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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
1  พงศ์  กษัตรยิ ์

เราไม่ รู ้วา่ใครเขียนหนังสือเล่ มน ้ี หนังสือ 1  พงศ์  กษัตรยิ ์ 
พู ดถึงความตายของกษั ตร ิย ์ดาวดิ การปกครองของกษั ตร ิ
ยซ์าโลมอน การท่ีซาโลมอนนมัสการรูปเคารพต่างประเทศ
และการแบ่ งอ ิสราเอลเป็นสองอาณาจักรในสมัยของกษั 
ตร ิยเ์รโหโบอมั เล่ มน ้ีบันทึกประว ัติ  ศาสตร ์ของกษั ตร ิย์ทัง้
หลายของยูดาห์จนถึงกษั ตร ิยเ์ยโฮรมั และประว ัติ  ศาสตร ์
ของกษั ตร ิย์ทัง้หลายของอสิราเอลจนถึงกษั ตร ิย์อาหสัยาห์
 เป้ าหมายของหนังสือ 1  และ 2  พงศ์  กษัตรยิ ์คื อบ ันทึกประ
ว ัติ  ศาสตร ์ของอสิราเอลตัง้แต่ สม ัยท่ีอสิราเอลเจรญิมากท่ี 
สุด จนถึงการสิน้สุดลงของประเทศน้ัน หวัเรอืงของสองเล่ 
มน ้ีคือวา่ พระเจ้าจะทรงอวยพระพรกษั ตร ิย์และประชาชน
เม่ือเขารกัษาพันธสัญญาของพระองค์ ไว ้ และพระเจ้าจะ
ทรง ลงโทษ ผู้ ท่ี  ไม่ เชื่อ ฟัง พระ ราช บัญญั ติ ของ พระองค์  
หนังสือ 1  พงศ์  กษัตรยิ ์บันทึกชวีติของอาหบัและเอลียาห ์
ด้วย 

 อาร ์ชบิ ชอบ  เจมส์ อาชชูร์ บอกวา่ระยะเวลาของหนังสือ
เล่ มน ี้ คือ 118  ปี 

 ดาว ิดทรงพระชรา
1  กษัตรยิ ์ ดาว ิ ดม ีพระชนมายุและทรงพระชรามากแล้ว  

แม้ เขาจะหม่ผ้าให ้พระองค์ มากก็ยงัไม่ อบอุน่ 2 เพราะฉะน้ัน
บรรดาข้าราชการของพระองค์จึงกราบทูลวา่ �ขอเสาะหา
หญิงสาวพรหมจารมีาถวายกษั ตร ิย ์เจ้ านายของข้าพระองค์
และขอให้เธออยู่งานเฉพาะพระพักตร ์พระองค์ และดูแล
พระองค์  ให ้เธอนอนในพระทรวงของพระองค์ เพื่อกษั ตร ิ
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ย ์เจ้ า นาย ของ ข้า พระองค์ จะ ได้ ทรง อบอุน่� 3 เขา จึง ได้
แสวงหานางสาวท่ีสวยงามตลอดดินแดนอสิราเอล  ได้ พบ
นางสาวอาบีชากหญิงชาวชู เนม จึงได้นําเธอมาเฝ้ากษั ตร ิ
ย์ 4 หญิงสาวคนน้ันงามยิง่นัก เธอได้ ดู แลกษั ตร ิย์และอยู ่
ปรนนิบัติ  พระองค์  แต่  กษัตรยิ ์หาทรงรว่มกับเธอไม่

อาโดนียาหว์างแผนการใหต้นเองเป็นกษั ตร ิย์
5 ฝ่ายอาโดนียาห์ โอรสของพระนางฮ ักก ีทได้ยกตัวเอง

ขึ้นกล่าววา่ �เราเองจะเป็นกษั ตร ิย�์ และท่านได้เตรยีมรถ
รบและพลม้า กับพลวิง่นําหน้าหา้สิบคนไวเ้พื่อตนเอง 6พระ
ราชบิดาของท่านก็ ไม่ เคยขัดใจท่านด้วยถามวา่ �ทําไมเจ้า
กระทําเชน่น้ี เชน่น้ัน � ท่านเป็นชายงามด้วย ท่านเกิดมา
ถัดอบัซาโลม 7 ท่านได้ปรกึษากับโยอาบบุตรชายนางเศรุ
ยาหแ์ละกับอาบยีาธาร ์ปุ โรหติ เขาทัง้สองก็ ติ ดตามและชว่ย
เหลืออาโดนียาห์ 8  แต่ ศาโดกปุโรหติ และเบไนยาห ์บุ ตรชาย
เยโฮยาดา และนาธนัผู้ พยากรณ์ กับชเิมอแีละเรอี และพวก
ทแกล้วทหารของดาว ิดม ิ ได้  อยู ่ฝ่ายอาโดนียาห์ 9 อาโดนี
ยาห ์ได้ ถวายแกะ  ววั และสัตวอ์ว้นพเีป็นเครือ่งบู ชา  ณ ศิลา
แหง่โศเฮเลทซ่ึงอยู่ข้างๆเอนโรเกล และท่านได้เชญิพี่น้อง
ทัง้สิน้ของท่าน คือราชโอรสของกษั ตร ิย์ และประชาชนทัง้
สิน้แหง่ยูดาห ์ท่ี เป็นข้าราชการของกษั ตร ิย์ 10  แต่ ท่านมิ ได้ 
เชญินาธนัผู้ พยากรณ์ หรอืเบไนยาห์ หรอืพวกทแกล้วทหาร
หรอืซาโลมอนอนชุาของท่าน

นาธ ันก ับพระนางบัทเชบาวางแผนการ
11  แล ้วนาธ ันก ็ทูลพระนางบัทเชบาพระชนนีของซาโลม

อนวา่ � พระองค์  ไม่ ทรงได้ยนิหรอืวา่ อาโดนียาห์ โอรสของ
พระนางฮ ักก ีทได้ทรงราชย ์แล้ว และดาวดิเจ้านายของข้า
พระองค์ ก็  มิได้ ทรงทราบเรือ่ง 12 เพราะฉะน้ันบัดน้ีขอข้า
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พระองค์ถวายคําปรกึษา เพื่อพระองค์จะได้ทรงชว่ยชวีติ
ของพระองค์ และชวีติของซาโลมอนโอรสของพระองค์ ไว ้
13 ขอเสด็จเข้าเฝ้ากษั ตร ิย ์ดาวดิ และกราบทูลพระองค์ วา่ � 
โอ  กษัตรยิ ์ เจ้ านายของหม่อมฉัน  พระองค์  ได้ ทรงปฏิญาณ
กับสาวใช้ของพระองค์ ไว ้ มิใช ่ หรอืวา่ �ซาโลมอนบุตรของ
เจ้าจะครองสมบั ติ ต่อ จากเราแน่ นอน และจะ น่ังบนบัล
ลั งก ์ของเรา�  มิใช ่ หรอื ไฉนอาโดนียาห์ จึงทรงครองเล่า
เพคะ� 14  ดู  เถิด  ขณะท่ี  พระองค์ กราบทูลกษั ตร ิย ์อยู ่ ข้า
พระองค์จะตามเข้าไปเฝ้า และสนับสนนุพระเสาวนีย์ของ
พระองค์� 15  แล ้วพระนางบัทเชบาก็ เข ้าไปเฝ้ากษั ตร ิย ์ท่ี 
หอ้งบรรทม  กษัตรยิ ์ทรงพระชรามาก และอาบีชากชาวชูเน
มก็กําลังอยู ่ปรนนิบัติ  กษัตรยิ ์16 เม่ือพระนางบัทเชบากราบ
ถวายบังคมกษั ตร ิย ์แล้ว  กษัตรยิ ์ ก็ ตรสัถามวา่ � เจ้ าประสงค์ 
สิง่ใด � 17 พระนางทูลพระองค์ วา่ �ข้าแต่ เจ้ านายของข้า
พระองค์  พระองค์  ได้ ทรงปฏิญาณในพระนามของพระเยโฮ
วาหพ์ระเจ้าของพระองค์ต่อสาวใชข้องพระองค์ วา่ �ซาโลม
อนบุตรของเจ้าจะครองสมบั ติ ต่อจากเราแน่ นอน และเขา
จะน่ังบนบัลลั งก ์ของเรา� 18  ดู  เถิด  บัดน้ี อาโดนียาห์ทรง
ราชย ์แล้ว  แม้ว ่าพระองค์คือกษั ตร ิย ์เจ้ านายของหม่อมฉั 
นก ็หาทรงทราบไม่ 19 เธอได้ถวายววั  สัตว ์อว้นพีและแกะ
เป็ นอ ันมาก และได้เชญิบรรดาโอรสของกษั ตร ิย์ กับอาบียา
ธาร ์ปุ โรหติ กับโยอาบผู้บัญชาการกองทัพ  แต่ ซาโลมอนผู้ 
รบัใช ้ของพระองค์ เธอหาได้เชญิไม่ 20  โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์ เจ้ 
านายของหม่อมฉัน อสิราเอลทัง้สิ ้นก ็ เพ่งดู  พระองค์ เพื่อ
พระองค์จะตรสัแก่เขาวา่ จะทรงให ้ผู้ ใดน่ังบนบัลลั งก ์ขอ
งกษั ตร ิย ์เจ้ านายของหม่อมฉันแทนพระองค์ 21  มิ ฉะน้ัน
จะเป็นดังน้ี คือเม่ือกษั ตร ิย ์เจ้ านายของหม่อมฉันล่วงลับ
ไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ แล้ว หม่อมฉันและซาโลม
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อนบุตรของหม่อมฉั นก ็จะตกเป็นฝ่ายผิด� 22  ดู  เถิด ขณะ
เม่ือพระนางกําลังกราบทูลกษั ตร ิย ์อยู ่นาธนัผู้ พยากรณ์  ก็  
เข้ามา 23 เขาทัง้หลายจึงกราบทูลกษั ตร ิย ์วา่ � ดู  เถิด นาธนัผู้ 
พยากรณ์ � เม่ือนาธนัเข้ามาต่อพระพักตร ์กษัตรยิ ์เขาก็ซบ
หน้าลงถึงพื้นถวายคํานับกษั ตร ิย์ 24 และนาธนักราบทูลวา่
� โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์ เจ้ านายของข้าพระองค์  พระองค์ รบัสัง่ไว ้
หรอืวา่ �อาโดนียาห์จะครองต่อจากเรา และจะน่ังบนบัลลั 
งก ์ของเรา� 25 เพราะวนัน้ีเธอได้ลงไปถวายววั  สัตว ์อว้นพี
และแกะเป็ นอ ันมาก และได้เชื้อเชญิบรรดาโอรสของกษั ตร ิ
ย์ ทัง้ผู้บัญชาการกองทัพ และอาบียาธาร ์ปุ โรหติ และดู เถิด 
เขาทัง้หลายกําลั งก ิน ด่ืมต่อหน้าเธอและกล่าววา่ �ขอก
ษั ตร ิย์อาโดนียาห์ทรงพระเจรญิ� 26  แต่ ส่วนข้าพระองค์ 
ผู้รบัใช ้ของพระองค์ และศาโดกปุโรหติ กับเบไนยาห ์บุ ตร
ชายเยโฮยาดา และซาโลมอนผู้ รบัใช ้ของพระองค์เธอหา
ได้เชญิไม่ 27  เหตุการณ์  ทัง้น้ี บังเกิดขึ้นโดยกษั ตร ิย ์เจ้ านาย
ของข้าพระองค์ หรอื และพระองค์ มิได้ ตรสับอกแก่ ผู้รบัใช ้
ของพระองค์ วา่ จะทรงให ้ผู้ ใดน่ังบนบัลลั งก ์ของกษั ตร ิย ์
เจ้ านายของข้าพระองค์ต่อจากพระองค์� 28  แล ้วกษั ตร ิย ์
ดาว ิดตรสัตอบวา่ �จงเรยีกบัทเชบาให้มาหาเรา� พระนาง
ก็เสด็จเข้ามาเฝ้าต่อพระพักตร ์กษัตรยิ ์และประทับยนือยู่
ต่อพระพักตร ์กษัตรยิ ์29  แล ว้กษั ตร ิยท์รงปฏิญาณวา่ �พระ
เยโฮวาห์ทรงพระชนม์ อยู ่ แน่  ฉันใด คือพระองค์ ผู้ ทรงไถ่ ช ี
วติของเราจากบรรดาความทุกข์ ยาก 30 เราได้ปฏิญาณต่อ
เจ้าในพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลวา่ �ซา
โลมอนบุตรของเจ้าจะครองสมบั ติ ต่อจากเราแน่ นอน และ
เธอจะน่ังบนบัลลั งก ์ของเราแทนเรา� เราก็จะกระทําอยา่ง
น้ั นว ันน้ี แหละ � 31  แล ้วพระนางบัทเชบาก็ซบพระพักตร์
ลงถึ งด ินถวายบังคมกษั ตร ิย์ และกราบทูลวา่ �ขอกษั ตร ิย ์
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ดาว ิดเจ้านายของหม่อมฉันจงทรงพระเจรญิเป็นนิตย�์ 32  
กษัตรยิ ์ ดาว ิดรบัสัง่วา่ �จงเรยีกศาโดกปุโรหติ และนาธนั
ผู้ พยากรณ์ กับเบไนยาห ์บุ ตรชายเยโฮยาดามาหาเรา� เขา
ทัง้หลายจึงเข้ามาเฝ้ากษั ตร ิย์ 33 และกษั ตร ิยต์ร ัสส ่ังเขา
ทัง้หลายวา่ �จงพาข้าราชการของเจ้านายของเจ้าไปจัดให้
ซาโลมอนโอรสของเราขึ้นขี่ล่อของเรา และนําเขาลงไปท่ีกี
โฮน 34 และให้ศาโดกปุโรหติ และนาธนัผู้ พยากรณ์  เจ ิมตัง้
เขาไว้เป็นกษั ตร ิย์เหนื ออ ิสราเอลท่ี น่ัน  แล ้ วท ่านทัง้หลาย
จงเป่าแตร และประกาศวา่ �ขอกษั ตร ิย์ซาโลมอนทรงพระ
เจรญิ� 35  แล ้ วท ่านทัง้หลายจงติดตามเขาขึ้นมา และเขา
จะมาน่ังบนบัลลั งก ์ของเรา เพราะวา่เขาจะได้เป็นกษั ตร ิ
ย์แทนเรา เราได้กําหนดตัง้เขาไว ้ให ้เป็นผู้ครอบครองเหนื 
ออ ิสราเอลและเหนือยูดาห�์ 36 และเบไนยาห ์บุ ตรชายเย
โฮยาดาได้กราบทูลตอบกษั ตร ิย ์วา่ �เอเมน ขอพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าแห่งกษั ตร ิย ์เจ้ านายของข้าพระองค์ตร ัสด ังน้ัน
เทอญ 37 พระเยโฮวาห ์ได้ ทรงสถิ ตก ับกษั ตร ิย ์เจ้ านายของ
ข้าพระองค์มาแล้วฉันใด  ก็ ขอทรงสถิ ตก ับซาโลมอนฉัน
น้ัน และขอทรงกระทําให้พระท่ีน่ังของพระองค์ ใหญ่ ยิง่กวา่
พระท่ีน่ังของกษั ตร ิย ์ดาว ิดเจ้านายของข้าพระองค์� 38 ดัง
น้ันศาโดกปุโรหติ นาธนัผู้ พยากรณ์ และเบไนยาห ์บุ ตรชาย
เยโฮยาดา และคนเคเรธกัีบคนเปเลทได้ลงไปจัดให้ซาโลม
อนประทับบนล่อพระท่ีน่ังของกษั ตร ิย ์ดาว ิดและได้นําท่า
นมาถึ งก ีโฮน

การเจิมตัง้ซาโลมอนไว ้ท่ี กีโฮน
39  แล ้วศาโดกปุโรหติได้นําเขาสัตว ์ท่ี  บรรจุ น้ํามันมาจาก

พลับพลา และเจิมตัง้ซาโลมอนไว้ และเขาทัง้หลายก็ เป่า
แตร และประชาชนทัง้ปวงกล่าววา่ �ขอกษั ตร ิยซ์าโลมอนท
รงพระเจรญิ� 40 และประชาชนทัง้ปวงก็ตามเสด็จไปเป่าป่ี
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และเปรมปร ีดิ ์ด้วยความชื่นบานยิง่นัก  แผ่ นดิ นก ็แยกด้วย
เสียงของเขาทัง้หลาย

แผนการของอาโดนียาห ์พ่ายแพ้ 
41 อา โด นี ยาห์ และ บรรดา แขก ท่ี อยู ่กั บท ่าน เม่ือ รบั

ประทานเสรจ็แล้ วก ็ ได้ ยนิเสียงน้ัน และเม่ือโยอาบได้ยนิ
เสียง แตร ก็ พูด วา่ �เสียง อกึทึก ครกึโครม น้ี ท่ี ใน กรุง
หมายความวา่กระไร� 42  ขณะท่ี เขากําลังพู ดอย ู่  ดู  เถิด โย
นาธานบุตรชายอาบียาธาร ์ปุ โรห ิตก ็ มาถึง และอาโดนียาห ์
ก็  กล่าววา่ � เข ้ามาเถิด เพราะเจ้าเป็นคนมีกําลังมากจึงนํา
ข่าวดี มา � 43 โยนาธานกราบเรยีนอาโดนียาห ์วา่ � หามิได้ 
เพราะกษั ตร ิย ์ดาว ิดเจ้านายของเราทัง้ปวงได้ทรงกระทํา
ให้ซาโลมอนเป็นกษั ตร ิย์ 44 และกษั ตร ิย ์ได้ รบัสัง่ให้ศาโดก
ปุโรหติ นาธนัผู้ พยากรณ์ และเบไนยาห ์บุ ตรชายเยโฮยาดา
กับคนเคเรธีและคนเปเลทตามซาโลมอนไป และเขาทัง้
หลายก็ ได้ จัดให้ซาโลมอนประทับบนล่อพระท่ีน่ังของกษั 
ตร ิย์ 45 และศาโดกปุโรหติ กับนาธนัผู้ พยากรณ์  ได้  เจ ิมตัง้
ท่านไว ้ให ้เป็นกษั ตร ิย์  ณ กีโฮน และเขาทัง้หลายก็ขึ้นมา
จากท่ีน่ันด้วยความเปรมปร ีดิ ์เพราะฉะน้ันในกรุงจึ งอ ึกทึก
ครกึโครม  น่ี เป็นเสียงท่ีท่านทัง้หลายได้ ยนิ 46 ซาโลมอน
ได้ทรงประทับบนพระราชบัลลั งก ์ ด้วย 47 ยิง่กวา่น้ั นอ ีกบร
รดาข้าราชการของกษั ตร ิย ์ก็  เข ้าไปถวายพระพรแด่ กษัตรยิ ์ 
ดาว ิดเจ้านายของเราวา่ �ขอพระเจ้าทรงกระทําใหพ้ระนาม
ของซาโลมอนบันลือไปยิง่กวา่พระนามของพระองค์ และ
ขอทรงกระทําให ้บัลลังก์ ของซาโลมอนใหญ่ยิง่กวา่บัลลั งก ์
ของพระองค์�  แล ้วกษั ตร ิย ์ก็ ทรงโน้มพระกายลงบนแท่ นที ่ 
บรรทม 48 และกษั ตร ิย ์ก็ ตร ัสด ้วยวา่ � สาธุ การแด่พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของอสิราเอล  ผู้  ได้ ทรงประทานให ้มี คนหน่ึงน่ัง
บนบัลลั งก ข์องเราในวนัน้ี ด้วยตาของเราเองได้ เห ็นแล้ว� �
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49  แล ้วบรรดาแขกทัง้ปวงของอาโดนียาห ์ก็  กลัว และลุก
ขึ้น ต่างคนต่างไปตามทางของตน 50 ฝ่ายอาโดนียาห ์ก็  กล 
ัวซาโลมอน จึงลุกขึ้นไปจับเชงิงอนของแท่นบู ชา 51  มี คน
ไปกราบทูลซาโลมอนวา่ � ดู  เถิด อาโดนียาห ์กล ัวกษั ตร ิย์
ซาโลมอน เพราะดู เถิด เธอจับเชงิงอนท่ีแท่นบูชาอยู ่กล่าว
วา่ �ขอกษั ตร ิย์ซาโลมอนได้ปฏิญาณแก่ข้าพเจ้าในวนัน้ี วา่ 
 พระองค์ จะไม่ประหารผู้ รบัใช ้ของพระองค์ เสียด ้วยดาบ� �
52 และซาโลมอนตร ัสว ่า � ถ้าแม้ เขาสําแดงตัวได้วา่เป็นคน
ท่ี สมควร ผมสักเส้นเดียวของเขาจะไม่ตกลงยงัพื้นดิน  แต่ 
ถ้าพบความชัว่อยูใ่นตัวเขา เขาจะต้องถึงแก่ ความตาย � 53  
กษัตรยิ ์ซาโลมอนตร ัสส ่ังให้คนไปนําท่านลงมาจากแท่นบู 
ชา และท่านก็มากราบลงต่อกษั ตร ิย์ซาโลมอน และซาโลม
อนตรสัแก่ท่านวา่ �จงกลับไปวงัของท่านเถิด�

2
 ดาว ิดสัง่สอนซาโลมอน

1 เม่ือเวลา ท่ี ดาว ิดจะสิน้พระชนม์ ใกล้  เข้ามา  พระองค์ 
ทรงกําชบัซาโลมอนราชโอรสของพระองค์ วา่ 2 �เรากําลัง
จะเป็นไปตามทางของโลกแล้ว จงเข้มแข็งและสําแดงตัว
ของเจ้าให้ เป็นลูก ผู้ ชาย 3 และจงรกัษาพระบัญชากําชบั
ของ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ เจ้า คือ ดําเนิน ใน บรรดา
พระมรรคาของพระองค์ และรกัษากฎเกณฑ์ของพระองค์
พระบัญญั ติ ของพระองค์ คําตัดสินของพระองค์ และพระ
โอวาท ของ พระองค์  ดัง ท่ี  ได้  จาร ึก ไว้ ใน พระ ราช บัญญั ติ 
ของ โมเสส เพื่อ เจ้า จะ ได้ จําเรญิ ใน บรรดา การ ซ่ึง เจ้า ได้ 
กระทํา และ ใน ท่ี ใดๆ ท่ี เจ้ าไป 4 เพื่อ พระ เย โฮ วาห์ จะ ได้
รกัษาพระวจนะของพระองค์ ซ่ึงพระองค์ตรสัเก่ียวกับเรา
วา่ �ถ้าลูกหลานทัง้หลายของเจ้าระมัดระวงัในวถีิทางทัง้



1  พงศ์  กษัตรยิ ์2:5 viii 1  พงศ์  กษัตรยิ ์2:9

หลายของเขา  ท่ี จะดําเนินต่อหน้าเราด้วยความจรงิอยา่ง
สุดจิตสุดใจของเขา ( พระองค์ ตร ัสว ่า�  ราชวงศ์ จะไม่ขาด
ชายท่ีจะน่ังบนบัลลั งก ์ของอสิราเอล� 5 ยิง่กวา่น้ั นอ ีก  เจ้ 
าก็ รู ้อยู ่ แล ้ วว ่า โยอาบบุตรนางเศรุยาห ์ได้ กระทําอะไรแก่ 
เรา คือวา่เขาได้กระทําประการใดแก่ ผู้ บัญชาการทัง้สอง
แหง่กองทัพของอสิราเอล คือกระทําแก่อบัเนอร ์บุ ตรเนอ
ร์ และแก่อามาสาบุตรเยเธอร ์ท่ี โยอาบได้ ฆ่า เสีย  ทําให ้
โลหติท่ีตกในยามสงครามไหลในยามสันติ และวางโลหติ
ท่ีตกในยามสงครามลงบนรดัประคดท่ีเอวของเขา และลง
บนรองเท้าของเขา 6 เพราะฉะน้ันเจ้าจงกระทําใหเ้หมาะสม
ตามปัญญาของเจ้า อยา่ปล่อยให้ศีรษะหงอกของเขาลงไป
สู่แดนคนตายอยา่งสันติ 7  แต่ จงปฏิบั ติด ้วยความเมตตา
ต่ อบ ุตรชายทัง้หลายของบารซิลลัยคนกิเลอาด จงยอม
ให้เขาอยู่ในหมู่ คนที ่รบัประทานอยู ่ท่ี  โต ๊ะของเจ้า เพราะวา่
เม่ือเราหนีจากอบัซาโลมพี่ชายของเจ้าน้ัน เขาทัง้หลายได้
มาพบกับเราด้วยความเมตตาดังน้ันแหละ 8 และดู เถิด  
มี  ช ิเมอ ีบุ ตรเก-ราคนเบนยามินจากบ้านบาฮูรมิอยู่กับเจ้า
ด้วย เขาเป็นผู้ด่าเราอยา่งน่าสลดใจในว ันที ่เราเดินไปยงั
มาหะนาอมิ  แต่ เขามาต้อนรบัเราท่ี แม่น ้ําจอร ์แดน และ
เราจึงได้ปฏิญาณต่อเขาในพระนามพระเยโฮวาห ์วา่ �เรา
จะไม่ประหารชวีติ เจ้า ด้วยดาบ� 9 เพราะฉะน้ันบัดน้ี เจ้ า
อยา่ถือวา่เขาไม่ มีความผิด เพราะเจ้าเป็นคนมี ปัญญา  เจ้ 
าจะทราบวา่ควรจะกระทําประการใดแก่ เขา และเจ้าจงนํา
ศีรษะหงอกของเขาลงไปสู่แดนคนตายพรอ้มกับโลหติ�

 ดาว ิดสิน้พระชนม์ ซาโลมอนขึ้นครองราชย์ (1 พศด
29:23-30)
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10  แล ้ว ดา ว ิดก ็บรรทม หลับ ไป อยู่ กับ บรรพบุรุษ ของ
พระองค์ และเขาก็ฝังพระศพไว้ในนครดาวดิ 11 และเวลา
ท่ี ดาว ิดทรงครอบครองอยู่เหนื ออ ิสราเอลน้ันเป็นส่ี สิ บปี  
พระองค์ ทรงครอบครองในเฮโบรนเจ็ดปี และพระองค์ทรง
ครอบครองในกรุงเยรูซาเล็มสามสิบสามปี 12 ดังน้ันแหละ
ซา โลม อน จึง ประทับ บน พระท่ีน่ัง ของ ดา วดิ ราช บิดา ของ
พระองค์ และราชอาณาจักรของพระองค์ ก็ ดํารงมัน่คงอยู่

อาโดนียาห ์ถู กประหารชวีติ
13  แล ว้อาโดนียาหโ์อรสของพระนางฮ ักก ีทได้ เข ้าเฝ้าพระ

นางบัทเชบาพระชนนีของซาโลมอน พระนางมีพระเสาวนีย ์
วา่ � เจ้ ามาอยา่งสันติ หรอื � ท่านทูลวา่ �อยา่งสันติขอรบั
กระหม่ อม � 14  แล ้ วท ่านทูลวา่ � เกล ้ากระหม่อมมีเรือ่งท่ี
จะทูลพระองค์� พระนางมีพระเสาวนีย ์วา่ �จงพูดไปเถิด�
15 ท่านจึงทูลวา่ � พระองค์ ทรงทราบแล้ วว ่าราชอาณาจั 
กรน ้ันเป็นของกระหม่ อม และวา่บรรดาชนอสิราเอลทัง้สิ ้
นก ็หมายใจวา่ กระหม่อมจะได้ ครอบครอง  อยา่งไรก็ดี ราช
อาณาจักรก็ กล ับกลายมาเป็นของพระอนชุาของกระหม่ 
อม ด้วยราชอาณาจักรเป็นของเธอจากพระเยโฮวาห์ 16  
บัดน้ี กระหม่อมทูลขอแต่ประการเดียว ขอพระองค์อยา่ได้
ปฏิเสธเลย� พระนางมีพระเสาวนีย์ ต่อเธอวา่ �จงพูดไป
เถิด� 17 และท่านทูลวา่ �ขอพระองค์ทูลกษั ตร ิย์ซาโลม
อน (ท่านคงไม่ปฏิเสธพระองค์� คือทูลขออาบีชากชาวชู
เนมให้เป็นชายาของกระหม่ อม � 18 พระนางบัทเชบามีพระ
เสาวนีย ์วา่ � ดี  แล้ว เราจะทูลกษั ตร ิย์แทนเจ้า� 19 พระนา
งบัทเชบาจึงเข้าเฝ้ากษั ตร ิยซ์าโลมอน เพื่อทูลพระองค์ ให ้อา
โดนียาห์ และกษั ตร ิย์ทรงลุกขึ้นต้อนรบัพระนาง และทรง
คํานับพระนาง  แล้วก็ เสด็จประทับบนพระท่ีน่ังของพระองค์
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รบัสัง่ให้นําพระเก้าอี้มาถวายพระชนนี พระนางก็เสด็จประ
ทั บท ่ีเบื้องขวาของพระองค์ 20  แล ้วพระนางทูลวา่ � แม่ จะ
ขอจากเธอสักประการหน่ึง ขออยา่ปฏิเสธแม่ เลย � และกษั 
ตร ิย์ทูลพระนางวา่ �ขอมาเถิด ผมจะไม่ปฏิเสธเสด็จแม่�
21 พระนางทูลวา่ �ขอยกอาบีชากชาวชูเนมให้กับอาโดนี
ยาห์เชษฐาของเธอให้เป็นชายาเถิด� 22  กษัตรยิ ์ซาโลมอน
ตรสัตอบพระชนนีของพระองค์ วา่ �ไฉนเสด็จแม่จึงขออาบี
ชากชาวชูเนมให ้แก่ อาโดนียาห ์เล่า น่าจะขอราชอาณาจักร
ให้เขาเสียด้วย เพราะเขาเป็นพระเชษฐาของผม และฝ่าย
เขามี อาบ ียาธาร ์ปุ โรหติและโยอาบบุตรนางเศรุยาห�์ 23  
แล ้วกษั ตร ิย์ซาโลมอนทรงปฏิญาณในพระนามของพระเย
โฮวาห ์วา่ �ถ้าถ้อยคําน้ี ไม่  เป็นเหตุให ้อาโดนียาห์เสียชวีติ
ของเขาแล้ว  ก็ ขอพระเจ้าทรงลงโทษผมและให ้หน ักยิง่
กวา่ 24 เพราะฉะน้ันบัดน้ีพระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์ อยู ่ แน่  
ฉันใด  พระองค์  ผู้ ทรงสถาปนาผมไว้ และตัง้ผมไว้บนบัลลั 
งก ์ของดาวดิราชบิดาของผม และทรงตัง้ไว้เป็นราชวงศ์  
ดังท่ี  พระองค์ ทรงสัญญาไว้ อาโดนียาห์จะต้องตายในวนัน้ี 
ฉันน้ัน � 25 ดังน้ันกษั ตร ิย์ซาโลมอนจึงรบัสัง่ใช้เบไนยาห ์บุ 
ตรชายเยโฮยาดา เขาก็ไปประหารชวีติอาโดนียาห ์เสีย และ
ท่านก็ ตาย 

 อาบ ียาธาร ์ถู กไล่ออกจากหน้าท่ี ปุ โรหติ
26 ส่วนอาบียาธาร ์ปุ โรห ิตน ้ัน  กษัตรยิ ์รบัสัง่วา่ �จงไปอยู ่

ท่ี อานาโธท ไปสู่ ไร ่นาของเจ้า เพราะเจ้าสมควรท่ีจะตาย  
แต่  ในเวลาน้ี เราจะไม่ประหารชวีติเจ้า เพราะวา่เจ้าหามหบี
ขององค์พระ ผู้ เป็นเจ้าพระเจ้าไปข้างหน้าดาวดิราชบิดา
ของเรา และเพราะเจ้าได้ เข ้าส่วนในบรรดาความทุกข์ ใจ
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ของราชบิดาเรา� 27 ซาโลมอนจึงทรงขับไล่ อาบ ียาธารเ์สีย
จากหน้าท่ี ปุ โรหติของพระเยโฮวาห์ กระทําให้สําเรจ็ตามพ
ระวจนะของพระเยโฮวาห์ซ่ึงพระองค์ตรสัเก่ียวกับวงศ์วาน
ของเอลี ท่ี เมืองชโีลห์

โยอาบถูกประหารชวีติเพราะท่านฆ่าอบัเนอร์
28 เม่ือข่าวน้ีทราบไปถึงโยอาบ เพราะแม้วา่โยอาบมิ ได้  

สน ับสน ุนอ ับซาโลม ท่านได้ สน ับสนุนอาโดนียาห์ โยอาบก็ 
หนี ไปท่ี พล ับพลาของพระเยโฮวาหแ์ละจับเชงิงอนแท่นบูชา
ไว้ 29 เม่ื อม ีคนไปกราบทูลกษั ตร ิย์ซาโลมอนวา่ �โยอาบได้ 
หนี ไปท่ี พล ับพลาของพระเยโฮวาห์ และดู เถิด เขาอยู่ข้าง
แท่นบู ชาน ้ัน� ซาโลมอนรบัสัง่เบไนยาห ์บุ ตรชายเยโฮยา
ดาตร ัสว ่า �จงไปประหารชวีติเขาเสีย� 30 เบไนยาห ์ก็  มาย ัง
พลับพลาของพระเยโฮวาห ์พู  ดก ั บท ่านวา่ � กษัตรยิ ์ มี รบัสัง่
วา่ จงออกมาเถิด� ท่านตอบวา่ � ไม่ ออกไป ข้าจะตายท่ี น่ี �
 แล ้วเบไนยาห ์ก็ นําความไปกราบทูลกษั ตร ิย ์อ ี กวา่ �โยอาบ
พู ดอย ่างน้ี และเขาตอบข้าพระองค์ อยา่งน้ี � 31  กษัตรยิ ์ตรสั
ตอบเขาวา่ �จงกระทําตามท่ีเขาบอก จงประหารเขาเสีย
และฝังเขาไว้  ทัง้น้ี จะได้เอาโลหติไร้ความผิดซ่ึงโยอาบได้
กระทําให้ไหลน้ันไปเสียจากเรา และจากวงศ์วานบิดาของ
เรา 32 พระเยโฮวาห์ทรงทําให้โลหติของเขากลับมาตกบน
ศีรษะของเขาเอง เพราะวา่เขาได้ โจมตี และฆ่าชายสองคน
ท่ีชอบธรรมและดีกวา่ตัวเขาด้วยดาบ โดยท่ี ดาว ิดราชบิดา
ของเราหาทรงทราบไม่ คื ออ ับเนอร ์บุ ตรเนอร ์ผู้ บัญชาการ
กองทัพของอสิราเอล และอามาสาบุตรเยเธอร ์ผู้ บัญชาการ
กองทัพของยูดาห์ 33 ดังน้ันต้องให้โลหติของเขาทัง้สองตก
บนศีรษะของโยอาบและบนศีรษะเชื้อสายของเขาเป็นนิตย์
 แต่ ส่วนดาวดิและเชื้อสายของพระองค์ และราชวงศ์ของ
พระองค์ และราชบัลลั งก ์ของพระองค์จะมี สันติ ภาพจาก
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พระเยโฮวาห ์อยู ่ เป็นนิตย ์� 34  แล ้วเบไนยาห ์บุ ตรชายเยโฮ
ยาดาก็ขึ้นไปประหารชวีติเขาเสีย และฝังเขาไว้ในบ้านของ
เขาเองซ่ึงอยูใ่นถิน่ทุ รก ันดาร

เบไนยาห์รบั ตําแหน่งเป็นแม่ ทัพ ศาโดกรบั ตําแหน่ง
เป็นมหาปุโรหติ

35  กษัตรยิ ์ ได้ ทรงแต่งตัง้เบไนยาห ์บุ ตรชายเยโฮยาดา
เหนือกองทัพแทนโยอาบ และกษั ตร ิย ์ก็ ทรงแต่งตัง้ศาโดก
ผู้เป็นปุโรหติไวใ้นตําแหน่งของอาบียาธาร์

 ช ิเมอ ีถู กประหารชวีติ
36  แล ้วกษั ตร ิย์ทรงใช้คนไปเรยีกชิเมอ ีให ้ เข ้ามาเฝ้า และ

ตรสักับเขาวา่ �ท่านจงสรา้งบ้านอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มและ
อาศัยอยู ่ท่ีน่ัน อยา่ออกจากท่ีน่ันไปท่ีไหนเลย 37 เพราะในว ั
นที ่ท่านออกไป และข้ามลําธารขิดโรนน้ัน ท่านจงรู ้เป็นแน่ 
เถิดวา่ ท่านจะต้องตายแน่  แล ้วโลหติของเจ้าจะต้องตกบน
ศีรษะของเจ้าเอง� 38 และชิเมอีทูลกษั ตร ิย ์วา่ � ท่ี  พระองค์ 
ตร ัสน ั ้นก ็ ดี  แล้ว  ผู้รบัใช ้ของพระองค์จะกระทําตามท่ี กษัตรยิ ์ 
เจ้ านายของข้าพระองค์ตร ัสน ้ัน�  ช ิเมอีจึงได้อาศัยอยู่ใน
กรุงเยรูซาเล็มเป็นเวลานาน 39 ต่อมาเม่ือล่วงไปสามปี แล ้ว
ทาสสองคนของชิเมอ ีได้  หลบหนี ไปยงัอาคีชโอรสของมาอา
คาห ์กษัตรยิ ์เมืองกัท และเม่ือเขามาบอกชิเมอ ีวา่ � ดู  เถิด 
ทาสของท่านอยู่ในเมืองกัท� 40  ช ิเมอ ีก็  ลุ กขึ้นผูกอานขี่ลา
ไปเฝ้าอาคีชท่ีเมืองกัทเพื่อเสาะหาทาสของตน  ช ิเมอ ีได้ ไป
นําทาสของตนมาจากเมืองกัท 41 และเม่ื อม ี ผู้ กราบทูลซา
โลมอนวา่ชิ เมอ ีได้ ไปจากกรุงเยรูซาเล็มถึงเมืองกัท และ
กลับมาแล้ว 42  กษัตรยิ ์ ก็ ทรงใช ้ให ้เรยีกชิเมอีมาเฝ้าและ
ตรสักับเขาวา่ �เราได้ ให ้ท่านปฏิญาณในพระนามของพระ
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เยโฮวาห ์มิใช ่ หรอื และได้ตักเตือนท่านแล้ วว ่า �ท่านจงรู ้
เป็นแน่  วา่ ในว ันที ่ท่านออกไป  ไม่ วา่ไปท่ี ใดๆ ท่านจะต้อง
ตายแน่� และท่านก็ ได้ ตอบเราวา่ �คําตรสัท่ีข้าพระองค์ ได้ 
ยนิน้ั นก ็ ดี  แล้ว � 43 ทําไมท่านจึงไม่รกัษาคําปฏิญาณไว้ต่อ
พระเยโฮวาห์ และรกัษาคําบัญชาซ่ึงเราได้กําช ับท ่านน้ัน�
44  กษัตรยิ ์ตรสักับชเิมอ ีวา่ �ท่านเองรูเ้รือ่งเหตุรา้ยทัง้สิน้ซ่ึง
อยูใ่นใจของท่าน ซ่ึงท่านได้กระทําต่อดาวดิราชบิดาของเรา
เพราะฉะน้ันพระเยโฮวาห์จะทรงนําเหตุรา้ยมาสนองเหนือ
ศีรษะของท่านเอง 45  แต่  กษัตรยิ ์ซาโลมอนจะได้รบัพระพร
และพระท่ีน่ังของดาวดิจะตั ้งม ่ันคงต่อพระพักตรพ์ระเยโฮ
วาห ์อยู ่ เป็นนิตย ์� 46  แล ้วกษั ตร ิย์ทรงบัญชาเบไนยาห ์บุ ตร
ชายเยโฮยาดาและเขาก็ออกไปประหารชวีติชิเมอ ีเสีย ดัง
น้ันราชอาณาจักรก็ตั ้งม ัน่คงอยูใ่นพระหตัถ์ของซาโลมอน

3
ซาโลมอนทรงแต่งงานกับราชธดิาของฟาโรห์

1 ซาโลมอนได้ทรงกระทําให้เป็นทองแผ่นเดียวกั นก ับ
ฟาโรห ์กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ียปิต์ โดยได้ทรงรบัราชธดิาของฟาโรห์
และ ทรง นํา พระนาง มา ไว้ ใน นคร ของ ดา วดิ จน พระองค์
ทรงสรา้งพระราชวงัของพระองค์ และทรงสรา้งพระนิเวศ
ของพระเยโฮวาห์ และกําแพงรอบกรุงเยรูซาเล็มสําเรจ็ 2  
อยา่งไรก็ตาม ประชาชนได้ถวายสัตวบู ชา  ณ  ปู  ชน ียสถาน
สูง เพราะในเวลาน้ันยงัไม่ ได้ สรา้งพระนิเวศเพื่อพระนาม
ของพระเยโฮวาห์ 3 ซาโลมอนทรงรกัพระเยโฮวาห์ ทรง
ดําเนินตามกฎเกณฑ์ของดาวดิราชบิดาของพระองค์  เวน้
แต่  พระองค์ ทรงถวายสัตวบูชาและเผาเครือ่งหอม  ณ  ปู  ชน 
ียสถานสูง
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 กษัตรยิ ์ถวายเครือ่งสัตวบูชาท่ีเมืองกิเบโอน (2 พศด
1:2-6)

4 และกษั ตร ิย์ เสด็จไปท่ีเมืองกิเบโอนเพื่อถวายเครือ่ง
สัตวบูชาท่ี น่ัน เพราะท่ีน่ันเป็นมหาปู ชน ียสถานสูง ซาโลม
อนทรงถวายเครือ่งเผาบูชาพันตัวบนแท่นบู ชาน ัน้

ซาโลมอนทูลขอสติ ปัญญา (2 พศด 1:7-13)
5 พระเยโฮวาห์ทรงปรากฏแก่ซาโลมอนท่ีเมืองกิเบโอน

เป็นพระสุ บิ นในกลางคืน และพระเจ้าตร ัสว ่า � เจ้ าอยาก
ให้เราให้อะไรเจ้าก็จงขอเถิด� 6 และซาโลมอนตร ัสว ่า � 
พระองค์  ได้ ทรงสําแดงความเมตตายิง่ใหญ่ แก่  ดาว ิดพระ
ราชบิดาผู้ รบัใช ้ของพระองค์ เพราะวา่เสด็จพ่อดําเนินต่อ
พระพักตร ์พระองค์ ด้วยความจรงิและความชอบธรรม ด้วย
จิตใจเท่ียงตรงต่อพระองค์ และพระองค์ทรงรกัษาความ
เมตตายิง่ใหญ่ น้ี  ไว ้เพื่อเสด็จพ่อ และได้ทรงประทานบุตร
ชายคนหน่ึงแก่เสด็จพ่อให้ น่ังบนราชบัลลั งก ์ของท่านใน
วนัน้ี 7  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์  ถึง
แม้ วา่ข้าพระองค์เป็นแต่ เด็ก  บัดน้ี  พระองค์ ทรงกระทําให ้
ผู้รบัใช ้ของพระองค์เป็นกษั ตร ิย์แทนดาวดิเสด็จพ่อของข้า
พระองค์ ข้าพระองค์ ไม่ ทราบวา่จะเข้านอกออกในอยา่งไร
ถูก 8 และผู้ รบัใช ้ของพระองค์ ก็  อยู ่ท่ามกลางประชาชนของ
พระองค์  ผู้ ซ่ึงพระองค์ทรงเลือกไว้ เป็นชนชาติ ใหญ่ ซ่ึงจะ
นับหรอืคํานวณประชาชนก็ ไม่ได้ 9 เพราะฉะน้ันขอพระองค์
ทรงประทานความคิดความเข้าใจแก่ ผู้รบัใช ้ของพระองค์
เพื่อจะวนิิจฉัยประชาชนของพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะ
ประจั กษ ์ในความผิดแผกระหวา่งดีและชัว่ เพราะวา่ผู้ ใด
เล่าจะสามารถวนิิจฉัยประชาชนใหญ่ของพระองค์ น้ี  ได้ � 10  
ท่ี ซาโลมอนทูลขอเชน่น้ี ก็ เป็ นที ่พอพระทัยองค์ พระผู้เป็น
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เจ้า 11 พระเจ้าจึงตรสักับซาโลมอนวา่ �เพราะเจ้าได้ขอ
สิง่น้ีและมิ ได้ ขอชวีติยนืยาว หรอืความมัง่คัง่หรอืชวีติของ
บรรดาศั ตรู ของเจ้าเพื่อตัวเจ้าเอง  แต่  เจ้ าขอความเข้าใจ
เพื่อตัวเจ้าเองเพื่อให ้ประจักษ์ ในการวนิิจฉัย 12  ดู  เถิด เรา
จะกระทําตามคําของเจ้า  ดู  เถิด เราให ้จิ ตใจอนัประกอบ
ด้วยปัญญาและความเข้าใจ เพื่อวา่จะ ไม่ มี ใคร ท่ี เป็นอยู ่
ก่อนเจ้าเหมือนเจ้า และจะไม่ มี ใคร ท่ีขึ้นมาภายหลังเจ้า
เหมือนเจ้า 13 เราจะให ้สิ ่ง ท่ี เจ้ าไม่ ได้ ขอแก่ เจ้ า ด้วย ทัง้
ความมัง่คัง่และเกียรติ ยศ เพื่อวา่ตลอดวนัเวลาทัง้สิน้ของ
เจ้า จะไม่ มี  กษัตรยิ ์ องค์ อื่นเปรยีบเทียบกับเจ้าได้ 14 และถ้า
เจ้าจะดําเนินตามทางของเรา รกัษากฎเกณฑ์ของเรา และ
บัญญั ติ ของเราดังดาวดิบิดาของเจ้าได้ดําเนินน้ัน เราก็จะ
ให้วนัเวลาของเจ้ายนืยาว� 15 และซาโลมอนก็ต่ืนบรรทม
และดู เถิด เป็นพระ สุ บิน  แล ้วพระองค์ ก็ เสด็จมา ท่ี กรุ ง
เยรูซาเล็ม และประทับยนือยู ่หน ้าหบีพันธสัญญาของพระ
เยโฮวาห์ และถวายเครือ่งเผาบูชาและเครือ่งสันติ บูชา และ
พระราชทานเล้ียงแก่บรรดาข้าราชการของพระองค์

 การพิสูจน์  สติ ปัญญาของซาโลมอน
16  แล ้วหญิงแพศยาสองคนมาเฝ้ากษั ตร ิย์ และยนือยู่

ต่อพระพักตร ์พระองค์ 17 หญิงคนหน่ึงทูลวา่ � โอ ข้าแต่ เจ้ 
านายของข้าพระองค์ ข้าพระองค์และผู้หญิงคนน้ีอาศัยอยู่
ในเรอืนเดียวกัน และข้าพระองค์ ก็ คลอดบุตรคนหน่ึงขณะ
ท่ีนางน้ันอยู่ในเรอืน 18 ต่อมาเม่ือข้าพระองค์คลอดบุตรได้
สามวนัแล้ว นางคนน้ี ก็ คลอดบุตรด้วย และข้าพระองค์ทัง้
สองอยู ่ด้วยกัน  ไม่มี  ผู้ ใดอยู่กับข้าพระองค์ทัง้สองในเรอืน
น้ัน ข้าพระองค์ทัง้สองน้ันอยู่ในเรอืนน้ัน 19  แล ้วบุตรของ
หญิงคนน้ี ก็ ตายเสียในกลางคืน ด้วยเขานอนทับ 20 พอ
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เท่ียงคืนนางก็ ลุกขึ้น และเอาบุตรชายของข้าพระองค์ไป
เสียจากข้างข้าพระองค์  ขณะท่ี  สาวใช ้ของพระองค์หลั บอย ู่
และวางเขาไวใ้นอกของเธอ และเธอเอาบุตรของเธอท่ีตาย
แล้ วน ้ันไวใ้นอกของข้าพระองค์ 21 เม่ือข้าพระองค์ต่ืนขึ้นใน
ตอนเชา้เพื่อให ้บุ ตรของข้าพระองค์กินนม  ดู  เถิด เขาตาย
เสียแล้ว  แต่ เม่ือข้าพระองค์พินิ จด ูในตอนเชา้  ดู  เถิด เด็ก
น้ันไม่ ใช ่ บุ ตรชายท่ีข้าพระองค์คลอดมา� 22  แต่ หญิ งอ ีก
คนหน่ึงพูดวา่ � ไม่ใช ่เด็กท่ี เป็น เป็นบุตรชายของฉัน เด็ก
ท่ีตายเป็นบุตรชายของเจ้า� หญิงคนท่ี หน ่ึงพูดวา่ � ไม่ใช ่
เด็กท่ีตายเป็นบุตรชายของเจ้า และเด็กท่ี เป็น เป็นบุตรชาย
ของฉัน� เขาทัง้สองพู ดก ันดังน้ีต่อพระพักตร ์กษัตรยิ ์23  แล 
ว้กษั ตร ิยต์ร ัสว ่า �คนหน่ึงพูดวา่ �คนน้ีเป็นบุตรชายของฉัน
คือเด็กท่ี เป็นอยู ่และบุตรชายของเจ้าตายเสียแล้ว� และ
อกีคนหน่ึงพูดวา่ � ไม่ใช ่ แต่  บุ ตรชายของเจ้าตายเสียแล้ว
และบุตรชายของฉันเป็นคนท่ี มีชวีติ � � 24 และกษั ตร ิยต์ร ั
สว ่า �เอาดาบมาให้เราเล่มหน่ึง� เขาจึงเอาพระแสงดาบ
มาไวต่้อพระพักตร ์กษัตรยิ ์25 และกษั ตร ิยต์ร ัสว ่า �จงแบ่ง
เด็กท่ี มี  ช ีว ิตน ้ันออกเป็นสองท่อน และให้คนหน่ึงครึง่หน่ึง
และอกีคนหน่ึงครึง่หน่ึง� 26  แล ้วหญิงคนท่ี บุ ตรของตนย ั
งม ี ช ีวิตอยู่ น้ันทูลกษั ตร ิย์ เพราะวา่จิตใจของเธออาลัยใน
บุตรชายของเธอ เธอวา่ � โอ ข้าแต่ เจ้ านายของข้าพระองค์
ขอทรงมอบเด็กท่ี มี  ช ีว ิตน ้ันให้เขาไป และถึงอยา่งไรก็ ดี อยา่
ทรงฆ่าเสีย�  แต่ หญิ งอ ีกคนหน่ึงวา่ �อยา่ใหฉั้นเป็นเจ้าของ
หรอืของฉัน ขอทรงแบ่งเถิดเพคะ� 27  แล ว้กษั ตร ิยต์รสัตอบ
เขาวา่ �จงใหเ้ด็กท่ี มี  ช ีว ิตน ้ันแก่คนน้ัน อยา่ฆ่าเสียเลย นาง
เป็นมารดาของเด็กน้ัน� 28 อสิราเอลทัง้ปวงได้ยนิเรือ่งการ
พิพากษา ซ่ึงกษั ตร ิย์ประทานการพิพากษาน้ัน และเขาทัง้
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หลายก็เกรงกลัวกษั ตร ิย์ เพราะเขาทัง้หลายประจั กษ ์ วา่ 
พระสติปัญญาของพระเจ้าอยูใ่นพระองค์ ท่ี จะทรงวนิิจฉัย

4
ข้าราชการผู้ ใหญ่  แห ่ งอ ิสราเอลในอาณาจักรของซาโลม

อน
1  กษัตรยิ ์ซาโลมอนเป็นกษั ตร ิย์ เหนื ออ ิสราเอลทัง้ สิน้

2 และคนต่อไปน้ีเป็นข้าราชการผู้ ใหญ่ ของพระองค์ คือ อา
ซารยิาห ์บุ ตรชายศาโดกเป็นปุโรหติ 3 เอลีโฮเรฟและอาหิ
ยาห ์บุ ตรชายช ิชา เป็นราชเลขา เยโฮชาฟั ทบ ุตรชายอาหลูิด
เป็นเจ้ากรมสารบรรณ 4 เบไนยาห ์บุ ตรชายเยโฮยาดา เป็น
ผูบ้ัญชาการกองทัพ ศาโดกและอาบยีาธารเ์ป็นปุโรหติ 5 อา
ซารยิาห ์บุ ตรชายนาธนัเป็นหวัหน้าข้าหลวง ศบุดบุตรชาย
นาธนัเป็นข้าราชการผู้ ใหญ่ และเป็นพระสหายของกษั ตร ิย์
6 อาหิชารเ์ป็นเจ้ากรมวงั และอาโดนีรมับุตรชายอบัดาเป็น
ผู้ควบคุมคนท่ีทํางานโยธา

ข้าหลวงสิบสองคนเป็นผู้จัดหาเสบียงอาหารสําหรบักษั 
ตร ิย ์สํานัก 

7 ซา โลม อ นท รง มี ข้าหลวง สิบ สอง คน อยู่ เหนื ออ ิส รา
เอลทัง้ปวง เป็นผู้จัดหาเสบียงอาหารสําหรบักษั ตร ิย์และ
สําหรบักษั ตร ิย ์สํานัก ข้าหลวงคนหน่ึงจัดหาเสบียงอาหาร
สําหรบัเดือนหน่ึงในหน่ึงปี 8  ต่อไปน้ี เป็นชื่อของเขาคือ เบน
เฮอร์ ประจําแดนเทือกเขาเอฟราอมิ 9 เบนเดเคอร์ ประจํา
ในมาคาสและในชาอ ัลบ ิม เบธเชเมช และเอโลนเบธฮานัน
10 เบนเฮเสด ประจําในอารุบโบท โสโคห์และแผ่นดินเฮ
เฟอรทั์ง้สิน้ขึ้นอยูกั่บเขา 11 เบนอาบีนาดับ ประจําในบรเิวณ
โดร ์ทัง้หมด เขามีทาฟัทธดิาของซาโลมอนเป็นชายา 12 บา
อานาบุตรชายอาหลูิด ประจําในทาอานาค เมกิดโดและเบธ
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ชานทัง้หมดซ่ึงอยู่ข้างศาเรธานเชงิเมืองยสิเรเอล และตัง้
แต่เบธชานถึงอาเบลเมโฮลาห์ไปจนถึงฝากข้างโน้นของ
โยกเนอัม 13 เบนเกเบอร์ ประจําในราโมทกิเลอาด เขามี
เมืองทัง้หลายของยาอรี ์บุ ตรชายมนัสเสห์ ซ่ึงอยู่ ในกิเลอ
าด และเขามี ท้อง ถิน่อารโกบ ซ่ึงอยู่ ในบาชาน หวั เมือง
ใหญห่กสิบหวัเมือง ซ่ึ งม ี กําแพงเมือง และดานทองสัมฤทธิ ์
ขึ้นอยู ่ แก่  เขา 14 อาหนิาดับบุตรชายอดิโด ประจําในมาหะ
นาอมิ 15 อาหมิาอสั ประจําในนัฟทาลี เขาก็เหมือนกันได้
บาเสมัทธดิาของซาโลมอนเป็นชายา 16 บาอานาบุตรชาย
หุ ชยั ประจําในอาเชอร์และเบอาโลท 17 เยโฮชาฟั ทบ ุตร
ชายปารูอาห์ ประจําในอสิสาคาร์ 18  ช ิเมอ ีบุ ตรชายเอลาห์
ประจําในเบนยามิน 19 เกเบอร ์บุ ตรชายอุ ร ีประจําในแผ่นดิ 
นก ิเลอาด ในแผ่นดินของสิโหนกษั ตร ิย์ของคนอาโมไรต์
และของโอกกษั ตร ิย ์แห ่งเมืองบาชาน ท่านเป็นข้าหลวงคน
เดียวท่ีประจําในแผ่นดินน้ัน 20คนยูดาหแ์ละคนอสิราเอลน้ั 
นม ีจํานวนมากมายดังเม็ดทรายชายทะเล เขาทัง้หลายกิน
และด่ืมและมี จิ ตใจเบิกบาน 21 และซาโลมอนทรงปกครอง
เหนือราชอาณาจักรทัง้สิน้  ตัง้แต่  แม่น ้ําไปจนถึงแผ่นดินฟี
ลิสเตียและถึงพรมแดนอยีปิต์ เขาทัง้หลายถวายส่วยอากร
และปรนนิบั ติ ซาโลมอนตลอดวนัเวลาแหง่พระชนม์ ช ีพของ
พระองค์ 22 เสบียงอาหารสําหรบัซาโลมอนในวนัหน่ึงน้ัน
คือยอดแป้งสามสิบโคระและแป้งหกสิบโคระ 23 ว ัวอ ้วน
สิบตัว ววัจากทุ่งหญ้ายี ่สิ บตัว แกะหน่ึงรอ้ยตัว  นอกจากน้ี  มี 
กวางตัวผู้  เน้ือสมัน  อ ี เก ้งและไก่ อว้น 24 เพราะพระองค์ทรง
ครอบครองเหนือท้องถิน่ทัง้สิน้ฟากแม่น้ําข้างน้ี ตัง้แต่ ทิฟ
สาห์ถึงกาซา และทรงครอบครองเหนือบรรดากษั ตร ิย ์ท่ีอยู ่
ฟากแม่น้ําข้างน้ี และพระองค์ทรงมี สันติ ภาพอยู ่ทุ  กด ้านร
อบพระองค์ 25  ยู ดาห์และอสิราเอลก็ อยู ่ อยา่งปลอดภัย  ทุ ก
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คนก็น่ังอยู ่ใต้ เถาองุน่และใต้ต้นมะเด่ือของตน  ตัง้แต่ เมือง
ดานกระทัง่ถึงเมืองเบเออรเ์ชบา ตลอดวนัเวลาของซาโลม
อน 26 ซาโลมอนย ังม ีคอกขั งม ้าเด่ียวอกีส่ีหม่ืนสําหรบัรถรบ
ของพระองค์ และพลม้าหน่ึงหม่ืนสองพันคน 27และบรรดา
ข้าหลวงเหล่าน้ั นก ็จัดเสบียงอาหารส่งกษั ตร ิย์ซาโลมอน
และเพื่อทุกคนท่ี มาย ังโต๊ะเสวยของกษั ตร ิย์ซาโลมอน ต่าง
ก็ส่งของตามเดือนของตน เขาทัง้หลายไม่ ให ้ สิ ่งหน่ึงสิง่ใด
ขาดไปเลย 28 ทัง้ข้าวบาร ์เลย แ์ละฟางข้าวสําหรบัม้าและม้า
อาชาไนย เขานํามายงัสถานท่ีของข้าหลวงเหล่าน้ันตามท่ี 
ได้  มี รบัสัง่แก่ ทุกคน 

 สติ ปัญญาของซาโลมอนมาจากพระเจ้า
29 และพระเจ้าทรงประทานสติปัญญาและความเข้าใจ

แก่ซาโลมอนอยา่งเหลือประมาณ ทัง้พระทั ยอ ันกวา้งขวาง
ดุจเม็ดทรายท่ี ชายทะเล 30และสติปัญญาของซาโลมอนลํ้า
กวา่สติปัญญาทัง้สิน้ของชาวตะวนัออกและกวา่บรรดาสติ
ปัญญาของอยีปิต์ 31 เพราะพระองค์ทรงมี สติ ปัญญาฉลาด
กวา่คนอื่นทุกคน ทรงฉลาดกวา่เอธานคนเอสราห์ และ
เฮมาน คาลโคล์และดารดา บรรดาบุตรชายของมาโฮล
และพระนามของพระองค์ ก็ เล่ืองลือไปในทุกประชาชาติ ท่ี
อยู ่ ล้อมรอบ 32  พระองค์ ตร ัสส ุภาษิตสามพันข้ อด ้วย และ
บทเพลงของพระองค์ มี  หน ่ึงพันหา้บท 33  พระองค์ ตรสัถึง
ต้นไม้ ตัง้แต่ ต้นสนสีดารซ่ึ์งอยู่ในเลบานอน จนถึงต้นหุสบ
ซ่ึง งอก ออก มา จาก กําแพง  พระองค์ ตรสั ถึง สัตว์ ป่า ด้วย
ทัง้บรรดานก  สัตว ์เล้ือยคลานและปลา 34 และคนมาจาก
ชนชาติทัง้หลายเพื่อฟังสติปัญญาของซาโลมอน และมา
จากบรรดากษั ตร ิย ์แห ่งแผ่นดินโลก  ผู้  ได้ ยนิถึงสติปัญญา
ของพระองค์
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5
ซาโลมอนเตรยีมสําหรบัการสรา้งพระว ิหาร (2 พศด

2:1-16)
1 ฝ่ายฮีรามกษั ตร ิย์เมืองไทระได้ส่งข้าราชการของท่าน

มาเฝ้าซาโลมอน เม่ือท่านได้ย ินว ่าเขาได้ เจ ิมตัง้พระองค์ 
ไว ้เป็นกษั ตร ิย์แทนราชบิดาของพระองค์ เพราะฮีรามรกั
ดา ว ิดอย ู่ เสมอ 2 และ ซา โลม อน ได้ ส่ง พระ ดํารสั ไป ยงั ฮี
ราม วา่ 3 �ท่าน คง ทราบ อยู ่แล ้ วว ่า ดา วดิ ราช บิดา ของ
ข้าพเจ้าสรา้งพระนิเวศสําหรบัพระนามของพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของพระองค์ ไม่ ได้ เพราะการสงครามซ่ึงอยู่ ล้อม
รอบ พระองค์ ทุ  กด ้าน จน กวา่ พระ เย โฮ วาห์จะ ทรง ปราบ
เขา เสีย ให ้อยู ่ ใต้ พระบาท ของ พระองค์ 4  แต่  บัดน้ี พระ เย
โฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าทรงประทานให้ข้าพเจ้าได้หยุด
พักรอบด้าน  ปฏิปักษ์ หรอืเหตุรา้ยก็ ไม่มี 5  ดู  เถิด ข้าพเจ้า
จึงประสงค์จะสรา้งพระนิเวศสําหรบัพระนามของพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของข้าพเจ้า  ดัง ท่ี พระเยโฮวาห ์ได้ ตรสัไว้กับ
ดาวดิราชบิดาของข้าพเจ้าวา่ � บุ ตรชายของเจ้า  ผู้ ซ่ึงเรา
จะตัง้ไว้บนบัลลั งก ์แทนเจ้า จะสรา้งพระนิเวศสําหรบันาม
ของเรา� 6 เพราะฉะน้ันบัดน้ีขอท่านสัง่ให ้ตัดไม้ สนสีดาร ์
แห ่งเลบานอนเพื่อข้าพเจ้า และข้าราชการของข้าพเจ้าจะ
สมทบกับพวกข้าราชการของท่าน ข้าพเจ้าจะมอบเงนิค่า
จ้างข้าราชการของท่านแก่ท่านตามท่ีท่านตัง้ไว้ เพราะท่าน
คงทราบแล้ วว ่า ท่ามกลางเราน้ี ไม่มี  ผู้ ใดรูจั้กตัดไม้เหมือน
ชาวซี โดน � 7 และอยู่มาเม่ือฮีรามได้ยนิถ้อยคําของซาโลม
อน ท่านก็ ชื่นชมยนิดี ยิง่นักและวา่ � สาธุ การแด่พระเยโฮ
วาห์ในวนั น้ี  ผู้ ทรงประทานบุตรชายท่ีฉลาดองค์ หน ่ึงแก่ 
ดาวดิ  ให ้ อยู ่เหนือชนชาติ ใหญ่  น้ี � 8 และฮีรามก็ ใช ้คนให ้
มาย ังซาโลมอนทูลวา่ �ข้าพเจ้าได้พิจารณาสิง่ต่างๆซ่ึงท่าน
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ส่งไปยงัข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าพรอ้มท่ีจะกระทําสิง่สารพัด
ตาม ท่ี ท่านปรารถนาในเรือ่ง ไม้สนสีดาร์ และไม้สนสาม
ใบ 9 ข้าราชการของข้าพเจ้าจะนําลงมาจากเลบานอนถึง
ทะเล และข้าพเจ้าจะผูกแพล่องมาตามทะเลถึงท่ี ท่ี ท่าน
จะกําหนดให้ และข้าพเจ้าจะให ้แก้  แพท ่ี น่ัน ขอท่านมารบั
เอา และขอท่านส่งเสบียงอาหารแก่สํานักวงัของข้าพเจ้าก็ 
แล้วกัน เป็ นที ่พอใจข้าพเจ้าแล้ว� 10  ฮ ีรามจึงได้จัดส่งไม้
สนสีดารแ์ละไม้สนสามใบให ้แก่ ซาโลมอนตามท่ี พระองค์  มี 
พระประสงค์ ทุ กประการ 11 ฝ่ายซาโลมอนทรงประทานข้าว
สาลี ให ้เป็นอาหารแก่สํานักวงัของฮีรามสองหม่ืนโคระและ
น้ํามันบร ิสุทธ ์ิ ย ่ี สิ บโคระ ซาโลมอนทรงประทานแก่ ฮ ีราม
เป็นปีๆไปอยา่งน้ี แหละ 12 และพระเยโฮวาห์พระราชทาน
สติปัญญาแก่ซาโลมอน  ดังท่ี  พระองค์ ทรงสัญญาไว้ และ
มี สันติ ภาพระหวา่งฮีรามและซาโลมอน และทัง้สองก็ทรง
กระทําสนธสัิญญากัน

พวกกรรมกรเพื่อสรา้งพระว ิหาร 
13  กษัตรยิ ์ซาโลมอนทรงเกณฑ์แรงงานจากชนอสิราเอล

ทัง้ ปวง  คนที ่ ถู ก เกณฑ์ แรง นับ ได้ สาม หม่ืน คน 14 และ
พระองค์ทรงใช้เขาไปยงัเลบานอน เวรละหน่ึงหม่ืนคนต่อ
เดือน เขา จะ อยู ่ท่ี เลบานอน เดือน หน่ึง และ อยู่ บ้าน สอง
เดือน และอาโดนีรมัเป็นผู้บังคับบัญชาพวกถูกเกณฑ์ แรง 
15 ซาโลมอนมีคนขนของหนักเจ็ดหม่ืนคน และคนสกัดหนิ
ในถิน่เทือกเขาแปดหม่ืนคน 16 นอกจากข้าราชการผู้ ใหญ่ 
ของซาโลมอนซ่ึงเป็นผู้ ดู แลการงานน้ี  ก็  มี  อ ีกสามพันสาม
รอ้ยคนซ่ึงเป็นผู้ปกครองดูแลประชาชนผู้ ดําเนินงาน 17  
กษัตรยิ ์ทรงบัญชาและเขาทัง้หลายสกั ดก ้อนหนิใหญ่ มี ค่า
ออกมา เพื่อวางรากฐานของพระนิเวศด้วยห ินที ่ แต่ งแล้ว
18 ดังน้ันพนักงานก่อสรา้งของซาโลมอน และพนักงานก่อ
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สรา้งของฮีราม และชา่งสลั กห ิ นก ็ แต่ งหนิเหล่าน้ัน และ
เตรยีมตัวไม้และหนิเพื่อสรา้งพระนิเวศ

6
การเริม่สรา้งพระว ิหาร (2 พศด 3:1-2)

1  อยู ่มาในปี ท่ีส่ี รอ้ยแปดสิบหลังจากท่ีชนอสิราเอลออก
มาจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ ในปี ท่ี ส่ี  แห ่งการท่ีซาโลมอนครอบ
ครองอสิราเอล ในเดือนศิฟ ซ่ึงเป็นเดือนท่ี สอง  พระองค์ 
ทรงเริม่สรา้งพระนิเวศของพระเยโฮวาห์

การพรรณนาถึงพระว ิหาร 
2 พระนิเวศซ่ึงกษั ตร ิย์ซาโลมอนทรงสรา้งสําหรบัพระเย

โฮวาห ์น้ัน ยาวหกสิบศอก กวา้งยี ่สิ บศอกและสูงสามสิบ
ศอก 3  มุ ขหน้าหอ้งโถงของพระนิเวศน้ันยาวยี ่สิ บศอก  เท่ 
ากั บด ้านกวา้งของพระนิเวศ และลึกเข้าไปหน้าพระนิเวศ
สิบศอก 4 และพระองค์ทรงสรา้งหน้าต่างสําหรบัพระนิเวศ
มีขอบสอบออกข้างนอก 5  พระองค์ ทรงสรา้งหอ้งติดผนัง
พระนิเวศอยู่รอบผนังของพระนิเวศ  ทัง้ ท่ี หอ้งโถงและท่ี
หอ้งหลัง และพระองค์ทรงสรา้งหอ้งระเบียงโดยรอบ 6 หอ้ง
ชัน้ ล่าง ท่ีสุด กวา้ง หา้ ศอก ชัน้ กลาง กวา้ง หก ศอก และ ชั ้
นที ่สามกวา้งเจ็ดศอก เพราะรอบด้านนอกของพระนิเวศ
พระองค์ทรงสรา้งหย ักบ ่าไว ้ท่ี  ผนัง เพื่อวา่ไม้รอดจะไม่ ได้ 
ทะลวงเข้าไปในผนังพระนิเวศ 7 เม่ือกําลังสรา้ง พระนิเวศ
น้ั นก ็สรา้งด้วยศิ ลา ซ่ึงเตรยีมมาจากบ่อศิ ลา เพราะฉะน้ัน
จึงไม่ ได้ ยนิเสียงค้อนหรอืขวานหรอืเครือ่งมือเหล็กใดๆใน
พระนิเวศ ขณะเม่ือทําการก่อสรา้ง 8 ทางเข้าหอ้งชัน้ล่าง
อยู่ทางด้านขวาของตัวพระนิเวศ และคนขึ้นไปยงัหอ้งชัน้
กลางทางบันไดเวยีน และขึ้นจากหอ้งชัน้กลางไปหอ้งชั ้นที 
่ สาม 9  พระองค์ ทรงสรา้งพระนิเวศดังน้ีและทรงให ้สําเรจ็ 
และพระองค์ทรงสรา้งเพดานของพระนิเวศ  มี  ไม้ ครา่วและ
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กระดานเป็นไม้สนสีดาร์ 10  พระองค์ ทรงสรา้งหอ้งรอบพระ
นิเวศสูงหา้ศอก และติ ดก ับตัวพระนิเวศด้วยกระดานไม้สน
สีดาร์ 11 และพระวจนะของพระเยโฮวาหม์าถึงซาโลมอนวา่
12 � เก ่ี ยวด ้วยพระนิเวศน้ีซ่ึงเจ้าสรา้งอยู่ ถ้าเจ้าดําเนินตาม
กฎเกณฑ์ของเรา และประพฤติตามคําตัดสินของเรา และ
รกัษาบัญญั ติ ของเราทัง้สิน้และดําเนินตาม เราก็จะกระทํา
ถ้อยคําของเรากับเจ้าซ่ึงเราพู ดก ับดาวดิบิดาของเจ้าน้ันให ้
สําเรจ็ 13 และเราจะอยู่ในหมู่ชนอสิราเอล และจะไม่ทอดทิ ้
งอ ิสราเอลชนชาติของเราเลย� 14 ซาโลมอนได้ทรงสรา้ง
พระ นิเวศและ ทรงให ้สําเรจ็ 15  พระองค์ ทรงกรุ ผนัง ข้าง
ในพระนิเวศด้วยกระดานไม้สนสีดาร์  ตัง้แต่ พื้นพระนิเวศ
จนถึงไม้ เพดาน  พระองค์ ทรงกรุข้างในด้วยไม้ และพระองค์
ทรงปูปิดพื้นพระนิเวศด้วยไม้สนสามใบ 16  พระองค์ ทรง
สรา้งอกีข้างหน่ึงของพระนิเวศยี ่สิ บศอกด้วยกระดานไม้
สนสีดาร์จากพื้นถึงไม้ เพดาน และพระองค์ทรงสรา้งหอ้ง
น้ี ภายใน  ให ้เป็นหอ้งหลัง คือท่ี บรสุิทธิ ์ ท่ีสุด 17 ตัวพระนิเวศ
คือหอ้งโถงซ่ึงอยูส่่วนหน้าน้ันยาวส่ี สิ บศอก 18  มี  ไม้ สนสีดาร ์
ท่ีอยู ่ข้างในพระนิเวศแกะเป็ นร ูปดอกตูมและดอกไม้ บาน 
เป็นไม้สนสีดาร ์ทัง้สิน้ ในท่ีน่ันแลไม่ เห ็นหนิเลย 19  พระองค์ 
ทรงจัดเตรยีมหอ้งหลังไว้ข้างในพระนิเวศ เพื่อจะวางหบี
พันธสัญญาของพระเยโฮวาห ์ไว ้ ท่ี น่ัน 20 ส่วนข้างในหอ้ง
หลังน้ันยาวยี ่สิ บศอก กวา้งยี ่สิ บศอก และสูงยี ่สิ บศอก และ
พระองค์ทรงบุด้วยทองคําบร ิสุทธ ์ิ  พระองค์ ทรงกรุแท่นบู 
ชาด ้วยไม้สนสีดาร ์ด้วย 21 และซาโลมอนทรงบุข้างในพระ
นิเวศด้วยทองคําบร ิสุทธ ์ิ และพระองค์ทรงลากโซ่ทองคํา
ข้ามข้างหน้าหอ้งหลัง และบุด้วยทองคํา 22 และพระองค์
ทรงบุพระนิเวศทัง้หลั งด ้วยทองคํา จนพระนิเวศน้ันสําเรจ็
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ทัง้สิน้ แท่นบูชาทัง้แท่ นที ่เป็นของหอ้งหลัง  พระองค์  ก็ ทรง
บุด้วยทองคํา 23 ในหอ้งหลังพระองค์ทรงสรา้งเครูบสองรู 
ปด ้วยไม้มะกอกเทศ สูงรูปละสิบศอก 24  ปี กข้างหน่ึงของเค
รูบยาวหา้ศอก  ปี  กอ ีกข้างหน่ึงของเครูบยาวหา้ศอก จาก
ปลายปีกข้างหน่ึงไปถึงปลายปี กอ ีกข้างหน่ึงยาวสิบศอก
25 เครูบอ ีกรู ปหน่ึ งก ็วดัได้ สิ บศอกด้วย เครู บท ้ังสองมีขนาด
เท่ากัน และรู ปอย ่างเดียวกัน 26 ความสูงของเครูบรูปหน่ึง
เป็นสิบศอก และเครูบอ ีกรู ปหน่ึ งก ็ เหมือนกัน 27  พระองค์ 
ทรงวางเครูบไว้ในส่วนชัน้ในท่ีสุดของพระนิเวศ  ปี กของ
เครู บน ้ันกางออกเพื่อให ้ปี กหน่ึงจดผนังข้างหน่ึง และปีก
ของเครูบอ ีกรู ปหน่ึงจดผนั งอ ีกข้างหน่ึง ส่วนปีกข้างอื่ นก ็
มาจดกันตรงกลางพระนิเวศ 28 และพระองค์ทรงบุเครู บด 
้วยทองคํา 29  พระองค์ ทรงสลักผนังของพระนิเวศน้ันโดย
รอบ ด้วยรูปแกะสลักเป็ นร ูปเครูบ และต้ นอ ินทผลัมและ
ดอกไม้บานทัง้ข้างในและข้างนอก 30 พื้นของพระนิเวศน้ัน
 พระองค์ ทรงบุด้วยทองคําทัง้ข้างในและข้างนอก 31 สําหรบั
ทางเข้าสู่หอ้งหลัง  พระองค์ ทรงสรา้งประตูด้วยไม้มะกอก
เทศ  กรอบประตู  ช ้ินบนและวงกบประตูรวมเข้าเป็นหน่ึงใน
หา้ของขนาดของผนัง 32  พระองค์ ทรงสรา้งบานประตูทัง้
สองด้วยไม้มะกอกเทศ แกะรูปเครูบ ต้ นอ ินทผลัม และ
ดอกไม้ บาน ทรงบุด้วยทองคํา  พระองค์ ทรงแผท่องคําหุม้เค
รูบและหอ้มต้ นอ ินทผลัม 33  พระองค์ ทรงสรา้งวงกบประตู
ทางเข้าหอ้งโถงด้วยไม้มะกอกเทศ เป็นหน่ึงในส่ีของขนาด
ของผนัง 34 และประตูสองบานด้วยไม้สนสามใบ บานสอง
บานของบานประตู หน ่ึงหมุนได้ และบานอกีสองบานของ
บานประตู หน ่ึ งก ็หมุนได้ 35  พระองค์ ทรงแกะเครูบ ต้ นอ ินท
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ผลัมและดอกไม้บานบนบานประตู น้ัน และพระองค์ทรงบุ
ด้วยทองคําสม่ําเสมอกันบนงานแกะสลักน้ัน 36  พระองค์ 
ทรงสรา้งลานภายในด้วยกําแพงหนิสกัดสามชัน้ และด้วย
ไม้สนสีดาร ์ชัน้หน่ึง 37 ในปี ท่ี ส่ี  ก็ได้ วางรากพระนิเวศของ
พระเยโฮวาห์ ในเดือนศิฟ 38 และในปี ท่ี  สิ บเอด็ในเดือน
บูล ซ่ึงเป็นเดือนท่ี แปด พระนิเวศน้ั นก ็สําเรจ็หมดทุกๆส่ วน 
และสําเรจ็ตามรายการทัง้สิน้  พระองค์ ทรงสรา้งพระนิเวศ
น้ันเจ็ดปี

7
การพรรณนาถึงพระวหิารและเครือ่งตกแต่งต่างๆ

1 ซาโลมอนทรงสรา้งพระราชวงัของพระองค์ สิ บสามปี
และพระองค์ทรงให้พระราชวงัของพระองค์สําเรจ็ทัง้สิน้ 2  
พระองค์ ทรงสรา้งพระตําหนักพนาเลบานอน ยาวหน่ึงรอ้ย
ศอก กวา้งหา้สิบศอกและสูงสามสิบศอก  อยู ่บนเสาไม้สน
สีดาร ์สี ่ แถว  มี คานไม้สนสีดาร ์อยู ่บนเสา 3 ชัน้บนมุ งด ้วย
ไม้สนสีดาร์บนหอ้ง ซ่ึงอยู่บนเสาส่ี สิ บหา้หอ้ง แถวละสิบ
หา้หอ้ง 4  มี กรอบหน้าต่างสามแถบ  หน ้าต่างอยู่ตรงข้าม
หน้าต่างทัง้สามแถว 5  ประตู และหน้าต่างทัง้หมดมีกรอบ
ส่ี เหล่ียม และหน้าต่างก็ อยู ่ตรงข้ามหน้าต่างทัง้สามแถว
6 และพระองค์ทรงสรา้งท้องพระโรงเสา ยาวหา้ สิบศอก
และกวา้งสามสิบศอก  มี  มุ  ขด ้านหน้า และมีเสากับหลังคา
ข้างหน้า 7 และพระองค์ทรงสรา้งท้องพระโรงพระท่ี น่ัง เป็ 
นที ่ซ่ึงพระองค์ทรงให ้คําพิพากษา คือ ท้องพระโรงพินิศ
จัย  ก็ ทําทัง้หอ้งสําเร ็จด ้วยไม้สนสีดาร ์ด้วย 8 พระราชวงั
ของพระองค์ซ่ึงพระองค์จะทรงประทั บอย ู่น้ั นม ีลานอกีแหง่
หน่ึงซ่ึงอยู่ภายในท้องพระโรง  ก็ กระทําด้วยฝีมือชา่งอยา่ง
เดียวกัน ซาโลมอนได้ทรงสรา้งวงั เหมือนท้องพระโรง น้ี
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สําหรบัราชธดิาของฟาโรห์ ซ่ึงพระองค์ทรงได้มาเป็นมเหสี
9 ทัง้สิน้เหล่าน้ีสรา้งด้วยห ินอ ั นม ี ค่า สกัดออกมาตามขนาด
 ใช ้ เล่ือย เล่ือยทั ้งด ้านหลังและด้านหน้า  ตัง้แต่ ฐานถึงยอด
ผนัง และมี ตัง้แต่ ข้างนอกถึงลานใหญ่ 10 ฐานน้ันทําด้วย
ห ินม ี ค่า ห ินก ้อนมห ึมา หนิขนาดแปดและสิบศอก 11 ข้าง
บนก็เป็นห ินม ี ค่า สกัดออกมาตามขนาด และไม้สนสีดาร์
12 กําแพงลานใหญ่ มี หนิสกัดสามชัน้โดยรอบ และไม้สนสี
ดาร ์ชัน้หน่ึง ลานชัน้ในของพระนิเวศของพระเยโฮวาห ์ก็  มี  
เหมือนกัน ทั ้งม ุขพระนิเวศด้วย 13  กษัตรยิ ์ซาโลมอนทรงใช้
คนให้นําฮีรามมาจากเมืองไทระ 14 ท่านเป็นบุตรชายของ
หญิ งม ่ายตระกู ลน ัฟทาลี และบิดาของท่านเป็นชายชาว
เมืองไทระ เป็นชา่งทองสัมฤทธิ์ และท่านประกอบด้วยสติ 
ปัญญา ความเข้าใจและฝีมือท่ีจะทํางานทุกอยา่งด้วยทอง
สัมฤทธิ์ ท่านมาเฝ้ากษั ตร ิยซ์าโลมอนและทํางานทัง้สิน้ของ
พระองค์ 15 ท่านได้ทําเสาทองสัมฤทธิ์สองเสา  แต่ ละเสา
สูงสิบแปดศอก วดัขนาดเส้นรอบแต่ละเสาได้ สิ บสองศอก
16 ท่านทําบัวควํา่หวัเสาสองอนัด้วยทองสัมฤทธิ ์หล่อ เพื่อ
จะวางไว้บนยอดเสา บัวควํา่หวัเสาอนัหน่ึงสูงหา้ศอก และ
ความสูงของบัวควํา่หวัเสาอ ีกอ ันหน่ึ งก ็หา้ศอก 17  แล ้วมี
ตาข่ายเป็นตาหมากรุ กด ้วยมาลัยโซ่สําหรบับัวควํา่ท่ี อยู ่บน
หวัเสา  เจ ็ดอนัสําหรบับัวควํา่อนัหน่ึง และเจ็ดอนัสําหรบับัว
ควํา่อ ีกอ ันหน่ึง 18 ท่านทําเสาน้ันพรอ้มด้วยลูกทั บท ิม  มี สอง
แถวล้อมทับตาข่ายผืนหน่ึง เพื่อคลุมบัวควํา่ท่ี อยู ่ยอดเสา
และท่านก็ทําเชน่เดียวกันสําหรบับัวควํา่อ ีกอ ันหน่ึง 19 ฝ่าย
บัวควํา่ซ่ึงอยู่บนยอดเสาท่ี อยู ่ในมุ ขน ้ันเป็นดอกบัว ขนาดส่ี 
ศอก 20บัวควํา่ซ่ึงอยูบ่นเสาสองต้นน้ั นม ลูีกทั บท ิ มด ้วย และ
อยูเ่หนือคิว้ซ่ึงอยูถั่ดตาข่าย  มี ลูกทั บท ิมสองรอ้ยลูกอยูล้่อม
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รอบเป็นสองแถว บัวควํา่อ ีกอ ันหน่ึ งก ็ มี  เหมือนกัน 21 ท่าน
ตัง้เสาไว ้ท่ี  มุ ขพระว ิหาร ท่านตัง้เสาข้างขวาไว้ และเรยีกชื่อ
วา่ยาคีน และท่านตัง้เสาข้างซ้ายไว้ เรยีกชื่อวา่โบอสั 22และ
บนยอดเสาน้ันเป็นลายดอกบัว งานของเสาก็สําเร ็จด ังน้ี 
แหละ 23  แล ้ วท ่านได้หล่อขันสาครเป็นขันกลม วดัจากขอบ
หน่ึงไปถึ งอ ีกขอบหน่ึงได้ สิ บศอก สูงหา้ศอก และวดัโดยรอบ
ได้สามสิบศอก 24  ใต้ ขอบเป็นลูกดอกตูม ในระยะหน่ึงศอกมี
ลูกดอกตู มสิ  บลู ก  อยู ่รอบขันสาคร ดอกตูมอยูส่องแถวหล่อ
พรอ้มกับเม่ือหล่อขันสาคร 25 ขันสาครน้ันวางอยู่บนววัสิบ
สองตัว หนัหน้าไปทิศเหนือสามตัว หนัหน้าไปทิศตะวนัตก
สามตัว หนัหน้าไปทิศใต้สามตัว หนัหน้าไปทิศตะวนัออก
สามตัว เขาวางขันสาครอยู่บนววั ส่วนหลังทัง้หมดของววั
อยู ่ด้านใน 26 ขันสาครหนาหน่ึงคืบ  ท่ี ขอบของขันทําเหมือน
ขอบถ้วยเหมือนอยา่งดอกบัว  บรรจุ  ได้ สองพันบัท 27 ท่าน
ทําแท่นทองสัมฤทธิ ์สิ บอนั แท่ นอ ันหน่ึงยาวส่ี ศอก กวา้งส่ี 
ศอก สูงสามศอก 28 ท่านสรา้งแท่นอยา่งน้ี แท่นน้ี มี  แผง 
แผงน้ีฝังอยู่ในกรอบ 29 บนแผงท่ีฝังอยู่ในกรอบน้ั นม ี รู ป
สิงโต  ววั และเครูบ ข้างบนกรอบมีแท่ นที ่ อยู ่ เหนือ และใต้ 
สิ งโตและววัมีลวดลายเป็นมาลัยฝี ค้อน 30  แล ้วแท่นหน่ึงๆ
มีล้อทองสัมฤทธิ ์สี ่ ล้อ และมีเพลาทองสัมฤทธิ์  ท่ี  มุ  มท ้ังส่ี 
มี  ท่ี  หนนุ  ขันที ่ หน ุ นอ ันหน่ึงหล่ อม ีมาลัยหอ้ยข้างๆทุกข้าง
31 ชอ่งเปิ ดอย ู่ในบัวควํา่ ซ่ึงยื่นขึ้นไปหน่ึงศอก ชอ่งเปิดน้ัน
กลมอยา่งท่ีเขาทําแท่น ลึกหน่ึงศอกคืบ ตรงชอ่งเปิ ดม ีลาย
สลัก และแผงน้ั นก ็ สี ่เหล่ียมไม่ กลม 32 ล้อทัง้ส่ี อยู ่ ใต้  แผง 
เพลาล้อน้ันเป็นชิน้เดียวกับแท่น ล้ ออ ันหน่ึงสูงหน่ึงศอก
คืบ 33 ล้อน้ันเขาทําเหมือนล้อรถรบ ทัง้เพลา ขอบล้อ  ซ่ี 
และดุมก็ หล่อ 34 แท่นหน่ึงๆมี ท่ี  หน ุนอยู ่ท่ี  มุ  มท ้ังส่ี  ท่ี  หน ุน
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น้ีหล่อเป็นชิน้เดียวกับแท่น 35  ท่ี บนยอดแท่ นม ีแถบกลม
ยอดสูงคืบหน่ึง และบนยอดแท่นน้ั นม ีกรอบและแผงติด
เป็ นอ ันเดียวกับแท่น 36  ท่ี พื้นกรอบและพื้นแผง ท่านสลัก
เป็ นร ูปเครูบ  สิงโต และต้ นอ ินทผลัม  ตามท่ี วา่งของแต่ละ
สิง่  มี ลายมาลัยรอบ 37 ท่านได้ทําแท่นสิบแท่นตามอยา่งน้ี
หล่อเหมือนกันหมดทุ กอ ัน ขนาดเดียวกันและรูปเดียวกัน
38 ท่านทําขันทองสัมฤทธิ ์สิ  บลู ก ขันลูกหน่ึงจุ สี ่ สิ บบัท ขนาด
ขันลูกหน่ึงส่ี ศอก  มี ขันแท่นละลูกทัง้สิบแท่น 39 ท่านวาง
แท่นขันน้ันไว้ทางด้านขวาของพระนิเวศหา้แท่น และทาง
ด้านซ้ายของพระนิเวศหา้แท่น และท่านวางขันสาครไว ้ท่ี 
ด้านขวาพระนิเวศทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ 40  ฮ ีรามได้ทํา
ขัน  พล ่ัวและชามด้วย ดังน้ันฮีรามก็เสรจ็งานทัง้สิน้ซ่ึงเขา
ต้องกระทําถวายกษั ตร ิย์ซาโลมอนสําหรบัพระนิเวศของ
พระเยโฮวาห์ 41 เสาสองต้น คิ ้วท ้ังสองของบัวควํา่ ท่ี อยู ่
บนยอดเสา และตาข่ายสองผืน ซ่ึงคลุมคิ ้วท ้ังสองของบัว
ควํา่ซ่ึงอยูบ่นยอดเสา 42 และลูกทั บท ิมส่ีรอ้ยสําหรบัตาข่าย
สองผืน ตาข่ายผืนหน่ึ งม ีลูกทั บท ิมสองแถว เพื่อคลุมคิ ้วท 
ัง้สองของบัวควํา่ ซ่ึงอยู่บนเสา 43 แท่นสิบแท่น และขันสิ 
บลู กซ่ึงอยู่บนแท่น 44 และขันสาครลูกหน่ึง และววัสิบสอง
ตั วท ่ี อยู ่ ใต้ ขันสาคร 45  หม้อ  พล ่ัว และชาม ภาชนะทัง้สิน้
เหล่าน้ีในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ ซ่ึงฮีรามได้ทําถวาย
กษั ตร ิย์ซาโลมอนเป็นของท่ีทําด้วยทองสัมฤทธิข์ั ดม ัน 46  
กษัตรยิ ์ทรงหล่อสิง่เหล่าน้ีในท่ีราบลุ่มของแม่น้ําจอร ์แดน 
และในท่ี ดิ นโคลนระหวา่งเมืองสุคคทและศาเรธาน 47 ซา
โลมอนทรงหาได้ชัง่เครือ่งใช้ทัง้หมดน้ี ไม่ เพราะวา่มีมาก
ด้วยกัน จึ งม ิ ได้ หาน้ําหนักของทองสัมฤทธิ์ 48 ซาโลมอนได้
ทรงกระทําเครือ่งใช้ทัง้สิน้ซ่ึงอยู่ในพระนิเวศของพระเยโฮ
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วาห์ คือแท่นบูชาทองคํา และทรงทําโต๊ะขนมปังหน้าพระ
พักตรด้์วยทองคํา 49 เชงิประทีปทําด้วยทองคําบร ิสุทธ ์ิ อยู ่
ทางด้านขวาหา้อนั  อยู ่ทางด้านซ้ายหา้อนั ข้างหน้าหอ้งหลัง
 ดอกไม้  ตะเกียง และตะไกรตัดไส้ตะเกียงทําด้วยทองคํา 50  
อา่ง ตะไกรตัดไส้ ตะเกียง  ชาม  ชอ้น และกระถางไฟทําด้วย
ทองคําบร ิสุทธ ์ิ และเดือยสําหรบัประตูของส่วนชัน้ในพระ
นิเวศ คือท่ี บรสุิทธิ ์ ท่ีสุด และสําหรบัประตูหอ้งโถงของพระ
ว ิหาร  ก็ ทําด้วยทองคํา 51 บรรดากิจการซ่ึงกษั ตร ิย์ซาโลมอ
นกระทําเก่ี ยวด ้วยพระนิเวศของพระเยโฮวาห ์ก็ได้ สําเร ็จด 
ังน้ี และซาโลมอนทรงนําบรรดาสิง่ซ่ึงดาวดิราชบิดาทรง
ถวายไว ้เข้ามา คือเครือ่งเงนิ เครือ่งทองคํา และเครือ่งใช ้
ต่างๆ และเก็บไวใ้นคลังพระนิเวศของพระเยโฮวาห์

8
 ห ีบพันธสัญญาและสงา่ราศีของพระเจ้าในพระว ิหาร (2

พศด 5:2-14)
1  แล ้วซาโลมอนทรงประชุมพวกผู้ ใหญ่ ของอสิราเอล

และบรรดาหวัหน้าของตระกูล คือประมุขของบรรพบุรุษคน
อสิราเอล ต่อพระพักตร ์กษัตรยิ ์ซาโลมอนในกรุงเยรูซาเล็ม
เพื่อจะนําหบีพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ขึ้นมาจากนคร
ดาวดิ คือ เมือง ศิ โยน 2 และ ผู้ชายทัง้ สิน้ของอสิราเอลก็
ประชุม ต่อ พระ พักตร ์กษัตรยิ ์ซา โลม อน  ณ การ เล้ียง ใน
เดือนเอธานิม ซ่ึงเป็นเดือนท่ี เจ็ด 3 พวกผู้ ใหญ่ ทัง้สิน้ของ
อสิราเอลมา และพวกปุโรห ิตก ็ยกหบี 4 และเขาทัง้หลายนํา
หบีของพระเยโฮวาห์ และพลับพลาแหง่ชุ มน ุม และเครือ่ง
ใช ้บรสุิทธิ ์ทัง้สิน้ซ่ึงอยู่ในพลับพลาขึ้นมา ของเหล่าน้ีบรรดา
ปุโรหติและคนเลวหีามขึ้นมา 5 และกษั ตร ิย์ซาโลมอน และ
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ชุ มน ุมชนอสิราเอลทัง้สิ ้นที ่ ได้ ประชุมกันต่อพระองค์  อยู ่กับ
พระองค์ต่อหน้าหบี  ได้ ถวายแกะและววัมากมาย ซ่ึงเขาจะ
นับหรอืเอาจํานวนก็ ไม่ได้ 6  แล ้วปุโรห ิตก ็นําหบีพันธสัญญา
ของพระเยโฮวาห ์มาย ังท่ีของหบี  ท่ีอยู ่ในหอ้งหลังของพระ
นิเวศ คือในท่ี บรสุิทธิ ์ ท่ีสุด  ภายใต้  ปี กเครูบ 7 เพราะวา่เค
รู บน ้ันกางปีกออกเหนือท่ีของหบี เครูบจึงเป็นเครือ่งคลุม
เหนือหบี และไม้คานของหบี 8พวกเขาดึงคานหามของห ีบน 
ั ้นออกบ้าง จึงเหน็ปลายคานหามได้จากท่ี บรสุิทธิ ์ ท่ีสุด ซ่ึง
อยู่ข้างหน้าหอ้งหลัง  แต่ เขาจะเหน็จากข้างนอกไม่ ได้ และ
คานหามก็ยงัอยู ่ท่ี น่ันจนทุกวนัน้ี 9  ไม่มี  สิ ่งใดในหบีนอกจาก
ศิลาสองแผ่น ซ่ึงโมเสสเก็บไว้  ณ โฮเรบ เม่ือพระเยโฮวาห์
ทรงกระทําพันธสัญญากับชนอสิราเอล เม่ือเขาทัง้หลาย
ออกมาจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ 10 และอยู่มาเม่ือปุโรหติออกมา
จากท่ี บรสุิทธิ ์ ท่ีสุด เมฆมาเต็มพระนิเวศของพระเยโฮวาห์
11  ปุ โรหติจึงยนืปรนนิบั ติ  อยู ่ ไม่ได้ เพราะเมฆน้ัน เพราะสงา่
ราศีของพระเยโฮวาหเ์ต็มพระนิเวศของพระเยโฮวาห์

ซาโลมอนใหพ้รแก่ ชุมนมุชน (2 พศด 6:1-11)
12  แล ้ว ซา โลม อนตร ัสว ่า �พระ เย โฮ วาห ์ได้ ตร ัสว ่า  

พระองค์ จะประทับในความมืดทึบ 13 ข้าพระองค์ ได้ สรา้ง
พระ นิเวศ อนั เป็ นที ่ประทับ สําหรบั พระองค์ เป็น สถาน ท่ี
ถาวรเพื่อพระองค์จะทรงสถิตอยู ่เป็นนิตย ์� 14  แล ้วกษั ตร ิย ์
ก็ หนัมาและทรงใหพ้รแก่ชุ มน ุมชนอสิราเอลทัง้ปวง ( ขณะท่ี 
ชุ มน ุมชนอสิราเอลทัง้ปวงยนือยู�่ 15  พระองค์ ตร ัสว ่า � สาธุ 
การแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล  ผู้ ทรงกระทํา
ให้สําเร ็จด ้วยพระหตัถ์ของพระองค์  ตามท่ี  พระองค์ ตรสัไว้
ด้วยพระโอษฐ์ต่อดาวดิราชบิดาของข้าพเจ้าวา่ 16 � ตัง้แต่  
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วนัท่ี เราได้นําอสิราเอลชนชาติของเราออกจากอยีปิต์ เรามิ 
ได้ เลือกเมืองหน่ึงเมืองใดในตระกูลอสิราเอลทัง้สิน้เพื่อจะ
สรา้งพระนิเวศ เพื่อนามของเราจะอยู ่ท่ีน่ัน  แต่ เราได้เลือก
ดาวดิให ้อยู ่เหนื ออ ิสราเอลชนชาติของเรา� 17  ดาว ิดราช
บิดาของข้าพเจ้าทรงตัง้พระทัยแล้ วท ่ีจะสรา้งพระนิเวศ
สําหรบัพระนามแหง่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอสิราเอล 18  
แต่ พระเยโฮวาห์ตรสักับดาวดิราชบิดาของข้าพเจ้าวา่ � ท่ี  
เจ้ าตัง้ใจสรา้งพระนิเวศสําหรบันามของเราน้ัน  เจ้ าก็ ทําดี  
อยู ่ แล้ว ในเรือ่งความตัง้ใจของเจ้า 19  อยา่งไรก็ตาม  เจ้ า
จะไม่สรา้งพระนิเวศ  แต่  บุ ตรชายของเจ้าผู้ ซ่ึงจะออกมา
จากบัน้เอวของเจ้าจะสรา้งพระนิเวศเพื่อนามของเรา� 20  
บัดน้ี พระเยโฮวาห์ทรงให้พระดํารสัของพระองค์ ซ่ึงพระ
องค์ตร ัสน ้ันสําเรจ็ เพราะข้าพเจ้าได้ขึ้นมาแทนดาวดิราช
บิดาของข้าพเจ้า และน่ังอยู่บนบัลลั งก ์ของอสิราเอล  ดัง
ท่ี พระเยโฮวาห ์ได้ ทรงสัญญาไว้ และข้าพเจ้าได้สรา้งพระ
นิเวศสําหรบัพระนามของพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสรา
เอล 21 ข้าพเจ้าได้กําหนดท่ี ไว ้สําหรบัห ีบท ่ีน่ันแล้ว ซ่ึงพันธ
สัญญาของพระเยโฮวาห ์อยู ่ในน้ัน ซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงกระทํา
ไว้กับบรรพบุรุษของเรา เม่ือพระองค์ทรงนําเขาทัง้หลาย
ออกมาจากแผ่นดิ นอ ียปิต์�

คําอธษิฐานเพื่อถวายพระว ิหาร (2 พศด 6:12-42)
22  แล ้วซาโลมอนประทับยนืหน้าแท่นบูชาของพระเยโฮ

วาห์ต่อหน้าชุ มน ุมชนอสิราเอลทัง้ปวง และกางพระหตัถ์
ของพระองค์ออกสู่ฟ้าสวรรค์ 23 และทูลวา่ �ข้าแต่พระเย
โฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล  ไม่มี พระเจ้าองค์ใดเหมือน
พระองค์ ในฟ้าสวรรค์ เบื้องบน หรอื ท่ี แผ่ นดินเบื้องล่าง  
ผู้ ทรงรกัษาพันธสัญญา และทรงสําแดงความเมตตาแก่ 
ผู้รบั ใช ้ของพระองค์ ซ่ึง ดําเนินอยู่ ต่อพระพักตร ์พระองค์ 
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ด้วยสิน้ สุดใจของเขา 24  พระองค์  ได้ ทรงกระทํากับดาวดิ
บิดาของข้าพระองค์  ผู้รบัใช ้ของพระองค์ ตามบรรดาสิง่ซ่ึง
พระองค์ทรงสัญญาไว ้แก่  ท่าน  พระองค์ ตร ัสด ้วยพระโอษฐ์
ของพระองค์ และพระองค์ ได้ ทรงกระทําให้สําเรจ็ในวนัน้ี
ด้วยพระหตัถ์ของพระองค์ 25 ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้า
แห ่งอ ิสราเอล เพราะฉะน้ันบัดน้ีขอทรงรกัษาสิง่ท่ี พระองค์ 
ทรง สัญญาไว้ กับดาวดิ ผู้ รบั ใช ้ของพระองค์ราชบิดาของ
ข้า พระองค์ วา่ � เจ้ า จะ ไม่ ขาด ชาย ผู้ หน ่ึง ใน สายตา ของ
เรา ท่ี จะ น่ัง บน บัล ลั งก ์ แห ่ งอ ิส รา เอล เพื่อ วา่ ลูก หลาน
ทัง้หลายของเจ้าจะระมัดระวงัในวถีิทางของเขา  ท่ี เขาจะ
ดําเนินไปต่อหน้าเราอยา่งท่ี เจ้ าได้ดําเนินต่อหน้าเราน้ัน�
26 เพราะฉะน้ันบัดน้ี  โอ ข้าแต่พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล ขอ
พระวจนะของพระองค์จงดํารงอยู่ ซ่ึงพระองค์ ได้ ตรสักับ
ผู้ รบัใช ้ของพระองค์ คือดาวดิบิดาของข้าพระองค์ 27  แต่ 
พระเจ้าจะทรงประทั บท ่ี แผ่ นดินโลกหรอื  ดู  เถิด ฟ้าสวรรค์
และฟ้าสวรรค์อนัสูงท่ีสุดยงัรบัพระองค์ อยู ่ ไม่ได้ พระนิเวศ
ซ่ึง ข้า พระองค์ ได้ สรา้ง ขึ้น จะ รบั พระองค์ ไม่ ได้ ยิง่ กวา่ น้ัน
สักเท่าใด 28  แต่ ขอพระองค์สนพระทัยในคําอธษิฐานของ
ผู้ รบัใช ้ของพระองค์ และในคําวงิวอนน้ี  โอ ข้าแต่พระเย
โฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงสดับเสียงรอ้งและ
คําอธษิฐานซ่ึงผู้ รบัใช ้ของพระองค์อธษิฐานต่อพระพักตร ์
พระองค์ ในวนัน้ี 29 เพื่อวา่พระเนตรของพระองค์จะทรงลืม
อยู่เหนือพระนิเวศน้ี ทัง้กลางคืนและกลางวนั คือสถานท่ี
ซ่ึงพระองค์ ได้ ตร ัสว ่า �นามของเราจะอยู ่ท่ี น่ัน � เพื่อวา่
พระองค์จะทรงสดับคําอธษิฐาน ซ่ึง ผู้ รบั ใช ้ของพระองค์
จะ ได้ อธษิฐาน ตรง ต่อ สถาน ท่ี น้ี 30 และ ขอ พระองค์ ทรง
สดับคําวงิวอนของผู้ รบัใช ้ของพระองค์ และของอสิราเอล
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ชนชาติของพระองค์ เม่ือเขาอธษิฐานตรงต่อสถานท่ี น้ี ขอ
พระองค์ ทรง สดั บอย ู่ใน ฟ้า สวรรค์ อนั เป็ นที ่ประทับ ของ
พระองค์ และเม่ือพระองค์ทรงสดับแล้ว  ก็ ขอพระองค์ทรง
ประทานอภัย 31 เม่ือชายคนใดกระทําการละเมิดต่อเพื่อน
บ้านของเขา และถู กบ ังคับให้ทําสัตย ์ปฏิญาณ และเขามา
ให้คําปฏิญาณต่อหน้าแท่นบูชาของพระองค์ในพระนิเวศ
น้ี 32 ขอพระองค์ทรงสดับในฟ้าสวรรค์ และขอทรงกระทํา
และทรงพิพากษาผู้ รบัใช ้ทัง้หลายของพระองค์  กล ่าวโทษ
ผู้ กระทําความผิด และทรงนําความประพฤติของเขาให ้กล 
ับตกบนศีรษะของตัวเขาเอง และขอทรงประกาศความบร ิ
สุทธ ์ิของผู้ชอบธรรมสนองแก่เขาตามความชอบธรรมของ
เขา 33 เม่ื ออ ิสราเอลชนชาติของพระองค์ พ่ายแพ้ ต่อหน้า
ศั ตรู เพราะเขาได้กระทําบาปต่อพระองค์ ถ้าเขาหนักลับ
มาหาพระองค์ อกี และยอมรบัพระนามของพระองค์ และ
อธษิฐานและกระทําการวงิวอนต่อพระองค์ในพระนิเวศน้ี
34  ก็ ขอพระองค์ทรงสดับในฟ้าสวรรค์ และประทานอภัย
แก่บาปของอสิราเอลชนชาติของพระองค์ และขอทรงนํา
เขากลับมายงัแผ่นดินซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงพระราชทานแก่
บรรพบุรุษของเขาทัง้หลาย 35 เม่ือฟ้าสวรรค์ปิ ดอย ู่ และ
ไม่ มี  ฝน เพราะเขาทัง้หลายได้กระทําบาปต่อพระองค์ ถ้า
เขาทัง้หลายได้อธษิฐานต่อสถานท่ี น้ี และยอมรบัพระนาม
ของ พระองค์ และ หนั กลับ เสีย จาก บาป ของ เขา ทัง้ หลาย
เม่ือพระองค์ทรงให้ เขาทัง้หลายรบัความทุกข์ ใจ 36  ก็ ขอ
พระองค์ทรงสดับในฟ้าสวรรค์ และขอทรงประทานอภัย
บาปของผู้ รบัใช ้ของพระองค์ และของอสิราเอลประชาชน
ของพระองค์ เม่ือพระองค์ทรงสอนทางดี แก่  เขา ซ่ึงเขาควร
จะดําเนิน และขอทรงประทานฝนบนแผ่นดินของพระองค์
ซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงพระราชทานแก่ ชนชาติ ของพระองค์เป็น
มรดกน้ัน 37 ถ้ามี การก ันดารอาหารในแผ่นดิน ถ้ามี โรค
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ระบาด ข้าวม้าน  ราก ินข้าว หรอืตัก๊แตนวยับิน หรอืตัก๊แตน
วยัคลาน หรอืถ้าศั ตรู ของเขาทัง้หลายล้อมเมืองของเขาไว ้
รอบด้าน จะเป็นภัยพิบั ติ  อยา่งใด หรอืความเจ็บไข้ อยา่งใด  
มี ขึ้ นก ็ ดี 38  ไม่ วา่คําอธษิฐานอยา่งใด หรอืคําวงิวอนประการ
ใดซ่ึงประชาชนคนใด หร ืออ ิสราเอลประชาชนของพระองค์
ทัง้ สิน้ทูล ต่างก็สํานึกถึงเรือ่งภัยพิบั ติ  แห ่งจิตใจของเขา
เอง และ ได้ กาง มือ ของ เขา สู่ พระ นิเวศ น้ี 39 ขอ พระองค์
ทรงสดับในฟ้าสวรรค์ อนัเป็ นที ่ประทับของพระองค์ และ
พระราชทานอภัยและทรงกระทํา และทรงประทานแก่ ทุ ก
คนซ่ึงพระองค์ทรงทราบจิตใจตามการประพฤติทัง้สิน้ของ
เขา (เพราะพระองค์คือพระองค์ เท่ าน้ั นที ่ทรงทราบจิตใจ
แห ่งบ ุตรทัง้หลายของมนษุย�์ 40 เพื่อวา่เขาทัง้หลายจะได้
ยาํเกรงพระองค์ตลอดวนัเวลาท่ีเขาทัง้หลายอาศัยในแผ่น
ดิน ซ่ึงพระองค์ทรงประทานแก่บรรพบุรุษของข้าพระองค์ 
ทัง้หลาย 41 ยิง่กวา่น้ั นอ ีกเก่ียวกับชนต่างด้าว  ผู้ ซ่ึงไม่ ใช ่
อสิราเอล ประชาชน ของ พระองค์ เม่ือ เขา มา จาก ประเทศ
เมืองไกล เพราะเหน็แก่พระนามของพระองค์ 42 (เพราะเขา
ทัง้หลายจะได้ยนิถึงพระนามใหญ่ยิง่ของพระองค์ และถึง
พระหตัถ์อนัมหทิธ ิฤทธิ ์ของพระองค์ และถึงพระกรท่ี เหย 
ียดออกของพระองค์� เม่ือเขามาอธษิฐานตรงต่อพระนิเวศ
น้ี 43  ก็ ขอพระองค์ทรงสดับในฟ้าสวรรค์อนัเป็ นที ่ประทับ
ของพระองค์ และขอทรงกระทําตามทุกสิง่ซ่ึงชนต่างด้าว
ได้ทูลขอต่อพระองค์ เพื่อวา่ชนชาติทัง้หลายแหง่แผ่นดิน
โลกจะรูจั้กพระนามของพระองค์และเกรงกลัวพระองค์ ดั 
งอ ิสราเอลประชาชนของพระองค์ยาํเกรงพระองค์ อยู ่ น้ัน 
และเพื่อเขาทัง้หลายจะทราบวา่ พระนิเวศน้ีซ่ึงข้าพระองค์ 
ได้ สรา้ง ไว้ เขา เรยีก กัน ด้วย พระนาม ของ พระองค์ 44 ถ้า
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ประชาชนของพระองค์ออกไปทําสงครามต่อสู้ ศัตรู ของเขา
ทัง้หลาย จะเป็นโดยทางใดๆท่ี พระองค์ ทรงใช้ เขาออกไป
ก็ ตาม และเขาทัง้หลายได้อธษิฐานต่อพระเยโฮวาห์ตรง
ต่อเมืองซ่ึงพระองค์ทรงเลือกสรรไว้ และตรงต่อพระนิเวศ
ซ่ึงข้าพระองค์ ได้ สรา้งสําหรบัพระนามของพระองค์ 45 ขอ
พระองค์ทรงสดับ คําอธษิฐานของเขาและคําวงิวอนของ
เขาในฟ้าสวรรค์ และขอทรงให ้สิทธ ิอนัชอบธรรมของเขา
คงอยู่ 46 ถ้า เขาทัง้หลายกระทําบาปต่อพระองค์ (เพราะ
ไม่ มี  มนษุย ์สักคนหน่ึง ซ่ึ งม ิ ได้ กระทําบาป� และพระองค์
ทรงกริว้ ต่อเขา และทรงมอบเขาไว้กับศั ตรู เขาจึงถูกจับ
ไปเป็นเชลยยงัแผ่นดินของศั ตรู  น้ัน  ไม่ วา่ไกลหรอืใกล้ 47  
แต่ ถ้าเขาสํานึกผิดในใจในแผ่นดินซ่ึงเขาได้ ถู กจับไปเป็น
เชลยและได้ กลับ ใจ และได้ ทําการ วงิวอนต่อ พระองค์ ใน
แผ่นดินของผู้ จับเขาไปเป็นเชลย ทูลวา่ �ข้าพระองค์ทัง้
หลายได้กระทําบาป และได้ ประพฤติ ชัว่รา้ยและได้กระทํา
ความชัว่� 48 ถ้าเขาทัง้หลายกลับมาหาพระองค์ด้วยสุดจิต
สุดใจของเขาในแผ่นดินแหง่ศั ตรู ทัง้หลายของเขา  ผู้ ซ่ึง
จับเขาไปเป็นเชลย และอธษิฐานต่อพระองค์ตรงต่อแผ่น
ดินของเขา ซ่ึงพระองค์ทรงประทานแก่บรรพบุรุษของเขา
ทัง้หลาย คือเมืองซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงเลือกสรรไว้ และพระ
นิเวศ ซ่ึง ข้า พระองค์ ได้ สรา้ง ไว้ เพื่อ พระนาม ของ พระองค์
49 ขอพระองค์ทรงสดับคําอธษิฐานและคําวงิวอนของเขา
ในฟ้าสวรรค์ อนัเป็ นที ่ประทับของพระองค์ และขอทรงให ้
สิทธ ิอนัชอบธรรมของเขาคงอยู่ 50 และขอทรงประทาน
อภัยแก่ประชาชนของพระองค์ ผู้  ได้ กระทําบาปต่อพระองค์
และทรงประทานอภัยต่อการละเมิดทัง้หลายของเขา ซ่ึง
เขาได้กระทําต่อพระองค์ และให้เขาเป็ นที ่เมตตาของคน
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เหล่าน้ั นที ่จับเขาทัง้หลายไปเป็นเชลย เพื่อ เขาทัง้หลาย
จะ ได้ รบั ความ เมตตา จาก เขา 51 เพราะ วา่ เขา ทัง้ หลาย
เป็นประชาชนของพระองค์ และเป็นมรดกของพระองค์ ซ่ึง
พระองค์ทรงนําออกมาจากอยีปิต์ จากท่ามกลางเตาเหล็ก
52 ขอพระเนตรของพระองค์จงลืมอยู่ต่อคําวงิวอนของผู้ รบั
ใช ้ของพระองค์ และต่อคําวงิวอนของอสิราเอลประชาชน
ของพระองค์ ขอทรงสดับบรรดาเรือ่ง ท่ี เขา ทัง้หลายรอ้ง
ต่อพระองค์ 53 เพราะพระองค์ทรงแยกเขาจากท่ามกลาง
ชนชาติทัง้หลายของแผ่นดินโลก  ให ้เป็นมรดกของพระองค์
ตาม ซ่ึงพระองค์ตรสัทางโมเสส  ผู้รบั ใช ้ของพระองค์  โอ 
ข้า แต่ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ใน เม่ือ พระองค์ ทรง นํา
บรรพบุรุษของข้าพระองค์ทัง้หลายออกจากอยีปิต์�

ซาโลมอนตักเตือนและใหพ้รแก่ ประชาชน 
54 ครัน้ซาโลมอนทรงจบคําอธษิฐาน และคําวงิวอนทัง้

สิน้น้ีต่อพระเยโฮวาห ์แล้ว  ก็ ทรงลุกขึ้นจากหน้าแท่นบูชา
ของพระเยโฮวาห์  ท่ี ซ่ึงทรงคุกเข่าพรอ้มกับกางพระหตัถ์ สู่ 
ฟ้าสวรรค์ 55 และพระองค์ทรงประทับยนื และทรงใหพ้รแก่
ชุ มน ุมชนอสิราเอลทัง้สิน้ด้วยเสียงดังวา่ 56 � สาธุ การแด่
พระเยโฮวาห์  ผู้ ทรงพระราชทานการหยุดพักแก่อสิราเอล
ประชาชนของพระองค์ ตามซ่ึงพระองค์ทรงสัญญาไว ้ทุ ก
ประการ พระสัญญาอนัดีทัง้ สิน้ของพระองค์ ซ่ึงพระองค์
ทรงสัญญาทางโมเสสผู้ รบัใช ้ของพระองค์น้ันไม่ล้มเหลว
สักคําเดียว 57 ขอพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทัง้หลาย
สถิ ตก ับเราดังท่ี พระองค์  ได้ สถิ ตก ับบรรพบุรุษของเรา ขอ
พระองค์อยา่ทรงละเราหรอืทอดทิง้เราเสีย 58 เพื่อพระองค์
ทรง โน้ม จิตใจ ของ เรา ให้ มา หา พระองค์  ท่ี จะ ดําเนิน ใน
ทางทัง้สิน้ของพระองค์ และรกัษาบรรดาพระบัญญั ติ ของ
พระองค์  กฎเกณฑ์ ของพระองค์ และคําตัดสินของพระองค์
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ซ่ึงพระองค์ทรงบัญญั ติ  ไว ้ แก่ บรรพบุรุษของเรา 59  ขอให ้
ถ้อยคําเหล่าน้ีของข้าพเจ้า ซ่ึงข้าพเจ้าได้วงิวอนขอต่อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์  ให ้ อยู ่ ใกล้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
พวก เรา ทัง้ วนั และ คืน และ ขอ ให ้สิทธ ิอนั ชอบ ธรรม ของ
ผู้ รบั ใช ้ของพระองค์ คงอยู ่ และให ้สิทธ ิอนัชอบธรรมของ
อสิราเอลประชาชนของพระองค์ คงอยู ่ตามต้องการแต่ละ
วนั 60 เพื่อบรรดาชนชาติทัง้หลายแหง่แผ่นดินโลกจะทราบ
วา่พระเยโฮวาห์น้ันเป็นพระเจ้า  ไม่มี  องค์ อื่นเลย 61 เพราะ
ฉะน้ันขอให ้จิ ตใจของท่านทัง้หลายบร ิสุทธ ์ิต่อพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเรา คือท่ีจะดําเนินอยู่ในกฎเกณฑ์ของพระองค์
และรกัษาพระบัญญั ติ ของพระองค์ ดังในเวลาน้ี�

การ ถวาย เครือ่ง สัตว บูชา และ การ ฉลอง เทศกาล (2
พศด 7:4-10)

62  แล ้วกษั ตร ิย์และชนอสิราเอลทัง้ปวงท่ี อยู ่กับพระองค์ 
ได้ ถวายเครือ่งสัตวบู ชาต ่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ 63 และ
ซาโลมอนได้ถวายเครือ่งสันติ บูชา ซ่ึงพระองค์ทรงถวายแด่
พระเยโฮวาห์ คือววัสองหม่ืนสองพันตัว และแกะหน่ึงแสน
สองหม่ืนตัว  กษัตรยิ ์และคนอสิราเอลทัง้ปวงจึ งอ ุทิศถวาย
พระนิเวศแหง่พระเยโฮวาห์ 64 ในวนัเดียวกันน้ันกษั ตร ิย์
ทรงทําพิธชีาํระส่วนกลางของลาน ซ่ึงอยู ่หน ้าพระนิเวศของ
พระเยโฮวาห์ เพราะวา่ท่ีน่ันพระองค์ ได้ ถวายเครือ่งเผาบู ชา 
และธญัญบู ชา และส่วนไขมันของสันติ บูชา เพราะวา่แท่น
ทองสัมฤทธิซ่ึ์งอยูต่่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาหน้ั์นเล็กเกินไป
 ไม่ พอรบัเครือ่งเผาบูชาและธญัญบู ชา และส่วนไขมันของ
สันติ บูชา 65 ซาโลมอนจึงทรงฉลองเทศกาลในเวลาน้ัน  พร ้
อมกับอสิราเอลทัง้ปวง เป็นชุ มน ุมมโหฬาร  มี คนมาตัง้แต่
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ทางเข้าเมืองฮามัทจนถึงแม่น้ําแห ่งอ ียปิต์ ต่อพระพักตร์
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา เป็นเจ็ดวนัและเจ็ดวนัคือสิบ
ส่ี วนั 66 ในว ันที ่แปดพระองค์ทรงให้ประชาชนกลับ เขาทัง้
หลายก็ถวายพระพรแด่ กษัตรยิ ์และกลับไปสู่ เต็นท์ ของตน
ด้วยจิตใจชื่นบานและยนิดี เน่ืองด้วยความดีทัง้สิน้ซ่ึงพระ
เยโฮวาห์ทรงกระทําแก่ ดาว ิดผู้ รบัใช ้ของพระองค์ และแก่
อสิราเอลประชาชนของพระองค์

9
พันธสัญญาของพระเจ้ากับซาโลมอน (2 พศด 7:12-

22)
1  อยู ่มาเม่ือซาโลมอนได้สรา้งพระนิเวศของพระเยโฮ

วาห์และ พระราชวงั ขอ งกษั ตร ิย์ และ บรรดา สิง่ ท่ี ซา โลม
อนมีพระประสงค์จะสรา้ง น้ันสําเรจ็แล้ว 2 พระเยโฮวาห์
ทรงปรากฏแก่ซาโลมอนเป็ นคร ้ังท่ี สอง  ดังท่ี  พระองค์ ทรง
ปรากฏแก่ท่านท่ีกิเบโอน 3 และพระเยโฮวาห์ตรสักั บท ่า
นวา่ �เราได้ยนิคําอธษิฐานของเจ้าและคําวงิวอนของเจ้า
ซ่ึงเจ้าได้กระทําต่อเราน้ันแล้ว เราได้รบัพระนิเวศซ่ึงเจ้าได้
สรา้งน้ี ไว ้เป็นสถานบร ิสุทธ ์ิและได้ประดิษฐานนามของเรา
ไว ้ท่ี น่ันเป็นนิตย์ ตาของเราและใจของเราจะอยู ่ท่ี น่ันตลอด
ไป 4 และถ้าเจ้าดําเนินต่อหน้าเราดังดาวดิบิดาของเจ้าได้
ดําเนินด้วยใจซ่ื อสัตย ์และด้วยความเท่ียงธรรม กระทําทุก
อยา่งตามท่ีเราได้บัญชาเจ้าไว้ และรกัษากฎเกณฑ์ของเรา
และคําตัดสินของเรา 5  แล ้วเราจะสถาปนาราชบัลลั งก ์ของ
เจ้าเหนื ออ ิสราเอลเป็นนิตย์  ดังท่ี เราได้สัญญากับดาวดิบิดา
ของเจ้าวา่ � เจ้ าจะไม่ขาดชายผู้ หน ่ึงบนบัลลั งก ์ แห ่ งอ ิสรา
เอล� 6  แต่ ถ้าเจ้าหนัไปจากการติดตามเรา ตัวเจ้าเองหรอื
ลูกหลานของเจ้าก็ ดี และมิ ได้ รกัษาบัญญั ติ ของเราและกฎ
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เกณฑ์ของเรา ซ่ึงเราได้ตัง้ไว้ต่อหน้าเจ้า  แต่ ไปปรนนิบั ติ 
พระอื่นและนมัสการพระน้ัน 7  แล ้วเราจะตัดอสิราเอลออก
เสียจากแผ่นดินซ่ึงเราได้ ให ้ แก่  เขาทัง้หลาย และพระนิเวศ
น้ีซ่ึงเราได้กระทําให้เป็นสถานบร ิสุทธ ์ิเพื่อนามของเรา เรา
จะเหวีย่งออกเสียจากสายตาของเรา และอสิราเอลจะเป็น
คําภาษิตและคําครหาท่ามกลางชนชาติ ทัง้ปวง 8 และพระ
นิเวศน้ี ซ่ึงจะเหน็ได้ ทนโท่  ทุ กคนท่ีผ่านไปจะฉงนสนเท่ห์
และเขาจะเยย้หยนัและกล่าววา่ � เหตุ ไฉนพระเยโฮวาห์จึง
ได้กระทําดัง่ น้ี แก่  แผ่ นดินน้ี และแก่พระนิเวศน้ี� 9  แล ้ว
เขาจะตอบวา่ �เพราะวา่เขาทัง้หลายได้ทอดทิง้พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของเขา  ผู้  ได้ ทรงนําบรรพบุรุษของเขาออกจาก
แผ่นดิ นอ ียปิต์ และได้ยดึถือพระอื่น และนมัสการและปรน
นิบั ติ พระน้ัน เพราะฉะน้ันพระเยโฮวาห์ทรงนําเหตุรา้ยทัง้
สิน้น้ีมาเหนือเขาทัง้หลาย� �

 กิตติศัพท์  แห ่งซาโลมอนเล่ืองลือไปทัว่ (2 พศด 8:1-18)
10  อยู ่มาเม่ือสิน้ยี ่สิ บปี ซ่ึงซาโลมอนได้ทรงสรา้งอาคาร

สองหลัง คือพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และพระราชวงั
ของกษั ตร ิย์ 11 ( ฮ ีรามกษั ตร ิย์เมืองไทระได้ส่งไม้สนสีดาร์
 ไม้ สนสามใบและทองคําให ้แก่ ซาโลมอนตามท่ี พระองค์  
มี พระประสงค์ แล้ว )  กษัตรยิ ์ซาโลมอนจึงทรงประทานหวั
เมือง ใน แผ่น ดิน กา ลิ ลี ให ้ แก่  ฮ ีราม ยี ่สิ บ หวั เมือง 12  แต่ 
เม่ือฮีรามเสด็จจากเมืองไทระเพื่อชมหวัเมือง ซ่ึงซาโลม
อนประทานแก่ ท่าน หวัเมืองเหล่าน้ันไม่เป็ นที ่พอพระทัย
ท่าน 13 เพราะฉะน้ันท่านจึงวา่ �พระอนชุาเอย๋ เมืองซ่ึงท่าน
ประทานแก่ข้าพเจ้าน้ันเป็นเมืองอะไรอยา่งน้ี� เขาจึงเรยีก
เมืองเหล่าน้ั นว ่าแผ่นดินคาบูลจนทุกวนัน้ี 14  ฮ ีรามได้ส่ง
ทองคําหน่ึงรอ้ยยี ่สิ บตะลันต์ ให ้ แก่  กษัตรยิ ์15  น่ี เป็นเรือ่ง
แรงงานเกณฑ์ ซ่ึงกษั ตร ิยซ์าโลมอนได้ เกณฑ์ เพื่อสรา้งพระ
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นิเวศของพระเยโฮวาห์ และพระราชวงัของพระองค์ และ
ป้อมมิลโล และกําแพงกรุงเยรูซาเล็ม และฮาโซร์ และเม
กิดโด และเกเซอร์ 16  ฟาโรห ์ กษัตรยิ ์ อยีปิต์  ได้ ยกทัพขึ้น
มา ยดึ เมือง เก เซอร์และ เอา ไฟ เผา เสีย และ ได้ ฆ่า คน คา
นาอนัซ่ึงอยู่ในเมืองน้ัน และได้ยกเมืองน้ันให ้แก่ ธดิาของ
ท่านเป็นสินสมรสคือ  มเหสี ของซาโลมอน 17 ซาโลมอนจึง
สรา้งเกเซอร์ขึ้นใหม่ และสรา้งเมืองเบธโฮโรนล่าง 18 ทัง้
เมืองบาอาลัทและเมืองทัดโมร์ในถิน่ ทุ รก ันดารในแผ่น
ดิน 19 ทัง้บรรดาหวัเมืองคลังหลวงท่ีซาโลมอนมี อยู ่และ
หวัเมืองสําหรบัรถรบของพระองค์ และหวัเมืองสําหรบัพล
ม้าของพระองค์ และสิง่ใดๆซ่ึงซาโลมอนมีพระประสงค์จะ
สรา้งในกรุงเยรูซาเล็ม ในเลบานอน และทัว่แผ่นดินซ่ึงอยู่
ในอาณาจักรของพระองค์ 20 ประชาชนทัง้ปวงซ่ึงเหลืออยู่
จากคนอาโมไรต์ คนฮติไทต์ คนเปริสซี คนฮีไวต์ และคน
เยบุส  ผู้ ซ่ึงไม่ ใช ่คนอสิราเอล 21 ลูกหลานของเขาท่ี เหลือ
อยู ่ในแผ่นดิน ซ่ึงประชาชนอสิราเอลไม่สามารถจะทําลาย
ให ้สิ ้นได้  บุ คคลเหล่า น้ีซาโลมอนทรงเกณฑ์ ให ้เป็นทาส
อยู่จนทุกวนัน้ี 22  แต่ ประชาชนอสิราเอลน้ัน ซาโลมอนหา
ได้ทรงกระทําให้ เป็นทาสไม่ เขาทัง้หลายเป็นทหาร เป็น
ข้าราชการ เป็นผู้บังคับบัญชาของพระองค์ เป็นนายทหาร
ของพระองค์ เป็นผู้บังคับการรถรบของพระองค์และเป็น
พลม้าของพระองค์ 23  เหล่าน้ี เป็นเจ้าหน้าท่ี ชัน้ผู้ใหญ่ เหนือ
พระราชกิจของซาโลมอนจํานวนหา้รอ้ยหา้สิบคน เป็นผู้ ดู 
แลประชาชนท่ี ทํางาน 24  แต่ ธดิาของฟาโรห ์ได้ ขึ้นไปจาก
นครดาวดิ ถึงพระตําหนักของพระนางเองซ่ึงซาโลมอนได้
สรา้งให ้พระนาง  แล ้วพระองค์จึงสรา้งป้อมมิลโล 25  ปี ละ
สามครัง้ ซาโลมอนได้ทรงถวายเครือ่งเผาบู ชา และเครือ่ง
สันติบูชาบนแท่นบู ชา ซ่ึงพระองค์ทรงสรา้งถวายพระเยโฮ
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วาห์ ทรงเผาเครือ่งหอมบนแท่นบู ชาต ่อพระพักตรพ์ระเยโฮ
วาห์ ดังน้ันพระองค์จึงสรา้งพระนิเวศจนสําเรจ็ 26  กษัตรยิ ์
ซาโลมอนทรงสรา้งกองเรอืกําป่ั นที ่ เอซี โอนเกเบอร์ ซ่ึงอยู ่
ใกล้ เอโลท บนฝ่ังทะเลแดงในแผ่นดินเอโดม 27 และฮีราม
ได้ส่งข้าราชการและพลเรอืผู้ซ่ึงคุ้นเคยกับทะเลไปกับกอง
กําป่ันพรอ้มกับข้าราชการของซาโลมอน 28 เขาทัง้หลายไป
ถึงเมืองโอฟีร์ และนําทองคํามาจากท่ี น่ัน จํานวนส่ีรอ้ยยี ่สิ 
บตะลันต์และนํามาถวายกษั ตร ิยซ์าโลมอน

10
 พระราชนีิ  แห ่งเชบาทรงเข้าเฝ้ากษั ตร ิย์ซาโลมอน (2

พศด 9:1-12)
1 เม่ือพระราชนีิ แห ่งเชบาทรงได้ย ินก ิตติ ศัพท์  แห ่งซา

โลมอนเก่ียวกับพระนามของพระเยโฮวาห์ พระนางก็เสด็จ
มาทดลองพระองค์ด้วยปัญหายุง่ยากต่างๆ 2 พระนางเสด็จ
มายงักรุง เยรูซาเล็ม  พร ้อมด้วยข้าราชบรพิารมากมาย  
มี ฝู งอ ูฐ บรรทุก เครือ่ง เทศ และ ทอง คํา เป็ นอ ัน มาก และ
เพชรพลอยต่างๆ และเม่ือพระนางเสด็จมาถึงซาโลมอน
แล้ว พระนางก็ทูลเรือ่งในพระทัยต่อพระองค์ ทุ กประการ
3 และซาโลมอนตรสัตอบปัญหาของพระนางทัง้ สิน้  ไม่มี  
สิ ่ง ใด ท่ี ซ่อนอยู่พ้นกษั ตร ิย์ ซ่ึงพระองค์จะทรงอธบิายแก่
พระนางไม่ ได้ 4 และเม่ือพระราชนีิ แห ่งเชบาทรงเหน็พระ
สติปัญญาทัง้สิน้ของซาโลมอน และพระราชวงัท่ี พระองค์ 
ทรงสรา้ง 5 ทัง้อาหารท่ี โต ๊ะเสวย กับการเข้าเฝ้าของบรรดา
ข้าราชการ และการปรนนิบั ติ  รบัใช ้ของมหาดเล็กตลอดทัง้
ภูษาอาภรณ์ของเขา และพนักงานเชญิถ้วยของพระองค์
และการท่ี พระองค์ เสด็จขึ้นไปในพระนิเวศของพระเยโฮ
วาห์ พระทัยของพระนาง ก็สลดลงที เดียว 6 พระนางทูล
กษั ตร ิย ์วา่ �ข่าวคราว ซ่ึงหม่อมฉันได้ยนิ ในประเทศของ
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หม่อมฉัน ถึงพระราชกิจและพระสติปัญญาของพระองค์
เป็นความจรงิ 7  แต่ หม่อมฉั นม ิ ได้ เชื่อถ้อยคําน้ัน จนหม่อม
ฉันมาเฝ้า และตาของหม่อมฉันได้ เห ็นเอง และดู เถิด  ท่ี 
เขาบอกแก่หม่อมฉั นก ็ ไม่ ถึงครึง่หน่ึง พระสติปัญญาและ
ความมัง่คัง่ของพระองค์ ก็ มากยิง่กวา่ข่าวคราวท่ีหม่อมฉัน
ได้ ยนิ 8 บรรดาคนของพระองค์ ก็  เป็นสุข บรรดาข้าราชการ
เหล่าน้ีของพระองค์ ผู้  อยู ่งานประจําต่อพระพักตร ์พระองค์ 
และ ฟัง พระ สติ ปัญญา ของ พระองค์ ก็  เป็นสุข 9  สาธุ การ
แด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์  ผู้ ทรงพอพระทัยใน
พระองค์ และทรงแต่งตัง้พระองค์ ไว ้บนบัลลั งก ์ แห ่ งอ ิสรา
เอล เพราะพระเยโฮวาห์ทรงร ักอ ิสราเอลเป็นนิตย ์พระองค์ 
จึงทรงแต่งตัง้ให ้พระองค์ เป็นกษั ตร ิย์ เพื่อวา่พระองค์จะ
ทรงอาํนวยความยุ ติ ธรรมและความเท่ียงธรรม� 10  แล 
้วพระนางก็ถวายทองคําหน่ึงรอ้ยยี ่สิ บตะลันต์ แด่  กษัตรยิ ์
ทัง้เครือ่งเทศเป็นจํานวนมาก และเพชรพลอยต่างๆ  ไม่มี 
เครือ่ง เทศมามากมายดังน้ี อกี  ดัง ท่ี  พระราชนีิ  แห ่งเชบา
ถวายแด่ กษัตรยิ ์ซาโลมอน 11 ยิง่กวา่ น้ั นอ ีก กองกํา ป่ัน
ของ ฮี ราม ซ่ึง ได้ นํา ทองคํา มา จาก โอ ฟีร์  ได้ นํา ไม้ จันทน์
แดงและเพชรพลอยต่างๆจํานวนมากหลายมาจากโอฟีร์
12 และกษั ตร ิย์ทรงใช ้ไม้จันทน์ แดงทําเสาพระนิเวศแหง่
พระเยโฮวาห์ และสําหรบัพระราชวงัของกษั ตร ิย์ และทํา
พิณเขาคู่และพิณใหญ่สําหร ับน ั กร ้อง จนทุกวนัน้ี ก็  ไม่ เคย
มี ไม้จันทน์ แดงมาหรอืเหน็อยา่งน้ี อกี 13  กษัตรยิ ์ซาโลมอ
นทรงพระราชทานทุกอยา่งแก่ พระราชนีิ  แห ่งเชบา  ตามท่ี 
พระนางมีพระประสงค์ นอกจากสิง่ท่ีพระราชทานมาจาก
ความอุดมสมบู รณ ์ของกษั ตร ิย ์แล้ว  สิ ่งใดๆท่ีพระนางทูลขอ
ซาโลมอนก็ พระราชทาน  ดังน้ัน พระนางก็เสด็จกลับไปยงั
แผ่นดินของพระนาง  พร ้อมกับข้าราชการของพระนาง
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 ทรพัย์สมบัติ และความเจรญิรุง่เรอืงของซาโลมอน (2
พศด 9:13-28)

14 น้ํา หนัก ของ ทองคํา ท่ี นํา มา ส่ง ซา โลม อน ใน ปี หน ่ึง
น้ันเป็นทองคําหกรอ้ยหกสิบหกตะลันต์ 15 นอกเหนือจาก
ทองคํา ซ่ึง มา จาก พ่อค้า และ จาก การ ค้า ของ พวก พ่อค้า
และ จา กกษั ตร ิย์ ทัง้ ปวง ของ ประเทศ อา ระ เบีย และ จาก
บรรดาเจ้าเมืองแหง่แผ่นดิน 16  กษัตรยิ ์ซาโลมอนทรงสรา้ง
โล่ ใหญ่ สอง รอ้ย อนั ด้วย ทองคํา ทุบ  โล่ อนั หน่ึง ใช้ ทองคํา
หก รอ้ย เช เขล 17 และ พระองค์ ทรง สรา้ง โล่ สาม รอ้ย อนั
ด้วยทองคําทุบ  โล่ อนัหน่ึงใช้ทองคําสามมาเน และกษั ตร ิ
ย์ทรง เก็บ โล่ ไว ้ใน พระ ตําหนัก พนา เลบานอน 18  กษัตรยิ ์
ทรงกระทําพระท่ีน่ังงาชา้งขนาดใหญ่ ด้วย และทรงบุด้วย
ทองคําอยา่งงามท่ี สุด 19 พระท่ีน่ังน้ั นม ีบันไดหกขัน้  พน ัก
หลังของพระท่ีน่ังน้ันกลมข้างบน และสองข้างพระท่ีน่ั งม 
ี ท่ี วางพระหตัถ์  มี  สิ งโตสองตัวยนือยู่ข้างๆท่ีวางพระหตัถ์
20  มี  สิ ง โต อกี สิบ สอง ตัวยนื อยู ่ท่ี น่ัน บน หก ขัน้ บันได ทัง้
สองข้าง เขาไม่เคยทําในราชอาณาจักรใดๆเหมือนอยา่ง
น้ี 21 ภาชนะทัง้สิน้สําหรบัเครือ่งด่ืมของกษั ตร ิย์ซาโลมอ
นทํา ด้วยทองคํา และภาชนะทัง้ สิน้ของพระ ตําหนักพนา
เลบานอนทําด้วยทองคําบร ิสุทธ ์ิ ไม่มี  ท่ี ทําด้วยเงนิเลย เงนิ
น้ันถือวา่เป็นของไม่ มี ค่าอะไรในสมัยของซาโลมอน 22 เพ
ราะวา่กษั ตร ิย ์มี กอง กําป่ันเมืองทารชชิ เดินทะเลพรอ้ม
กับกองกําป่ันของฮีราม กองกําป่ันเมืองทารชิชนําทองคํา
 เงนิ  งาชา้ง  ลิง และนกยูงมาสามปีต่อครัง้ 23  ดังน้ี  แหละ  
กษัตรยิ ์ซาโลมอนจึงได้เปรยีบกวา่บรรดากษั ตร ิย์อื่นๆแหง่
แผ่นดินโลกในเรือ่งสมบั ติ และสติ ปัญญา 24 และทั ่วท ้ังโลก
ก็แสวงหาท่ี จะเข้ าเฝ้าซาโลมอน เพื่อจะฟังพระสติปัญญา
ซ่ึง พระเจ้า พระราชทาน ไว้ ใน ใจ ของ ท่าน 25  ทุ ก คน ก็ นํา
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เครือ่งบรรณาการของเขามา เป็นเครือ่งทําด้วยเงนิ เครือ่ง
ทําด้วยทองคํา  เครือ่งแต่งกาย เครือ่งอาวุธ  เครือ่งเทศ  ม้า 
และล่อ ตามจํานวนกําหนดทุกๆปี 26 ซาโลมอนทรงสะสม
รถรบและพลม้า  พระองค์ ทรงมีรถรบหน่ึงพัน ส่ีรอ้ยคัน
และพลม้าหน่ึงหม่ืนสองพันคน ซ่ึงพระองค์ทรงให้ประจํา
อยู ่ท่ี หวั เมืองรถรบ และอยู่ กับกษั ตร ิย์ ในกรุง เยรูซาเล็ม
27 และกษั ตร ิย์ทรงกระทําให้เงนิน้ันเป็นของสามัญในกรุง
เยรูซาเล็ม เหมือน ก้อน หนิ และ ทรง กระทํา ให ้มี สน สี ดาร์
มากมายเหมือนไม้มะเด่ือแหง่หุบเขา 28 ม้าอนัเป็นสินค้า
เข้าของซาโลมอนมาจากอยีปิต์  พร ้อมด้วยเส้นด้ายสําหรบั
ผ้าป่าน และบรรดาพ่อค้าของกษั ตร ิย์รบัเส้นด้ายสําหรบั
ผ้าป่านน้ันมาตามราคา 29 จะนํารถรบคันหน่ึงเข้ามาจาก
อยีปิต์ ได้ ในราคาหกรอ้ยเชเขลเงนิ ม้าตัวหน่ึงหน่ึงรอ้ยหา้
สิบ ดังน้ันโดยทางพวกพ่อค้าเขาก็ส่งออกไปยงับรรดากษั 
ตร ิยทั์ง้ปวงของคนฮติไทต์ และบรรดากษั ตร ิยข์องซีเรยี

11
 มเหสี ทัง้หลายของซาโลมอนไหว ้รู ปเคารพ

1  แต่  กษัตรยิ ์ซา โลมอนทรงรกัหญิง ต่างด้าวหลายคน
นอกจากธดิาของฟาโรห์  มี หญิงคนโมอบั คนอมัโมน คน
เอโดม คนไซดอน และคนฮติไทต์ 2 เป็นของประชาชาติ
ซ่ึงพระเยโฮวาห์ตรสักับคนอสิราเอลวา่ � เจ้ าทัง้หลายอยา่
เข้าไปแต่งงานกับเขาทัง้หลาย หรอือยา่เข้ามาแต่งงานกับ
เจ้า เพราะเขาจะหนัจิตใจของเจ้าไปตามพระของเขาเป็น
แน่� ซาโลมอนทรงติดพั นก ับคนเหล่าน้ีด้วยความรกั 3  
พระองค์ ทรงมี มเหสี  เจ ็ดรอ้ยคือเจ้าหญิง และนางหา้มสาม
รอ้ย และ บรรดา มเหสี ของ พระองค์ ก็ ทรง หนั พระทัย ของ
พระองค์ไปเสีย 4 เพราะอยู่มาเม่ือซาโลมอนทรงพระชรา
แล้ว  มเหสี ของ พระองค์ ได้ หนั พระทัย ของ พระองค์ ให ้ไป
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ตามพระอื่น และพระทัยของพระองค์หาได้ บรสุิทธิ ์ต่อพระ
เยโฮวาหพ์ระเจ้าของพระองค์ ดังพระทัยของดาวดิราชบิดา
ของพระองค์ ไม่ 5 เพราะซาโลมอนทรงดําเนินตามพระอชั
โทเรท พระแม่ เจ้ าของคนไซดอน และตามพระมิลโคมสิง่ท่ี
น่าสะอดิสะเอยีนของคนอมัโมน 6 ซาโลมอนจึงทรงกระทํา
ชัว่ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และมิ ได้ ทรงติดตาม
พระเยโฮวาห ์อยา่งเต็มกําลัง ดังดาวดิราชบิดาของพระองค์ 
ได้ ทรงกระทํามาแล้ วน ้ัน 7  แล ้วซาโลมอนได้ทรงสรา้งปู ชน 
ียสถานสูงสําหรบัพระเคโมช  สิ ่งท่ีน่าสะอดิสะเอยีนของโม
อบั ในภูเขาท่ี อยู ่ หน ้ากรุงเยรูซาเล็ม และสําหรบัพระโมเลค
 สิ ่งท่ีน่าสะอดิสะเอยีนของคนอมัโมน 8 และพระองค์จึงทรง
กระทําดังน้ันเพื่อมเหสีต่างด้าวของพระองค์ ทัง้สิน้  ผู้  ท่ี  ได้ 
เผาเครือ่งหอมและถวายเครือ่งสัตวบูชาแก่บรรดาพระของ
เขา

พระเจ้าทรงพระพิโรธและลงโทษซาโลมอน
9 พระเยโฮวาห์ทรงกริว้ต่อซาโลมอน เพราะพระทัยของ

ท่านได้หนัไปเสียจากพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล  
ผู้  ได้ ทรงปรากฏแก่ท่านสองครัง้แล้ว 10 และได้ทรงบัญชา
ท่านเก่ียวกับเรือ่งน้ี วา่ท่านไม่ควรไปติดตามพระอื่น  แต่ 
ท่านมิ ได้ รกัษาพระบัญชาของพระเยโฮวาห์ 11 เพราะฉะ
น้ันพระเยโฮวาห์ตรสั กับซาโลมอนวา่ �เน่ืองด้วยเจ้า ได้
กระทําเชน่น้ี และเจ้ามิ ได้ รกัษาพันธสัญญาของเรา และกฎ
เกณฑ์ของเรา ซ่ึงเราได้บัญชาเจ้าไว้ เราจะฉีกอาณาจักร
เสียจากเจ้าเป็นแน่และให ้แก่ ข้าราชการของเจ้า 12 กระน้ั 
นก ็ ดี เพราะเหน็แก่ ดาว ิดบิดาของเจ้าเราจะไม่กระทําใน
วนั เวลา ของ เจ้า  แต่ เรา จะ ฉีก ออก จา กมื อบ ุตร ชาย ของ
เจ้า 13  อยา่งไร ก็ ดี เราจะไม่ ฉีกเสียหมดอาณาจั กร  แต่ 
เราจะให้ตระกูลหน่ึงแก่ บุ ตรชายของเจ้า เพื่อเหน็แก่ ดาว 
ิดผู้ รบัใช ้ของเรา และเพื่อเหน็แก่เยรูซาเล็มซ่ึงเราได้เลือก
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ไว�้ 14 พระ เย โฮ วาห์ทรง ให ้ปฏิปักษ์  เก ิด ขึ้น ต่อสู้ ซา โลม
อน คือฮาดัดคนเอโดม ท่านเป็นเชื้อสายราชวงศ์ แห ่งเอ
โดม 15 เพราะอยู่มา เม่ือดาว ิดอย ู่ใน เอโดม และโยอาบ
ผู้ บัญชาการ กองทัพ ได้ ขึ้น ไป ฝัง ผู้ ท่ี  ถู กฆ่า หลัง จาก เขา
ได้ฆ่าผู้ชายทุกคนในเอโดมเสีย 16 (เพราะโยอาบและคน
อสิราเอลทัง้สิน้ยงัอยู ่ท่ี น่ันหกเดือน จนกวา่เขาได้ฆ่าผู้ชาย
ทุกคนในเอโดม� 17 ฮาดัดได้ หนี ไปอยีปิต์  พร ้อมกับคน
เอโดมบางคนผู้ เป็นข้าราชการของบิดาของท่าน ครัง้ น้ัน
ฮา ดัดยงั เป็นเด็ก เล็กๆอยู่ 18 เขา ทัง้หลายยกออกจากมี
เดียนมายงัปาราน และพาคนจากปารานมากับเขาและ
มาถึ งอ ียปิต์ เฝ้าฟาโรห ์กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ียปิต์  ผู้ ประทานเรอืน
หลังหน่ึงแก่ เขา และกําหนดให ้ได้ รบัปันเสบียงอาหาร และ
ประทานท่ี ดิ นให้เขาด้วย 19 และฮาดัดเป็ นที ่โปรดปรานยิง่
ในสายตาของฟาโรห์  ฟาโรห ์จึงประทานน้องสาวของมเหสี
ของ ท่าน เอง คือ ขนิษฐา ของ พระ ราชิ นี ทา เปเนส ให้ เป็น
ภรรยาเขา 20 และขนิษฐาของทาเปเนสก็ ประสูติ  เกน ูบัทให้
ท่านเป็นบุตรชาย  ผู้ ซ่ึงทาเปเนสให้หยา่นมในวงัของฟาโรห์
และเกนูบั ทอย ู่ในวงัของฟาโรห์ในหมู่ราชโอรสของฟาโรห์
21  แต่ เม่ือฮาดั ดอย ู่ในอยีปิต์ ได้ ย ินว ่าดาวดิได้ล่วงลับไปอยู่
กับบรรพบุรุษของพระองค์ แล้ว และโยอาบผู้บัญชาการก
องทั พก ็ สิ ้นชวีติแล้ว ฮาดัดจึงทูลฟาโรห ์วา่ �ขอข้าพระองค์
ทูลลาเพื่อข้าพระองค์จะกลับไปยงัประเทศของข้าพระองค์ 
เอง � 22  แต่  ฟาโรห ์ตรสักั บท ่านวา่ �ท่านอยู่กับเราขาดสิง่
ใดหรอื  ดู  เถิด ท่านจึงเสาะหาท่ีจะกลับไปยงัประเทศของ
ท่าน� และท่านก็ทูลพระองค์ วา่ � ไม่ ขาดสิง่ใดพระเจ้าข้า  
แต่  ขอให ้ข้าพระองค์ไปเถิด� 23 พระเจ้าได้ทรงให ้ปฏิปักษ์  เก 
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ิดขึ้นต่อสู้ท่านอกีคนหน่ึง คือเรโซนบุตรชายของเอลี ยาดา  
ผู้  ท่ี  หนี ไปจากฮาดัดเอเซอร ์กษัตรยิ ์ แห ่งโศบาห ์เจ้ านายของ
ตน 24 เม่ือดาวดิเข่นฆ่าชาวโศบาห์เขาก็รวบรวมผู้คนให ้
อยู ่กับเขา กลายเป็นหวัหน้าของกองปล้น และเขาทัง้หลาย
ก็ไปยงัเมืองดามัสกัสอาศัยอยู ่ท่ีน่ัน และครอบครองเมือง
ดามัสกัส 25 ท่านเป็นปฏิ ปักษ์ ของอสิราเอลตลอดวนัเวลา
ของซาโลมอน นอกจากเหตุรา้ยท่ีฮาดัดได้ กระทํา และท่าน
เกลียดช ังอ ิสราเอล และได้ปกครองอยูเ่หนือซีเรยี

การเล่ือนตําแหน่งของเยโรโบอมั
26 เย โร โบ อมั บุตร ชาย เนบัท คน เอ ฟ รา อมิ ชาว เมือง

เศเรดาห์ข้าราชการคนหน่ึงของซาโลมอน มารดาชื่อเศรุ
วาห์เป็นหญิ งม ่าย  ได้ ยกมือขึ้นต่อสู้ กษัตรยิ ์ ด้วย 27  ต่อไป
น้ี  เป็นสาเหตุ  ท่ี ท่านยกมือขึ้นต่อสู้ กษัตรยิ ์ คือซาโลมอนท
รงสรา้งป้อมมิลโล และอุดชอ่งกําแพงนครของดาวดิราช
บิดาของพระองค์ 28 เยโรโบอมัเป็นทแกล้วทหาร เม่ือซา
โลมอนทรงเห ็นว ่าชายหนุ่มคนน้ันเป็นคนขยนั  พระองค์ 
จึงให้ท่านดูแลเหนือแรงงานเกณฑ์ทัง้สิน้ของวงศ์วานโย
เซฟ 29 และอยู่มาในคราวน้ันเม่ือเยโรโบอมัออกไปจาก
กรุงเยรูซาเล็ม อาหิยาห ์ผู้  พยากรณ์ ชาวชี โลห ์ได้ พบท่าน
ท่ี กลางทาง อาหิยาห์สวมเส้ือใหม่ตัวหน่ึง และคนทัง้สอง
ก็ อยู ่ลําพังใน ทุ่งนา 30  แล ้วอาหิยาห ์ก็ จับเส้ือใหม่ ท่ี สวม
อยู่ ฉีกออกเป็นสิบสองชิน้ 31 และท่านพู ดก ับเยโรโบอมั
วา่ �ท่านจงเอาไปสิบชิน้ เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่
งอ ิสราเอลตร ัสด ัง น้ี วา่ � ดู  เถิด เราจะฉีกอาณาจักรจาก
มือของซาโลมอน และจะให ้เจ้ าสิบตระกูล 32 ( แต่ เขาจะ
มีตระกูลหน่ึง เพื่อ เหน็แก่ ดาว ิด ผู้ รบั ใช ้ของเรา และเพื่อ
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เหน็แก่ เยรูซาเล็มเมือง ซ่ึง เราเลือกจากท่ามกลางตระกูล
ทัง้ปวงของอสิราเอล� 33 เพราะเขาทัง้หลายได้ทอดทิง้เรา
และได้ นม ัสการพระอชัโทเรท พระแม่ เจ้ าของชาวไซดอน
เคโมชพระของโมอบั และมิลโคมพระของคนอมัโมน และ
มิ ได้ ดําเนินในทางของเรา เพื่อจะกระทําสิง่ ท่ี ถู กต้องใน
สายตาของเรา และรกัษากฎเกณฑ์ของเรา และคําตัดสิน
ของเรา อยา่งกับดาวดิบิดาของเขาได้กระทําน้ัน 34 ถึงกระ
น้ั นก ็ ดี เราจะไม่เอาอาณาจักรทัง้หมดออกจากมือของเขา
 แต่ เราจะกระทําให้เขาเป็นผู้ครอบครองอยู่ตลอดวนัเวลา
แหง่ชวีติของเขา เพราะเหน็แก่ ดาว ิดผู้ รบัใช ้ของเราผูซ่ึ้งเรา
ได้เลือกไว้ เพราะเขาได้รกัษาบัญญั ติ ของเราและกฎเกณฑ์
ของเรา 35  แต่ เราจะเอาอาณาจักรออกจากมื อบ ุตรชายของ
เขา และจะมอบให ้เจ้ าสิบตระกูล 36 เรายงัจะใหต้ระกูลหน่ึง
แก่ บุ ตรชายของเขา เพื่อดาวดิผู้ รบัใช ้ของเราจะมีประทีป
ดวงหน่ึงต่อหน้าเราในกรุงเยรูซาเล็มเสมอ เป็นเมืองซ่ึงเรา
ได้เลือกเพื่อประดิษฐานนามของเราไว ้ท่ี น่ัน 37 เราจะเอา
ตัวเจ้า และเจ้าจะปกครองใหก้วา้งขวางตามชอบใจของเจ้า
และเจ้าจะเป็นกษั ตร ิยเ์หนื ออ ิสราเอล 38 และจะเป็นดังน้ีวา่
ถ้าเจ้าเชื่อฟังทุกสิง่ท่ีเราบัญชาแก่ เจ้า และจะดําเนินในทาง
ทัง้หลายของเรา และกระทําสิง่ท่ี ถู กต้องในสายตาของเรา
โดยรกัษากฎเกณฑ์ของเรา และบัญญั ติ ของเราดังดาวดิผู้ 
รบัใช ้ของเราได้ กระทํา เราจะอยู่กับเจ้า และจะสรา้งเจ้าให้
เป็นราชวงศ์ ท่ี  มัน่คง  ดังท่ี เราได้สรา้งเพื่อดาวดิมาแล้ว และ
เราจะให้อสิราเอลแก่ เจ้า 39  ด้วยเหตุน้ี เราจะให ้ความทุกข์ 
ใจแก่เชื้อสายของดาวดิ  แต่  ไม่  เป็นนิตย ์� � 40 ฉะน้ันซาโลม
อนจึงทรงหาชอ่งจะประหารเยโรโบอมัเสีย  แต่ เยโรโบอมัได้ 
ลุ กขึ้นหนี เข ้าไปในอยีปิต์ ไปยงัชชิกักษั ตร ิย ์อยีปิต์ และอยูใ่น
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อยีปิต์จนถึงซาโลมอนสิน้พระชนม์
ซาโลมอนสิน้พระชนม์ (2 พศด 9:29-31)

41 ส่วนพระราชกิจนอกน้ันของซาโลมอน และบรรดา
สิง่ซ่ึงพระองค์ทรงกระทํา และพระสติปัญญาของพระองค์ 
มิได้ บันทึก ไว้ ใน หนังสือ พระ ราช กิจ ของ ซา โลม อน หรอื
42 และเวลาท่ีซาโลมอนทรงครอบครองในเยรูซาเล็มเหนื 
ออ ิสราเอลทัง้สิน้ น้ัน เป็นส่ี สิ บปี 43 และซาโลมอนก็ล่วง
หลับไปอยู่ กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาฝังพระศพ
พระองค์ ไว ้ในนครของดาวดิราชบิดาของพระองค์ และเรโห
โบอมัราชโอรสของพระองค์ ก็ ขึ้นครองแทน

12
ความโงเ่ขลาของเรโหโบอมัคนหนุ่ม (2 พศด 10:1-11)

1 เรโหโบอมัได้ไปยงัเมืองเชเคม เพราะอสิราเอลทัง้ปวง
ได้ มาย ังเชเคมเพื่อจะตัง้ท่านให้เป็นกษั ตร ิย์ 2 และอยู่มา
เม่ือเยโรโบอมับุตรชายเนบัทได้ยนิเรือ่งน้ัน เพราะท่านยงั
อยู่ในอยีปิต์ ( ท่ี ซ่ึงท่านหนีไปจากพระพักตร ์กษัตรยิ ์ซาโลม
อน เยโรโบอมัอาศัยอยู่ในอยีปิต์� 3 เขาทัง้หลายก็ ใช ้คนไป
เรยีกท่าน เยโรโบอมักับชุ มน ุมชนอสิราเอลทัง้หมดได้มา
ทูลเรโหโบอมัวา่ 4 �พระราชบิดาของพระองค์ ได้ กระทําให้
แอกของข้าพระองค์ หน ักนัก เพราะฉะน้ันบัดน้ีขอทรงผ่อน
การปรนนิบั ติ อยา่งทุกข์ หน ักของพระราชบิดาของพระองค์
และแอกอนัหนักของพระองค์เหนือข้าพระองค์ทัง้หลายให้
เบาลงเสีย และข้าพระองค์ทัง้หลายจะปรนนิบั ติ  พระองค์ �
5  พระองค์ ตรสักับเขาวา่ �จงกลับไปเสียสักสามวนั  แล ้วจึง
มาหาเราอกี� ประชาชนจึงกลับไป 6  แล ้วกษั ตร ิยเ์รโหโบอมั
ก็ทรงปรกึษากับบรรดาผู้ เฒ่า  ผู้  อยู ่งานประจําซาโลมอนรา
ชบิดาของพระองค์ขณะเม่ือพระองค์ยงัทรงพระชนม์ อยู ่ วา่ 
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�ท่านทัง้หลายจะแนะนําเราให้ตอบประชาชนน้ี อยา่งไร �
7 เขาทัง้หลายทูลพระองค์ วา่ �ถ้าพระองค์จะทรงเป็นผู้ รบั
ใช ้ประชาชนน้ีในวนัน้ีและรบัใช ้พวกเขา และตรสัตอบคําดี 
แก่  พวกเขา เขาทัง้หลายก็จะเป็นผู้ รบัใช ้ของพระองค์ เป็น
นิตย ์� 8  แต่  พระองค์ ทรงทอดทิง้คําปรกึษาซ่ึงผู้เฒ่าถวาย
น้ันเสีย และไปปรกึษากับคนหนุ่มซ่ึงเติบโตขึ้นมาพรอ้มกับ
พระองค์ และอยูง่านประจําพระองค์ 9 และพระองค์ตรสักับ
เขาทัง้หลายวา่ �ท่านจะแนะนําเราอยา่งไร เพื่อพวกเราจะ
ตอบประชาชนน้ี  ผู้  ท่ี ทูลเราวา่ �ขอทรงผ่อนแอกซ่ึงพระ
ราชบิดาของพระองค์วางอยู่ เหนือข้าพระองค์ทัง้หลายให้
เบาลง� � 10 และคนหนุ่มเหล่าน้ันผู้ ได้ เติบโตมาพรอ้มกับ
พระองค์ทูลพระองค์ วา่ � พระองค์ จงตร ัสด ังน้ี แก่ ประชาชน
น้ี  ผู้ ทูลพระองค์ วา่ �พระราชบิดาของพระองค์ ได้ กระทํา
ให้แอกของข้าพระองค์ทัง้หลายหนัก  แต่ ขอพระองค์ทรง
ผ่อนแก่ข้าพระองค์ ให ้เบาลง�  น้ัน  พระองค์ จงตรสัแก่เขา
ทัง้หลายอยา่งน้ี วา่ �น้ิ วก ้อยของเราก็หนากวา่เอวแหง่ราช
บิดาของเรา 11  ท่ี พระราชบิดาของเราวางแอกหนักบนท่าน
ทัง้หลายก็ ดี  แล้ว เราจะเพิม่ให ้แก่ แอกของท่านทัง้หลายอกี
พระราชบิดาของเราตีสอนท่านทัง้หลายด้วยไม้ เรยีว  แต่ เรา
จะตีสอนท่านทัง้หลายด้วยแส้ แมลงป่อง � � 12 เยโรโบอมั
กับประชาชนทัง้ปวงจึงเข้ามาเฝ้าเรโหโบอมัในว ันที ่ สาม  ดัง
ท่ี  กษัตรยิ ์รบัสัง่วา่ �จงมาหาเราอกีในว ันที ่ สาม � 13 และกษั 
ตร ิย์ตรสัตอบประชาชนอยา่งดุ ดัน ทรงทอดทิง้คําปรกึษา
ซ่ึงผู้เฒ่าได้ถวายน้ันเสีย 14และตรสักับเขาทัง้หลายตามคํา
ปรกึษาของพวกคนหนุ่มวา่ �พระราชบิดาของเราทําแอก
ของท่านทัง้หลายให ้หนัก  แต่ เราจะเพิม่ให ้แก่ แอกของท่าน
ทัง้หลายอกี พระราชบิดาของเราตีสอนท่านทัง้หลายด้วย
ไม้ เรยีว  แต่ เราจะตีสอนท่านทัง้หลายด้วยแส้ แมลงป่อง �
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15  กษัตรยิ ์จึ งม ิ ได้ ฟังเสียงประชาชนเพราะเหตุ การณ์ น้ัน
เป็นมาแต่พระเยโฮวาห์ เพื่อพระองค์จะทรงกระทําให้พระ
วจนะของพระองค์ ได้  สําเรจ็ ซ่ึงพระเยโฮวาห์ตรสัโดยอาหิ
ยาหช์าวชโีลห ์แก่ เยโรโบอมับุตรชายเนบัท

อาณาจั กรอ ิสราเอลได้ แยกกัน 
16 และเม่ื ออ ิสราเอลทัง้ปวงเห ็นว ่ากษั ตร ิย ์มิได้ ทรงฟัง

เขาทัง้หลาย ประชาชนก็ทูลตอบกษั ตร ิย ์วา่ �ข้าพระองค์
ทัง้หลายมีส่วนอะไรในดาวดิ ข้าพระองค์ทัง้หลายไม่ มี ส่วน
มรดกในบุตรชายของเจสซี  โอ อสิราเอลเอย๋  กล ับไปเต็นท์
ของตนเถิด ข้าแต่ ดาวดิ  จงดู แลราชวงศ์ของพระองค์เอง
เถิด� อสิราเอลจึงจากไปยงัเต็นท์ของเขาทัง้หลาย 17  แต่ 
เรโหโบอมัทรงปกครองเหนือประชาชนอสิราเอล  ผู้ อาศัย
อยู่ในหวัเมืองของยูดาห์ 18  แล ้วกษั ตร ิยเ์รโหโบอมัทรงใช้
อาโดรมันายงานเหนือแรงงานเกณฑ์ ไป และอสิราเอลทัง้
ปวงก็เอาหนิขวา้งท่านถึงตาย  แล ้วกษั ตร ิยเ์รโหโบอมัก็
ทรงรบีขึ้นรถรบของพระองค์ ทรงหนีไปยงักรุงเยรูซาเล็ม
19 อสิราเอลกบฏต่อราชวงศ์ของดาวดิจนทุกวนัน้ี 20 และ
อยู่มาเม่ื ออ ิสราเอลทัง้ปวงได้ย ินว ่าเยโรโบอมัได้ กล ับมา
แล้ว เขาก็ ใช ้ ให ้ไปเชญิท่านมายงัท่ี ประชุม  แล้วก็ ตัง้ท่าน
ให้ เป็นก ษั ตร ิย์ เหนื ออ ิส รา เอล ทัง้ ปวง  ไม่มี  ผู้ ใด ติดตาม
ราชวงศ์ของดาวดิ  เวน้แต่ ตระกูลยูดาห ์เท่าน้ัน 21 เม่ือเรโห
โบอมัมายงักรุงเยรูซาเล็มแล้ว  พระองค์  ได้ เรยีกประชุมวงศ์
วานยูดาห ์ทัง้หมด และตระกูลเบนยามิน เป็นนักรบท่ีคัด
เลือกแล้วหน่ึงแสนแปดหม่ืนคน เพื่อจะสู้รบกับวงศ์วาน
อสิราเอล เพื่อจะเอาราชอาณาจักรคืนมาให ้แก่ เรโหโบอมั
โอรสของซาโลมอน 22  แต่ พระวจนะของพระเจ้ามายงัเชไม
อาห์คนของพระเจ้าวา่ 23 �จงไปทูลเรโหโบอมัโอรสของ
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ซาโลมอนกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์ และบอกแก่ วงศ์ วานทัง้สิน้
ของยูดาห์ และของเบนยามิน และแก่ประชาชนท่ี เหลืออยู ่ 
วา่ 24 �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ัง น้ี วา่  เจ้ าอยา่ขึ้นไปสู้รบกับ
ประชาชนอสิราเอลญาติ พี่ น้องของเจ้าเลย จงกลับไปย ังบ ้า
นของตนทุกคนเถิด เพราะสิง่น้ีเป็นมาจากเรา� �  เหตุ  ฉะน้ี 
เขาจึงเชื่อฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ และกลับไปบ้าน
เสียตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์

เยโรโบอมันําคนอสิราเอลให ้ไหว ้ รู ปเคารพ
25  แล ้วเยโรโบอมัก็สรา้งเมืองเชเคมในถิน่เทือกเขาเอ

ฟราอมิ และอาศัยอยู ่ท่ี น่ัน และพระองค์ ก็ ออกไปจากท่ี 
น่ัน ไปสรา้งเมืองเปนูเอล 26 และเยโรโบอมัราํพึงในใจวา่
� คราวน้ี ราชอาณาจักรจะหนักลับไปยงัราชวงศ์ของดาวดิ
27 ถ้าชนชาติ เหล่าน้ี ขึ้นไปถวายเครือ่งสัตวบูชาในพระนิเวศ
ของพระเยโฮวาห ์ท่ี  กรุ งเยรูซาเล็ม  แล ้วจิตใจของชนชาติ 
เหล่าน้ี จะหนักลับไปยงัเจ้านายของเขาทัง้หลาย คือหนัไป
ยงัเรโหโบอมักษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์ และเขาทัง้หลายจะฆ่าเรา
เสีย และกลับไปยงัเรโหโบอมักษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห�์ 28 ดังน้ัน
กษั ตร ิย์จึงทรงปรกึษา และได้ทรงสรา้งลูกววัสองตัวด้วย
ทองคํา และพระองค์ตรสัแก่ประชาชนวา่ � ท่ี ท่านทัง้หลาย
ขึ้นไปยงักรุงเยรูซาเล็มนานพออยู ่แล้ว  โอ อสิราเอลเอย๋  
จงดู พระของท่าน  ดู  เถิด  พระองค์  ผู้ ทรงนําท่านทัง้หลาย
ออกจากประเทศอยีปิต์� 29 และพระองค์ ก็ ประดิษฐานไว ้ท่ี 
เบธเอลรูปหน่ึง และอ ีกรู ปหน่ึงทรงประดิษฐานไว้ในเมือง
ดาน 30 และสิง่น้ีกลายเป็นความบาป เพราะวา่ประชาชนได้
ไปนมัสการรูปหน่ึง คือท่ีเมืองดาน 31  แล ้วพระองค์ ได้ ทรง
สรา้งนิเวศท่ี ปู  ชน ียสถานสูง ทรงกําหนดตัง้ปุโรหติจากหมู่
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ประชาชนทัง้ปวง  ผู้  มิได้ เป็นคนเลวี 32 และเยโรโบอมัทรง
กําหนดเทศกาลเล้ียงในว ันที ่ สิ บหา้ของเดือนท่ีแปดเหมือน
กับการเล้ียง ท่ี อยู ่ในยูดาห์ และพระองค์ทรงถวายเครือ่ง
สัตวบูชาบนแท่นบู ชา  พระองค์ ทรงกระทําในเบธเอลดัง
น้ี แหละ คือถวายเครือ่งสัตวบูชาแก่ รู ปลูกว ัวท ่ี พระองค์  ได้ 
ทรงสรา้งไว ้น้ัน และพระองค์ทรงสถาปนาปุโรหติในเบธเอล
ประจําท่ี ปู  ชน ียสถานสูงซ่ึงพระองค์ทรงสรา้งไว้ 33  พระองค์ 
ทรงขึ้นไปยงัแท่นบูชาซ่ึงพระองค์ทรงสรา้งไว ้ท่ี เบธเอลในว ั
นที ่ สิ บหา้เดือนท่ี แปด ในเดือนซ่ึงพระองค์ทรงดําร ิเอง และ
พระองค์ทรงกําหนดเทศกาลเล้ียงสําหรบัคนอสิราเอล และ
ทรงถวายเครือ่งบูชาบนแท่นและเผาเครือ่งหอม

13
 คําพยากรณ์  ได้  กล ่าวโทษแท่นบูชาของเยโรโบอมั

1 และดู เถิด คนของพระเจ้าคนหน่ึงได้ออกมาจากยูดาห์
โดยพระวจนะของพระเยโฮวาห์ไปยงัท่ีเบธเอล เยโรโบอมั
ทรงยนือยู ่ท่ี แท่นเพื่อจะเผาเครือ่งหอม 2 และชายคนน้ัน
ได้รอ้งกล่าวโทษแท่นน้ันโดยพระวจนะของพระเยโฮวาห ์
วา่ � โอ  แท่นบูชา  แท่นบูชา พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ � 
ดู  เถิด โอรสองค์ หน ่ึงจะประสู ติ มาในราชวงศ์ของดาวดิชื่อ
โยสิยาห์ และบนเจ้าแท่นน้ีจะฆ่าปุโรหติแหง่ปู ชน ียสถาน
สูงผู้ซ่ึงเผาเครือ่งหอมบนเจ้า และเขาจะเผากระดูกคนบน
เจ้า� � 3 และท่านก็ ให ้หมายสําคัญในวนัเดียวกันน้ัน  กล่าว
วา่ � น่ี เป็นหมายสําคัญท่ีพระเยโฮวาห ์ได้ ตร ัสว ่า � ดู  เถิด 
เขาจะพังแท่นบูชาลงมา และมูลเถ้าซ่ึงอยู่บนน้ันจะถูกเท
ออก� �
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พระเจ้าทรงทําให้พระหตัถ์ กษัตรยิ ์เยโรโบอมัเหีย่วแหง้
ไป

4 และ อยู่ มา เม่ือ กษั ตร ิยเ์ย โร โบ อมั ทรง สดับ คํา กล่าว
ของคนของพระเจ้า ซ่ึงรอ้งกล่าวโทษแท่นน้ั นที ่เบธเอล  
พระองค์  ก็  เหย ียดพระหตัถ์ออกจากท่ี แท่น  กล่าววา่ �จง
จับเขาไว�้ และพระหตัถ์ของพระองค์ซ่ึงเหยยีดออกต่อเขา
น้ั นก ็ เห ่ียวแหง้ไป  พระองค์ จะชกักลับเข้าหาตั วอ ี กก ็ ไม่ได้ 
5 แท่นบูชาก็พังลงด้วย และมูลเถ้าก็รว่งลงมาจากแท่น
ตามหมายสําคัญซ่ึงคนของพระเจ้าได้ ให ้ ไว ้โดยพระวจนะ
ของพระเยโฮวาห์ 6 และกษั ตร ิย์ตรสั กับคนของพระเจ้า
วา่ �จงวงิวอนขอพระกรุณาแหง่พระพักตร์พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่าน ขอจงอธษิฐานเพื่อข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะชกั
มือกลับเข้าหาตัวได้ อกี � และคนของพระเจ้าก็วงิวอนต่อ
พระเยโฮวาห์ และกษั ตร ิย ์ก็ ทรงชกัพระหตัถ์ กล ับเข้าหา
พระองค์ ได้  อ ีกและเป็นเหมือนเดิม 7 และกษั ตร ิย์ตรสักับ
คนของพระเจ้าวา่ �เชญิมาบ้านกับข้าพเจ้า เถิด และรบั
ประทานด้วยกัน ข้าพเจ้าจะให้รางวลัแก่ ท่าน � 8 และคน
ของพระเจ้าทูลกษั ตร ิย ์วา่ �ถ้าท่านจะให้สักครึง่ราชสมบั 
ติ ของท่าน ข้าพเจ้าจะไม่ไปกั บท ่าน และข้าพเจ้าจะไม่รบั
ประทานขนมปังหร ือด ื่ มน ้ําในท่ี น้ี 9 เพราะวา่พระวจนะของ
พระเยโฮวาหบ์ัญชาข้าพเจ้าไวอ้ยา่งน้ั นว ่า � เจ้ าอยา่กินขนม
ปังหร ือด ่ื มน ้ํา หรอืกลับไปตามทางท่ี เจ้ ามาน้ัน� � 10 ดัง
น้ันท่านจึงไปเสี ยอ ีกทางหน่ึง และไม่ กล ับไปตามทางท่ีท่าน
มายงัเบธเอล 11  มี  ผู้  พยากรณ์  แก่ คนหน่ึงอาศัยอยู่ในเบธ
เอล และบุตรชายของเขาก็ ได้ มาบอกเขาถึงเรือ่งราวทัง้สิน้
ซ่ึงคนของพระเจ้าได้กระทําในวนัน้ั นที ่เบธเอล ถ้อยคําซ่ึง
ท่านได้ กล ่าวแก่ กษัตรยิ ์ เขาทัง้หลายก็ ได้ เล่าให ้บิ ดาของ
เขาฟั งด ้วย 12 และบิดาของเขาได้ถามเขาวา่ �ท่านไปทาง
ไหน� เพราะบุตรชายทัง้หลายของเขาได้ เห น็ทางซ่ึงคนของ
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พระเจ้าผู้มาจากยูดาห ์ได้ เดินไปน้ัน

 ผู้  พยากรณ์ ของพระเจ้าไม่เชื่อฟังจึงเสียชวีติ
13 เขาจึงพู ดก ับบุตรชายของเขาวา่ �จงผูกอานลาให ้พ่อ 

� เขาทัง้หลายจึงผูกอานลาให ้เขา  แล ้วเขาก็ขึ้นขี่ 14 เขาได้
ไปตามคนของพระเจ้า และได้พบท่านน่ังอยู ่ใต้ ต้นโอก๊ต้น
หน่ึง เขาจึงพู ดก ั บท ่านวา่ �ท่านเป็นคนของพระเจ้าซ่ึงมา
จากยูดาห ์หรอื � ท่านก็ตอบวา่ � ใช ่ แล้ว � 15 เขาจึงตอบท่าน
วา่ �เชญิมาบ้านกับข้าพเจ้าเถิด และมารบัประทานอาหาร
บ้าง� 16 ท่านพูดวา่ �ข้าพเจ้าจะกลับไปกั บท ่าน หรอืเข้า
ไปพั กก ั บท ่านไม่ ได้ ข้าพเจ้าจะไม่รบัประทานอาหารหร ือด 
ื่ มน ้ํากั บท ่านในท่ี น้ี 17 เพราะพระวจนะของพระเยโฮวาห์
ตรสักับข้าพเจ้าวา่ � เจ้ าอยา่รบัประทานอาหารหร ือด ่ื มน ้ํา
ท่ี น่ัน หรอืกลับโดยทางท่ี เจ้ าได้ มา � � 18และเขาจึงพู ดก ั บท 
่านวา่ �ข้าพเจ้าก็เป็นผู้ พยากรณ์ อยา่งท่ีท่านเป็นน้ันด้วย  
มี  ทูตสวรรค์  องค์  หน ึ่งมาบอกข้าพเจ้าโดยพระวจนะของพระ
เยโฮวาห ์วา่ �จงนําเขากลับมากับเจ้ายงัเรอืนของเจ้า เพื่อ
เขาจะได้รบัประทานอาหารและด่ื มน ้ํา� �  แต่ เขามุสาต่อ
ท่าน 19 ดังน้ันท่านจึงไปกับเขา และได้รบัประทานอาหารใน
เรอืนของเขา และได้ด่ื มน ํ้า 20 และต่อมาขณะท่ีพวกเขาน่ัง
อยู ่ท่ี  โต๊ะ พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังผู้ พยากรณ์  ผู้  ท่ี  
ได้ นําท่านกลับ 21 และเขารอ้งต่อคนของพระเจ้าผู้มาจาก
ยูดาห ์วา่ �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ �เพราะเจ้าไม่เชื่อฟัง
พระโอษฐ์ของพระเยโฮวาห์ และมิ ได้ รกัษาพระบัญญั ติ ซ่ึง
พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของเจ้าบัญชาเจ้า 22  แต่  เจ้ าได้ กล ับมา
และรบัประทานอาหารและด่ื มน ้ําในท่ีซ่ึงพระเยโฮวาห์ตรสั
กับเจ้าวา่ �อยา่รบัประทานอาหารหร ือด ื่ มน ้ํา� ศพของเจ้า
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จะมิ ได้ ไปถึ งอ ุโมงค์ของบรรพบุรุษของเจ้า� � 23 และอยูม่า
หลังจากท่ีท่านได้รบัประทานอาหารและด่ื มน ้ําแล้ว เขาก็
ผูกอานลาให ้ผู้  พยากรณ์  ผู้ ซ่ึงเขาได้พากลับมา 24 และเม่ือ
ท่านไป  สิ งโตก็ออกมาพบท่านท่ีถนนและฆ่าท่านเสีย และ
ศพของท่านก็ ถู กทิง้ไว้ในถนน และลาตั วน ้ั นก ็ยนือยู่ข้างๆ
ศพน้ัน  สิ งโตก็ยนือยูข่้างๆศพด้วย 25และดู เถิด  มี คนผ่านไป
และได้ เห ็นศพทิง้อยูใ่นถนน และสิงโตยนือยูข่้างศพน้ัน เขา
ก็มาบอกกันในเมืองท่ี ท่ี  ผู้  พยากรณ์  แก่  อยู ่ น้ัน 26 และเม่ือผู้ 
พยากรณ์  ผู้  ท่ี นําท่านกลับมาจากทางได้ยนิเรือ่งน้ัน เขาพูด
วา่ �น่ันเป็นคนของพระเจ้าผู้ ไม่ เชื่อฟังพระวจนะของพระ
เยโฮวาห์ เพราะฉะน้ันพระเยโฮวาห ์ได้ ทรงมอบท่านไว้กับ
สิงโต ซ่ึงได้ฉีกท่านและฆ่าท่านเสีย ตามคําซ่ึงพระเยโฮวาห์
ตรสักั บท ่าน� 27 เขาจึงพู ดก ับบุตรชายของเขาวา่ �จงผูก
อานลาให ้พ่อ �  แล ้วเขาก็ผูกอานลาให้ 28 เขาจึงไปและพบ
ศพน้ันทิง้อยู่ในถนน และลากับสิงโตก็ยนือยู่ข้างๆศพน้ัน  สิ 
งโตมิ ได้ กินศพน้ันหรอืฉีกลาน้ัน 29 และผู้ พยากรณ์  ก็ ยกศพ
คนของพระเจ้าและวางไว้บนลา นํากลับมายงัเมืองของผู้ 
พยากรณ์  แก่ เพื่อไว ้ทุกข์  ให ้และฝังท่านเสีย 30 และเขาวาง
ศพน้ันในท่ีฝังศพของตนเอง และเขาทัง้หลายก็ ไว้ทุกข์  ให ้ 
กล่าววา่ � อนิจจา  พี่ น้องเอย๋� 31 ต่อมาเม่ือได้ฝังท่านไว ้
แล้ว เขาจึงพู ดก ับบุตรชายของตนวา่ �เม่ือเราตาย จงฝัง
เราไว้ในท่ีฝังศพซ่ึงฝังคนของพระเจ้าไว ้น้ัน จงวางกระดูก
ของเราไวข้้างกระดูกของท่าน 32 เพราะวา่คําพูดซ่ึงท่านได้
รอ้งโดยพระวจนะของพระเยโฮวาห ์กล ่าวโทษแท่นบูชาใน
เบธเอล และต่อบรรดานิเวศแหง่ปู ชน ียสถานสูงซ่ึงอยู่ใน
หวัเมืองสะมาเรยี จะสําเรจ็เป็นแน่�
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เยโรโบอมัได้รบัคําตักเตือนแล้ว  แต่  ไม่  กล ับจากความ
บาปของตน

33 ภายหลังสิง่เหล่าน้ี เยโรโบอมัมิ ได้ หนักลับจากทาง
ชัว่ของพระองค์  แต่ จากท่ามกลางประชาชนได้สถาปนาบาง
คนให้เป็นปุโรหติประจําปู ชน ียสถานสูงน้ั นอ ีก  ผู้ ใดท่ีพอใจ
เป็น  พระองค์  ก็  แต่ งตัง้เขาให้เป็นปุโรหติประจําบรรดาปู ชน 
ียสถานสูง 34 และสิง่น้ีกลายเป็นความบาปแก่ ราชวงศ์ เย
โรโบอมั เพื่อจะตัดและทําลายราชวงศ์น้ันเสียจากพื้นแผ่น
ดินโลก

14
พระเจ้าทรงสาปแชง่ราชวงศ์ของเยโรโบอมั

1 ครัง้น้ันอาบียาห์โอรสของเยโรโบอมัประชวร 2 และเย
โรโบอมัรบัสั ่งก ับมเหสีของพระองค์ วา่ �จงลุกขึ้นปลอม
ตัวของเธอ อยา่ให ้รู ้วา่เธอเป็นมเหสีของเยโรโบอมั และ
จงไปยงัชีโลห์  ดู  เถิด อาหิยาห ์ผู้  พยากรณ์  อยู ่ ท่ีน่ัน  ผู้  ได้  กล 
่าวเรือ่งฉั นว ่าฉันจะได้เป็นกษั ตร ิย์เหนือชนชาติ น้ี 3 เธอจง
เอาขนมปังสิ บก ้อน และขนมหวานบ้างและน้ําผึ้งไหหน่ึง ไป
หาท่าน ท่านจะบอกเธอวา่อะไรจะเกิดขึ้ นก ับเด็กน้ัน� 4  
มเหสี ของเยโรโบอมัก็กระทําดังน้ัน พระนางลุกขึ้น เสด็จ
ไปยงัชีโลห์เสด็จมาถึ งบ ้านของอาหิยาห์ ฝ่ายอาหิยาห ์มอง
ไม่เหน็ เพราะวา่ตาของท่านแข็ งด ้วยอายุของท่าน 5 พระ
เยโฮวาห์ตรสักับอาหิยาห ์วา่ � ดู  เถิด  มเหสี ของเยโรโบอมั
กําลังมาเพื่อจะถามเจ้าถึงเรือ่งโอรสของเขา เพราะเด็กน้ัน
ป่วย  เจ้ าจงบอกเธออยา่งน้ี ๆ  เพราะเม่ือพระนางเสด็จเข้า
มา พระนางก็แสรง้กระทําเป็นสตร ีคนอื่น � 6  แต่ เม่ืออาหิ
ยาห ์ได้ ยนิเสียงฝีพระบาทของพระนาง เม่ือพระนางเสด็จ
มาถึงประตู ท่านจึงพูดวา่ �ขอเชญิพระมเหสีของเยโรโบอมั
เสด็จเข้ามาข้างใน ไฉนพระองค์จึงทรงแสรง้กระทําเป็นคน
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อื่นเล่า เพราะข้าพระองค์ ได้ รบัพระบัญชาให้ทูลข่าวอนัน่า
สลดใจแก่ พระนาง 7 ขอเสด็จกลับไปทูลเยโรโบอมัวา่ �พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลตร ัสด ังน้ี วา่ เพราะเราได้ 
เชดิชู  เจ้ าขึ้นจากประชาชน และได้กระทําให ้เจ้ าเป็นประมุข
เหนื ออ ิสราเอลประชาชนของเรา 8และได้ฉีกราชอาณาจักร
จากราชวงศ์ของดาวดิมาให ้แก่  เจ้า และถึงกระน้ันเจ้าก็ ไม่ 
เป็นเหมือนดาวดิผู้ รบัใช ้ของเรา  ผู้  ได้ รกัษาบัญญั ติ ทัง้หลาย
ของเรา และติดตามเราด้วยสุดจิตใจของเขา กระทําสิง่ซ่ึง
เป็ นที ่ ถู กต้องพอตาของเรา 9  แต่  เจ้ าได้กระทําชัว่ยิง่กวา่คน
ทัง้ปวงท่ี อยู ่ก่อนเจ้า และได้ไปสรา้งพระอื่นและรูปหล่อและ
ได้กระทําให้เราโกรธ และได้ เหว ่ียงเราไวเ้สียเบื้องหลังของ
เจ้า 10  เพราะฉะน้ัน  ดู  เถิด เราจะนําเหตุรา้ยมาเหนือราช
วงศ์ของเยโรโบอมั และจะตัดคนท่ีปัสสาวะรดกําแพงได้
เสียจากเยโรโบอมั ทัง้คนท่ียงัอยู่และเหลืออยู่ในอสิราเอล
และ จะ ผลาญ คน ท่ี เหลือ ใน รา ชวงศ์เย โร โบ อมั เสีย อยา่ง
สิน้เชงิ อยา่งคนท่ี ขนม ูลสัตว์ไปทิง้จนหมด 11  ผู้ ใดในวงศ์
เยโรโบอ ัมท ่ีตายในเมืองสุนัขจะกิน และผู้ใดท่ีตายในทุ่ง
นกในอากาศจะกิน เพราะพระเยโฮวาห์ทรงลัน่พระวาจา
ไว�้ 12 เพราะฉะน้ันขอเชญิเสด็จกลับไปยงัพระตําหนักของ
พระนาง เม่ือพระบาทของพระองค์ เข ้าเมือง  กุ มารน้ั นก ็จะ
ถึงแก่มรณา 13 และอสิราเอลทัง้ปวงจะไว ้ทุกข์  ให ้ เธอ และ
จะฝังศพเธอไว้ เพราะเธอผู้เดียวเท่าน้ันในราชวงศ์เยโรโบอ ั
มท ่ีจะไปถึงหลุมศพ เพราะในตัวเธอน้ัน ยงัเหน็บางสิง่ท่ีพอ
พระทัยพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลในราชวงศ์ของ
เยโรโบอมั 14 ยิง่กวา่น้ั นอ ีก พระเยโฮวาห์จะทรงตัง้กษั ตร ิ
ย ์อ ีกองค์ หน ่ึงเหนื ออ ิสราเอลเพื่อพระองค์  ผู้ ซ่ึงจะตัดราช
วงศ์ของเยโรโบอมัเสียในวนัน้ี  แต่ น่ันอะไร  ก็ เป็นเวลาน้ี
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15 เพราะพระเยโฮวาห์จะทรงตี อสิราเอล  ดุ จไม้ออ้สัน่อยู่ใน
น้ํา และจะทรงถอนรากอสิราเอลออกเสียจากแผ่นดิ นอ ันดี 
น้ี ซ่ึงพระองค์ทรงยกให ้แก่ บรรพบุรุษของเขา และกระจาย
เขาไปฟากแม่น้ําข้างโน้น เพราะเขาทัง้หลายได้สรา้งเสา
รูปเคารพของเขา  เป็นเหตุให ้พระเยโฮวาห์ทรงพระพิโรธ
16 และพระองค์จะทรงมอบอสิราเอลไวเ้พราะบาปทัง้หลาย
ของเยโรโบอมั ซ่ึงเขาได้กระทําบาปและกระทําให้อสิราเอล
ทําบาปด้วย� 17  แล ้วมเหสีของเยโรโบอมัทรงลุกขึ้นเสด็จ
ออกไป และมาถึงเมืองทีรซาห์ และเม่ือพระนางเสด็จถึง
ธรณี ทวาร  กุ มารก็ถึงแก่มรณา 18 และอสิราเอลทัง้ปวงก็
ฝังศพเธอและไว ้ทุกข์  ให ้ เธอ ตามพระวจนะของพระเยโฮ
วาห์ ซ่ึงพระองค์ตรสัโดยอาหิยาห ์ผู้  พยากรณ์  ผู้รบัใช ้ของ
พระองค์

เยโรโบอ ัมสิ ้นพระชนม์ (2 พศด 13:20)
19 ฝ่ายราชกิจนอกน้ันของเยโรโบอมักล่าวถึงวา่พระองค์

ทรงทําศึก และทรงครอบครองอยา่งไรน้ัน  ดู  เถิด  ก็ บันทึก
ไว้ ใน หนังสือ พงศาวดาร แห่ งกษั ตร ิย์ ประเทศ อสิราเอล
20 เวลา ท่ี เยโรโบอมัครอบครองน้ันเป็นยี ่สิ บสองปี และ
พระองค์ ก็ ล่วงหลับไปอยูกั่บบรรพบุรุษของพระองค์ และนา
ดับราชโอรสของพระองค์ ก็ ขึ้นครองแทน

เรโหโบอมันําคนยูดาห ์ให ้กระทําบาป (2 พศด 12:1)
21 ฝ่ายเรโหโบอมัราชโอรสของซาโลมอนทรงครอบครอง

อยู่ในยูดาห์ เม่ือเรโหโบอมัขึ้นครองน้ัน  มี พระชนมายุ สี ่ สิ บ
เอด็พรรษา และทรงครองในเยรูซาเล็ มสิ บเจ็ดปี เป็นนคร
ซ่ึงพระเยโฮวาห ์ได้ ทรงเลือกจากบรรดาตระกูลอสิราเอล
เพื่อ จะ สถาปนา พระนาม ของ พระองค์ ท่ี น่ัน พระ ชนนี ขอ
งกษั ตร ิย ์มี พระนามวา่นาอามาห์คนอมัโมน 22 และยูดาห ์
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ได้ กระทําชัว่ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และเขาทัง้
หลายได้ ยัว่ยุ  ให ้ พระองค์ หวงแหนด้วยบาปทัง้หลายท่ีเขาได้ 
กระทํา ซ่ึงมากกวา่บาปทัง้สิ ้นที ่บรรพบุรุษของเขาได้กระทํา
เสี ยอ ีก 23 เพราะเขาได้สรา้งปู ชน ียสถานสู งด ้วย และเสา
ศั กด ิ ์สิทธิ ์และเสารูปเคารพสําหรบัตัวเขาไวบ้นเนินเขาสูงๆ
ทุกเนิน และใต้ ต้นไม้  เข ียวทุกต้น 24และมีกะเทยในแผ่นดิน
น้ันด้วย และเขาได้กระทําตามบรรดาสิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีน
ของประชาชาติ ทัง้หลาย ซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงขับไล่ออกไป
ใหพ้้นหน้าประชาชนอสิราเอล

 ช ิช ักบ ุ กรุ กกรุงเยรูซาเล็ม (2 พศด 12:2-12)
25 ต่อมาในปี ท่ี หา้แห่งกษั ตร ิยเ์รโหโบอมั  ช ิชกักษั ตร ิ

ย ์อยีปิต์  ได้ ขึ้นมารบก รุง เยรูซาเล็ม 26 ท่านได้ เก ็บทรพัย ์
สมบัติ ในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และทรพัย ์สมบัติ ใน
พระราชวงัของกษั ตร ิย์ ท่านได้ เก ็บไปเสีย ทุกอยา่ง และ
ท่านได้ เก ็บโล่ทองคําซ่ึงซาโลมอนได้สรา้งน้ันไปหมดด้วย
27 และกษั ตร ิยเ์รโหโบอมัได้กระทําโล่ ทองสัมฤทธิ ์แทนไว้
และมอบไว้ในมือของพวกทหารรกัษาพระองค์ ผู้ เฝ้าทวาร
พระราชวงั 28 เม่ือกษั ตร ิย์เสด็จเข้าไปยงัพระนิเวศของพระ
เยโฮวาห์ ทหารรกัษาพระองค์ ก็ ถือโล่ ออก  แล ้วนํากลับไป
เก็บไวใ้นหอ้งทหารรกัษาพระองค์ ตามเดิม 29 ฝ่ายพระราช
กิจนอกน้ันของเรโหโบอมั และสรรพสิง่ท่ีทรงกระทํา  มิได้ 
บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งกษั ตร ิย์ประเทศยูดาห ์
หรอื 30  มี สงครามระหวา่งเรโหโบอมัและเยโรโบอมัเสมอไป

เรโหโบอ ัมสิ ้นพระชนม์ (2 พศด 12:13-16)
31 และเรโหโบอมัก็ทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของ

พระองค์ และเขาก็ฝังไว้กับบรรพบุรุษของพระองค์ในนคร
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ดาวดิ พระนามของพระชนนีของพระองค์คือนาอามาห์คน
อมัโมน และอาบยีมัราชโอรสก็ขึ้นครองแทน

15
 อาบ ียมัได้ขึ้นครองเหนือประเทศยูดาห์ (2 พศด 13:1-

2)
1 ในปี ท่ี  สิ บแปดแหง่รชักาลกษั ตร ิยเ์ยโรโบอมับุตรชาย

เนบัท  อาบ ียมัได้ขึ้นครองเหนือประเทศยูดาห์ 2  พระองค์ 
ทรง ครอง ใน เยรูซาเล็ม สาม ปี พระนาม ของ พระ ชนนี คือ
มาอาคาห์ธดิาของอาบีชาโลม 3  พระองค์ ดําเนินตามการ
บาป ทุก อยา่ง ซ่ึง ราช บิดา ของ พระองค์ ได้ กระทํา ต่อ พระ
พักตร ์พระองค์ และ พระทัย ของ พระองค์ ก็  ไม่  บรสุิทธิ ์ต่อ
พระ เย โฮ วาห์พระเจ้า ของ พระองค์ ดัง พระทัย ของ ดา วดิ
บรรพบุรุษของพระองค์ 4  อยา่งไรก็ดี เพื่อทรงเหน็แก่ ดาว ิด
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ทรงประทานประทีปแก่ 
พระองค์ ในเยรูซาเล็ม คือทรงตัง้ราชโอรสแทน และเพื่อ
ทรงสถาปนาเยรูซาเล็ม 5 เพราะวา่ดาวดิทรงกระทําสิง่ท่ี ถู 
กต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และมิ ได้ ทรงหนั
ไปจากสิง่ใด ซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่ พระองค์ ตลอด
พระชนม์ ช ีพของพระองค์ นอกจากเรือ่งอุ ร ีอาห์คนฮติไทต์
6  มี ศึกระหวา่งเรโหโบอมักับเยโรโบอมัตลอดพระชนม์ ช ีพ
ของพระองค์ 7 ราชกิจนอกน้ันของอาบียมัและสรรพสิง่ซ่ึง
พระองค์ทรงกระทํา  มิได้ บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่
งกษั ตร ิย์ประเทศยูดาห ์หรอื และมีการศึกระหวา่งอาบียมั
และเยโรโบอมั

 อาบ ีย ัมสิ ้นพระชนม์ อาสาขึ้นครอง (2 พศด 14:1)
8 และ อาบี ยมั ก็ ล่วง หลับ ไป อยู่ กับ บรรพบุรุษ และ เขา

ทัง้หลายก็ฝังพระศพพระองค์ ไว ้ในนครดาวดิ และอาสา
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ราชโอรสของพระองค์ ก็ ขึ้นครองแทน 9 ในปี ท่ี  ย ่ี สิ บแหง่
รชักาลเยโรโบอมักษั ตร ิย์ของอสิราเอล อาสาได้ขึ้นครอง
เหนือประเทศยูดาห์ 10 และพระองค์ทรงครองอยู่ ในกรุง
เยรูซาเล็มส่ี สิ บเอด็ปี พระอ ัยก ีของพระองค์คือมาอาคาห์
ธดิาของอาบีชาโลม 11 และอาสาทรงกระทําสิง่ ท่ี ถู กต้อง
ใน สาย พระ เนต รพ ระ เย โฮ วาห์ ดัง่ ดา วดิ บรรพบุรุษ ของ
พระองค์ ได้ ทรงกระทําน้ัน 12  พระองค์ ทรงกวาดล้างกะเทย
เสียจากแผ่นดิน และรือ้ถอนรูปเคารพทัง้สิน้ ซ่ึงบรรพบุรุษ
ได้กระทําไวน้ั้นเสีย 13 และพระองค์ทรงถอดมาอาคาห์พระ
อ ัยก ีเสียจากตําแหน่งพระราชชนนี เพราะพระนางมี รู ป
เคารพน่าเกลียดน่าชงัสรา้งไว้ในเสารูปเคารพ และอาสา
ทรงฟั นร ูปเคารพของพระนางลง และทรงเผาเสียท่ีลําธาร
ขิดโรน 14  แต่  มิได้ ทรงรือ้ปู ชน ียสถานสูงเหล่าน้ัน ถึงอยา่ง
น้ัน พระทัย ของ อาสา ก็ บรสุิทธิ ์ต่อ พระ เย โฮ วาห์ตลอด รชั
สมัยของพระองค์ 15  พระองค์ ทรงนําเงนิ ทองคําและเครือ่ง
ใช ้ต่างๆ อนัเป็นสัญญาถวายของราชบิดาของพระองค์ และ
ของสัญญาถวายของพระองค์เองมายงัพระนิเวศของพระ
เยโฮวาห์

การศึกระหวา่งอาสาและบาอาชา (2 พศด 16:1-6)
16  มี การศึกระหวา่งอาสาและบาอาชากษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสรา

เอล ตลอดสมัยของพระองค์ ทัง้สอง 17 บาอาชากษั ตร ิย ์แห ่ 
งอ ิสราเอลได้ทรงยกไปต่อสู้กับยูดาห์ และได้สรา้งเมืองรา
มาห์ เพื่ อม ิ ให ้ ผู้ ใดเข้าไปเฝ้าหรอืออกมาจากอาสากษั ตร ิย ์
แห ่งยูดาห์ 18  แล ้วอาสาทรงนําเงนิและทองคํา ซ่ึงเหลืออยู่
ในทรพัย ์สิ นแหง่พระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และทรพัย ์สิ 
นของพระราชวงั มอบไว้ในมือของข้าราชการของพระองค์
และกษั ตร ิย์อาสาทรงใช้เขาไปเฝ้าเบนฮาดัดโอรสของทับ
รมิโมน  ผู้ เป็นโอรสของเฮซีโอนกษั ตร ิย ์แห ่งซีเรยี  ผู้  อยู ่ใน
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เมืองดามัสกั สว ่า 19 � มี พันธมิตรระหวา่งข้าพระองค์และ
พระองค์ ระหวา่งพระชนกของข้าพระองค์และพระชนกของ
พระองค์  ดู  เถิด ข้าพระองค์ ได้ ส่งบรรณาการเป็นเงนิและ
ทองคํามายงัพระองค์ ขอพระองค์เสด็จไปเลิกพันธมิตรกับ
บาอาชากษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลเสีย เพื่อเขาจะได้ยกทัพกลับ
ไปเสียจากข้าพระองค์� 20  แล ้วเบนฮาดั ดก ็ทรงฟังกษั ตร ิย์
อาสาและส่งผู้บังคับบัญชาทหารของพระองค์ไปรบหวัเมือง
อสิราเอล และได้ โจมตี เมืองอ ิโยน  ดาน อาเบลเบธมาอา
คาห์ และหมดท้องถิน่คินเนโรท และหมดดินแดนนัฟทาลี
21และอยูม่าเม่ือบาอาชาทรงได้ยนิแล้ว  พระองค์  ก็ ทรงหยุด
สรา้งเมืองรามาห์ และพระองค์ประทั บท ีเ่มืองทีรซาห์ 22  แล 
้วกษั ตร ิย์อาสาทรงประกาศไปทัว่ยูดาห ์ไม่ เวน้ผู้ใดเลย เขา
ทัง้หลายก็ มาร ื้อเอาหนิของเมืองรามาห์ และตัวไม้ของเมือง
น้ันซ่ึงบาอาชาทรงสรา้งค้างอยู่  กษัตรยิ ์อาสาก็ทรงเอามาส
รา้งเมืองเกบาแหง่เบนยามินและเมืองมิสปาห์

อาสาสิน้พระชนม์ เยโฮชาฟัทก็ขึ้นครองแทน
23 พระราชกิจนอกน้ันของอาสา ทัง้ยุทธพลังทัง้สิน้ของ

พระองค์ และบรรดาสิง่ซ่ึงพระองค์ทรงกระทํา และหวัเมือง
ซ่ึงพระองค์ทรงสรา้ง  มิได้ บันทึกไวใ้นหนังสือพงศาวดารขอ
งกษั ตร ิย์ประเทศยูดาห ์หรอื  แต่ เม่ือทรงพระชราแล้ วก ็ เก 
ิดพระโรคขึ้ นที ่พระบาท 24 และอาสาก็ทรงล่วงหลับไปอยู่
กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาฝังไว้กับบรรพบุรุษของ
พระองค์ ท่ี ในนครดาวดิราชบิดาของพระองค์ และเยโฮชา
ฟัทราชโอรสของพระองค์ ก็ ขึ้นครองแทน

นาดับได้ครองเหนื ออ ิสราเอล
25 นา ดับ ราช โอ รส ของ เย โร โบ อมั ได้ เริม่ ครอง เหนื ออ 

ิส รา เอล ใน ปี ท่ี สอง แหง่รชักาลอา สาก ษั ตร ิย ์แห ่ง ยู ดาห์
และพระองค์ทรงครองเหนื ออ ิสราเอลสองปี 26  พระองค์ 
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ทรงกระทําชัว่ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และทรง
ดําเนิน ใน ทาง แหง่ ราช บิดา ของ พระองค์ และ ใน บาป ซ่ึง
พระองค์ทรงกระทําใหอ้สิราเอลทําบาปด้วย

บาอาชากบฏและยดึเอาอาณาจั กรอ ิสราเอล
27 บาอาชาบุตรชายอาหิยาห ์วงศ์ วานของอสิสาคาร์ คิด

กบฏต่อพระองค์ และบาอาชาทรงประหารพระองค์ เสียที 
่กิบเบโธน ซ่ึงเป็นแดนเมืองของฟีลิสเตีย เพราะนาดับและ
คนอสิราเอลทัง้สิน้กําลังล้อมเมืองกิบเบโธนอยู่ 28 ดังน้ัน
บาอาชาจึงสําเรจ็โทษพระองค์เสียในปี ท่ี สามแหง่รชักาล
อาสากษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์และขึ้นครองแทน 29 ต่อมาพอ
พระองค์ทรงเป็นกษั ตร ิย ์ก็ ทรงประหารราชวงศ์ของเยโร
โบอมัเสียสิน้  ไม่มี  ผู้ ใดของเยโรโบอมัรอดมาสักคนเดียว
เลย  พระองค์ ทําลาย เสีย สิน้ ตามพ ระ ดํารสั แหง่ พระ เย
โฮวาห์ ซ่ึงพระองค์ตรสัโดยอาหิยาห์ชาวชีโลห ์ผู้รบัใช ้ของ
พระองค์ 30 เป็นเพราะบาปทัง้หลายซ่ึงเยโรโบอมัได้ทรง
กระทํา และซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงกระทําให้อสิราเอลทําบาป
ด้วย และเพราะพระองค์ทรงกระทําใหพ้ระเยโฮวาหพ์ระเจ้า
ของอสิราเอลทรงพระพิโรธ 31 ส่วนพระราชกิจนอกน้ันของ
นาดับ และบรรดาสิง่ซ่ึงพระองค์ทรงกระทํา  มิได้ บันทึกไว้
ในหนังสือพงศาวดารของกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลหรอื

การศึกระหวา่งอาสาและบาอาชา
32  มี ศึกระหวา่งอาสาและบาอาชากษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล

ตลอดสมัยของพระองค์ ทัง้สอง 33 ในปี ท่ี สามแหง่รชักาล
อาสากษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์ บาอาชาบุตรชายอาหิยาห ์ได้ ทรง
เริม่ครอบครองเหนื ออ ิสราเอลทัง้สิ ้นที ่เมืองทีรซาห์ และ
ได้ทรงครอบครองอยู ่ย ่ี สิ บส่ี ปี 34  พระองค์ ทรงกระทําชัว่ใน
สายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และดําเนินในมรรคาของ
เยโรโบอมั และในบาปซ่ึงพระองค์ทรงกระทําให้อสิราเอล
ทําบาปด้วย
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16
บาอาชาถูกสาปแชง่แล้วจึงสิน้พระชนม์

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห ์ได้ มาถึงเยฮู บุ ตรชายฮา
นานี กล ่าวโทษบาอาชาวา่ 2 �ในเม่ือเราได้ เชดิชู  เจ้ าขึ้นมา
จากผงคลี และกระทําให ้เจ้ าเป็นประมุขเหนื ออ ิสราเอล
ประชาชนของเรา และเจ้าได้ดําเนินตามมรรคาของเยโร
โบอมั และได้กระทําให้อสิราเอลประชาชนของเราทําบาป
ด้วย กระทําให้เราโกรธด้วยบาปของเขาทัง้หลาย 3  ดู  เถิด 
เราจะกวาดล้างผู้ อยู ่ภายหลังบาอาชาและผู้ อยู ่ภายหลัง
ราชวงศ์ของเขาเสียอยา่งสิน้เชงิ และกระทําให ้ราชวงศ์ ของ
เจ้าเหมือนกับราชวงศ์ของเยโรโบอมับุตรเนบัท 4  ผู้ ใดใน
ราชวงศ์บาอาชาท่ีตายในเมืองสุนัขจะกิน และผู้ใดท่ีตายใน
ทุ่งนา นกในอากาศจะกิน� 5 ส่วนพระราชกิจนอกน้ันของ
บาอาชา และบรรดาสิง่ท่ี พระองค์  ได้  กระทํา และยุทธพลัง
ของพระองค์  มิได้ บันทึกไวใ้นหนังสือพงศาวดารแห่งกษั ตร ิ
ย์ประเทศอสิราเอลหรอื 6 และบาอาชาก็ล่วงหลับไปอยู่กับ
บรรพบุรุษของพระองค์ และเขาก็ฝังไว ้ท่ี เมืองทีรซาห์ และ
เอลาหร์าชโอรสก็ขึ้นครองแทนพระองค์ 7 นอกจากน้ันพระ
วจนะของพระเยโฮวาห ์ได้ มาถึงโดยผู้ พยากรณ์ เยฮู บุ ตร
ชายฮานานี กล ่าวโทษบาอาชาและเชื้อวงศ์ของพระองค์ ทัง้
เรือ่งความชั ่วท ้ังสิน้ซ่ึงพระองค์กระทําในสายพระเนตรของ
พระเยโฮวาห์ ซ่ึงเป็นการยัว่ยุ ให ้ พระองค์ ทรงกริว้โกรธด้วย
พระราชกิจจากพระหตัถ์ของพระองค์ ในการท่ีเหมือนกับ
ราชวงศ์ของเยโรโบอมั และเพราะพระองค์ ได้ ทรงฆ่าเยโร
โบอ ัมด ้วย

เอลาห ์ได้ ขึ้นครองเหนื ออ ิสราเอล
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8 ในปี ท่ี  ย ่ี สิ บหกแหง่รชักาลอาสากษั ตร ิย์ของยูดาห์ เอ
ลาห์โอรสบาอาชาทรงเริม่ขึ้นครองเหนื ออ ิสราเอลในเมือง
ทีรซาห์ และทรงครอบครองอยู่สองปี 9  แต่ ศิมรขี้าราชการ
ของพระองค์  ผู้ บัญชาการกองรถรบของพระองค์ ครึง่หน่ึง  
ได้ คิดกบฏต่อพระองค์เม่ือพระองค์ประทั บท ่ีเมืองทีรซาห์  
พระองค์ ทรงด่ืมจนเมาในเรอืนของอารซาผูค้รอบครองราช
สํานักในทีรซาห์ 10 ศิมร ีได้  เข ้ามาฟันพระองค์ล้มลง และ
ประหารพระองค์ เสีย ในปี ท่ี  ย ี่ สิ บเจ็ดแหง่รชักาลอาสากษั ตร ิ
ยข์องยูดาห ์แล้วก็ ขึ้นครองแทนพระองค์

ศิมรเีสด็จประทับเหนือราชบัลลั งก ์ของอสิราเอล
11 และ อยู่ มา เม่ือ พระองค์ ทรง เริม่ ครอง ราชย์  ทันที ท่ี  

พระองค์ เสด็จประทับบนราชบัลลั งก ์  พระองค์ ทรงสังหาร
ราชวงศ์ของบาอาชาเสียสิน้  พระองค์  มิได้ ทรงเหลือไว้สัก
คนหน่ึง ท่ี ปัสสาวะรดกําแพงได้  ไม่ วา่จะเป็นญาติหร ือม 
ิต รส หาย ของ บา อาชา 12 ศิ มรี ทรง ทําลาย ราชวงศ์ ของ
บา อาชา ทัง้หมด ดังน้ี แหละ ตามพ ระ วจนะ ของ พระ เย โฮ
วาห์ ซ่ึงพระองค์ตรสัโดยเยฮู ผู้  พยากรณ์  กล ่าวโทษบาอาชา
13  เหตุ ด้วยบาปทัง้ สิน้ของบาอาชา และบาปของเอลาห์
ราชโอรส ของ พระองค์ ซ่ึง พระองค์ ทัง้ สอง ได้ กระทํา บาป
และ ซ่ึง พระองค์ ทัง้ สอง ได้ กระทํา ให้ ชน อสิราเอล ทําบาป
ด้วย กระทําให้พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลทรงกริว้
ด้วย เรือ่ง ความ หยิง่ ยโส ของ พระองค์ ทัง้ สอง น้ัน 14 ส่วน
พระราชกิจนอกน้ันของเอลาห์ และบรรดาสิง่ซ่ึงพระองค์
ทรงกระทํา  มิได้ บันทึกไวใ้นหนังสือพงศาวดารแห่งกษั ตร ิย์
ประเทศอสิราเอลหรอื 15 ในปี ท่ี  ย ่ี สิ บเจ็ดแหง่รชักาลอาสาก
ษั ตร ิย์ประเทศยูดาห์ ศิมรทีรงครอบครองเจ็ดวนั  ณ เมือง
ทีรซาห์ ฝ่ายพวกพลได้ตัง้ ค่ายรบเมืองกิบเบโธน ซ่ึงเป็น
ของคนฟีลิสเตีย 16 และพวกพลซ่ึงตัง้ค่ายอยู่น้ันได้ยนิเขา
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กล่าวกั นว ่า �ศิมร ีได้ กบฏและท่านได้ ปลงพระชนม์  กษัตรยิ ์
เสียแล้ว� เพราะฉะน้ั นอ ิสราเอลทัง้ปวงก็สถาปนาอมรี  ผู้ 
บัญชาการกองทัพให้เป็นกษั ตร ิย์เหนื ออ ิสราเอลในวนัน้ั นที 
ใ่นค่าย 17  อมร จึีงเสด็จขึ้นไปจากกิบเบโธน และอสิราเอลทัง้
ปวงก็ขึ้นไปด้วย เขาทัง้หลายเข้าล้อมเมืองทีรซาห์ 18 และ
ต่อมาเม่ือศิมรทีรงเห ็นว ่าเมืองน้ันถูกยดึแล้ วก ็เสด็จเข้าไป
ในพระราชวงัแหง่ราชสํานักและทรงเผาราชสํานักคลอก  
พระองค์ เองสิน้พระชนม์เสียในกองไฟน้ัน 19  เหตุ ด้วยบาป
ทัง้หลายซ่ึงพระองค์ทรงกระทําไว้ คือทรงกระทําชัว่ในสาย
พระเนตรของพระเยโฮวาห์ ดําเนินอยูใ่นมรรคาของเยโรโบ
อมั และด้วยเหตุบาปซ่ึงพระองค์ทรงกระทํา คือทรงกระทํา
ให้อสิราเอลทําบาปด้วย 20 ส่วนพระราชกิจนอกน้ันของศิ
มรีและ การ กบฏ ซ่ึง พระองค์ ทรง กระทํา  มิได้ บันทึก ไว้ ใน
หนังสือพงศาวดารแหง่กษั ตร ิยอ์สิราเอลหรอื

ทิ บน ีกับอมร ีต่อสู้ เพื่อได้ ราชบัลลังก์  แล ้ วท ิ บน ี สิน้ชวีติ 
21  แล ้วชนชาติอสิราเอลก็ แบ ง่ออกเป็นสองส่ วน  คร ึ่งหน่ึง

ของประชาชนติดตามทิ บน ี บุ ตรชายกีนัท เชญิท่านให้เป็นก
ษั ตร ิย์ และอกีครึง่หน่ึงติดตามอมรี 22  แต่ ประชาชนผู้ ติ ด
ตามอมร ีได้ รบชนะประชาชนผู้ ติ ดตามทิ บน ี บุ ตรชายกีนัท ทิ 
บน ีจึงสิน้ชวีติและอมร ีก็ ขึ้นเป็นกษั ตร ิย์

 อมร ีตัง้เมืองหลวงไว ้ท่ี สะมาเรยี
23 ในปี ท่ี สามสิบเอด็แหง่รชักาลอาสากษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์

 อมร ี ได้ เริม่ต้นครอบครองอยู่เหนื ออ ิสราเอล และทรงครอบ
ครองอยู ่สิ บสองปี  พระองค์ ทรงครอบครองในเมืองทีรซาห์
หกปี 24  พระองค์ ทรง ซ้ือ ภูเขาสะมาเรยีจากเชเมอร์เงนิ
สองตะลันต์ และพระองค์ทรงเสรมิภูเขา น้ันให้ เป็นป้ อม 
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และทรงขนานนามเมืองท่ี พระองค์ ทรงสรา้ง น้ั นว ่าสะมา
เรยี ตามชื่อของเชเมอร ์ผู้ เป็นเจ้าของภูเขาน้ัน 25  อมร ี ได้ 
ทรงกระทําสิง่ท่ีชัว่ในสายพระเนตรพระเยโฮวาห์ และทรง
กระทําเลวทรามกวา่บรรดากษั ตร ิย ์ท่ีอยู ่ มาก ่อนพระองค์
26 เพราะวา่พระองค์ทรงดําเนินตามมรรคาทัง้ สิน้ของเย
โรโบอมับุตรชายเนบัท และตามบาปซ่ึงพระองค์กระทําให้
อสิราเอลทําบาปด้วย กระทําให้พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ 
ิสราเอลพิโรธด้วยความหยิง่ยโสของเขาทัง้หลาย 27 ส่วน
พระราชกิจนอกน้ันของอมรีซ่ึงพระองค์ทรงกระทํา และ
ยุทธพลัง ซ่ึงพระองค์ทรงสําแดง  มิได้ บันทึกไว้ในหนังสือ
พงศาวดารแหง่กษั ตร ิยป์ระเทศอสิราเอลหรอื

อาหบัขึ้นครองแทนอมรี
28 และอมร ีก็ ล่วงหลับไปอยู่ กับบรรพบุรุษของพระองค์

และเขาฝังไวใ้นสะมาเรยี และอาหบัราชโอรสของพระองค์ 
ก็ ขึ้นครองแทนพระองค์ 29 ในปี ท่ี สามสิบแปดแหง่รชักาล
อาสากษั ตร ิย์ ของ ยูดาห์ อาหบัราชโอรสของอมร ีได้ เริม่
ครอบครองเหนื ออ ิสราเอล และอาหบัราชโอรสของอมร ีได้ 
ครองเหนื ออ ิสราเอลในเมืองสะมาเรยียี ่สิ บสองปี 30 และอา
หบัโอรสของอมร ีได้ กระทําชัว่ในสายพระเนตรของพระเยโฮ
วาหม์ากยิง่เสียกวา่บรรดากษั ตร ิย ์ท่ีอยู ่ก่อนพระองค์

อาหบัแต่งงานกับเยเซเบล
31 และอยู่มาประหน่ึงวา่การท่ี พระองค์ ดําเนินในบาปทัง้

หลายของเยโรโบอมั บุตรชายเนบั ทน ้ันเป็นสิง่ เล็กน้อย  
พระองค์ ทรงรบัเยเซเบลพระราชธดิาของเอ็ทบาอลักษั ตร ิ
ย์ของชาวไซดอนมาเป็นมเหสี และไปปรนนิบั ติ พระบาอลั
และนมัสการพระน้ัน 32  พระองค์ ทรงสรา้งแท่นบูชาพระ
บาอลัในพระนิเวศพระบาอลั ซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงสรา้งไว้ใน
เมืองสะมาเรยี 33 และอาหบัทรงสรา้งเสารูปเคารพ อาหบั
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ทรงกระทําการท่ีกระทําให้พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสรา
เอลทรงพระพิโรธ มากยิง่กวา่บรรดากษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล
ซ่ึงอยู ่มาก ่อนพระองค์ 34 ในรชักาลของพระองค์ ฮ ีเอลชาว
เบธเอลได้สรา้งเมืองเยร ีโค ท่านได้วางรากเมืองน้ันโดย
ต้องเสียอาบีรมับุตรหวัปีของท่าน และตัง้ประตูเมืองโดย
ต้องเสียเสกุบบุตรสุดท้องของท่าน ตามพระวจนะของพระ
เยโฮวาห์ ซ่ึงพระองค์ตรสัโดยโยชู วาบ ุตรชายนนู

17
เอลียาห ์พยากรณ์ วา่จะมี การก ันดารเป็นเวลาสามปี

1 ฝ่าย เอ ลียาห์ชาว ทิชบี ผู้ ซ่ึง ตัง้อาศัยอยู่ ใน กิ เลอาด  
ได้ ทูลอาหบัวา่ �พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลผู้ ซ่ึง
ข้าพระองค์ ปฏิบัติ ทรงพระชนม์ อยู ่ แน่  ฉันใด จะไม่ มีน ้ําค้าง
หรอืฝนในปี เหล่าน้ี นอกจากตามคําของข้าพระองค์�

นกกาเล้ียงเอลียาห์
2  แล ้วพระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังท่านวา่ 3�จงออก

ไปจากท่ี น่ี และหนัไปทางตะวนัออก และซ่อนตัวอยู ่ท่ี ข้างลํา
ธารเครที ซ่ึงอยู่ฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้างน้ี 4  เจ้ าจะด่ื มน ้ํา
จากลําธาร และเราได้บัญชาให้กาเล้ียงเจ้าท่ี น่ัน � 5 ท่าน
จึงไปและกระทําตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ท่านไป
อาศัยอยู ่ท่ี ข้างลําธารเครที ซ่ึงอยู่ฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้างน้ี
6 และกาก็นําขนมปังและเน้ือมาให้ท่านในเวลาเชา้ และนํา
ขนมปังและเน้ือมาในเวลาเยน็ และท่านก็ด่ื มน ํ้าจากลําธาร
7 และต่อมาภายหลังลําธารก็ แหง้ เพราะไม่ มี ฝนในแผ่นดิน

หญิ งม ่ายแหง่เมืองศาเรฟัทเล้ียงเอลียาห์
8 และพระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ัง ท่านวา่ 9 � ลุ 

กขึ้นไปยงัเมืองศาเรฟัทเถิด ซ่ึงขึ้นแก่เมืองไซดอน และ
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อาศัยอยู ่ท่ี น่ัน  ดู  เถิด เราได้บัญชาหญิ งม ่ายคนหน่ึงท่ีน่ัน
ให้เล้ียงเจ้า� 10 ท่านจึงลุกขึ้นไปยงัเมืองศาเรฟัท และเม่ือ
มาถึงประตู เมือง  ดู  เถิด หญิ งม ่ายคนหน่ึงท่ีน่ันกําลังเก็บ
ฟืน ท่านจึงเรยีกนางวา่ � ขอน ํ้าเล็กน้อยใส่ภาชนะมาให ้ฉัน 
เพื่อฉันจะได้ด่ื มน ้ํา� 11 และขณะเม่ือนางจะไปเอาน้ํามา
ท่านก็เรยีกนางแล้วบอกวา่ �ขอนําอาหารใส่มือมาให้ฉัน
สักหน่อยหน่ึง� 12 และนางตอบวา่ �พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านทรงพระชนม์ อยู ่ แน่  ฉันใด  ดิ ฉันไม่ มี อะไรท่ีป้ิงเสรจ็
 มี  แต่  แป ้งสักกํามือหน่ึงในหม้อ และน้ํามันเล็กน้อยท่ีในไห
 ดู  เถิด  ดิ ฉันกําลังเก็บฟืนสองท่อนเพื่อจะเข้าไปทําสําหรบั
ตัวดิฉันและบุตรชายของดิ ฉัน เพื่อเราจะได้กินแล้ วก ็จะ
ตาย� 13 และเอลียาห์บอกนางวา่ �อยา่กลัวเลย จงไปทํา
ตามท่ี เจ้ าพูด  แต่ จงทําขนมก้อนเล็กให้ฉั นก ่อน  แล ้วเอา
มาให ้ฉัน ภายหลัง จึง ทํา สําหรบั ตัว เจ้าและบุตรชายของ
เจ้า 14 เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอสิราเอลตร ัสด ัง
น้ี วา่ � แป ้งในหม้อน้ันจะไม่หมดและน้ํามันในไหน้ันจะไม่ 
ขาด จนกวา่จะถึงว ันที ่พระเยโฮวาห์ทรงส่งฝนลงมายงัพื้น
ดิน� � 15 นางก็ไปกระทําตามคําของเอลียาห์  แล ้วนาง ตั 
วท ่านและครอบครวัของนางก็รบัประทานอยู่หลายวนั 16  
แป ้งในหม้ อก ็ ไม่  หมด น้ํามันในไหก็ ไม่  ขาด ตามพระวจนะ
ของพระเยโฮวาหซ่ึ์งตรสัทางเอลียาห์

 บุ ตรชายของหญิ งม ่ายเป็นขึ้นมาจากความตาย
17 และอยู่มาภายหลังเหตุ การณ์  เหล่า น้ี  บุ ตรชายของ

หญิงคนน้ันผู้เป็นเจ้าของบ้านก็ล้มป่วย อาการป่วยน้ั นก ็ 
สาหสั จนไม่ มี ลมหายใจเหลืออยู ่แล้ว 18 นางจึงกล่าวแก่เอ
ลียาห ์วา่ � โอ คนของพระเจ้า  เจ้าข้า ฉั นม เีรือ่งอะไรเก่ียวข้อ
งกั บท ่าน ท่านได้มาหาฉันเพื่อฟ้ืนให้ทรงระลึกถึงความผิด
ของฉัน และกระทําให ้บุ ตรชายของฉันตายหรอื� 19 และ
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ท่านก็ พู  ดก ับนางวา่ �เอาบุตรชายของเจ้ามาให้ฉันเถิด�
ท่านก็นําเขาไปจากอกของนางอุม้ขึ้นไปท่ีหอ้งชัน้บนท่ีท่าน
อาศัยอยู่ และวางเขาไว้บนท่ีนอนของท่านเอง 20 และท่าน
รอ้งทูลพระเยโฮวาห ์วา่ � โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของ
ข้าพระองค์  พระองค์ ทรงนําเหตุรา้ยมาจนกระทัง่หญิ งม ่าย
น้ี ท่ี ข้าพระองค์อาศัยอยู่ด้วยทีเดียวหรอื โดยท่ีทรงประหาร
บุตรชายของนางเสีย� 21  แล ้ วท ่านก็ เหย ียดตัวลงทับเด็ก
น้ันสามครัง้ และรอ้งทูลพระเยโฮวาห ์วา่ � โอ ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอชวีติของเด็กคนน้ีมา
เข้าในตัวเขาอกี� 22 และพระเยโฮวาหท์รงฟังเสียงของเอลี
ยาห์ และชวีติของเด็กน้ันมาเข้าในตัวเขาอกี และเขาก็ฟ้ืน
ขึ้น 23 และเอลียาห ์ก็  อุ ้มเด็กน้ัน นําลงมาจากหอ้งชัน้บน
เข้าไปในเรอืน และมอบเขาให ้แก่ มารดาของเด็ก และเอลี
ยาหบ์อกวา่ � ดู  ซิ  บุ ตรของเจ้าย ังม ี ช ีวติอยู�่ 24 และหญิงน้ัน
พู ดก ับเอลียาห ์วา่ � คราวน้ี  ดิ ฉันทราบแล้ วว ่า ท่านเป็นคน
ของพระเจ้า และพระวจนะของพระเยโฮวาห์ซ่ึงอยู่ในปาก
ของท่านเป็นความจรงิ�

18
เอลียาหจ์ะไปเฝ้ากษั ตร ิยอ์าหบั

1 และอยู่ต่อมาหลายวนั พระวจนะของพระเยโฮวาห์มา
ถึงเอลียาห์ในปี ท่ี สามวา่ �ไปซี และแสดงตัวของเจ้าต่ออา
หบั และเราจะส่งฝนมาเหนือพื้นดิน� 2 เอลียาห ์ก็ ไปแสดง
ตัวต่ออาหบั  การก ันดารอาหารน้ันสาหสัมากในสะมาเรยี

โอบาดีห์  ผู้  ท่ี เชื่อในพระเจ้า  ได้  รบัใช ้อาหบั
3 และอาหบัรบัสัง่เรยีกโอบาดีห ์ผู้ เป็นอธ ิบด ีกรมวงั (ฝ่าย

โอบาดีห์น้ันเกรงกลัวพระเยโฮวาห ์ยิง่นัก 4 และเม่ือเยเซ
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เบลขจัดผู้ พยากรณ์ ของพระเยโฮวาหอ์อกไป โอบาดีห ์ได้ นํา
ผู้ พยากรณ์  หน ึ่งรอ้ยคนซ่อนไวต้ามถ้ําแหง่ละหา้สิบคน และ
เล้ียงเขาทัง้หลายด้วยขนมปังและน้ํา� 5 และอาหบัรบัสัง่โอ
บาดีห ์วา่ �จงไปให้ทัว่พื้นแผ่นดินไปหาธารน้ําพุ และไปให้
ทั ่วท ุกลําธาร ชะรอยเราจะพบหญ้าและรกัษาชีว ิตม ้าและ
ล่อให ้คงอยู ่ ได้ และไม่ต้องสูญเสียสัตว์ไปหมด� 6 ดังน้ัน
พวกเขาก็ แบ ่ งด ินแดนกันเพื่อจะออกไปค้น อาหบัเสด็จไป
ทางหน่ึง ฝ่ายโอบาดีห์ไปอกีทางหน่ึง 7 เม่ือโอบาดีห์กําลัง
ไปตามทาง  ดู  เถิด เอลียาห ์ได้ พบเขา และโอบาดีห ์ก็ จํา
ท่านได้จึงซบหน้าลงพูดวา่ �เอลียาห์  เจ้ านายของข้าพเจ้า
เป็นตั วท ่านเองจรงิหรอื� 8 และท่านก็ตอบเขาวา่ �ตัวฉัน
เอง จงไปบอกเจ้านายของท่านวา่ � ดู  เถิด เอลียาห ์อยู ่ ท่ี
น่ี � � 9 และเขากล่าววา่ �ข้าพเจ้าได้กระทําผิดประการใด
ท่านจึงจะมอบผู้ รบัใช ้ของท่านไว้ในพระหตัถ์ของอาหบัให้
ประหารข้าพเจ้าเสีย 10 พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรง
พระชนม์ อยู ่ แน่  ฉันใด  ไม่มี  ประชาชาติ หรอืราชอาณาจักรใด
 ท่ี  เจ้ านายของข้าพเจ้ามิ ได้ ส่งคนไปเสาะหาท่าน และเม่ือเขา
ทัง้หลายกราบทูลวา่ �เขาไม่ อยู ่ ท่ีน่ี พระเจ้าข้า�  พระองค์  
ก็  ให ้ ประชาชาติ หรอืราชอาณาจักรปฏิญาณวา่เขาทัง้หลาย
มิ ได้ พบท่าน 11 และคราวน้ีท่านกล่าววา่ �จงไปบอกเจ้า
นายของท่านวา่ � ดู  เถิด เอลียาห ์อยู ่ ท่ี น่ี � � 12  อยู ่มาพอ
ข้าพเจ้าไปจากท่านแล้ว พระวญิญาณของพระเยโฮวาห์จะ
มาพาท่านไป  ณ  ท่ี ใดข้าพเจ้าก็ ไม่ทราบ ฉะน้ันเม่ือข้าพเจ้า
ไปทูลอาหบั และพระองค์หาท่านไม่ พบ  พระองค์  ก็ จะทรง
ประหารข้าพเจ้าเสีย  ถึงแม้ วา่ข้าพเจ้าผู้ รบัใช ้ของท่านยาํเก
รงพระเยโฮวาห ์ตัง้แต่  หน ุ่มๆมา 13  ไม่มี  ผู้ ใดเรยีนเจ้านาย
ของข้าพเจ้าดอกหรอืวา่ ข้าพเจ้าได้กระทําสิง่ใดเม่ือเยเซ
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เบลประหารผู้ พยากรณ์ ของพระเยโฮวาห ์เสีย และข้าพเจ้า
ได้ซ่อนผู้ พยากรณ์  หน ่ึงรอ้ยคนของพระเยโฮวาห ์ไว ้ตามถ้ํา
แหง่ละหา้สิบคน และเล้ียงเขาด้วยขนมปังและน้ํา 14 และ
คราวน้ีท่านบอกวา่ �จงไปบอกเจ้านายของท่านวา่ � ดู  เถิด 
เอลียาห ์อยู ่ ท่ี น่ี � �  แล ้วพระองค์จะทรงประหารข้าพเจ้า
เสีย� 15 และเอลียาห ์กล่าววา่ �พระเยโฮวาห์จอมโยธาผู้
ซ่ึงข้าพเจ้าปฏิบั ติ  อยู ่ทรงพระชนม์ อยู ่ แน่  ฉันใด ข้าพเจ้าจะ
แสดงตัวของข้าพเจ้าแก่อาหบัในวนัน้ี แน่ � 16 โอบาดีห์จึง
ไปเฝ้าอาหบัและทูลพระองค์ อาห ับก ็เสด็จไปพบเอลียาห์

เอลียาห ์เข ้าเฝ้ากษั ตร ิยอ์าหบัแล้ วท ้าทายพระองค์
17 และ อยู่ มา เม่ือ อา หบั ทอด พระเนตร เหน็ เอ ลี ยาห์

อาห ับก ็ตรสั กั บท ่า นวา่ � น่ี ตัว เจ้า หรอื  เจ้ า ผู้ ทําความ
ลําบาก ให ้อสิราเอล � 18 และ ท่าน จึง ทูล วา่ �ข้า พระองค์ 
มิได้ กระทําความลําบากแก่ อสิราเอล  แต่  พระองค์  ได้  กระทํา 
และ ราชวงศ์ บิ ดา ของ พระองค์ เพราะ วา่ พวก พระองค์ ได้ 
ทอดทิง้พระบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์ และติดตามพระบา
อลั 19 เพราะฉะน้ันบัดน้ีขอทรงสัง่ใหบ้รรดาชนอสิราเอลมา
พบข้าพระองค์ ท่ี  ภู เขาคารเมล ทัง้ผู้ พยากรณ์ ของพระบา
อลัส่ีรอ้ยหา้สิบคนน้ัน และผู้ พยากรณ์ ของเสารูปเคารพส่ี
รอ้ยคนน้ัน  ผู้ ซ่ึงรบัประทานท่ี โต ๊ะเสวยของพระนางเยเซ
เบล� 20อาหบัจึงทรงส่งไปยงัคนอสิราเอลทัง้ปวง และชุ มน ุ
มผู้ พยากรณ์  ท่ี  ภู เขาคารเมล 21 และเอลียาห ์ก็  เข ้ามาใกล้
ประชาชนทัง้ปวงกล่าววา่ �ท่านทัง้หลายจะขยกัขยอ่นอยู่
ระหวา่งสองฝ่ายน้ีนานสักเท่าใด ถ้าพระเยโฮวาห์ทรงเป็น
พระเจ้าจงติดตามพระองค์  แต่ ถ้าพระบาอลัเป็น  ก็ จงตาม
ท่านไปเถิด� และประชาชนไม่ตอบท่านสักคําเดียว 22  แล 
้วเอลียาห ์พู  ดก ับประชาชนวา่ �ตัวข้าพเจ้า คือข้าพเจ้าแต่ 
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ผู้ เดียวเป็นผู้ พยากรณ์ ของพระเยโฮวาห ์ท่ี  เหลืออยู ่  แต่  ผู้  
พยากรณ์ พระบาอ ัลม ี สี ่รอ้ยหา้สิบคน 23  ขอให ้เขามอบววัผู้ 
แก่ เราสองตัว  แล ้วขอให้เขาทัง้หลายเลือกววัเป็นของเขา
ตัวหน่ึงฟันเป็นท่อนๆ วางไว้บนกองฟืนแต่อยา่ใส่ ไฟ และ
ข้าพเจ้าจะเตรยีมววัผู้ อ ีกตัวหน่ึงน้ันวางไว้บนฟืน และไม่ 
ใส่ไฟ 24และท่านทัง้หลายจงรอ้งออกพระนามพระของท่าน
และข้าพเจ้าจะรอ้งออกพระนามพระเยโฮวาห์ พระเจ้าองค์ 
ท่ี ทรงตอบด้วยไฟ  พระองค์ น้ันแหละทรงเป็นพระเจ้า� และ
ประชาชนทัง้ปวงก็ตอบวา่ �อยา่งท่ี พู  ดก ็ ดี  แล้ว �

 การพิสูจน์ บนภูเขาคารเมล
25  แล ้วเอลียาห ์พู  ดก ับผู้ พยากรณ์ ของพระบาอลัวา่ �จง

เลือก ววั ผู้ ตัว หน่ึง สํา หร ับท ่าน และ ตระ เต รียม เสี ยก ่อน
เพราะพวกท่านมากคนด้วยกัน จงรอ้งออกพระนามพระ
ของท่าน  แต่ อยา่ใส่ ไฟ � 26 เขาทัง้หลายก็เอาววั ผู้ ท่ี เขา
นํามาให้และเขาทัง้หลายก็จัดเตรยีมและรอ้งออกพระนาม
พระบาอลั  ตัง้แต่ เวลาเชา้จนเท่ียงกล่าววา่ � โอ ข้าแต่พระ
บาอลั ขอสดับพวกข้าพเจ้าเถิด�  แต่  ก็  ไม่มี เสียงและไม่ มี 
ใครตอบ และเขาก็โขยกเขยกอยูร่อบแท่นซ่ึงเขาได้สรา้งขึ้น
น้ัน 27 ครัน้ถึงเวลาเท่ียงเอลียาห ์ก็  เย ้ยเขาทัง้หลายวา่ �รอ้ง
ใหดั้งๆซี เพราะท่านเป็นพระองค์ หน่ึง ท่านกําลังสนทนาอยู่
หรอืท่านกําลังแอบซ่อนตัวอยู่ หรอืท่านไปเท่ียว หรอืชะรอย
ท่านกําลังหลั บอย ู่และจะต้องปลุก� 28 เขาทัง้หลายก็รอ้ง
เสียงดัง และเชอืดเฉือนตัวเองตามธรรมเนียมของเขาด้วย
มีดและหลาว จนโลหติไหลพุ่งออกมาตามตัว 29 และต่อมา
เม่ือผ่านเท่ียงวนัไปแล้ว เขาก็ทํานายจนถึงเวลาถวายบูชา
ตอนเยน็  แต่  ไม่มี  เสียง  ไม่มี ใครตอบ  ไม่มี ใครฟัง 30  แล ้ว
เอลียาห ์พู  ดก ับประชาชนทัง้ปวงวา่ �จงเข้ามาใกล้ ข้าพเจ้า 
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� และประชาชนทัง้ปวงก็ เข ้ามาใกล้ ท่าน และท่านก็ซ่อม
แท่นบูชาของพระเยโฮวาห ์ท่ี  ถู กทําลายลงน้ัน 31 เอลียาหนํ์า
ศิลาสิบสองก้อนมาตามจํานวนตระกูลของบุตรชายของยา
โคบ  ผู้ ซ่ึงพระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงวา่ �อสิราเอล
จะเป็นชื่อของเจ้า� 32 และท่านได้สรา้งแท่นบู ชาด ้วยศิ 
ลาน ้ันในพระนามของพระเยโฮวาห์ และท่านได้ขุดรอ่งรอบ
แท่นใหญ่พอจุเมล็ดพืชได้สองถัง 33 และท่านก็วางฟืนไว ้
เป็นระเบียบ และฟั นว ัวผู้น้ันเป็นท่อนๆ และวางไว้บนกอง
ฟืน และท่านกล่าววา่ �จงเติ มน ้ําให้เต็มส่ีไห และเทลงบน
เครือ่งเผาบู ชา และบนกองฟืน� 34 และท่านกล่าววา่ �จง
กระทําครัง้ ท่ี สอง � และเขาก็กระทําครัง้ ท่ี สอง และท่าน
กล่าววา่ �จงกระทําครัง้ท่ี สาม � และเขาก็กระทําครัง้ท่ี สาม 
35 และน้ําไหลรอบแท่นบู ชา และท่านใส่น้ําเต็มรอ่ง 36 และ
อยู่มาเม่ือถึงเวลาถวายบูชาตอนเยน็ เอลียาห ์ผู้  พยากรณ์  
ก็  เข ้ามาใกล้ทูลวา่ �ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ับ
ราฮมั อสิอคัและอสิราเอล  ขอให ้ทราบเสียทั ่วก ันในวนัน้ี 
วา่  พระองค์ คือพระเจ้าในอสิราเอล และข้าพระองค์เป็นผู้ 
รบัใช ้ของพระองค์ และข้าพระองค์ ได้ กระทําบรรดาสิง่เหล่า
น้ีตามพระดํารสัของพระองค์ 37 ขอทรงฟังข้าพระองค์  โอ 
ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงฟังข้าพระองค์ เพื่อชนชาติ น้ี 
จะทราบวา่  พระองค์ คือพระเยโฮวาห ์พระเจ้า และพระองค์
ทรงหนัจิตใจของเขาทัง้หลายกลับมาอกี� 38  แล ้วไฟของ
พระเยโฮวาห ์ก็ ตกลงมาและไหม้เครือ่งเผาบู ชา และฟืน
และ หนิ และ ผงคลี และ เลีย น้ํา ซ่ึง อยู่ ใน รอ่ง 39 และ เม่ือ
ประชาชนทัง้ปวงได้ เหน็ เขาก็ซบหน้าลงและรอ้งวา่ �พระเย
โฮวาห ์พระองค์ ทรงเป็นพระเจ้า พระเยโฮวาห ์พระองค์ ทรง
เป็นพระเจ้า� 40และเอลียาหบ์อกเขาวา่ �จงจับผู้ พยากรณ์ 
ของพระบาอลั อยา่ให ้หนี ไปได้ สักคนเดียว� และเขาทัง้
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หลายก็ไปจับเขามา และเอลียาห ์ก็ นําเขาลงไปท่ีลําธารคี
โชนและฆ่าเขาเสียท่ี น่ัน 41 เอลียาห์ทูลอาหบัวา่ �ขอเชญิ
เสด็จขึ้นไปเสวยและด่ืมเถิด เพราะมีเสียงฝนกระหึ่มมา�

เอลียาหอ์ธษิฐานขอให ้ฝนตก 
42 อาห ับก ็เสด็จขึ้นไปเสวยและด่ืม และเอลียาห ์ก็ ขึ้นไป

ท่ียอดภูเขาคารเมล ท่านก็ โน ้มตัวลงถึ งด ิน ซบหน้าระหวา่ง
เข่า 43 และท่านสัง่คนใช้ของท่านวา่ �จงลุกขึ้นมองไปทาง
ทะเล� เขาก็ ลุ กขึ้นมองและตอบวา่ � ไม่มี อะไรเลย� และ
ท่านบอกวา่ �จงไปดู อ ีกเจ็ดครัง้� 44 และอยู่มาเม่ือถึงครัง้
ท่ี เจ ็ดเขาบอกวา่ � ดู  เถิด  มี เมฆก้อนหน่ึงเล็กเท่าฝ่ามือคน
ขึ้นมาจากทะเล� และท่านก็บอกวา่ �จงไปทูลอาหบัวา่ �ขอ
ทรงเตรยีมราชรถและเสด็จลงไปเพื่อพระองค์จะไม่ ติดฝน 
� � 45 และอยู่มาอกีครู ่หน ่ึงท้องฟ้าก็มืดไปด้วยเมฆและ
ลม และมีฝนหนัก อาห ับก ็ทรงรถเสด็จไปยงัเมืองยสิเรเอล
46 และพระหตัถ์ของพระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่บนเอลียาห์
และท่านก็คาดเอวของท่านไว้ และวิง่ขึ้นหน้าอาหบัไปถึง
ทางเข้าเมืองยสิเรเอล

19
เม่ือเอลียาห ์หมดกําลัง  ทูตสวรรค์  มาร ับใช ้ท่าน 

1 อาหบั จึงบอกเยเซเบลตามการทัง้ สิน้ ซ่ึง เอลียาห ์ได้  
กระทํา และเรือ่ง ท่ี ท่านได้ฆ่าผู้ พยากรณ์ ทัง้หมดเสียด้วย
ดาบ 2  แล ้วเยเซเบลก็รบัสัง่ให ้ผู้ ส่ือสารไปหาเอลียาห ์วา่ 
�ถ้า พรุง่ น้ี เวลา น้ี เรา มิ ได้ กระทํา ชวีติ ของ เจ้า ให้ เหมือน
อยา่งชวีติของคนเหล่า น้ันแล้ว  ก็  ให ้พระทัง้หลายลงโทษ
เรา และให ้หน ักยิง่กวา่� 3 เม่ือท่านทราบแล้ วก ็ ลุ กขึ้นหนี
ไปเอาชวีติรอด และมาถึงเบเออรเ์ชบาเขตประเทศยูดาห์
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และละคนใช้ของท่านไว ้ท่ี น่ัน 4  แต่ ตั วท ่านเองก็เดินเข้า
ถิน่ทุ รก ันดารไปเป็นระยะทางวนัหน่ึงมาน่ังอยู ่ท่ี  ใต้  ต้นไม้ 
จําพวกสนจูนิเปอร์ และท่านทูลขอให้ตั วท ่านตายเสียที  วา่ 
�พอแล้วพระองค์ เจ้าข้า  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  บัดน้ี ขอเอา
ชวีติของข้าพระองค์ไปเสีย เพราะข้าพระองค์ ก็  ไม่ดี ไปกวา่
บรรพบุรุษของข้าพระองค์� 5 และท่านก็นอนลงหลั บอย ู่ ใต้  
ต้นไม้ จําพวกสนจูนิเปอร์  ดู  เถิด  มี  ทูตสวรรค์  องค์  หน ึ่งมาถูก
ต้องท่าน และพู ดก ั บท ่านวา่ � ลุ กขึ้ นร ับประทานซี� 6 และ
ท่านก็ มองดู  ดู  เถิด ตรงท่ีศีรษะของท่านมีขนมปังท่ีป้ิงบน
ก้อนห ินร ้อนและมี ไหน ้ําลูกหน่ึง ท่านก็รบัประทานและด่ืม
และนอนลงอกี 7 และทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห ์ก็ มาอกี
เป็ นคร ้ังท่ี สอง  ถู กต้องท่านแล้ วว ่า � ลุ กขึ้ นร ับประทานซี
เพราะวา่ทางเดินน้ันเกินกําลังของท่าน�

พระเจ้าทรงใหเ้อลียาหไ์ปทํางานใหม่
8 และท่านก็ ลุ กขึ้ นร ับประทานและด่ืม และเดินไปด้วย

กําลังของอาหาร น้ัน ส่ี สิ บวนั ส่ี สิ บ คืน ถึงโฮเรบภูเขาของ
พระเจ้า 9  ท่ี น่ันท่านมาถึงถ้ําแหง่หน่ึ งก ็ เข ้าพักอยู่ และดู 
เถิด พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงท่าน และพระองค์
ตรสักั บท ่านวา่ �เอลียาห ์เอย๋  เจ้ าทําอะไรอยู ่ท่ีน่ี � 10 ท่านทูล
วา่ �ข้าพระองค์รอ้นรนเพื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธา
ยิง่นัก เพราะประชาชนอสิราเอลได้ทอดทิง้พันธสัญญาของ
พระองค์ พังแท่นบูชาของพระองค์ลงเสีย และประหารผู้ 
พยากรณ์ ของ พระองค์ เสียด ้วย ดาบ และ ข้า พระองค์ ข้า
พระองค์ แต่  ผู้ เดียวเหลืออยู่ และเขาทัง้หลายแสวงหาชวีติ
ของข้าพระองค์เพื่อจะเอาไปเสีย� 11 และพระองค์ตร ัสว 
่า �จงออกไปเถิด ไปยนือยู่บนภูเขาต่อพระพักตร์พระเย
โฮวาห�์ และดู เถิด พระเยโฮวาห์ทรงผ่านไป และลมใหญ่
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อนัแรงกล้าได้พัดพัง ภู เขา และทําให้หนิแตกเป็ นก ้อนๆ
ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์  แต่ พระเยโฮวาห ์มิได้ สถิตใน
ลม น้ัน ภาย หลัง ลม ก็ แผ่น ดิน ไหว  แต่ พระ เย โฮ วาห์ หา
ทรงสถิตในแผ่นดินไหวน้ันไม่ 12 ภายหลังแผ่นดินไหวก็ 
เก ิดไฟ  แต่ พระเยโฮวาห์หาทรงสถิตในไฟน้ันไม่ ภายหลัง
ไฟก็ มี เสียงเบาๆ 13 และเม่ือเอลียาห ์ได้ยนิ ท่านก็เอาผ้า
คลุมหน้าไว้ ออกไปยนือยู ่ท่ี ปากถ้ํา และดู เถิด  มี เสียงมา
ถึงท่านวา่ �เอลียาห ์เอย๋  เจ้ าทําอะไรอยู ่ท่ี น่ี � 14 ท่านทูล
วา่ �ข้าพระองค์รอ้นรนเพื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธา
ยิง่นัก เพราะวา่ประชาชนอสิราเอลได้ทอดทิง้พันธสัญญา
ของพระองค์ พังแท่นบูชาของพระองค์ลงเสีย และประหาร
ผู้ พยากรณ์ ของพระองค์ เสียด ้วยดาบ และข้าพระองค์ ข้า
พระองค์ แต่  ผู้ เดียวเหลืออยู่ และเขาทัง้หลายแสวงหาชวีติ
ของข้าพระองค์เพื่อจะเอาไปเสีย� 15และพระเยโฮวาหต์รสั
กั บท ่านวา่ �ไปเถอะ จงกลับไปตามทางของเจ้าถึงถิน่ทุ รก ัน
ดารดามัสกัส และเม่ือเจ้าไปถึงแล้ว  เจ้ าจงเจิมฮาซาเอลไว ้
ให ้เป็นกษั ตร ิย์เหนือประเทศซีเรยี 16 และเยฮู บุ ตรนิมซี น้ัน  
เจ้ าจงเจิมให้เป็นกษั ตร ิย์เหนื ออ ิสราเอล และเอลีชาบุตรชา
ฟัทชาวอาเบลเมโฮลาห์  เจ้ าจงเจิมตัง้ไว ้ให ้เป็นผู้ พยากรณ์ 
แทนเจ้า 17และต่อมาผู้ ท่ี รอดจากดาบของฮาซาเอล เยฮูจะ
ฆ่าเสีย และผู้ ท่ี รอดจากดาบของเยฮู เอลีชาจะฆ่าเสีย 18  แต่ 
เราย ังม ีเหลือเจ็ดพันคนไว้ในอสิราเอล คือทุกเข่าซ่ึ งม ิ ได้  คุ 
กลงต่อพระบาอลั และทุกปากซ่ึ งม ิ ได้  จุ บรู ปน ัน้�

เอลียาห ์เจ ิมตัง้เอลี ชา 
19 ท่านก็ออกไปจากท่ี น่ันพบเอลีชาบุตรชายชาฟัท  ผู้ 

กําลังไถนาอยู่ด้วยววัสิบสองคู่เดินอยู่ข้างหน้าและท่านอยู่
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กับววัคู่ ท่ี  สิบสอง เอลียาห ์ก็ ผ่านไปทิง้เส้ือคลุมลงบนท่าน
20 ท่านก็ละววัเหล่าน้ั นว ่ิงตามเอลียาห์ไปและกล่าววา่ � 
ขอให ้ข้าพเจ้า ไป จุบลาบิดามารดาของข้าพเจ้า ก่อน และ
ข้าพเจ้าจะติดตามท่านไป� เอลียาห์จึงกล่าวกับเอลี ชาว ่า
� กล ับไปเถิด เพราะฉันได้ทําอะไรแก่ ท่าน � 21 และเอลีชา
ก็ กล ับจากติดตามเอลียาหจั์บววัคู่น้ันฆ่าเสียเอาเครือ่งแอก
ต้มเน้ือววั และให ้แก่ ประชาชนและเขาก็ รบัประทาน  แล ้วเอ
ลีชาก็ ลุ กขึ้นตามเอลียาหไ์ปและปรนนิบั ติ  ท่าน 

20
ครัง้แรกท่ีอาหบัสู้รบกับประเทศซีเรยี

1 เบนฮาดัดกษั ตร ิย ์ซี เรยีได้ประชุมกองทัพทัง้ปวงของ
ท่าน  มี  กษัตรยิ ์สามสิบสององค์ขึ้ นก ั บท ่าน ทั ้งม ้าและรถรบ
และท่านก็ขึ้นไปล้อมสะมาเรยี  สู้ รบกับเมืองน้ัน 2 และท่าน
ได้ส่งผู้ส่ือสารเข้าไปในเมืองหาอาหบักษั ตร ิย ์อสิราเอล  กล 
่าวแก่ พระองค์  วา่ �เบนฮาดัดวา่ดังน้ี วา่ 3 �เงนิและทองคํา
ของท่านเป็นของเรา บรรดาภรรยาและเด็กๆ  ท่ี  ดี  ท่ี สุดของ
ท่านก็เป็นของเราด้วย� � 4 และกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลทรง
ตอบไปวา่ � โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์  เจ้ านายของข้าพเจ้า  ดังท่ี 
ท่านวา่มาน่ันแหละ ข้าพเจ้าเป็นของท่าน  ทัง้ท่ี ข้าพเจ้ามี อยู ่
น้ันด้วย� 5 บรรดาผู้ส่ือสารได้ กล ับมาอกีกล่าววา่ �เบนฮา
ดัดกล่าวดังน้ี วา่ �ข้าพเจ้าส่งข่าวมายงัท่านวา่ �จงส่งเงนิ
และทองคําของท่าน ภรรยาและเด็กของท่านไปให ้ข้าพเจ้า 
� 6  แต่ ข้าพเจ้าจะส่งข้าราชการของข้าพเจ้าไปหาท่านพรุง่
น้ีประมาณเวลาน้ี เขาทัง้หลายจะค้ นว ังของท่าน ทั ้งบ ้าน
เรอืนข้าราชการของท่าน  สิ ่งใดท่ีเป็ นที ่ชอบตาของท่าน เขา
จะหยบิเอาไป� � 7  แล ว้กษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลก็เรยีกประชุม
พวกผู้ ใหญ่ ทัง้ปวงของแผ่นดินตร ัสว ่า �ขอตรองดู เถิด  ดู 
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วา่ชายผู้ น้ี หาชอ่งก่อความลําบาก เพราะเขาให้คนมารบั
เมียและลูกของฉัน ทัง้เงนิและทองคําของฉัน และฉั นก ็ 
มิได้ ปฏิเสธเขา� 8 บรรดาผู้ ใหญ่ และประชาชนทัง้สิ ้นก ็ทูล
พระองค์ วา่ �ขออยา่ทรงฟังหรอืทรงยนิยอมพ่ะยะ่ค่ะ� 9  
พระองค์ จึงรบัสัง่แก่ ผู้ ส่ือสารของเบนฮาดัดวา่ �จงไปทูล
กษั ตร ิย์  เจ้ านายของข้าพเจ้าวา่ �บรรดาสิง่ท่ีท่านเอาจาก
ผู้ รบัใช ้ของท่านในครัง้แรกน้ัน ข้าพเจ้าจะกระทําตาม  แต่  สิ 
่งน้ีข้าพเจ้าปฏิบั ติ ตามไม่ ได้ � � และผู้ส่ือสารก็จากไปและ
กลับมารายงาน 10 เบนฮาดัดส่งข่าวกลับมาวา่ �ถ้าผงคลี 
แห ่งสะมาเรยีจะพอแก่ คนที ่ ติ ดตามข้าพเจ้ามาสักคนละ
หยบิมือหน่ึง  ก็  ขอให ้พระทัง้หลายลงโทษข้าพเจ้าและให ้หน 
ักยิง่กวา่� 11 และกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลทรงตอบไปวา่ �ขอ
ทูลท่านวา่ �ขอท่านผู้ ท่ี สวมเกราะ อยา่อวดอา้งอยา่งผู้ ท่ี 
ถอดเกราะแล้วเลย� � 12 ต่อมาเม่ือเบนฮาดัดได้ยนิข่าวน้ี 
ขณะท่ี ด่ืมอยู่กับบรรดากษั ตร ิย์ทัง้หลายท่ีในทับอาศัย ท่าน
ก็สัง่ข้าราชการของท่านวา่ �จงเข้าประจําท่ี� และเขาทัง้
หลายก็ เข ้าประจําท่ีเพื่อต่อสู้กับเมืองน้ัน

พระเจ้าทรงสัญญาวา่อสิราเอลจะชนะ
13  ดู  เถิด  ผู้  พยากรณ์ คนหน่ึงเข้ามาใกล้อาหบักษั ตร ิย ์

แห ่ งอ ิสราเอลทูลวา่ �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่  เจ้ าเหน็
กองทัพใหญ่ น้ี  หรอื  ดู  เถิด เราจะมอบไว้ในมือของเจ้าในวนั
น้ี  เจ้ าจะได้ รู ้วา่เราคือพระเยโฮวาห�์ 14 และอาหบัตร ัสว ่า
�ทรงใช้ใครทํา� เขาทูลวา่ �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ ด้วย
มือของมหาดเล็กของเจ้านายประจําจังหวดัทัง้หลาย�  แล ้ว
พระองค์ตร ัสว ่า �ใครจะเริม่รบ� เขาทูลตอบวา่ � พระองค์ 
พ่ะยะ่ค่ะ�

อาหบัชนะชาวซีเรยี
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15  พระองค์ จึง ทรง จัด มหาดเล็ก ของ เจ้า นาย ประจํา
จังหวดัเหล่าน้ันซ่ึ งม ีสองรอ้ยสามสิบสองคนด้วยกัน และ
ภายหลังทรงจัดพลทัง้หมดคือบรรดาคนอสิราเอลรวมพล
เจ็ดพันคน 16 เขาทัง้หลายยกออกไปในเวลาเท่ียงวนั ฝ่าย
เบนฮาดัดกําลั งด ื่มเมาอยูใ่นทับอาศัย ทัง้ท่านและกษั ตร ิย ์อ ี
กสามสิบสององค์ ท่ี ชว่ยท่าน 17 พวกมหาดเล็กของเจ้านาย
ประจําจังหวดัได้ยกออกไปก่อน เบนฮาดั ดก ็ส่งออกไป เขา
ทัง้หลายรายงานท่านวา่ � มี คนยกออกมาจากสะมาเรยี�
18 ท่านจึงวา่ �ถ้าเขาออกมาด้วยสันติจงจับเขามาเป็นๆ
หรอืถ้าเขาออกมาทําศึกจงจับเขามาเป็นๆ� 19 คนเหล่า
น้ีจึงออกไปจากเมืองคือพวกมหาดเล็กของเจ้านายประจํา
จังหวดั และกองทัพซ่ึงติดตามคนเหล่าน้ี 20 และต่างก็ฆ่า
คู่รบของตน คนซีเรยีหนีและคนอสิราเอลไล่ ติ ดตามเขาไป
 แต่ เบนฮาดัดกษั ตร ิย ์แห ่งซีเรยีทรงม้าหนีไปกับทหารม้า
21  กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ิสราเอลก็ออกไปโจมตีม้าและรถรบ และ
ประหารชนซีเรยีเสียอยา่งใหญ่ โต 

อาหบัได้รบัคําตักเตือนใหเ้ตรยีมสําหรบัการสู้รบอกีครัง้
22  แล ้วผู้ พยากรณ์  ผู้ น้ันได้ เข ้ามาใกล้ กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ิสรา

เอลทูลพระองค์ วา่ �มาเถิด ขอเสรมิกําลังของพระองค์ และ
ตรกึตรองดูวา่พระองค์จะทรงกระทําประการใด เพราะสิน้ปี 
น้ี  กษัตรยิ ์ แห ่งซีเรยีจะยกกองทัพมาสู้กับพระองค์ อกี �

ครัง้ท่ีสองท่ีอาหบัสู้รบกับประเทศซีเรยี
23 ข้าราชการของกษั ตร ิย ์แห ่งซีเรยีทูลท่านวา่ �พระทัง้

หลายของเขาเป็นพระแหง่ภู เขา เขาทัง้หลายจึงแข็งกวา่เรา
 แต่  ขอให ้เราสู้รบกับเขาในท่ี ราบ  แล ้วเราจะต้องแข็งกวา่เขา
แน่นอนที เดียว 24 ขอกระทําอยา่งน้ี ขอปลดกษั ตร ิย์เสียทุก
องค์จากตําแหน่งและตัง้นายทหารขึ้นแทน 25 และเกณฑ์
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กองทัพเข้าแทนส่วนท่ีล้มตายไปในคราวก่อน ม้าแทนม้า
รถรบแทนรถรบ  แล ้วเราทัง้หลายจะสู้รบกับเขาในท่ี ราบ เรา
จะต้องแข็งกวา่เขาแน่นอนที เดียว � และท่านก็ฟังเสียงของ
เขาทัง้หลายและกระทําตาม 26 และอยู่มาพอสิน้ปี แล ้วเบน
ฮาดั ดก ็ เกณฑ์ ชนซีเรยี ยกขึ้นไปถึงเมืองอาเฟกเพื่อสู้รบกับ
อสิราเอล 27 และประชาชนอสิราเอลก็ ถู กเกณฑ์ และอยู ่พร 
้อมกันหมด และยกออกไปต่อสู้กับเขา ประชาชนอสิราเอล
ตัง้ค่ายตรงหน้าเขาเหมือนอยา่งแพะสองฝูงเล็กๆ  แต่ คน
ซีเรยีเต็ มท อ้งทุ่งไปหมด 28และคนของพระเจ้าคนหน่ึงได้ เข 
้าไปใกล้และทูลกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลวา่ �พระเยโฮวาหต์ร ั
สด ัง น้ี วา่ เพราะคนซีเรยี ได้ กล่าววา่ �พระเยโฮวาห์ เป็น
พระเจ้าแหง่ ภู เขา  พระองค์  มิได้ เป็นพระเจ้าแหง่หุบเขา�
เพราะฉะน้ันเราจะมอบประชาชนหมู่ ใหญ่  น้ี  ไว ้ใน มือของ
เจ้า และเจ้าจะได้ รู ้วา่เราคือพระเยโฮวาห�์ 29  แล ้วเขาก็
ตัง้ค่ายตรงข้ามกันอยู ่เจ ็ดวนั  แล ้วในว ันที ่ เจ ็ ดก ็ปะทะกัน
ประชาชนอสิราเอลก็ฆ่าคนซีเรยีซ่ึงเป็นทหารราบเสียหน่ึง
แสนคนในวนัเดียว 30 เหลือนอกน้ั นก ็ หนี  เข ้าเมืองอาเฟก
และกําแพงเมืองล้ มท ับคนท่ีเหลือนอกน้ันเสียสองหม่ืนเจ็ด
พันคน เบนฮาดั ดก ็ หนี ไปด้วย และเข้าไปในหอ้งชัน้ในท่ีใน
เมือง 31 และข้าราชการของท่านมาทูลวา่ � ดู  เถิด เราได้ย ิ
นว ่ากษั ตร ิย ์แห ่งวงศ์วานอสิราเอลเป็นกษั ตร ิย ์ท่ี ทรงเมตตา
 ขอให ้เราเอาผ้ากระสอบคาดเอว และเอาเชอืกพันศีรษะ
ของเรา และออกไปหากษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล ชะรอยท่านจะ
ไว ้ช ีวติของพระองค์� 32 เพราะฉะน้ันเขาจึงเอาผ้ากระสอบ
คาดเอวและเอาเชอืกพันศีรษะ และเขาไปเฝ้ากษั ตร ิย ์แห ่ 
งอ ิสราเอลทูลวา่ �เบนฮาดัดผู้ รบัใช ้ของพระองค์สัง่มาวา่ � 
ได้ โปรดเถิด  ขอให ้ข้าพเจ้ารอดชวีติอยู�่ � และพระองค์ตร ั
สว ่า �ท่านย ังม ี ช ีวติหรอื ท่านเป็นน้องของเรา� 33 ฝ่ายคน
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เหล่าน้ันกําลังหาชอ่งอยู ่แล้ว เขาทัง้หลายก็ ร ีบตอบโดยเร ็
วว ่า �พระเจ้าข้า เบนฮาดั ดอน ุชาของพระองค์�  แล ้วพระ
องค์ตร ัสว ่า �ไปเถอะและนําท่านมา�  แล ้วเบนฮาดั ดก ็ออก
มาหาพระองค์  แล ้วพระองค์ ก็  ให ้ท่านขึ้นไปบนรถรบ 34 และ
เบนฮาดัดทูลวา่ �หวัเมืองซ่ึ งบ ดิาของข้าพเจ้ายดึเอาไปจาก
ราชบิดาของท่านน้ัน ข้าพเจ้าขอคืนให ้พระองค์  พระองค์ จะ
สรา้งถนนหนทางของพระองค์ในเมืองดามัสกัสก็ ได้ อยา่ง
ท่ี บิ ดาข้าพเจ้าทําไว้ในสะมาเรยี�  แล ้วอาหบัตร ัสว ่า �เรา
จะยอมให้ท่านไปตามพันธสัญญาน้ี�  พระองค์ จึงทําพันธ
สัญญากั บท ่าน และปล่อยท่านไป

อาหบัไว ้ช ีวติของเบนฮาดัด
35  มี ชาย คน หน่ึง ใน เหล่า ศิษย ์แห ่งผู้ พยากรณ์  พู  ดก ับ

เพื่อนของตนตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห ์วา่ � ได้ โปรด
เถอะ ขอตีฉั นที �  แต่ ชายคนน้ั นก ็ปฏิเสธไม่ยอมตี ท่าน 36  
แล ้ วท ่านจึงพู ดก ับเขาวา่ �เพราะท่านไม่เชื่อฟังพระสุรเสียง
ของพระเยโฮวาห์  ดู  เถิด พอท่านออกไปจากข้าพเจ้า  สิ งโต
ตัวหน่ึงจะสังหารท่าน� พอเขาจากท่านไป  สิ งโตตัวหน่ึ งก ็
มาพบเขาและสังหารเขาเสีย 37  แล ้ วท ่านไปพบชายอกีคน
หน่ึง และท่านวา่ � ได้ โปรดเถอะ ขอตีฉั นที � ชายคนน้ันได้ 
ตี ท่านและทําให้ท่านฟกชํ้า 38  ผู้  พยากรณ์  ผู้ น้ันจึงจากไป
และไปคอยพบกษั ตร ิย ์อยู ่ ท่ี  หนทาง  ใส่  ขี้ เถ้าบนหน้าปลอม
ตัวเสีย 39 พอกษั ตร ิย์ทรงผ่านไป ท่านก็รอ้งทูลกษั ตร ิย ์วา่ 
� ผู้รบัใช ้ของพระองค์ เข ้าไปในกลางศึก และดู เถิด ทหาร
คนหน่ึงหนัมา และนําชายคนหน่ึงมาให้ข้าพระองค์ บอก
วา่ �จงระวงัชายคนน้ี ไว ้ นะ ถ้าเขาหลุดไปได้ โดยเหตุ  ใดๆ  
ช ีวติของท่านจะต้องแทนชวีติของเขา หร ือม ิฉะน้ันท่านจะ
ต้องเสียเงนิตะลันต์ หน่ึง � 40 และเม่ือข้าพระองค์ ติ ดธุระ
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อยู ่ท่ีน่ี  ท่ีน่ัน เขาก็หายไป�  กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ิสราเอลตรสักั บท ่า
นวา่ �โทษของเจ้าต้องเป็นอยา่งน้ันแหละ เพราะเจ้าเองได้
ตัดสินแล้ว� 41  แล ้ วท ่านก็ ร ีบเอาขี้เถ้าออกจากหน้าของตน
และกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลก็จําท่านได้ วา่ เป็นผู้ พยากรณ์ คน
หน่ึง 42 และท่านจึงทูลพระองค์ วา่ �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี 
วา่ เพราะเจ้าได้ปล่อยชายคนท่ี อยู ่ในมือของเจ้า  ผู้ ซ่ึงเราได้ 
กําหนดให ้ทําลายน้ัน  ช ีวติของเจ้าจะต้องแทนชวีติของเขา
และชนชาติของเจ้าแทนชนชาติของเขา� 43 และกษั ตร ิย ์
แห ่ งอ ิสราเอลก็เสด็จเข้าไปในพระราชว ังด ้วยอารมณ์ขุ่ นม ัว
และไม่พอพระทัยยิง่นัก และเสด็จมาสะมาเรยี

21
อาหบัโลภสวนองุน่ของนาโบท

1 และอยู่มาภายหลังเหตุ การณ์  เหล่าน้ี นาโบทชาวยสิเร
เอลมีสวนองุน่อยู่ในยสิเรเอล ข้างพระราชวงัของอาหบักษั 
ตร ิย ์แห ่งสะมาเรยี 2อาหบัตรสักับนาโบทวา่ �จงใหส้วนองุน่
ของเจ้าแก่เราเถิด เพื่อเราจะได้ทําสวนผักเพราะอยู ่ใกล้ วงั
ของเรา เราจะใหส้วนองุ ่นที ่ ดี กวา่เพื่อแลกสวนน้ี หรอืถ้าเจ้า
เหน็ชอบ เราจะให้เงนิสมกับราคาสวนน้ัน� 3  แต่ นาโบททูล
อาหบัวา่ �ขอพระเยโฮวาห์ทรงหา้มข้าพระองค์ในการท่ีจะ
ยกมรดกของบรรพบุรุษให ้แก่  พระองค์ � 4 อาห ับก ็เสด็จเข้า
ในว ังด ้วยอารมณ์ขุ่ นม ัวและไม่พอพระทัยยิง่นัก ด้วยเรือ่งท่ี
นาโบทชาวยสิเรเอลทูลตอบพระองค์ เพราะเขาได้ กล่าววา่ 
�ข้าพระองค์จะไม่ ให ้มรดกแหง่บรรพบุรุษของข้าพระองค์ 
แก่  พระองค์ � และพระองค์ ก็ เอนพระกายลงบนพระแท่น
ทรงเบือนพระพักตร ์ไม่ เสวยพระกระยาหาร 5  แต่ เยเซเบ
ลมเหสีของพระองค์ เข ้ามาเฝ้าพระองค์ ทูลถามพระองค์ 
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วา่ �ไฉนพระจิตของพระองค์จึงเสียพระทัย  ไม่ เสวยพระ
กระยาหาร� 6 และพระองค์ตรสัตอบพระนางวา่ �เพราะ
เราได้ พู  ดก ับนาโบทชาวยสิเรเอลวา่ �จงขายสวนองุน่ของ
เจ้าให ้แก่  เรา หร ือม ิฉะน้ันถ้าเจ้าพอใจ เราจะใหส้วนองุ ่นอ ีก
แหง่หน่ึงแก่ เจ้ าเพื่อแลกกัน� และเขาตอบวา่ �ข้าพระองค์
จะไม่ ให ้สวนองุน่ของข้าพระองค์ แก่  พระองค์ � � 7 และเย
เซเบลมเหสีของพระองค์ทูลพระองค์ วา่ � พระองค์ เป็นผู้
ครอบครองราชอาณาจั กรอ ิสราเอลอยูห่รอืเพคะ เชญิเสด็จ
ลุกขึ้นเสวยพระกระยาหารเถิด และให้พระทัยของพระองค์ 
รา่เรงิ หม่อมฉันจะมอบสวนองุน่ของนาโบทชาวยสิเรเอล
ให ้แก่  พระองค์  เอง � 8 พระนางจึงทรงพระอกัษรในพระนาม
ของอาหบั ประทับตราของพระองค์ส่งไปยงัพวกผู้ ใหญ่ และ
ขุนนางผู้ อยู ่ในเมือง กับนาโบท 9 พระนางทรงพระอกัษร
วา่ �จงประกาศให้ถืออดอาหาร และตัง้นาโบทไว้ในท่ีสูง
ท่ามกลางประชาชน 10 และตัง้คนอนัธพาลสองคนให้ น่ัง
ตรงข้ามกับเขา  ให ้ฟ้องเขาวา่ � เจ้ าได้ แช ่งพระเจ้าและ
กษั ตร ิย�์  แล ้วพาเขาออกไปและเอาหนิขวา้งเสียให ้ตาย �
11 และพวกผู้ชายของเมืองน้ัน คือพวกผู้ ใหญ่ และขุนนางผู้
อาศัยอยู่ในเมืองน้ัน  ได้ กระทําตามท่ีเยเซเบลมีไปถึงพวก
เขา  ตามท่ี ปรากฏในลายพระหตัถ์ซ่ึงพระนางทรงมีไปถึง
เขาน้ัน 12 เขาได้ประกาศให้ถืออดอาหาร และได้ตัง้นาโบท
ไวใ้นท่ีสูงท่ามกลางประชาชน 13 และคนอนัธพาลสองคนน้ั 
นก ็ เข้ามา น่ังอยูต่รงข้ามกับเขา และคนอนัธพาลน้ันได้ฟ้อง
นาโบทต่อหน้าประชาชนกล่าววา่ �นาโบทได้ แช ่งพระเจ้า
และกษั ตร ิย�์ เขาทัง้หลายจึงพานาโบทออกไปนอกเมือง
และขวา้งเขาถึงตายด้วยก้อนหนิ 14  แล ้วเขาก็ส่งข่าวไปทูล
เยเซเบลวา่ �นาโบทถูกขวา้งด้วยหนิ เขาตายแล้ว� 15  อยู ่
มาพอเยเซเบลทรงได้ย ินว ่านาโบทถูกขวา้งด้วยหนิตายแล้ว
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เยเซเบลจึงทูลอาหบัวา่ �ขอเชญิเสด็จลุกขึ้น ไปยดึสวน
องุน่ของนาโบทชาวยสิเรเอล ซ่ึงเขาได้ปฏิเสธไม่ขายให ้แก่  
พระองค์ เพราะวา่นาโบทไม่ อยู ่เขาตายเสียแล้ว� 16 และ
อยู่มาพออาหบัทรงได้ย ินว ่านาโบทตายแล้ว อาห ับก ็ทรงลุก
ขึ้นไปยงัสวนองุน่ของนาโบทชาวยสิเรเอล เพื่อยดึถือเป็น
กรรมสิทธิ์

เอลียาห ์พยากรณ์ ถึงความตายของอาหบั
17  แล ้วพระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงเอลียาห์ชาวทิช

บี วา่ 18 �จงลุกขึ้นแล้วลงไปพบอาหบักษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล
 ผู้  อยู ่ในสะมาเรยี  ดู  เถิด เขาอยู่ในสวนองุน่ของนาโบท  ท่ี เขา
ไปยดึเอาเป็นกรรมสิทธิ์ 19  เจ้ าจงพู ดก ับเขาวา่ �พระเยโฮ
วาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ ท่านได้ฆ่าและได้ยดึถือเอาเป็นกรรมสิทธิ์
ด้วยหรอื� และเจ้าจงพู ดก ับเขาวา่ �พระเยโฮวาหต์ร ัสด 
ัง่น้ี วา่ ในท่ีซ่ึงสุนัขเลียโลหติของนาโบท สุนัขจะเลียโลหติ
ของเจ้าด้วย� � 20 อาหบัตรสักับเอลียาห ์วา่ � โอ  ศัตรู ของ
ข้าเอย๋  เจ้ าพบข้าแล้วหรอื� ท่านทูลตอบวา่ �ข้าพระองค์
พบพระองค์ แล้ว เพราะวา่พระองค์ยอมขายพระองค์เพื่อ
กระทําสิง่ชัว่ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ 21  ดู  เถิด เรา
จะนําเหตุรา้ยมาเหนือเจ้า เราจะเอาคนชัว่อายุต่อจากเจ้า
ออกไปเสีย และจะขจัดคนท่ีปัสสาวะรดกําแพงได้เสียจาก
อาหบั ทัง้คนท่ียงัอยู่และเหลืออยู่ในอสิราเอล 22 และเรา
จะกระทําให ้ราชวงศ์ ของเจ้าเหมือนราชวงศ์ของเยโรโบอมั
บุตรเนบัท และเหมือนราชวงศ์ของบาอาชาบุตรอาหิยาห์
เพราะเจ้าได้กระทําให้เราโกรธ และเพราะเจ้าได้กระทําให้
อสิราเอลทําบาปด้วย 23 และส่วนเยเซเบล พระเยโฮวาหต์ร ั
สว ่า �สุนัขจะกินเยเซเบลข้างกําแพงยสิเรเอล� 24  ผู้ ใด
ในราชวงศ์อาห ับท ่ีตายในเมือง สุนัขจะกิน และ ผู้ อยู ่ใน
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ราชวงศ์เขาท่ีตายในทุ่งนา นกในอากาศจะกิน� 25  ไม่มี  ผู้ 
ใดได้ขายตนเองเพื่อกระทําความชัว่ในสายพระเนตรของ
พระเยโฮวาห์อยา่งอาหบั  ผู้  ท่ี เยเซเบลมเหสี ได้  ยุแหย ่26  
พระองค์ ทรงประพฤติอยา่งน่าสะอดิสะเอยีนเป็นอยา่งยิง่
ในการดําเนินตามรูปเคารพ ดังสิง่ทัง้ปวงท่ีคนอาโมไรต์ ได้  
กระทํา ซ่ึงเป็นผู้ ท่ี พระเยโฮวาห์ทรงขับไล่ออกไปให้พ้นหน้า
ประชาชนอสิราเอล

อาหบักลับใจเสียใหม่ พระเจ้าจึงไม่ลงโทษอาห ับท ั นที 
27 และ อยู่มา เม่ือ อา หบัทรง ได้ยนิ พระ วจนะ เหล่า น้ัน  

พระองค์  ก็ ฉีกฉลองพระองค์ และทรงสวมผ้ากระสอบ และ
ถืออดอาหาร ประทับในผ้ากระสอบ และทรงดําเนินไปมา
อยา่งค่อยๆ 28 และพระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังเอลี
ยาห์ชาวทิชบี วา่ 29 � เจ้ าได้ เห ็นอาหบัถ่อมตัวลงต่อหน้าเรา
แล้วหรอื เพราะเขาได้ถ่อมตัวลงต่อหน้าเรา เราจะไม่นําเหตุ
รา้ยมาในสมัยของเขา  แต่ มาในสมัยบุตรชายของเขา เราจะ
นําเหตุรา้ยมาเหนือราชวงศ์ของเขา�

22
ประเทศซีเรยีและอสิราเอลมี สันติ กันอยูส่ามปี

1 ประเทศซีเรยีและอสิราเอลไม่ มี ศึกสงครามกันอยู่สาม
ปี

เยโฮชาฟัทชว่ยอาหบัสู้รบกับซีเรยี
2 ต่อไปในปี ท่ี สามเยโฮชาฟัทกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์เสด็จลง

ไปเฝ้ากษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล 3 และกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล
ตรสัถามบรรดาข้าราชการของพระองค์ วา่ �ท่านทราบกัน
หรอืไม่วา่ราโมทกิเลอาดเป็นของเราและเรา  ได้ น่ิงอยู ่มิได้ 
เอาออกมาจากมือของกษั ตร ิย ์แห ่งซีเรยี� 4 และพระองค์
ตรสักับเยโฮชาฟั ทวา่ �ท่านจะยกไปทําศึกท่ีราโมทกิเลอ
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าดกับข้าพเจ้าหรอื� และเยโฮชาฟัทตรสักับกษั ตร ิย ์แห ่ งอ 
ิสราเอลวา่ �ข้าพเจ้าก็เป็นอยา่งท่ีท่านเป็น ประชาชนของ
ข้าพเจ้าก็เป็นดังประชาชนของท่าน ม้าของข้าพเจ้าก็เป็นดั 
งม ้าของท่าน� 5 และเยโฮชาฟัทตรสักับกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสรา
เอลวา่ �ขอสอบถามดูพระดํารสัของพระเยโฮวาห ์วนัน้ี  เถิด 
�

พวกผู้ พยากรณ์ ของอาหบัพยากรณ์ เท็จ 
6  แล ้ วกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิส รา เอ ล ก็ เรยีก ประชุม พวก ผู้ 

พยากรณ์ ประมาณส่ีรอ้ยคน ตรสักับเขาวา่ �ควรท่ีเราจะไป
ตีราโมทกิเลอาดหรอื หรอืเราไม่ควรไป� และเขาทัง้หลาย
ทูลตอบวา่ �ขอเชญิเสด็จขึ้นไปเถิด เพราะองค์พระผู้เป็น
เจ้าจะทรงมอบไวใ้นพระหตัถ์ของกษั ตร ิย�์ 7  แต่ เยโฮชาฟัท
ทูลวา่ � ท่ีน่ี  ไม่มี  ผู้  พยากรณ์ ของพระเยโฮวาห ์อ ีกซ่ึงเราจะ
สอบถามได้ แล ้วหรอื� 8 และกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลทูลเยโฮ
ชาฟั ทวา่ �ย ังม ีชายอกีคนหน่ึงซ่ึงเราจะใหทู้ลถามพระเยโฮ
วาห ์ได้  คือ  มี คายาห ์บุ ตรอิมลาห์  แต่ ข้าพเจ้าชงัเขา เพราะ
เขาพยากรณ์ แต่  ความรา้ย  ไม่ เคยพยากรณ์ ความดี  เก ี่ยวกับ
ข้าพเจ้าเลย� และเยโฮชาฟัททูลวา่ �ขอกษั ตร ิย์อยา่ตร ัสด 
ังน้ันเลย� 9  แล ว้กษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลจึงเรยีกมหาดเล็กคน
หน่ึงเข้ามาตร ัสส ่ังวา่ �ไปพามีคายาห ์บุ ตรอิมลาหม์าเรว็ๆ�
10 ฝ่ายกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลและเยโฮชาฟัทกษั ตร ิย ์แห ่งยู
ดาหต่์างประทับบนพระท่ี น่ัง ทรงฉลองพระองค์  ณ ชอ่งวา่ง
ตรงทางเข้าประตูเมืองสะมาเรยี และผู้ พยากรณ์ ทัง้ปวงก็ 
พยากรณ์ ถวายอยู่ 11 และเศเดคียาห ์บุ ตรชายเคนาอะนาห์
จึงเอาเหล็กทําเป็นเขาและพูดวา่ �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี 
วา่ ด้วยสิง่เหล่าน้ี เจ้ าจะผลักคนซีเรยีไปจนเจ้าผลาญเขาทัง้
หลายเสียสิน้� 12 และบรรดาผู้ พยากรณ์  ก็  พยากรณ์ อยา่ง
น้ันทูลวา่ �ขอเสด็จขึ้นไปราโมทกิเลอาดเถิด และมี ชยัชนะ 
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เพราะพระเยโฮวาห์จะทรงมอบเมืองน้ันไว้ในพระหตัถ์ขอ
งกษั ตร ิย�์

 มี คายาหเ์ป็นผู้ พยากรณ์  แท้ 
13 และผู้ส่ือสารผู้ไปตามมีคายาห ์ได้ บอกท่านวา่ � ดู  เถิด 

ถ้อยคําของบรรดาผู้ พยากรณ์  ก็  พู ดสิง่ ท่ี ดี  แก่  กษัตรยิ ์เป็น
ปาก เดียวกัน  ขอ ให ้ถ้อยคํา ของ ท่าน เหมือน อยา่ง ถ้อยคํา
ของคนหน่ึงในพวกน้ัน และพูดแต่ สิ ่งท่ี ดี � 14  แต่  มี คายาห์
ตอบวา่ �พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์ อยู ่ แน่  ฉันใด พระเยโฮ
วาห์ตรสักับข้าพเจ้าอยา่งไร ข้าพเจ้าจะต้องพู ดอย ่างน้ัน�
15 และเม่ือท่านมาเฝ้ากษั ตร ิย์  กษัตรยิ ์ตรสัถามท่านวา่ � มี 
คายาห์ ควรท่ีเราจะไปตีราโมทกิเลอาดหรอื หรอืเราไม่ควร
ไป� และท่านทูลตอบพระองค์ วา่ �ขอเชญิเสด็จขึ้นไปและ
มี ชยัชนะ พระเยโฮวาหจ์ะทรงมอบไวใ้นพระหตัถ์ของกษั ตร ิ
ย�์ 16  แต่  กษัตรยิ ์ตรสักั บท ่านวา่ �เราได้ ให ้ เจ้ าปฏิญาณก่ี
ครัง้แล้ วว ่า  เจ้ าจะพู ดก ับเราแต่ความจรงิในพระนามของ
พระเยโฮวาห�์ 17 และท่านก็ทูลวา่ �ข้าพระองค์ ได้  เห ็นคน
อสิราเอลทัง้ปวงกระจัดกระจายอยูบ่นภูเขาอยา่งแกะท่ี ไม่มี  
ผู้  เล้ียง และพระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �คนเหล่าน้ี ไม่มี  นาย  ให ้เขา
ต่างกลับยงัเรอืนของตนโดยสันติภาพเถิด� � 18  กษัตรยิ ์ 
แห ่ งอ ิสราเอลจึงทูลเยโฮชาฟั ทวา่ �ข้าพเจ้ามิ ได้ บอกท่าน
แล้วหรอืวา่ เขาจะไม่ พยากรณ์  สิ ่ งด ี เก ่ียวกับข้าพเจ้าเลย
 แต่  สิ ่งรา้ย ต่างหาก� 19 และมีคายาห์ ทูลวา่ �ฉะน้ันขอ
สดับพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ ได้  เห ็นพระเย
โฮวาห์ประทับบนพระท่ีน่ังของพระองค์ และบรรดาบรวิาร
แหง่ฟ้าสวรรค์ยนืข้างๆพระองค์ ข้างขวาพระหตัถ์และข้าง
ซ้าย 20 และพระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า � ผู้ ใดจะเกล้ียกล่อมอา
หบัเพื่อเขาจะขึ้นไปและล้มลงท่ีราโมทกิเลอาด� บ้างก็ทู 
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ลอย ่างน้ี บ้างก็ทู ลอย ่างน้ัน 21  แล ้วมีวญิญาณดวงหน่ึงมา
ข้างหน้า เฝ้าต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาหทู์ลวา่ �ข้าพระองค์
จะเกล้ียกล่อมเขาเอง� 22 และพระเยโฮวาห์ตรสักับเขาวา่
�จะทําอยา่งไร� และเขาทูลวา่ �ข้าพระองค์จะออกไป และ
จะเป็ นว ิญญาณมุสาอยู่ในปากของผู้ พยากรณ์ ของเขาทุก
คน� และพระองค์ตร ัสว ่า � เจ้ าไปเกล้ียกล่อมเขาได้ และ
เจ้าจะทําได้ สําเรจ็ จงไปทําเถิด� 23 เพราะฉะน้ันบัดน้ี  ดู  
เถิด พระเยโฮวาห์ทรงใส่วญิญาณมุสาในปากของเหล่าผู้ 
พยากรณ์  น้ี ทัง้สิน้ของพระองค์ พระเยโฮวาห์ทรงตรสัเป็น
ความรา้ยเก่ียวกับพระองค์� 24  แล ้วเศเดคียาห ์บุ ตรชาย
เคนาอะนาห ์ได้  เข ้ามาใกล้และตบแก้มมีคายาห ์พูดวา่ �พระ
วญิญาณของพระเยโฮวาหไ์ปจากข้า  พู  ดก ับเจ้าได้ อยา่งไร �
25 และมีคายาห์ตอบวา่ � ดู  เถิด  เจ้ าจะเหน็ในวนัน้ัน เม่ือ
เจ้าเข้าไปในหอ้งชัน้ในเพื่อจะซ่อนตัวเจ้า� 26 และกษั ตร ิย ์
แห ่ งอ ิสราเอลตร ัสว ่า �จงจับมีคายาห์พาเขากลับไปมอบ
ให้อาโมนผู้วา่ราชการเมืองและแก่โยอาชราชโอรสกษั ตร ิ
ย์ 27 และวา่ � กษัตรยิ ์ตร ัสด ังน้ี วา่ �เอาคนน้ีจําคุกเสีย  
ให ้อาหารแหง่ความทุกข์กั บน ้ําแหง่ความทุกข์ จนกวา่เรา
จะกลับมาโดยสันติ ภาพ � � � 28 และมีคายาห์ทูลวา่ �ถ้า
พระองค์ เสด็จกลับมาโดยสันติ ภาพ พระเยโฮวาห ์ก็  มิได้ 
ตรสัโดยข้าพระองค์� และท่านกล่าววา่ � โอ บรรดาชนชาติ
ทัง้หลายเอย๋ ขอจงฟังเถิด�

 การสู้ รบท่ีราโมทกิเลอาด อาหบัสิน้พระชนม์ (2 พศด
18:28-34)

29  กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ิสราเอลกับเยโฮชาฟัทกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์
จึงเสด็จขึ้นไปยงัราโมทกิเลอาด 30 และกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสรา
เอลตรสักับเยโฮชาฟั ทวา่ �ข้าพเจ้าจะปลอมตัวเข้าทําศึก  
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แต่ ท่านจงสวมเครือ่งทรงของท่าน� และกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิส
ราเอลก็ทรงปลอมพระองค์ เข ้าทําสงคราม 31 ฝ่ายกษั ตร ิย์
ประเทศซีเรยีทรงบัญชาแม่ทัพรถรบทัง้สามสิบสองคนวา่
�อยา่รบกับทหารน้อยหรอืใหญ่  แต่  มุ ่งเฉพาะกษั ตร ิย ์แห ่ งอ 
ิสราเอล� 32 และอยู่มาเม่ือผู้บัญชาการรถรบแลเหน็เยโฮ
ชาฟัท เขาทัง้หลายก็ วา่ �เป็นกษั ตร ิย์อสิราเอลแน่ แล้ว �
เขาจึงหนัเข้าไปสู้รบกับพระองค์และเยโฮชาฟัททรงรอ้งขึ้น
33 และอยู่มาเม่ือผู้บัญชาการรถรบเห ็นว ่าไม่ ใช ่ กษัตรยิ ์ แห ่ 
งอ ิสราเอล  ก็ หนักลับจากไล่ตามพระองค์ 34  แต่  มี ชายคน
หน่ึงโก่งธนูยงิเดาไป  ถู กกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลเข้าระหวา่ง
เกล็ดเกราะและแผ่นบังพระอุระ  พระองค์ จึงรบัสัง่คนขับ
รถรบวา่ �หนักลับเถอะ พาเราออกจากการรบ เพราะเรา
บาดเจ็บแล้ว� 35 วนัน้ันการรบก็ ดุ เดือดขึ้น เขาก็ หน ุนกษั 
ตร ิย ์ไว ้ในราชรถให้หนัพระพักตร ์เข้า สู่ ชนซีเรยี จนเวลา
เยน็พระองค์ ก็  สิน้พระชนม์ และโลหติท่ีบาดแผลก็ไหลออก
นองท้องรถรบ 36 ประมาณดวงอาทิตย์ตกก็ มี เสียงรอ้งทัว่
กองทัพวา่ � ทุ กคนจงกลับไปเมืองของตัว และทุกคนจง
กลับไปภู มิ ลําเนาของตัว� 37 ครัน้กษั ตร ิย ์สิน้พระชนม์  แล 
้วเขาก็นํามายงักรุงสะมาเรยี และฝังพระศพกษั ตร ิย ์ไว ้ใน
สะมาเรยี 38 เขาล้างรถรบท่ีสระแหง่สะมาเรยี และสุนัขก็
เลียโลหติของพระองค์ เขาได้ล้างเกราะของพระองค์ ตามพ
ระวจนะของพระเยโฮวาห์ซ่ึงพระองค์ ได้  ตรสั 39 ส่วนพระ
ราชกิจนอกน้ันของอาหบั และบรรดาสิง่ ซ่ึงพระองค์ทรง
กระทํา และพระราชวงังาชา้งซ่ึงพระองค์ทรงสรา้งไว้ และ
หวัเมืองทัง้ปวงท่ี พระองค์ ทรงสรา้ง  มิได้ บันทึกไวใ้นหนังสือ
พงศาวดารแหง่กษั ตร ิยป์ระเทศอสิราเอลหรอื

อาหสัยาหข์ึ้นครองแทนอาหบั
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40 อาหบัทรงล่วงหลับไปอยู่ กับบรรพบุรุษของพระองค์
และอาหสัยาหร์าชโอรสของพระองค์ ก็ ขึ้นครองแทน

เยโฮชาฟัทขึ้นครองเหนือยูดาห์ (2 พศด 17:1; 20:31)
41 เยโฮชาฟัทราชโอรสของอาสาเริม่ขึ้นครองเหนือยูดาห์

ในปี ท่ี ส่ี  แห ่งรชักาลอาหบักษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล 42 เยโฮ
ชาฟั ทม ีพระชนมายุสามสิบหา้พรรษาเม่ือทรงเริม่ขึ้นครอง
และพระองค์ทรงครองในเยรูซาเล็มยี ่สิ บหา้ปี พระชนนีของ
พระองค์ มี พระนามวา่ อาซูบาห์ธดิาของชิลหิ 43  พระองค์ 
ทรงดําเนินตามมรรคาของอาสาราชบิดาทุกประการ  มิได้ 
หนัเหออกไปจากทางน้ัน ทรงกระทําสิง่ท่ี ถู กต้องในสายพระ
เนตรพระเยโฮวาห์  แต่  ปู  ชน ียสถานสูงน้ันย ังม ิ ได้  ถู  กร ้ือลง
ประชาชนยงัคงถวายเครือ่งสัตวบูชาและเผาเครือ่งหอมใน
ปู ชน ียสถานสูงน้ัน 44 เยโฮชาฟัททรงกระทําไมตรกัีบกษั ตร ิ
ย ์แห ่ งอ ิสราเอลด้วย 45 ส่วนพระราชกิจนอกน้ันของเยโฮ
ชาฟัท และยุทธพลังท่ี พระองค์ ทรงสําแดง และสงครามท่ี 
พระองค์ ทรงกระทํา  มิได้ บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่
งกษั ตร ิย์ประเทศยูดาห ์หรอื 46 และพวกกะเทยท่ียงัเหลือ
อยู่คือผู้ ท่ี ยงัเหลือในสมัยของอาสาราชบิ ดาน ้ัน  พระองค์  ก็ 
ทรงกําจัดเสียจากแผ่นดิน 47  ไม่มี  กษัตรยิ ์ในประเทศเอโดม
 แต่  มี  ผู้ วา่ราชการเป็นกษั ตร ิย์ 48 เยโฮชาฟัททรงต่อกําป่ัน
ทารชชิ เพื่อจะไปขนทองคําจากโอฟีร์  แต่ กําป่ันน้ันไปไม่
ถึงเพราะไปแตกเสียท่ี เอซี โอนเกเบอร์ 49  แล ้วอาหสัยาห์
ราชโอรสของอาหบัตรสักับเยโฮชาฟั ทวา่ � ขอให ้ข้าราชการ
ของข้าพเจ้าไปในเรอืกําป่ั นก ับข้าราชการของท่าน�  แต่ เย
โฮชาฟัทไม่พอพระทัย

เยโฮรมัขึ้นครองแทนเยโฮชาฟัท
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50 และเยโฮชาฟัททรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของ
พระองค์ และเขาฝังพระศพไว้กับบรรพบุรุษท่ีในนครดา
วดิบรรพบุรุษของพระองค์ และเยโฮรมัราชโอรสก็ขึ้นครอง
แทนพระองค์

การครอบครองอนัชัว่รา้ยของอาหสัยาห์
51 อาหสัยาห์ราชโอรสของอาหบัทรงเริม่ครองเหนื ออ 

ิส รา เอล ใน สะ มา เรยี ใน ปี ท่ี  สิ บ เจ็ด แหง่ รชั กาล เย โฮ ชา
ฟัทกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์ และพระองค์ทรงครอบครองเหนื ออ 
ิสราเอลสองปี 52  พระองค์ ทรงกระทําชัว่ในสายพระเนตร
ของพระเยโฮวาห์ และทรงดําเนินในมรรคาแหง่ราชบิดา
ของพระองค์ และในมรรคาแหง่พระมารดาของพระองค์
และในมรรคาของเยโรโบอมับุตรชายเนบัท ผู้ทรงกระทํา
ให้ อสิราเอล ทําบาป ด้วย 53  พระองค์ ทรง ปรน นิบั ติ พระ
บา อลั และ นมัสการ พระ น้ัน และ ทรง กระทํา ให้พระ เย โฮ
วาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลพิโรธด้วยทุกวธิ ีท่ี ราชบิดาของ
พระองค์ทรงกระทําแล้ วน ัน้
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