
ฉบับอานเขาใจงาย
Language: ภาษาไทย (Thai)
Provided by: Bible League International.

Copyright and Permission to Copy
Taken from the Thai Easy-to-Read Version © 2015 by Bible League International.
PDF generated on 2017-08-16 from source files dated 2017-08-16.
53e52ba5-5d94-5576-bd39-887847a6c62e
ISBN: 978-1-5313-1299-2



1 ๑ พงศาวดาร ๑:๘

๑ พงศาวดาร
คํานํา

หนังสือ ๑ และ ๒ พงศาวดาร เริ่ม
แรกเป็นหนังสือเลม เดียวกัน เลาถึง
ประวัติของชนชาติอิสราเอล หนังสือ
เลม น้ีเขียนขึ้นมาเพื่อใหกําลัง ใจกับชาว
ยู ดาหหลัง จากที่กลับมาจากการเป็น
เชลยในบาบิโลนและมาอาศัยอยูในแผน
ดินของตนเองอีกครัง้ หน่ึง ขอความใน
หนังสือเลม น้ีมีหลาย ตอนที่เหมือนกับ
หนังสือ ๑ และ ๒ ซามูเอล และ ๑ และ
๒ พงศกษตัริย แตหนังสือเลมน้ีเนนถึง
ความ สําคัญของวิหารและระบบนักบวช
สวน ใหญพูด ถึงขอดีของกษตัริยดา
วิดมากกวาขอ เสีย ตอน หลังเนนแต
อาณาจักรฝายใตและแทบจะไมพูด ถึง
อาณาจักรฝายเหนือเลย

๑ พงศาวดาร

บทที่ ๑-๙ พูดถึงเชื้อสายของอิสราเอล
ไลลงมาตัง้แตอาดัม มนุษยคนแรกของ
โลก จนถึงสมัยที่พวก เขากลับมาจาก
การเป็นเชลยในบาบิโลน
บทที่ ๑๐-๒๙ พูด ถึงการ ตายของ

กษตัริยเซา โลกษตัริยองค แรกของ
อิสราเอล และพูดถึงกษตัริยดา วิด
กษตัริยองคที่สองของอิสราเอล กษตัริย
ดา วิดไดเตรียมสิ่งของตางๆมากมาย
สําหรับสรางวิหารใหกับพระยาหเวห แต
ตัวดาวิดเองไมไดสราง กลับเป็นซาโลม
อนลูกของเขาเป็นคนสราง

๒ พงศาวดาร

บทที่ ๑-๙ พูดถึงสติปัญญาและความ
รํ่ารวยของกษตัริยซาโลมอน พูดถึงการ
สรางวิหารและการอุทิศวิหารใหกับพระ
ยาหเวห

บทที่ ๑๐-๒๘ พูดถึงการกบฏของพวก
สิบ เผาของอิสราเอลที่อยูทางตอน เหนือ
และพูดถึงพวกกษตัริยของยูดาห
บทที่ ๒๙-๓๖:๒๑ พูดถึงการปกครอง

ยู ดาหของกษตัริยเฮ เซ คี ยาห พูดถึง
กษตัริยอัส ซีเรียบุกยู ดาห แตพระ
ยาหเวหชวยกูยูดาหจากอัสซีเรีย ตอมา
พูด ถึงพวกกษตัริยของยู ดาหซึ่งสวน
ใหญไมสัตยซื่อตอพระยาหเวห จนในที่
สุดพระ ยาหเวหใหกษตัริยเนบู คัด เนส
ซารแหงบา บิ โลนมาบุกทําลายเมือง
เยรูซาเล็ม และกวาดตอนชาวยู ดาหไป
เป็นเชลยที่บาบิโลน
บทที่ ๓๖:๒๒-๒๓ เลมน้ีจบดวยความ

หวัง ตอนที่กษตัริยไซ รัสแหงเปอรเซีย
ยอมปลอยใหคนยู ดาหกลับไปเมือง
เยรูซาเล็มเพื่อสรางวิหารของพระ
ยาหเวหขึ้นมาใหม

เชือ้สายของอาดัม
(ปฐม. ๕:๑-๓๒; ๑๐:๑-๓๒; ๑๑:๑๐-๓๒)

๑ ๑อาดัม เสท เอโนช
๒ เคนัน มาหะลาเลล ยาเรด

๓ เอโนค เมธูเสลาห ลาเมค โนอาห
๔ลูกชายของโนอาห คือ เชม ฮาม ยาเฟท

เชือ้สายของยาเฟท
(ปฐม. ๑๐:๒-๔)

๕ลูกชายของยาเฟท คือ โกเมอร มาโกก มาดั
ย ยาวาน ทูบัล เมเชคและทิราส

๖ลูกชายของโก เม อร คือ อัช เคนั ส ดี ฟัท
*และโทการมาห

๗ลูกชายของยาวาน คือ เอลีชาห ทารชิช คิ
ทธิมและโรดานิม

เชือ้สายของฮาม
(ปฐม. ๑๐:๖-๘, ๑๓-๑๘)

๘ลูกชายของฮามคือ คูช มิสราอิม †พูตและ
คานาอัน

*๑:๖ ดีฟัท หรือ รีฟัท
†๑:๘ มิสราอิม หรือ อียิปต



๑ พงศาวดาร ๑:๙ 2 ๑ พงศาวดาร ๑:๓๕

๙ลูกชายของคูช คือ เสบา ฮาวลิาห สับทา รา
อามาและสับเทคา ลูกชายของราอามา คือ
เชบาและเดดาน

๑๐คูชเป็นพอของนิมโรด นิมโรดเป็นนักรบที่
เกรียงไกรคนแรกในโลก

๑๑มิสราอิมเป็นตนตระกูลของชาวลูด ชาวอา
นามิม ชาวเลหับ ชาวนัฟทูฮิม ๑๒ชาวปัท
รุ ชาวคัสลูห (พวกฟีลิสเตียเกิดมาจากคน
เผาน้ี) และชาวคัฟโทร

๑๓คานาอันเป็นพอของไซดอน ลูกชายหัวปี
ตามมาดวยเฮท *๑๔และชาวเยบุส ชาวอา
โมไรต ชาวเกอรกาชี ๑๕ชาวฮไีวต ชาวอาร
คีและชาวสินี ๑๖ชาวอารวัด ชาวเศ เมอร
และชาวฮามัท

เชือ้สายของเชม
(ปฐม. ๑๐:๒๒-๒๙; ๑๑:๑๐-๒๖)

๑๗ลูกชายของเชมคือ เอลาม อัสชูร อารปัค
ชาด ลูด พวกลูกชายของอารัมคือ †อูส ฮูล
เกเธอรและเมเชค

๑๘อารปัคชาดเป็นพอของเชลาห และเชลาห
ก็เป็นพอของเอเบอร

๑๙ เอ เบอรมีลูกชายสองคน คน หน่ึงชื่อ เป
เลก ‡(เพราะวาในชวงชีวิตของเขา ไดมี
การแบงดิน แดนออกตามภาษาที่แตก ตาง
กัน) และนอง ชายของเขาชื่อวาโยก ทาน
๒๐ โยกทานเป็นพอของอัลโมดัด เชเลฟ ฮา
ซารมาเวท เยราห ๒๑ ฮาโดรัม อซุาล ดคิลา
ห ๒๒ เอบาล ¶อาบมีาเอล เชบา ๒๓ โอฟีร ฮา
วิ ลาหและโยบับ พวกเขาลวนเป็นลูกชาย
ของโยกทาน

เชือ้สายของเชม
(ปฐม. ๑๑:๑๐-๒๖)

๒๔ เชม อารปัคชาด เชลาห ๒๕ เอเบอร เปเลก
เรอู ๒๖ เสรุก นาโฮร เทราห ๒๗และอับราม
(ก็คืออับราฮัม)

เชือ้สายอับราฮัม
(ปฐม. ๒๕:๑-๔, ๑๒-๑๖)

๒๘ลูกชายของอับ รา ฮัมคือ อิส อัคและอิ ชมา
เอล

๒๙และตอ ไป น้ีก็คือพวกลูก หลานของพวก
เขา
ลูกหลานของนางฮักกากับอับราฮัม

(ปฐม. ๒๕:๑๓-๑๕)
ลูกชายหัวปีของอิชมาเอล คือเนบาโยธ ตอ
ดวยเคดาร อัดบี เอล มิบสัม ๓๐มิชมา ดู
มาห มัส สา ฮา ดัด เทมา ๓๑ เย ทูร นา
ฟิชและเคเดมาห พวกเขาลวนเป็นลูกชาย
ของอิชมาเอล

ลูกหลานของนางเคทูราหกับอับราฮัม
(ปฐม. ๒๕:๑-๔)

๓๒ เคทูราหเป็นเมียน อยของอับราฮัม นางได
คลอดลูกชายออกมา มีชื่อดังตอไปน้ีคือ ศิ
มราน โยกชาน เมดาน มเีดียน อชิบากและ
ชูอาห

ลูกชายของโยชานคือ เชบาและเดดาน
๓๓ลูกชายของมีเดียนคือ เอฟาห เอเฟอร ฮา
โนค อาบีดา และเอลดาอาห

พวกเขาลวนเป็นลูกหลานของนางเคทูราห
ลูกหลานของนางซาราหกับอับราฮัม

๓๔อับราฮัมเป็นพอของอิสอัค ลูกชายของอิส
อัคคือ เอซาวและอิสราเอล

ลูกหลานของเอซาว
(ปฐม. ๓๖:๑๐-๑๘)

๓๕ลูกชายของเอซาว คือ เอลฟัีส เรอเูอล เยอู
ช ยาลาม และโคราห

*๑:๑๓ เฮท หรือ ฮิทไทต
†๑:๑๗ พวกลูกชายของอารัมคือ คํา น้ีอยูในฉบับฮีบรูหน่ึงฉบับ ฉบับกรีกโบราณบางฉบับ
และในปฐมกาล ๑๐:๒๓ ของฉบับฮีบรูที่นิยมใชกัน แตในขอน้ีฉบับฮีบรูที่นิยมใชกันเขียนวา
ลูกชายของเชมคือ เอลาม อัสชูร อารปัคชาด ลูด อารัม อูส ฮูล เกเธอรและเมเชค
‡๑:๑๙ เปเลก ชื่อน้ีมีความหมายวา “การแบงแยก”
¶๑:๒๒ เอบาล หรือ “โอบาล” ดูใน ปฐมกาล ๑๐:๒๘



๑ พงศาวดาร ๑:๓๖ 3 ๑ พงศาวดาร ๒:๖

๓๖ลูกชายของเอ ลี ฟัสคือ เท มาน โอ มาห
เศโฟ *กาทาม เคนัส ทิมนาและอามาเลค

๓๗ลูกชายของเรอูเอล คือ นาหัท เศราห ชัม
มาหและมิสซาห

ลูกหลานของเสอีร
(ปฐม. ๓๖:๒๐-๒๘)

๓๘ลูกชายของเสอีร คือ โลทาน โชบาล ศิเบ
โอน อานาห ดีโชน เอเซอร และดีชาน

๓๙ลูกชายของโล ทาน คือ โฮรีและโฮมั ม
†และนองสาวของโลทานคือทิมนา

๔๐ลูกชายของโชบาลคือ เอลียัน มานาฮาท
เอบาล เชฟีและโอนัม

ลูกชายของศิเบโอน คืออัยยาหและอานาห
๔๑ลูกชายของอานาห คือ ดีโชน
ลูกชายของดีโชน คือ ฮัมราน เอชบาน อิธรา
นและเคราน

๔๒ลูกชายของเอ เซอร คือ บิล ฮาน ศา วาน
และยาอาคาน

ลูกชายของดีชานคือ อูส และอารัน

พวกกษัตริยของเอโดม
(ปฐม. ๓๖:๓๑-๔๓)

๔๓ตอไป น้ีคือบรรดากษตัริยที่ไดปกครองอยู
ในแผนดินของเอ โดม กอนที่จะมีกษตัริย
ปกครองชาวอิสราเอล

คือ เบลาที่เป็นลูกชายของเบ โอร เมืองของ
เขามีชื่อวาดินฮาบาห

๔๔ เมื่อเบลาตาย โย บับลูกชายของเศ ราหที่
มาจากโบสราหก็ไดขึ้นเป็นกษตัริยแทน

๔๕ เมื่อโยบับตาย หุชามที่มาจากแผนดินของ
ชาวเทมานก็ไดขึ้นเป็นกษตัริยแทน

๔๖ เมื่อหุ ชามตาย ฮา ดัดลูกชายของเบ ดัดก็
ไดขึ้นเป็นกษตัริยแทน ฮา ดัดเป็นผู ที่รบ
ชนะชาวมี เดียนในประเทศของพวกโมอับ
เมืองของเขามีชื่อวาอาวีท

๔๗หลังจากที่ฮาดัดตาย สัมลาหที่มาจากมัสเร
คาหก็ไดขึ้นเป็นกษตัริยแทน

๔๘ เมื่อสัม ลาหตาย ชา อูลที่มาจากเรโห โบท
ซึ่งตัง้อยูติดกับแมน้ํายู เฟรติสก็ไดขึ้นเป็น
กษตัริยแทน

๔๙ เมื่อชาอูลตาย บาอัลฮานันลูกชายของอัค
โบรก็ไดขึ้นเป็นกษตัริยแทน

๕๐ เมื่อบา อัล ฮา นันตาย ฮา ดัดก็ไดขึ้นเป็น
กษตัริยแทน เมืองของเขามีชื่อวาปาอี
‡เมียของเขาชื่อวาเม เห ทา เบล นางเป็น
ลูกสาวของนางมัทเรด ซึ่งเป็นลูกสาวของ
เมซาหับ ๕๑แลวฮาดัดก็ตาย

พวกหัวหน าเผาของเอ โดมคือ ทิม นา อา ลี
ยาห เยเธท ๕๒ โอโฮลบีามาห เอลาห ปิโนน
๕๓ เคนัส เทมาน มิบซาร ๕๔มักดเีอล อริาม
พวกเขาลวนเป็นหัวหน าเผาของเอโดม

ลูกชายของอิสราเอล

๒ ๑ตอไป น้ีคือพวกลูกชายของอิสราเอล
คือ รูเบน สิเมโอน เลวี ยูดาห อิสสาคาร

เศบูลุน ๒ดาน โยเซฟ เบนยามิน นัฟทาลี
กาดและอาเชอร

เชือ้สายของยูดาห
๓ลูกชายของยดูาห คือ เอร โอนันและเชลาห
ทัง้สามคน น้ีมีแมชื่อนางบัท ชู วา ¶ซึ่งเป็น
ชาวคา นา อัน เอรซึ่งเป็นลูกชายหัวปีของ
ยู ดาหนัน้ไดทําความชัว่ในสายตาของพระ
ยาหเวห พระองคจึงฆาเขา ๔สวนทามาร
ซึ่งเป็นลูกสะใภของยูดาหไดคลอดลูกชาย
ชื่อเปเรศและเศราหใหกับยูดาห §ยูดาหมี
ลูกชายทัง้หมดหาคน

๕ลูกชายของเปเรศ คือ เฮสโรนและฮามูล
๖ลูกชายของเศราห คือ ศิมรี เอธาน เฮมาน
คาลโคล และดารา รวมทัง้หมดหาคน

*๑:๓๖ เศโฟ หรือ “เศฟี”
†๑:๓๙ โฮมัม หรือ “เฮมาน” ดูใน ปฐมกาล ๓๖:๒๒
‡๑:๕๐ ปาอี หรือ “ปาอู”
¶๒:๓ บัทชูวา ชื่อน้ีหมายถึง “ลูกสาวของชูวา” ดูใน ปฐมกาล ๓๘:๒
§๒:๔ ทามาร … ยูดาห ยูดาหไดมีเพศสัมพันธกับทามารซึ่งเป็นลูกสะใภของเขาและทําให
นางตัง้ทอง ดูใน ปฐมกาล ๓๘:๑๒-๓๐



๑ พงศาวดาร ๒:๗ 4 ๑ พงศาวดาร ๒:๓๕

๗ลูกชายของศิ มรี คือ คา รมี ลูกชายของ
คา รมีคืออา คาน *อา คานเป็นผู ที่นําความ
ยากลําบากมาใหกับอิสราเอล เมื่อเขาไม
ซื่อสัตย เขาแอบยักยอกของที่ตองเผา
อุทิศใหกับพระยาหเวห เอาไวเอง

๘ลูกชายของเอธานคืออาซาริยาห
๙ลูกชายของเฮสโรนที่เกิดจากเขา คือ เยรา
เมเอล ราม และเคลุบัย †

เชือ้สายของราม
๑๐ รามเป็นพอของอัม มี นา ดับ อัม มี นา
ดับเป็นพอของนา โชนซึ่งเป็นผูนําของ
ประชาชนชาวยู ดาห ๑๑นา โชนเป็นพอ
ของสัลมา สัลมาเป็นพอของโบอาส ๑๒ โบ
อาสเป็นพอของโอ เบด โอ เบดเป็นพอของ
เจสซี ๑๓ เจสซีเป็นพอของเอลีอับ ลูกชาย
หัวปีของเขา ลูกชายคนที่สองคืออา บีน า
ดับ และคนที่สามคือชิเมอา ๑๔ลูกชายคน
ที่สี่คือเนธันเอล คนที่หาคือรัดดัย ๑๕คนที่
หกคือโอ เซม คนที่เจ็ดคือดาวิด ๑๖และพี่
สาวของพวกเขาคือนางเศรุยาห และอาบี
กัล ลูกชายของนางเศรุ ยาห คือ อาบี ชัย
โยอาบและอาสา เฮล รวมทัง้หมดสามคน
๑๗นางอาบีกัลมีลูกคืออามาสาและพอของ
อามาสาคือเยเธอร เป็นชาวอิชมาเอล

เชือ้สายของคาเลบ
๑๘คา เลบลูกชายของเฮ ส โรน มีลูกสาวกับ
นางอาซู บาหเมียของเขา คือนางเยรี โอท
‡พวกลูกชายของนางเยรีโอท คือ เยเชอร
โชบับและอารโดน ๑๙ เมื่อนางอาซบูาหตาย
คา เลบไดแตงงานกับนางเอ ฟ รา ธาหและ
นางก็ไดคลอดลูกชายชื่อเฮอร ๒๐ เฮอรเป็น
พอของอุรีและอุรีก็เป็นพอของเบซาเลล

๒๑ตอ มา เฮ ส โรนไดไปมีเพศ สัมพันธกับ
ลูกสาวของมาคีร มา คีรเป็นพอของกิ เลอ
าด ¶(เฮ ส โรนไดแตงงานกับนางเมื่อเขามี
อายุไดหก สิบปี) นางไดคลอดลูกชายชื่อ
วาเส กุบใหกับเขา ๒๒ เส กุบเป็นพอของยา
อีร ยา อีรไดครอบครองเมืองถึงยี่สิบ สาม

เมืองอยูในแผน ดินกิ เลอ าด ๒๓แตเก ชูร
และอารัมไดเขามายึดหมูบานตางๆของยา
อีร และเมืองเคน าทกับหมูบานตางๆของ
มัน รวมทัง้หมดถึงหก สิบหมูบาน เมือง
ตางๆเหลา น้ีเป็นของพวกลูกชายของมา
คีรพอของกิเลอาด

๒๔ภายหลัง จากที่เฮ ส โรนตาย คา เลบไดไป
มีเพศ สัมพันธกับนางเอ ฟ รา ธาห (เมีย
ของเฮ ส โรนคือนางอาบี ยาห) และนางเอ
ฟราธารไดคลอดลูกชายชื่ออัชฮูรใหกับเขา
อัชฮูรคือผูกอตัง้เทโคอา

เชือ้สายของเยราเมเอล
๒๕ เฮสโรนมีลูกชายหัวปีคือเยราเมเอล เยรา
เมเอลมีลูกชายหัวปีคือ ราม ตอจากรามคือ
บุนาห โอเรน โอเซม และอาหิยาห ๒๖ เย
ราเมเอลมีเมียอีกคนหน่ึงชื่ออาทาราห นาง
เป็นแมของโอนัม

๒๗ ราม ลูกชายหัวปีของเยราเมเอล มีลูกชาย
คือมาอัส ยามีนและเอเคอร

๒๘ลูกชายของโอนั มคือ ชัม มัยและยาดา
ลูกชายของชัมมัยคือนาดับและอาบีชูร

๒๙ เมียของอาบี ชูรมีชื่อวาอาบี ฮา อิล นาง
คลอดลูกชายใหเขาสองคนคือ อัคบานและ
โมลิด

๓๐ลูกชายของนาดับคือ เสเลดและอัปปาอิม
เสเลดตายไปโดยไมมีลูก

๓๑ลูกชายของอัปปาอิมคือ อิชอี ลูกชายของ
อิชอีคือเชชัน และลูกชายของเชชันคืออัค
ลัย

๓๒ลูกชายของยาดา ที่เป็นนองชายของชัม
มัย คือ เยเธอรและโยนาธาน เยเธอรตาย
ไปโดยไมมีลูก

๓๓ลูกชายของโยนาธานคือ เปเลทและศาซา
คนเหลาน้ีคือลูกหลานของเยราเมเอล

๓๔ เช ชันไมมีลูกชาย เขามีแตลูกสาว เขามี
ทาสชาวอียิปตคน หน่ึงชื่อยาร ฮา ๓๕ เช
ชันจึงไดยกลูกสาวของเขาใหเป็นเมีย
ของยาร ฮาซึ่งเป็นทาสของเขา และนางก็
คลอดลูกชายชื่อวาอัททัย

*๒:๗ อาคาน หรือ “อาคาร” ดูใน โยชูวา ๗:๑๑
†๒:๙ เคลุบัย หรือ “คาเลบ”
‡๒:๑๘ ขอน้ีมาจากสําเนาแปลโบราณในภาษาซีเรียโบราณ และในภาษาลาติน แตอาจจะแปล
ไดอีกอยางหน่ึงวา คาเล็บมีลูกกับอาซุบาหเมียของเขาและกับนางเยรีโอท
¶๒:๒๑ พอของกิเลอาด ในบางครัง้ พวกเขาจะเรียกผูกอตัง้เมืองหรือประเทศวา “พอ”



๑ พงศาวดาร ๒:๓๖ 5 ๑ พงศาวดาร ๓:๗

๓๖อัททัยเป็นพอของนาธัน และนาธันก็เป็น
พอของศาบาด ๓๗ศาบาดเป็นพอของเอฟ
ลาล และเอฟลาลเป็นพอของโอเบด ๓๘ โอ
เบดเป็นพอของเยฮู และเยฮูเป็นพอของอา
ซาริยาห ๓๙อาซาริยาหเป็นพอของเฮเลส
และเฮ เลสเป็นพอของเอ เลอ า สาห ๔๐ เอ
เลอาสาหเป็นพอของสิสะมัย และสิสะมัย
เป็นพอของชัลลูม ๔๑ชัลลูมเป็นพอของเย
คามิยาห และเยคามิยาหเป็นพอของเอลี
ชามา

เชือ้สายของคาเลบ
๔๒พวกลูกชายของคา เลบนอง ชายของเย รา
เม เอล คือเม ชาหบุตรหัวปี ผู ที่ไดกอ ตัง้
เมืองศีฟ และมา เรชาหลูกชายคนที่สองที่
ไดกอตัง้เมืองเฮโบรน

๔๓ลูกชายของเฮโบรน คือ โคราห ทัปปูวาห
เรเคมและเชมา ๔๔ เชมาเป็นพอของราฮัม
ราฮัม เป็นผูกอตัง้โยรเคอัม เรเคมเป็นพอ
ของชัม มัย ๔๕มา โอนเป็นลูกชายของชัม
มัย และมาโอนเป็นผูกอตัง้เบธซูร

๔๖นางเอฟาหซึ่งเป็นเมียน อยของคาเลบ ได
คลอดลูกชายชื่อ ฮาราน โมซาและกาเซส
ฮารานเป็นพอของกาเซส

๔๗ลูกชายของยาหดัย คือ เรเกม โยธาม เก
ชาน เปเลท เอฟาหและชาอัฟ

๔๘นางมาอาคาหซึ่งเป็นเมียน อยของคา เลบ
ไดคลอดลูกชายชื่อวาเช เบอรและที ร หะ
นาห ๔๙นางมาอาคาหยังเป็นแมของชาอัฟ
ซึ่งเป็นผูกอตัง้มัดมันนาห และนางยังเป็น
แมของเชวาซึ่งเป็นผูกอตัง้มัค เบนาหและ
กิเบ อาดวย ลูกสาวของคา เลบมีชื่อวาอัค
สาห

๕๐คนเหลา น้ีเป็นลูก หลานของคา เลบ พวก
ลูกชายของเฮ อรที่เป็นลูกชายหัวปีของ
นางเอฟราธาห คือโชบาลผูกอตัง้คิริยาท
เยอาริม ๕๑สัลมาผูกอตัง้เบธเลเฮม และ
ฮาเรฟผูกอตัง้เบธกาเดอร

๕๒ลูกหลานของโชบาลผูกอตัง้คิริยาท-เยอา
ริม คือ ฮาโรเอห และประชาชนครึ่งหน่ึง

ของชาวมานา ฮาท ๕๓พวกตระกูลของคิริ
ยาทเยอาริม ประกอบไปดวย ชาวอิทไรต
ชาวปุไท ชาวชุมั ท ชาวมิ ชรา คนเหลา
น้ีไดมีลูกหลานสืบทอดเป็นชาวโศ ราหและ
ชาวเอชทาโอล

๕๔พวกลูกหลานของสัล มาคือ ชาวเมือง
เบธเล เฮม พวกเน โท ฟาห ชาวเมืองอัท
โรท เบธ โย อาบ และครึ่งหน่ึงของพวก
มา นา ฮา ไทต และพวกโศ ราห ๕๕คนใน
ตระกูลผูจดบันทึก *ซึ่งอาศัยอยูในยา เบส
ประกอบดวย ตระกูลทิรา ตระกูลชิ เม อี
และตระกูลสุคา พวกเขาเป็นชาวเค ไนต
ที่สืบทอดมาจากฮัม มัทซึ่งเป็นผู กอ ตัง้
†เบธเรคาบ

ลูกๆของดาวิด
(๒ ซมอ. ๓:๒-๕; ๕:๑๓-๑๖; ๑ พศด. ๑๔:๓-๗)

๓ ๑ตอไป น้ีคือลูกชายของดา วิดที่เกิดใน
เมืองเฮโบรน

คนแรกคือ อัมโนน มีแมชื่อ อาหิโนอัมเป็น
ชาวยิสเรเอล

คนที่สองคือ ดาเนียล มีแมชื่อ อาบกีายลิ เป็น
ชาวคารเมล

๒คนที่สามคืออับซาโลม มีแมชื่อ มาอาคาห
เป็นลูกสาวของกษตัริยทัลมัยแหงเกชูร

คนที่สี่คืออาโดนียาห มีแมชื่อฮักกีท
๓คนที่หาคือเชฟาทิยาห มีแมชื่อ อาบีตัล
คนที่หกคือ อิทเรอัม จากเมียของดาวิดที่ชื่อ
เอกลาห

๔ลูกชายทัง้หกคน น้ีของดา วิดลวนเกิดใน
เมืองเฮ โบรน ซึ่งเป็นเมืองที่เขาเป็นกษตัริย
อยูเป็นเวลาเจ็ดปีกับอีกหกเดือน
ดาวิดครองราชยอยูในเมืองเยรูซาเล็มเป็น

เวลาสามสิบ สามปี ๕ตอไป น้ีคือลูกชายของ
ดาวิดที่เกิดในเมืองเยรูซาเล็ม
ชิเมอา โชบับ นาธันและซาโลมอน พวกเขา
ทัง้สี่คนมีแมชื่อบัท ชู วา ‡นางเป็นลูกสาว
ของของอัมมเีอล ๖และยังมีอิบฮาร เอลชีา
มา เอลี เฟเลท ๗ โนกาห เนเฟก ยาเฟีย

*๒:๕๕ ผูจด บันทึก คนที่ทําหน าที่จด บันทึกหรือคัด ลอกบรรดาหนังสือหรือจดหมาย คน
เหลา น้ีไดใชเวลาในการเขียนสิ่งตางๆมากจน กระทัง่กลายเป็นผูชํานาญที่รูความ หมายของ
ตัวหนังสือเป็นอยางดี
†๒:๕๕ ผูกอตัง้ หรือแปลตรงๆคือ “พอ” หมายถึงผูที่สรางเมืองขึ้นมา
‡๓:๕ บัทชูวา หรือ “บัทเชบา”
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๘ เอลีชามา เอลียาดาและเอลีเฟเลท รวม
ทัง้หมดเกาคน

๙ทัง้เกาคน น้ีคือลูกชายของดา วิด และพวก
เขามีพี่ สาวชื่อทามาร *ดาวิดยังมีลูกชายคน
อื่นๆอีกจากเมียน อยทัง้หลายของเขา

พวกกษัตริยยูดาหตอจากดาวิด
๑๐ลูกชายของซา โลม อนคือ เรโห โบ อัม
ลูกชายของเรโหโบอัมคืออาบียาห ลูกชาย
ของอาบี ยาหคืออาสา ลูกชายของอาสาคือ
เย โฮ ชา ฟัท ๑๑ลูกชายของเย โฮ ชา ฟัท
คือโยรัม †ลูกชายของโยรัมคืออาหัสยาห
ลูกชายของอาหัสยาหคือโยอาช ๑๒ลูกชาย
ของโยอาชคืออามาซิ ยาห ลูกชายของอา
มาซิยาหคืออาซาริยาห ลูกชายของอาซาริ
ยาหคือโยธาม ๑๓ลูกชายของโยธามคืออา
หัส ลูกชายของอาหัสคือเฮเซคยีาห ลูกชาย
ของเฮเซคียาหคือมนัสเสห ๑๔ลูกชายของ
มนัสเสหคืออาโมน ลูกชายของอาโมนคือ
โยสิยาห

๑๕พวกลูกชายของโย สิ ยาหประกอบไปดวย
โยฮานันซึ่งเป็นลูกหัวปี คนที่สองชื่อเยโฮ
ยาคิ ม คนที่สามชื่อเศเดคี ยาห คนที่สี่ชื่อ
ชัลลูม

๑๖ลูกชายของเย โฮ ยาคิ มคือ เย โฮ ยา คีน
‡และลูกชายของเยโฮยาคีน คือ เศเดคยีาห
¶

เชือ้สายของดาวิดในบาบิโลน
๑๗ตอไป น้ีคือลูกชายของเย โค นิ ยาห §หลัง
จากที่เขาถูกจับไปเป็นเชลยในบา บิ โลน
คือ เชอัลทิเอล ๑๘มัลคีราม เปดายาห เชน

าสซาร เยคามิยาห โฮชามา และเนดาบี
ยาห

๑๙ลูกชายของเปดายาหคือ เศรุบบาเบล และ
ชิ เมอี ลูกชายของเศรุบบาเบลคือ เมชุล
ลาม ฮา นันยาหและนองสาวของพวกเขา
ชื่อเชโลมิท ๒๐ เศรุบบาเบลยังมีลูกชายอีก
หาคน คือ ฮาชูบาห โอเฮล เบเรคิยาห ฮา
สาดิยาห และยูชับเฮเสด

๒๑ลูกชายของฮา นันยาหคือ เปลาทิยาหที่มี
ลูกชายชื่อ เยชายาห **ที่มีลูกชายชื่อเรไฟ
ยาห ที่มีลูกชายชื่ออา รนัน ที่มีลูกชายชื่อ
โอบาดียาห ที่มีลูกชายชื่อเชคานิยาห ††

๒๒ลูกชาย ของเชคานิยาหคือ เชไมอาห ฮัท
ธัช อิกาล บารียาห เนอารียาหและชาฟัท
รวมทัง้หมดหกคน ‡‡

๒๓ลูกชายของเนอารยีาห คือ เอลโีอเอนัย ฮีส
คียาหและอัสรีคัม รวมทัง้หมดสามคน

๒๔ลูกชายของเอลีโอเอนัยคือ โฮดาวิยาห เอ
ลียาชีบ เปไลยาห อักขูบ โยฮานัน เดไลย
าหและอานานี รวมทัง้หมดเจ็ดคนดวยกัน

เชือ้สายของชาวยูดาห

๔ ๑ลูกหลานของยูดาหคือ
เปเรศลูกของเขา และ ลูกของเปเรศคือ

เฮสโรน ที่มีลูกชายคือคารมี ที่มีลูกชายคือ
เฮอรที่มีลูกชายคือโชบาล

๒ เรอ า ยาหที่เป็นลูกชายของโช บาลเป็นพอ
ของยา หาท และยา หาทเป็นพอของอา หุ
มัยและ ลา ฮาด ชาวโศ ราหสืบเชื้อ สายมา
จากอาหุมัยและลาฮาด

๓ตอไปน้ีคือพวกลูกชายของเอตาม คือยิสเร
เอล อิชมาและอิดบาช พวกเขามีน องสาว
ชื่อฮัสเซเลลโพนี

*๓:๙ พี่สาวชื่อทามาร หรือเป็นลูกสาวของดาวิด
†๓:๑๑ โยรัม เป็นอีกชื่อหน่ึงของ “ฮาโดรัม”
‡๓:๑๖ เยโฮยาคีน ภาษาฮีบรูในที่น้ีเรียกเขาวา “เยโคนิยาห”
¶๓:๑๖ ลูกชายของเยโฮยาคิม … เศเดคียาห หรือขอน้ีอาจแปลไดวา “เศเดคียาหผูน้ีเป็น
ลูกชายของเยโฮยาคมิและเป็นนองชายของเยโฮยาคีน” หรือ “เศเดคยีาหผน้ีูเป็นลูกชายของ
เยโฮยาคีนและเป็นหลานชายของเยโฮยาคิม”
§๓:๑๗ เยโคนิยาห หรือมีอีกชื่อหน่ึงวา เยโฮยาคีน
**๓:๒๑ เยชายาห หรือ “อิสยาห”
††๓:๒๑ ลูกชายของฮานันยาห … เชคานิยาห ในภาษาฮีบรู ประโยคน้ีเขาใจยากมาก
‡‡๓:๒๒ ขอน้ีอาจจะแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “ลูกหลานของเชคานิยาหคือ เชไมอาหลูกชาย
ของเขา กับพวกลูกชายของเชไมอาหคือฮัทธัช … ชาฟัท รวมทัง้หมดหกคน”
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๔ เปนูเอลเป็นพอของเกโดร และเอเซอรเป็น
พอของหุชาห

พวก เขาเป็นลูกชายของเฮ อรซึ่งเป็นลูกชาย
หัวปีของนางเอ ฟ รา ธาหผูกอ ตัง้ *เมือง
เบธเลเฮม

๕อัชฮูร พอของเท โค อา มีเมียสองคนชื่อเฮ
ลาหและนาอาราห ๖นางนาอาราหมีลูกชาย
กับเขาชื่อ อา หุส ซาม เฮ เฟอร เท เม
นีและฮา อา หัช ทา รี พวกเขาเป็นลูกชาย
ของนางนาอาราห ๗ลูกชายของนางเฮลาห
คือ เศ เรท อิส ฮาร เอ ทนาน และ โขส
๘ โขสเป็นพอของอานูบและโศเบบาห โขส
ยังเป็นตน ตระกูลของอา หาร เฮล อา หาร
เฮลเป็นลูกชายของฮารูม
๙ยา เบสเป็นคนที่นา นับถือมากกวาพี่ น อง

ของเขา ที่แมของเขาตัง้ชื่อเขาวายาเบสนัน้
นางบอกวา “เพราะเราคลอดเขาออกมาดวย
ความเจ็บ ปวด †” ๑๐ยา เบสไดอธิษฐานกับ
พระเจาของอิสราเอลวา “ขอพระองคอวยพร
ขาพเจาดวย เถิด ขอชวยขยายเขตแดนของ
ขาพเจาดวยเถิด ขอพระองคสถิตกับขาพเจา
ดวย เถิด ขอพระองคประทานทุง หญาเพิ่ม
ใหกับขาพเจา โดยไมตองทําใหใครเดือดรอน
ดวยเถิด” ‡และพระเจาก็ไดใหสิ่งที่เขาขอ
๑๑ เคลูบเป็นพี่ชายของชูฮาหและเป็นพอของ
เมหิ ร เมหิ รเป็นพอของเอช โทน ๑๒ เอช
โทนเป็นพอของเบธราฟา ปาเสอาหและเท
หินนาห เทหินนาหเป็นพอของอิ รนาหาช
¶พวกเขาลวนเป็นคนเมืองเรคาห

๑๓ลูกชายของเคนั สคือ โอทนี เอลและเส ไร
อาห ลูกชายของโอทนีเอลคือ ฮาธาทและ

เมโอโนธัย ๑๔ เมโอโนธัยเป็นพอของโอฟ
ราห

เสไรอาหเป็นพอของโยอาบ โยอาบเป็นผูกอ
ตัง้เกหะ ราชิม §ที่เรียกอยาง น้ีก็เพราะวา
พวกเขาเป็นชางฝีมือนัน่เอง

๑๕คาเลบเป็นลูกชายของเยฟุนเนห ลูกชาย
ของคาเลบคือ อิรู เอลาหและนาอัม ลูกชาย
ของเอลาหคือเคนัส

๑๖ลูกชายของเยฮาลเลเลลคือ ศีฟ ศิฟาห ทิรี
ยาและอาสาเรล

๑๗ลูกชายของเอสราห คือ เยเธอร เมเรด เอ
เฟอรและยาโลน เยเธอรเป็นพอของ **มิ
เรียม ชัม มัย และ อิ ชบา ห อิ ชบา หเป็น
พอของเอชเทโมอา ๑๘ เมเรดมีเมียมาจาก
อียิปตชื่อบิทยิาห ที่เป็นลูกสาวของกษตัริย
ฟาโรห บิทิ ยาห คลอดลูกชายออกมาชื่อ
เยเรด เฮเบอร และเยคธูเีอล เยเรดเป็นพอ
ของเกโดร เฮ เบอรเป็นพอของโสโค และ
เยคูธีเอลเป็นพอของศาโนอาห

๑๙ เม เรดมีเมียอีกคนหน่ึงจากยู ดาห ††ซึ่ง
เป็นนอง สาวของนา ฮัม พวกลูกชายของ
หญิงยูดาหคนนัน้ เป็นพอของเคอีลาหชาว
เกเรม และเป็นพอของเอชเทโมอาชาวมา
อาคาห ๒๐ลูกชายของชโิมนคือ อัมโนน ริน
นาห เบนฮานันและทิโลน ลูกชายของอิชอี
คือ โศเหทและเบนโศเหท

๒๑ลูก หลานของเช ลาหที่เป็นลูกชายของยู
ดาห คือ เอรพอของเลคาห ลาอาดาหพอ
ของมาเรชาห รวมทัง้พวกตระกูลของคน
ที่ทําผาลินินที่เบธชัชเบ อา ๒๒ โยคิ มและ
คนของเมืองโคเซบา เมืองโยอาช รวมทัง้

*๔:๔ ผูกอตัง้ หรือแปลตรงๆคือ “พอ” หมายถึงผูที่สรางเมืองขึ้นมา
†๔:๙ เจ็บปวด ในภาษาฮีบรูคําที่มีความหมายวา “เจ็บปวด” จะออกเสียงคลายกับชื่อ “ยา
เบส”
‡๔:๑๐ ขอพระองค … เดือดรอนดวยเถิด หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “ขอพระองคปกป อง
ขาพเจาจากการถูกทําราย เพื่อขาพเจาจะไดไมตองทนทุกขดวยเถิด”
¶๔:๑๒ เทหินนาหเป็นพอของอิรนาหาช หรือ “เทหินนาหเป็นผูกอตัง้เมืองนาหาช” คําวา
“อิร” หมายถึง “เมือง”
§๔:๑๔ เกหะราชิม ชื่อน้ีหมายถึง “หุบเขาแหงชางฝีมือ”
**๔:๑๗ เยเธอรเป็นพอของ มาจากฉบับสําเนาแปลกรีกโบราณ สวนในฉบับฮีบรู เขียนวา
“และนางตัง้ทอง”
††๔:๑๙ เม เรดมีเมียอีกคนหน่ึงจากยู ดาห มาจากฉบับสําเนาแปลกรีกโบราณ สวนใน
สําเนาฉบับฮีบรูที่นิยมใชกัน เขียนวา “เมียของโฮดียาห”
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เมืองสา ราฟที่เป็นเจา หน าที่ของโม อับ *
และไดยายกลับมาที่เบธเลเฮม (เรื่องน้ีมา
จากบันทึกฉบับที่เกา แกมาก) ๒๓พวกลูก
หลานของเช ลาห น้ีเป็นชางป้ัน หมอและ
อาศัยอยูในเมืองเน ทา อิมและ เก เด ราห
พวกเขาอยูที่นัน่เพื่อทํางานใหกับกษตัริย

เชือ้สายของสิเมโอน
๒๔ลูกชายของสิ เม โอนคือ เนมู เอล ยา มีน
ยา รีบ เศ ราห และ ชา อูล ๒๕ลูกชาย
ของชา อูลคือชัลลูม ลูกชายของชัลลูมคือ
มิบสัม ลูกชายของมิบสัมคือมิชมา

๒๖ลูกชายของมชิมาคือ ฮัมมเูอล และลูกชาย
ของฮัม มู เอลคือศัก เกอร ลูกชายของศัก
เกอรคือชิเมอี ๒๗ชิเมอีมีลูกชายสิบหกคน
และมีลูกสาวหกคน แตพี่น องของเขาไมมี
ลูกมากมายเหมือนเขา ดังนัน้ ตระกูลของ
พวกเขาจึงไมไดเป็นตระกูลที่มีคนมากนัก
ในยูดาห

๒๘ลูก หลานของชิ เม อีได อาศัยอยูในเบ เอ
อรเชบา โมลาดาห ฮาซา รชู อาล ๒๙บิล
ฮาห เอ เซม โทลัด ๓๐ เบธู เอล โฮ รมาห
ศิ กลาก ๓๑ เบ ธมาร คา โบท ฮา ซา รสู
สิม เบธ บิ รี และที่ชา อา รา อิม เมือง
เหลา น้ีเป็นของพวก เขา จนกระทัง่ดา วิด
ไดขึ้นเป็นกษตัริย ๓๒หมูบานตางๆในแถบ
นัน้ ประกอบไปดวย เอ ตาม อา ยิน ริม
โมน โท เคนและอา ชัน รวมทัง้หมดหา
เมือง ๓๓ยังมีหมูบานอื่นๆอีกไกลไปจนถึง
เมืองบา อัล น่ีคือสถาน ที่ที่พวก เขาไดไป
ตัง้รกราก แลวพวกเขาไดเก็บรักษารายชื่อ
ของบรรพบุรุษไว

๓๔ น่ีคือรายชื่อของผูนําเผาตางๆคือ เมโชบับ
ยัมเลค โย ชาห คือลูกชายของอา มา ซิ
ยาห ๓๕ โย เอล และเยฮูที่เป็นลูกชายของ
โย ชิ บี ยาหที่เป็นลูกชายของเส ไร อาหที่
เป็นลูกชายของอา สิ เอล ๓๖ เอ ลี โอ เอ นัย
ยาอาโคบาห เยโชฮายาห อาสายาห อาดี
เอล เยสิมีเอล เบไนยาห ๓๗และศีศาเป็น
ลูกชายของชิฟีที่เป็นลูกชายของอา โลน
ที่เป็นลูกชายของเย ดา ยาหที่เป็นลูกชาย
ของชิม รีที่เป็นลูกชายของเชไม อาห

๓๘ ราย ชื่อเหลา นัน้เป็นราย ชื่อของพวก
ผูนําตระกูลตางๆ
และตระกูลของพวก เขาไดขยายเพิ่ม ขึ้น

อยางมาก ๓๙แลวพวก เขาไดเดิน ทางไปยัง
บริเวณที่อยูนอกเมืองเก โดรไปทางทิศตะวัน
ออกของหุบเขา เพื่อคนหาทุง หญาใหกับฝูง
สัตวเลีย้งของพวกเขา ๔๐และที่ นัน่พวกเขา
ไดพบทุงหญาที่ดีและอุดมสมบูรณ เป็นแผน
ดินที่กวาง ขวาง เงียบสงบสุข ซึ่งพวกเชื้อ
สายของฮามเคยอยูมากอน ๔๑ ในสมัยของ
กษตัริยเฮเซคียาหของยูดาห พวกที่มีชื่ออยู
ดังกลาวขางตนนัน้ไดเขามา และไดมาโจมตี
พวก ฮามและทําลายเต็นทของพวก ฮาม ทิง้
และพวก น้ีก็ยังไดตอสูกับพวกเม อู นิ มดวย
และไดทําลายพวกเม อู นิมจนสิน้ ซากอยาง
ที่เห็นมาจนถึงทุก วัน น้ี และพวก น้ีก็ไดตัง้
รกรากอยูที่นัน่แทน เพราะวามันเป็นสถานที่
ที่มีทุงหญาใหกับสัตวเลีย้งของพวกเขา

๔๒มีพวกสิเมโอนประมาณหารอยคนไดไป
ที่ภูเขาเสอีร โดยมีเปลาทิยาห เนอารียาห เร
ไฟยาหและอุสซีเอล ลูกชายทัง้หลายของอิช
อีเป็นผูนํา ๔๓พวกเขาไดทําลายพวกอามาเล
คที่ยังหลงเหลืออยูและหลบหนีอยูที่นัน่ และ
ชาวสิ เม โอนเหลา นัน้ก็ไดอาศัยอยูที่ภูเขาเส
อีรนัน้มาจนถึงทุกวันน้ี

ลูกหลานของรูเบน

๕ ๑บรรดาลูกชายของรูเบน ที่เป็นลูกชาย
หัวปีของอิสราเอล (รูเบนเป็นลูกชายคน

แรก แตเขาตองเสียสิทธิล์ูกชายหัวปีไปให
กับพวกลูกชายของโย เซฟ เพราะเขาไปมี
เพศ สัมพันธกับเมียคน หน่ึงของพอ เขา โย
เซฟเป็นลูกอีกคนหน่ึงของอิสราเอล ชื่อของ
รู เบนจึงไมไดบันทึกอยูในบัญชีราย ชื่อของ
ลูกชายหัวปี ๒และถึงแมวายู ดาหจะเป็นคน
ที่โดด เดนที่สุดในหมูพี่ น องทัง้ หลาย และ
ผูนําก็สืบทอดมาจากเขา แตสิทธิพิเศษของ
ลูกชายหัวปีก็ยังตกเป็นของโย เซฟอยูดี)
๓บรรดาลูกชายของรู เบนผูเป็นลูกชายหัวปี
ของอิสราเอล คือ
ฮาโนค ปัลลู เฮสโรนและคารมี
๔บรรดาลูก หลานของโย เอลคือ เชไม อาห
ลูกชายของเชไม อาหคือโกก ลูกชายของ

*๔:๒๒ เป็นเจาหนาที่ของโมอับ หรือ “ทํางานใหกับพวกโมอับ” หรือ “แตงงานกับหญิงชาว
โมอับ” หรือ “เป็นเจาของที่ดินในโมอับ”
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โกกคือชิเมอี ๕ลูกชายของชิเมอีคือมีคาห
ลูกชายของมีคาหคือเรอายาห ลูกชายของ
เรอ ายาหคือบาอัล ๖ลูกชายของบาอัลคือ
เบเอราห กษตัริยทิกลัท-ปิเลเสอรแหงอัส
ซีเรียไดจับเบเอราหไปเป็นเชลย เบเอราห
เป็นหัวหน าเผาของชาวรูเบน

๗พวกญาติๆของโย เอลตามตระกูล ไดถูก
จด ไวในบัญชีรายชื่อเชื้อ สายของพวกเขา
คือเยอีเอลลูกชายหัวปี ตอมาก็เศคาริยาห
๘และเบลาที่เป็นลูกชายของอา ซาสที่เป็น
ลูกชายของเชมาที่เป็นลูกชายของโย เอล
เผารู เบนไดอาศัยอยูในอาโรเออร ไกลไป
ถึงเมืองเนโบและบาอัล-เมโอน ๙และทาง
ดานตะวัน ออก พวก เขาไดอาศัยอยูไกล
ออกไปถึงบริเวณที่เริ่มทะเล ทรายที่อยูฝ่ัง
น้ีของแมน้ํายูเฟรติส เพราะสัตวเลีย้งของ
พวกเขาไดทวีขึ้นอยางมากมายในแผนดิน
กเิลอาด ๑๐และในสมัยของซาอูล พวกเขา
ไดทําสงครามกับชาวฮาการและไดเอาชนะ
คนเหลา นัน้ ได แลวชาวรู เบนก็ไดอาศัย
อยูในเต็นทของพวกฮาการ ทัว่แควนทาง
ดานตะวันออกของกิเลอาด

บรรดาลูกหลานของกาด
๑๑บรรดาลูก หลานของกาดอาศัยอยูในพื้นที่
ที่ติดกับเผารู เบน ในแผน ดินของบา ชาน
ไกลไปจนถึงเมืองสา เลคาห ๑๒ ในบาชาน
โยเอลเป็นหัวหน า ชาฟามเป็นรองหัวหน า
และยา นัยเป็นผู พิพากษา ๑๓และบรรดา
ญาติๆของพวก เขาซึ่งนับตามตระกูล คือ
มี คา เอล เม ชุ ล ลาม เชบา โย รัย ยา
คาน ศิอาและเอเบอร รวมทัง้หมดเจ็ดคน
๑๔พวกเขาเป็นลูกหลานของอาบีฮาอิล ซึ่ง
เป็นลูกชายของหุรี ที่เป็นลูกชายของยาโร
อาห ที่เป็นลูกชายของกิ เลอ าด ที่เป็น
ลูกชายของมีคาเอล ที่เป็นลูกชายของเยชิ
ชัย ที่เป็นลูกชายของยาโด ที่เป็นลูกชาย
ของบูส ๑๕อาหิเป็นลูกชายของอับ ดี เอล
ที่เป็นลูกชายของกูนี อาหิเป็นหัวหน าของ
ครอบครัวพวกเขา

๑๖บรรดาลูก หลานของกาดไดอาศัยอยูในกิ
เลอ าด ในบา ชานและตามหมูบานชาน
เมืองบา ชาน และอยูในดิน แดนที่เป็นทุง
หญาของชา โรนเรื่อยไปจนสุดเขตแดน
ของมัน

๑๗ รายชื่อของคนเหลา น้ีทัง้หมดไดถูกจด ไว
ในบัญชีราย ชื่อเชื้อ สายของพวก เขา ใน
ชวงยุค สมัยของกษตัริยโยธามแหงยู ดาห
และชวงยุค สมัยของกษตัริยเย โร โบ อัม
ของอิสราเอล

ทหารสวนหน่ึงที่ชํานาญศึก
๑๘ชาวรู เบน ชาวกาดและครึ่งหน่ึงของคน

เผามนัส เสหที่เป็นนักรบที่กลา หาญ ผูถือโล
และดาบ ผูที่สามารถใชธนู และชํานาญศึก มี
จํานวนทัง้สิน้ สี่หมื่นสี่พันเจ็ดรอยหกสิบคน
พรอมที่จะเขารับ ใชในกองทัพ ๑๙พวก เขา
ไดทําสงครามขับเคี่ยวกับชาวฮา การ เย ทูร
นาฟิชและโนดับ ๒๐พวกเขาไดรองขอความ
ชวย เหลือกับพระเจาในสนามรบ พระองค
ก็ไดตอบคําอธิษฐานของพวก เขา เพราะ
พวก เขาไว วางใจในพระองค พระองคยอม
ใหพวก เขาชนะชาวฮา การและพวกที่อยูกับ
คนเหลา นัน้ ดวย ๒๑พวก เขาไดเขายึดเอา
ฝูง สัตวของคน เหลา นัน้ ไว (มี อูฐหา หมื่น
ตัว แกะสองแสนหาหมื่นตัว ลาสองพันตัว)
และจับหน่ึง หมื่น คนไปเป็นเชลย ๒๒ชาวฮา
การมากมายถูกฆาตายในการสู รบเพราะวา
ชัยชนะในสงคราม น้ีมาจากพระเจา และคน
ทัง้สอง เผา ครึ่ง นัน้ก็ไดอาศัยอยูในแผน ดิน
ของชาวฮา การจนถึงสมัยที่ชาวอิสราเอลถูก
จับไปเป็นเชลย

๒๓คนของเผามนัส เสหครึ่ง หน่ึงก็ไดอาศัย
อยูในแผนดินแหงนัน้ดวย ตัง้แตบาชานเรื่อย
ไปจนถึงบาอัลเฮอรโมน เสนีร และภูเขาเฮอร
โมน พวกเขามีจํานวนมากมาย

๒๔ตอไปน้ีคือหัวหน าของตระกูลตางๆของ
พวกเขา คือ เอเฟอร อิชอี เอลีเอล อัสรีเอล
เยเรมียาห โฮดาวิยาหและยาดีเอล หัวหน า
ตระกูลพวก น้ี แข็ง แรง กลา หาญและมี
ชื่อ เสียง ๒๕แตพวกเขาไดทําบาปตอพระเจา
ของบรรพบุรุษพวกเขา พวกเขาไปนมัสการ
พระตางๆของคนในแผนดินนัน้ ซึ่งเป็นคนที่
พระเจาไดทําลายไปแลวตอหน าพวกเขา

๒๖พระเจาของอิสราเอลจึงไดปลุก เรา
ความ โกรธของกษตัริยปูลแหงอัส ซีเรีย ซึ่ง
ก็คือกษตัริยทิ กลัท-ปิเล เส อรแหงอัส ซีเรีย
นัน่เอง และเขาก็ไดมาสูรบและไดขับไลชาว
รูเบน ชาวกาดและครึ่งหน่ึงของเผามนัสเสห
ออกไปจากแผน ดิน เขาไดกวาดตอนคน
เหลา น้ีไปที่ฮาลาห ฮาโบร ฮาราและที่แมน้ํา
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โกซาน ซึ่งเป็นสถานที่ที่ชนเผาเหลา น้ียังคง
อาศัยอยูจนถึงทุกวันน้ี

เหลาลูกหลานของเลวี

๖ ๑บรรดาลูกชายของเลวีคือ เกอรโชน โค
ฮาทและเมรารี

๒บรรดาลูกชายของโคฮาทคือ อัมราม อิสฮาร
เฮโบรนและอุสซีเอล

๓ลูกๆของอัม รามคือ อา โรน โมเสสและ มิ
เรียม

พวกลูกชายของอาโรนคือ นาดับ อาบี ฮู เอ
เลอ าซารและอิธามาร ๔ เอ เลอ าซารเป็น
พอของฟีเนหัส ฟีเนหัสเป็นพอของอาบี ชู
วา ๕อาบีชู วาเป็นพอของบุคคี และบุคคี
เป็นพอของอุสซี ๖อุสซีเป็นพอของเศราหิ
ยาห เศราหิยาหเป็นพอของเมราโยท ๗ เม
ราโยทเป็นพอของอามาริยาห อามาริยาห
เป็นพอของอาหิทูบ ๘อาหิทูบเป็นพอของ
ศาโดก และศาโดกก็เป็นพอของอาหิมาอัส
๙อาหิมาอัสเป็นพอของอาซาริยาห อาซา
ริยาหเป็นพอของโยฮานัน ๑๐ โยฮานันเป็น
พอของอาซาริยาห (คนผู น้ีไดเป็นนักบวช
รับใชอยูในวิหารที่ซาโลมอนไดสรางขึ้นใน
เมืองเยรูซาเล็ม) ๑๑อาซารยิาหเป็นพอของ
อามาริยาห อามาริยาหเป็นพอของอาหิทูบ
๑๒อาหิทูบเป็นพอของศาโดก และศาโดกก็
เป็นพอของชัลลูม ๑๓ชัลลูมเป็นพอของฮิล
คียาห และฮิลคียาหเป็นพอของอาซาริยาห
๑๔อาซาริยาหเป็นพอของเสไรอาห สวนเส
ไรอาหก็เป็นพอของเยโฮซาดัก

๑๕ เย โฮ ซา ดักถูกจับไปเป็นเชลยเมื่อครัง้
ที่พระ ยาหเวหไดขับ ไลยู ดาหและเมือง
เยรูซาเล็ม ดวยน้ํามือของเนบู-คัดเนสซาร

ลูกหลานของเลวี
๑๖บรรดาลูกหลานของเลวี คือ เกอรโชม โค
ฮาทและเมรารี

๑๗ตอไปน้ีคือชื่อของลูกๆเกอรโชน คือ ลิบนี
และชิเมอี

๑๘บรรดาลูกชายของโคฮาทคือ อัม ราม อิส
ฮาร เฮโบรนและอุสซีเอล

๑๙บรรดาลูกชายของเมรารีคือ มาหลีและมูชี
ตอไป น้ีจะเป็นเหลาตระกูลของชาวเลวีซึ่ง
เรียงตามลําดับราย ชื่อของบรรพบุรุษของ
พวกเขา

๒๐ลูกชายของเก อรโชม คือลิบ นี ลูกชาย
ของลิบนีคือยาหาท ลูกชายของยาหาทคือ
ศิม มาห ๒๑ลูกชายของศิม มาหคือโย อาห
ลูกชายของโยอาหคืออิดโด ลูกชายของอิด
โดคือ เศราห ลูกชายของเศราหคือเยอาเธ
รัย

๒๒ตอไป น้ีคือลูก หลานของโค ฮาท ลูกชาย
ของโคฮาทคือ อัมมีนาดับ ลูกชายของอัม
มีนาดับคือโคราห ลูกชายของโคราห คือ
อัสสีร ๒๓ (ลูกชายของโคราห คือเอลคานาห
เอบี ยา สาฟและอัส สีร) ๒๔ลูกชายของอัส
สีรคือทาหัท ลูกชายของทาหัทคืออุ รี เอล
ลูกชายของอุรีเอลคืออุสซียาห ลูกชายของ
อุสซียาหคือชาอูล

๒๕ลูกชายของเอ ล คา นาหคือ อา มาสั ยและ
อา หิ โมท ๒๖ลูกชายของอา หิ โมทคือเอ ล
คา นาห ลูกชายของเอ ล คา นาหคือโศฟัย
ลูกชายของโศฟัยคือนาหัท ๒๗ลูกชายของ
นาหัท คือเอลี อับ ลูกชายของเอลี อับคือ
เย โร ฮัม ลูกชายของเย โร ฮัมคือเอ ล คา
นาห ลูกชายของเอ ล คา นาหคือซา มู เอล
๒๘ลูกชายของซา มู เอลคือ โย เอลซึ่งเป็น
ลูกชายคนแรก คนที่สองคืออาบียาห

๒๙ลูกชายของเมรารีคือ มาหลี ลูกชายของ
มาห ลีคือลิบ นี ลูกชายของลิบ นีคือชิ เม อี
ลูกชายของชเิมอีคืออุสซาห ๓๐ลูกชายของ
อุสซาหคือชเิมอา ลูกชายของชเิมอา คือฮัก
กียาห ลูกชายของฮักกียาหคืออาสายาห

ดาวิดแตงตัง้นักรองของวิหาร
๓๑ตอไป น้ีคือคนที่ดา วิดไดแตง ตัง้ใหดูแล

เรื่องการรอง เพลงในวิหารของพระ ยาหเวห
หลัง จากที่หีบศักดิส์ิทธิ ์ ไดมาอยูในเมือง
เยรูซาเล็มแลว ๓๒และพวกเขาไดรับใชดวย
การรองเพลงอยูตอหน าเต็นทศักดิส์ิทธิ ์ หรือ
ที่เรียกวาเต็นทนัด พบ พวก เขารับ ใชอยู
จน กระทัง่ซา โลม อนไดสรางวิหารของพระ
ยาหเวหขึ้นในเมืองเยรูซาเล็ม และพวก เขา
ไดทํางานรับ ใชตามที่ได รับมอบ หมายมา
และตามกฏระเบียบทางพิธีกรรม

๓๓ตอไป น้ีคือผู ที่ได รับใชในการนมัสการ
พรอมกับลูกหลานของพวกเขา
จากตระกูลโคฮาท คือ เฮมานที่เป็นนักรอง ที่
เป็นลูกชายของโยเอลที่เป็นลูกชายของซา
มู เอล ๓๔ที่เป็นลูกชายของเอลคานาห ที่
เป็นลูกชายของเยโรฮัม ที่เป็นลูกชายของ
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เอ ลี เอล ที่เป็นลูกชายของโท อาห ๓๕ที่
เป็นลูกชายของศูฟ ที่เป็นลูกชายของเอ ล
คา นาห ที่เป็นลูกชายของมา ฮาท ที่เป็น
ลูกชายของอามาสั ย ๓๖ที่เป็นลูกชายของ
เอลคานาหที่เป็นลูกชายของโยเอล ที่เป็น
ลูกชายของอาซาริ ยาห ที่เป็นลูกชายของ
เศ ฟันยาห ๓๗ที่เป็นลูกชายของทาหัท ที่
เป็นลูกชายของอัสสีร ที่เป็นลูกชายของเอ
บี ยา สาฟ ที่เป็นลูกชายของโค ราห ๓๘ที่
เป็นลูกชายของอิส ฮาร ที่เป็นลูกชายของ
โคฮาท ที่เป็นลูกชายของเลวี ที่เป็นลูกชาย
ของอิสราเอล

๓๙และเพื่อน รวม งานของเฮ มาน ที่ยืนอยู
ทาง ขวาของเขาคือ อา สาฟ ลูกชายของ
เบเรคิยาห ที่เป็นลูกชายของชิ เมอา ๔๐ที่
เป็นลูกชายของมีคาเอล ที่เป็นลูกชายของ
บา อา เส ยาห ที่เป็นลูกชายของมัลคิ ยาห
๔๑ที่เป็นลูกชายของเอ ทนี ที่เป็นลูกชาย
ของเศ ราห ที่เป็นลูกชายของอา ดา ยาห
๔๒ที่เป็นลูกชายของเอ ธาน ที่เป็นลูกชาย
ของศิมมาห ที่เป็นลูกชายของชิเมอี ๔๓ที่
เป็นลูกชายของยาหาท ที่เป็นลูกชายของ
เกอรโชน *ที่เป็นลูกชายของเลวี

๔๔และลูก หลานของเม รา รี เพื่อน รวม งาน
ของพวกเขา ที่ยืนอยูซายมือ คือลูกหลาน
ของเมรารี ประกอบดวยเอธานลูกชายของ
คีชี ที่เป็นลูกชายของอับ ดี ที่เป็นลูกชาย
ของมัลลูค ๔๕ที่เป็นลูกชายของฮา ชา บิ
ยาห ที่เป็นลูกชายของอามาซิยาห ที่เป็น
ลูกชายของฮิลคียาห ๔๖ที่เป็นลูกชายของ
อัมซี ที่เป็นลูกชายของบานี ที่เป็นลูกชาย
ของเชเมอร ๔๗ที่เป็นลูกชายของมาหลี ที่
เป็นลูกชายของมูชี ที่เป็นลูกชายของเมรา
รี ที่เป็นลูกชายของเลวี
๔๘บรรดาญาติๆของชาวเลวี ไดอุทิศ ตัว

ใหกับงานบริการทุก อยางในเต็นทศักดิส์ิทธิ ์
ที่เป็นบานของพระเจา ๔๙แตอา โรนและ
บรรดาลูกหลานของเขา ไดทําหน าที่เผาสัตว
ทัง้ ตัวถวายบนแทน บูชาที่ใชสําหรับเรื่อง น้ี
และเผาเครื่องหอมบนแทนเครื่องหอม รวม
ทัง้ทํางานทุก อยางภายในสถาน ที่ศักดิส์ิทธิ ์

ที่สุดดวย และพวก เขาไดกําจัดบาปและ
ความไมบริสุทธิใ์หกับชาวอิสราเอล ตามที่
โมเสสผูรับใชพระเจาไดสัง่เอาไว

พวกลูกหลานของอาโรน
๕๐ตอไป น้ีคือพวกลูก หลานของอา โรน อา
โรนมีลูกชายชื่อเอ เลอ า ซาร ที่มีลูกชาย
ชื่อฟีเน หัส ที่มีลูกชายชื่ออาบี ชู วา ๕๑ที่
มีลูกชายชื่อบุ ค คี ที่มีลูกชายชื่ออุส ซี ที่
มีลูกชายชื่อเศ รา หิ ยาห ๕๒ที่มีลูกชายชื่อ
เม รา โยท ที่มีลูกชายชื่ออามา ริ ยาห ที่มี
ลูกชายชื่ออาหิทูบ ๕๓ที่มีลูกชายชื่อศาโดก
ที่มีลูกชายชื่ออาหิมาอัส

ที่พักอาศัยของครอบครัวชาวเลวี
(ยชว. ๒๑:๑-๔๒)

๕๔ตอไปน้ีคือที่พักอาศัยของลูกหลานของ
อา โรนตามชุมชนของพวก เขา ในเขตแดน
ของพวกเขา
ตระกูลโคฮาทไดรับสวนแบงสวนแรกของ

ที่ดินที่ไดมอบใหกับชาวเล วี ๕๕พวก เขาได
เมืองเฮ โบ รนที่อยูในแผน ดินของยู ดาหและ
ทุง หญาโดยรอบ ๕๖แตบริเวณทอง ทุงที่อยู
ไกลออกไปจากเมือง นัน้และพวกหมูบาน
โดยรอบเป็นของคา เลบลูกชายของเย ฟุน
เนห ๕๗บรรดาลูก หลานของอา โรนได รับ
เมืองสําหรับลี้ ภัย †หลายเมือง เชน เมือง
เฮ โบ รน ลิ บนาหและทุง หญารอบๆ เมือง
ยาททีร เมืองเอชเทโมอาและทุงหญารอบๆ
๕๘ เมืองฮี เลนและทุง หญารอบๆ เมืองเดบีร
และทุง หญารอบๆ ๕๙ เมืองอา ชันและทุง
หญารอบๆ เมืองยุท ทาหและทุง หญารอบๆ
เมืองเบธเชเมชและทุงหญารอบๆ ๖๐แลวใน
เขตแดนของเผาเบน ยา มิน พวกชาวเลวีได
รับเมืองกิเบ โอนและทุง หญารอบๆ เมือง
เกบาและทุง หญารอบๆ เมืองอา เล เมทและ
ทุง หญารอบๆ เมืองอา นา โธทและทุง หญา
รอบๆ
ตระกูลโค ฮาทไดเมืองไปทัง้หมดสิบ สาม

เมือง

*๖:๔๓ เกอรโชน หรือ เกอรโชม ก็เป็นคนเดียวกัน
†๖:๕๗ เมืองสําหรับลีภ้ัย เป็นเมืองพิเศษที่ชาวอิสราเอลสามารถวิ่งหนีเขาไปและหลบซอน
จากความโกรธของบรรดาญาติๆไดถาหากเขาไดไปฆาคนตายโดยไมตัง้ใจ ดูใน โยชวูา ๒๐:๑-
๙
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๖๑และจากการจับสลาก ลูก หลานที่เหลือ
ของโค ฮาทก็ได รับเมืองอีกสิบเมือง มาจาก
ตระกูลทัง้หลายในเผาของเอฟราอิม เผาดาน
และเผามนัสเสหครึ่งเผา

๖๒สวนตระกูลตางๆของเก อรโชมได รับ
เมืองสิบ สามเมืองจากชนเผาอิส สา คาร อา
เชอร นัฟทาลีและคนเผามนัสเสหครึ่งหน่ึงที่
อยูในบาชาน

๖๓สวนตระกูลตางๆของเม รา รี พวก เขา
จับสลากไดรับเมืองสิบสองเมือง จากชนเผารู
เบน กาดและเศบูลุน

๖๔ดังนัน้ ชาวอิสราเอลทัง้หลายจึงไดมอบ
เมืองตางๆเหลา นัน้พรอม กับทุง หญาเลีย้ง
สัตวมากมายใหแกชาวเลวี ๖๕พวกชาวเลวี
ได รับเมืองทัง้หมดเหลา นัน้มาจากชนเผายู
ดาห สิ เม โอนและเบน ยา มิน จากการจับ
สลากแบงกัน

๖๖มีตระกูลบางตระกูลในกลุมลูก หลาน
ของโค ฮาทที่ได รับเมืองตางๆมาเป็น
เขตแดนของพวกเขา จากชนเผาเอฟราอิม
๖๗พวกเอ ฟ รา อิมไดใหเมืองสําหรับลี้ ภัย
หลายเมืองแกพวก เขา เชน เมืองเชเคม
และทุง หญาโดยรอบในแถบเนิน เขาเอ ฟ รา
อิม เมืองเก เซอรและทุง หญารอบๆ ๖๘ โยก
เมอัมและทุง หญารอบๆเมืองเบธ โฮ โรนและ
ทุงหญารอบๆ ๖๙และจากเผาดาน เอลเทเค
และทุงหญารอบๆและกิบเบโทนและทุงหญา
รอบๆ *เมืองอัย ยา โลนและทุง หญารอบๆ
เมืองกัท ริม โมนและทุง หญารอบๆ ๗๐พวก
ชาวอิสราเอลยังไดใหเมืองอา เนอ รและทุง
หญารอบๆเมืองบิ เลอั มและทุง หญารอบๆที่
เป็นของคนเผามนัส เสหครึ่งหน่ึง นัน้ ใหกับ
ตระกูลตางๆที่เป็นลูกหลานของโคฮาทดวย
ที่พักอาศัยของครอบครัวชาวเลวีอื่นๆ
๗๑สวนลูก หลานของเก อรโชม ได รับโก

ลานที่อยูในเมืองบา ชานและทุง หญารอบๆ
รวม ทัง้อัช ทา โรทและทุง หญารอบๆมาจาก
ครึ่งหน่ึงของคนเผามนัสเสห

๗๒พวก เขาได รับเค เดชกับทุง หญารอบๆ
ดา เบรัทกับทุง หญารอบๆ ๗๓ รา โมทกับทุง
หญารอบๆและอา เนมรวม ทัง้ทุง หญารอบๆ
จากเผาอิสสาคาร

๗๔–๗๕พวก เขาไดมา ชาลกับทุง หญารอบๆ
อับ โดนกับทุง หญารอบๆ หุ กอกกับทุง หญา
รอบๆและเรโหบกับทุง หญารอบๆจากเผาอา
เชอร

๗๖พวกเขาไดรับเคเดชในกาลิลีกับทุงหญา
รอบๆฮัมโมนกับทุงหญารอบๆคิริยาธาอิมกับ
ทุงหญารอบๆจากเผานัฟทาลี

๗๗สวนพวกลูก หลานของเม รา รีที่เหลือ
ตางก็ไดเมืองมาจากชนเผาเศบู ลุนหลาย
เมือง คือ ริม โมโนกับทุง หญารอบๆทา โบร
กับทุงหญารอบๆ

๗๘–๗๙แลวในที่ดินที่อยูฝ่ังตะวัน ออกของ
แมน้ําจอรแดน ที่อยูตรงขามกับเมืองเยริโค
พวกเขาไดรับเมืองเบเซอรในที่แหงแลงและ
ทุง หญารอบๆยาซาหกับทุง หญารอบๆ เคเด
โมทกับทุง หญารอบๆรวม ทัง้เม ฟาอัทกับทุง
หญารอบๆจากเผารูเบน

๘๐–๘๑พวก เขาได รับเมืองรา โมทที่อยูในกิ
เลอาด และทุงหญารอบๆมาหะนาอิมกับทุง
หญารอบๆ เฮชโบนกับทุงหญารอบๆและยา
เซอรกับทุงหญารอบๆจากชนเผากาด

พวกลูกหลานของอิสสาคาร

๗ ๑พวกลูกหลานของอิสสาคารคือ โทลา
ปูอาห ยาชูบ และชิมโรน รวมทัง้หมดสี่

คน
๒บรรดาลูกชายของโทลาคือ อุสซี เรไฟยาห
เยรีเอล ยามัย ยิบสัมและเชมูเอล หัวหน า
แตละครอบครัวในตระกูลโทลาลวนเป็น
นักรบที่กลา หาญมาหลายชัว่อายุคน พอ
มาถึงสมัยของดาวิด พวกเขามีจํานวนคน
ถึงสองหมื่นสองพันหกรอยคน

๓บรรดาลูก หลานของอุส ซีคืออิส รา หิ ยาห
ลูกชายของอิสราหิยาหคือมีคา เอล โอบา
ดี ยาห โย เอลและอิส ชี อาห รวมหา คน
พวกเขาทุกคนลวนแตเป็นผูนํา ๔และนอก
เหนือจากพวก เขา แลว ตามบัญชีราย ชื่อ
เชื้อสายของพวกเขา มีสามหมื่นหกพันคน
ที่พรอมจะออกรบ ได ที่พวกเขามีคนมาก
อยางน้ีก็เพราะพวกเขามีเมียหลายคนและ
มีลูกมาก

*๖:๖๙ และจากเผาดาน … และทุงหญารอบๆ ขอควาน้ีคนคัดลอกคงจะทําตกไป ดูเปรียบ
เทียบไดกับหนังสือโยชูวา ๒๑:๒๓
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๕และญาติพี่ น องของพวก เขาจากตระกูลทัง้
หลายของเผาอิส สา คาร ตามบัญชีรายชื่อ
เชื้อสายของพวกเขา

มีนักรบกลาหาญทัง้หมดแปดหมื่นเจ็ดพันคน

พวกลูกหลานของเบนยามิน
๖ เบนยามินมีลูกชายสามคนคือ เบลา เบเค
อร และเยดียาเอล

๗ เบลามีลูกชายหาคนคือ เอสโบน อุสซี อุสซี
เอล เยรีโมทและอิรี พวกเขาเป็นหัวหน า
ครอบครัว ตามบัญชีราย ชื่อเชื้อ สายของ
พวก เขา มีนักรบกลา หาญทัง้หมดสอง
หมื่นสอง พันสามสิบ สี่ คน ๘พวก ลูกชาย
ของเบเคอร คือ เศมิราห โยอาช เอลี เย
เซอร เอลีโอเอนัย อมรี เยเรโมท อาบียาห
อานาโธทและอาเลเมท พวกเขาลวนเป็น
ลูกชายของเบเคอร ๙ตามบัญชีรายชื่อเชื้อ
สายของพวก เขา ซึ่งจด บันทึกประชาชน
ของพวก เขาแตละ รุน แบงออกตามชื่อ
หัวหน าแตละครอบครัว พวก เขามีทหาร
กลาทัง้หมดสองหมื่นสองรอยคน

๑๐ลูกชายของเยดียาเอลคือ บิลฮาน ลูกชาย
ของบิลฮานคือเยอูช เบนยามิน เอฮูด เคน
าอะนาห เศธาน ทารชิชและอาหิ ชา ฮาร
๑๑พวกเขาเหลาน้ีลวนเป็นลูกชายของเยดี
ยาเอลและเป็นหัวหน าครอบครัว พวกเขา
มีทหารกลาจํานวนทัง้หมดหน่ึง หมื่นเจ็ด
พันสองรอยคนที่พรอมออกรบ

๑๒และชุ ปปิมกับหุปปิมเป็นลูกชายของเอียร
หุชิมเป็นลูกชายของอาเฮอร

พวกลูกหลานของนัฟทาลี
๑๓บรรดาลูกชายของนัฟ ทา ลีคือ ยา เซ เอล
กูนี เยเซอรและชัลลูม

พวกเขาลวนเป็นลูกชายของนางบิลฮาห *

พวกลูกหลานของมนัสเสห
๑๔พวกลูกชายของมนัสเสหคือ อัสรี เอล ซึ่ง
เกิดจากเมียน อยชาวอารัมของเขา นางได
คลอดมาคีรที่เป็นพอของกิเลอาด †๑๕และ
มา คีรก็หาเมียใหกับหุปปิมและชุ ปปิม พี่
สาวของมาคีรชื่อมาอาคาห

ลูกชายคนที่สองของเขามีชื่อวาเศโลเฟ หัด
เศโลเฟหัดมีแตลูกสาว ‡๑๖นางมาอาคาห
ที่เป็นเมียของมา คีรไดคลอดลูกชายออก
มาและนางไดตัง้ชื่อเขาวาเปเรช สวนนอง
ชายของ เขาชื่อวาเชเรช และลูกชายของ
เปเรชก็คืออุลามและราเคม ๑๗ลูกชายของ
อุลามคือเบดาน

พวกเขาลวนเป็นลูกหลานของกิเลอาดที่เป็น
ลูกชายของมา คีรที่เป็นลูกชายของมนัส
เสห ๑๘สวนฮัมโมเลเคท ¶นองสาวของเขา
ก็มีลูกชื่อ อิชโฮด อาบีเยเซอรและมาลาห

๑๙และลูกชายของเชมิดาคืออาหิยัน เชเคม
ลิคฮีและอานียัม

พวกลูกหลานของเอฟราอิม
๒๐พวกลูกหลานของเอฟราอิมคือ ชู เธลาห
และลูกชายของชู เธลาหคือเบเรด ลูกชาย
ของเบเรดคือทาหัท ลูกชายของทาหัทคือ
เอเลอาดาห ลูกชายของเอเลอาดาหคือทา
หัท ๒๑ลูกชายของทาหัทคือศาบาด ลูกชาย
ของศาบาดคือชู เธลาห และลูกชายคนอื่น
ของเอฟราอิมก็คือเอเซอรและเอเลอัด

พวก ชาวกัทที่เกิดในดิน แดนแหง นัน้ไดฆา
เอ เซอรและเอ เลอั ด เพราะสองคน นัน้ไป
ขโมยวัวของพวก เขา ๒๒ เอฟราอิมที่เป็น
พอของพวกเขาเศราโศกอยูหลายวัน และ
พี่ น องทัง้ หลายของ เขาไดมาปลอบโยน
เขา ๒๓แลวเขาก็ไปมีเพศ สัมพันธกับ
เมียของ เขาและนางก็ตัง้ ทองจนคลอด
ลูกชายออกมาคนหน่ึง เขาตัง้ชื่อเด็กวาเบ
รี ยาห §เพราะเรื่องเลว รายไดเกิด ขึ้นกับ

*๗:๑๓ บิลฮาห เป็นเมียน อยของยา โคบและเป็นแมของดานและนัฟทาลี ดูใน ปฐมกาล
๓๐:๔-๘
†๗:๑๔ พอของกิเลอาด ในบางครัง้ พวกเขาจะเรียกผูกอตัง้เมืองหรือประเทศวา “พอ”
‡๗:๑๕ ขอ ๑๔-๑๕ ดูเหมือนวาจะมีคําบางคําตกหายไปในฉบับภาษาฮีบรู
¶๗:๑๘ ฮัมโมเลเคท หรือ “ผูหญิงที่ไดปกครอง” หรือ “ราชินี”
§๗:๒๓ เบรียาห คําน้ีเหมือนภาษาฮีบรูที่มีความหมายวา “เลวราย” หรือ “เดือดรอน”
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ครอบครัวของเขา ๒๔ลูกสาวของเอฟราอิม
คือเช เอ ราห และนางไดสรางเบธ โฮ โร น
ลาง เบธโฮโรนบน และเมืองอุสเซนเชเอ
ราห

๒๕ เรฟาหเป็นลูกชายของเอฟราอิม เรฟาหมี
ลูกชายชื่อเรเชฟ ที่มีลูกชายชื่อเทลาห ที่มี
ลูกชายชื่อทาหาน ๒๖ที่มีลูกชายชื่อลาดาน
ที่มีลูกชายชื่ออัมมีฮูด ที่มีลูกชายชื่อเอลีชา
มา ๒๗ที่มีลูกชายชื่อนูน ที่มีลูกชายชื่อโยชู
วา
๒๘ตอ ไป น้ีคือเมืองตางๆและที่ดินที่ลูก

หลานของเอฟราอิมอาศัยอยู คือเบธเอลและ
ตามหมูบานตางๆของมัน ทางตะวันออกไป
สุดที่นา อา รัน และทาง ตะวัน ตกไปสุดที่เก
เซอร เชเคมและอัย ยาห รวม ทัง้หมูบาน
ตางๆของพวกมัน ๒๙ เรื่อยไปตามเมืองตางๆ
ที่ติดกับเขตแดนของมนัส เสห คือเมืองเบธ
ชาน ทาอานาค เมกิดโด และโดร พรอมกับ
หมูบานตางๆของเมืองเหลา นัน้ในบริเวณ
นัน้ พวกลูก หลานของโย เซฟลูกชายของ
อิสราเอลไดอาศัยอยูตามสถานที่เหลาน้ี

พวกลูกหลานของอาเชอร
๓๐พวกลูกชายของอาเชอรคือ อิมนาห อิชวา
ห อิ ชวี เบรี ยาหและ เสราหน องสาวของ
พวกเขา

๓๑ลูกชายของเบรี ยาหคือ เฮ เบอรและมัลคี
เอลที่เป็นพอของบิรซาอิธ

๓๒ เฮ เบอรเป็นพอของยาเฟล็ท โชเมอร โฮ
ธามและชูวาน องสาวของพวกเขา

๓๓ลูกชายของยาเฟล็ทคือปาสัค บิมฮาลและ
อัช วาท พวก เขาลวนเป็นลูกชายของยา
เฟล็ท

๓๔ลูกชายของเชเมอร คือ อาหิ โรกาห เยฮุบ
บาห *และอารัม

๓๕ลูกชายของเฮเลมที่เป็นนองชายของโชเม
อร คือโศฟาห อิมนา เชเลชและอามัล

๓๖ลูกชายของโศฟาหคือ สุอาห ฮารเนเฟอร
ชูอัล เบรี อิมราห ๓๗ เบเซอร โฮด ชัมมา
ชิลชาห อิธรานและเบเอรา

๓๘ลูกชายของเยเธอร คือ เยฟุนเนห ปิสปา
และอารา

๓๙ลูกชายของอลุลา คือ อาราห ฮันนีเอล และ
รีเซีย

๔๐คน เหลา น้ีทัง้หมดลวนเป็นลูก หลาน
ของอา เชอ ร พวก เขาเป็นผูนําครอบครัว
พวก เขาเป็นสุด ยอดคน เป็นนักรบที่กลา
หาญ เป็นผูนําที่ยิ่งใหญ ตามบัญชีรายชื่อเชื้อ
สายของพวก เขา มีสอง หมื่นหก พันคนที่
พรอมจะออกรบ

เชือ้สายของครอบครัวกษัตริยซาอูล

๘ ๑ เบน ยา มินเป็นพอของเบลา ซึ่งเป็น
ลูกชายคน แรกของ เขา คนที่ สองคือ

อัชเบล คนที่สามคืออาหะราห ๒คนที่สี่คือ
โนฮาห และคนที่หาคือราฟา

๓ เบลามีลูกชาย คืออัด ดาร เกรา อาบี ฮูด
๔อาบชีวูา นาอามาน อาโหอาห ๕ เกรา เชฟู
ฟาน และหุราม

๖ตอไปน้ีคือพวกลูกชายของเอฮูด (พวกเขา
ลวนเป็นหัวหน าครอบครัวของพวก เขาใน
เมืองเกบา และพวกเขาถูกกวาดตอนไปที่
มานาฮาท) ๗พวกเขามีชื่อวา นาอามาน อา
หิยาหและเกรา เกราไดกวาดตอนพวกเขา
ไป เกราเป็นพอของอุสซาหและอาหิฮูด

๘ภาย หลังจากที่ชา หะ รา อิมไดหยาขาดจาก
นางหุ ชิมและนางบาอาราเมียของเขาแลว
ชา หะ รา อิมก็ไดมีลูกชายอีกหลายคนใน
ประเทศของพวกโม อับ ๙ เขาไดมีลูกชาย
กับนาง โฮ เดชเมียของเขา ลูกๆของเขามี
ชื่อวา โยบับ ศิเบีย เมชา มัลคาม ๑๐ เยอู
ส สา เคีย และมิ รมาห พวก เขาเหลา
น้ีลวนเป็นลูกชายของชาหะราอิมและเป็น
ผูนําของครอบครัวดวย ๑๑ชาหะราอิมยัง
ไดมีลูกกับนางหุชิม ชื่ออาบิทูบ และ เอล
ปาอัลดวย

๑๒พวกลูกชายของเอลปาอัล คือ เอเบอร มิช
อัม และเช เมด เช เมดเป็นผู ที่สรางเมือง
โอโน และเมืองโลดพรอมกับพวกหมูบาน
ของมัน ๑๓ เบ รี ยาหและเชมาเป็นหัวหน า
ครอบครัวที่อาศัยอยูในเมืองอัย ยา โลน
พวก เขาไดขับ ไลพวก ชาวกัทออกไปจาก
เมือง

๑๔พวกพีน่ องของพวกเขายังมี อาหโิย ชาชัก
และเยเรโมท ๑๕–๑๖ เศบาดิยาห อาราด เอ
เดอร มีคาเอล อิชปาห และโยฮา ลวนเป็น
ลูกชายของเบรยีาห ๑๗–๑๘ เศบาดยิาห เมชุ

*๗:๓๔ เยฮุบบาห หรือ “ฮุบบาห”
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ลลาม ฮสิคี เฮเบอร อิชเมรัย อิสลยิาห และ
โยบับ ลวนเป็นลูกชายของเอลปาอัล

๑๙–๒๑ยาคิม ศิครี ศับดี เอลีเยนัย ศิลเลธัย
เอลีเอล อาดายาห เบไรอาห และชิมราท
ลวนเป็นลูกชายของชิเมอี

๒๒อิชปาน เอเบอร เอลี เอล ๒๓อับโดน ศิค
รี ฮา นัน ๒๔ ฮา นัน ยาห เอ ลาม อัน โธธี
ยาห ๒๕อิฟเด ยาหและเปนู เอล ลวนเป็น
พวกลูกชายของชาชัก

๒๖–๒๗ชัมเชรัย เชหะรียาห อาธาลิยาห ยาอา
เรชยีาห เอลียาหและศิครี ลวนเป็นลูกชาย
ของเยโรฮัม

๒๘คนเหลา น้ีเป็นหัวหน าครอบครัวของ เขา
พวก น้ีถูกบันทึกไวในฐานะผูนําในบัญชีราย
ชื่อเชื้อสายของพวกเขา พวกเขาอาศัยอยูใน
เมืองเยรูซาเล็ม
๒๙ เยอี เอลซึ่งเป็นผู กอ ตัง้เมืองกิเบ โอนได
อาศัยอยูในเมือง นัน้ (เมียของเขามีชื่อวา
มา อา คาห) ๓๐ลูกชายคน แรกของ เขา
ชื่ออับ โดน และตาม มาดวยศูร คีช บา
อัล เนอ ร *นา ดับ ๓๑ เก โดร อา หิ โย
เศเค อร และ มิ กโลท ๓๒มิ กโลทเป็น
พอของชิ เม อาห และพวก เขากับญาติๆก็
ไดอาศัยอยูใกลๆกับพวกพี่ น องของเขาใน
เมืองเยรูซาเล็ม

๓๓ เนอรเป็นพอของคีช คีชเป็นพอของซาอูล
และซาอูลก็เป็นพอของโยนาธาน มัลคีชูวา
อาบีนาดับและเอชบาอัล

๓๔ลูกชายของโยนาธานคือ เมริบบาอัลซึ่งตอ
มาก็เป็นพอของมีคาห

๓๕พวกลูกชายของมีคาหคือปิโธน เมเลค ทา
เรียและอาหัส

๓๖อาหัสเป็นพอของเยโฮอัดดาห เยโฮอัดดาห
เป็นพอของอาเลเมท อัสมาเวทและศมิรี ศิ
มรีเป็นพอของโมซา ๓๗ โมซาเป็นพอของบิ
เนอา บเินอามีลูกชายชื่อราฟาห ที่มีลูกชาย
ชื่อเอเลอาสาห ที่มีลูกชายชื่ออาเซล

๓๘อาเซลมีลูกชายหกคนคือ อัสรคีัม โบเครู อิ
ชมาเอล เชอาริยาห โอบาดียาหและฮานัน
พวกเขาลวนเป็นลูกชายของอาเซล

๓๙สวนพวกลูกชายของเอ เชกนอง ชายของ
อา เซล คือ อุ ลามลูกชายคนแรก เยอู
ชลูกชายคนที่ สองและเอ ลี เฟ เลทลูกชาย
คนที่ สาม ๔๐พวกลูกชายของอุ ลาม เป็น

พวก นักรบที่กลา หาญที่ใชธนูและลูก ศร
เป็นอาวุธ พวกเขามีลูกชายและหลานชาย
มากมายถึงหน่ึงรอยหาสิบคน

คนเหลาน้ีลวนเป็นคนเผาเบนยามิน

๙ ๑ชื่อของชาวอิสราเอลทัง้หมดก็ไดจด
ไวในบัญชีรายชื่อเชื้อ สายของพวก เขา

ที่ไดบันทึกอยูในหนังสือประวัติของบรรดา
กษตัริยแหงอิสราเอล

ประชาชนในเมืองเยรูซาเล็ม
ประชาชนของยู ดาหถูกกวาดตอนไปเป็น

เชลยในบา บิ โลน เพราะพวก เขาไมซื่อสัตย
ตอพระเจา ๒คนกลุมแรกที่ไดกลับมาอาศัย
อยูในแผน ดินและเมืองตางๆของบรรพบุรุษ
ของพวก เขาอีก ครัง้ หน่ึง คือชาว อิสราเอล
บางคน พวกนักบวช พวกชาวเลวี และพวก
ผูรับใชในวิหาร

๓ ในเมืองเยรูซาเล็ม ก็มีประชาชนบางสวน
ที่เป็นชาวยดูาห ชาวเบนยามิน ชาวเอฟราอิม
และชาวมนัสเสหอาศัยอยู คือ
๔อุธัยลูกชายของอัมมีฮูด ที่เป็นลูกชายของ
อมรี ที่เป็นลูกชายของอิมรี ที่เป็นลูกชาย
ของบานี บานีเป็นลูก หลานของเปเรศ ที่
เป็นลูกชายของยูดาห

๕พวกคนชิ โลห คือ อา สา ยาหลูกชายหัวปี
และพวกลูกชายของเขา

๖คนที่เป็นลูกหลานของเศราห คือ เยอู เอล
และญาติๆของเขารวม หกรอยเกาสิบคน

๗พวกคนเบน ยา มิน ที่อาศัยอยูในเมือง
เยรูซาเล็ม คือ สัลลูลูกชายของเมชุลลาม
ที่เป็นลูกชายของโฮดาวิยาห ที่เป็นลูกชาย
ของหัส เสนู อาห ๘อิบ เนย าหลูกชายของ
เย โร ฮัม เอ ลาหลูกชายของอุส ซี ที่เป็น
ลูกชายของมิค รี และเม ชุ ล ลามลูกชาย
ของเชฟาทิยาห ที่เป็นลูกชายของเรอู เอล
ที่เป็นลูกชายของอิบนียาห ๙และบรรดาพี่
น องของเขาซึ่งนับไดตามบัญชีราย ชื่อเชื้อ
สายของพวก เขามีทัง้หมดเกา รอยหา สิบ
หกคน พวก เขาทัง้หมดลวนเป็นหัวหน า
ของครอบครัวของพวกเขา

๑๐พวกนักบวช ที่อาศัยอยูในเมืองเยรูซาเล็ม
คือ เยดายาห เยโฮยาริบ ยาคีน ๑๑และอา
ซารยิาหลูกชายของฮลิคยีาห ที่เป็นลูกชาย
ของเม ชุ ล ลาม ที่เป็นลูกชายของศา โดก

*๘:๓๐ เนอร มาจากสําเนาฉบับแปลกรีก
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ที่เป็นลูกชายของเม รา โยท ที่เป็นลูกชาย
ของอาหิทูบ อาหิทูบเป็นหัวหน าดูแลงาน
อยูในวิหารของพระเจา ๑๒ยังมีอา ดา ยาห
ลูกชายของเยโรฮัม ที่เป็นลูกชายของปาช
เฮอร ที่เป็นลูกชายของมัลคยิาห และมาอา
สัยลูกชายของอาดี เอล ที่เป็นลูกชายของ
ยาเซราห ที่เป็นลูกชายของเมชุลลาม ที่
เป็นลูกชายของเมชิลเลมิท ที่เป็นลูกชาย
ของอิมเมอร

๑๓ รวมทัง้บรรดาญาติๆของพวก เขา บรรดา
หัวหน าครอบครัวของพวก เขาดวย มี
จํานวนทัง้สิน้หน่ึงพันเจ็ดรอยหกสิบคน ที่
สามารถทํางานรับ ใชอยูภายในวิหารของ
พระเจา

๑๔พวกที่มาจากชาวเลวี ที่อาศัยอยูในเมือง
เยรูซาเล็ม คือ เชไม อาหลูกชายของหัส
ชูบ ที่เป็นลูกชายของอัสรคีัม ที่เป็นลูกชาย
ของฮา ชา บิ ยาห พวก เขาเป็นลูก หลาน
ของเม รา รี ๑๕ยังมี บัคบัค คาร เฮ เรซ
กาลาลและมัทธานิยาหลูกชายของมีคา ที่
เป็นลูกชายของศิค รี ที่เป็นลูกชายของอา
สาฟ ๑๖และยังมีโอ บา ดี ยาหลูกชายของ
เชไม อาห ที่เป็นลูกชายของกา ลาลที่เป็น
ลูกชายของเยดูธูน และเบเรคยาหลูกชาย
ของอาสา ที่เป็นลูกชายของเอ ล คา นาห
เบเรคยาหอาศัยอยูทามกลางหมูบานตางๆ
ของชาวเนโทฟาห

๑๗พวกคนเฝ าประตู ที่อาศัยอยูในเมือง
เยรูซาเล็ม คือ ชัลลูม อักขูบ ทัลโมน อา
หิม าน ญาติของพวก เขาที่ชื่อ ชัลลูมเป็น
หัวหน า ๑๘พวก เขาไดเฝ าอยูที่ประตูของ
กษตัริยที่หันไปทางทิศตะวันออก และตอ
ไป น้ีคือชื่อของคนที่เฝ าประตูในพวกคาย
ของชาวเลวี ๑๙ชัลลูมลูกชายของโคเร ที่
เป็นลูกชายของเอบี ยาสาฟ ที่เป็นลูกชาย
ของโค ราหกับบรรดาญาติๆของครอบครัว
เขา พวกโคราหรับผิดชอบงานรับใช และ
การเฝ าทางเขาเต็นทศักดิส์ิทธิ ์ เหมือน
กับที่บรรพบุรุษของพวก เขาเคยทํามา
กอน คือทําหน าที่เฝ าดูแลทางเขาคายของ
พระ ยาหเวห ๒๐ ในอดีต ฟีเน หัสลูกชาย
ของเอ เลอ าซาร เป็นหัวหน าคนเฝ าประตู
พระยาหเวหสถิตอยูกับเขา ๒๑ เศคาริยาห

ลูกชายของเมเชเลมิยาหเป็นคนเฝ าประตู
ทางเขาเต็นทนัดพบ
๒๒คนที่ได รับเลือกใหเป็นคนเฝ าประตู

ทางเขามีจํานวนทัง้หมดสอง รอยสิบ สองคน
ชื่อของพวก เขาไดจดไวในบัญชีราย ชื่อเชื้อ
สายของพวก เขาที่อยูตามหมูบานตางๆของ
พวกเขา ดาวิดและซามูเอลผูที่เห็นนิมิต ได
เลือกพวก เขาออกมาเพื่อใหประจําการอยูใน
ตําแหนงเหลา น้ี ก็เพราะพวก เขาเป็นคนที่
ไว วางใจได ๒๓พวกเขาและบรรดาลูกหลาน
ทัง้หลายของพวกเขาจึงไดทําหน าที่เป็นยาม
เฝ าอยูที่ประตูทาง เขาวิหารของพระยาหเวห
ซึ่งก็คือเต็นทศักดิส์ิทธิ ์ นัน่เอง ๒๔บรรดาคน
เฝ าประตูอยูประจําทัง้ สี่ดานคือ ดานตะวัน
ออก ดานตะวัน ตก ดานเหนือและดานใต
๒๕และบรรดาญาติๆของพวก เขาที่อยูตาม
หมูบานตางๆก็ตองมาชวยพวก เขาเป็นระ
ยะๆครัง้ละเจ็ดวัน

๒๖แตสําหรับหัวหน าคนเฝ าประตูทัง้ สี่คน
น้ีจะตองอยูประจํา พวก เขาเป็นชาวเลวีและ
พวก เขาก็ไดทําหน าที่ดูแลหองตางๆและ
หองสมบัติทัง้ หลายของวิหารของพระเจา
๒๗พวก เขาใชเวลาตลอดทัง้คืนในการเดิน
ตรวจ ตรารอบๆวิหารเพราะมันเป็นหน าที่
ของพวก เขาที่ตองเฝ าวิหารไวในเวลากลาง
คืนและคอยเปิดมันในทุกๆเชา

๒๘พวก เขาบางคนทําหน าที่คอยดูแลพวก
ภาชนะตางๆที่ใชในวิหาร พวก เขาจะคอย
นับของเหลา น้ีเมื่อมีคนนํามาคืน และเมื่อ
มีคนเอาออกไป ใช ๒๙บาง คนก็ทําหน าที่
ดูแลเครื่อง ใชและภาชนะที่สงวน ไวสําหรับ
พระเจา และดูแลแป งอยาง ดี เหลา องุน
น้ํามัน มะกอก เครื่องหอมและเครื่อง เทศ
*ทัง้ หลาย ๓๐แตลูก หลานของเหลานักบวช
พวก น้ีจะเป็นผูผสมนํามันสําหรับเครื่อง เทศ
เหลานัน้

๓๑ชาวเลวีคนหน่ึงชื่อ มัท ที ธิ ยาห เขามี
หน าที่รับ ผิด ชอบเรื่องการทําขนมปังแผน
เขาเป็นลูกชายหัวปีของชัลลูม ที่เป็นชาวโค
ราห ๓๒ เพื่อนชาวโค ฮาทของเขาบาง คนมี
หน าที่ในการเตรียมขนมปังศักดิส์ิทธิว์าง ไว
ถวายในทุกวันหยุดทางศาสนา

*๙:๒๙ เครื่อง เทศ หรือ “น้ําหอม” หรือ “น้ํามันพิเศษ” นาจะเป็นน้ํามันที่ใชเจิมใหกับ
นักบวช ผูพูดแทนพระเจาและกษตัริย ดูใน อพยพ ๓๐:๒๒-๒๘
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๓๓ตอ ไป น้ีคือพวกนัก รองซึ่งเป็นหัวหน า
ครอบครัวตางๆของชาวเลวี ที่อยูประจําใน
หองตางๆของวิหารโดยไมตองทําหน าที่อื่นๆ
เพราะพวก เขาตองรับ ผิด ชอบงานภายใน
วิหารตลอดทัง้วันทัง้คืน

๓๔คนพวก น้ีคือหัวหน าครอบครัวตางๆ
ของคนเลวี ซึ่งมีชื่ออยูในบัญชีราย ชื่อเชื้อ
สายของพวก เขาในฐานะหัวหน า พวก เขา
อาศัยอยูในเมืองเยรูซาเล็ม

ประวัติครอบครัวของซาอูล
(๑ พศด. ๘:๒๙-๓๘)

๓๕ เยอีเอลซึ่งเป็นผูกอตัง้เมืองกิเบโอน ได
อาศัยอยูที่ นัน่ (เมียของเขามีชื่อวามา อา
คาห) ๓๖ลูกชายคนแรกของเขาชื่อวาอับโดน
ตามมาดวยศูร คีช บาอัล เนอร นาดับ ๓๗ เก
โดร อาหิ โย เศคาริยาห และมิกโลท ๓๘มิ
กโลทเป็นพอของชิเมอัม พวกเขาและญาติๆ
ของเขาก็ไดอาศัยอยูใกลๆกับบรรดาญาติพี่
น องของพวกเขาในเมืองเยรูซาเล็ม

๓๙ เนอ รเป็นพอของคีช คีชเป็นพอของซา
อูล ซาอูลเป็นพอของโยนาธาน มัลคีชูวา อา
บีนาดับและเอชบาอัล

๔๐ลูกชายของโย นา ธานคือเม ริบ บา อัล
และเมริบบาอัลก็เป็นพอของมีคาห

๔๑พวกลูกชายของมีคาหคือ ปิโธน เมเลค
ทาเรียและอาหัส ๔๒อาหัสเป็นพอของยาดาห
*ยาดาห †เป็นพอของอาเลเมท อัสมาเวทและ
ศิมรี สวนศิมรีเป็นพอของโมซา ๔๓ โมซาเป็น
พอของบิ เนอา ที่มีลูกชายคือเรไฟยาห ที่มี
ลูกชายคือเอเลอาสาห ที่มีลูกชายคืออาเซล

๔๔อาเซลมีลูกชายหกคน คือ อัสรคีัม โบเค
รู อชิมาเอล เชอารยิาห โอบาดยีาหและฮานัน
พวกเขาคือลูกชายของอาเซล

กษัตริยซาอูลตาย
(๑ ซมอ. ๓๑:๑-๑๓)

๑๐ ๑ชาวฟี ลิ ส เตียไดสูรบ กับชาว
อิสราเอล และคนอิสราเอลก็ไดวิ่ง

หนีชาวฟีลิสเตีย และถูกฆาตายเป็นจํานวน
มากบนภูเขากิล โบ อา ๒ชาวฟี ลิ ส เตียไล
ติดตามซา อูลกับบรรดาลูกชายของ เขาไป
และไดฆาโยนาธาน อาบีนาดับและมัลคีชูวา
ที่เป็นลูกชายของซา อูล ๓ซา อูลไมสามารถ
ตานทานการสูรบไดอีกตอไป และพลธนูก็ยิง
ลูกธนูมาถูกเขา และตัวเขาก็เริ่มสัน่เทิม้ดวย
ความกลัว ‡พลธนูเหลานัน้

๔ซา อูลจึงพูดกับคนถืออาวุธ ¶ของเขาวา
“ดึงดาบของเจาออกมาแทงเราซะ เพื่อวาคน
ที่ไม ไดขลิบ §พวก นัน้จะไดไมมาทรมานลอ
เลียนเรา”
แตคนถืออาวุธ นัน้ไมยอมทําตามเพราะ

กลัวมาก ซา อูลจึงชักดาบของตนออกมา
และลมทับดาบ นัน้จนตาย ๕ เมื่อคนถืออาวุธ
นัน้เห็นวาซา อูลตายแลว เขาก็ลมทับดาบ
ของเขาตายตามไปดวย ๖ซา อูลและลูกชาย
ทัง้สามคนของเขารวม ทัง้ครอบครัวของเขา
จึงตายกันหมด

๗ เมื่อคนทัง้หมดของอิสราเอลที่อยูใน
หุบเขาเห็นวาซา อูลกับลูกชายของเขาไดหนี
ไปและตาย แลว พวกเขาจึงไดละทิง้เมือง
ตางๆของพวกเขาและวิ่งหนีเอาตัวรอด แลว
พวกฟี ลิ ส เตียก็เขามาอยูอาศัยในเมืองของ
พวกเขาแทน

๘ วันตอ มา พวกฟี ลิ ส เตียไดมาเก็บเอา
สิ่งของมี คาจากศพและพวก เขาก็ไดพบศพ
ของซา อูลกับลูกชายของเขานอนตายอยูบน
ภูเขากิล โบ อา ๙พวก เขาจึงถอดเสื้อผาของ
ซาอูลออกและตัดหัวของเขา พวกเขาเอาหัว
ของซาอูลและเสื้อเกราะไป และใหคนสงขาว

*๙:๔๒ อาหัสเป็นพอของยาดาห ในฉบับภาษาฮีบรูเขียนไวเพียงเทาน้ี
†๙:๔๒ ยาดาห หรือ “ยาราห”
‡๑๐:๓ สั่นเทิม้ดวยความกลัว หรือเจ็บปวด บาดเจ็บ
¶๑๐:๔ คนถืออาวุธ ชายหนุมที่ทําหน าที่ถืออาวุธใหทหารคนหน่ึง
§๑๐:๔ คนที่ไม ไดขลิบ หรือ “ชาวตางชาติ” คนที่มาจากประเทศอื่นที่ไมไดผานการขลิบ
อวัยวะเพศกอน คนน้ีแสดงใหเห็นวาคนเหลานัน้ไมไดมีสวนรวมในขอตกลงพิเศษกับพระเจา



๑ พงศาวดาร ๑๐:๑๐ 18 ๑ พงศาวดาร ๑๑:๑๑

ออกไปทัว่แผนดินของฟีลิสเตีย เพื่อประกาศ
ขาวดี น้ีกับพวกรูปเคารพของพวกเขา และ
กับประชาชนทัง้ หลาย ๑๐และพวก เขาก็ได
เอาเสื้อเกราะไปไวในวิหารของพระของพวก
เขา และเอาหัวของซาอูลตอกไวในวิหารของ
พระดาโกน *

๑๑ เมื่อประชาชนทัง้หมดในยา เบ ชกิ เลอ
าดไดยินเรื่องที่พวกฟี ลิ ส เตียไดทํากับซา อูล
๑๒ เหลาผูกลาทัง้หมดจึงไดไปแยงศพของซา
อูลกับศพของบรรดาลูกชายของเขา และนํา
กลับมาที่ยา เบช-กิ เลอ าด แลวพวก เขาก็ได
ฝังกระดูกของซา อูลกับลูกๆไวใตตนโอคใน
ยา เบช-กิ เลอ าด และอดอาหารใหเป็นเวลา
เจ็ดวัน

๑๓ซา อูลตายก็เพราะความไมซื่อสัตยของ
เขาตอพระ ยาหเวห เขาไมยอมเชื่อ ฟังคํา
สัง่ของพระ ยาหเวห และเขายังไดไปขอคํา
ปรึกษาจากพวกคนทรง เจา †๑๔แทนที่จะ
ขอใหพระ ยาหเวห นํา พระองคจึงไดฆาเขา
ตายและเอาแผนดินของเขามอบใหกับดาวิด
ลูกชายของเจสซี

ดาวิดเป็นกษัตริยเหนืออิสราเอลทัง้หมด
(๒ ซมอ. ๕:๑-๓)

๑๑ ๑แลวชาวอิสราเอลทัง้หมดก็ได
รวมตัวกันมาหาดา วิดที่เมืองเฮ โบ

รนและพูดกับดา วิดวา “ดูเถิด พวก เราก็
เป็นญาติของทาน ๒แมวาเมื่อกอนซา อูลจะ
เป็นกษตัริย แตตัวทานก็คือผูนําที่แทจริง
ของอิสราเอลในสนามรบ และพระ ยาหเวห
พระเจาของทานก็ไดพูดกับทานวา ‘เจาจะ
เป็นอยางผู เลีย้งอิสราเอลประชาชนของ เรา
และเจาจะเป็นผู ปกครองเหนือประชาชนชาว
อิสราเอลของเรา’”

๓พวกผูใหญของอิสราเอลทัง้หมดไดมาหา
กษตัริยดา วิดที่เมืองเฮ โบ รนและดา วิดก็ได
ทําขอ ตกลงกับพวก เขาในเมือง นัน้ตอ หน า

พระ ยาหเวห และพวก เขาก็ไดเจิมใหดา วิด
ขึ้นเป็นกษตัริยเหนืออิสราเอล เหมือนกับที่
พระยาหเวหไดพูดไวผานทางซามูเอล

ดาวิดเขายึดเมืองเยรูซาเล็ม
(๒ ซมอ. ๕:๖-๑๐)

๔ดา วิดและอิสราเอลทัง้หมดไดยก ทัพ
ไปเมืองเยรูซาเล็ม ตอน นัน้เยรูซาเล็มมีชื่อ
เรียกวาเยบุส เพราะคนเยบุสอาศัยอยูที่ นัน่
พวกคนเยบุสเป็นคนดัง้เดิมของแผน ดิน นัน้
๕ชาวเมืองเย บุสพูดกับดา วิดวา “เจาบุกเขา
มาไมไดหรอก” แตดาวิดก็สามารถยึดป อมศิ
โยน ไวได (ซึ่งปัจจุบันเป็นเมืองของดาวิด)

๖ดาวิดจึงพูดวา “ใครที่โจมตีเยบุสได จะ
ไดเป็นหัวหน าและแมทัพ” โย อาบลูกชาย
ของนางเศ รุ ยาหก็ปีนขึ้นไปไดเป็นคน แรก
เขาจึงไดกลายเป็นหัวหน า

๗แลวดา วิดก็ไดสรางวังของเขาอยูในป อม
นัน้ จึงไดเรียกสถาน ที่แหง นัน้วาเมืองของ
ดา วิด ๘ดา วิดไดสรางเมืองขึ้นมาใหมลอม
รอบทุก ดาน ตัง้แตมิลโล ‡ไปจนตลอดโดย
รอบ และโย อาบก็ไดซอมแซมเมืองสวนที่
เหลือทัง้หมด ๙ดา วิดยิ่งมีอํานาจมากขึ้น
เรื่อยๆและพระ ยาหเวหผูมีฤทธิท์ัง้ สิน้ก็สถิต
อยูกับเขา

พวกนักรบของดาวิด
(๒ ซมอ. ๒๓:๘-๓๙)

๑๐คนเหลาน้ีคือหัวหน านักรบของดาวิด ที่
สนับสนุนเขาอยางเต็ม ที่ในแผน ดินของดา
วิดรวมกับชาวอิสราเอลทัง้หมด เพื่อใหเขา
เป็นกษตัริยตามคํา พูดของพระ ยาหเวหที่ได
พูดไวเกี่ยวกับอิสราเอล

๑๑ตอไป น้ีคือราย ชื่อของเหลานักรบของ
ดาวิด
ยา โชเบ อัมชาวฮัค โม นีเป็นหัวหน าของ

กองทหารของกษตัริยที่แบงเป็นกลุมละสาม

*๑๐:๑๐ พระดาโกน ประชาชนชาวคานาอันสักการะพระเทียมเท็จน้ีเพราะหวังวาจะชวยให
พวกเขาเก็บเกี่ยวพืชผลไดดี พระดาโกนน้ีนาจะเป็นพระที่สําคัญที่สุดของชาวฟีลิสเตีย
†๑๐:๑๓ คนทรงเจา คนที่พยายามจะติดตอกับวิญญาณของคนที่ตายไปแลว โดยทัว่ไปจะ
ถามถึงเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดูใน ซามูเอล ๒๘:๗-๑๙
‡๑๑:๘ มิลโล นาจะเป็นพื้นดินที่ยกสูงขึ้นซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยูทางดานตะวันออกเฉียงใตซึ่งตอ
มาไดใชสรางวิหารขึ้นในกรุงเยรูซาเล็ม
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คน *เขาไดใชหอกของเขาตอสูกับคนสาม
รอยคนและไดฆาพวก นัน้ตายหมดในคราว
เดียวกัน

๑๒ตอจากเขาคือ เอ เลอ า ซารลูกชายของ
โดโด †จากตระกูลอา โห อาห ซึ่งเป็นหน่ึง
ในสุด ยอดนักรบสามคน นัน้ ๑๓ เขาเคยอยู
กับดา วิดที่ปัสดัมมิมเมื่อครัง้ที่ชาวฟี ลิ ส เตีย
ไดรวมตัวกันขึ้นที่นัน่เพื่อทําสงคราม สถาน
ที่ นัน้เต็ม ไป ดวยขาวบารเลย คนอิสราเอล
ตางหลบ หนีเอาตัวรอดจากพวกฟี ลิ ส เตีย
๑๔แตเอ เลอาซารกับคนของเขา กลับยืนอยู
ทามกลางทุง นาแหง นัน้และตอสูกับพวกฟี ลิ
ส เตีย จนได รับชัยชนะ พระ ยาหเวหไดนํา
ชัยชนะอันยิ่งใหญมาใหกับพวกอิสราเอล

๑๕ครัง้หน่ึง สาม คนจากกองทหารของ
กษตัริยที่แบงเป็นกลุมละสามคนไดปีน
หน าผาลงไปพบกับดา วิดที่ถํ้าอดุล ลัม ใน
ขณะที่ชาวฟีลิสเตียกําลังตัง้คายอยูที่หุบเขา
เรฟาอิม

๑๖ ในเวลา นัน้ ดา วิดอยูในป อมกําบังและ
พวกกองทหารของชาวฟีลิสเตียก็อยูที่เบธเล
เฮม ๑๗ดา วิดรูสึกคิดถึงบาน และเปรยออก
มาวา “ถามีใครเอาน้ําจากบอน้ําของเบธเล
เฮมที่อยูขางประตูมาใหเราดื่มซะ หนอยก็คง
จะดีนะ”

๑๘แลวทหารทัง้สามคนนัน้ก็ไดตีฝ าคาย
ของพวกฟีลิ ส เตียออกไป และไดตักน้ําจาก
บอน้ําของเบธเล เฮมที่อยูขางประตูเมืองและ
นํามันกลับมาใหกับดา วิด แตดา วิดไมยอม
ดื่มน้ํา นัน้ แตเขากลับเทมันออกถวายใหกับ
พระ ยาหเวห ๑๙ เขาพูดวา “ขอใหพระเจา
ของเราลงโทษเรา ถาเราทําอยางน้ี จะใหเรา

ดื่มเลือดของคนพวก น้ีที่ตองเสี่ยงชีวิตเพื่อ
นําน้ํา น้ีมาใหกับเราไดยัง ไง” ดา วิดจึงไม
ยอมดื่มน้ํา นัน้ และน่ีก็คือสิ่งที่นักรบทัง้ สาม
คนไดทําไป

ทหารกลาคนอื่นๆ
(๒ ซมอ. ๒๓:๑๘-๓๙)

๒๐อาบี ชัยที่เป็นนองชายของโย อาบ เขา
เป็นหัวหน าของกองทหารของกษตัริยที่แบง
เป็นกลุมละสามคน ‡เขาไดใชหอกของเขา
ฆาคนสามรอยคนตายจน หมด แตเขาไมได
รวมอยูในทหารกลาสามคน นัน้ ¶๒๑อาบี ชัย
ได รับเกียรติมากกวาทหารคนอื่นๆในกอง
ทหารของกษตัริยที่แบงเป็นกลุมละสามคน
นัน้ §และเขาก็ไดกลายเป็นหัวหน าของคน
เหลานัน้ แตไมไดรวมอยูในทหารกลาสาม
คนนัน้

๒๒ เบ ไน ยาหลูกชายของเย โฮ ยาดาที่มา
จากขับ เซ เอล เป็นคนกลาหาญที่ไดทําสิ่ง
ที่นาจดจําไวเหมือนกัน เขาเป็นคนฆานัก
รบชาวโม อับที่เกงที่สุดสองคนและยังไดลง
ไปฆาสิงโตในบอน้ําในวันที่หิมะตกอีกดวย
๒๓ เขายังไดฆาชาวอียิปตคนหน่ึงที่มีรูป ราง
ใหญโต สูงถึงหาศอก **ชายคนนัน้ถือหอกที่
ใหญและหนักมาก แตเบ ไน ยาหไดไปตอสู
กับเขาดวยไม เทาเพียงอันเดียว เขาแยง
หอกจากมือของคนอียิปต และฆาอียิปตคน
นัน้ตายดวยหอกของเขาเอง ๒๔ น่ีคือสิ่งที่เบ
ไนยาหลูกชายของเยโฮยาดาไดทําไป เขาไม
ไดรวมอยูในทหารกลาสามคนนัน้ ๒๕ เขาได
รับเกียรติมากกวาทหารคนอื่นๆในกองทหาร

*๑๑:๑๑ กองทหาร … สามคน ทหารกลุมเล็กๆเหลาน้ีใชในงานพิเศษของกษตัริย ในบทน้ี มี
หลายแหงที่พวกฉบับฮีบรูและฉบับแปลโบราณจะสับสนระหวางคําวา สาม สามสิบ และทหาร
กลุมละสาม ในขอน้ีฉบับฮีบรูบางฉบับ ฉบับแปลภาษาซีเรีย และ ละติน และบางฉบับของแปล
กรีกโบราณ เขียนวา “พวกสามสิบ” แตฉบับแปลกรีกโบราณฉบับอื่นๆเขียนวา “พวกสาม”
†๑๑:๑๒ เอเลอาซารลูกชายของโดโด หรือ “เอเลอาซารที่เป็นญาติของเขา”
‡๑๑:๒๐ กองทหาร … สามคน ในขอน้ีฉบับฮีบรูที่นิยมใชกัน เขียนวา “พวกสามคน” พวก
ฉบับแปลภาษาซีเรียโบราณเขียนวา “พวกสามสิบ”
¶๑๑:๒๐ เขาไมได … สามคนนัน้ สําเนาฮีบรูบางฉบับเขียนวา “เขามีชื่อรวมอยูในทหาร
กลาสามคนนัน้” ซึ่งคงหมายความวา “เขามีชื่อเสียงพอๆกับทหารกลาสามคนนัน้” ขอ ๒๔ ก็
หมายความอยางเดียวกัน
§๑๑:๒๑ สามคนนัน้ ในขอน้ีฉบับฮีบรูที่นิยมใชกันเขียนวา “พวกสาม” ฉบับภาษาซีเรีย
โบราณเขียนวา “พวกสามสิบ”
**๑๑:๒๓ หาศอก หรือ ๒.๖ เมตร
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ของกษตัริยที่แบงเป็นกลุมละสามคน แต
เขาไมไดรวมอยูในทหารกลาสามคนนัน้ ดา
วิดไดแตง ตัง้ใหเขาเป็นหัวหน าทหารรักษา
พระองค

๒๖พวกนักรบที่กลาหาญประกอบไปดวย
อาสาเฮลที่เป็นนองชายของโยอาบ เอลฮานัน
ลูกชายของโดโดจากเมืองเบธเลเฮม

๒๗ชัมโมทชาวฮาโรด เฮเลสชาวเปโลน
๒๘อิราลูกชายของอิก เขชจากเมืองเท โค อา
อาบีเยเซอรจากเมืองอานาโธท

๒๙สิบเบคัยชาวหุชาห อิลัยชาวอาโหอาห
๓๐มาหะรัยจากเมืองเนโทฟาห เฮเลดลูกชาย
ของบาอานาหจากเมืองเนโทฟาห

๓๑อิททัยลูกชายของรีบั ยจากเมืองกิเบ อาห
ของชาวเบนยามิน เบไนยาหชาวปิราโธน

๓๒หุรัยที่มาจากลุมแมน้ํากาอัช อาบี เอลชาว
อารบา

๓๓อัสมาเวทชาวบาฮูริม เอลียาบาชาวชาอัล
โบน

๓๔ ฮา เชมชาวกิโซ น โย นา ธานลูกชายของ
ชากีชาวฮาราร

๓๕อาหิอัมลูกชายของสาคารชาวฮาราร เอลี
ฟัลลูกชายของอูระ

๓๖ เฮ เฟอรชาวเม เครา ไธด อา หิ ยาหชาวเป
โลน

๓๗ เฮสโรชาวคารเมล นาอารัยลูกชายของเอ
สบัย

๓๘ โย เอลนองชายของนาธัน มิบฮารลูกชาย
ของฮากรี

๓๙ เศ เลกชาวอัม โมน นา หะ รัยจากเมืองเบ
เอโรท (เป็นคนถืออาวุธของโยอาบลูกชาย
ของนางเศรุยาห)

๔๐อิราชาวอิทไรต กาเรบชาวอิทไรต
๔๑อุรียาหชาวฮิตไทต ศาบาดลูกชายของอัค
ลัย

๔๒อาดีนาลูกชายของชิซาชาวรูเบน (อาดีนา
เป็นหัวหน าคน หน่ึงของชาวรู เบนและคน
อีกสามสิบคนที่อยูกับเขา)

๔๓ ฮานันลูกชายของมาอาคาห โยชาฟัทชาว
มิทเน

๔๔อุส ชี ยาชาวอัช ทา โรท ชามาและเยอี เอล
ลูกชายของโฮธามชาวอาโรเออร

๔๕ เย ดี ยา เอลลูกชายชิม รีและนอง ชายของ
เขาที่ชื่อโยฮาเป็นชาวทิไซต

๔๖ เอลีเอลชาวมาหะไวต ทัง้เยรีบัยและโยชา
วิยาห ที่เป็นลูกชายของเอลนาอัม อิทมาห
ชาวโมอับ

๔๗ เอลเีอล โอเบดและยาอาซเีอลชาวเมโซบัย

ผูกลาหาญที่เขารวมกับดาวิด

๑๒ ๑ตอ ไป น้ีคือคนที่มาหาดา วิดที่ศิ
กลากในขณะที่ดา วิดยังหลบซอน

ตัวจากซา อูลลูกชายของคีช พวก เขาอยู
ในหมูนักรบทัง้ หลายที่ชวย เหลือดา วิดใน
สนามรบ ๒พวก เขาเป็นนักธนูและสามารถ
ยิงธนูหรือเหวี่ยงกอนหินจากเชือกสลิงไดทัง้
มือ ซายและมือขวา พวก เขามาจากเผาเบน
ยามิน ซึ่งเป็นญาติกับซาอูล
๓อา หิเย เซอรผูนําของพวก เขา โย อาช
ลูกชายของเชมาอาหชาวเมืองกิเบอาห เย
ซี เอลและเปเลทลูกชายของอัสมาเวท เบ
ราคาห และเยฮูชาวอานาโธท ๔อิชมัยอาห
จากเมืองกิเบ โอน (เขาเป็นนักรบคนหน่ึง
ในหมูนักรบสามสิบคนและเป็นแมทัพของ
กองทหารสามสิบคนนัน้ดวย) เยเรมียาห
ยาฮาซี เอล โยฮานัน โยซาบาดชาวเมือง
เกเดราห ๕ เอลูซัย เยรีโมท เบอัลยาห เช
มา ริ ยาห เชฟ าทิ ยาหจากตระกูลฮา รูฟห
๖และจากตระกูลโคราห มี เอลคานาห อิส
ชีอาห อาซาเรล โยเอเซอร และยาโชเบ
อัม ๗แลวมีลูกชายของเย โร ฮัมจากเมือง
เกโดร คือโยเอลาหและเศบาดิยาห

ชาวกาด
๘ จากชาวกาดที่ไดหลบ หนีไปหาดา วิดที่

ป อม *ในทะเลทราย มีทัง้พวกนักรบ คนที่
พรอมที่จะออกรบ ผู ที่ชํานาญในการใชโล
และหอก พวกเขาลวนดุรายเหมือนกับสิงโต
และรวดเร็วเหมือนเน้ือทราย †บนภูเขา คือ

๙ เอ เซอรหัวหน าของพวก เขา โอ บา ดี
ยาหเป็นรองที่ สอง เอ ลี อับเป็นที่ สาม ๑๐มิ
ชมันนาหเป็นคนที่สี่ เยเรมียาหเป็นคนที่หา
๑๑อัททัยเป็นคนที่ หก เอลี เอลเป็นคนที่ เจ็ด
๑๒ โยฮานันเป็นคนที่แปด เอลซาบาดเป็นคน
ที่เกา ๑๓ เยเรมียาหเป็นคนที่สิบ และมัคบัน

*๑๒:๘ ป อม ตึกหรือเมืองที่มีกําแพงป องกันที่สูงใหญและแข็งแรง
†๑๒:๘ เน้ือทราย สัตวสี่เทาชนิดหน่ึงลักษณะเหมือนกวาง
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นัยเป็นคนที่สิบ เอ็ด ๑๔ชาวกาดเหลา น้ีลวน
เป็นผูนําของกองทัพ ซึ่งถาขนาดเล็กที่สุดก็
คือผูนํากอง รอย ใหญที่สุดก็คือผูนํากองพัน
๑๕คนเหลา น้ีคือคนที่ไดขามแมน้ําจอรแดน
ตอนเดือนที่หน่ึง ที่มีน้ําไหลบาลนตลิ่ง และ
พวก เขาไดขับไลผูคนที่อยูตามพวกหุบเขา
ทัง้ฝ่ังตะวันออกและตะวันตกของแมน้ํากระ
เจิดกระเจิงไป

ทหารคนอื่นที่เขารวมกับฝ ายดาวิด
๑๖มีชาวเบนยามินบางกลุมและชาวยูดาห

ที่มาเขารวมกับฝายของดา วิดที่ป อมดวย
๑๗ดา วิดไดออกไปพบกับพวก เขาและพูดวา
“ถาพวกทานมาหาเราอยางมิตร เพื่อที่จะมา
ชวย เรา เราก็ยินดีที่จะใหพวกทานเขารวม
กับเรา แตถาพวกทานจะมาเพื่อที่จะทรยศ
เรา ทัง้ๆ ที่เราไมไดทําอะไร ผิด ขอพระเจา
ของบรรพบุรุษของพวก เรา มองเห็นและ
ลงโทษพวกทาน”

๑๘แลวพระ วิญญาณก็ลงมาที่ตัวอา มาสั ย
ซึ่งเป็นหัวหน าของกองทัพที่แบงทหารพิเศษ
ออกเป็นหนวยๆหนวยละสามคน *และเขาก็
พูดออกมาวา
“พวกเราอยูฝ ายของทาน ดาวิด
พวกเราลวนอยูกับทาน ลูกชายของเจสซี
ความสงบสุข ความสงบสุขจงอยูกับทานเถิด
และความสงบสุขจงอยูกับผูที่ชวยเหลือทาน

เถิด
เพราะพระเจาของทานไดชวยเหลือทาน

แลว”
ดา วิดจึงตอนรับพวก เขาและแตง ตัง้ให

พวกเขาเป็นผูนําของกองทหารของดาวิด
๑๙คนจากเผามนัส เสหบาง คนไดหลบ หนี

ไปเขากับพวกของดา วิด ดวย ตอนที่ดา วิด
ไดยกทัพมากับพวกฟีลิ ส เตียเพื่อตอสูกับซา
อูล (แตดาวิดยังไมทันไดชวยพวกฟีลิส เตีย
รบ เพราะพวกหัวหน าของชาวฟี ลิ ส เตียได
ปรึกษากันแลวเห็นวาควรสงตัวดาวิดกลับไป
พวกเขาคุยกันแลว วา “ดา วิดจะหนีทัพไป
หาซา อูลนายของเขาและมันจะทําใหหัวของ
พวกเราหลุดออกจากบาได”) ๒๐ เมื่อดาวิดไป
ถึงศิ กลาก ก็มีคนจากเผามนัส เสหหลบหนี
ทัพมาเขารวมกับเขา คือ อัดนาห โยซาบาด
เยดี ยา เอล มี คา เอล โยซาบาด เอลีฮูและ

ศิลเลธัยซึ่งเป็นบรรดาหัวหน ากองพันของ
เผามนัส เสห ๒๑และพวก เขาก็ไดชวย เหลือ
ดา วิดในการตอสูกับกองทัพผูบุกรุกเพราะ
พวก เขาลวนเป็นนักรบที่กลา หาญและพวก
เขาก็ไดเป็นแมทัพอยูในกองทัพของดาวิด

๒๒มีคนเขามารวมอยูฝ าย เดียวกับดา วิด
เพิ่มขึ้นวัน แลววัน เลา เพื่อที่จะชวย เหลือ
เขา จนกระทัง่เขามีกองทัพที่ยิ่งใหญเหมือน
กองทัพของพระเจา

พันธมิตรของดาวิดในเฮโบรน
๒๓ตอ ไป น้ีคือคนที่พรอมออกรบ ที่มาอยู

ฝ ายเดียวกับดา วิดในเมืองเฮ โบ รน เพื่อจะ
มอบอาณาจักรของซา อูลใหกับดา วิดตามที่
พระยาหเวหไดพูดไว

๒๔ จากเผาของยูดาห มีหกพันแปดรอยคน
ที่ถือโลและหอกเขามารับใชในกองทัพ
๒๕ จากเผาสิ เม โอน มีทหารกลาเจ็ด พัน

หน่ึงรอยคน
๒๖ จากเผาเลวี มีสี่พันหกรอยคน
๒๗และเย โฮ ยาดาซึ่งเป็นผูนําของ

ครอบครัวอา โรนก็นําคนมาดวยสาม พันเจ็ด
รอยคน

๒๘และนักรบหนุมศา โดกก็มาพรอมกับ
แมทัพในครอบครัวของเขาอีกยี่สิบสองคน

๒๙ จากเผาเบน ยา มิน ซึ่งเป็นพี่ น องของ
ซาอูล มีจํานวนสามพันคน ซึ่งเกือบทัง้หมด
ยังคงจงรักภักดีกับครอบครัวของซา อูลจน
กระทัง่เวลานัน้

๓๐ จากเผาเอ ฟ รา อิม มีนักรบที่กลา หาญ
จํานวนสอง หมื่นแปด รอยคน พวก เขาลวน
เป็นผูที่มีชื่อเสียงในตระกูลของพวกเขา

๓๑ จากครึ่งหน่ึงของคนเผามนัส เสห มี
จํานวนหน่ึง หมื่นแปด พันคน พวก เขาถูก
ขาน ชื่อออกมา เพื่อไปเชิญดา วิดใหมาเป็น
กษตัริย

๓๒ จากเผาอิส สา คาร มีหัวหน าสอง รอย
คน ผู ที่เขาใจสถานะการณในเวลา นัน้ และ
รูวาอิสราเอลควรจะทําอะไรรวม ทัง้ญาติๆ
ทัง้หมดที่อยูภายใตคําสัง่ของพวกเขา

๓๓ จากเผาเศบูลุน มีจํานวนหาหมื่นคน ที่
ตางก็มาดวยจุดมุง หมายเดียวกัน พวก เขา
พรอมรบ ถูกฝึกใหใชอาวุธทุกชนิด

*๑๒:๑๘ สามคน หรือ “สาสิบคน” ดูใน ๒ ซามูเอล ๒๓:๘
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๓๔ จากเผานัฟ ทา ลี มีแมทัพหน่ึง พันคน
และคนในกองทัพที่มากับพวก เขาอีกสาม
หมื่นเจ็ดพันคน ซึ่งมีโลและหอกเป็นอาวุธ

๓๕ จากเผาดาน มีจํานวนสองหมื่นแปดพัน
หกรอยคนพรอมอาวุธ

๓๖ จากเผาอา เชอ ร มีจํานวนสี่ หมื่นคน
เตรียมพรอมสําหรับงานรับ ใชในกองทัพ
และพรอมรบ

๓๗ จากอีกฝ่ังหน่ึงของแมน้ําจอรแดน จาก
คนเผารู เบน เผา กาด และครึ่ง หน่ึงของคน
เผามนัสเสห มีจํานวนหน่ึงแสนสองหมื่นคน
มีอาวุธทุกชนิด

๓๘พวกนักรบทัง้หมด น้ีไดมารวมตัวกัน
เพื่อออกศึก พวก เขาไดยกทัพไปถึงเมืองเฮ
โบรน และไดเห็นพองตองกันที่จะยกดาวิด
ขึ้นเป็นกษตัริยเหนืออิสราเอล และอิสราเอล
ที่เหลือทัง้หมดตางก็เห็นดี ดวยที่จะยกดาวิด
ขึ้นเป็นกษตัริย ๓๙พวก เขาไดรวมกินดื่มอยู
ที่ นัน่กับดา วิดเป็นเวลาสาม วันเพราะญาติๆ
ของพวก เขาไดจัด เตรียมอาหารไวให แลว
๔๐สวนเพื่อนบานทัง้ หลายที่มาจากแดนไกล
อยางเผาอิสสาคาร เผาเศบูลุนและเผานัฟทา
ลี ตางก็ไดบรรทุกเอาอาหารมาใหกับพวก
เขา ดวยขบวนลา อูฐ ลอและวัว พวก เขา
ขนเอาแป ง ขนมมะเดื่อ ลูกเกด เหลา องุน
และน้ํามัน มะกอก วัวตัวผูและแกะจํานวน
มากมายมหาศาลมาให เพราะในเวลานัน้ชาว
อิสราเอลตางก็เฉลิมฉลองกันอยางมีความ
สุข

การนําหีบขอตกลงกลับมา
(๒ ซมอ. ๖:๑-๑๑)

๑๓ ๑ดา วิดไดปรึกษาหารือกับบรรดา
ผูนํากองพันและผูนํากอง รอย รวม

ทัง้เหลาผูนําของอิสราเอลทัง้ หลาย ๒ เขา
ไดพูดในที่ ประชุมของอิสราเอลทัง้หมดวา
“ถาพวกทานเห็นดี ดวยและเป็นสิ่งที่พระ
ยาหเวหพระเจาของพวกเราตองการ เรา
จะสงคนสง ขาวไปถึงญาติๆของพวก เรา
ทัว่ ทัง้แผน ดินของอิสราเอล รวม ทัง้เหลา
นักบวชและชาวเลวีตามเมืองแหงทุง หญา
เลีย้งสัตวทัง้หลายนัน้ เพื่อพวกเขาจะไดมา
รวมกับพวก เรา ๓แลวพวก เราจะไดนําหีบ

ของพระเจาของเรามาไวทามกลางพวก เรา
เพราะตัง้แตในสมัยของซาอูล แลว พวก เรา
ไมเคยไปหาพระเจาเพื่อขอคํา ปรึกษาจาก
พระองค เลย” ๔ที่ ประชุมทัง้หมดตางเห็นดี
ดวย เพราะพวกเขาทุกคนชอบความคิดน้ี

๕ดา วิดจึงเรียกประชุมอิสราเอลทัง้หมด
ตัง้แตแมน้ําชิ โหรในประเทศอียิปตไปจนถึง
เมืองเลโบฮามัท เพื่อที่จะรวมกันนําหีบของ
พระเจามาจากคิริ ยาท-เยอาริม ๖และดาวิด
กับอิสราเอลทัง้หมดก็ไดขึ้นไปที่เมืองบา อา
ลาหซึ่งก็คือเมืองคิริ ยาท-เยอ า ริมที่เป็นของ
ชาวยูดาห เพื่อจะนําหีบของพระเจามาจากที่
นัน่ ซึ่งก็คือหีบของพระยาหเวหผูที่นัง่อยูบน
บัลลังกเหนือทูต สวรรคมี ปีกสอง องค เป็น
หีบที่ไดรับการเรียกขานตามชื่อของพระองค

๗พวก เขาไดขน ยายหีบใบ นัน้มาจากบาน
ของอาบีน า ดับดวยเกวียนเลม ใหม และอุส
ซาหกับอาหิโยเป็นคนขับเกวียนเลมนัน้

๘ดาวิดกับชาวอิสราเอลทัง้หมดตางก็เฉลิม
ฉลองกันอยางสุดเหวี่ยงตอหน าพระเจา ดวย
การรอง เพลง เลนพิณใหญ พิณ เล็ก กลอง
รํามะนา ฉาบ และแตร

๙พวก เขามาถึงที่ลาน นวดขาวของคิ โดน
วัวเกิดเดินสะดุด อุส ซาหก็ไดยื่นมือของเขา
ออกไปจับหีบ นัน้ ไว ๑๐ความ โกรธของพระ
ยาหเวหไดจุดพลุงขึ้นตออุส ซาห พระองค
จึงฟาดเขาที่ นัน่ เพราะอุส ซาหไดยื่นมือ
ไปจับหีบศักดิส์ิทธิ ์ อุส ซาหจึงตายอยูที่ นัน่
ตอ หน าพระเจา ๑๑ดา วิดรูสึกโกรธ เพราะ
พระ ยาหเวหไดระเบิดความ โกรธใสอุส ซาห
สถานที่นัน้จึงมีชื่อเรียกวาเปเรศ-อุสซาห *มา
จนทุกวันน้ี

๑๒ ในวัน นัน้ดา วิดรูสึกเกรงกลัวพระเจา
เขาพูดวา “อยาง น้ีจะใหเรานําหีบของ
พระเจากลับไปบานกับเราไดยัง ไง กัน”
๑๓แลวดา วิดก็ไมยอมนําหีบใบ นัน้ไปที่เมือง
ของดา วิดกับเขาดวย แตกลับทิง้มันไวที่
บานของโอเบดเอโดมซึ่งเป็นชาวกัท ๑๔หีบ
ของพระเจายังคงอยูกับครอบครัวของโอเบด
เอ โดมในบานของเขาเป็นเวลาสาม เดือน
และพระยาหเวหก็ไดอวยพรใหกับครอบครัว
ของโอ เบด เอ โดมและทุก สิ่งทุก อยางที่เป็น
ของเขา

*๑๓:๑๑ เปเรศ-อุสซาห ชื่อน้ีมีความหมายวา “ระเบิดความโกรธใสอุสซาห”
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กษัตริยฮีรามสงคนมาชวยสรางวัง
(๒ ซมอ. ๕:๑๑-๑๒)

๑๔ ๑กษตัริยฮี รามแหงเมืองไทระได
สงคนสง ขาวมาหาดา วิด พรอมกับ

สงไมซุงสนซี ดารมาหลายทอน พวกชางตัด
แตง หิน และพวกชางไมเพื่อมาสรางวังให
กับ เขา ๒ดา วิดรูวาพระยาหเวหไดทําใหเขา
เป็นกษตัริยเหนือชนชาติอิสราเอล เพราะ
อาณาจักรของเขาเจริญรุงเรืองขึ้นอยางมาก
พระเจาทําอยาง น้ีเพราะเห็น แกประชาชน
ชาวอิสราเอลของพระองค

ลูกๆดาวิดที่เกิดในเยรูซาเล็ม
(๒ ซมอ. ๕:๑๓-๑๖)

๓ดา วิดมีเมียมาก ขึ้นในเมืองเยรูซาเล็ม
และมีลูกชาย ลูกสาวมากขึ้น ๔ตอไปน้ีคือชื่อ
ของลูกๆเขาที่เกิดในเยรูซาเล็ม คือชัม มุ อา
โชบับ นาธัน ซาโลมอน ๕อิบฮาร เอลีชูอา
เอลเปเลท ๖ โนกาห เนเฟก ยาเฟีย ๗ เอลีชา
มา เบเอลยาดา และเอลีเฟเลท

ดาวิดชนะชาวฟีลิสเตีย
(๒ ซมอ. ๕:๑๗-๒๕)

๘ชาวฟี ลิ ส เตียไดยินวาดา วิดได รับการ
แตง ตัง้ใหเป็นกษตัริยเหนืออิสราเอลทัง้หมด
พวกฟีลิ ส เตียทัง้หมดจึงไดบุกขึ้นมาหา เขา
เมื่อดา วิดไดยินเขาจึงไดออกมาเผชิญ หน า
กับพวกเขา ๙พวกชาวฟีลิสเตียไดบุกขึ้นมา
ถึงหุบเขาเรฟาอิม ๑๐ดาวิดไดถามพระเจาวา
“ขาพเจาควรจะขึ้นไปตอสูกับพวกฟี ลิ ส เตีย
หรือไม และพระองคจะมอบพวกเขาไวในกํา
มือของขาพเจาหรือเปลา”
พระยาหเวหตอบดาวิดวา “ไปตอสูกับพวก

เขา เถิด และเราจะมอบพวก นัน้ไวในกํามือ
ของเจา”

๑๑แลวดาวิดกับคนของเขาก็ขึ้นไปสูรบกับ
พวกฟี ลิ ส เตียที่บา อัล เปรา ซิมและสามารถ
เอาชนะคนเหลานัน้ได ดาวิดพูดวา “พระเจา

ไดทะลุ ทะลวงศัตรูของเราไปผานทางมือเรา
เหมือนกับน้ําที่ทะลุทะลวงเขื่อนออกมา” ดัง
นัน้สถานทีนั่น้จึงมีชื่อเรียกวา บาอัล-เปราซิม
*๑๒พวกฟี ลิ ส เตียไดละทิง้พระทัง้ หลายของ
พวกเขาไวที่นัน่ และดาวิดก็ไดสัง่ใหเผาพวก
มันทิง้จนหมด

๑๓พวกฟี ลิ ส เตียไดบุกมาที่หุบเขาอีกครัง้
หน่ึง ๑๔และดา วิดไดปรึกษากับพระเจาอีก
และพระเจาบอกกับเขาวา “อยาโจมตีพวก
เขาตรงหน า แตใหออมไปโจมตีพวกเขาจาก
ทาง ดานพุม บา คา †๑๕ เมื่อเจาไดยินเสียง
ฝีเทาบนยอดของพุมบาคา ใหออกไปสู รบได
ทันที เพราะนัน่เป็นเสียงของพระเจาที่กําลัง
ออกนํา หน าเจาไปมีชัยเหนือกองทัพของฟี ลิ
ส เตีย” ๑๖ดา วิดทําตามที่พระเจาสัง่เขา ไว
และดา วิดกับกองทัพของเขาก็สามารถเอา
ชนะกองทัพชาวฟี ลิ ส เตียไดทัง้หมดตลอด
เสน ทางจากเมืองกิเบ โอนไปจนถึงเมืองเก
เซอร ๑๗ดัง นัน้ชื่อ เสียงของดา วิดก็แพร
กระจายออกไปยังประเทศทัง้ หลายและพระ
ยาหเวหทําใหทุกๆชนชาติเกรงกลัวเขา

การนําหีบขอตกลงเขาเมืองเยรูซาเล็ม
(๒ ซมอ. ๖:๑๒-๑๙)

๑๕ ๑ดา วิดไดสรางวังของเขาเองขึ้นใน
เมืองของ ดา วิด และเขาไดเตรียม

สรางสถานที่สําหรับหีบของพระเจาดวย เขา
ไดตัง้เต็นทขึ้นหลัง หน่ึงสําหรับหีบใบ นัน้
๒แลวดา วิดพูดวา “คนที่ไมใชชาวเลวีหาม
มาถือหีบของพระเจา เพราะพระ ยาหเวห
ไดเลือกพวกเลวีใหมาเป็นผูถือหีบของพระ
ยาหเวห และใหมารับใชพระองคตลอดไป”

๓ดา วิดเรียกประชุมชาวอิสราเอลทัง้หมด
ที่เมืองเยรูซาเล็ม เพื่อที่จะนําหีบของพระ
ยาหเวหไปไวยังสถานที่ที่เขาไดจัดเตรียมไว
๔และดาวิดก็ไดรวบรวมบรรดาลูกหลานของ
อาโรนและชาวเลวี
๕บรรดาลูก หลานของโค ฮาท มีอุ รี เอลเป็น
หัวหน า พรอม กับญาติๆของเขาอีกหน่ึง
รอยยี่สิบคน

*๑๔:๑๑ บาอัล-เปราซิม ชื่อน้ีหมายถึง “พระผูเป็นเจานายไดทะลุทะลวง”
†๑๔:๑๔ พุม บา คา ไมสามารถบอกไดวาเป็นตนไมชนิดไหน บาง คนเขาใจวาเป็นตนไม
ประเภทที่มียางหอมหรือตนสนชนิด หน่ึง บาง คนก็เขาใจวาชื่อในภาษาฮีบรูคํา น้ีเป็นชื่อของ
สถานที่แหงหน่ึงที่เรียกวา “บาคาอิม” มากกวาที่จะเป็นชื่อของตนไมประเภทหน่ึง
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๖ จากบรรดาลูกหลานของเมรารี มีอาสายาห
เป็นหัวหน า พรอมกับญาติๆของเขาอีก
สองรอยยี่สิบคน

๗ จากบรรดาลูกหลานของเกอรโชม มีโยเอล
เป็นหัวหน าพรอม กับญาติๆของเขาอีก
หน่ึงรอยสามสิบคน

๘ จากบรรดาลูกหลานของเอลีซาฟาน มีเชไม
อาหเป็นหัวหน าพรอมกับญาติๆของเขาอีก
สองรอยคน

๙ จากบรรดาลูก หลานของเฮ โบ รน มีเอ ลี
เอลเป็นหัวหน าพรอม กับญาติๆของเขาอีก
แปดสิบคน

๑๐ จากบรรดาลูกหลานของอุสซี เอล มีอัมมี
นา ดับเป็นหัวหน าพรอม กับญาติๆของเขา
อีกหน่ึงรอยสิบสองคน
๑๑แลวดา วิดก็เรียกตัวนักบวชศา โดก

และนักบวชอาบี ยา ธารรวม ทัง้ชาวเลวีซึ่ง
ประกอบดวย อุรีเอล อาสายาห โยเอล เชไม
อาห เอลี เอลและอัมมีนาดับเขาพบ ๑๒และ
เขาก็ไดพูดกับคนเหลา นัน้วา “พวก ทาน
คือหัวหน าครอบครัวของชาวเล วี พวก ทาน
และญาติๆของพวก ทานจะตองชําระตัว เอง
ใหบริสุทธิ ์ *เพื่อจะไดเป็นผูนําหีบของพระ
ยาหเวหพระเจาของอิสราเอลไปไวยังสถาน
ที่ที่เราไดจัด เตรียมไว ให ๑๓ เพราะพวก
ทานไมไดไปกับพวก เราในครัง้ แรกเพื่อไป
หามหีบ นัน้ จึงทําใหพระ ยาหเวหพระเจา
ของพวก เราไดระเบิดความ โกรธใสพวก เรา
เพราะพวก เราไมไดปรึกษากับพระองควาจะ
ทําเรื่องน้ีอยางไรดีถึงจะเหมาะสม”

๑๔ดัง นัน้เหลา นักบวชและชาวเลวีจึงได
ชําระตัว เองใหบริสุทธิเ์พื่อที่จะไปนําหีบของ
พระ ยาหเวหพระเจาของอิสราเอลขึ้น มา
๑๕และชาวเลวีก็ไดเป็นผูหามหีบของพระเจา
ไวบนบาดวยคานหาม เหมือนกับที่โมเสสได
สัง่ไวตามคําพูดของพระยาหเวห

๑๖ดา วิดยังไดบอกกับพวกหัวหน าของ
ชาวเลวี ใหแตงตัง้ญาติๆของพวกเขาขึ้นเป็น

นัก รอง เพื่อคอยเปลง เสียงรอง เพลงอยาง
ชื่นชมยินดีไปพรอมกับเสียงเครื่องดนตรี
ตางๆ(มีทัง้เสียงพิณใหญ พิณเล็ก และฉาบ)

๑๗ดัง นัน้ ชาวเล วีจึงไดแตง ตัง้เฮ มาน
ลูกชายโย เอล และอาสาฟลูกชายของเบเรคิ
ยาห ออกมาจากบรรดาญาติๆของ เขา และ
ยังไดแตงตัง้เอธานลูกชายของคูชายาหออก
จากบรรดาพี่ น องชาวเม รา รีของพวก เขา
๑๘พวก เขาไดแตง ตัง้ญาติๆของพวก เขาขึ้น
เป็นผูชวยคนเหลาน้ี คือ เศคาริยาห ยาอาซี
เอล เชมิราโมท เยฮีเอล อุนนี เอลีอับ เบไน
ยาห มาอาเสอาห มัททีธิยาห เอลีเฟเลหุและ
มิก เนยาห และใหโอ เบดเอโดมกับเยอี เอล
เป็นคนเฝ าประตู

๑๙ เหลานัก รองซึ่งประกอบไปดวยเฮ มาน
อา สาฟและเอ ธานตองเลนฉาบทองสัมฤทธิ ์
๒๐ เศคาริยาห อาซีเอล เชมิราโมท เยฮีเอล อุ
นนี เอลีอับ มาอาเสอาหและเบไนยาหเลน
พิณใหญในแบบของอาลาโมท †๒๑สวนมัทที
ธิยาห เอลีเฟเลหุ มิกเนยาห โอเบดเอโดม
เยอี เอลและอาซาซิ ยาหเลนพิณ เล็กในแบบ
ของเชมินิท ‡๒๒ เคนานิยาหที่เป็นผูนําในการ
รอง เพลงของชาวเลวีเป็นคนรองนําเพราะ
เขามีความชํานาญในดานน้ี

๒๓ เบเรคิ ยาหและเอ ล คา นาหเป็นนาย
ประตูเฝ าหีบใบ นัน้ ๒๔ เหลานักบวช คือ เช
บานิยาห โยชาฟัท เนธันเอล อามาสัย เศ
คาริยาห เบไนยาหและเอลี เย เซอรเป็นคน
เปาแตรตอหน าหีบของพระเจา โอเบดเอโดม
และเยฮี ยาหเป็นนายประตูเฝ าหีบใบ นัน้ดวย
เหมือนกัน

๒๕ดา วิด เหลาผูนําของอิสราเอลและ
บรรดาผูนํากองพันก็ไดไปนําหีบขอ ตกลง
ของพระ ยาหเวหมา จากบานของโอ เบด เอ
โดมดวยความชื่นชมยินดี ๒๖และพระเจาก็
ไดชวยเหลือพวกชาวเล วีที่กําลังแบกหีบขอ
ตกลงของพระยาหเวหนัน้ พวกเขาไดถวาย
เครื่องบูชาเป็นวัวตัวผูเจ็ด ตัวและแกะตัวผู

*๑๕:๑๒ ชําระตัวเองใหบริสุทธิ์ หมายถึง “การเตรียมตัวเพื่อรับใชพระยาหเวห”
†๑๕:๒๐ อาลาโมท ความหมายของคํา น้ีในภาษาฮีบรูยังไมแนชัด มันเป็นการกลาวอางถึง
ทวงทํานองบางอยางหรือลักษณะของการเลนดนตรีแบบหน่ึง แตตามธรรมดาจะแปลวาพิณ
เสียงสูงหรือเสียงรองหรือสวนที่สูงแหลม สวน “เชมินิท” เขาใจกันวาเป็นเสียงพิณที่ตํ่าหรือ
เสียงรองหรือเสียงเบสที่ตํ่าทุม แตในที่ น้ีไมนาจะมีความหมายอยางนัน้ เพราะวาพิณใหญนา
จะใหเสียงทุมมากกวาเสียงสูง สวนของพิณเล็กนาจะใหเสียงที่สูงกวา
‡๑๕:๒๑ เชมินิท ความหมายของคําน้ีในภาษาฮีบรูยังไมแนนอน ดูที่ “อาลาโมท”
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เจ็ด ตัว ๒๗ดา วิด ชาวเลวีทัง้หมดที่แบกหีบ
กับพวกนัก รองและเคน า นิ ยาหผูนําวงนัก
รอง ตาง ก็สวมเสื้อชุด ยาวที่ทําจากผาลินิน
อยางดี และดาวิดก็สวมเอโฟดที่ทําจากลินิน
ดวยเหมือนกัน

๒๘ดัง นัน้อิสราเอลทัง้หมดจึงไดรวมขบวน
ไปกับหีบขอ ตกลงของพระ ยาหเวห พรอม
กับรองตะโกนไปอยางสนุกสนาน พวกเขาได
เปาแตรเขาสัตว แตรธรรมดา เลนฉาบ พิณ
ใหญและพิณเล็กไปดวย

๒๙ เมื่อหีบขอ ตกลงของพระ ยาหเวหกําลัง
จะเขาในเมืองของดา วิด นางมี คาลลูกสาว
ของซา อูลไดมองออกไปที่หน าตางและเห็น
ดาวิดกําลังเตนรําและเลนสนุกสนานอยู นาง
จึงคิดดูถูกเขาในใจ

๑๖ ๑พวก เขาไดนําเอาหีบของพระเจา
เขามาวาง ไวภายในเต็นทที่ดา วิด

ไดจัดตัง้ขึ้นโดยเฉพาะ และพวกเขาก็ไดเผา
สัตวทัง้ ตัวถวายเป็นเครื่องบูชา และถวาย
เครื่องสังสรรคบูชาตอ หน าพระเจา ๒ เมื่อดา
วิดไดถวายเครื่องบูชาเหลานัน้เสร็จแลว เขา
ก็ไดอวยพรใหกับประชาชนในนามของพระ
ยาหเวห ๓และเขาก็ไดแจกจายขนมปังหน่ึง
กอน เคกอินทผลัมกับขนมลูกเกดอัดใหกับ
ชาวอิสราเอลทุกคนทัง้ชายแลหญิง

๔ดา วิดไดแตง ตัง้ชาวเลวีบาง คนใหไป
รับ ใชอยูตอ หน าหีบของพระ ยาหเวห เพื่อ
ใหเฉลิมฉลองพระ เกียรติ ขอบคุณและ
สรรเสริญพระยาหเวห พระเจาของอิสราเอล
๕อาสาฟไดเป็นหัวหน าและมีเศคาริยาหเป็น
ผูชวย ยังมี เยอีเอล เชมิราโมท เยฮีเอล มัท
ทีธิยาห เอลีอับ เบไนยาห โอเบดเอโดม และ
เยอีเอล เป็นผูเลนพิณใหญและพิณเล็ก สวน
อาสาฟเป็นคนตีฉาบ ๖ นักบวชเบไนยาหกับ
นักบวชยา ฮา ซี เอลเป็นคนเปา แตรอยูตอ
หน าหีบแหงคําสัญญาของพระเจาเป็นประจํา
๗แลวในวัน นัน้เอง ดา วิดก็ไดทําหน าที่เป็น
ผูนําในการขอบคุณพระ ยาหเวห โดยอาศัย
อาสาฟและญาติๆของอาสาฟคอยชวยเหลือ

เพลงขอบคุณของดาวิด
(สดด. ๑๐๕:๑-๑๕; ๙๖:๑-๑๓; ๑๐๖:๔๗-๔๘)
๘ ใหขอบคุณพระยาหเวห ใหกระจายชื่อเสียง

ของพระองคออกไป
ใหบอกชนชาติทัง้หลายถึงสิ่งที่พระองคทํา

๙ ใหรอง เพลงใหกับพระองค ใหรอง เพลง
สรรเสริญพระองค

ใครครวญถึงสิ่งนาทึ่งทัง้หมดที่พระองคได
ทํา

๑๐ โออวดถึงชื่ออันศักดิส์ิทธิข์องพระองค
ขอ ใหคนเหลา นัน้ที่แสวงหาพระ ยาหเวหมี

ความสุขเถิด
๑๑ ใหแสวงหาพระ ยาหเวหและพละ กําลังที่

มาจากพระองคเถิด
ใหแสวงหาหน าของพระองคอยูเสมอ
๑๒ ใหระลึกถึงเรื่องนา ทึ่งทัง้ หลายที่พระองค

ทํา
ใหระลึกถึงการ อัศจรรยตางๆที่พระองคทํา

และคําตัดสินทัง้หลายที่ออกมาจากปาก
ของพระองค

๑๓ลูก หลานของอิสราเอลผูรับ ใชของ
พระองคเอย

ลูก หลานของยา โคบพวก ที่พระองคไดเลือก
ไวเอย

๑๔พระองคคือพระยาหเวห พระเจาของพวก
เรา

คํา ตัดสินทัง้ หลายของพระองคจะเป็นจริง
อยางนัน้ในทุกหนแหงทัว่โลก

๑๕อยาง นัน้ ใหจดจําขอ ตกลงของพระองค
ตลอดไป

คือคําสัญญาที่พระองคทําไวกับคนของ
พระองคเป็นพันรุน

๑๖พระองคจะรักษาคําสัญญาที่ทําไวกับอับรา
ฮัม

และคําสาบานของพระองคที่ใหไวกับอิสอัค
๑๗พระองคทําใหมันเป็นกฎสําหรับยาโคบ
และเป็นขอตกลงใหกับอิสราเอลตลอดไป
๑๘พระองคพูดวา “เราจะมอบดิน แดนคานา

อัน
ใหเป็นกรรมสิทธิข์องเจาตลอดไป”
๑๙พระองคไดทําสิ่ง น้ีตอนที่พวก เขายังมีกัน

อยูไมกี่คน
และยังเป็นคนตางดาวแคกระจุก เดียวในดิน

แดนนัน้อยูเลย
๒๐พวก เขาเรรอนพเนจรจากชนชาติ หน่ึงไป

อีกชนชาติหน่ึง
จากอาณาจักรหน่ึงไปยังอีกอาณาจักรหน่ึง
๒๑แตพระเจาไมยอมใหใครขมเหงพวกเขา
พระองคไดเตือนพวกกษตัริยทัง้หลายวา
๒๒ “อยาแตะตองคนเหลานัน้ที่เราไดเลือกไว

แลว



๑ พงศาวดาร ๑๖:๒๓ 26 ๑ พงศาวดาร ๑๖:๔๒

อยาไดทํารายพวกผูพูดแทนเรา”
๒๓ทุก คนบนโลก น้ี รอง เพลงใหกับพระ

ยาหเวหเถิด
ใหประกาศวัน แลววัน เลาถึงความ รอดที่มา

จากพระองค
๒๔ประกาศใหชนชาติตางๆรูถึงความยิ่งใหญ

ของพระองค
ประกาศใหทุก คนรู ถึงสิ่งนา ทึ่งตางๆที่

พระองคทํา
๒๕ เพราะพระยาหเวห นัน้ยิ่งใหญและสมควร

ไดรับการสรรเสริญอยางยิ่ง
พระองคนายําเกรงกวาพระเจาทัง้ปวง
๒๖ เพราะพระเจาทัง้ สิน้ของชนชาติเหลา นัน้

เป็นแครูปเคารพ
แตพระยาหเวหเป็นผูที่สรางฟ าสวรรค
๒๗ รัศมีและบารมีของพระองคแผ กระจาย

ออกมาจากพระองค
อํานาจและความ ชื่นบานอยูในบานของ

พระองค
๒๘ตระกูลของชนชาติตางๆทัว่ โลก เอย ให

สรรเสริญพระยาหเวห
สําหรับสงา ราศีและพละ กําลังของพระ

ยาหเวหเถิด
๒๙ ใหสรรเสริญพระ ยาหเวหสําหรับชื่ออัน มี

สงาราศีของพระองค
ใหนําเครื่องบูชาเขามาอยูตอหน าพระองค
ใหกม กราบลงตอ หน าพระ ยาหเวหในวิหาร

อันสงางามของพระองค
๓๐มนุษยบนแผนดินโลกทุกคนเอย ใหตัวสัน่

เทิม้เมื่ออยูเบื้องหน าพระองคเถิด
โลกทัง้ ใบก็อยูอยางมัน่คงจะไมมีวันสัน่

คลอน
๓๑ขอใหฟ าสวรรคเฉลิมฉลองกัน ขอใหแผน

ดินโลกชื่นชมยินดี
ใหคนพูดกันทามกลางชนชาติทัง้ หลายๆวา

“พระยาหเวหทรงครอบครอง”
๓๒ขอใหทะเลและทุกสิ่งทุกอยางในทะเลนัน้

โหรองยินดี
ใหทอง ทุงและทุก สิ่งทุก อยางในมันราเริง

ยินดี
๓๓ขอ ใหตนไมในปาชื่นชมยินดีตอ หน าพระ

ยาหเวห

เมื่อพระองคกําลังเสด็จ มา พระองคกําลังมา
ตัดสินแผนดินโลกน้ี

๓๔ ใหขอบคุณพระยาหเวหเพราะพระองคนัน้
ดีแท

ความรักมัน่คงของพระองคคงอยูตลอดไป
๓๕ ใหทานพูดวา
“ขาแตพระเจา ผูชวยใหรอดของพวกเรา ได

โปรดชวยกูพวกเราดวยเถิด
โปรดรวบรวมและชวยพวก เราให รอดพน

จากชนชาติตางๆ
เพื่อพวก เราจะไดขอบคุณชื่ออัน ศักดิส์ิทธิ ์

ของพระองค
แลวจะไดโออวดถึงสิ่งนา สรรเสริญทัง้ หลาย

ที่พระองคไดทํา
๓๖ขอสรรเสริญพระ ยาหเวหพระเจาแหง

อิสราเอล
ผูเป็นอยูตลอดมาและจะคงอยูตลอดไป
แลวประชาชนทัง้หลายก็พูดวา ‘อาเมน’ และ

พวกเขาไดสรรเสริญพระยาหเวห”
๓๗ดา วิดไดทิง้ใหอา สาฟกับญาติๆของเขา

ไว ใหอยูตอ หน าหีบแหงขอ ตกลงของพระ
ยาหเวห เพื่อรับใชประจําตอหน าหีบตามงาน
ที่ตองทําในแตละวัน นัน้ ๓๘ดา วิดก็ไดใหโอ
เบด เอ โดมและเยฮี ยาหกับญาติๆของพวก
เขาอีกหกสิบแปดคน อยูที่นัน่ดวย โอเบดเอ
โดมลูกชายของเยดู ธูนกับโฮสาหเป็นคนเฝ า
ประตู

๓๙และที่หน าเต็นทศักดิส์ิทธิ ์ ของพระ
ยาหเวห ที่ตัง้อยูในสถาน ที่สูง ในกิเบ โอน
มีนักบวชศา โดกและเหลานักบวชเพื่อนๆ
ของ เขา ๔๐ทําหน าที่เผาสัตวทัง้ ตัวบนแทน
บูชาถวายเป็นเครื่องบูชาใหกับพระ ยาหเวห
เป็นประจําทุก เชา เย็นตามทุก สิ่งที่ไดเขียน
ไวในกฏของพระ ยาหเวห ที่พระองคไดสัง่
ไวกับชนชาติอิสราเอล ๔๑ยังมีเฮ มาน เย
ดู ธูนและคน อื่นๆที่ได รับเลือกและถูกระบุ
ชื่อ ไวใหอยูที่ นัน่เพื่อรอง เพลงขอบคุณพระ
ยาหเวห อยาง เชน “เพราะความ รัก มัน่คง
ของพระองคคงอยูตลอด ไป” *๔๒มีพวก
แตรและฉาบอยูที่ นัน่กับเฮ มานและเย ดู ธูน
ดวย เพื่อใหคนเหลา นัน้ใชมันเลนบรรเลง
ประกอบเพลงถวายใหกับพระเจา และ
บรรดาลูกชายของเยดูธูนเป็นคนเฝ าประตู

*๑๖:๔๑ เพราะความรักมั่นคงของพระองคคงอยูตลอดไป ดูใน ๒ พงศาวดาร ๗:๖ และ
ใน สดุดี ๑๑๘ และ ๑๓๖
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๔๓แลวประชาชนทัง้หมดก็กลับบาน และ
ดา วิดก็กลับวังของเขาเพื่อที่จะไปอวยพรให
กับครอบครัวของเขา

พระเจาใหสัญญากับดาวิด
(๒ ซมอ. ๗:๑-๑๗)

๑๗ ๑ เมื่อดา วิดไดเขามาอยูในบานของ
เขาแลว เขาก็ไดพูดกับนาธันผู พูด

แทนพระเจาวา “ดูสิ เราไดใชชีวิตอยูในบาน
ที่สรางจากไม สนซี ดาร แตหีบแหงขอตกลง
ของพระยาหเวหยังอยูในเต็นทเลย”

๒นาธันจึงตอบดาวิดไปวา “อยากทําอะไร
ก็ทําไปเถิด เพราะพระเจาสถิตอยูกับทาน”

๓แตในคืนนัน้ เอง คํา พูดของพระเจาก็มา
ถึงนาธันวา

๔ “ใหไปบอกกับดา วิดผูรับ ใชของเรา
วา น่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวหพูด ‘ไมใช
เจา หรอกที่จะเป็นคนสรางบานใหเรา
อยู ๕ นับตัง้แตวันที่เราไดนําชนชาติ
อิสราเอลออกจากอียิปตมาจนถึงทุก วัน
น้ี เรายังไมเคยอาศัยอยูในบานมากอน
แตเราไดยายจากเต็นท น้ีไปเต็นท โนน
ยายจากที่พัก น้ีไปที่พัก โนน ๖ ไม วาเรา
ไดยายไปไหนก็ตามทัว่ทัง้อิสราเอล เรา
เคยพูดกับพวกผูนําของอิสราเอลที่เรา
ไดสัง่ใหคอย ดูแลประชาชนของเราหรือ
เปลาวา ทําไมพวกเจาถึงไมไดสรางบาน
ที่ทําจากไมสนซีดารใหกับเรา’”

๗ “เจาจะตองไปพูดกับดา วิดผูรับ ใช
ของเราวา ‘น่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวห ผู มี
ฤทธิ ์ ทัง้ สิน้พูด “เราไดนําเจามาจากทุง
หญาเลีย้ง สัตว จากการไล ตอนฝูงแพะ
แกะ มาเป็นผู ปกครองเหนือประชาชน
อิสราเอลของ เรา ๘และเราไดอยูกับ
เจาในทุกๆที่ที่เจาไป เราไดกําจัดศัตรู
ทัง้หมดของเจาออกไปตอ หน า เจา เรา
จะทําใหเจาเป็นคนที่มีชื่อ เสียงโดง ดัง
คน หน่ึงบนโลก น้ี ๙และเราจะหาสถาน
ที่ใหกับประชาชนชาวอิสราเอลของ เรา
เราจะปลูก ฝังพวก เขาไวที่ นัน่ เพื่อ
พวก เขาจะไดอาศัยอยูที่ นัน่และไม
ถูกรบกวนอีกตอ ไป พวกคน ชัว่ที่เคย
กดขี่พวก เขาก็จะไมสามารถทํากับพวก

เขาอยางที่เคยทํามากอนไดอีก ๑๐สิ่ง
เลว รายเหลา นัน้เกิด ขึ้น แตเราไดแตง
ตัง้พวกผูนําขึ้นเหนือประชาชนชาว
อิสราเอลของเรา และเราจะปราบปราม
พวก ศัตรูทัง้หมดของ เจา แลวเราขอบ
อกเจาวา เป็นเรา เองยาหเวหที่ จะสราง
บานใหกับ เจา *๑๑ เมื่อวัน เวลาของเจา
ครบแลว และเจาไดไปอยูกับบรรพบุรุษ
ของเจา แลว เราจะทําใหเลือด เน้ือ เชื้อ
ไขของเจา คือลูกชายคนหน่ึงของเจาได
ครองบัลลังกสืบตอจากเจา และเราก็จะ
ตัง้ใหอาณาจักรของเขามัน่คง ๑๒ เขา
จะเป็นคนที่สรางบานใหกับ เรา และเรา
ก็จะตัง้ใหบัลลังกของเขามัน่คงตลอด
ไป ๑๓ เราจะเป็นพอของเขาและเขาก็จะ
เป็นลูกชายของ เรา เราจะไมเอาความ
รัก มัน่คงของเราไปจากตัว เขาอยางที่
เราเคยเอาไปจากซา อูลผูที่เคยอยูกอน
หน า เจา ๑๔แตเราจะแตง ตัง้เขาในบาน
และอาณาจักรของเราตลอด ไป แลว
บัลลังกของเขาก็จะมัน่คงตลอดไป”’”
๑๕นาธันบอกดาวิดเรื่องนิมิตและทุกสิ่งทุก

อยางที่พระเจาพูด
คําอธิษฐานของดาวิด
(๒ ซมอ. ๗:๑๘-๒๙)

๑๖แลวกษตัริยดา วิดก็ไดเขาไปนัง่อยูใน
เต็นทศักดิส์ิทธิต์อหน าพระยาหเวห และพูด
วา

“ขา แต พระ ยาหเวหผู เป็นพระเจา
ขาพเจาเป็นใครและครอบครัวของ
ขาพเจาเป็นใครกัน หรือ พระองคถึง
ไดทําสิ่งตางๆใหกับขาพเจามากมาย
ขนาดน้ี ๑๗แตดูเหมือนวามันยังน อยไป
ในสายตาของพระองค ขา แต พระเจา
พระองคยังไดสัญญาเกี่ยว กับครอบครัว
ของผูรับ ใชของพระองคที่ยังมาไม ถึง
และพระองคยังทํากับขาพเจาราวกับ
เป็นคนสําคัญ มาก ๑๘มีอะไรอีกไหม
ที่ขาพเจาจะทําใหกับพระองค ได ให
สมกับที่พระองคให เกียรติกับขาพเจา
ผูรับ ใชพระองค พระองค เองก็รูจักผูรับ
ใชพระองค ดี ๑๙ขา แต พระ ยาหเวห
พระองคทําสิ่งที่ยิ่ง ใหญทัง้หมด น้ี ไป

*๑๗:๑๐ สรางบานใหกับเจา บานในที่น้ี หมายถึง จะตัง้ราชวงศของดาวิดขึ้นมา
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พระองคทําเพื่อเห็น แกผูรับ ใชของ
พระองค พระองคทําตามที่พระองค
อยากทํา สิ่งที่ยิ่ง ใหญ เหลา น้ีพระองค
ทําใหคนรู กันไป ทัว่ ๒๐ขา แต พระ
ยาหเวห ไมมีใครเหมือนกับพระองค
อีก แลว และไมมีพระเจาองค ไหนอีก
นอกจากพระองคเทานัน้ ทุก อยางที่
เราไดยินมาทําใหเราเชื่อวาเรื่อง น้ี จริง
๒๑และจะมีใครเป็นเหมือนอิสราเอล
ชนชาติของพระองค เลา เป็นชาติเดียว
ในโลกที่พระเจาไดไถออกมาจากการ
เป็นทาส เพื่อจะไดมาเป็นประชาชนของ
พระองค เอง พระองคไดสรางชื่อ เสียง
ใหกับพระองค เองดวยการก ระ ทําอัน
ยิ่ง ใหญและนา เกรงขามเหลา น้ี โดย
การขับไลชนชาติตางๆออกไป เพื่อเปิด
ทางใหกับประชาชนของพระองค ผู ที่
พระองคไดไถออกมาจากการ เป็น ทาส
ในประเทศอียิปต ๒๒ขาแตพระยาหเวห
พระองคไดทําใหประชาชนชาวอิสราเอล
ของพระองค เป็นชนชาติของพระองค
ตลอด ไป และตัวพระ องค เองก็ไดมา
เป็นพระเจาของพวกเขา

๒๓ขาแตพระยาหเวห ขอใหคําสัญญา
ที่พระองคไดพูดไวเกี่ยว กับผูรับ ใชของ
พระองค และครอบครัวของเขา นัน้อยู
อยางมัน่คงตลอด ไป เถิด และขอให
พระองคทําตามที่พระองคไดสัญญา ไว
๒๔ เพื่อมันจะไดเป็นสิ่งที่พิสูจน ได และ
ชื่อ เสียงของพระองคจะยิ่ง ใหญตลอด
ไป เมื่อคนพูดกันวา ‘พระ ยาหเวหผู มี
ฤทธิ ์ ทัง้ สิน้ พระเจาของชาวอิสราเอล
นัน้ เป็นพระเจาของชนชาติอิสราเอล
จริงๆ’ และเพื่อครอบครัวของขาพเจา
จะไดตัง้มัน่คงอยูตอหน าพระองค

๒๕ เพราะพระองคผู เป็น พระเจาของ
ขาพเจาไดเปิด เผยกับผูรับ ใชของ
พระองคแลววา พระองคจะสรางบานให
เขา ผูรับ ใชของพระองคจึงกลาที่จะมา
อธิษฐานตอหน าของพระองค ๒๖ขาแต
พระ ยาหเวห พระองคคือพระเจา และ
ตอน น้ี พระองคไดสัญญาสิ่ง ดีสิ่ง น้ีกับ
ผูรับใชของพระองค ๒๗ตอนน้ี พระองค

เห็นดี ดวยที่จะอวยพรให กับครอบครัว
ของผูรับ ใชพระองค ซึ่งมันจะคง อยู
ตลอด ไปตอ หน าพระองค ขา แต พระ
ยาหเวห เพราะพระองคอวยพรใคร คน
นัน้ก็จะไดรับพระพรตลอดไป”

ดาวิดไดชัยชนะเหนือชาติตางๆ
(๒ ซมอ. ๘:๑-๑๔)

๑๘ ๑ตอมาภายหลัง ดาวิดไดโจมตีชาว
ฟี ลิ ส เตียและเอาชนะพวก เขา ได

และทําใหพวกนัน้อยูใตบังคับ เขาไดยึดเมือง
กัทและหมูบานโดยรอบ ไวไดจากพวกฟี ลิ ส
เตีย

๒ดา วิดยังไดเอาชนะพวกโม อับ และ
ประชาชนชาวโม อับก็กลายเป็นทาสของดา
วิดที่ตองคอยสงสวยใหกับเขา

๓ดา วิดตอสูกับกษตัริยฮา ดัด เอ เซอรแหง
เมืองโศ บาหไปจนถึงฮามั ท ตอนที่ดา วิดไป
ตัง้อนุสาวรียใหกับตัวเองที่ลุมแมน้ํายูเฟรตีส
๔ดา วิดยึดเอารถรบไวไดหน่ึง พัน คัน ทหาร
มาเจ็ด พัน คน และทหารเดิน เทาสอง หมื่น
คนมาจากกษตัริยฮาดัดเอเซอร และยังไดตัด
เสนเอ็นที่ขาหลังของมาทุกตัว เหลือไวเพียง
หน่ึงรอยตัวสําหรับลากรถรบ

๕ เมื่อชาวอา รัมแหงเมืองดามัสกัสมาชวย
กษตัริยฮาดัดเอเซอรของเมืองโศบาห ดาวิด
ไดฆาทหารชาวอารัมตายไปสองหมื่นสองพัน
คน ๖แลวดาวิดก็ไดจัดกําลังทหารไวจํานวน
หน่ึงใหอยูในเขตของชาวอา รัมที่มีดามัสกัส
เป็นเมืองหลวง และประชาชนชาวอา รัมก็
กลายเป็นทาสของดา วิดที่ตองสงสวยใหกับ
เขา พระ ยาหเวหไดใหชัยชนะกับดา วิดใน
ทุกๆที่ที่เขาไป

๗ดา วิดไดยึดเอาโลทองคําที่พวกนาย
ทหารของกษตัริยฮา ดัด เอ เซอร ถือ แลวเอา
พวก มันไปไวที่เมืองเยรูซาเล็ม ๘และยังได
ยึดเอาทองสัมฤทธิจ์ํานวนมากมายมหาศาล
มาจากเมือง เท บาหและเมือง คูน ซึ่งเป็น
เมืองของกษตัริยฮาดัดเอเซอรไวดวย ซึ่งตอ
มาภายหลังซา โลมอนไดใชทองสัมฤทธิน้ี์ทํา
ขันทะเล *และเสาหลายตน รวมทัง้ขาวของ
เครื่องใชอีกหลายอยางสําหรับวิหาร

*๑๘:๘ ขันทะเล ขันเก็บน้ําขนาดใหญที่ทําจากทองสัมฤทธิต์ัง้อยูในวิหาร ดูใน ๒ พงศาวดาร
๔:๒-๖
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๙ เมื่อกษตัริยโทอูแหงเมืองฮามั ทไดยิน
ขาววา ดา วิดเอาชนะกองทัพทัง้หมดของ
กษตัริยฮา ดัด เอ เซอรแหงเมืองโศ บาห ได
๑๐ เขาจึงสงฮา โด รัมลูกชายของ เขามาพบ
กษตัริยดา วิดเพื่อถามทุกข สุขและแสดง
ความ ยินดีกับดา วิด เพราะกษตัริยฮา ดัด เอ
เซอรเคยมาทําสงครามและเอาชนะกษตัริย
โทอูมากอน ฮาดัดเอเซอรทําสงครามกับโท
อู บอยๆ กษตัริยโทอูยังใหฮา โด รัมขนของ
ทุก ชนิดที่ทําจากทอง เงินและทองสัมฤทธิ ์
นํามาใหกับกษตัริยดา วิด ดวย ๑๑กษตัริยดา
วิดไดเอาทองและเงินที่เขายึดมาไดจากชาติ
ตางๆคือ เอโดม โมอับ ชาวอัมโมน ชาวฟีลิ
ส เตียและชาวอา มาเล ค มาอุทิศใหกับพระ
ยาหเวห

๑๒อาบี ชัยลูกชายของนางเศ รุ ยาหไดฆา
ชาวเอ โดมหน่ึง หมื่นแปด พัน คนตายใน
หุบเขา เกลือ ๑๓ เขาไดจัดกําลังทหารจํานวน
หน่ึงใหอยูในเอโดมและประชาชนชาวเอโดม
ทัง้หมดก็กลายเป็นทาสของดา วิด และพระ
ยาหเวหใหชัยชนะกับดา วิดในทุก ที่ที่ดา วิด
ไป

ขาราชการคนสําคัญของดาวิด
(๒ ซมอ. ๘:๑๕-๑๘; ๒๐:๒๓-๒๖)

๑๔ดา วิดไดเป็นกษตัริยเหนือชนชาติ
อิสราเอลทัง้หมด และเขาไดใหความ
ยุติธรรมและความ ถูก ตองกับประชาชน
ทัง้หมดของเขา ๑๕ โยอาบลูกชายของนางเศ
รุ ยาหไดเป็นแมทัพ เย โฮชา ฟัทลูกชายของ
อาหิลูดเป็นเลขานุการ ๑๖ศาโดกลูกชายของ
อาหิทูบและอาหิเมเลคลูกชายของอาบียาธาร
เป็นนักบวช ชาว ชาเป็นผูจด บันทึก *๑๗ เบ
ไน ยาหลูกชายของเย โฮ ยาดาเป็นแมทัพ
ของชาวเคเรธีและชาวเป เลท †และบรรดา
ลูกชายของดา วิดไดเป็นเจา หน าที่ระดับสูงที่
คอยอยูเคียงขางกษตัริย

ดาวิดรบชนะอัมโมนกับอารัม
(๒ ซมอ. ๑๐:๑-๑๙)

๑๙ ๑ตอมา กษตัริยนาหาชของชาวอัม
โมน ตาย และลูกชายของ เขาขึ้น

เป็นกษตัริยแทน ๒ดาวิดพูดวา “เราจะดีกับ
ฮานูนที่เป็นลูกชายของนาหาช เพราะพอของ
เขาดีกับเรามากอน” ดังนัน้ ดาวิดจึงสงคนสง
ขาวหลาย คนมาแสดงความ เสียใจกับฮา นูน
ที่พอของเขาตาย เมื่อบรรดาตัวแทนของดา
วิดมาถึงเมืองของพวกอัม โมนและมาพบกับ
ฮานูนเพื่อที่จะแสดงความเสียใจกับเขา

๓พวกเจาหน าที่ชาวอัมโมนพูดกับฮานูนวา
“ทานคิดวาดา วิดกําลังใหเกียรติกับพอของ
ทาน เพราะเขาไดสงคนเหลา น้ีมาปลอบโยน
ทานอยาง นัน้หรือ ตัวแทนของเขามาพบกับ
ทานเพื่อจะมาสํารวจ และสอดแนมแผน
ดินของทานเพื่อจะไดทําลายมันตาง หาก
เลา” ๔ ฮานูนจึงจับบรรดาตัวแทนของดาวิด
มาและโกนเครา ‡พวก เขาและฮา นูนก็ได
ตัดเสื้อผาของพวก เขาออกขางหน่ึง ตัง้แต
สะโพกลงไป และไดขับไลพวกเขาออกไป

๕มีคนมาบอกขาวเกี่ยวกับคนเหลาน้ีใหดา
วิดฟัง และดาวิดก็ไดสงผูสงขาวหลายคนมา
พบพวก เขา เพราะพวก เขารูสึกอับอายมาก
กษตัริยดาวิดไดพูดวา “ใหอยูในเยริโคตอไป
จนกวาเคราของพวก ทานจะงอกออกมาใหม
แลวคอยกลับมา”

๖ เมื่อพวกอัม โมนรูวาพวก เขาไดทําใหดา
วิดเกลียด ฮานูนกับพวกอัมโมนจึงไดเอาเงิน
ประมาณสามสิบ สี่ ตันไปจางรถรบกับทหาร
มาจากเมโสโปเตเมีย จากอารัม-มาอาคาห
และ จากโศ บาห ๗พวก เขายังไดจางรถรบ
สาม หมื่นสอง พัน คันและกษตัริยของมา อา
คาห รวม ทัง้กองทัพของ เขามา ดวย และ
พวก เขาทัง้หมดก็ไดมาตัง้คายอยูใกลกับ
เมืองเมเดบา พวกอัมโมนไดเรียกชุมนุมคน
ของพวก เขาทัง้หมดจากเมืองตางๆเพื่อมาสู
รบดวย

*๑๘:๑๖ ผูจดบันทึก คนที่ทําหน าที่จดบันทึกหรือคัด ลอกบรรดาหนังสือหรือจดหมาย คน
เหลา น้ีไดใชเวลาในการเขียนสิ่งตางๆมากจนกระทัง่กลายเป็นผูชํานาญที่รูความ หมายของ
ตัวหนังสือเป็นอยางดี
†๑๘:๑๗ ชาวเคเรธีและชาวเปเลท พวกเขาคือทหารที่คอยปกป องกษตัริย
‡๑๙:๔ โกนเครา กฏของโมเสสหามไมใหผูชายโกนเคราออก
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๘ เมื่อดาวิดไดยินขาว น้ี เขาก็ไดสงโยอาบ
และกองทัพทัง้หมดไปที่ นัน่ ๙พวกอัม โมน
ไดออกมาตัง้แถวเตรียมสูรบอยูที่ประตูเมือง
สวนบรรดากษตัริยที่เขารวมรบดวยตางก็ตัง้
ทัพอยูที่ทองทุง

๑๐ โย อาบเห็นวามีกองทัพตัง้ขนาบเขาอยู
ทัง้ดาน หน าและดาน หลัง เขาจึงไดเลือก
ทหารที่ฝีมือดีที่สุดของอิสราเอลมาจํานวน
หน่ึง และใหพวกเขามาอยูในตําแหนงที่ตอง
เผชิญหน ากับกองทัพของพวกอารัม ๑๑ เขา
ใหกองทัพที่เหลืออยูภาย ใตการควบคุม
ของอาบี ชัยน อง ชายของ เขา และพวก เขา
ทัง้หมดตางก็ตัง้ ทัพเผชิญ หน ากับพวกอัม
โมน ๑๒ โย อาบพูดวา “ถาอา รัมแข็งแกรง
เกินไปสําหรับ เรา ทานตองมาชวยเหลือ เรา
และถาพวกอัม โมนแข็งแกรงเกิน ไปสําหรับ
ทาน เราก็จะไปชวยทาน ๑๓กลาหาญไว ให
เราสูใหสม กับชายชาติ ทหารเพื่อคนของเรา
และเพื่อเมืองทัง้ หลายของพระเจาของเรา
และขอ ใหพระ ยาหเวหทําในสิ่งที่พระองค
เห็นวาดีเถิด”

๑๔ โย อาบกับกองทัพของ เขาบุกเขาสู รบ
กับพวก อา รัม และพวก อา รัมตางถอย หนี
พวก เขา ๑๕ เมื่อพวกอัม โมนเห็นวาพวกอา
รัมวิ่ง หนี พวก เขาจึงวิ่ง หนีจากอาบี ชัยที่
เป็นนอง ชายของโย อาบ ดวย และหนีเขา
เมืองของพวกเขาไป แลวโยอาบก็กลับเมือง
เยรูซาเล็ม

๑๖ เมื่ออารัมเห็นวาพวกเขาพายแพแกชาว
อิสราเอลแลว พวกเขาจึงไดสงพวกผูสงขาว
เพื่อไปนําชาวอา รัมมาจากอีกฝ่ังของแมน้ํายู
เฟรติส โดยมีโชฟัคที่เป็นแมทัพของกองทัพ
ฮาดัดเอเซอรมาเป็นผูนําทัพ

๑๗มีคนมารายงานเรื่อง น้ีใหกับดา วิด เขา
จึงไดรวบรวมชาวอิสราเอลทัง้หมดเดิน ทาง
ขามแมน้ําจอรแดน ไป และไดมาพบกับ
กองทัพของชาวอา รัม นัน้ เขาไดจัดเตรียม
กองทัพเผชิญ หน ากับพวก อา รัม และไดสู
รบกับพวก เขา ๑๘พวก อา รัมตางวิ่ง หนีชาว
อิสราเอล และดาวิดกับกองทัพของเขาไดฆา
ทหารรถรบตายถึงเจ็ดพันคน ทหารเดินเทา
อีกสี่ หมื่น คน และยังไดฆาแมทัพโชฟัคตาย
ดวย

๑๙ เมื่อพวกคน รับ ใชของฮา ดัด เอ เซอร
เห็นวาพวกเขาพายแพแกชาวอิสราเอล จึงได
ขอสงบศึกกับดาวิดและยอมเป็นทาสของเขา
ดังนัน้พวกอารัมจึงไมยอมชวยเหลือพวกอัม
โมนอีก

โยอาบทําลายพวกอัมโมน
(๒ ซมอ. ๑๒:๒๖-๓๑)

๒๐ ๑ เมื่อถึงฤดูใบไมผลิของปีตอไป ซึ่ง
เป็นชวงที่บรรดากษตัริยตางออก

ไปทําสงคราม กัน โย อาบไดนํากองทัพออก
ไปทําลายแผน ดินของพวก อัม โมนและได
ลอมเมืองรับบาหไว สวนดาวิดยังอยูในเมือง
เยรูซาเล็ม โย อาบไดเขาโจมตีเมืองรับ บาห
และสามารถทําลายมันได

๒ดา วิดไดปลดเอามงกุฎออกจากหัวของ
กษตัริยของพวก เขา *ดา วิดพบวามงกุฎ
ทองคําน้ีหนักเกือบสามสิบหากิโลกรัม †และ
มีพลอยมี คามากมายประดับ อยู พวก เขา
ไดเอามงกุฎ น้ีมาสวม ไวบนหัวของดา วิด
และดา วิดไดขนเอาของมี คาจํานวนมากมาย
มหาศาลไปจากเมือง นัน้ ๓ดา วิดไดนําผูคน
ที่อยูในเมืองรับ บาหออกไปจาก เมือง และ
บังคับใหไปทํางานดวยเลื่อย เหล็ก ขุด และ
ขวาน ดา วิดทําอยางเดียวกัน น้ีกับทุก เมือง
ของพวกอัม โมน แลวดา วิดจึงยก ทัพกลับ
เมืองเยรูซาเล็ม

พวกยักษชาวฟีลิสเตียถูกฆาตาย
(๒ ซมอ. ๒๑:๑๘-๒๒)

๔ตอมาภายหลัง เกิดสงครามกับชาวฟีลิส
เตียในเมืองเกเซอร ในเวลานัน้สิบเบคัยชาว
หุ ชาหไดฆาสิ ปปัยซึ่งเป็นลูก หลานของชาว
เรฟาอิมรางยักษตาย และพวกฟีลิสเตียยอม
แพ

๕หลัง จาก นัน้ ก็เกิดสงครามกับชาวฟี ลิ ส
เตียขึ้นอีกครัง้ และเอล ฮา นันลูกชายยา อีร
ไดฆาลามีน อง ชายของโก ลิ อัทที่เป็นชาวกัท

*๒๐:๒ กษัตริยของพวกเขา หรือ “มิลคอม” เป็นพระของพวกชาวอัมโมน
†๒๐:๒ เกือบสามสิบหากิโลกรัม หรือ หน่ึงตะลันต
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ตาย ลามีผู น้ีใชหอกที่มีดามหนักเหมือนกับ
ไมฟ่ันทอผา *

๖ ในเวลาตอมา ก็มีสงครามกับชาวกัทเกิด
ขึ้น อีก และไดมีชายรางยักษคน หน่ึงที่มีน้ิว
มือและน้ิว เทาขางละหกน้ิวรวมยี่สิบ สี่น้ิว
เขาเป็นลูก หลานของเรฟาอิมรางยักษ ดวย
๗ เขาไดมาพูดเหน็บแนมชาวอิสราเอล โยนา
ธานที่เป็นลูกชายของชิเมอาพี่ชายของดาวิด
ไดฆาเขาตาย

๘คนเหลา น้ีลวนเป็นลูกหลานของเรฟาอิม
รางยักษในเมืองกัทและพวกเขาก็ถูกฆาตาย
ดวยฝีมือของดาวิดและคนของเขา

ดาวิดบาปเพราะนับชาวอิสราเอล
(๒ ซมอ. ๒๔:๑-๒๕)

๒๑ ๑ซาตานไดลุกขึ้นมาตอสูกับ
อิสราเอล และยุใหดา วิดนับ

ประชาชนชาวอิสราเอล ๒ดา วิดไดพูดกับโย
อาบและพวกแมทัพวา “ใหไปนับประชาชน
ชาวอิสราเอลตัง้แตเบเออรเชบาไปจนถึงดาน
แลวกลับมารายงานเรา เราจะไดรูจํานวน
ของพวกเขา”

๓แตโย อาบพูดวา “ขอ ใหพระ ยาหเวห
เพิ่มจํานวนของประชาชนของพระองคขึ้น
อีกรอย เทาจากที่พวก เขาเป็นอยูขณะ น้ี เถิด
ทาน กษตัริย คนอิสราเอลทัง้หมดลวน เป็น
คนรับ ใชของทานมิใช หรือ ทําไมทานถึง
ตองการทําอยาง น้ีดวย ทําไมถึงใหสิ่ง น้ีตอง
กลายเป็นความ บาปของชนชาติอิสราเอล
ดวยเลา”

๔แตกษตัริยยัง คงยืน กรานคํา สัง่ที่ใหกับ
โยอาบไป ดังนัน้โยอาบจึงไดออกเดินทางไป
ทัว่ทัง้แผนดินอิสราเอล แลวจึงกลับมาเมือง
เยรูซาเล็ม ๕ โย อาบไดเสนอรายงานการนับ
ประชาชนใหกับดาวิด ชาวอิสราเอลทัง้หมดมี
ผูชายหน่ึง ลานหน่ึง แสนคนที่สามารถใชดาบ
ได และผูชายชาวยู ดาหที่ใชดาบไดมีจํานวน
สี่แสนเจ็ดหมื่นคน ๖ โยอาบไมไดนับชาวเลวี
และชาวเบนยามินรวมไปดวย เพราะเขาไม
ชอบคําสัง่ น้ีของกษตัริย ๗พระเจาก็ไมพอใจ
คํา สัง่ น้ีดวย ดัง นัน้พระองคจึงลงโทษชาว
อิสราเอล

๘ดา วิดพูดกับพระเจาวา “ขาพเจาไดทํา
บาปอยางใหญ หลวงที่ไดทําสิ่ง น้ีลงไป แต
ตอนน้ีขอโปรดเอาความผิดของขาพเจาผูรับ
ใชพระองคไปดวย เถิด เพราะขาพเจาไดทํา
ตัวโงเขลาไป”

๙พระยาหเวหไดพูดกับกาด ผู ที่เห็นนิมิต
ของดาวิดวา ๑๐ “ใหไปบอกกับดาวิดวา ‘พระ
ยาหเวหพูดวา เรามีสามทางใหเจาเลือก
เลือกมาทาง หน่ึง แลวเราจะทํากับเจาตาม
นัน้’”

๑๑ดังนัน้ กาดจึงไปพบดาวิดและไดพูดกับ
เขาวา “น่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวหพูด เลือกมา
อยางหน่ึง ๑๒คือ อดอยากสามปี หรือ วิ่งหนี
ศัตรูที่เอาดาบไล ลาเจาสาม เดือน หรือสาม
วันของดาบของพระ ยาหเวห ซึ่งก็คือโรค
ระบาดราย แรงในแผน ดิน น้ี พรอมกับทูต
สวรรคของพระยาหเวหที่จะลงมาทําลายลาง
ประชาชนที่อยูทัว่ทัง้เขตแดนของชนชาติ
อิสราเอล ตอนน้ี ใหทานคิดดูวาจะใหขาพเจา
นําคําตอบอันไหนไปใหกับผูที่สงขาพเจามา”

๑๓ดา วิดจึงตอบกาดไปวา “เรากลุม ใจ
มาก เราขอตกอยูในกํามือของพระ ยาหเวห
เพราะความเมตตาของพระองค นัน้ยิ่ง ใหญ
นัก แตขออยาใหเราตกไปอยูในกํา มือของ
พวกมนุษยเลย”

๑๔ดัง นัน้พระ ยาหเวหจึงไดสงโรคระบาด
ราย แรงมาสูชนชาติอิสราเอลทําใหมีคน
ตายเจ็ด หมื่น คน ๑๕และพระเจาก็ไดสงทูต
สวรรคองค หน่ึงมาที่เยรูซาเล็มเพื่อทําลาย
มัน แตเมื่อทูต สวรรคไดเริ่ม ตนการ ทําลาย
พระยาหเวหมองดูแลวก็เปลี่ยนใจไมทําลาย
ลางเยรูซาเล็ม พระองคพูดกับทูต สวรรคที่
กําลังทําลายเยรูซาเล็มอยู นัน้วา “พอ เถิด
รา มือของทาน เถิด” ทูต สวรรคของพระ
ยาหเวหกําลังยืนอยูที่ลาน นวดขาวของโอ
รนันชาวเยบุส †

๑๖ดา วิดมองขึ้นไปและไดเห็นทูต สวรรค
ของพระยาหเวหยืนอยูระหวางสวรรคกับพื้น
โลก มือของทานชัก ดาบออกมาและชี้ ไปที่
เมืองเยรูซาเล็ม แลว ดา วิดกับพวกผูใหญที่

*๒๐:๕ ไมฟ่ันทอผา คานขนาดใหญเป็นสวนหน่ึงของเครื่องทอผา
†๒๑:๑๕ ชาวเยบุส ชนชาติหน่ึงที่อาศัยอยูในเมืองเยรูซาเล็มกอนที่ชาวอิสราเอลจะเขายึด
เมือง คําวา “เยบุส” เป็นชื่อเกาของเมืองเยรูซาเล็ม
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แตงกายดวยผากระสอบ *ก็กมหน าลงถึงพื้น
ดิน ๑๗ดาวิดพูดกับพระเจาวา “ขาพเจาเป็น
คนสัง่ใหนับประชาชนพวกน้ีเอง ขาพเจาเป็น
คนที่ไดทําบาป และไดทําความ ผิดลงไป
แตพวกลูก แกะพวก น้ีไดทําอะไรผิด เลา ขา
แต พระยาหเวห พระเจาของขาพเจา โปรด
ลงโทษขาพเจากับครอบครัวของขาพเจา เถิด
อยาไปลงโทษประชาชนของพระองคดวย
โรคระบาดรายแรงอยางน้ีเลย”

๑๘ (ทูต สวรรคของพระ ยาหเวหไดบอกกับ
กาดใหไปบอกกับดา วิดใหไปตัง้แทน บูชาให
แกพระยาหเวหบนลานนวดขาวของโอรนัน
ชาวเยบุส ๑๙ดังนัน้ ดาวิดจึงไดขึ้นไปทําตาม
คํา พูดของกาดซึ่งเขาไดพูดไวในนามของ
พระยาหเวห)

๒๐ โอ รนันกําลังนวดขาว สาลีอยู เขา ได
หันมาเห็นทูต สวรรคองค นัน้ พวกลูกชาย
ทัง้สี่ คนของเขาซึ่งอยูกับเขาตางก็วิ่งไปแอบ
๒๑ เมื่อดาวิดมาหาเขา โอรนันเห็นดาวิด เขา
ก็เดินออกมาจากลานนวดขาว กมลงกราบดา
วิดจนหน าจดพื้น

๒๒ดา วิดพูดกับโอ รนันวา “ขายลาน นวด
ขาวแหง น้ีใหกับเรา เถิด ขายใหกับเราเต็ม
ราคา เลย เราจะไดสรางแทน บูชาใหแกพระ
ยาหเวหขึ้นที่ น่ี เพื่อที่วาโรค ระบาดราย แรง
จะไดหายไปจากประชาชน”

๒๓แลวโอ รนันก็ตอบดา วิดไปวา “รับมัน
ไป เถิด ขอ ใหกษตัริยผูเป็นนายของขาพเจา
ทําในสิ่งที่ทานเห็นวาดี เถิด ขาพเจายังจะให
วัวผูอีกหลายตัวเป็นเครื่องเผาบูชา ใหเลื่อน
นวด ขาวเป็นฟืน และใหขาวสาลีเพื่อเป็น
เครื่องบูชาจากเมล็ด พืช ขาพเจาขอมอบ
ทัง้หมดน้ีให”

๒๔แตกษตัริยดา วิดไดพูดกับโอ รนันวา
“อยา เลย เราจะขอซื้อของเหลา น้ีเต็ม ราคา
เพราะเราจะไมเอาของๆทานมาถวายบูชา
พระ ยาหเวห และเราจะไมยอมบูชาเครื่อง
เผาบูชาที่เราไดมาฟรีๆ”

๒๕ดัง นัน้ ดา วิดจึงจายโอ รนันไปดวย
ทองคําหนักเจ็ดกิโลกรัม †เป็นคา สถาน
ที่ ๒๖แลวดา วิดก็ไดสรางแทน บูชาขึ้นแทน
หน่ึงที่ นัน่ใหกับพระ ยาหเวห และไดบูชา
เครื่องเผาบูชากับเครื่องบูชาอื่นๆเพื่อคืนดีกับ
พระเจา ดา วิดไดเรียกพระ ยาหเวห และ
พระองคก็ไดตอบ เขาดวยไฟจากสวรรคที่
ลงมาบนแทน บูชาสําหรับเครื่องเผาบูชา นัน้
๒๗แลวพระ ยาหเวหไดสัง่ทูต สวรรคองค นัน้
ใหเก็บดาบของทานเขาฝัก

๒๘ ในเวลา นัน้ ดา วิดเห็นวาพระ ยาหเวห
ตอบ รับเขาแลวที่ลาน นวด ขาวของโอ รนัน
ชาวเย บุส หลัง จากที่เขาไดถวายเครื่องบูชา
ใหกับพระองคที่ นัน่ ๒๙ (ขณะ นัน้ เต็นท
ศักดิส์ิทธิข์องพระ ยาหเวหที่โมเสสไดสราง
ขึ้นในทะเลทราย และแทนบูชาสําหรับเครื่อง
เผาบูชาอยูในสถานที่สูงที่กิเบ โอน ๓๐แตดา
วิดไมสามารถไปอยูตอ หน าแทน นัน้เพื่อขอ
คําปรึกษาจากพระเจาได เพราะเขาเกรงกลัว
ดาบของทูตสวรรคของพระยาหเวห)

๒๒ ๑ดา วิดพูดวา “สถาน ที่ น้ีจะได
เป็นบาน ‡ของพระ ยาหเวหผู เป็น

พระเจาและน่ีจะเป็นแทนสําหรับเครื่องเผา
บูชาของชาวอิสราเอล”

ดาวิดวางแผนสําหรับการสรางวิหาร
๒ดา วิดไดสัง่ใหรวบรวมชาวตาง ชาติที่

อาศัยอยูในแผนดินอิสราเอล และไดแตงตัง้
พวก เขาใหเป็นชางตัด หิน ¶เพื่อไปตัดหิน
มาใชสรางวิหารที่จะเป็นบานของ พระเจา
๓ดา วิดยังไดจัด เตรียมเหล็กจํานวนมาก
เพื่อใชเป็นตะปู และบานพับสําหรับบาน
ประตู เหล็ก หนีบและใชทองสัมฤทธิจ์ํานวน
มากมายมหาศาลเกินกวาที่จะชัง่น้ํา หนัก ได
๔และใชไม ซุงจากสน ซี ดารจํานวนมากจน
ไมสามารถนับ ได เพราะชาวไซ ดอนและ
ชาวไทระไดสงไม ซุงจากสน ซี ดารจํานวน
มากมายมาใหดาวิด

*๒๑:๑๖ ผากระสอบ คือ ผาเน้ือหยาบ ทําจากขนสัตว ใชสวมใสเพื่อแสดงความโศกเศรา
†๒๑:๒๕ เจ็ดกิโลกรัม หรือแปลตรงๆไดวา หกรอยเชเขล
‡๒๒:๑ บาน วิหารของพระยาหเวห คือตึกที่สรางขึ้นเป็นพิเศษในเมืองเยรูซาเล็มเพื่อใชใน
การนมัสการพระเจา
¶๒๒:๒ ชางตัดหิน คนที่ตัดหินและสรางสิ่งตางๆขึ้นจากหิน
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๕ดา วิดคิดวา “ซา โลม อนลูกชายของเรา
ยังเด็กและยังไมประ สี ประสา และบานที่จะ
สรางใหกับพระยาหเวหตองยิ่งใหญ รุงโรจน
และมีชื่อเสียงไปทัว่ทุก ประเทศ ดัง นัน้เรา
จะตองเตรียมการไว ให” แลวดา วิดก็ได
จัด เตรียมสิ่งที่จะตองใชในการกอสรางไว
มากมายกอนที่เขาจะตาย

๖ เขาไดเรียกตัวซา โลม อนลูกชายของ
เขาเขา มา และสัง่เขาใหสรางบานใหพระ
ยาหเวหพระเจาของอิสราเอล ๗ดาวิดพูดกับ
ซาโลมอนวา “ลูกเอย พอเองตัง้ใจที่จะสราง
บานใหกับชื่อของพระ ยาหเวหพระเจาของ
พอ ๘แตพระ ยาหเวหไดสง ขาวมาถึงพอวา
‘เจาไดฆาคนไปมากมายและตัว เจา เองก็ได
ตอสูในสงครามหลายครัง้ ดังนัน้เจาจะไมได
เป็นผูที่สรางบานใหกับชื่อของเรา เพราะเจา
ไดทําใหเลือดมากมายตองไหล นองบนแผน
ดินตอหน า เรา ๙ดูเถิด ลูกชายคนหน่ึงของ
เจาจะเกิดมาจาก เจา เขาจะไดเป็นคนแหง
สันติภาพ และเราจะใหเขาไดหยุด พักจาก
การสู รบกับศัตรูรอบ ดาน เพราะเขาจะมีชื่อ
วาซาโลมอน *และเราจะใหเกิดสันติภาพและ
ความสงบสุขกับชนชาติอิสราเอลในชวงเวลา
ของ เขา ๑๐ เขาจะไดสรางบานใหกับชื่อของ
เรา และจะไดเป็นลูกชายของ เรา และเราก็
จะเป็นพอของ เขา เราจะทําใหบัลลังกของ
อาณาจักรของเขามัน่คงอยูเหนือชนชาติ
อิสราเอลตลอดไป’

๑๑ตอนน้ี ลูกพอ ขอใหพระยาหเวหอยูกับ
ลูก เพื่อที่ลูกจะไดประสบความสําเร็จและได
สราง บานของพระ ยาหเวหพระเจาของ ลูก
เหมือนกับที่พระองคไดพูดไวเกี่ยว กับตัว
ลูก ๑๒ขอเพียงพระ ยาหเวหมอบสติ ปัญญา
และความเขาใจใหกับ ลูก เมื่อพระองควาง
ลูกไวอยูเหนือชนชาติอิสราเอลเพื่อวาลูกจะ
ไดเชื่อ ฟังกฎของพระ ยาหเวหพระเจาของ
ลูก ๑๓แลวลูกจะประสบความ สําเร็จถาลูก
ระมัดระวังที่จะทํา ตามคําสัง่ สอนและกฏที่
พระ ยาหเวหไดสัง่ ไวกับโมเสสเพื่อชนชาติ

อิสราเอล ใหลูกเขม แข็งและกลา หาญ ไว
อยาไดกลัวหรือทอถอย

๑๔ดูเถิด พอไดทํางานหนักเพื่อเตรียมของ
ไวสําหรับบานของพระ ยาหเวห มีทองคํา
ประมาณสาม พันสี่ รอยหา สิบ ตัน †เงิน
ประมาณสามหมื่นสี่พันหารอยตัน และทอง
สัมฤทธิก์ับเหล็กอีกมากมายจนนับ ไม ถวน
ยังมีไมและกอนหินดวย ลูกจะเพิ่มเติมลงไป
อีกก็ได ๑๕ลูกก็มีคนงานมากมายอยู แลว มี
ทัง้ชางตัดหิน ชางกอตึก ชางไมและชางฝีมือ
ประเภทอื่นอีกจํานวน มาก ๑๖พวก เขาลวน
แตมีความชํานาญในดานการ ใชทองคํา เงิน
ทองสัมฤทธิแ์ละเหล็ก ลูกก็มีคนที่ชํานาญ
งานมากมายจนนับไมถวนอยู แลว ใหลงมือ
ทํางาน เถิด และขอ ใหพระ ยาหเวหสถิตอยู
กับลูก”

๑๗ดา วิดไดสัง่เจา หน าที่ทัง้หมดของ
อิสราเอลใหคอยชวย เหลือซา โลมอนลูกชาย
ของเขา ดาวิดสัง่วา ๑๘ “พระยาหเวหพระเจา
ของพวกทานสถิตอยูกับพวกทานไมใช หรือ
และพระองคก็ไดใหสันติภาพกับพวกทานใน
ทุกดานแลวไมใชหรือ เพราะพระองคไดมอบ
คนในแผนดิน น้ีใหอยูในมือ เรา และเราก็ได
ชัยชนะเหนือแผน ดิน น้ีตอ หน าพระ ยาหเวห
และประชาชนของพระองค ๑๙ตอน น้ี ให
ตัง้จิต ตัง้ใจแสวงหาพระ ยาหเวหพระเจา
ของพวก ทาน ใหลุก ขึ้นและสรางสถาน ที่
ศักดิส์ิทธิใ์หกับพระ ยาหเวหผูเป็นพระเจา
‡เพื่อวาหีบแหงขอ ตกลงของพระ ยาหเวห
และของศักดิส์ิทธิท์ัง้ หลายของพระองคจะ
ไดมาอยูในบานที่สรางขึ้นเพื่อเป็นเกียรติกับ
ชื่อของพระองค”

ตารางรับใชของชาวเลวีในวิหาร

๒๓ ๑ เมื่อดา วิดแกตัวลงและใกลจะ
ตาย เขาไดใหซา โลม อนลูกชาย

ของเขาขึ้นเป็นกษตัริยเหนืออิสราเอล ๒ดา
วิดไดรวบรวมพวกผูนําของอิสราเอลทัง้หมด
และบรรดานักบวชรวม ทัง้ชาวเล วี ๓ดา วิด
ไดนับจํานวนชาวเลวีที่มีอายุสามสิบปีขึ้นไป

*๒๒:๙ ซาโลมอน ชื่อน้ีคลายกับคําในภาษาฮีบรูที่มีความหมายวา “สันติ”
†๒๒:๑๔ สามพันสี่รอยหาสิบตัน หรือ หน่ึงแสนตะลันต
‡๒๒:๑๙ สถาน ที่ศักดิ์สิทธิ์ใหกับพระ ยาหเวหผูเป็นพระเจา คือวิหารของพระ ยาหเวห
เป็นตึกที่สรางขึ้นเป็นพิเศษในเมืองเยรูซาเล็มเพื่อใหชาวยิวใชสักการะบูชาพระเจา
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ไดทัง้หมดสามหมื่นแปดพันคน ๔ ในจํานวน
น้ีมีสอง หมื่นสี่ พันคนที่จะตองอยูคอยกํากับ
ดูแลงานภายในบานของพระยาหเวห อีกหก
พันคนเป็นพวกเจา หน าที่ในศาลและพวกผู
พิพากษา ๕อีกสี่พันคนเป็นคนเฝ าประตู และ
อีกสี่ พันคนที่เหลือทําหน าที่สรรเสริญพระ
ยาหเวหดวยเครื่องดนตรีที่ดา วิดไดสรางไว
สําหรับการสรรเสริญพระยาหเวห

๖และดา วิดไดสัง่งานใหแกพวก เขาโดย
แยกพวก เขาออกเป็นสามกลุม ตามจํานวน
ลูกชายสามคนของเลวี คือ เกอรโชม โคฮาท
และเมรารี

กลุมครอบครัวของเกอรโชม
๗คนที่มาจากชาวเกอรโชมคือ ลาดานและชิ
เมอี ๘ลูกชายของลาดานมีสามคนคือ เยฮี
เอลที่เป็นหัวหน า เศธามและโยเอล

๙ลูกชายของชิเมอีมีสามคนคือ เชโลโมท ฮา
ซี เอลและฮาราน คนเหลา น้ีลวนเป็นพวก
หัวหน าของตระกูลลาดาน

๑๐และเหลาลูกชายของชิ เม อีประกอบ ดวย
ยา หาท ศินา เยอู ชและ เบ รี ยาห ทัง้ สี่
คน น้ีคือลูกชายของชิ เมอี ๑๑และยาหาท
ไดเป็นหัวหน า รอง ลง มาคือศิ ซาห แต
เยอูชและเบรียาหมีลูกชายไมกี่คน ดังนัน้
พวก เขาจึงถูกนับรวมเป็นตระกูลเดียวกัน
ใหทํางานอยางเดียวกัน

กลุมครอบครัวของโคฮาท
๑๒ เหลาลูกชายของโคฮาทมีสี่คน คือ อัมราม
อิสฮาร เฮโบรนและอุสซีเอล

๑๓บรรดาลูกชายของอัม รามคืออา โรนและ
โมเสส อาโรนถูกแยกออกมา เขาและลูก
หลานของเขาถูกสงวนไวตลอดไป เพื่อทํา
พิธีศักดิส์ิทธิท์ี่สุด เพื่อเผาเครื่องสัตว บูชา
ตอ หน าพระ ยาหเวห เพื่อรับ ใชพระองค
และใหคํา อวยพรในนามของพระองค
ตลอดไป

๑๔สวนโมเสสซึ่งเป็นคนของพระเจา พวก
ลูกชายของเขาถูกนับรวมเขากับเผาของ
เลวี ๑๕ลูกชายของโมเสสคือ เก อรโชม
และเอลี เย เซอร ๑๖ลูกชายของเกอรโชม
คือ เชบู เอลที่ไดเป็นหัวหน า ๑๗ลูกชาย
ของเอลีเอเซอรคือเรหับยาหที่เป็นหัวหน า
เอลีเยเซอรไมมีลูกชายคนอื่นๆอีกเลย แต
เรหับยาหมีลูกชายหลายคน

๑๘ลูกชายของอิส ฮาร คือ เช โลมิ ทที่เป็น
หัวหน า

๑๙ลูกชายของเฮ โบ รนคือ เย รี ยาหที่เป็น
หัวหน า รองลงมาคืออามาริยาห คนที่สาม
คือยาฮาซีเอลและคนที่สี่คือเยคาเมอัม

๒๐ลูกชายของอุส ซี เอลคือ มี คาหที่เป็น
หัวหน าและรองลงมาคืออิสชีอาห

กลุมครอบครัวของเมรารี
๒๑ลูกชายของเมรารีคือมาหลีและมูชี ลูกชาย
ของมาหลีคือ เอเลอาซารและคีช

๒๒ เอ เลอ า ซารตายไปโดยที่ยังไมมีลูกชาย
เขามีแตลูกสาวหลายคน พวกลูกชายของ
คีชที่เป็นญาติกับเขาจึงไดแตงงานกับพวก
นาง

๒๓ลูกชายของมูชี มีสามคนคือมาหลี เอเดอร
และเยเรโมท

งานของชาวเลวี
๒๔ตอไป น้ีคือรายชื่อลูกหลานของเลวีตาม

ตระกูลของพวก เขา พวกหัวหน าตระกูลได
ลงทะเบียนไวตามจํานวนสมาชิกที่มีชื่อของ
แตละ คนที่สามารถทํางานรับ ใชในบานของ
พระ ยาหเวห คือทุก คนที่มีอายุตัง้แตยี่สิบปี
ขึ้นไป

๒๕ เพราะดา วิดไดพูดไววา “พระ ยาหเวห
พระเจาของอิสราเอลไดใหประชาชนของ
พระองคพักผอน และพระองคไดมาอาศัยอยู
ในเยรูซาเล็มตลอดไป ๒๖ดังนัน้พวกชาวเลวี
จึงไมจําเป็นตองแบกเต็นทศักดิส์ิทธิ ์ หรือ
ของใดๆก็ตามที่ใชกับเต็นทอีกตอไป”

๒๗ เพราะคํา พูดสุดทายที่ดา วิดไดสัง่ ไวคือ
ใหนับจํานวนลูกหลานของชาวเลวีทุกคนที่มี
อายุตัง้แตยี่สิบปีขึ้นไป

๒๘แตหน าที่ของชาวเลวีเหลา น้ี คือการ
ชวย เหลือพวกลูก หลานของอา โรนในการ
รับ ใชอยูในบานของพระ ยาหเวห พวก เขา
ตองทําหน าที่ดูแลลานของวิหาร หองตางๆ
ดาน ขาง ตองทําความสะอาดของศักดิส์ิทธิ ์
ทุก อยาง และทํางานทุก อยางที่เป็นการ
รับ ใชภายในบานของพระเจา ๒๙ รวม ทัง้
จัดการเกี่ยว กับเรื่องขนมปังศักดิส์ิทธิท์ี่วาง
อยูบนโตะที่อยูตอ หน าพระ ยาหเวห เรื่อง
แป งสาลีสําหรับเครื่องบูชาจากเมล็ดพืช เรื่อง
ขนมปังที่ไมใสเชื้อฟู เรื่องขนมแผนป้ิง เรื่อง
ขนมปังเคลา น้ํามัน และเรื่องเครื่อง ตวง
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เครื่อง วัดทุกข นาด ๓๐พวก เขามีหน าที่ยืน
ขอบคุณและสรรเสริญพระ ยาหเวหทุก เชา
เย็น ๓๑และทุก ครัง้ที่ประชาชนมาถวาย
เครื่องเผาบูชาทัง้ตัวใหกับพระยาหเวหในวัน
หยุดทางศาสนาวันพระจันทร ใหม *และวัน
เทศกาลตางๆพวก เขาจะตองมาอยูตอ หน า
พระ ยาหเวหเป็นประจําตามจํานวนคนที่
ไดกําหนด ไว ๓๒และพวก เขาจะตองรักษา
กฎ เกณฑของเต็นทนัด พบ และสถาน ที่
ศักดิส์ิทธิ ์ และพวกคํา สัง่ตางๆที่ได รับมา
จากพวกลูก หลานของอา โรนญาติของพวก
เขา ในเรื่องการ รับ ใชภายในบานของพระ
ยาหเวห

กลุมของพวกนักบวช

๒๔ ๑ตอ ไป น้ีเป็นพวกลูกชายของ
อา โรน คือ นา ดับ อาบี ฮู เอ เลอ

า ซารและ อิธา มาร ๒นา ดับและอาบี ฮูตาย
กอนพอของพวก เขา โดยที่ยังไมมีลูกชาย
ดัง นัน้ เอ เลอาซารและอิธามารจึงรับหน าที่
เป็นนักบวช ๓ดวยความชวย เหลือจากศา
โดกที่เป็นลูก หลานของเอ เลอ า ซาร และอา
หิ เม เลคที่เป็นลูก หลานของอิธา มาร ดา วิด
ไดแบงพวกนักบวชออกตามหน าที่รับ ใช
๔มีหัวหน าจากครอบครัวของเอ เลอ า ซาร
มากกวาหัวหน าจากครอบครัวของอิธา มาร
หัวหน าจากครอบครัวของเอ เลอ า ซารมีสิบ
หกคน และจากครอบครัวของอิธามารมีแปด
คน ๕พวกเขาไดจับสลากแบงกัน ดูวาใครจะ
ไดทําหน าที่อะไร บางคนก็ไดรับเลือกใหเป็น
เจาหน าที่ดูแลวิหารอันศักดิส์ิทธิ ์ บางคนก็มี
หน าที่เป็นนักบวช พวกเขาทุกคนตางก็เป็น
ลูกหลานของเอเลอาซารและอิธามาร

๖ เชไม อาหลูกชายของเนธัน เอลซึ่งเป็น
ชาวเลวี ทําหน าที่เลขานุการ †คอยจดบันทึก
ราย ชื่อของคนพวก น้ีตอ หน ากษตัริยดา วิด
ตอหน าพวกเจาหน าที่ ตอหน านักบวชศาโดก
ตอหน าอาหิเมเลคลูกชายของอาบียาธารและ
พวก ผูนําครอบครัวของพวกนักบวชและ
ของพวกชาวเล วี พวก เขาจับ สลากสลับกัน
ไประหวางครอบครัวของเอ เลอ า ซารกับขอ
งอิธามาร

๗สลากอันแรกเป็นของเยโฮยาริบ
อันที่สองเป็นของเยดายาห
๘อันที่สามเป็นของฮาริม
อันที่สี่เป็นของเสโอริม
๙อันที่หาเป็นของมัลคิยาห
อันที่หกเป็นของมิยามิน
๑๐อันที่เจ็ดเป็นของฮักโขส
อันที่แปดเป็นของอาบียาห
๑๑อันที่เกาเป็นของเยชูอา
อันที่สิบเป็นของเชคานิยาห
๑๒อันที่สิบเอ็ดเป็นของเอลียาชีบ
อันที่สิบสองเป็นของยาคิม
๑๓อันที่สิบสามเป็นของหุปปาห
อันที่สิบสี่เป็นของเยเชเบอับ
๑๔อันที่สิบหาเป็นของบิลกาห
อันที่สิบหกเป็นของอิมเมอร
๑๕อันที่สิบเจ็ดเป็นของเฮซีร
อันที่สิบแปดเป็นของฮัปปิเซส
๑๖อันที่สิบเกาเป็นของเปธาหิยาห
อันที่ยี่สิบเป็นของเยเฮเซเคล
๑๗อันที่ยี่สิบเอ็ดเป็นของยาคีน
อันที่ยี่สิบสองเป็นของกามูล
๑๘อันที่ยี่สิบสามเป็นของเดไลยาห
อันที่ยี่สิบสี่เป็นของมาอาซิยาห

๑๙คน พวก น้ีได รับเลือกมาใหรับ ใชอยู
ภายในบานของพระ ยาหเวห ตามกฎที่อา
โรนบรรพบุรุษของพวก เขาไดตัง้ไวใหกับ
พวก เขา พระ ยาหเวหพระเจาของชนชาติ
อิสราเอลไดมอบกฎน้ีไวกับอาโรน

ชาวเลวีคนอื่นๆ
๒๐สวนชาวเลวีคนอื่นๆที่เหลือ ประกอบไป

ดวย
จากลูกหลานของอัมราม คือ ชูบาเอล
จากลูกหลานของชูบาเอล คือ เยเดยาห
๒๑สวนเรหับยาห จากลูกหลานของเขาคืออิส
ชีอาหที่เป็นหัวหน า

๒๒ จากคนอิสฮาร คือ เชโลโมท
จากลูกหลานของเชโลโมท คือ ยาหาท
๒๓ลูกชายของเฮ โบ รน คือ เย รี ยาหที่เป็น
หัวหน า

ลูกชายคนที่สองคืออามาริยาห

*๒๓:๓๑ วันพระจันทรใหม หรือวันขึ้นหน่ึงคํ่า เป็นวันแรกของเดือน จะมีการประชุมพิเศษ
เพื่อนมัสการพระเจาในวันน้ี
†๒๔:๖ เลขานุการ คนที่ทําหน าที่เขียนและคัดลอกหนังสือและจดหมาย
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ลูกชายคนที่สามคือยาฮาซีเอล
ลูกชายคนที่สี่คือเยคาเมอัม
๒๔ จากลูกหลานของอุสซีเอลคือมีคาห
จากลูกหลานของมีคาหคือชามีร
๒๕นองชายของมีคาหคืออิสชีอาห
จากลูกหลานของอิสชีอาหคือเศคาริยาห
๒๖ จากลูกหลานของเมรา รี *คือ มาห ลีและ
มูชี และบรรดาลูก หลานของยา อา ซี ยาห
ลูกชายของเขา

๒๗ จากลูกหลานของเมรารี ที่มาจากยาอาซี
ยาหลูกชายของเขา คือ โชฮัม ศักเกอรและ
อิบรี

๒๘ จากมาหลี คือ เอเลอาซารซึ่งไมมีลูกชาย
๒๙ จากคีช ลูกหลานของเขาคือเยราเมเอล
๓๐ลูกหลานของมูชีคือ มาหลี เอเดอรและเย
รีโมท
คน เหลา น้ีคือพวก ผูนําของครอบครัว

ชาวเลวี ๓๑คนเหลา น้ีไดจับสลากแบงหน าที่
กัน เหมือนกับญาติๆของพวกเขาที่เป็นพวก
นักบวชซึ่งเป็นลูก หลานของ อา โรน พวก
เขาจับ สลากกันตอ หน ากษตัริย ดา วิด ศา
โดก อาหิเมเลคและพวกผูนําครอบครัวของ
พวกนักบวชและพวกชาวเลวี ไม วาจะเป็น
ครอบครัวของลูกหัวปี หรือ ลูกคนสุดทอง ก็
จับสลากเหมือนกันหมด

กลุมนักดนตรี

๒๕ ๑ดา วิดและพวกเจา หน าที่ของ
กองทัพไดแบงงานดานการรอง

เพลงใหกับพวกลูกหลานของอาสาฟ ของเฮ
มานและของ เย ดู ธูน ซึ่งพวก เขาจะไดพูด
แทนพระเจาโดยรองคลอไปกับพิณเล็ก พิณ
ใหญและ ฉาบ ตอไป น้ีคือราย ชื่อของคนที่
ทํางานรับใชดานน้ี
๒ จากลูกหลานของอาสาฟ คือ ศัก เกอร โย
เซฟ เนธานิยาหและอาซาเรลาห ทัง้หมด
น้ีเป็นลูกหลานของอาสาฟ ภายใตการนํา
ของอา สาฟ พวก เขาจะพูด แทน พระเจา
ตามคําสัง่ของกษตัริยดาวิด

๓ จากเยดูธูน พวกลูกหลานของเขาคือ เกดา
ลิยาห เศรี เยชายาห ชิ เมอิ ฮาชาบิยาห
และมัททีธิยาห รวมทัง้หมดหกคน พวก
เขาอยูภาย ใตการนําของเย ดู ธูน พอของ
พวก เขา ผู ที่พูด แทน พระเจาไปพรอมๆ

กับพิณ เล็ก และพวก เขารับ ผิด ชอบใน
เรื่องการขอบคุณและการสรรเสริญพระ
ยาหเวหดวย

๔ จากเฮมาน ลูกหลานของเขาคือ บุคคิยาห
มัทธานิยาห อุสซีเอล เชบูเอล เยรีโมท ฮา
นานิยาห ฮานานี เอลยีาธาห กิดดาลที โรมั
มที เอเซอร โยชเบคาชาห มัลโลธี โฮธีร
และมาหะซิโอท ๕คนเหลาน้ีเป็นลูกหลาน
ของเฮมานซึ่งเป็นผูทํานายของกษตัริยดา
วิด พระเจาไดสัญญาที่จะทําใหเฮมานแข็ง
แรง พระเจาจึงใหเฮมานมีลูกชายถึงสิบ สี่
คนและมีลูกสาวสามคน
๖พวก เขาทัง้หมด น้ีอยูภาย ใตการนําของ

พอของพวก เขา ในเรื่องการรอง เพลงใน
วิหารของพระ ยาหเวห โดยรองคลอไปกับ
ฉาบ พิณ ใหญและพิณ เล็ก เป็นการ รับ ใช
อยูในบานของพระเจา อา สาฟ เฮ มานและ
เย ดู ธูนอยูภาย ใตคํา สัง่ของกษตัริย ดา วิด
๗คนพวก น้ีและญาติๆของพวก เขาที่มาจาก
เผาเลวี ได รับการฝึกฝนในเรื่องดนตรี มา
พวก เขาทุก คนลวนมีความชํานาญในการ
รอง เพลงสรรเสริญพระ ยาหเวห พวก เขา
มีจํานวนทัง้หมดสอง รอยแปด สิบ แปด คน
๘พวกเขาทุกคน ทัง้หนุมและแก ทัง้ครูและ
นักเรียน ตางก็ตองจับสลากแบงหน าที่กัน
๙สลากอัน แรกตกเป็นของพวกอา สาฟคือโย
เซฟ ญาติๆและลูก หลานของ เขา รวม
ทัง้หมดสิบสองคน

อันที่สองตกเป็นของเกดาลิยาห ญาติๆและ
ลูกหลานของเขารวมทัง้หมดสิบสองคน

๑๐อันที่ สามตกเป็นของศัก เกอร ลูก หลาน
ของเขาและญาติๆของเขารวมทัง้หมดสิบ
สองคน

๑๑อันที่ สี่ตกเป็นของอิส รี ลูก หลานและ
ญาติๆของเขารวมทัง้หมดสิบสองคน

๑๒อันที่ หาตกเป็นของเนธา นิยาห ลูกหลาน
และญาติๆของเขารวมทัง้หมดสิบสองคน

๑๓อันที่ หกตกเป็นของบุ คคิ ยาห ลูก หลาน
และญาติๆของเขารวมทัง้หมดสิบสองคน

๑๔อันที่เจ็ดตกเป็นของเยชาเรลาห ลูกหลาน
และญาติๆของเขารวมทัง้หมดสิบสองคน

๑๕อันที่แปดตกเป็นของเยชายาห ลูกหลาน
และญาติๆของเขารวมทัง้หมดสิบสองคน

*๒๔:๒๖ เมรารี ภาษาฮีบรูในขอที่ ๒๖ และ ๒๗ ยังเขาใจไดยาก
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๑๖อันที่เกาตกเป็นของมัทธานิยาห ลูกหลาน
และญาติๆของเขารวมทัง้หมดสิบสองคน

๑๗อันที่ สิบตกเป็นของชิ เม อี ลูก หลานและ
ญาติๆของเขารวมทัง้หมดสิบสองคน

๑๘อันทีส่ิบเอ็ดตกเป็นของอาซาเรล ลูกหลาน
และญาติๆของเขารวมทัง้หมดสิบสองคน

๑๙อันที่ สิบ สองตกเป็นของฮา ชา บิ ยาห ลูก
หลานและญาติๆของเขารวมทัง้หมดสิบ
สองคน

๒๐อันที่สิบสามตกเป็นของชูบาเอล ลูกหลาน
และญาติๆของเขารวมทัง้หมดสิบสองคน

๒๑อันที่สิบสี่ตกเป็นของมัททีธิยาห ลูกหลาน
และญาติๆของเขารวมทัง้หมดสิบสองคน

๒๒อันที่สิบหาตกเป็นของเยเรโมท ลูกหลาน
และญาติๆของเขารวมทัง้หมดสิบสองคน

๒๓อันที่สิบ หกตกเป็นของฮา นา นิ ยาห ลูก
หลานและญาติๆของเขารวมทัง้หมดสิบ
สองคน

๒๔อันที่สิบเจ็ดตกเป็นของโยชเบคาชาห ลูก
หลานและญาติๆของเขารวมทัง้หมดสิบ
สองคน

๒๕อันที่สิบแปดตกเป็นของฮานานี ลูกหลาน
และญาติๆของเขารวมทัง้หมดสิบสองคน

๒๖อันที่ สิบ เกาตกเป็นของมัลโลธี ลูก หลาน
และญาติๆของเขารวมทัง้หมดสิบสองคน

๒๗อันที่ยี่สิบตกเป็นของเอลียาธาห ลูกหลาน
และญาติๆของเขารวมทัง้หมดสิบสองคน

๒๘อันที่ ยี่สิบ เอ็ดตกเป็นของโฮธีร ลูกหลาน
และญาติๆของเขารวมทัง้หมดสิบสองคน

๒๙อันที่ ยี่สิบ สองตกเป็นของกิด ดาล ที ลูก
หลานและญาติๆของเขารวมทัง้หมดสิบ
สองคน

๓๐อันที่ยี่สิบสามตกเป็นของมาหะซิโอท ลูก
หลานและญาติๆของเขารวมทัง้หมดสิบ
สองคน

๓๑อันที่ยี่สิบสี่ตกเป็นของโรมัมทีเอเซอร ลูก
หลานและญาติๆของเขารวมทัง้หมดสิบ
สองคน

พวกคนเฝ าประตู

๒๖ ๑ ในกลุมของพวกคนเฝ าประตู จาก
ชาวโคราห มี

เม เชเล มิ ยาหลูกชายของโคเร โคเรเป็น
ลูกชายคนหน่ึงของอาสาฟ ๒ เมเชเลมิยาห
มีลูกชาย คือ เศ คา ริ ยาหเป็นลูกชายคน
แรก เยดียาเอลเป็นคนที่สอง เศบาดิยาห
เป็นคนที่ สาม ยาทนี เอลเป็นคนที่ สี่ ๓ เอ
ลามเป็นคนที่ หา เย โฮฮา นันเป็นคนที่ หก
เอลีโฮนัยเป็นคนที่เจ็ด

๔ โอ เบด เอ โดมมีลูกชาย คือ เชไมอาหเป็น
ลูกคนแรก เยโฮซาบาดเป็นคนที่สอง โย
อาหเป็นคนที่สาม สาคารเป็นคนที่สี่ เนธัน
เอลเป็นคนที่ หา ๕อัม มี เอลเป็นคนที่ หก
อิสสาคารเป็นคนที่ เจ็ด เปอุลเลธัยเป็นคน
ที่ แปด พระเจาไดอวยพรโอ เบด-เอ โดม
*อยางแทจริง

๖ เชไม อาหลูกชายของเขาก็มีลูกชายหลาย
คนที่เป็นผูนําอยูในครอบครัวของพวก เขา
เพราะพวก เขาเป็นคนที่มีความสามารถ
๗บรรดาลูกชายของเชไม อาหคือ โอ ทนี
เรฟา เอล โอ เบดและเอล ซา บาด ยังมี
บรรดาพี่ น องของเขาซึ่งเป็นคนที่มีความ
สามารถเหมือนกัน คือ เอลีฮู กับ เสมาคิ
ยาห

๘ทัง้หมด น้ีเป็นลูก หลานของโอ เบด-เอ โดม
ทัง้ตัวพวกเขาและลูกชายทัง้หลายรวมทัง้
ญาติๆของพวก เขาลวนเป็นคนที่มีความ
สามารถและมีเรี่ยวแรงในการทํางาน รวม
ครอบครัวของโอเบด-เอโดมไดทัง้หมดหก
สิบสองคน

๙ เม เชเล มิ ยาหยังมีลูกชายและญาติๆที่มี
ความสามารถอีกสิบแปดคน

๑๐ โฮสาหคนเมรารีก็มีลูกหลานดวย คือ ชิมรี
ที่เป็นหัวหน า (เพราะถึงแมวาเขาจะไมใช
ลูกชายคน แรก แต พอของเขาก็ไดใหเขา
เป็นหัวหน า) ๑๑ ฮิลคียาหเป็นคนที่สอง เท
บาลิยาหเป็นคนที่สาม เศคาริยาหเป็นคน
ที่สี่ รวมจํานวนของลูกชายและญาติๆของ
โฮสาหไดทัง้หมดสิบสามคน
๑๒พวกผูนําที่เป็นผูชายในแผนกคนเฝ า

ประตู น้ี มีหน าที่เหมือนญาติๆของพวก เขา
ที่เป็นนัก รอง คือรับ ใชอยูภายในบานของ
พระ ยาหเวห ๑๓พวก เขาไดจับ สลากเลือก
ประตูที่ตองเฝ าเป็นครอบครัวๆไปจนครบทุก

*๒๖:๕ โอเบด-เอโดม พระเจาไดอวยพรใหแกโอเบด-เอโดมเมื่อครัง้ที่หีบแหงคําสัญญาได
มาอยูในบานของเขา ดูใน ๑ พงศาวดาร ๒๑
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ครอบครัว ไม วาจะเป็นครอบครัวที่มีขนาด
เล็กหรือขนาดใหญ

๑๔สลากของประตูทางทิศตะวัน ออกตก
เป็นของเม เชเลมิ ยาห และพวก เขาก็ไดจับ
สลากใหกับเศ คา ริ ยาหลูกชายของเม เชเล
มิ ยาห เศ คา ริ ยาหเป็นที่ ปรึกษาที่เฉลียว
ฉลาด เขาจับ สลากไดประตูทางทิศ เหนือ
๑๕ โอเบด-เอโดมไดประตูทางทิศใตและพวก
ลูกชายของเขามีหน าที่เฝ าประตูหองเก็บ
ของ ๑๖สวนชุ ปปิมและโฮ สาหเฝ าประตูทิศ
ตะวัน ตกกับประตูชัลเลเคทที่อยูบนถนนที่
ลาด ชันขึ้น ไป ยามจากแตละครอบครัวจะ
อยูตามตําแหนงของ ตน ๑๗ ในแตละวัน ที่
ประตูทิศตะวัน ออกมีชาวเลวีอยูหกคน ที่
ประตูทางทิศ เหนือมีสี่ คน ประตูทางทิศ ใต
มีสี่ คนและที่ประตูหองเก็บ ของจะมีคนเฝ า
ประจําอยูครัง้ละสองคน ๑๘สวนที่ลาน *ทาง
ทิศตะวัน ตกจะมีคนอยูบนถนนสี่ คนและมี
อยูที่ลานสองคน ๑๙คนเหลาน้ีอยูในกลุมของ
คนเฝ าประตู ที่เป็นชาวโคราหและชาวเมรารี

คลังสมบัติและเจาหนาที่แผนกอื่น
๒๐ จากเผาของเลวี อาหิยาหทําหน าที่ดูแล

คลังสมบัติของบานของพระเจา และสมบัติที่
เป็นของศักดิส์ิทธิต์างๆ

๒๑ลูก หลานของลา ดานเป็นลูก หลานของ
ชาวเกอร โชน เยฮี เอ ลีเป็นผูนําคนหน่ึงของ
ตระกูลลาดาน ๒๒ลูกหลานของเยฮี เอลี คือ
เศธามและ โย เอลนอง ชายของเศธาม พวก
เขามีหน าที่ดูแลคลังสมบัติในบานของพระ
ยาหเวห

๒๓ผูนําคน อื่นๆก็ได รับเลือกมาจากคน
อัม ราม คน อิส ฮาร คนเฮ โบ รนและคน อุส
ซี เอล ๒๔ เชบู เอลลูก หลานของเก อรโชมที่
เป็นลูกชายของโมเสสเป็นหัวหน าดูแลคลัง
สมบัติในวิหาร ๒๕ตอไป น้ีคือญาติๆของชูบา
เอล ญาติที่สืบเชื้อสายมาจากเอลีเยเซอร คือ
เรหับยาหลูกชายของเอลีเยเซอร เยชายาห
ลูกชายของเรหับยาห โยรัมลูกชายของเยชา
ยาห ศิค รีลูกชายของโย รัม และเชโล โมท
ลูกชายของศิครี ๒๖ เชโลโมทคนน้ีกับญาติๆ
ของเขารับ ผิด ชอบในการดูแลทรัพยสมบัติ
ทัง้หมดที่กษตัริย ดา วิด พวกผูนําครอบครัว

และพวกผู บังคับบัญชากองพันและกอง รอย
รวม ทัง้พวกแมทัพของกองทัพ ไดอุทิศ ไว
ใหกับพระยาหเวห ๒๗ของที่ถูกยึดมาไดจาก
การทําสงครามนัน้ พวกเขาไดอุทิศเป็นของ
ขวัญ เพื่อใชในการซอมแซมบานของพระ
ยาหเวห ๒๘ เชโลโมทคนน้ีและญาติๆของเขา
ยังตองรับผิดชอบดูแลของทัง้หมดที่ซามูเอล
ผูที่เห็นนิมิต †ซาอูลลูกชายของคีช อับเนอร
ลูกชายของเนอร และโยอาบลูกชายของนาง
เศรุยาหไดอุทิศไว

๒๙ เคน า นิ ยาหกับพวกลูกชายของเขาได
รับมอบหมายจากคนอิสฮารใหทํางานอยูภาย
นอก วิหาร เป็นเจา หน าที่ศาลและผู ตัดสิน
เหนือชนชาติอิสราเอล ๓๐ ฮา ชา บิ ยาหกับ
ญาติๆของเขาที่มีความสามารถรวมหน่ึงพัน
เจ็ด รอย คนได รับมอบ หมายจากคนเฮ โบ
รนใหรับ ผิด ชอบชนชาติอิสราเอลที่อาศัย
อยูทางฝ่ังตะวัน ตกของแมน้ําจอรแดนใน
งานทุก อยางของพระ ยาหเวหและงานรับ ใช
ของกษตัริย ๓๑สวนคนเฮโบรน มี เยรียาห
เป็นหัวหน าตามบัญชีราย ชื่อเชื้อ สายของ
ครอบครัวพวกเขา (ในปีที่สี่สิบที่ดาวิดครอง
ราชย นัน้พวกเขาไดตรวจบัญชีรายชื่อ และ
ไดพบคนที่มีความสามารถในหมูของพวก
เขาที่เมืองยาเซอรในกิเลอาด) ๓๒ เยรียาหมี
ญาติสอง พันเจ็ด รอย คนซึ่งลวนเป็นคนที่มี
ความสามารถและเป็นผูนําครอบครัวทัง้ สิน้
กษตัริย ดา วิดจึงไดแตง ตัง้พวก เขาขึ้นเหนือ
ชาวรูเบน ชาวกาดและครึ่งหน่ึงของเผามนัส
เสห ใหดูแลธุระทัง้หมดของพระเจาและของ
กษตัริย

กองตางๆของกองทัพ

๒๗ ๑ตอ ไป น้ีคือราย ชื่อของชาว
อิสราเอลที่เป็นผูนําครอบครัว เป็น

นาย พันนาย รอย เป็นเจา หน าที่ของพวก
ชาวอิสราเอล ที่รับ ใชกษตัริยในทุก เรื่องที่
เกี่ยวของกับกองทหาร ที่ผลัด เปลี่ยนเวรใน
แตละเดือนตลอดปี แตละกองมีทหารอยูสอง
หมื่นสี่พันคน
๒ยาโชเบอัมลูกชายของศับดเีอล เป็นผูรับผิด
ชอบกองเวรกองแรกสําหรับเดือนแรก ใน
กอง เวรของเขามีทหารอยูสอง หมื่นสี่ พัน

*๒๖:๑๘ ลาน คําน้ียังไมสามารถระบุความหมายที่แนนอน
†๒๖:๒๘ ผูที่เห็นนิมิต เป็นอีกคําหน่ึงที่หมายถึงผูพูดแทนพระเจา ดูใน ๑ ซามูเอล ๙:๙-๑๑
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คน ๓ยา โชเบ อัมเป็นลูก หลานของเปเรศ
เขาเป็นหัวหน าของผู บังคับบัญชาทัง้หมด
ในกองทัพ เขาเขาเวรในเดือนที่หน่ึง

๔ โดดยัคนอาโหอาห เป็นผูรับผิดชอบกองเวร
สําหรับเดือนทีส่อง มกิโลทเป็นรองหัวหน า
ของกองนัน้ ในกองเวรของเขามีทหารอยู
สองหมื่นสี่พันคน

๕ เบ ไน ยาหลูกชายของหัวหน านักบวชเย โฮ
ยาดา เป็นผู บังคับบัญชากองเวรที่ สาม
สําหรับเดือนที่ สาม ในกองเวรของเขามี
ทหารอยูสอง หมื่นสี่ พัน คน ๖ลูกชายของ
เขาคืออัม มี ซา บาดเป็นรองหัวหน าของ
กองเวรน้ี เบไนยาหคนน้ีเป็นทหารกลาอยู
ในหมูวีรบุรุษสามสิบคน และเป็นผูนําของ
สามสิบคนนัน้ดวย

๗อา สา เฮลที่เป็นนอง ชายของโย อาบเป็นผู
บังคับบัญชากองทัพที่ สี่สําหรับเดือนที่ สี่
และเศ บาดิ ยาหลูกชายของเขาเป็นรอง
หัวหน าของกองเวรน้ี ในกองเวรของเขามี
ทหารอยูสองหมื่นสี่พันคน

๘ชัมหุทคนอิสราห เป็นผบูังคับบัญชากองเวร
ทีห่าสําหรับเดือนทีห่า ในกองเวรของเขามี
ทหารอยูสองหมื่นสี่พันคน

๙อิราลูกชายของอิก เขชคนเท โค อา เป็นผู
บังคับบัญชากอง เวรที่ หกสําหรับเดือน ที่
หก ในกองเวรของเขามีทหารอยูสองหมื่น
สี่พันคน

๑๐ เฮ เลสคนเป โลนจากเผาเอ ฟ รา อิม เป็น
ผูบังคับบัญชากองเวรที่เจ็ด สําหรับเดือนที่
เจ็ด ในกองเวรของเขามีทหารอยูสองหมื่น
สี่พันคน

๑๑สิบ เบคัยคนหุ ชาห จากครอบครัวของ
เศ ราห เป็นผู บังคับบัญชากอง เวรที่ แปด
สําหรับเดือนที่ แปด ในกอง เวรของเขามี
ทหารอยูสองหมื่นสี่พันคน

๑๒อาบี เย เซอรคนอา นา โธท จากเผาเบน
ยา มิน เป็นผู บังคับบัญชากอง เวรที่ เกา
สําหรับเดือนที่ เกา ในกอง เวรของเขามี
ทหารอยูสองหมื่นสี่พันคน

๑๓มา หะ รัยชาวเน โท ฟาห จากครอบครัว
เศ ราห เป็นผู บังคับบัญชากอง เวรที่ สิบ
สําหรับเดือนที่ สิบ ในกอง เวรเขามีทหาร
อยูสองหมื่นสี่พันคน

๑๔ เบไนยาหคนปิรา โธน จากเผาเอฟราอิม
เป็นผูบังคับบัญชากองเวรที่สิบเอ็ด สําหรับ

เดือนที่ สิบ เอ็ด ในกองเวรของเขามีทหาร
อยูสองหมื่นสี่พันคน

๑๕ เฮ ลดัยชาวเน โทฟาห จากครอบครัวของ
โอทนีเอล เป็นผูบังคับบัญชากองเวรที่สิบ
สอง สําหรับเดือนที่สิบสอง ในกองเวรของ
เขามีทหารอยูสองหมื่นสี่พันคน

พวกผูนํากลุมครอบครัว
๑๖ตอ ไป น้ีคือราย ชื่อของพวกผูนําเผา

ตางๆของอิสราเอล
สําหรับชาวรูเบน คือ เอลีเยเซอรลูกชายของ
ศิครี

สําหรับชาวสิ เมโอน คือ เชฟาทิยาหลูกชาย
ของมาอาคาห

๑๗สําหรับชาวเลวี คือ ฮาชาบยิาหลูกชายของ
เคมูเอล

สําหรับชาวอาโรนคือศาโดก
๑๘สําหรับชาวยูดาหคือ เอลีฮู พี่ชายคนหน่ึง
ของดาวิด

สําหรับชาวอิสสาคาร คือ อมรีลูกชายของมี
คาเอล

๑๙สําหรับชาวเศบูลุน คือ อิชมัยอาหลูกชาย
ของโอบาดียาห

สําหรับชาวนัฟทาลี คือ เยเรโมทลูกชายอัสรี
เอล

๒๐สําหรับชาวเอฟราอิม คือ โฮเชยาลูกชาย
ของอาซาซิยาห

สําหรับครึ่งหน่ึงของเผามนัสเสห คือ โยเอล
ลูกชายของเปดายาห

๒๑สําหรับอีกครึ่ง หน่ึงของเผามนัส เสหในกิ
เลอาด คือ อิดโดลูกชายของเศคาริยาห

สําหรับชาวเบนยามิน คือ ยาอาซีเอลลูกชาย
ของอับเนอร

๒๒สําหรับชาวดาน คือ อาซาเรลลูกชายของ
เยโรฮัม

คนเหลาน้ีเป็นผูนําของเผาตางๆในอิสราเอล

ดาวิดนับคนอิสราเอล
๒๓พระ ยาหเวหไดทํา ตามที่พระองคได

สัญญาไว คือทําใหชนชาติอิสราเอลมีจํานวน
มากมายมหาศาลเหมือนกับดวงดาวบน
ทองฟ า ดา วิดก็ เลยไม ไดนับคนที่มีอายุตํ่า
กวายี่สิบปีลงมา ๒๔ โย อาบลูกชายของนาง
เศ รุ ยาหไดเริ่ม ตนนับชาวอิสราเอล แตนับ
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ไมเสร็จ *เพราะความโกรธของพระเจาใน
เรื่องน้ีไดตกลงมาบนชาวอิสราเอลกอน และ
จํานวนที่นับ น้ีก็ไมไดถูกจด บันทึกลงใน
หนังสือเหตุการณประจําวันของกษตัริยดา
วิด

พวกเจาหนาที่ของกษัตริย
๒๕ตอไปน้ีคือรายชื่อของผูที่ดูแลพวกคลัง

สมบัติของกษตัริย คือ
อัส มา เวทลูกชายของอาดี เอล มีหน าที่ดูแล
พวกคลังสมบัติของกษตัริย

โย นา ธานลูกชายของอุส ซี ยาห มีหน าที่
ดูแลคลังสมบัติในชนบท ในเมืองตางๆใน
หมูบานทัง้หลายและในเมืองป อมปราการ

๒๖ เอสะรีลูกชายของเคลูบ มีหน าที่ดูแลพวก
ชาวนาที่เป็นผูไถนา

๒๗ชิเมอีชาวรามาห มีหน าที่ดูแลสวนองุน
ศับดีชาวเชฟาม มีหน าที่ดูแลผลผลิตในสวน
องุนสําหรับทําเหลาองุน

๒๘บาอัลฮานันชาวเกเดอร มีหน าที่ดูแลสวน
มะกอกกับสวนมะเดื่อที่ภูเขาเช เฟล าห
ทางทิศตะวันตก

โยอาช มีหน าที่เก็บรวบรวมน้ํามันมะกอก
๒๙ชิตรัยชาวชาโรน มีหน าที่ดูแลฝูงวัวในทุง
หญาชาโรน

ชา ฟัทลูกชายของอัด ลัย มีหน าที่ดูแลฝูงวัว
ตามหุบเขาตางๆ

๓๐ โอบิลชาวอิชมาเอล มีหน าที่ดูแลฝูงอูฐ
เยเดยาหชาวเมโรโนท มีหน าที่ดูแลฝูงลา
๓๑ยาซีสชาวฮาการ มีหน าที่ดูแลฝูงแกะ
คน เหลา น้ีคือเจา หน าที่ผูดูแลทรัพยสมบัติ
ของกษตัริยดาวิด

๓๒ โยนาธานลุงของดาวิด เป็นที่ปรึกษาที่
เฉลียวฉลาดและเป็นผู จด บันทึก †เยฮี เอล
ลูกชายฮัค โม นีดูแลพวกลูกชายของกษตัริย
๓๓อาหิโธเฟลเป็นที่ปรึกษาของกษตัริย และ
หุ ชัยชาวอาร คีเป็นเพื่อนของกษตัริย ๓๔ผู
ที่สืบทอดตอจากอา หิโธ เฟลคือเย โฮ ยาดา

ลูกชายของเบไนยาห กับอาบียาธาร สวนโย
อาบไดเป็นแมทัพในกองทัพของกษตัริย ดา
วิด

แผนงานของดาวิดเกี่ยวกับวิหาร

๒๘ ๑ดา วิดไดรวบรวมเอาพวก ผูนํา
ทัง้ หลายมาอยูในเมืองเยรูซาเล็ม

คือ พวก ผูนําของอิสราเอล ผูนําของแตละ
เผา ผูนําของหนวยงานตางๆที่รับ ใชกษตัริย
พวกนายพันนายรอย พวกเจา หน าที่ที่ดูแล
ทรัพยสมบัติและฝูงสัตวของกษตัริย และ
ของพวกลูกชายกษตัริย รวมทัง้พวกเจา
หน าที่วัง พวกวีรบุรุษนักรบ และคนสําคัญ
ทุกคน

๒กษตัริยดา วิดไดยืนขึ้นและพูดวา “พี่
น องและประชาชนทัง้หลายของเรา ฟังทางน้ี
เราไดตัง้ใจไวแลวที่จะสรางที่พักสําหรับหีบ
แหงขอ ตกลงของพระ ยาหเวหเพื่อใหเป็นที่
วางเทา ‡สําหรับพระเจาของพวกเรา และ
เราไดเตรียมการที่จะสรางมันไวแลว ๓แต
พระเจาไดพูดกับเราวา ‘เจาจะไมไดเป็นผู ที่
สรางบานสําหรับชื่อของเรา เพราะเจาไดทํา
สงครามหลายครัง้และเจาไดฆาคนไปเป็น
จํานวนมาก’

๔แตพระ ยาหเวหพระเจาของอิสราเอลได
เลือกเราออกมาจากครอบครัวของเรา ใหมา
เป็นกษตัริยเหนืออิสราเอลตลอดไป เพราะ
พระองคไดเลือกยู ดาหใหเป็นผูนํา และใน
เผาของยู ดาหพระองคก็ไดเลือกครอบครัว
ของเรามา และในหมูลูกชายทัง้ หลายของ
พอเรา พระองคพอใจที่จะเลือกเราใหเป็น
กษตัริยเหนือชนชาติอิสราเอลทัง้หมด ๕และ
จากบรรดาลูกชายทัง้หมดของเรา ซึ่งพระ
ยาหเวหไดใหลูกชายไวกับเราหลายคน
พระองคไดเลือกซา โลม อนลูกชายของเรา
ใหขึ้นนัง่บนบัลลังกของอาณาจักรของพระ
ยาหเวหเหนือชนชาติอิสราเอลทัง้หมด
๖พระองคไดพูดกับเราวา ‘ซาโลมอนลูกชาย

*๒๗:๒๔ โยอาบ … เสร็จ พระเจาไดหยุดเขาไว ดูใน ๑ พงศาวดาร ๒๑:๑-๓๐
†๒๗:๓๒ ผู จดบันทึก คนที่ทําหน าที่จดบันทึกหรือคัดลอกบรรดาหนังสือหรือจดหมาย คน
เหลา น้ีไดใชเวลาในการเขียนสิ่งตางๆมากจน กระทัง่กลายเป็นผู ชํานาญที่รูความ หมายของ
ตัวหนังสือเป็นอยางดี
‡๒๘:๒ ที่วางเทา ปกติแลวจะเป็นแทนขนาดเล็กที่อยูดานหน าของเกาอี้ แตในที่น้ีหมายถึง
วิหาร เหมือนกับวาพระเจาคือกษตัริยที่นัง่อยูบนเกาอีข้องพระองคและพักเทาของพระองค
ไวบนตึกที่ดาวิดตองการจะสรางขึ้น
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ของเจา จะเป็นผู ที่สรางวิหาร และพวกลาน
วิหารของเรา เพราะเราไดเลือกเขาใหเป็น
ลูกชายของเรา และเราจะเป็นพอของเขา
*๗และเราจะทําใหอาณาจักรของเขามัน่คง
ตลอดไป ถาเขายังตัง้ใจที่จะเชื่อฟังคําสัง่
และกฎทุกขอของเราเหมือนที่เขาทําอยูใน
วันน้ี’

๘และตอนน้ี ทามกลางสายตาของชนชาติ
อิสราเอลทัง้หมด ในที่ ประชุมของพระ
ยาหเวหน้ี และตอหูของพระองค เราขอ
กําชับใหพวกทานทําตามคําสัง่ทัง้หมดของ
พระ ยาหเวหพระเจาของพวกทานอยาง
ระมัดระวัง เพื่อพวกทานจะไดเป็นเจาของ
แผน ดินที่ดีแหงน้ี และมอบมันเป็นมรดกให
กับลูกกับหลานของทานตลอดไป

๙สวนเจา ซา โลม อนลูกพอ ใหยอมรับ
พระเจาของพอเจาไว และรับ ใชพระองค
อยางสุดใจ และดวยความเต็มใจของเจา
เพราะพระ ยาหเวหตรวจสอบจิตใจทุกดวง
และเขาใจความคิดทุกความคิด ถาเจาคนหา
พระองค เจาก็จะพบพระองค แตถาเจาละทิง้
พระองค พระองคก็ทอดทิง้เจาตลอดไป ๑๐ดู
เถิด พระ ยาหเวหไดเลือกเจาเพื่อจะใหสราง
วิหารไวใหเป็นสถานที่ศักดิส์ิทธิข์องพระองค
ใหกลาหาญไวและลงมือทําเถิด”

๑๑แลวดาวิดก็ไดมอบแผนผังใหกับซาโลม
อนลูกชายของเขา เป็นแบบของหองดาน
หน าของวิหาร กับพวกตึกของมัน พวกหอง
เก็บสมบัติ พวกหองดานบน พวกหองดาน
ใน และหองสําหรับหีบศักดิส์ิทธิท์ี่ความไม
บริสุทธิจ์ากบาปจะถูกชําระ ๑๒ยังมีแผนผัง
สําหรับอยางอื่นที่เขาไดคิดเอาไว คือแผนผัง
สําหรับลานของวิหารของพระ ยาหเวห และ
สําหรับหองตางๆที่อยูรอบๆลานนัน้ พวกหอง
เก็บสมบัติของวิหารของพระเจา และพวก
หองเก็บของขวัญที่อุทิศใหกับพระ ยาหเวห
๑๓ผังสําหรับกลุมเวรของพวกนักบวช และ
ชาวเลวี สําหรับงานรับ ใชทัง้หมดในวิหาร
ของพระ ยาหเวห สําหรับขาว ของเครื่องใช
ทุกอยางที่ใชในงานรับ ใชในวิหารของพระ
ยาหเวห ๑๔และยังมีรายละเอียดน้ํา หนัก
ของทองคําที่ใชสําหรับขาว ของเครื่องใชทุก
อยางที่ทําจากทองคํา ในงานรับ ใชแตละ

อยาง และรายละเอียดของน้ํา หนักเงินที่ใช
สําหรับเครื่องใชที่ทําจากเงิน ในงานรับ ใช
แตละอยาง ๑๕และบอกถึงน้ํา หนักทองคํา
ของโคมไฟยืนทองคํา และตะเกียงที่อยูใน
นัน้ บอกแมแตน้ํา หนักของทองคําที่ใชกับ
โคมไฟยืนแตละอัน และตะเกียงแตละดวง
ของมัน และบอกถึงน้ํา หนักของเงินที่ใชกับ
โคมไฟยืนที่ทําจากเงิน โดยบอกน้ําหนักของ
เงินที่จะใชสําหรับโคมไฟยืนแตละอัน และ
ตะเกียงแตละดวงของมัน น้ํา หนักของเงิน
ขึ้นอยูกับการใชงานของตะเกียงแตละดวง
๑๖มีรายละเอียดของน้ํา หนักของทองคํา
สําหรับโตะของขนมปังศักดิส์ิทธิแ์ตละตัว
และน้ํา หนักของเงินสําหรับโตะที่ทําจากเงิน
๑๗และทองคําบริสุทธิส์ําหรับทําสอม ชาม
ประพรม และเหยือก สําหรับชามที่ทําจาก
ทองคํา ดา วิดไดบอกน้ํา หนักของชามแตละ
ใบ และสําหรับชามที่ทําจากเงินก็ไดบอกน้ํา
หนักของชามแตละใบเหมือนกัน ๑๘ น้ําหนัก
ของทองคําอยางดีที่ใชทําแทนบูชาเผาเครื่อง
หอม ยังมีแบบสําหรับสรางรถรบทองคํา ซึ่ง
ก็คือทูต สวรรคที่มีปีกสององคที่กางปีกของ
พวกทานออกอยูบนฝาของหีบแหงขอ ตกลง
ของพระ ยาหเวห ทูตทัง้สององคน้ีทําจาก
ทองคํา

๑๙ดาวิดไดเขียนสิ่งเหลาน้ีใหกับซาโลมอน
ตามที่พระ ยาหเวหไดมอบใหกับเขา เพื่อทํา
ใหซา โลม อนเขาใจรายละเอียดทัง้หมดของ
แผนผัง

๒๐แลวดา วิดพูดกับซา โลม อนลูกชายของ
เขาวา “เขม แข็งและกลาหาญไว ลงมือทํา
เถิด อยากลัวหรือทอถอยเพราะพระยาหเวห
พระเจาของพอจะอยูกับเจา พระองคจะไม
ทิง้ลูกและไมจากลูกไปไหน แตพระองคจะ
ชวยเหลือลูกจนกวางานรับ ใชทุกอยางของ
วิหารของพระยาหเวหจะเสร็จสิน้ลง ๒๑และ
น่ีก็คือกลุมเวรตางๆของพวกนักบวชกับชาว
เลวีสําหรับงานรับ ใชในวิหารของพระเจา
และคนงานทุกคนที่มีความชํานาญในงาน
ทุกประเภทจะมาอยูกับเจา และพวกผูนํากับ
ประชาชนทัง้หมดจะอยูภายใตคําสัง่ทัง้ สิน้
ของเจา”

*๒๘:๖ เราไดเลือก … ของเขา แสดงวาพระเจาไดเลือกซาโลมอนใหเป็นกษตัริย ดูใน สดุดี
๒:๗
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ของถวายสําหรับการสรางวิหาร

๒๙ ๑กษตัริย ดา วิดได พูดกับคนใน
ที่ชุมนุมทัง้หมดวา “ซา โลม อน

ลูกชายของเราผู ที่พระเจาไดเลือก ไวแลวแต
เพียงผู เดียวน้ียังเด็กและไมมีประสบการณ
และงานครัง้ น้ีก็ยิ่ง ใหญนัก เพราะวิหาร
แหง น้ีไมใชสรางใหกับมนุษยแตใหกับพระ
ยาหเวหผู เป็นพระเจา ๒ เราไดจัด เตรียม
สิ่งของสําหรับวิหารของพระเจาของ เราอยาง
สุด กําลังของ เรา คือทองคําสําหรับสราง
สิ่งของที่ทําดวยทองคํา เงินสําหรับสราง
สิ่งของที่ทําดวยเงิน ทองสัมฤทธิส์ําหรับ
สรางสิ่งของที่ทําดวยทองสัมฤทธิ์ เหล็ก
สําหรับสรางสิ่งของที่ทําดวยเหล็กและไม
สําหรับสรางสิ่งของที่ทําดวยไม หิน โมรา
*และหินสําหรับฝัง †กระเบื้องหลากสี ‡หินมี
คาทุกชนิดและหินออน เป็นจํานวนมากมาย
มหาศาล ๓นอกจาก น้ีเรายังมีทรัพยสมบัติ
สวน ตัวที่เป็นทองคําและเงิน เราไดอุทิศตัว
เราเองใหกับวิหารของพระเจาของเราไปแลว
เราก็ เลยจะยกของพวกน้ีที่เราไดสะสมไวให
กับวิหารของพระเจาของเราดวย นอกเหนือ
ไปจากของทัง้หมดที่เราไดจัด เตรียมไวแลว
สําหรับวิหารศักดิส์ิทธิแ์หง น้ี ๔คือมีทองคํา
บริสุทธิป์ระมาณรอย ตันที่ไดมาจากเมืองโอ
ฟีร และเงินบริสุทธิป์ระมาณสอง รอยสี่ สิบ
ตัน ¶สําหรับหุมผนัง หอง ๕ทองคําสําหรับ
สรางสิ่งของที่ทําดวยทองคํา เงินสําหรับ
สรางสิ่งของที่ทําดวยเงิน และสําหรับงาน
ทุก อยางที่ชางฝีมือจะทําขึ้น ในวัน น้ีมีใคร
เต็มใจถวายตัวใหกับพระยาหเวหบาง”

๖แลวพวก ผูนําของครอบครัวทัง้ หลาย
พวก ผูนําของเผาตางๆของชนชาติอิสราเอล
พวกนายพันนายรอย รวมทัง้พวกเจาหน าที่
ที่ทํางานใหกับกษตัริยตางก็ถวาย ตัวดวย
ความ เต็มใจ ๗พวก เขาไดมอบทองคําหน่ึง
รอยเจ็ดสิบตัน เงินประมาณสามรอยสี่สิบหา
ตัน ทองสัมฤทธิห์กรอยสิบตันและเหล็กสาม
พันสี่ รอยหา สิบ ตันเพื่อใชสําหรับวิหารของ

พระเจา ๘และใครก็ตามที่มีพลอย ตาง ก็ได
มอบพลอยเหลา นัน้ไวในหองเก็บสมบัติใน
วิหารของพระ ยาหเวห ใหอยูในความ ดูแล
ของเยฮี เอลชาวเกอร โชน ๙ประชาชนตางมี
ความ สุขมาก เพราะพวก เขาถวายสิ่งตางๆ
เหลา น้ีใหกับพระยาหเวหดวยความสมัคร ใจ
และดวยความ เต็มใจ กษตัริยดา วิดเองก็มี
ความสุขมากเหมือนกัน

ดาวิดสรรเสริญพระเจา
๑๐แลวดา วิดก็ไดสรรเสริญพระ ยาหเวห

ทามกลางสายตาของคนในที่ชุมนุมทัง้หมด
ดาวิดพูดวา
“ขา แต พระ ยาหเวห พระเจาของอิสราเอล

บรรพบุรุษของพวกเรา
ขอ ใหพระองคได รับคําสรรเสริญตลอดเวลา

และตลอดไป
๑๑ขา แต พระยาหเวห ขอ ใหความยิ่ง ใหญ

พลังอํานาจ ความรุงโรจน ความสงางาม
และบารมีเป็นของพระองค

เพราะทุก สิ่งทุก อยางทัง้ บนสวรรคและใน
แผนดินโลกน้ีตางก็เป็นของพระองคทัง้
สิน้

ขา แตพระ ยาหเวห อาณาจักร น้ีเป็นของ
พระองค

ขอ พระองคได รับการยกยองสูงสุดเหนือทุก
สิ่ง

๑๒ความรํ่ารวยและเกียรติยศมาจากพระองค
พระองคปกครองเหนือทุกสิ่งทุกอยาง
ทุกสิ่งทุกอยางลวนแข็งแกรงและมีพลังดวย

มือของพระองค
และพระองคก็มีพลังที่จะสรางใครก็ไดใหยิ่ง

ใหญและแข็งแกรง
๑๓พระเจาของพวก เรา ตอน น้ี พวก เราขอ

ขอบคุณพระองค
และขอสรรเสริญชื่ออันรุงโรจนของพระองค
๑๔สิ่ง ตางๆเหลา น้ีไมไดมาจากขาพเจาและ

ประชาชนของขาพเจาหรอก ที่จริงแลว
ทุกสิ่งทุกอยางลวนมาจากพระองค

*๒๙:๒ หินโมรา หินกึ่งมีคาที่มีสีฟ าหรือเทาเป็นชัน้ๆ
†๒๙:๒ ฝัง กรอบสําหรับฝังหินมีคา
‡๒๙:๒ กระเบือ้งหลากสี แปลตรงๆไดวา “พวกหินที่ติดไวดวยปูนขาว”
¶๒๙:๔ สองรอยสี่สิบตัน หรือ เจ็ดพันตะลันต
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และพวก เราขอมอบคืนใหกับพระองคในสิ่ง
ที่พวกเราไดรับมา

๑๕ที่จริงแลว พวก เราเป็นชาวตาง ชาติตอ
หน าพระองค และเป็นเพียงผู ผาน ทาง
เหมือนกับบรรพบุรุษทัง้หมดของพวก
เรา

วันเวลาของพวก เราบนโลกน้ีเป็นเหมือน เงา
และไมมีความหวัง

๑๖ขา แตพระ ยาหเวหผูเป็นพระเจา ทรัพย
สมบัติทัง้หมดน้ีที่พวกเราไดรวบรวมมา

เพื่อที่จะมาสรางวิหารใหกับพระองค
เพื่อเป็นเกียรติใหกับชื่ออันศักดิส์ิทธิข์อง

พระองค
ลวนแตมาจากพระองคและเป็นของพระองค

ทัง้สิน้
๑๗พระเจาของขาพเจา ขาพเจารูวาพระองค

ตรวจสอบจิตใจและยินดีกับความจริงใจ
ขาพเจาเต็มใจใหสิ่งของทัง้หมดเหลา น้ีดวย

ความจริงใจ
และตอนน้ี ขาพเจารูสึกชื่นชมยินดีที่ไดเห็น
ประชาชนของพระองคที่ น่ีไดมาถวายของให

กับพระองคดวยความเต็มใจ
๑๘ขา แตพระ ยาหเวห พระองคเป็นพระเจา

ของบรรพบุรุษของพวกเรา
คือ อับราฮัม อิสอัค และยาโคบ
ขอพระองครักษาเจตนาแบบ น้ีในจิตใจของ

คนของพระองคตลอดไป
และนําหัวใจของพวกเขาใหหันมาสูพระองค
๑๙สวนซาโลมอนลูกชายของขาพเจา
โปรดใหเขาเต็มใจที่จะรักษาพวกคําสัง่ ความ

ตองการและกฎตางๆของพระองค
เพื่อที่จะทําตามนัน้ทัง้หมด
และเขาจะไดสรางวิหารซึ่งขาพเจาไดเตรียม

ของพรอมที่จะทําอยูแลว”
๒๐แลวดาวิดก็ไดพูดกับที่ชุมนุมทัง้หมดวา

“ใหสรรเสริญพระ ยาหเวหพระเจาของพวก
ทาน” และที่ชุมนุมทัง้หมดก็สรรเสริญพระ
ยาหเวหพระเจาของบรรพบุรุษของพวก เขา
และพวก เขาก็คํานับลงและหมอบกราบพระ
ยาหเวหและกษตัริย

ซาโลมอนไดเป็นกษัตริย
(๑ พกษ. ๒:๑๐-๑๒)

๒๑ ในวันตอ มา พวก เขาไดถวายเครื่อง
สัตวบูชาใหแกพระยาหเวห พวกเขาก็ไดเผา
สัตวทัง้ตัวใหกับพระยาหเวห เป็นวัวตัวผูพัน
ตัว แกะตัวผูพัน ตัวและลูก แกะตัวผูพัน ตัว
และยังไดถวายเครื่องดื่มบูชา และเครื่อง
สัตวบูชาอื่นๆอยางลน เหลือ สําหรับชนชาติ
อิสราเอลทัง้หมด ๒๒และพวกเขาตางกินและ
ดื่ม กันตอ หน าพระ ยาหเวหในวัน นัน้ ดวย
ความสนุกสนานอยางยิ่ง
พวก เขาไดยกซา โลม อนลูกชายของ

กษตัริยดา วิดใหขึ้นเป็นกษตัริยอีกเป็นครัง้ที่
สอง *พวกเขาไดแตงตัง้ซาโลมอนใหเป็นเจา
ชายของพระยาหเวห และแตงตัง้ศา โดกให
เป็นนักบวช

๒๓แลวซา โลม อนก็ไดขึ้นนัง่บนบัลลังก
ของพระ ยาหเวห ไดเป็นกษตัริยแทนที่ดา
วิดพอของเขา และเขาก็ประสบความ สําเร็จ
ชาวอิสราเอลทัง้หมดตางเชื่อ ฟัง เขา ๒๔พวก
ผูนํา นักรบทัง้หมดและบรรดาลูกชายของ
กษตัริยดา วิดไดสัญญาที่จะจงรักภักดีกับ
กษตัริยซา โลม อน ๒๕และพระ ยาหเวหก็
ไดทําใหซา โลม อนยิ่ง ใหญในสายตาของ
ชนชาติอิสราเอลทัง้หมด และใหความโออา
ตระการกับเขาอยางที่ไมมีกษตัริยองคไหน
ในอิสราเอลเคยมีมากอน

ดาวิดตาย
๒๖ดา วิดลูกชายของเจส ซีไดเป็นกษตัริย

เหนือชนชาติอิสราเอล ๒๗ เขาครองบัลลังก
อยูเหนือชนชาติอิสราเอลทัง้หมดสี่ สิบ ปี เขา
ปกครองอยูในเมืองเฮ โบ รนเจ็ดปีและอยูใน
เยรูซาเล็มสามสิบสามปี ๒๘ เขาตายลงในวัย
อันสมควร ดวยอายุที่มาก แลว ทามกลาง
ความรํ่ารวยและเกียรติยศ แลวซาโลมอนที่
เป็นลูกชายของเขาก็ไดเป็นกษตัริยสืบตอ
จากเขา

๒๙ เหตุการณตางๆในยุคของกษตัริยดา วิด
ตัง้แต ตนจนจบไดเขียนไวในหนังสือบันทึก

*๒๙:๒๒ ไดยกซาโลมอน … ที่สอง ซาโลมอนไดรับเลือกใหเป็นกษตัริยครัง้แรกเมื่อครัง้
ที่อาโดนียาหที่เป็นพี่ชายหางๆของเขาไดพยายามตัง้ตนขึ้นเป็นกษตัริย ดูใน ๑ พงศกษตัริย
๑:๕-๓๙
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ของซามู เอลผูที่ เห็น นิมิต ในหนังสือบันทึก
ของนา ธันผู พูด แทน พระเจาและในหนังสือ
บันทึกของกาดผู ที่ เห็น นิมิต ๓๐พรอม กับ
ราย ละเอียดสิ่งที่เกิด ขึ้นในสมัยของ ดา วิด

อํานาจของ เขา และเหตุการณทัง้หมดที่มี
ผลกระทบกับเขา และชนชาติอิสราเอล รวม
ทัง้อาณาจักรอื่นๆทัง้หลายดวย
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