ผู
ใดบีบบังคับเขา พระองคทรง
ขนาบกษัตริยหลายองคดวยเห็น
แกเขา
22 วา `อยาแตะตองบรรดาผูที่
เราเจิมไว อยาทําอันตรายแก
ผูพยากรณทั้งหลายของเรา'
23 แผนดินโลกทั้ งสิ้ น จงรอง

เพลงถวายพระเยโฮวาห จง
ประกาศความรอดของพระองค
ทุกๆวัน
24 จงเล าถึ งสง าราศี ของพระ
องคทามกลางบรรดาประชาชาติ
ถึ งการมหัศจรรยของพระองค
ท ามกลางบรรดาชนชาติ ทั้ ง
หลาย
25 เพราะพระเยโฮวาหนั้ นทรง
ย่ิงใหญและสมควรจะสรรเสริญ
อยางย่ิง    พระองคทรงเปน
ที่เกรงกลัวเหนือพระทั้งปวง
26 เพราะพระทั้ งปวงของชน
ชาติทั้งหลายเปนรูปเคารพ แต
พระเยโฮวาหทรงสรางฟาสวรรค
27 เกียรติและความโออาตระ-
การมีอยูตอพระพักตรพระองค
กําลั งและความชื่ นบานอยู ใน
สถานที่ประทับของพระองค
28 ตระกูลของชนชาติทั้ งหลาย
เอย จงถวายแดพระเยโฮวาห จง
ถวายสงาราศีและกําลังแดพระ
เยโฮวาห
29 จงถวายสง าราศีซึ่ งควรแก
พระนามของพระองค แด พระ
เยโฮวาห จงนําเครื่ องบูชาและ
มาเขาเฝาพระองค จงนมัสการ
พระเยโฮวาหดวยเครื่องประดับ
แหงความบริสุทธิ์
30 ชาวโลกทั้งสิ้นเอย จงตัวสั่น
ต อเ บ้ื องพระพั กตร พระองค
เออ พิภพถูกสถาปนาแลว จะไม

1 พงศาวดาร 16

(14) อสย 26:9 (16) ปฐก 17:2; 26:3; 28:13; 35:11 (17) ปฐก 28:10-15; 35:11
(19) ปฐก 34:30; พบญ 7:7 (20) ปฐก 12:17; 20:3; อพย 7:15-18
(22) ปฐก 20:7; สดด 105:15 (23) สดด 96:1-13 (26) ลนต 19:4; 1 คร 8:5-6

 13_1chr.pub 
 page 39

 Friday, December 09, 2005 12:23 



หนา 891
หว่ันไหวเลย
31 จงให ฟ าสวรรค ยิ นดี และ
แผนดินโลกเปรมปรีดิ์ ใหเขา
พูดในหมู บรรดาประชาชาติ วา
`พระเยโฮวาหทรงครอบครอง'
32 ใหทะเลคํารน กับสิ่งทั้งปวง
ที่อยูในนั้น ใหทุงนาเริงโลด กับ
สิ่งทุกอยางที่อยูในนั้น
33 แลวตนไมทั้ งสิ้ นของปาไม
จะรองเพลง เฉพาะพระพักตร
พระเยโฮวาห ดวยพระองคเสด็จ
มาพิพากษาโลก
34 โอ จงโมทนาขอบพระคุณ
พระเยโฮวาห เพราะพระองค
ประเสริฐ เพราะความเมตตา
ของพระองคดํารงเปนนิตย
35 และทานจงกลาววา `โอ ขา
แตพระเจาแหงความรอดของขา
พระองคทั้ งหลาย ขอจงชวยขา
พระองคทั้ งหลายใหรอด และ
ขอทรงรวบรวมข าพระองคทั้ ง
หลาย และทรงชวยขาพระองค
ทั้ งปวงใหพนจากประชาชาติทั้ ง
หลาย เพ่ือขาพระองคทั้งหลาย
จะโมทนาขอบพระคุณพระนาม
อันบริสุทธิ์ของพระองค และ
ลิ งโลดในการสรรเสริ ญพระ
องค'
36 จงถวายสาธุการแดพระเย-
โฮวาหพระเจาของอิสราเอลแต
นิ รันดรกาลจนถึงนิ รันดรกาล"
แลวประชาชนทั้ งปวงไดกลาววา

"เอเมน" และไดสรรเสริญพระ
เยโฮวาห
การตั้งผูปรนนิบัติ ผูเฝาประตู
ปุโรหิตและนักเลนดนตรี
สําหรับหีบแหงพระเจา

37 ดาวิดจึงทรงใหอาสาฟและ
พ่ีนองของทานอยูที่นั่นตอหนา
หีบพันธสัญญาของพระเยโฮวาห
ใหปรนนิบัติอยูหนาหีบนั้นเรื่อย
ไปตามงานประจําวันที่ตองทํา
38 ทั้ งโอเบดเอโดมและพี่ นอง
หกสิ บแปดคนของท านด วย
ฝายโอเบดเอโดมบุตรชายเยดู-
ธูนกับโฮสาห ใหเปนคนเฝา
ประตู
39 และพระองคทรงใหศาโดก
ปุโรหิต กับพ่ีนองของทานผูเปน
ปุโรหิต อยูหนาพลับพลาแหง
พระเยโฮวาหซึ่ งอยู ในปูชนีย-
สถานสูงเมืองกิเบโอน
40 เพ่ือถวายเครื่ องเผาบูชาแด
พระเยโฮวาห บนแท นเครื่ อง
เผาบู ชาในเวลาเช าเวลาเย็ น
เสมอ ตามซึ่งไดบันทึกไวทั้งสิ้น
ในพระราชบัญญัติของพระเย-
โฮวาห ซึ่ งพระองคทรงบัญชา
อิสราเอล
41 เฮมานและเยดูธูนอยูกับเขา
ทั้ งหลายและบรรดาคนอื่ นที่
ถูกเลือก และบงชื่อไวใหถวาย
โมทนาแดพระเยโฮวาห เพราะ
ความเมตตาของพระองคดํารง

1 พงศาวดาร 16

(33) อสย 55:12-13; ยอล 3:1-14 (34) 2 พศด 5:13; 7:3 (35) สดด 106:47-48
(36) พบญ 27:15; 1 พกษ 8:15 (37) 1 พศด 16:4; 2 พศด 8:14 (38) 1 พศด 13:14
(39) 1 พกษ 3:4; 1 พศด 21:29 (40) อพย 29:38 (41) 1 พศด 25:1-6; 2 พศด 5:13
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อยูเปนนิตย
42 และพรอมกับเขาเฮมานและ
เยดูธูนมีแตรและฉาบเพื่อบรร-
เลง และเครื่ องดนตรีประกอบ
เพลงถวายพระเจา ลูกหลาน
ของเยดู ธู นได รั บแต งตั้ งให
ประจําประตู
43 และประชาชนทั้ งปวงตางก็
จากไปยังบานของตน และดาวิด
เสด็ จกลั บเพ่ื ออวยพรแด ราช
วงศของพระองค

ดาวิดปรารถนาสราง
พระนิเวศของพระเจา

(2 ซมอ 7:1-3)

17อยูมาเมื่ อดาวิดประทับ
ในพระราชวั งของพระ

องค ดาวิดตรัสกับนาธันผูพยา-
กรณวา "ดูเถิด เราอยูในบานทํา
ดวยไมสนสีดาร แตหีบพันธ-
สัญญาแหงพระเยโฮวาหอยูภาย
ใตมาน"
2และนาธันทูลดาวิดวา "ขอพระ
องคทรงกระทําทั้ งสิ้ นตามพระ
ประสงคของพระองค เพราะ
พระเจาทรงสถิตกับพระองค"
3แตอยูมาในคืนวันนั้นเอง พระ
วจนะของพระเจามาถึงนาธันวา
4 "จงไปบอกดาวิดผู รับใชของ
เราวา `พระเยโฮวาหตรัสดังนี้วา
เจาอยาสรางนิเวศใหเราอยู
5 เพราะเราไม เคยอยู ในนิ เวศ
นับแต วันที่ เราพาอิสราเอลข้ึน

มาจนกระทั่ งวันนี้ แตเราไดไป
จากเต็นทนี้ ถึงเต็นทโนน และ
จากพลับพลาแหงนี้ถึงแหงโนน
6 ในที่ ตางๆที่ เราเคลื่ อนไปมา
กับอิสราเอลทั้งหมด เราไดเคย
พูดสักคํากับผู วินิจฉัยของอิส-
ราเอลคนใด ผูที่เราไดบัญชาให
เขาเลี้ยงดูประชาชนของเราหรือ
วา "ทําไมเจามิไดสรางนิเวศดวย
ไมสนสีดารใหแกเรา"'

พันธสัญญาระหวาง
พระเจากับดาวิด
(2 ซมอ 7:4-17)

7 เพราะฉะนั้นบัดนี้ เจาจงกลาว
แกดาวิดผูรับใชของเราวา `พระ
เยโฮวาหจอมโยธาตรัสวา เราได
เอาเจามาจากทุ งหญา จากการ
ตามฝูงแพะแกะ เพ่ือใหเจา
เปนเจ าเหนืออิสราเอลประชา
ชนของเรา
8และเราไดอยู กับเจาไมวาเจา
ไปที่ ไหน และไดขจัดบรรดา
ศัตรูของเจาใหพนหนาเจา และ
เราไดกระทําให เจ ามี ชื่ อเสี ยง
ใหญโตอยางกับชื่ อเสียงของผู
ย่ิงใหญในโลก
9และเราจะกําหนดที่ หนึ่ งใน
อิสราเอลประชาชนของเรา และ
เราจะปลูกฝงเขาไว เพ่ือเขาทั้ง
หลายจะไดอยู ในที่ ของเขาเอง
และไมตองถูกกวนใจอีก และ
คนชั่ วจะไมมาตีปลนเขาดังแต

1 พงศาวดาร 16, 17

(43) 2 ซมอ 6:18-20 (1) 2 ซมอ 7:1; 1 พศด 14:1
(4) 1 พศด 28:2-3 (7) 1 ซมอ 16:11-13
(9) พบญ 30:1-9; อสย 1:11-13; ยรม 16:14-16; 23:5-8; 24:6; อสค 37:21-27
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กอนมา
10 ตั้งแตสมัยเมื่อเราตั้งผูวินิจ-
ฉัยเหนืออิสราเอลประชาชนของ
เรา และเราจะปราบปรามศัตรู
ทั้งสิ้นของเจา ย่ิงกวานั้นอีก เรา
กลาวแกเจาวา พระเยโฮวาหจะ
ทรงใหเจามีราชวงศ
11 และอยู มาเมื่ อวันทั้ งหลาย
ของเจาครบแลว เจาจะไปอยูกับ
บรรพบุรุษของเจา เราจะใหเชื้อ
สายของเจาที่มาภายหลังเจาเกิด
ข้ึน ผูซึ่งจะเปนบุตรชายคนหนึ่ง
ของตัวเจาเอง และเราจะสถา-
ปนาอาณาจักรของเขา
12 เขาจะเปนผูสรางนิเวศใหเรา
และเราจะสถาปนาบัลลังกของ
เขาไวเปนนิตย
13 เราจะเปนบิดาของเขา และ
เขาจะเปนบุตรของเรา เราจะไม
นําความเมตตาของเราไปจาก
เขาเสีย อยางที่เราเอาไปจากคน
ที่อยูกอนเจานั้น
14 แต เราจะให เขาดํารงอยู ใน
นิเวศของเรา และในอาณาจักร
ของเราเปนนิตย เราจะสถาปนา
บัลลังกของเขาไวเปนนิตย'"
15 นาธันก็กราบทูลดาวิดตาม
ถอยคําเหล านี้ ทั้ งสิ้ นและตาม
นิมิตนี้ทั้งหมด

คําอธิษฐานและ
คําสรรเสริญของดาวิด

16 แลวกษัตริยดาวิดก็เสด็จเขา

ไปประทับนั่ งตอพระพักตรพระ
เยโฮวาห และกราบทูลวา "โอ
ขาแตพระเยโฮวาหพระเจา ขา
พระองคเปนผู ใดเลา และราช
วงศของขาพระองคเปนอะไรเลา
ที่พระองคทรงนําขาพระองคมา
ไกลจนถึงแคนี้
17 โอ ขาแตพระเจา สิ่งนี้เปน
ของเล็ กน อยในสายพระเนตร
ของพระองค เพราะพระองคยัง
ตรัสถึงราชวงศของผู รับใชของ
พระองคในอนาคตอันไกลที่ จะ
มาถึงนั้ น และทรงมองขาพระ
องคตามชนชั้ นของมนุษยที่ มี
ฐานะอันสูงสง โอ ขาแตพระเย-
โฮวาหพระเจา
18 และดาวิดจะกล าวทูลอะไร
แกพระองคไดอีกในเร่ืองเกียรติ
อันทรงประทานแก ผู รับใชของ
พระองค เพราะพระองคทรง
รูจักผูรับใชของพระองค
19 โอ ขาแตพระเยโฮวาห เพ่ือ
ทรงเห็นแกผู รับใชของพระองค
และตามน้ําพระทัยของพระองค
เอง พระองคทรงกระทําการ
ใหญย่ิงนี้ทั้งสิ้นเพ่ือจะกระทําให
สิ่งใหญนี้เปนที่รูกันทั่วไป
20 โอ ขาแตพระเยโฮวาห หามี
ผู ใดเหมือนพระองคไม ไมมี
พระเจ าอื่ นใดนอกเหนื อพระ
องค ตามที่ขาพระองคทั้งหลาย
ไดยินกับหูของขาพระองค

1 พงศาวดาร 17

(11) 1 พกษ 2:10; 5:5; 6:12; 8:19-21; 1 พศด 22:9-13; 28:20; 29:28
(12) สดด 89:20-37 (13) 1 ซมอ 15:23-28; 2 ซมอ 7:14-15; 2 คร 6:18; ฮบ 1:5
(14) สดด 89:3-4; ลก 1:31-33 (16) 2 ซมอ 7:18
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21ประชาชาติอื่นใดบนแผนดิน
โลกเหมือนอิสราเอลประชาชน
ของพระองค ผูซึ่งพระเจาเสด็จ
ไปไถให เปนประชาชนของพระ
องค เพ่ือทรงกระทําใหพระองค
มีพระนามใหญย่ิงโดยสิ่งที่ใหญ
โตนาสะพรึงกลัว ในการที่ทรง
ขับไลประชาชาติทั้งหลายใหพน
หนาประชาชนของพระองค ผู
ซึ่งพระองคทรงไถมาจากอียิปต
22 และพระองคทรงกระทําให
อิสราเอลประชาชนของพระองค
เปนประชาชนของพระองคเปน
นิตย และขาแตพระเยโฮวาห
พระองคทรงเปนพระเจาของเขา
ทั้งหลาย
23 ขาแตพระเยโฮวาห ฉะนั้น
บัดนี้ขอใหพระวจนะซึ่งพระองค
ตรั สเกี่ ยวกั บผู รั บใช ของพระ
องคและเกี่ยวกับราชวงศจงดํา-
รงอยูเปนนิตย และขอพระองค
ทรงกระทําตามที่ พระองคตรัส
แลวนั้นเถิด
24 และขอพระนามของพระองค
สถาปนาไว และเกรี ยงไกรอยู
เปนนิตยวา `พระเยโฮวาหจอม
โยธาทรงเปนพระเจาแหงอิสรา-
เอล คือพระเจาแกอิสราเอล'
และวงศของดาวิดผู รับใชของ
พระองค จะถู กสถาปนาไว ต อ
พระพักตรของพระองค
25 โอ ขาแตพระเจาของขาพระ

องค เพราะพระองคไดทรงสํา-
แดงแก ผู รับใชของพระองควา
พระองค จะทรงสร างวงศ ให
เพราะฉะนั้ นผู รั บใช ของพระ
องคจึงไดประสบความกลาหาญ
ที่จะอธิษฐานตอพระพักตรพระ
องค
26 ขาแตพระเยโฮวาห บัดนี้
พระองคทรงเปนพระเจา และ
พระองคไดทรงสัญญาสิ่ งที่ ดีนี้
ใหแกผูรับใชของพระองค
27 เพราะฉะนั้นบัดนี้ ขอใหเปน
ที่ พอพระทัยพระองคที่ จะทรง
อวยพระพรแกวงศของผู รับใช
ของพระองค เพ่ือวงศนั้นจะดํา-
รงอยูตอพระพักตรพระองคเปน
นิตย โอ ขาแตพระเยโฮวาห
เพราะว าสิ่ งใดที่ พระองคทรง
อํานวยพระพร สิ่ งนั้ นก็ไดรับ
พระพรเปนนิตย"
ราชอาณาจักรของดาวิดถูก

สถาปนาไวใหมั่นคง

18และอยู ตอมาดาวิดทรง
โจมตี คนฟ ลิสเตี ยและ

ทรงปราบปรามเขาเสีย ทรงยึด
เมืองกัทและชนบทของเมืองนั้น
จากมือคนฟลิสเตีย
2และพระองคทรงโจมตีโมอับ
และคนโมอับก็เปนผู รับใชของ
ดาวิดและนําบรรณาการมาถวาย
3ดาวิดทรงโจมตีฮาดัดเอเซอร
กษัตริ ย ของเมื องโศบาห ด วย

1 พงศาวดาร 17, 18

(21) พบญ 4:6-8; สดด 147:20 (1) 2 ซมอ 8:1-18
(2) 2 ซมอ 8:2; สดด 60:8
(3) 2 ซมอ 8:3
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ตรงไปยังเมืองฮามัท ขณะเมื่อ
พระองคเสด็จไปตั้ งอํานาจการ
ปกครองของพระองคที่ แมน้ํา
ยูเฟรติส
4และดาวิ ดทรงยึ ดรถรบจาก
ทานมาหนึ่ งพันคัน พลมาเจ็ด
พัน และทหารราบสองหมื่นและ
ดาวิดทรงตัดเอ็นโคนขามารถรบ
เสียสิ้ น แตทรงเหลือไวใหพอ
แกรถรบหนึ่งรอยคัน
5และเมื่ อคนซี เรี ยแห งเมื อง
ดามัสกัสมาช วยฮาดัดเอเซอร
กษัตริยแหงเมืองโศบาห ดาวิด
ทรงประหารคนซี เรี ยเสี ยสอง
หมื่นสองพันคน
6แลวดาวิดทรงตั้ งทหารประ-
จําป อมในซี เรียแห งเมืองดา-
มัสกัส และคนซีเรียเปนผูรับใช
ของดาวิด และนําบรรณาการมา
ถวาย ดาวิดเสด็จไป ณ ที่ ใด
พระเยโฮวาห ทรงประทานชั ย
ชนะแกพระองคที่นั่น
7ดาวิดทรงยึดโลทองคําที่ ผู รับ
ใชของฮาดัดเอเซอรถือ และทรง
นํามาที่เยรูซาเล็ม
8ดาวิดทรงยึดทองสัมฤทธิ์ เปน
อั นมากจากเมื องทิ บหาทและ
จากเมืองคูน หัวเมืองของฮา-
ดัดเอเซอร ซึ่งซาโลมอนทรงใช
สรางขันสาครทองสัมฤทธิ์ และ
เสา และเครื่องใชทองสัมฤทธิ์
9 เมื่อโทอูกษัตริยแหงเมืองฮา-

มัทไดยินวา ดาวิดทรงโจมตี
กองทัพทั้ งสิ้นของฮาดัดเอเซอร
กษัตริยแหงเมืองโศบาหแลว
10พระองคทรงใชฮาโดรัมโอรส
ของพระองคไปเฝากษัตริยดา-
วิดเพ่ือรับเสด็จ และถวายพระ
พรที่พระองคทรงรบกับฮาดัด-
เอเซอรและทรงชนะ (เพราะ
วาฮาดัดเอเซอรไดสู รบกับโทอู
บอยๆ) และพระองคไดสงของ
ทุกอยางที่ ทําดวยทองคํา ดวย
เงิน และดวยทองสัมฤทธิ์มา
ถวาย
11 และกษัตริยดาวิดทูลถวายสิ่ง
เหลานี้แดพระเยโฮวาห พรอม
กับเงินและทองคําซึ่ งพระองค
ทรงนํามาจากประชาชาติทั้ งปวง
จากเอโดม โมอับ คนอัมโมน
คนฟลิสเตีย และอามาเลข
12 และอาบีชัยบุตรชายนางเศ-
รุยาหไดประหารคนเอโดมหนึ่ ง
หมื่ นแปดพันคนเสียในหุบเขา
เกลือ
13 และท านตั้ งทหารประจํา
ปอมในเอโดม และคนเอโดมทั้ง
สิ้ นได เป นคนรั บใชของดาวิด
และพระเยโฮวาหทรงประทาน
ชัยชนะแกดาวิดไมว าพระองค
เสด็จไป ณ ที่ใดๆ
14 ดาวิ ดจึ งทรงครอบครอง
เหนืออิสราเอลทั้งสิ้น และพระ
องคทรงใหความยุติธรรมและ

1 พงศาวดาร 18

(4) 2 ซมอ 8:4 (5) 2 ซมอ 8:5-6 (8) 2 ซมอ 8:8; 1 พกษ 7:15, 23; 2 พศด 4:12, 15
(10) 2 ซมอ 8:10-12 (11) 2 ซมอ 1:1; 5:17-25; 10:12
(12) 2 ซมอ 8:13; 23:18; 1 พศด 2:16 (13) ปฐก 27:29; กดว 24:18; 2 ซมอ 8:14

 13_1chr.pub 
 page 44

 Friday, December 09, 2005 12:23 



หนา 896
ความเที่ ยงธรรมแกประชาชน
ของพระองคทั้งสิ้น
15 และโยอาบบุตรชายนางเศรุ-
ยาห เป นผู บัญชาการกองทั พ
และเยโฮชาฟทบุตรชายอาหิลูด
เปนเจากรมสารบรรณ
16 และศาโดกบุตรชายอาหิทูบ
และอาบีเมเลคบุตรชายอาบียา-
ธารเปนปุโรหิต และชาวะชาเปน
ราชเลขา
17 และเบไนยาหบุตรชายเยโฮ-
ยาดาอยู เหนือคนเคเรธีและคน
เปเลธ และบรรดาโอรสของดา-
วิดก็เปนเจาหนาที่ชั้นหัวหนาใน
ราชการของกษัตริย

สงครามกับคนอัมโมน
และคนซีเรีย

(2 ซมอ 10:1-19)

19และอยูตอมาภายหลังนี้
นาหาชกษัตริย ของคน

อัมโมนสิ้นพระชนม และโอรส
ของพระองคได ข้ึ นครอบครอง
แทน
2และดาวิดตรัสวา "เราจะแสดง
ความเมตตาตอฮานูนโอรสของ
นาหาช เพราะวาบิดาของทานได
แสดงความเมตตาตอเรา" ดาวิด
จึ งทรงส งผู สื่ อสารไปเล าโลม
ทานเกี่ยวกับบิดาของทาน และ
ขาราชการของดาวิดก็มายังฮา-
นูนในแผนดิ นของคนอัมโมน
เพ่ือจะเลาโลมทาน

3แตบรรดาเจานายของคนอัม-
โมนทูลฮานูนวา "พระองคดําริ
วาดาวิดสงผู เลาโลมมาหาพระ
องค เพราะนับถือพระราชบิดา
ของพระองคเชนนั้นหรือ ขา
ราชการของทานมาหาพระองค
เพ่ือคนหาและคว่ําและสอดแนม
แผนดินมิใชหรือ"
4ฮานู นจึ งจั บข าราชการของ
ดาวิดและโกนเขาเสีย และตัด
เครื่ องแตงกายของเขาออกเสีย
ที่ ตรงกลางตรงตะโพก แลว
ปลอยตัวไป
5 เมื่ อมีบางคนไปทูลดาวิดถึ ง
เร่ืองคนเหลานั้น พระองคก็ทรง
ใชใหไปรับเขา เพราะคนเหลา
นั้นอายมาก และกษัตริยตรัสวา
"จงพักอยู ที่ เมืองเยรีโคจนกวา
เคราของท านทั้ งหลายจะข้ึ น
แลวจึงคอยกลับมา"
6 เมื่ อคนอัมโมนเห็นวาเขาทั้ ง
หลายเปนที่ เกลียดชังแกดาวิด
ฮานูนและคนอัมโมนจึงสงเงิน
หนึ่งพันตะลันตไปจางรถรบและ
พลมาจากเมโสโปเตเมีย จาก
ซีเรียมาอาคาห และจากโศบาห
7 เขาไดจางรถรบสามหมื่นสอง
พันคันและกษัตริ ย แห งเมื อง
มาอาคาหกับกองทัพของทาน ผู
ซึ่ งมาตั้ งคายอยูที่หนาเมืองเม-
เดบา และคนอัมโมนก็รวบรวม
กันมาจากหัวเมื องของเขาทั้ ง

1 พงศาวดาร 18, 19

(17) 2 ซมอ 8:18 (1) 1 ซมอ 11:1; 2 ซมอ 10:1-19
(4) อสย 20:4
(6) 1 พศด 18:5, 9
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หลาย และมาทําสงคราม
8 เมื่ อดาวิดทรงได ยินเรื่ องนั้ น
จึงใชโยอาบ และกองทัพทแกลว
ทหารทั้งสิ้นไป
9คนอัมโมนออกมาจัดทัพตรง
หนาประตูเมือง และบรรดา
กษัตริยที่ยกมาอยูที่ชนบทกลาง
แจงตางหาก
10 เมื่อโยอาบเห็นวาการศึกนั้น
ขนาบอยู ข างหนาและข างหลั ง
ท านจึ งคั ดเอาจากบรรดาคน
อิสราเอลที่ สรรไว แล วและจัด
ทัพเขาไปตอสูคนซีเรีย
11 สวนคนของทานที่ เหลืออยู
ทานก็มอบไวในการบังคับบัญ-
ชาของอาบีชัยนองชายของทาน
คนเหล านั้ นก็ จั ดเข าสู กั บคน
อัมโมน
12 และทานพูดวา "ถากําลังคน
ซีเรียแข็งเหลือกําลังของเราแลว
เจาจงชวยเรา แตถากําลังคน
อัมโมนแข็ งเกิ นกําลั งของเจ า
เราจะชวยเจา
13 จงมีความกลาหาญเถิด และ
ให เราประพฤติ ตั วอย างกล า
หาญเพ่ือชนชาติของเรา และ
เพ่ือหัวเมืองของพระเจาของเรา
และขอพระเยโฮวาหทรงกระทํา
สิ่ งที่ ชอบพระทั ยในสายพระ
เนตรของพระองคเถิด"
14 ดังนั้นโยอาบและประชาชนผู
อยูกับทานไดเขามาใกลขางหนา

คนซีเรียเพ่ือสู รบกัน และเขา
ทั้ งหลายก็ แตกหนี ไปต อหน า
ทาน
15 และเมื่ อคนอัมโมนเห็นว า
คนซีเรียหนีไปแลว เขาก็หนีไป
ใหพนหนาอาบีชัยนองชายของ
โยอาบดวย และเขาไปในเมือง
แลวโยอาบก็กลับมายังเยรูซา-
เล็ม
16 แต เมื่ อคนซี เรียเห็นว าเขา
พายแพแกอิสราเอล เขาจึงสง
ผู สื่ อสารไปนําคนซี เรี ยซึ่ งอยู
ฟากแมน้ําขางโนนออกมา มี
โชฟคผู บังคับบัญชากองทัพของ
ฮาดัดเอเซอร เปนหั วหน าของ
เขาทั้งหลาย

ดาวิดทรงนําการสูรบเอง
17 และเมื่อมีคนกราบทูลดาวิด
พระองคก็ทรงรวมอิสราเอลทั้ ง
สิ้ นเขาดวยกัน และขามแมน้ํา
จอรแดนมาหาเขา และจัดทัพ
ตอสูกับเขา และเมื่อดาวิดทรง
จัดทัพเขาตอสูกับคนซีเรีย เขา
ทั้งหลายตอสูกับพระองค
18 และคนซีเรียก็หนีไปตอหนา
อิสราเอล และดาวิดทรงประหาร
คนซีเรียคือคนของรถรบเจ็ดพัน
คนและทหารราบสี่หมื่นคน และ
ฆ าโชฟ คผู บัญชาการกองทั พ
ของเขาทั้งหลายดวย
19 และเมื่ อผู รับใชของฮาดัด-
เอเซอรเห็นวา เขาพายแพตอ

1 พงศาวดาร 19

(8) 2 ซมอ 23:8 (9) 1 ซมอ 17:2 (10) ยชว 8:22 (11) 1 พศด 11:20
(12) นหม 4:20 (13) พบญ 31:6-7 (14) 1 พกษ 20:13 (15) รม 8:31
(16) สดด 2:1 (17) อสย 22:6-7 (18) สดด 18:32 (19) อสย 10:8
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อิสราเอล เขาก็ยอมทําสันติ
ภาพกับดาวิด และเปนผู รับใช
ของพระองค คนซีเรียจึงไมชวย
คนอัมโมนอีกตอไป

โยอาบกับดาวิด
ชนะเมืองรับบาห

(2 ซมอ 12:26-31)

20และอยูมาพอสิ้นปแลว
เมื่ อบรรดากษัตริยยก

กองทัพออกไปรบ โยอาบก็นํา
กําลังกองทัพไปกวาดลางแผน
ดินของคนอัมโมน และมาลอม
เมืองรับบาหไว แตดาวิดประทับ
ที่ เยรูซาเล็ม และโยอาบก็โจมตี
เมืองรับบาห และควํ่าเมืองนั้น
เสีย
2และดาวิดทรงถอดมงกุฎจาก
พระเศียรของกษัตริยของเขาทั้ง
หลาย พระองคทรงทราบวามง-
กุฎนั้ นมีทองคําหนักหนึ่ งตะ-
ลันต และมีเพชรพลอยตางๆ
ซึ่ งต อมาอยู บนพระเศียรของ
ดาวิด และพระองคทรงริบของ
จากเมืองนั้นไดขาวของเปนอัน
มาก
3พระองคทรงนําประชาชนที่อยู
ในเมืองนั้นออกมา ตั้งเขาใหทํา
งานหนักอยู กับเลื่ อยและเหล็ก
ขุดและขวาน และดาวิดทรง
กระทําเชนนั้นแกหัวเมืองทั้งสิ้น
ของคนอัมโมน แลวดาวิดกับ
ประชาชนทั้ งปวงก็กลับสู เยรู-

ซาเล็ม
การฆามนุษยยักษ
แหงฟลิสเตีย

4และอยู มาภายหลั งเกิ ดสง-
ครามข้ึนกับคนฟลิสเตียที่ เมือง
เกเซอร แลวสิบเบคัยคนหุชาห
ไดสังหารสิปปยผู เปนลูกหลาน
ของคนยักษเสีย และคนฟลิส-
เตียก็ถูกปราบปราม
5และมีสงครามกับคนฟลิสเตีย
อีก และเอลฮานันบุตรชายยาอีร
ไดฆ าลามีนองชายของโกลิอัท
ชาวกัทเสีย ผูมีหอกที่มีดามโต
เทาไมกระพ่ันทอผา
6และมีสงครามที่เมืองกัทอีก มี
ชายคนหนึ่ งรูปรางใหญโต ผูที่
มือขางหนึ่งมีนิ้วหกนิ้ว และนิ้ว
เทาขางละหกนิ้ว จํานวนย่ีสิบสี่
นิ้ว และเขาเปนบุตรชายของคน
ยักษดวย
7และเมื่ อเขาทาทายอิสราเอล
โยนาธานบุ ตรชายชิ เมอี พระ
เชษฐาของดาวิดก็ ประหารเขา
เสีย
8คนเหลานี้ บังเกิดแกคนยักษ
ในเมืองกัท และเขาลมตายดวย
พระหัตถของดาวิด และดวยมือ
ผูรับใชของพระองค
ดาวิดนับจํานวนทหารอิสราเอล

(2 ซมอ 24:1-9)

21ซาตานได ยื นข้ึ นต อสู
อิสราเอล และดลพระ

1 พงศาวดาร 19-21

(1) 2 ซมอ 11:1, 2-12:25; 12:26 (2) 2 ซมอ 12:30-31
(4) 2 ซมอ 21:18; 1 พศด 11:29 (5) 1 ซมอ 17:7; 1 พศด 11:23
(6) 1 ซมอ 5:8; 2 ซมอ 21:20 (1) 2 ซมอ 24:1-25; โยบ 1:6
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ทัยใหดาวิดนับจํานวนอิสราเอล
2ดาวิดจึงตรัสกับโยอาบและผู
บังคับบัญชากองทัพวา "จงไป
นับอิสราเอล ตั้ งแตเมืองเบ-
เออรเชบาถึงเมืองดาน แลวนํา
รายงานมาใหเราเพ่ือจะไดทราบ
จํานวนรวมของเขาทั้งหลาย"
3แตโยอาบทูลวา "ขอพระเย-
โฮวาห ทรงเพ่ิ มประชาชนของ
พระองคอีกรอยเทาของที่มีอยู
แลว ขาแตกษัตริยเจานายของ
ขาพระองค แตประชาชนนี้ทั้ ง
สิ้ นเปนผู รับใชของเจานายของ
ขาพระองคมิใชหรือ ไฉนเจา
นายของขาพระองคจึงรับสั่งเชน
นี้ ไฉนพระองคจึงทรงนําการ
ละเมิดมาสูอิสราเอล"
4แตโยอาบขัดรับสั่งของกษัตริย
มิได โยอาบจึงจากไป และไป
ตลอดคนอิสราเอลทั้ งสิ้ น และ
กลับมายังเยรูซาเล็ม
5และโยอาบถวายจํานวนประ-
ชาชนที่นับไดแกดาวิด ในอิส-
ราเอลทั้ งสิ้ นมี หนึ่ งล านหนึ่ ง
แสนคนที่ชักดาบ และในยูดาห
มีสี่แสนเจ็ดหมื่นคนที่ชักดาบ
6แตทานมิไดนับเลวีและเบน-
ยามินทามกลางจํานวนนั้นดวย
เพราะวาพระดํารัสของกษัตริย
เปนที่นารังเกียจแกโยอาบ
ดาวิดทรงเลือกโรคระบาด

7แตพระเจาไมทรงพอพระทัย

ในเรื่ องนี้ พระองคจึงทรงลง
โทษอิสราเอล
8และดาวิดทูลพระเจาวา "ขา
พระองค ได ทําบาปใหญ ย่ิ งใน
การที่ขาพระองคไดกระทําสิ่ งนี้
ขาแตพระองค บัดนี้ ขอทรงให
อภัยความชั่วชาของผู รับใชของ
พระองค เพราะขาพระองคได
กระทําการอยางโงเขลามาก"
9และพระเยโฮวาหตรัสกับกาด
ผูทํานายของดาวิดวา
10 "จงไปบอกดาวิดวา `พระเย-
โฮวาหตรัสดังนี้วา เราเสนอเจา
สามประการ จงเลือกเอาประ-
การหนึ่ง เพ่ือเราจะไดกระทําให
แกเจา'"
11 กาดจึ งเข า เฝ าดาวิ ดและ
กราบทูลพระองควา "พระเยโฮ-
วาหตรัสดังนี้วา จงเลือกเอาตาม
ที่เจาพอใจ
12 คือ กันดารอาหารสามป
หรือการลางผลาญโดยศัตรูของ
เจ าสามเดื อนขณะที่ ดาบของ
ศัตรูจะขับเจาทัน หรือดาบของ
พระเยโฮวาหสามวันคือโรคระ-
บาดบนแผนดิน และทูตสวรรค
ของพระเยโฮวาหทําลายทั่ วไป
ในดินแดนทั้ งสิ้ นของอิสราเอล
ฉะนั้นบัดนี้ ขอทรงพิจารณาดูวา
จะใหข าพระองคกราบทูลพระ
องค ผู ทรงใชขาพระองคมาว า
ประการใด"

1 พงศาวดาร 21

(2) 1 พศด 27:23-24 (6) 1 พศด 27:24 (8) 2 ซมอ 12:13; 24:10
(9) 1 ซมอ 9:9; 2 พกษ 17:13; 1 พศด 29:29; 2 พศด 16:7, 10; อสย 30:9-10
(10) 2 ซมอ 24:12-14 (12) 2 ซมอ 24:13
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13 แล วดาวิ ดตรั สกั บกาดว า
"เรามีความกระวนกระวายมาก
ขอให เราตกเข าไปอยู ในพระ
หัตถของพระเยโฮวาห เพราะ
พระกรุณาคุณของพระองคใหญ
ย่ิงนัก แตขออยาใหเราตกเขาไป
ในมือของมนุษยเลย"
14 ดังนั้ นพระเยโฮวาหทรงให
โรคระบาดเกิดข้ึ นในอิสราเอล
และคนอิสราเอลไดลมตายเจ็ด
หมื่นคน
15 และพระเจาทรงใชทูตสวรรค
ไปยังเยรูซาเล็มเพ่ื อจะทําลาย
เสีย แตเมื่อทานจะลงมือทําลาย
พระเยโฮวาหทรงทอดพระเนตร
และพระองคทรงกลับพระทัยใน
เหตุรายนั้น และพระองคตรัส
กั บทู ตสวรรค ผู ทําลายนั้ นว า
"พอแลว ยับย้ังมือของเจาได"
สวนทูตสวรรคของพระเยโฮวาห
ก็กําลังยืนอยูที่ลานนวดขาวของ
โอรนันคนเยบุส
16 และดาวิดแหงนพระพักตร
ทรงเห็นทูตสวรรคของพระเย-
โฮวาห ยืนระหว างแผนดินโลก
และฟาสวรรค และในมือถือ
ดาบที่ ชักออกเหนือเยรูซาเล็ม
แล วดาวิดและพวกผู ใหญของ
อิสราเอล ผู ไดสวมผากระสอบ
แลว ก็ซบหนาลง
17 และดาวิ ดทู ลพระเจ าว า
"ขาพระองคมิใชหรือที่บัญชาให

นับประชาชน ขาพระองคเปน
ผู ไดกระทําบาป และไดกระทํา
ความชั่ วรายย่ิงนัก แตบรรดา
แกะเหล านี้ เขาไดกระทําอะไร
โอ ขาแตพระเยโฮวาหพระเจา
ของขาพระองค ขอพระหัตถ
ของพระองค อยู เหนื อข าพระ
องคและราชวงศของขาพระองค
แต ขออย าให โรคร ายนั้ นอยู
เหนือประชาชนของพระองค"
พระเจาทรงเลือกลานนวดขาว
ของโอรนัน (อาราวนาห)
ใหเปนท่ีสรางพระวิหาร
(2 ซมอ 24:18-25)

18 แลวทูตสวรรคของพระเย-
โฮวาหไดบัญชาใหกาดทูลดาวิด
วา ใหดาวิดข้ึนไปสรางแทนบูชา
ถวายแดพระเยโฮวาหที่ลานนวด
ขาวของโอรนันคนเยบุส
19 ดาวิดจึงเสด็จข้ึ นไปตามคํา
ของกาด ซึ่งทานไดกราบทูลใน
พระนามของพระเยโฮวาห
20 ฝ ายโอรนั นกําลั งนวดข าว
สาลีอยู ทานหันมาเห็นทูต
สวรรค บุตรชายสี่คนของทานที่
อยูกับทานก็ซอนตัวเสีย
21 เมื่ อดาวิดเสด็จมายังโอรนัน
โอรนันมองเห็นดาวิด และออก
ไปจากลานนวดขาวถวายบังคม
ดาวิดดวยซบหนาลงถึงดิน
22 และดาวิดตรัสกับโอรนันวา
"จงใหที่ลานนวดขาวแกเราเถิด

1 พงศาวดาร 21

(13) สดด 51:1; 130:4, 7 (14) 1 พศด 27:24
(15) ปฐก 6:6; 2 ซมอ 24:16, 18-24; 2 พศด 3:1 (16) ยชว 5:13; 2 พศด 3:1
(17) 2 ซมอ 7:8; สดด 74:1 (18) 2 พศด 3:1
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เพ่ื อเราจะสร างแทนบูชาถวาย
แดพระเยโฮวาหบนนั้น จงให
แกเราตามราคาเต็ม เพ่ือวาโรค
ระบาดนั้ นจะได ระงับเสี ยจาก
ประชาชน"
23 แลวโอรนันกราบทูลดาวิดวา
"ขอทรงรับไปเถิดพะยะคะ และ
ขอกษัตริ ย เจ านายของข าพระ
องค กระทําสิ่ งที่ พระองค ทรง
เห็นชอบเถิด นี่พะยะคะ
ข าพระองคขอถวายวัวสําหรับ
เครื่องเผาบูชา และถวายเลื่อน
นวดขาวใหเปนฟน แลวขาวสาลี
เปนธัญญบูชา ขาพระองคขอ
ถวายหมด"
24 แต กษั ตริ ย ดาวิ ดตรั สกั บ
โอรนันวา "หามิได แตเราจะซื้อ
เอาตามราคาเต็ม เราจะไมเอา
ของของเจ าถวายพระเยโฮวาห
หรือถวายสิ่ งที่ เรามิ ได เสี ยค า
เปนเครื่องเผาบูชา"
25 ดาวิดจึงทรงชําระใหโอรนัน
เปนทองคําน้ําหนักหกรอยเช-
เขลเพ่ือที่นั้น
26 ดาวิดก็ ทรงสร างแทนบูชา
ถวายแดพระเยโฮวาหที่นั่น และ
ทรงถวายเครื่องเผาบูชา และ
เครื่ องสันติบูชา และกราบทูล
ออกพระนามพระเยโฮวาห และ
พระเยโฮวาหทรงตอบพระองค
ด วยไฟจากสวรรค บนแท น
เครื่องเผาบูชา

27 แลวพระเยโฮวาหก็ทรงบัญ-
ชาทูตสวรรค และทานก็เอาดาบ
ใสฝกเสีย
28 ครั้ งนั้น เมื่อดาวิดทรงเห็น
ว าพระเยโฮวาห ทรงตอบพระ
องคที่ ลานนวดข าวของโอรนัน
คนเยบุส พระองคก็ทรงถวาย
สัตวบูชาที่นั่น
29 เพราะพลับพลาของพระเย-
โฮวาหซึ่ งโมเสสไดสร างข้ึ นใน
ถิ่นทุรกันดาร และแทนเครื่ อง
เผาบูชา ในเวลานั้นอยู ในปูช-
นียสถานสูงที่กิเบโอน
30 แตดาวิดจะไปทูลถามพระ
เจาที่ นั่ นไมได เพราะพระองค
ทรงกลัวดาบของทูตสวรรคของ
พระเยโฮวาห

ดาวิดทรงเตรียมวัตถุ
สําหรับการสรางพระวิหาร

22แลวดาวิดตรัสวา "นี่
แหละพระนิ เวศของ

พระเยโฮวาหพระเจา นี่ แหละ
แทนเครื่องเผาบูชาสําหรับอิส-
ราเอล"
2ดาวิดทรงบัญชาใหรวบรวมคน
ตางดาวที่ อยู ในแผนดินอิสรา-
เอล และพระองคทรงจัดคน
สกัดหินใหเตรียมหินสกัดเพ่ื อ
สรางพระนิเวศของพระเจา
3ดาวิดยั งทรงจั ดสะสมเหล็ ก
เปนจํานวนมาก เพ่ือเปนตะปู
ของบานประตู ร้ัวและเปนเหล็ก

1 พงศาวดาร 21, 22

(25) 2 ซมอ 24:24 (26) ลนต 9:24; วนฉ 6:21; 1 พกษ 18:36-38; 2 พศด 3:1; 7:1
(29) 1 พกษ 3:4; 1 พศด 1:3; 16:39 (1) พบญ 12:5; 2 ซมอ 24:18; 1 พศด 21:18
(2) 1 พกษ 5:17-18; 9:20-21; 2 พศด 2:17-18 (3) 1 พกษ 7:47; 1 พศด 22:14
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หนีบ  ทั้งทองสัมฤทธิ์เปนจํา-
นวนมากเหลือที่จะชั่งได
4และไม สนสี ดาร นั บไม ถ วน
เพราะวาชาวไซดอน และชาว
ไทระ ไดนําไมสนสีดารจํานวน
มากมายมาถวายดาวิด
5 เพราะดาวิดตรัสวา "ซาโลมอน
บุตรชายของเรายังเด็กอยู และ
ไมเคยงาน และพระนิเวศซึ่งจะ
สรางถวายพระเยโฮวาหนั้นตอง
หรูหราอยางย่ิง มีชื่อเสียงและ
สง าราศี ในบรรดาประเทศทั้ ง
หลาย เพราะฉะนั้นบัดนี้ เราจึง
จะจัดเตรียมไว" ดาวิดจึงทรงจัด
วัตถุ เปนจํานวนมากก อนพระ
องคสิ้นพระชนม
ดาวิดทรงกําชับซาโลมอน

6แลวพระองคทรงเรียกซาโล-
มอนราชโอรสของพระองค และ
กําชั บท านให สร างพระนิ เวศ
ถวายพระเยโฮวาหพระเจาแหง
อิสราเอล
7ดาวิดรับสั่ งซาโลมอนวา "ลูก
เอย เรามีใจประสงคที่ จะสราง
พระนิ เวศถวายพระนามแห ง
พระเยโฮวาหพระเจาของเรา
8แตพระวจนะของพระเยโฮวาห
มายังเราวา `เจาไดทําใหโลหิต
ตกมาก และไดทําสงครามใหญ
โต เจาอยาสรางพระนิเวศเพ่ือ
นามของเราเลย เพราะเจาไดทํา
ใหโลหิตตกเปนอันมากตอสาย

ตาของเราบนแผนดินโลก
9ดูเถิด บุตรชายคนหนึ่งจะบัง-
เกิดมาแกเจา เขาจะเปนคนแหง
ความสงบ เราจะใหความสงบ
แกเขาใหพนจากศัตรูทั้งสิ้นของ
เขารอบขาง เพราะเขาจะมีชื่อวา
ซาโลมอน และเราจะใหสันติ
ภาพและความสงบแกอิสราเอล
ในสมัยของเขา
10 เขาจะสร างพระนิ เวศเพ่ื อ
นามของเรา เขาจะเปนบุตรของ
เรา และเราจะเปนบิดาของเขา
และเราจะสถาปนาราชบัลลั งก
ของเขาเหนืออิสราเอลเปนนิตย'
11 นี่แหละ ลูกของขาเอย ขอ
พระเยโฮวาหทรงสถิตอยูกับเจา
และขอใหเจามีความสําเร็จ และ
สรางพระนิเวศของพระเยโฮวาห
พระเจาของเจาสําเร็จดังที่พระ
องคตรัสถึงเร่ืองเจา
12 ขอเพียงพระเยโฮวาหประ-
สาทให เจามีความเฉลียวฉลาด
และความเขาใจ และทรงตั้งเจา
ให ปกครองอิ สราเอลและทรง
โปรดใหเจารักษาพระราชบัญ-
ญัติ ของพระเยโฮวาห พระเจ า
ของเจา
13 แลวเจาจะทําสําเร็จ ถาเจาจะ
ระมัดระวังที่ จะปฏิบัติตามกฎ
เกณฑและคําตัดสินซึ่ งพระเย-
โฮวาหทรงบัญชากับโมเสสเกี่ยว
กับอิสราเอล จงเขมแข็งและกลา

1 พงศาวดาร 22

(4) 1 พกษ 5:6-10 (5) 1 พกษ 3:7; 1 พศด 29:1-2 (7) พบญ 12:5, 11; 2 ซมอ 7:1
(8) 2 ซมอ 7:5-13; 1 พกษ 5:3 (9) 1 พกษ 4:20, 25 (10) 2 ซมอ 7:13; 1 พกษ 5:5
(11) 1 พศด 22:16 (12) 1 พกษ 3:9-12; 2 พศด 1:10 (13) พบญ 31:7-8; ยชว 1:6
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หนา 903
หาญเถิด อยากลัวและอยาทอ
ถอยเลย
14 และดูเถิด เราไดจัดเตรียม
ไวเพ่ือพระนิเวศของพระเยโฮ-
วาหดวยความยากเหนื่ อยอยาง
ย่ิง เปนทองคําหนักหนึ่ งแสน
ตะลันต เงินหนักหนึ่ งลานตะ-
ลันต ทองสัมฤทธิ์ และเหล็ก
เหลือที่จะชั่ ง เพราะมีมากมาย
เหลือเกิน เราไดจัดเตรียมตัวไม
และหินดวย เจาจะเพ่ิมเติมเขา
อีกก็ได
15 ย่ิ งกว านั้ นเจ ามี คนทํางาน
มากมาย คือชางสกัดหิน ชางกอ
ชางไม และชางฝมือทุกชนิด
16 สวนทองคํา เงิน ทองสัม-
ฤทธิ์ และเหล็กนั้นก็มีมากมาย
เหลือที่ จะนับได ลุกข้ึนทําไป
เถิด ขอพระเยโฮวาหทรงสถิต
อยูกับเจา"
ดาวิดทรงบัญชาประมุขท้ังปวง
ของอิสราเอลใหชวยซาโลมอน
17 ดาวิดทรงบัญชาประมุขทั้ ง
ปวงของอิสราเอลใหชวยซาโล-
มอนโอรสของพระองคดวยวา
18 "พระเยโฮวาหพระเจ าของ
เจาทรงสถิตอยูกับเจามิใชหรือ
และพระองคมิ ไดประทานการ
หยุดพักสงบแกเจาทุกดานหรือ
เพราะพระองค ทรงมอบชาว
แผนดินนี้ ไวในมือของเรา และ
แผนดิ นนั้ นก็ ราบคาบตอพระ

พักตรพระเยโฮวาหและตอหนา
ประชาชนของพระองค
19 บัดนี้จงตั้งจิตตั้งใจของเจาที่
จะแสวงหาพระเยโฮวาหพระเจา
ของเจา จงลุกข้ึนสรางสถาน
บริสุ ทธิ์ ของพระเยโฮวาหพระ
เจา เพ่ือวาหีบพันธสัญญาของ
พระเยโฮวาหก็ดี และเครื่ อง
ใชอันบริสุทธิ์ของพระเจาก็ดี จะ
ไดนําเอามาไวในพระนิเวศที่จะ
สรางข้ึ นเพ่ื อพระนามของพระ
เยโฮวาห"

ดาวิดทรงตั้งซาโลมอน
ใหเปนกษัตริย

23เมื่ อดาวิดทรงชราและ
หงอมแลว พระองค

ทรงตั้ งซาโลมอนโอรสของพระ
องคใหเปนกษัตริยเหนืออิสรา-
เอล
2ดาวิดทรงใหประชุมเจานายทั้ง
สิ้ นของอิสราเอล และบรรดา
ปุโรหิตและคนเลวี
3คนเลวีนั้นอายุตั้งแตสามสิบป
ข้ึนไปก็ใหนับไว และรวมได
สามหมื่นแปดพันคน
4ดาวิดตรัสวา "จากพวกนี้ สอง
หมื่ นสี่ พันคนจะตองดูแลการ
งานในพระนิเวศของพระเยโฮ-
วาห และหกพันคนเปนเจา
หนาที่และผูวินิจฉัย
5สี่ พันคนเปนนายประตู และ
อีกสี่พันคนจะถวายสรรเสริญแด

1 พงศาวดาร 22, 23

(14) 1 พศด 22:3 (16) 1 พศด 22:11 (17) 1 พศด 28:1-6
(18) พบญ 12:10; ยชว 22:4 (19) 1 พกศ 5:3 (1) 1 พกษ 1:33-40; 1 พศด 28:4-5
(3) กดว 4:1-3 (4) พบญ 16:18-20; 2 พศด 2:2 (5) 1 พศด 15:16; 2 พศด 29:25
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หนา 904
พระเยโฮวาหดวยเครื่ องดนตรี
ซึ่งเราไดสรางไวใหใชสรรเสริญ"
6 และดาวิ ดทรงจั ดแบ งเป น
กองๆตามบุตรชายของเลวี คือ
เกอรโชม โคฮาท และเมรารี
ผูสืบสายโลหิตของเกอรโชม

(กดว 3:25-26)
7จากคนเกอรโชมคือ ลาดาน
และชิเมอี
8 บุตรชายของลาดานคือ เยฮี-
เอลผู เปนหัวหนา และเศธาม
และโยเอล สามคน
9 บุตรชายของชิเมอีคือ เชโลมิท
ฮาซีเอล และฮาราน สามคน คน
เหลานี้ เปนประมุขของบรรพ-
บุรุษลาดาน
10 และบุตรชายของชิ เมอี คื อ
ยาหาท ศินา เยอูช และเบรียาห
ทั้งสี่คนนี้เปนบุตรชายของชิเมอี
11 และยาหาทเปนหัวหนา และ
ศิซาหเปนที่สอง แตเยอูช
และเบรียาห ไมมี บุตรชายมาก
เพราะฉะนั้ นในการนับจึ งรวม
เขาเปนเรือนบรรพบุรุษเดียวกัน
ผูสืบสายโลหิตของโคฮาท

(กดว 3:27-31)
12 บุตรชายของโคฮาทคือ อัม-
ราม อิสฮาร เฮโบรน และอุสซี-
เอล สี่คน
13 บุตรชายของอัมรามคือ อา-
โรนและโมเสส เขาตั้ งอาโรนไว
ตางหากใหเปนผูทําพิธีชําระสิ่ ง

ของที่บริสุทธิ์ที่ สุด ทั้ งเขาและ
บุตรชายของเขาสืบไปเปนนิตย
เพ่ือเผาเครื่องหอมถวายตอพระ
พักตรพระเยโฮวาหและปรนนิ-
บัติพระองค และอวยพระพรใน
พระนามของพระองคเปนนิตย
14 ฝ ายโมเสสคนของพระเจ า
นั้น บุตรชายของทานมีชื่อเสียง
ทามกลางคนตระกูลเลวี
15 บุตรชายของโมเสส คือ
เกอรโชม กับ เอลีเยเซอร
16 บุตรชายของเกอรโชม คือ
เชบูเอลผูเปนหัวหนา
17 บุตรชายของเอลีเยเซอร คือ
เรหับยาหผูเปนหัวหนา เอลีเย-
เซอรไมมีบุตรชายอีก แตบุตร
ชายของเรหับยาหมีมากนัก
18 บุตรชายของอิสฮาหคือ เช-
โลมิทผูเปนหัวหนา
19 บุตรชายของเฮโบรนคือ เย-
รียาหผูเปนหัวหนา อามาริยาห
ที่สอง ยาฮาซีเอลที่สาม และเย-
คาเมอัมที่สี่
20 บุตรชายของอุสซีเอลคือ มี-
คาหผูเปนหัวหนา และอิสชีอาห
ที่สอง

ผูสืบสายโลหิตของเมรารี
(กดว 3:33-37)

21 บุตรชายของเมรารี คือ
มาหลีและมูชี บุตรชายของ
มาหลีคือ เอเลอาซารและคีช
22 เอเลอาซารสิ้นชีวิตไมมีบุตร

1 พงศาวดาร 23

(6) อพย 6:16; กดว 26:57 (7) 1 พศด 26:21 (12) อพย 6:18 (13) อพย 6:20; 28:1
(14) 1 พศด 26:23 (15) อพย 18:3-4 (16) 1 พศด 26:24 (17) 1 พศด 26:25
(18) 1 พศด 24:22 (19) 1 พศด 24:23 (21) 1 พศด 24:26, 29 (22) กดว 36:6
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หนา 905
ชาย มีแตบุตรสาว บุตรชายของ
คีชผู เปนญาติของเขาแตงงาน
กับเขา
23 บุตรชายของมูชีคือ มาหลี
เอเดอร และเยรีโมท สามคน
การจัดงานของคนเลวีใหม

24 คนเหล านี้ เป นคนเลวีตาม
เรือนบรรพบุรุษของเขา เปน
ประมุขของบรรพบุ รุษของเขา
ตามที่ เขาได ข้ึ นทะเบี ยนไว
ตามจํานวนชื่ อรายบุคคล อายุ
ตั้ งแต ย่ีสิบป ข้ึนไป ผู ซึ่ งจะทํา
งานปรนนิบัติ ในพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห
25 เพราะดาวิดตรัสวา "พระเย-
โฮวาหพระเจาของอิสราเอลได
ประสาทการหยุ ดพั กสงบแก
ประชาชนของพระองค เพ่ือเขา
ทั้ งหลายจะอาศัยอยู ในเยรูซา-
เล็มเปนนิตย
26 และคนเลวี จึ งไม ต องหาบ
หามพลับพลาหรือเครื่องใชใดๆ
เพ่ืองานปรนนิบัติอีกเลย"
27 เพราะตามพระดํารัสสุดทาย
ของดาวิด คนเลวีตั้งแตอายุย่ีสิบ
ปข้ึนไปถูกนับ
28 แตหนาที่ของเขาจะตองคอย
ชวยบุตรชายของอาโรนในงาน
ปรนนิบัติพระนิเวศแหงพระเย-
โฮวาห มีงานดูแลลานและหอง
และงานชําระของทุกอยางที่บริ-
สุทธิ์ และงานใดๆซึ่ งเปนงาน

ปรนนิบัติของพระนิเวศแหงพระ
เจา
29 และชวยเกี่ ยวกับเรื่ องขนม
ปงหนาพระพักตรดวย เร่ือง
ยอดแปงสําหรับธัญญบูชา ขนม
ไรเชื้อแผนของปงบูชา ของบูชา
คลุกน้ํามัน และเครื่ องตวง
เครื่องวัดทุกขนาด
30 และทุกๆเช าเขาจะตองยืน
โมทนาและสรรเสริญพระเยโฮ-
วาห และเวลาเย็นก็เชนเดียวกัน
31 ทั้ งในเวลาเมื่ อถวายบรรดา
เครื่ องเผาบูชาแดพระเยโฮวาห
ในวันสะบาโต ในวันข้ึนหนึ่งคํ่า
ในวันเทศกาลกําหนด ตามจํา-
นวนที่ กําหนดใหถวายบูชาตอ
พระพักตรพระเยโฮวาหทุกวัน
เร่ือยไป
32 ดังนี้ แหละเขาจะดูแลพลับ-
พลาแหงชุมนุมและดูแลที่บริ-
สุทธิ์ และจะรับใชบุตรชายของ
อาโรนพี่นองของเขา เพ่ืองาน
ปรนนิบัติแหงพระนิเวศของพระ
เยโฮวาห
กองเวรของลูกหลานอาโรน

24กองเวรของลู กหลาน
อาโรนมีดังนี้ บุตรชาย

ของอาโรนคือ นาดับ อาบีฮู เอ-
เลอาซาร และอิธามาร
2แตนาดับและอาบี ฮูสิ้ นชี วิ ต
กอนบิดาของตนและไมมี บุตร
เอเลอาซารและอิ ธามาร จึ งทํา

1 พงศาวดาร 23, 24

(23) 1 พศด 24:30 (24) กดว 1:3; 10:17 (25) 1 พศด 22:18 (26) กดว 4:5, 15; 7:9
(27) 2 ซมอ 23:1 (29) อพย 24:5-9; 25:30 (31) ลนต 23:2-4; กดว 10:10
(32) กดว 1:53; 3:6-9, 38 (1) ลนต 10:1-6; กดว 26:60-61 (2) กดว 3:1-4; 26:61
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หนา 906
หนาที่ตําแหนงปุโรหิต
3ดวยความช วยเหลือของศา-
โดกบุตรชายเอเลอาซาร และ
อาหิ เมเลคบุ ตรชายอิ ธามาร
ดาวิดไดทรงจัดเปนเวรตามหนา
ที่ ในการปรนนิ บัติ ของเขาทั้ ง
หลาย
4มีหัวหน าในหมู บุตรชายของ
เอเลอาซารมากกวาในหมู บุตร
ชายของอิธามาร เขาจึงจัดแบง
ดังนี้ พวกบุตรชายของเอเลอา-
ซารมีสิบหกคนเปนหัวหนาตาม
เรือนบรรพบุรุษของเขา และใน
หมู พวกบุตรชายของอิ ธามาร
ตามเรือนบรรพบุ รุษของเขามี
แปดคน
5 เขาทั้ งหลายจัดแบงดวยสลาก
เหมือนกันหมด เพราะมีเจา
หนาที่ของสถานบริสุทธิ์ และเจา
หนาที่แหงพระนิเวศของพระเจา
เปนบุตรชายของเอเลอาซารกับ
บุตรชายของอิธามารทั้งสองฝาย
6และเชไมอาหบุตรชายนาธัน-
เอลอาลักษณ ผูเปนพวกเลวี ได
บันทึกไวตอพระพักตรกษัตริย
ตอหนาเจานาย และศาโดก
ปุโรหิต และอาหิเมเลคบุตรชาย
อาบียาธาร และตอหนาประมุข
ของบรรพบุ รุษของปุโรหิตและ
ของคนเลวี เขาจับสลากครอบ
ครัวหนึ่งจากเอเลอาซาร และจับ
สลากครอบครัวหนึ่ งจากอิธา-

มาร
7สลากแรกตกกับเยโฮยาริบ ที่
สองตกแกเยดายาห
8ที่สามแกฮาริม ที่สี่แกเสโอริม
9ที่หาแกมัลคิยาห ที่หกแก
มิยามิน
10 ที่ เจ็ดแกฮักโขส ที่ แปดแก
อาบียาห
11 ที่เกาแกเยชูอา ที่สิบแกเช-
คานิยาห
12 ที่สิบเอ็ดแกเอลียาชีบ ที่สิบ
สองแกยาคิม
13 ที่สิบสามแกหุปปาห ที่สิบสี่
แกเยเชเบอับ
14 ที่สิบหาแกบิลกาห ที่สิบหก
แกอิมเมอร
15 ที่สิบเจ็ดแกเฮซีร ที่สิบแปด
แกอัฟเซส
16 ที่ สิบเกาแกเปธาหิยาห ที่
ย่ีสิบแกเยเฮเซเคล
17 ที่ ย่ีสิบเอ็ดแกยาคีน ที่ ย่ีสิบ
สองแกกามูล
18 ที่ ย่ีสิบสามแกเดไลยาห ที่
ย่ีสิบสี่แกมาอาซิยาห
19 คนเหล านี้ มีหน าที่ กําหนด
ของเขาในการปรนนิบัติที่จะเขา
ไปในพระนิ เวศของพระเยโฮ-
วาห ตามระเบียบที่อาโรนบิดา
ของเขาไดตั้ งไวสําหรับเขาทั้ ง
หลาย ดังที่พระเยโฮวาหพระเจา
แหงอิสราเอลไดทรงบัญชาเขา
ไว

1 พงศาวดาร 24

(3) 1 พศด 18:16
(10) นหม 12:4, 17; ลก 1:5
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หนา 907
ผูสืบสายโลหิตของโคฮาท

20 ฝายลูกหลานของเลวีที่ เหลือ
อยูคือ จากบุตรชายของอัมราม
มี ชูบาเอล จากบุตรชายของ
ชูบาเอลมี เยเดยาห
21 ฝายเรหับยาห คือจากบุตร
ชายของเรหับยาหมี อิสชีอาห ผู
เปนหัวหนา
22 จากคนอิสฮารมี เชโลโมท
จากบุตรชายของเชโลโมทมี ยา-
หาท
23 และบุตรชายของเฮโบรนคือ
เยรียาหผู เปนหัวหนา อามาริ-
ยาหที่สอง ยาฮาซีเอลที่สาม เย-
คาเมอัมที่สี่
24 บุตรชายของอุสซีเอลคือ มี-
คาห บุตรชายของมีคาหคือ ชา-
มีร
25 นองชายของมีคาหคือ อิส-
ซีอาห บุตรชายของอิสชีอาหคือ
เศคาริยาห

ผูสืบสายโลหิตของ
เมรารีไดจัดให

26 บุตรชายของเมรารี คือ
มาหลีและมูชี บุตรชายของยา-
อาซียาหคือ เบโน
27 ฝายลูกหลานของเมรารี คือ
ของยาอาซียาหมี เบโน โชฮัม
ศักเกอร และอิบรี
28 ของมาหลีคือ เอเลอาซารผู
ไมมีบุตรชาย
29 ของคีช บุตรชายของคีชคือ

เยราเมเอล
30 บุตรชายของมูชีคือ มาหลี
เอเดอร และเยรีโมท คนเหลานี้
เปนลูกหลานของคนเลวี ตาม
เรือนบรรพบุรุษของเขาทั้งหลาย
31 คนเหลานี้คือ แตละหัวหนา
เรือนบรรพบุรุษ และนองชาย
ของเขาก็เหมือนกันไดจับสลาก
ดวยอยางเดียวกับพ่ีนองของเขา
คือ บุตรชายของอาโรน ตอพระ
พักตรของกษัตริยดาวิด ศาโดก
อาหิเมเลค และตอประมุขของ
บรรพบุ รุษของปุโรหิตและของ
คนเลวี

พวกนักดนตรีและ
นักรองสําหรับพระวิหาร

25ดา วิ ดและบรรดาหั ว
หนาของผูปรนนิบัติได

จั ดแยกบางคนไว สําหรั บการ
ปรนนิบัติ คือจากลูกหลานของ
อาสาฟ และของเฮมาน และของ
เยดูธูน ผู ซึ่ งจะพยากรณดวย
พิณเขาคู ดวยพิณใหญและดวย
ฉาบ รายชื่ อของผูทํางานตาม
หนาที่ของเขา คือ
2จากลูกหลานของอาสาฟ คือ
ศักเกอร โยเซฟ เนธานิยาหและ
อาชาเรลาห ลูกหลานของอา-
สาฟ ภายใตการนําของอาสาฟ
ผู พยากรณภายใตพระราชดํา-
รัสสั่งของกษัตริย
3จากเยดูธูน คือลูกหลานของ

1 พงศาวดาร 24, 25

(20) 1 พศด 23:16 (21) 1 พศด 23:17 (22) 1 พศด 23:18
(23) 1 พศด 23:19; 26:31 (26) อพย 6:19; 1 พศด 23:21 (28) 1 พศด 23:22
(30) 1 พศด 23:23 (1) 1 พศด 6:30, 33, 39; 2 พศด 5:12 (3) 1 พศด 16:41-42
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หนา 908
เยดูธูนมี เกดาลิยาห เศรี เยชา-
ยาห ฮาชาบิยาห และมัททีธิยาห
หกคนภายใตการนําของเยดูธูน
บิดาของเขา ผูพยากรณดวย
พิณเขาคูในการโมทนาและสรร-
เสริญตอพระเยโฮวาห
4จากเฮมาน คือลูกหลานของ
เฮมานมี บุคคียาห มัทธานิยาห
อุสซีเอล เชบูเอล และเยรีโมท
ฮานานิยาห ฮานานี เอลียาธาห
กิดดาลที และโรมัมทีเอเซอร
โยชเบคาชาห มัลโลธี โฮธีร และ
มาหะซิโอท
5คนเหล านี้ เปนบุตรชายของ
เฮมานผูทํานายของกษัตริยตาม
พระวจนะของพระเจาเพ่ือจะเปา
แตร และพระเจาทรงประทาน
บุตรชายสิบสี่ คน และบุตรสาว
สามคนแกเฮมาน
6 เขาทั้ งหลายทุกคนอยูภายใต
การนําของบิ ดาของเขาเ พ่ื อ
ประกอบเพลงในพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห ดวยฉาบ พิณใหญ
และพิณเขาคู เพ่ือการปรนนิบัติ
ในพระนิเวศของพระเจา อาสาฟ
เยดูธูน และเฮมาน อยูภายใต
พระราชดํารัสสั่งของกษัตริย
7 จํานวนคนของเขารวมทั้ งพ่ี
นองของเขา ผูรับการฝกในการ
รองเพลงถวายพระเยโฮวาหทุก
คนผูมีความชํานาญ มีสองรอย
แปดสิบแปดคน

การจับสลากหนาท่ี
ของแตละคน

8 เขาทั้ งหลายจั บสลากหน าที่
ของเขา ทั้งผูนอย ผูใหญ ครู
และศิษยก็เหมือนกัน
9 สลากแรกตกเป นพวกของ
อาสาฟไดแกโยเซฟ ที่สองไดแก
เกดาลิยาห พรอมกับพ่ีนองและ
บุตรชายของเขา สิบสองคน
10 ที่สามตกแกศักเกอร พรอม
กับบุตรชายของเขาและพี่ นอง
ของเขา สิบสองคน
11 ที่สี่ไดแกอิสรี พรอมกับบุตร
ชายของเขาและพี่ นองของเขา
สิบสองคน
12 ที่หาไดแกเนธานิยาห พรอม
กับบุตรชายของเขาและพี่ นอง
ของเขา สิบสองคน
13 ที่หกไดแกบุคคิยาห พรอม
กับบุตรชายของเขาและพี่ นอง
ของเขา สิบสองคน
14 ที่ เ จ็ ดได แก เยชา เรลาห
พรอมกับบุตรชายของเขาและ
พ่ีนองของเขา สิบสองคน
15 ที่แปดไดแกเยชายาห พรอม
กับบุตรชายของเขาและพี่ นอง
ของเขา สิบสองคน
16 ที่ เก าได แก มั ทธานิ ยาห
พรอมกับบุตรชายของเขาและ
พ่ีนองของเขา สิบสองคน
17 ที่สิบไดแกชิเมอี พรอมกับ
บุตรชายของเขาและพี่นองของ

1 พงศาวดาร 25
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หนา 909
เขา สิบสองคน
18 ที่ สิ บเอ็ ดได แก อาซาเรล
พรอมกับบุตรชายของเขาและ
พ่ีนองของเขา สิบสองคน
19 ที่ สิบสองไดแกฮาชาบิยาห
พรอมกับบุตรชายของเขาและ
พ่ีนองของเขา สิบสองคน
20 ที่ สิ บสามได แก ชู บาเอล
พรอมกับบุตรชายของเขาและ
พ่ีนองของเขา สิบสองคน
21 ที่ สิ บสี่ ได แก มั ทที ธิ ยาห
พรอมกับบุตรชายของเขาและ
พ่ีนองของเขา สิบสองคน
22 ที่สิบหาไดแกเยรีโมท พรอม
กับบุตรชายของเขาและพี่ นอง
ของเขา สิบสองคน
23 ที่ สิ บหกได แก ฮานานิ ยาห
พรอมกับบุตรชายของเขาและ
พ่ีนองของเขา สิบสองคน
24 ที่สิบเจ็ดไดแกโยชเบคาชาห
พรอมกับบุตรชายของเขาและ
พ่ีนองของเขา สิบสองคน
25 ที่ สิ บแปดได แก ฮานานี
พรอมกับบุตรชายของเขาและ
พ่ีนองของเขา สิบสองคน
26 ที่สิบเกาไดแกมัลโลธี พรอม
กับบุตรชายของเขาและพี่ นอง
ของเขา สิบสองคน
27 ที่ ย่ี สิ บได แก เอลี ยาธาห
พรอมกับบุตรชายของเขาและ
พ่ีนองของเขา สิบสองคน
28 ที่ ย่ี สิ บเอ็ ดได แก โฮธี ร

พรอมกับบุตรชายของเขาและ
พ่ีนองของเขา สิบสองคน
29 ที่ ย่ี สิบสองไดแกกิดดาลที
พรอมกับบุตรชายของเขาและ
พ่ีนองของเขา สิบสองคน
30 ที่ ย่ีสิบสามไดแกมาหะซิโอท
พรอมกับบุตรชายของเขาและ
พ่ีนองของเขา สิบสองคน
31 ที่ย่ีสิบสี่ไดแกโรมัมทีเอเซอร
พรอมกับบุตรชายของเขาและ
พ่ีนองของเขา สิบสองคน

การจัดกองเวรเฝาประตู
สําหรับพระนิเวศ
ของพระเจา

26ฝ ายกองเวรเฝ าประตู
จากคนโคราหมี เมเช-

เลมิยาหบุตรชายโคเร เปนลูก
หลานของอาสาฟ
2และเมเชเลมิ ยาหมี บุตรชาย
คือ เศคาริยาห บุตรหัวป เยดี-
ยาเอล ที่สอง เศบาดิยาห ที่สาม
ยาทนีเอล ที่สี่
3 เอลาม ที่หา เยโฮฮานัน ที่หก
เอลีโอนัย ที่เจ็ด
4และโอเบดเอโดมมี บุตรชาย
คือ เชไมอาห บุตรหัวป เยโฮ-
ซาบาด ที่สอง โยอาห ที่สาม
สาคาร ที่สี่ เนธันเอล ที่หา
5อัมมีเอล ที่หก อิสสาคาร ที่
เจ็ด เปอุลเลธัย ที่แปด เพราะวา
พระเจ าทรงอํานวยพระพรแก
เขา

1 พงศาวดาร 25, 26
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หนา 910
6และแกเชไมอาหบุตรชายของ
เขาดวย มีบุตรชายหลายคนเกิด
แกเขา เปนผูปกครองในครัว
เรือนบิดาของเขา เพราะเขาทั้ง
หลายเป นคนมีอํานาจใหญ โต
และกลาหาญ
7 บุตรชายของเชไมอาห คือ
โอทนี เรฟาเอล โอเบด และ
เอลซาบาด ผูซึ่ งพ่ีนองของเขา
เปนคนมีกําลังคือ เอลีฮู และ
เสมาคิยาห
8คนเหล านี้ ทั้ งหมดเป นบุตร
ชายของโอเบดเอโดมกับบุตร
ชายและพ่ีนองของเขา เปนคน
สามารถมี กําลั งเหมาะแก การ
ปรนนิบัติ เปนของโอเบดเอโดม
หกสิบสองคน
9และเมเชเลมิ ยาหมี บุตรชาย
และพ่ี น องเป นคนมี กําลั งสิ บ
แปดคน
10 และโฮสาห ผู เปนลูกหลาน
ของเมรารีมีบุตรชายคือ ชิมรี ผู
เปนหัวหนา (เพราะถึงเขาจะไม
เปนบุตรหัวป บิดาของเขาก็ให
เขาเปนหัวหนา)
11 ฮิลคียาห ที่สอง เทบาลิยาห
ที่สาม เศคาริยาห ที่สี่ บุตรชาย
และพ่ีนองของโฮสาหทั้ งสิ้น มี
สิบสามคน
12 กองเวรเฝาประตูเหลานี้ตาม
คนผูเปนหัวหนาของเขา มีหนา
ที่เชนเดียวกับพ่ีนองของเขา ใน

การปรนนิบัติในพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห

การจับสลากกัน
เพื่อรูวา

ใครอยูประตูไหน
13 และเขาจั บสลากกั นตาม
เรือนบรรพบุรุษของเขา ทั้ งผู
นอยและผูใหญเหมือนกัน สํา-
หรับใครอยูประตูไหน
14 สลากสําหรับดานตะวันออก
ตกแกเชเลมิยาห เขาจับสลาก
ให บุตรชายของเขาคือเศคาริ-
ยาหดวย เขาเปนที่ปรึกษาที่
เฉลียวฉลาด และสลากของเขา
ออกมาสําหรับดานเหนือ
15 ของโอเบดเอโดมออกมาสํา-
หรับดานใต คลังพัสดุนั้นเขาจัด
ใหบุตรชายของเขาดูแล
16 สวนของชุปปมและโฮสาห
ออกมาสําหรับดานตะวันตก ที่
ประตูชัลเลเคท ตามถนนที่ ข้ึน
ไป กําหนดยามตามยาม
17 ดานตะวันออกมีคนเลวีหก
คน ดานเหนือมีสี่ คนทุกวัน
ดานใตวันละสี่คนทุกวัน และ
สองคูที่คลังพัสดุ
18 สําหรับระเบียงทางตะวันตก
นั้น มีสี่คนที่ถนนและสองคนที่
ระเบียง
19 คนเหลานี้ เปนเวรเฝาประตู
จากลูกหลานของโคราห และ
ลูกหลานของเมรารี

1 พงศาวดาร 26

(8) 1 พศด 9:13 (10) 1 พศด 16:38
(13) 1 พศด 24:5, 31; 25:8
(16) 1 พกษ 10:5; 2 พศด 9:4
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หนา 911
คนเลวีท่ีดูแล

คลังพระนิเวศของพระเจา
20 จากคนเลวีนั้น อาหิยาหดูแล
คลังพระนิเวศของพระเจา และ
คลังสิ่งของถวาย
21 ลูกหลานของลาดานคือ ลูก
หลานของคนเกอรโชน ที่ เปน
บุตรชายของลาดาน บรรดาหัว
หนาของลาดาน คนเกอรโชนคือ
เยฮีเอลี
22 บุตรชายของเยฮีเอลีคือ เศ-
ธามและโยเอลนองชายของเขา
เป นผู ดู แลคลั งพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห
23 จากคนอัมราม คนอิสฮาร
คนเฮโบรน และคนอุสซีเอล
24 และเชบูเอล บุตรชายของ
เกอรโชม ผู เปนบุตรชายของ
โมเสส เปนนายคลังใหญ
25 พ่ีนองของเขาคือ จากเอลี-
เยเซอรมี เรหับยาหเปนบุตร
ชาย บุตรชายของเรหับยาหคือ
เยชายาห บุตรชายของเยชายาห
คือ โยรัม บุตรชายของโยรัมคือ
ศิครี บุตรชายของศิครีคือ เช-
โลมิท
26 เชโลมิทคนนี้และพ่ีนองของ
เขาเปนผู ดูแลคลังของถวายทั้ ง
สิ้น ซึ่งกษัตริยดาวิด และบรรดา
หัวหนา และนายพันนายรอย
และผูบัญชาการกองทัพไดมอบ
ถวายไว

27 จากของที่ ริบไดซึ่ งเขาไดใน
สงคราม เขาทั้งหลายมอบถวาย
เพ่ือแกการซอมแซมพระนิเวศ
ของพระเยโฮวาห
28 และทุกสิ่ งซึ่ งซามูเอลผูทํา-
นาย และซาอูลบุตรชายคีช และ
อับเนอรบุตรชายเนอร และ
โยอาบบุตรชายนางเศรุยาหได
ถวายไว และผูใดก็ตามไดถวาย
สิ่ งใด ของถวายทั้ งสิ้ นก็อยู ใน
ความดู แลของเชโลมิ ทและพ่ี
นองของเขา

พวกเจาหนาท่ีและ
ผูวินิจฉัยสําหรับอิสราเอล

29 จากคนอิสฮาร เคนานิยาห
และบุตรชายของเขาได รับแตง
ตั้ งใหมีหนาที่ ภายนอกสําหรับ
อิสราเอล ใหเปนเจาหนาที่และ
เปนผูวินิจฉัย
30 จากคนเฮโบรน ฮาชาบิยาห
และพ่ี น องของเขาเป นคนมี
ความกลาหาญหนึ่ งพันเจ็ดรอย
คน ไดเปนผูดูแลอิสราเอลทาง
ฟากตะวันตกของแมน้ํ าจอร-
แดนขางโนน ในเรื่องกิจการทั้ง
สิ้ นของพระเยโฮวาห และราช
การของกษัตริย
31 จากคนเฮโบรนมี เยรียาห
เปนหัวหนาของคนเฮโบรน ตาม
พงศพันธุ ตามบรรพบุรุษ ในป
ที่สี่ สิบของรัชกาลดาวิด เขาได
สํารวจและพบคนที่ มี อํานาจ

1 พงศาวดาร 26

(20) 2 ซมอ 8:11; 1 พศด 9:26; 26:22, 24, 26 (23) อพย 6:18 (24) 1 พศด 23:16
(25) 1 พศด 23:18 (26) 2 ซมอ 8:11 (28) 1 ซมอ 9:9
(29) นหม 11:16; 1 พศด 23:4 (30) 1 พศด 27:17 (31) ยชว 21:39; 1 พศด 23:19
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หนา 912
ใหญโตและกลาหาญที่ ยาเซอร
ในเมืองกิเลอาด
32 กษัตริยดาวิดไดทรงแตงตั้ ง
ใหทานและพ่ีนองของทาน คือ
คนกลาหาญสองพันเจ็ดรอยคน
ผูเปนหัวหนา ใหเปนผูดูแลคน
รูเบน คนกาด และคนตระกูล
มนัสเสหครึ่งหนึ่ง ในกิจธุระทุก
อยางเกี่ ยวกับพระเจา และกิจ
ธุระเกี่ยวกับกษัตริย

กองเวรตางๆ
ของแตละเดือน

27ต อไปนี้ เป นรายชื่ อ
ประชาชนอิ สรา เอล

ตามจํานวน คือ บรรดาหัวหนา
บรรดานายพันนายรอย และ
บรรดาเจาหนาที่ ผู รับใชกษัตริย
ในราชการทุกอยางที่ เกี่ ยวกับ
กองเวรที่ เข ามาและออกไป
เดือนแลว เดือนเลาตลอดป
กองเวรหนึ่งๆมีจํานวนสองหมื่น
สี่พันคน
2 คือ ยาโชเบอัมบุตรชายศับดี-
เอล เปนผูดูแลกองเวรที่หนึ่งใน
เดือนตน ในกองเวรของเขามี
สองหมื่นสี่พันคน
3 เขาเป นลู กหลานของเปเรศ
และเปนหัวหนาผูบัญชาการกอง
ทัพทั้งสิ้นในเดือนตน
4โดดัยคนอาโหอาห เปนผูดูแล
กองเวรของเดือนที่สอง มิกโลท
เปนผู บังคับบัญชากองเวรของ

เขา ในกองเวรของเขามีสอง
หมื่นสี่พันคน
5 ผู บังคับบัญชาการกองทัพคน
ที่ สามสําหรับเดือนที่ สาม คือ
เบไนยาห บุ ตรชายเยโฮยาดา
เปนปุโรหิตใหญ ในกอง
เวรของเขามีสองหมื่นสี่พันคน
6 เบไนยาหนี้คือ ผูที่เปนทแกลว
ทหารในสามสิบคน และเปนผู
บั ญชาการของสามสิ บคนนั้ น
อัมมีซาบาดบุตรชายของเขาเปน
ผูดูแลกองเวรของเขา
7อาสาเฮลนองชายของโยอาบ
เปนผู บัญชาการคนที่ สี่ สําหรับ
เดือนที่สี่ และเศบาดิยาหบุตร
ชายของเขาดูแลตอจากเขา ใน
กองเวรของเขามีสองหมื่นสี่ พัน
คน
8 ผู บัญชาการคนที่ ห าสําหรับ
เดือนที่หาคือ ชัมหุทคนอิสราห
ในกองเวรของเขามีสองหมื่ นสี่
พันคน
9 ผู บัญชาการคนที่ หกสําหรับ
เดือนที่หกคือ   อิราบุตรชาย
อิกเขชชาวเทโคอา ในกองเวร
ของเขามีสองหมื่นสี่พันคน
10 ผู บัญชาการคนที่ เจ็ดสําหรับ
เดือนที่เจ็ดคือ เฮเลสคนเปโลน
เปนคนเอฟราอิม ในกองเวร
ของเขามีสองหมื่นสี่พันคน
11 ผู บัญชาการคนที่ แปดสํา-
หรับเดือนที่ แปดคือ สิบเบคัย

1 พงศาวดาร 26, 27

(32) 2 พศด 19:11 (2) 2 ซมอ 23:8-30 (5) 1 พศด 18:17 (6) 2 ซมอ 23:20-23
(7) 2 ซมอ 23:24; 1 พศด 11:26 (8) 1 พศด 11:27 (9) 1 พศด 11:28
(10) 1 พศด 11:27 (11) 2 ซมอ 21:18; 1 พศด 11:29; 20:4
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หนา 913
คนหุชาแหงคนเศ-ราห ในกอง
เวรของเขามีสองหมื่นสี่พันคน
12 ผู บัญชาการคนที่ เกาสําหรับ
เดือนที่เกาคือ อาบีเยเซอรชาว
อานาโธทคนเบนยามิน ในกอง
เวรของเขามีสองหมื่นสี่พันคน
13 ผู บัญชาการคนที่ สิบสําหรับ
เดือนที่สิบคือ มาหะรัยชาวเน-
โทฟาหจากคนเศ-ราห ในกอง
เวรของเขามีสองหมื่นสี่พันคน
14 ผูบัญชาการคนที่สิบเอ็ดสํา-
หรับเดือนที่ สิบเอ็ดคือ เบไน-
ยาหชาวปราโธนจากคนเอฟรา-
อิม ในกองเวรของเขามีสอง
หมื่นสี่พันคน
15 ผูบัญชาการคนที่สิบสองสํา-
หรับเดือนที่สิบสองคือ เฮลดัย
ชาวเนโทฟาหจากคนโอทนีเอล
ในกองเวรของเขามีสองหมื่ นสี่
พันคน

ประมุขของตระกูลตางๆ
แหงอิสราเอล

16 เหนือตระกูลตางๆของอิส-
ราเอลคือ สําหรับคนรูเบนมี
เอลี เยเซอร บุตรชายศิครี เป น
ประมุข สําหรับคนสิเมโอนมี
เชฟาทิยาหบุตรชายมาอาคาห
17 สําหรับคนเลวีมี ฮาชาบิยาห
บุตรชายเคมูเอล สําหรับคนอา-
โรนมี ศาโดก
18 สําหรับคนยูดาหมี เอลีฮู พ่ี
ชายคนหนึ่ งของดาวิด สําหรับ

คนอิสสาคารมี อมรีบุตรชาย
มีคาเอล
19 สําหรับคนเศบูลุนมี อิชมัย-
อาหบุตรชายโอบาดีห สําหรับ
คนนัฟทาลีมี เยรีโมทบุตรชาย
อัสรีเอล
20 สําหรับคนเอฟราอิมมี โฮ-
เชยาบุตรชายอาซาซิยาห สํา-
หรับคนมนัสเสหครึ่ งตระกูลมี
โยเอลบุตรชายเปดายาห
21 สําห รั บคนมนั สเสห ครึ่ ง
ตระกูลในกิเลอาดมี อิดโดบุตร
ชายเศคาริยาห สําหรับคนเบน-
ยามินมี ยาอาซีเอลบุตรชายอับ-
เนอร
22 สําหรับคนดานมี อาซาเรล
บุตรชายเยโรฮัม คนเหลานี้เปน
ประมุ ขของตระกู ลต างๆแห ง
อิสราเอล

การนับประชาชน
ไมสําเร็จ

23 ดาวิดมิไดทรงนับจํานวนคน
ที่อายุต่ํากวาย่ีสิบป เพราะพระ
เยโฮวาหไดตรัสไววาจะกระทํา
ใหอิสราเอลมากเหมือนดาวแหง
ทองฟา
24 โยอาบบุตรชายนางเศรุยาห
ไดตั้งตนนับ แตไมสําเร็จ เพราะ
พระพิโรธก็มาเหนืออิสราเอลใน
เร่ืองนี้ และจํานวนนั้นก็มิได
ลงไวในหนังสือพงศาวดารของ
กษัตริยดาวิด

1 พงศาวดาร 27

(12) 1 พศด 11:28 (13) 2 ซมอ 23:28 (14) 1 พศด 11:31 (17) 1 พศด 26:30
(18) 1 พศด 16:6 (23) ปฐก 15:5; 22:17; 26:4; อพย 32:13; พบญ 1:10; 6:3
(24) 2 ซมอ 24:12-15; 1 พศด 7:8
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หนา 914
เจาหนาท่ีตางๆ

ในรัชกาลของดาวิด
25 อัสมาเวทบุตรชายอาดี เอล
เปนเจากรมพระคลังนครหลวง
และเยโฮนาธันบุตรชายของอุส-
ซียาห เปนเจากรมคลังนอกนคร
ในหัวเมือง ในชนบทและใน
ปอม
26 เอสรีบุตรชายเคลูบ เปนผู
ดูแลบรรดาผูที่ทําไรนาหลวง
27 ชิ เมอี ชาวรามาห ดู แลสวน
องุ น และศับดีชาวเชฟามดูแล
ผลิ ตผลของสวนองุ นสําหรั บ
หองเก็บน้ําองุน
28 บาอัลฮานันชาวเกเดอรเปน
ผู ดู แลต นมะกอกเทศและตน
มะเดื่ อที่ ในหุบเขา โยอาชดูแล
คลังน้ํามัน
29 ชิตรัยชาวชาโรนดูแลฝูงวัวซึ่ง
หากินอยู ในชาโรน ชาฟทบุตร
ชายอัดลัยดูแลฝู งวัวในหุบเขา
ทั้งหลาย
30 และโอบิลคนอิชมาเอลดูแล
อูฐ เยดายาหชาวเมโรโนทดูแล
ลา
31 ยาซีสชาวฮาการดูแลฝูงแพะ
แกะ บรรดาคนเหลานี้ เปน
พนักงานดูแลทรัพยสมบัติของ
กษัตริยดาวิด
32 โยนาธานลุงของดาวิดเปนที่
ปรึกษา เปนคนที่มีความเขาใจ
และเปนอาลักษณ และเยฮีเอล

บุตรชายฮัคโมนี เปนผู เลี้ ยงดู
ราชโอรส
33 อาหิโธเฟลเปนที่ปรึกษาของ
กษัตริย และหุชัยคนอารคีเปน
พระสหายของกษัตริย
34 เยโฮยาดาบุตรชายเบไนยาห
และอาบียาธารเปนผู ทํางานตอ
จากอาหิโธเฟล โยอาบเปนผู
บัญชาการกองทัพของกษัตริย

ดาวิดใหคําปรึกษาแก
อิสราเอลและซาโลมอน

ตอหนาประชาชน

28ณ เยรูซาเล็ม ดาวิดได
ทรงเรียกประชุมบรร-

ดาเจานายทั้ งสิ้ นของอิสราเอล
คือเจานายของตระกูล   และ
ผูบัญชาการกองทัพที่รับราชการ
ตามเวร นายพันนายรอย และ
พนั กงานทั้ งสิ้ นผู ดู แลทรัพย
สมบัติและฝูงสัตว ของกษัตริย
และโอรสของพระองค พรอม
กับพนักงานราชสํานัก ทแกลว
ทหารและวีรบุรุษทั้งสิ้น
2แลวกษัตริยดาวิดทรงลุกข้ึ น
ประทับยืน และตรัสวา "พ่ีนอง
ของขาพเจา และประชาชนของ
ขาพเจา ขอจงฟงขาพเจา ขาพ-
เจามี ใจประสงคที่ จะสร างพระ
นิเวศอันเปนที่พักของหีบพันธ-
สัญญาของพระเยโฮวาห และ
เพ่ือเปนที่รองพระบาทของพระ
เจาของเรา และขาพเจาไดจัด

1 พงศาวดาร 27, 28

(31) 1 พศด 5:10 (33) 2 ซมอ 15:12, 32, 37
(34) 1 พกษ 1:7; 1 พศด 11:6 (1) 2 ซมอ 23:8-39; 1 พศด 11:10-47; 27:1-2, 16
(2) 2 ซมอ 7:2; สดด 99:5; อสย 66:1
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หนา 915
เตรียมการกอสรางไวเสร็จแลว
3แตพระเจาตรัสกับขาพเจาวา
`เจาอยาสรางนิเวศเพ่ือนามของ
เราเลย เพราะเจาเปนนักรบและ
ไดทําโลหิตใหตก'
4ถึ งกระนั้ นก็ ดี พระเยโฮวาห
พระเจาแหงอิสราเอลทรงเลือก
ขาพเจาจากเรือนบรรพบุรุษของ
ขาพเจาทั้งหมด ใหเปนกษัตริย
เหนืออิสราเอลเปนนิตย เพราะ
พระองคทรงเลือกยูดาหใหเปน
ประมุข และในวงศวานของยู-
ดาห เรือนบรรพบุรุษของขาพ-
เจา และในบรรดาบุตรชายของ
บิดาขาพเจา พระองคทรงพอ
พระทัยในขาพเจา และทรงให
ขาพเจาเปนกษัตริยเหนืออิสรา-
เอลทั้งปวง
5และบุตรชายทั้ งสิ้ นของขาพ-
เจา (เพราะพระเยโฮวาหทรง
ประทานบุตรชายเปนอันมากแก
ขาพเจา) พระองคทรงเลือกซา-
โลมอนบุตรชายของขาพเจาให
นั่ งบั ลลั งก แห งราชอาณาจั กร
ของพระเยโฮวาหเหนืออิสราเอล
6พระองค ตรั สกั บข าพเจ าว า
`ซาโลมอนบุตรชายของเจ าจะ
สรางนิเวศของเราและลานนิเวศ
ของเรา เพราะเราไดเลือกเขาให
เปนลูกของเรา และเราจะเปน
พอของเขา
7 เราจะสถาปนาราชอาณาจักร

ของเขาใหอยู เปนนิตย ถาเขา
จะเพียรแนวแนอยู ในการรักษา
ปฏิบัติตามบัญญัติของเราและ
คําตัดสินของเราอยางที่ เขาทํา
อยูในวันนี้'
8 เพราะฉะนั้ นบัดนี้ ท ามกลาง
สายตาของคนอิสราเอลทั้ งปวง
อันเปนชุมนุมชนของพระเยโฮ-
วาห และตอพระกรรณของพระ
เจาของเรา จงรักษาและแสวงหา
พระบัญญัติทั้ งสิ้ นของพระเย-
โฮวาหพระเจาของเจาทั้ งหลาย
เพ่ือเจาจะไดกรรมสิทธิ์แผนดิน
อันดีนี้ และมอบไวใหเปนมรดก
ของลูกหลานผู มาภายหลั งเจ า
สืบไปเปนนิตย
9ซาโลมอนบุตรของเราเอย เจา
จงรูจักพระเจาของบิดาเจา และ
จงปรนนิบัติพระองคดวยใจจริง
และด วยความเต็ มใจของเจ า
เพราะพระเยโฮวาหทรงพิจารณา
จิตใจทั้ งปวง และทรงเขาใจใน
แผนงานแห งความคิ ดทั้ งปวง
ถาเจาแสวงหาพระองค เจาจะ
พบพระองค แตถาเจาทอดทิ้ ง
พระองค พระองคจะทรงเหว่ียง
เจาออกไปเสียเปนนิตย
10 บัดนี้ จงฟงใหดี เพราะวา
พระเยโฮวาห ทรงเลือกเจ าให
สร างพระนิ เวศเพ่ื อเปนสถาน
บริสุทธิ์ จงเขมแข็งและทําให
สําเร็จเถิด"

1 พงศาวดาร 28

(3) 2 ซมอ 7:5, 13; 1 พกษ 5:3; 1 พศด 17:4 (4) ปฐก 49:8-10; 1 ซมอ 13:14
(5) 1 พศด 3:1-9; 14:3-7 (6) 2 ซมอ 7:13-14 (7) 1 พศด 22:13
(9) พบญ 31:17; 1 ซมอ 12:24; 16:7; 1 พกษ 8:39 (10) 1 พศด 22:13; 28:6
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หนา 916
ดาวิดทรงมอบแผนผัง

ของพระวิหารใหกับซาโลมอน
11 แล วดาวิ ดทรงมอบให กั บ
ซาโลมอนโอรสของพระองค ซึ่ง
แผนผั งมุ ขของพระวิ หารและ
แผนผังเรือนต างๆของพระวิ-
หารนั้น คลังและหองชั้ นบน
และหองชั้นใน และหองสําหรับ
พระที่นั่งกรุณา
12 และแผนผั งทั้ งสิ้ นซึ่ งพระ
องคมีอยูในพระทัย ในเรื่องลาน
ของพระนิเวศของพระเยโฮวาห
และบรรดาหองระเบียงรอบและ
คลั งสําหรับพระนิ เวศของพระ
เจา และคลังสําหรับบรรดาของ
ถวาย
13 และผั งสําหรับเวรปุ โรหิ ต
และคนเลวี และงานปรนนิบัติ
ทั้ งสิ้ นในพระนิเวศของพระเย-
โฮวาห และสําหรับบรรดาเครื่อง
ใชในงานปรนนิบัติในพระนิเวศ
ของพระเยโฮวาห
14 พระองค ทรงมอบน้ํ าหนั ก
ทองคําของเครื่ องใชทองคําทุก
อยางสําหรับการปรนนิบัติแตละ
อยาง น้ําหนักเงินของเคร่ืองใช
เงินทุกอยางสําหรับงานปรนนิ-
บัติแตละอยาง
15 น้ําหนักของเชิงประทีปทอง
คําและตะเกียงทองคํา น้ําหนัก
ของเชิงประทีปแตละคันกับตะ-
เกียงแตละดวง น้ําหนักเงินของ

เชิงประทีป ทั้ งเชิงประทีปกับ
ตะเกียงนั้น ตามที่ จะใชคัน
ประทีปแตละคัน
16 น้ําหนั กทองคําสําหรับโต ะ
ขนมป งหน าพระพักตร แต ละ
โตะ เงินสําหรับโตะเงิน
17 และขอเกี่ ยวเนื้อ ชาม กับ
คนโทเปนทองคําบริสุทธิ์ ชาม
ทองคําและน้ําหนักทองคําของ
แตละลูก ชามเงินและน้ําหนัก
เงินของแตละลูก
18 แทนเครื่องหอมทําดวยทอง
คําเนื้ อละเอียดและน้ําหนักของ
แทนนั้น ทั้ งแผนผังสําหรับรถ
รบทองคําของเครูบ ซึ่ งกางปก
ออกปกหีบพันธสัญญาของพระ
เยโฮวาห
19 ดาวิดตรัสวา "สิ่ งทั้ งปวง
เหลานี้พระเยโฮวาหทรงกระทํา
ใหขาพเจาเขาใจโดยอาศัยลาย
พระหั ตถ ของพระองค เหนื อ
ขาพเจา คืองานทุกอยางซึ่ งจะ
ตองกระทําตามแผนผังนั้น"

ดาวิดทรงเรานํ้าพระทัย
ของซาโลมอนใน
การสรางพระวิหาร

20 แลวดาวิดตรัสกับซาโลมอน
โอรสของพระองควา "จงเขม
แข็งและกลาหาญ และทําใหสํา-
เร็จเถิด อยากลัวเลย อยาขยาด
เพราะว าพระเยโฮวาหพระเจ า
คือพระเจาของขาจะทรงสถิตกับ

1 พงศาวดาร 28

(11) 1 พกษ 6:3 (12) อพย 25:40 (13) 1 พศด 23:6 (15) อพย 25:31; 1 พกษ 7:49
(16) 1 พกษ 7:48 (18) อพย 25:18-22; 30:1-10; 1 ซมอ 4:4; 1 ซมอ 4:4
(19) อพย 25:40; 1 พศด 28:11-12 (20) พบญ 31:6-7; ยชว 1:5-9; 1 พศด 22:13
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หนา 917
เจา พระองคจะไมทรงปลอยให
เจาลมเหลวหรือทอดทิ้งเจา จน
กวางานทั้ งสิ้นสําหรับงานปรน-
นิบัติแหงพระนิเวศของพระเย-
โฮวาหจะสําเร็จ
21 ดูเถิด มีเวรปุโรหิตและคน
เลวี จะอยูกับเจาสําหรับงาน
ปรนนิบัติทุกอยางแหงพระนิ-
เวศของพระเจา ในการนี้ทั้งสิ้น
จะมีคนอยูกับเจา คือทุกคนที่
เต็มใจ และเปนผูมีฝมือในงาน
ปรนนิบัติทุกอยาง ทั้ งประมุข
และประชาชนทั้ งปวงจะอยู ใน
บังคับบัญชาของเจาทั้งสิ้น"
ดาวิดทรงเราใจประชาชน

29และกษัตริยดาวิดตรัส
กับชุมนุมชนทั้ งสิ้ นวา

"ซาโลมอนบุตรชายของเรา ซึ่ ง
เปนผู เดียวที่ พระเจาทรงเลือก
ไวนั้น ยังเปนคนหนุมและไมมี
ความชํานาญ การงานก็ใหญโต
เพราะวามหานิ เวศนั้นมิใชสํา-
หรับคน แตสําหรับพระเยโฮวาห
พระเจา
2 เพราะฉะนั้นเราจึงจัดเตรียมไว
สําหรับพระนิ เวศของพระเจ า
ของเรา เต็มความสามารถของ
เรา คือทองคําสําหรับสิ่ งที่ ทํา
ดวยทองคํา และเงินสําหรับสิ่งที่
ทําดวยเงิน และทองสัมฤทธิ์สํา-
หรับสิ่ งที่ ทําด วยทองสัมฤทธิ์
และเหล็กสําหรับสิ่ งที่ ทําด วย

เหล็ก และไมสําหรับสิ่ งที่ ทํา
ดวยไม มีพลอยสีน้ําขาว และ
พลอยสําหรับฝง พลวง หินลาย
เพชรพลอยทุกชนิดและหินออน
มายมาย
3 ย่ิ งกวานั้ นอีกนอกจากสิ่ งทั้ ง
ปวงที่ เราจัดหาไวสําหรับนิ เวศ
บริสุทธิ์แลว เรายังมีทองคําและ
เงินเปนสมบัติของเราเอง และ
เพราะความรั กของเราที่ มี ต อ
พระนิ เวศของพระเจ าของเรา
เรามอบให แก พระนิ เวศแห ง
พระเจาของเรา
4ดังนี้ ทองคําสามพันตะลันต
เปนทองคําเมืองโอฟร และเงิน
ถลุงแลวเจ็ดพันตะลันต เพ่ือจะ
บุผนังพระนิเวศ
5ทองคําสําหรับสิ่งที่ทําดวยทอง
คํา และเงินสําหรับสิ่งที่ทําดวย
เงิน และเพ่ืองานทั้งสิ้นที่ชางจะ
ตองทําดวยมือ ใครบางเต็มใจที่
จะถวายของพรอมกับถวายตัว
แดพระเยโฮวาหในวันนี้"
6แล วเจ านายของบรรพบุ รุ ษ
บรรดาประมุขของตระกูลแห ง
อิสราเอล ทั้ งนายพันนาย
รอยและพนักงานดูแลราชการก็
ถวายดวยความเต็มใจ
7 เขาทั้ งหลายถวายเพ่ื องาน
ปรนนิบัติแหงพระนิเวศของพระ
เจา เปนทองคําหาพันตะลันต
และหนึ่ งหมื่นดาริค เงินหนึ่ ง

1 พงศาวดาร 28, 29

(21) อพย 35:25-35; 36:1-2 (1) 1 พกษ 3:7; 1 พศด 22:5 (2) อสย 54:11-12
(4) 1 พกษ 9:28 (5) 2 พกษ 12:4; 2 พศด 29:13; 2 คร 8:5, 12
(6) อพย 35:25-35; 1 พศด 27:1, 25-31; 28:1
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หนา 918
หมื่นตะลันต ทองสัมฤทธิ์หนึ่ง
หมื่นแปดพันตะลันต และเหล็ก
หนึ่งแสนตะลันต
8 ผู ใดที่มีเพชรพลอยก็ถวายไว
ที่ คลังพระนิ เวศของพระเยโฮ-
วาห ในความดูแลของเยฮีเอล
คนเกอรโชน
9 แล วประชาชนก็ เปรมปรี ดิ์
เพราะเขาถวายสิ่ งเหล านี้ ตาม
ความสมัครใจของเขา เพราะเขา
ถวายดวยความจริงใจและความ
เต็มใจแดพระเยโฮวาห กษัตริย
ดาวิดก็ทรงเปรมปรีดิ์ เปนที่ ย่ิ ง
ดวย

ดาวิดอธิษฐานและ
  โมทนาพระคุณพระเยโฮวาห
10 เพราะฉะนั้น ดาวิดจึงสรร-
เสริญพระเยโฮวาหตอหน าชุม
นุมชนทั้ งปวง และดาวิดทูลวา
"ขาแตพระเยโฮวาหพระเจาแหง
อิสราเอลบรรพบุรุษของขาพระ
องคทั้ งหลาย สาธุการแดพระ
องคเปนนิตยและเปนนิตย
11 โอ ขาแตพระเยโฮวาห ความ
ย่ิงใหญ ฤทธานุภาพ สงาราศี
ชัยชนะ และความโออาตระการ
เปนของพระองค และบรรดา
สิ่ งที่ มีอยู ในฟ าสวรรคและใน
แผนดินโลกเป นของพระองค
โอ ขาแตพระเยโฮวาห ราชอาณา
จักรเปนของพระองค และพระ
องคทรงเปนที่ ยกยองเปนจอม

ของสิ่งสารพัด
12 ทั้งความมั่งค่ังและเกียรติมา
จากพระองค และพระองคทรง
ครอบครองอยู เหนื อทุ กสิ่ ง
ฤทธานุภาพและมหิทธิฤทธิ์ อยู
ในพระหัตถของพระองค และ
อยูที่พระหัตถของพระองคที่จะ
ทรงกระทําใหใหญย่ิงและประ-
ทานกําลังแกคนทั้งมวล
13 ฉะนั้นบัดนี้ ขาพระองคทั้ ง
หลายโมทนาพระคุณพระองคผู
เปนพระเจาของขาพระองค และ
สรรเสริญพระนามอันรุ งโรจน
ของพระองค
14 แตขาพระองคเปนผูใด และ
ชนชาติ ของข าพระองค เป นผู
ใดที่ ข าพระองค ทั้ งหลายจะ
สามารถถวายแดพระองคด วย
ความเต็มใจเชนนี้ เพราะวาสิ่ ง
ของทุ กอย างมาจากพระองค
ขาพระองคทั้งหลายไดถวายของ
ที่ เปนของพระองคแดพระองค
เทานั้น
15 เพราะวาขาพระองคทั้งหลาย
เปนคนตางดาวตางแดนตอพระ
พักตรพระองค และเปนคนอา-
ศัยอยูชั่ วคราว ดังที่บรรพบุรุษ
ของข าพระองค ได เป นอย าง
นั้นมาแลว วันปของขาพระองค
บนแผนดินโลกเปนเหมือนเงา
และไมมีอะไรจีรัง
16 โอ ขาแตพระเยโฮวาหพระ
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(8) 1 พศด 23:8; 26:21 (9) อพย 25:2; 1 พกษ 8:61; 2 คร 9:7
(11) มธ 6:13; 1 ทธ 1:17; วว 5:13 (12) รม 11:36
(15) ลนต 25:23; โยบ 14:2; สดด 39:12; 90:9; ฮบ 11:13-14; 1 ปต 2:11
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หนา 919
เจาของขาพระองคทั้งหลาย ของ
มากมายเหลานี้ทั้ งสิ้นซึ่ งขาพระ
องค จัดหาเพ่ื อสร างพระนิ เวศ
ถวายแดพระองคเพ่ื อพระนาม
บริสุทธิ์ ของพระองค มาจาก
พระหัตถของพระองค และเปน
ของพระองคทั้งสิ้น
17 ขาแตพระเจาของขาพระองค
ขาพระองคทราบแนวา พระองค
ทรงทดลองจิตใจ และทรงพอ
พระทัยในความเที่ยงธรรม สวน
ขาพระองค ขาพระองคไดถวาย
ทุกสิ่ งเหลานี้ ทั้ งสิ้ นดวยความ
เต็มใจในความเที่ ยงธรรมแหง
จิตใจของขาพระองค และบัดนี้
ขาพระองคชื่นใจที่ ไดเห็นประ-
ชาชนของพระองค ผูซึ่งอยู ณ
ที่นี้ไดเต็มใจถวายแดพระองค
18 โอ ขาแตพระเยโฮวาหพระ
เจาของอับราฮัม อิสอัคและอิส-
ราเอลบรรพบุรุษของขาพระองค
ทั้งหลาย ขอพระองคทรงรักษา
ความประสงคแห งความคิดใน
ใจของประชาชนของพระองคให
เปนเชนนี้ เสมอไป และขอทรง
ตั้ งจิตใจของเขาทั้ งหลายใหมั่ น
ในพระองค
19 ขอพระองคทรงโปรดซาโล-
มอนบุตรชายของขาพระองคให
มีจิตใจจริงที่จะรักษาบรรดาพระ
บัญญัติของพระองค พระโอวาท
ของพระองค และกฎเกณฑของ

พระองค และใหกระทําทุกอยาง
เหลานี้ และสรางนิเวศตามซึ่ ง
ขาพระองคไดตระเตรียมไวแลว
นั้น"

ประชาชนตั้งซาโลมอน
ใหเปนกษัตริย

20 แลวดาวิดตรัสกับชุมนุมชน
ทั้ งปวงวา "จงถวายสาธุการแด
พระเยโฮวาหพระเจ าของท าน
ทั้งหลาย" และชุมนุมชนทั้งปวง
ก็สรรเสริญพระเยโฮวาหพระเจา
แหงบรรพบุรุษของเขาทั้ งหลาย
และกมศีรษะของเขาทั้งหลายลง
และนมัสการพระเยโฮวาห และ
ถวายบังคมแดกษัตริย
21 และเขาทั้ งหลายได ถวาย
สัตวบูชาแดพระเยโฮวาห และ
ถวายเครื่ องเผาบูชาแดพระเย-
โฮวาหในวันรุงข้ึนตอจากวันนั้น
เปนวัวผูหนึ่งพันตัว แกะผูหนึ่ง
พันตัว    ลูกแกะหนึ่งพันตัว
พรอมกับเครื่ องดื่ มบูชาที่ คู กัน
และถวายสั ตวบู ชาอย างมาก
มายเพ่ืออิสราเอลทั้งปวง
22 และเขาทั้งหลายไดกินไดดื่ม
ตอพระพักตรพระเยโฮวาหใน
วันนั้นดวยความยินดีย่ิง และเขา
ทั้ งหลายไดตั้ งซาโลมอนโอรส
ของดาวิดเปนกษัตริยเปนคํารบ
สอง และเขาทั้ งหลายไดเจิม
ทานไวใหเปนเจานายเพ่ือพระ
เยโฮวาห และศาโดกใหเปน
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(17) 1 ซมอ 16:7; 1 พศด 28:9; สภษ 11:20
(19) 1 พศด 28:9; 29:1-2; สดด 72:1
(21) 1 พกษ 8:62-63 (22) 1 พกษ 1:32-35, 39; 1 พศด 23:1
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หนา 920
ปุโรหิต
23 แล วซาโลมอนทรงประทับ
บนพระที่ นั่ งของพระเยโฮวาห
เปนกษัตริยแทนดาวิดราชบิดา
ของพระองค และพระองคทรง
เจริญข้ึน และอิสราเอลทั้งปวงก็
เชื่อฟงพระองค
24 บรรดาประมุขทั้ งปวง และ
ทแกลวทหารทั้งหลาย ทั้งบรร-
ดาโอรสของกษั ตริ ย ดาวิ ดได
ปฏิญาณตัวตอกษัตริยซาโลมอน
25 และพระเยโฮวาหทรงใหซา-
โลมอนมีเกียรติยศอยางเหลือ
ลนทามกลางสายตาของอิสรา-
เอลทั้ งปวง และทรงประทาน
ความสงาผาเผยของกษัตริยแก
พระองค อยางที่ ไมมีกษัตริย
องค ใดในอิ สราเอลที่ มาก อน
พระองคไดรับ

การสรุปรัชกาล
 และการส้ินพระชนม

ของดาวิด
(1 พกษ 2:11-12)

26 ฝายดาวิดบุตรชายเจสซี ได

ครอบครองเหนืออิสราเอลทั้ ง
ปวง
27 เวลาที่ พระองค ทรงครอบ
ครองเหนืออิสราเอลนั้นเปนสี่-
สิบป พระองคทรงครอบครอง
ในเฮโบรนเจ็ดป และทรงครอบ
ครองในเยรูซาเล็มสามสิบสามป
28 แล วพระองค สิ้ นพระชนม
เมื่อทรงพระชรามาก หงอมแลว
ทั้ งทรงมั่ งค่ั งและมีพระเกียรติ
และซาโลมอนโอรสของพระองค
ครอบครองแทนพระองค
29 สวนพระราชกิจของกษัตริย
ดาวิด ตั้งแตตนจนที่สุด ดูเถิด
ไดบันทึกไวในหนังสือของซามู-
เอลผูทํานาย และในหนังสือของ
นาธันผูพยากรณ และในหนังสือ
ของกาดผูทํานาย
30 มี เร่ื องราวการครอบครอง
ของพระองคทั้ งสิ้ น และยุทธ
พลังของพระองค และเรื่องราว
ที่ บั งเกิ ดกั บพระองค และกั บ
อิสราเอล และบรรดาราชอาณา
จักรทั้งสิ้นของประเทศตางๆ
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(24) ปญจ 8:2 (25) 1 พกษ 3:13; 2 พศด 1:12; ปญจ 2:9
(27) 2 ซมอ 5:4-5; 1 พกษ 2:11
(28) ปฐก 25:8; 1 พศด 23:1 (30) ดนล 2:21
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