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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
2  พงศาวดาร 

 หนังสือ 2 พงศาวดารน้ีพรรณนาการปกครองของกษั ตร ิ
ย์ซาโลมอนและอกี 17  รชักาล  อาร ์ชบิ ชอบ  เจมส์ อาชชูร์
บอกวา่ระยะเวลาของหนังสือเล่ มน ้ี คือ 427  ปี เล่ มน ้ีบันทึก
ประว ัติ  ศาสตร ์ของอสิราเอลจนถึงเวลาท่ีเขาเป็นเชลย

 กษัตรยิ ์ซาโลมอนถวายเครือ่งบูชาท่ีกิเบโอน (1 พกษ
3:4)

1 ซา โลม อน โอรส ของ ดา วดิ ได้ สถาปนา ราช อาณาจักร
ของพระองค์ และพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของพระองค์ทรงสถิ 
ตก ับพระองค์ และทรงกระทําให ้พระองค์  ใหญ่ โตอยา่งยิง่
2 ซาโลมอนตรสักับอสิราเอลทัง้ปวง กับนายพันและนาย
รอ้ย ทั ้งก ับผู้ วนิ ิจฉัยและกับเจ้านายทัง้ปวงในอสิราเอลทัง้
สิน้  ผู้ เป็นประมุขของบรรพบุรุษของเขา 3 และซาโลมอนกับ
ชุ มน ุมชนทัง้ปวงท่ี อยู ่กับพระองค์ ได้ ขึ้นไปท่ี ปู  ชน ียสถานสูง
ซ่ึงอยู ่ท่ี กิเบโอน เพราะพลับพลาแหง่ชุ มน ุมของพระเจ้า ซ่ึง
โมเสสผู้ รบัใช ้ของพระเยโฮวาห ์ได้ สรา้งขึ้นในถิน่ทุ รก ันดาร
 อยู ่ ท่ีน่ัน 4  แต่  ดาว ิดได้ทรงนําหบีของพระเจ้าขึ้นมาจากคี
ริยาทเยอารมิถึงสถานท่ีซ่ึงดาวดิทรงเตรยีมไว ้ให ้ เพราะ
พระองค์ ได้ ทรงตัง้เต็นท์ ไว ้ ให ้ในกรุงเยรูซาเล็ม 5  ยิง่กวา่น้ัน 
แท่นบูชาทองสัมฤทธิ์ ซ่ึงเบซาเลลบุตรชายอุ ร ี ผู้ เป็นบุตร
ชายเฮอร ์ได้ สรา้งไว้น้ั นก ็ อยู ่ ท่ี  หน ้าพลับพลาของพระเยโฮ
วาห์ และซาโลมอนกับชุ มน ุมชนก็ ได้  ใช ้แท่นน้ันเป็นประจํา
6 และซาโลมอนเสด็จขึ้นไปท่ีน่ันยงัแท่นบูชาทองสัมฤทธิ์
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ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ซ่ึงอยู ่ท่ี  พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม
และทรงถวายเครือ่งเผาบูชาหน่ึงพันตัวบนแท่นน้ัน

ซาโลมอนทูลขอสติ ปัญญา (1 พกษ 3:5-15)
7 ในคืนน้ันพระเจ้าทรงปรากฏแก่ซาโลมอน และตรสั

กับพระองค์ วา่ � เจ้ าอยากให้เราให้อะไรเจ้า  ก็ จงขอเถิด�
8 และ ซา โลม อ นทูล พระเจ้า วา่ � พระองค์  ได้ ทรง สําแดง
ความเมตตายิง่ใหญ่ แก่  ดาว ิดเสด็จพ่อของข้าพระองค์ และ
ทรงกระทําให้ข้าพระองค์ปกครองแทน 9  โอ ข้าแต่พระเย
โฮวาห ์พระเจ้า  ขอให ้พระสัญญาของพระองค์ ท่ี  มีต ่อดาวดิ
เสด็จพ่อของข้าพระองค์ เป็นจรงิ  ณ  บัดน้ี เพราะพระองค์ ได้ 
ทรงตัง้ให้ข้าพระองค์เป็นกษั ตร ิย์เหนือชนชาติ ท่ี มากอยา่ง
ผงคลี แห ่งแผ่นดินโลก 10 ขอทรงประทานสติปัญญาและ
ความรู ้แก่ ข้าพระองค์ ท่ี  จะเข้ านอกออกในต่อหน้าชนชาติ 
น้ี เพราะผู้ใดเล่าท่ีจะวนิิจฉัยประชาชนของพระองค์ ได้ ซ่ึง
ใหญ่โตนัก� 11 พระเจ้าตรสัตอบซาโลมอนวา่ �เพราะวา่
สิง่น้ี อยู ่ในจิตใจของเจ้า และเจ้ามิ ได้ ขอทรพัย ์สมบัติ ความ
มัง่คัง่และเกียรติ หรอืชีวติของศั ตรู  เจ้า และทั ้งม ิ ได้ ขอชวีติ
ยนืยาว  แต่  ได้ ขอสติปัญญาและความรูเ้พื่อตัวเจ้าเอง เพื่อ
เจ้าจะวนิิจฉัยประชาชนของเรา  ผู้ ซ่ึงเราได้ตัง้เจ้าให้เป็นก
ษั ตร ิย์ เหนือเขาน้ัน 12 เราประสาทสติปัญญาและความรู ้
ให ้ แก่  เจ้า เราจะให ้ทรพัย์สมบัติ ความมัง่คัง่และเกียรติ แก่  
เจ้ าด้วย อยา่งท่ี ไม่มี  กษัตรยิ ์ องค์ ใดผู้ อยู ่ก่อนเจ้าได้ มี และ
ไม่ มี  ผู้ ใดภายหลังเจ้าจะมี เหมือน � 13 ซาโลมอนจึงเสด็จ
จากปู ชน ียสถานสูงท่ีกิเบโอน จากต่อหน้าพลับพลาแหง่
ชุ มน ุมไปยงักรุงเยรูซาเล็ม และพระองค์ทรงครอบครอง
อยู่เหนื ออ ิสราเอล 14 ซาโลมอนทรงสะสมรถรบ และพล
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ม้า  พระองค์ ทรงมีรถรบหน่ึงพันส่ีรอ้ยคัน และพลม้าหน่ึง
หม่ืนสองพันคน ซ่ึงพระองค์ทรงให้ประจําอยู ่ท่ี หวัเมืองรถ
รบ และอยู่กับกษั ตร ิย์ในกรุงเยรูซาเล็ม 15 และกษั ตร ิย์ทรง
กระทําให้เงนิและทองคําเป็นของสามัญในกรุงเยรูซาเล็ม
เหมือนก้อนหนิ และทรงกระทําให ้มี  ไม้ สนสีดาร์มากมาย
เหมือนไม้มะเด่ือแหง่หุบเขา 16 ม้าอนัเป็นสินค้าเข้าของซา
โลมอนมาจากอยีปิต์  พร ้อมด้วยเส้นด้ายสําหรบัผ้าป่าน
และบรรดาพ่อค้าของกษั ตร ิย์รบัเส้นด้ายสําหรบัผ้าป่านน้ัน
มาตามราคา 17 เขาทัง้หลายนํารถรบเข้ามาจากอยีปิต์คัน
หน่ึงเป็นเงนิหกรอ้ยเชเขลเงนิ และม้าตัวหน่ึงหน่ึงรอ้ยหา้
สิบ ดังน้ันโดยทางพวกพ่อค้า เขาก็ส่งออกไปยงับรรดากษั 
ตร ิยข์องคนฮติไทต์และบรรดากษั ตร ิยข์องคนซีเรยี

2
การเตรยีมสรา้งพระวหิารของพระเจ้า (1 พกษ 5:1-18)

1 ฝ่าย ซา โลม อ นท รง ตัง้ พระทัย ท่ี จะ สรา้ง พระ นิเวศ
เพื่อพระนามของพระเยโฮวาห์ และสรา้งราชวงั เพื่อราช
อาณาจักรของพระองค์ 2 และซาโลมอนทรงกําหนดให ้เจ 
็ดหม่ืนคนเป็นคนขนของ และให้แปดหม่ืนคนสกัดห ินที 
่ ถิน่ เทือก เขา และ ให้ คน สาม พัน หก รอ้ย คน ดูแล เขา ทัง้
หลาย 3 และซาโลมอนทรงส่งราชสารไปยงัหุรามกษั ตร ิ
ย์ เมืองไทระวา่ �ท่านได้กระทํากิจกับดาวดิราชบิดาของ
ข้าพเจ้า  คือ  ได้ ส่งไม้สนสีดาร ์ให ้ พระองค์  ท่าน เพื่อสรา้งวงั
ให ้พระองค์ ท่านอาศัยอยา่งไร ขอท่านได้กระทําแก่ข้าพเจ้า
อยา่งน้ัน 4  ดู  เถิด ข้าพเจ้ากําลังจะสรา้งพระนิเวศเพื่อพระ
นามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้า และมอบถวายแด่ 
พระองค์ เพื่อ เผาเครือ่งหอมต่อพระพักตร ์พระองค์ และ
เพื่อขนมปังหน้าพระพักตร ์เนืองนิตย ์ และเพื่อเครือ่งเผา
บูชาทัง้เชา้และเยน็ ในวนัสะบาโต และในวนัข้างขึ้น และ
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วนัเทศกาลตามกําหนดของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา
ซ่ึงเป็นกฎตัง้ไว ้เป็นนิตย ์สําหรบัอสิราเอล 5 พระนิเวศซ่ึง
ข้าพเจ้าจะสรา้งน้ันใหญ่ โต เพราะวา่พระเจ้าของเราใหญย่ิง่
กวา่พระทัง้ปวง 6  แต่  ผู้ ใดเล่าท่ีจะสามารถสรา้งพระนิเวศ
สําหรบัพระองค์ ได้ ในเม่ือฟ้าสวรรค์ ถึงแม้ วา่ฟ้าสวรรค์ ท่ี 
สูง ท่ีสุดรบัรองพระองค์ ไว ้ ไม่ ได้ ข้าพเจ้าเป็นผู้ใดเล่า ท่ีจะ
สรา้งพระนิเวศสําหรบัพระองค์ นอกจากใหเ้ป็ นที เ่ผาเครือ่ง
บู ชาต ่อพระพักตร ์พระองค์  เท่าน้ัน 7  เพราะฉะน้ัน  บัดน้ี ขอ
ส่งชายคนหน่ึงผู้ชาํนาญการชา่งทองคํา  เงนิ  ทองสัมฤทธิ ์
และเหล็กและชาํนาญในเรือ่งผ้า สี ม่วง  สี แดงเข้มและสี 
ฟ้า ทัง้ เป็น ผู้ ชาํนาญ ใน การ แกะ สลัก เพื่อ จะ อยู่ กับ ชา่ง
ฝีมือผู้ อยู ่กับข้าพเจ้าในยูดาห์และในเยรูซาเล็ม  ผู้ ซ่ึงดาวดิ
ราชบิดาของข้าพเจ้าได้ จัดหาไว้ 8 ขอท่านส่งไม้สนสีดาร์
 ไม้ สน สาม ใบ และ ไม้ ประดู่ จาก เลบานอน ให้ ข้าพเจ้า ด้วย
เพราะข้าพเจ้าทราบวา่ ข้าราชการของท่านรูจั้กการตัดไม้
ในเลบานอน และดู เถิด ข้าราชการของข้าพเจ้าจะอยู่ กับ
ข้าราชการของท่าน 9 เพื่อจัดเตรยีมตัวไม้ ให ้ แก่ ข้าพเจ้าให ้
มากมาย เพราะวา่พระนิเวศท่ีข้าพเจ้าจะสรา้งน้ีจะใหญ่โต
และแปลกประหลาด 10 และดู เถิด ส่วนข้าราชการของท่าน
คือผู้ ท่ี  โค ่นตัดไม้ น้ัน ข้าพเจ้าจะให ้ข้าวสาลี นวดแล้วสอง
หม่ืนโคระ ข้าวบาร ์เลย ์สองหม่ืนโคระ น้ําองุน่สองหม่ืนบัท
และน้ํามันสองหม่ืนบัทแก่ เขาทัง้หลาย � 11  แล ้วหุรามกษั 
ตร ิย ์แห ่งเมืองไทระทรงตอบเป็นลายพระหตัถ์ ซ่ึงพระองค์
ทรงมีไปถึงซาโลมอนวา่ �เพราะวา่พระเยโฮวาห์ทรงรกั
ประชาชนของพระองค์  พระองค์ จึงทรงกระทําให้ท่านเป็นก
ษั ตร ิย์เหนือเขาทัง้หลาย� 12 หุรามตรสัอ ีกวา่ � สาธุ การแด่
พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล  ผู้ ทรงสรา้งฟ้าสวรรค์
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และ แผ่น ดิน โลก  ผู้  ได้ ประทาน โอรส ท่ี ฉลาด คน หน่ึง แก่ 
ดาว ิดกอปรด้วยความเฉลียวฉลาดและความเข้าใจ  ผู้ ซ่ึง
จะสรา้งพระนิเวศถวายพระเยโฮวาห์ และสรา้งพระราชวงั
เพื่อราชอาณาจักรของพระองค์ 13  บัดน้ี ข้าพเจ้าได้ส่งชา่ง
ฝีมือคนหน่ึง กอปรด้วยความเข้าใจคือหุรามท่ีปรกึษาอาวุ 
โส 14  บุ ตรชายของหญิงคนดาน  บิ ดาของเขาเป็นชาวเมือง
ไทระ เขาชาํนาญงานชา่งทองคํา  เงนิ  ทองสัมฤทธิ ์ เหล็ก หนิ
และไม้ และทํางานชา่งผ้าสี ม่วง  สี  ฟ้า ผ้าป่านเน้ือละเอยีด
และผ้าสี แดงเข้ม และทําการแกะสลักทุกชนิด และสรา้ง
ตามแบบลวดลายใดๆท่ีจะกําหนดให ้แก่  เขา  พร ้อมกับชา่ง
ฝีมือของท่าน คือชา่งฝีมือของดาวดิราชบิดาของท่านผูเ้ป็น
เจ้านายของข้าพเจ้า 15 เพราะฉะน้ันบัดน้ีเรือ่งข้าวสาลี ข้าว
บาร ์เลย ์ น้ํามัน และน้ําองุน่ ซ่ึงเจ้านายของข้าพเจ้าได้ กล ่าว
ถึงน้ัน ขอท่านได้ส่งไปให้พวกเราผู้ รบัใช ้ ท่าน 16 และพวก
เราจะตัดตัวไม้ เท่าท่ี ท่านต้องการจากเลบานอน และนํามา
ให้ท่านโดยแพทางทะเลถึงเมืองยฟัฟา เพื่อวา่ท่านจะได้
นําขึ้นไปยงักรุงเยรูซาเล็ม� 17  แล ้วซาโลมอนทรงทําบัญชี
สํามะโนครวัชนต่างด้าว ทัง้ สิน้ ผู้ อยู ่ในแผ่นดิ นอ ิสรา เอล
ภายหลั งบ ัญชสํีามะโนครวัซ่ึงดาวดิราชบิดาของพระองค์ ได้ 
ทรงกระทําไว้ และปรากฏวา่มีคนหน่ึงแสนหา้หม่ืนสามพัน
หกรอ้ยคน 18  พระองค์ ทรงกําหนดให ้เจ ็ดหม่ืนคนเป็นคน
ขนของ และให้แปดหม่ืนคนสกัดห ินที ่ถิน่เทือกเขา และคน
สามพันหกรอ้ยคนเป็นผู้ ดู แลใหป้ระชาชนทํางาน

3

การเริม่สรา้งพระวหิารบนภูเขาโมรยิาห์
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1  แล ้วซาโลมอนทรงเริม่สรา้งพระนิเวศของพระเยโฮวาห ์
ท่ี  กรุ งเยรูซาเล็มบนภูเขาโมริยาห์  ท่ี ซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรง
ปรากฏแก่ ดาว ิดราชบิดาของพระองค์ ตรงท่ีซ่ึงดาวดิทรง
กําหนดไว ้ท่ี ลานนวดข้าวของโอรนันคนเยบุส 2  พระองค์ ทรง
เริม่สรา้งในว ันที ่สองเดือนท่ีสองของปี ท่ีส่ี  แห ่งรชักาลของ
พระองค์

ขนาดและวตัถุ แห ่งพระว ิหาร (1 พกษ 6:2-7:51)
3  ต่อ ไป น้ี เป็นรากฐานซ่ึงซาโลมอนทรงวางเพื่อสรา้ง

พระนิเวศของพระเจ้า ส่วนยาวตามศอกโบราณ หกสิบศอก
และกวา้งยี ่สิ บศอก 4  มุ  ขด ้านหน้าของพระนิเวศน้ันยาว
ยี ่สิ บศอก  เท่ ากั บด ้า นก วา้ง ของ พระ นิเวศ และ ส่วน สูง
หน่ึงรอ้ยยี ่สิบ  พระองค์ ทรงบุด้านในด้วยทองคําบร ิสุทธ ์ิ
5 หอ้งโถงพระองค์ทรงบุด้วยไม้สนสามใบ และบุด้วยทอง
คําเน้ื อด ี และทําต้ นอ ินทผลัมและลูกโซ่ประดับไว้บนน้ัน
6  พระองค์ ทรงแต่งพระนิเวศด้วยฝังเพชรพลอยต่างๆเพื่อ
ความสวยงาม ทองคํา น้ัน เป็น ทองคํา เมือง พารวายมิ 7  
พระองค์ จึงทรงบุพระนิเวศน้ันด้วยทองคําคือท่ี คาน  ธรณี
ประตู  ผนัง  ประตู กับสลั กรู ปเครูบไวบ้นผนัง 8 และพระองค์
ทรงสรา้งท่ี บรสุิทธิ ์ ท่ีสุด คือความยาวของท่ีน้ันตามความ
กวา้ง ของ พระ นิเวศ เป็น ยี ่สิ บศอก และ กวา้ง ยี ่สิ บศอก  
พระองค์ ทรงบุด้วยทองคําเน้ื อด ี หน ักหกรอ้ยตะลันต์ 9 น้ํา
หนักของตะปูหา้สิบเชเขลทองคํา และพระองค์ทรงบุหอ้ง
ชัน้บนด้วยทองคํา 10 ใน ท่ี บรสุิทธิ ์ ท่ี สุด น้ัน  พระองค์ ทรง
สรา้งเครูบไว้สองรู ปด ้วยไม้ บุ  ทองคํา 11  ปี กของเครู บท ้ัง
สองน้ันกางออกยี ่สิ บศอก  ปี กข้างหน่ึงของเครูบรูปหน่ึง
ยาวหา้ศอกจดผนังพระนิเวศ และอกีปีกหน่ึงยาวหา้ศอก
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จดปีกของเครูบอ ีกรู ปหน่ึง 12 และของเครูบอ ีกรู ปหน่ึงปีก
ข้างหน่ึงหา้ศอกจดผนังพระนิเวศ และอกีปีกหน่ึงหา้ศอก
ด้วยติดต่ อก ับปีกของเครูบอ ีกรู ปหน่ึง 13  ปี กของเครูบเหล่า
น้ีกางออกยี ่สิ บศอก เครู บท ้ังสองน้ันยนืหนัหน้าไปทางหอ้ง
โถง 14 และพระองค์ทรงสรา้งม่าน ด้วยผ้าสี ฟ้า  สีม่วง และ
สี แดงเข้ม และผ้าป่านเน้ือละเอยีด และปั กรู ปเครูบไว้บน
น้ัน 15 ข้างหน้าพระนิเวศพระองค์ทรงสรา้งเสาสองต้น สูง
สามสิบหา้ศอก  มี บัวควํา่ สูงหา้ศอกอยู่บนยอดเสาแต่ละ
ต้น 16  พระองค์ ทรงทําลูกโซ่เหมือนในหอ้งหลังติดไว ้ท่ี ยอด
เสา และพระองค์ทรงทําทั บท ิมหน่ึงรอ้ยลูกแขวนไว ้ท่ี  โซ่ 17  
พระองค์ ทรงตัง้เสาไว ้หน ้าพระว ิหาร ข้างขวาต้นหน่ึง  อ ีกต้น
หน่ึงข้างซ้าย ต้นข้างขวาน้ันพระองค์ทรงขนานนามวา่ ยา
คีน และต้นข้างซ้ายวา่ โบอาส

4
เครือ่งติดตัง้สําหรบัพระว ิหาร 

1  พระองค์ ทรงสรา้งแท่นบู ชาด ้วยทองสัมฤทธิ์ ยาวยี ่สิ 
บศอก กวา้งยี ่สิ บศอก และสูงสิบศอก 2  แล ้วพระองค์ทรง
สรา้งขันสาครหล่อ เป็นขันกลม วดัจากขอบหน่ึงไปถึ งอ ีก
ขอบหน่ึงได้ สิ บศอก สูงหา้ศอก และวดัโดยรอบได้สามสิบ
ศอก 3  ภายใต้ ขันน้ี มี  รู ปววัอยูร่อบขันสาคร ในระยะหน่ึงศอก
มี รู ปววัสิ บลู ก  อยู ่รอบขันสาคร ววัเหล่าน้ีเป็นสองแถว หล่อ
พรอ้มกับเม่ือหล่อขันสาคร 4 ขันสาครน้ันวางอยู่บนววัสิบ
สองตัวหนัหน้าไปทิศเหนือสามตัว หนัหน้าไปทิศตะวนัตก
สามตัว หนัหน้าไปทิศใต้สามตัว และหนัหน้าไปทิศตะวนั
ออกสามตัว ขันสาครน้ันวางอยู่บนว ัวน ้ีส่วนเบื้องหลังของ
มันทัง้สิน้อยู ่ข้างใน 5ขันสาครหนาหน่ึงคืบ  ท่ี ขอบของมันทํา
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เหมือนขอบถ้วย เหมือนอยา่งดอกบัว  บรรจุ  ได้ สามพันบัท
6  พระองค์ ทรงทําขันสิ บลู ก วางอยู่ด้านขวาหา้ลูก ด้านซ้าย
หา้ลูก เพื่อใช้ล้างของในน้ัน เขาจะล้างของซ่ึงใช้เป็นเครือ่ง
เผาบูชาในน้ี ขันสาครน้ันสําหรบัให ้ปุ โรหติล้างในน้ัน 7  แล 
้วพระองค์ทรงสรา้งคันประทีปทองคําสิบคันตามท่ีกําหนด
เก่ียวกับคันประที ปน ้ัน และพระองค์ทรงตัง้ไวใ้นพระว ิหาร  
อยู ่ด้านขวาหา้คัน และด้านซ้ายหา้คัน 8  พระองค์ ทรงสรา้ง
โต๊ะสิบตัวด้วย และตัง้ไวใ้นพระว ิหาร  อยู ่ด้านขวาหา้ตัวด้าน
ซ้ายหา้ตัว และพระองค์ทรงทําชามทองคําหน่ึงรอ้ยลูก 9  
พระองค์ ทรงสรา้งลานแหง่ปุโรหติ และลานใหญ่ และประตู 
ลาน และทรงบุ ประตู น้ันด้วยทองสัมฤทธิ์ 10 และพระองค์
ทรงวางขันสาครไว ้ท่ี ด้านขวาพระนิเวศทางทิศตะวนัออก
เฉียงใต้ 11 หุรามได้สรา้งหม้อ  พล ่ัว และชาม ดังน้ันหุราม
จึงทํางานซ่ึงท่านกระทําให ้กษัตรยิ ์ซาโลมอนเรือ่งพระนิเวศ
ของพระเจ้าสําเรจ็ 12  คือ เสาสองต้น  คิว้ และบัวควํา่ ซ่ึง
อยู่บนยอดเสาทัง้สอง และตาข่ายสองผืน ซ่ึงคลุมคิ ้วท ้ัง
สองของบัวควํา่ ซ่ึงอยู่บนยอดเสา 13 และลูกทั บท ิมส่ีรอ้ย
ลูกสําหรบัตาข่ายทัง้สองผืน ตาข่ายผืนหน่ึ งม ีลูกทั บท ิม
สองแถว เพื่อคลุมคิ ้วท ้ังสองของบัวควํา่ซ่ึงอยู่บนยอดเสา
14 เขาทําแท่นด้วย และทําขันไว้บนแท่น 15 และขันสาคร
ลูกหน่ึง และววัสิบสองตัวรองอยู ่น้ัน 16  หม้อ  พล ่ัว และ
ขอเก่ียวเน้ือ และเครือ่งประกอบทัง้สิน้ น้ี หุรามท่ีปรกึษา
อาวุโสได้ทําขึ้นด้วยทองสัมฤทธิสุ์กถวายกษั ตร ิย์ซาโลมอน
สําหรบัพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ 17  กษัตรยิ ์ทรงหล่อสิง่
เหล่าน้ีในท่ีราบแม่น้ําจอร ์แดน ในท่ี ดิ นเหนียวระหวา่งสุ
คคทกับเศเรดาห์ 18 ซาโลมอนทรงสรา้งเครือ่งใช้ทัง้สิน้น้ี
เป็นจํานวนมาก จึ งม ิ ได้ หาน้ําหนักของทองสัมฤทธิ์ 19 และ
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ซาโลมอนจึงทรงกระทําเครือ่งใช้ทัง้สิน้ซ่ึงอยู่ในพระนิเวศ
ของพระเจ้า คือแท่นบูชาทองคํา  โต ๊ะขนมปังหน้าพระพักตร์
20 คันประทีปและตะเกียงทําด้วยทองคําบร ิสุทธ ิ์ เพื่อใชต้าม
ประทีปหน้าหอ้งหลังตามลักษณะ 21  ดอกไม้  ตะเกียง และ
ตะไกรตัดไส้ ตะเกียง ทําด้วยทองคํา คือทองคําบร ิสุทธ ์ิ ท่ีสุด 
22 ตะไกรตัดไส้ ตะเกียง  ชาม  ชอ้น และกระถางไฟ ทําด้วย
ทองคําบร ิสุทธ ์ิ ส่วนทางเข้าของพระนิเวศคือ  ประตู ชัน้ใน
ของท่ี บรสุิทธิ ์ ท่ีสุด และประตูพระวหิารคือประตูหอ้งโถงทํา
ด้วยทองคํา

5
การนําหบีแหง่พระเจ้าเข้าไปในพระว ิหาร (1 พกษ 8:1-

11)
1บรรดากิจการซ่ึงซาโลมอนทรงกระทําสําหรบัพระนิเวศ

ของพระเยโฮวาห ์ก็ สําเร ็จด ังน้ี และซาโลมอนทรงนําบรรดา
สิง่ซ่ึงดาวดิราชบิดาทรงถวายไว ้เข้ามา คือเครือ่งเงนิ เครือ่ง
ทองคํา และ เครือ่ง ใช ้ต่างๆ และ เก็บ ไว้ ใน คลัง พระ นิเวศ
ของพระเจ้า 2  แล ้วซาโลมอนทรงประชุมพวกผู้ ใหญ่ ของ
อสิราเอล และบรรดาหวัหน้าของตระกูล และบรรดาประมุข
ของ บรรพบุรุษ ชน อสิราเอล ใน กรุง เยรูซาเล็ม เพื่อ จะ นํา
หบีพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ขึ้นมาจากนครดาวดิ คือ
เมืองศิ โยน 3และผู้ชายทัง้สิน้ของอสิราเอลก็ประชุมต่อพระ
พักตร ์กษัตรยิ ์  ณ การเล้ียงในเดือนท่ี เจ็ด 4 พวกผู้ ใหญ่ ทัง้
สิน้ของอสิราเอลมา และคนเลว ีก็ ยกหบี 5 และเขาทัง้หลาย
ก็นําหบี  พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม และเครือ่งใช ้บรสุิทธิ ์ทัง้สิน้ซ่ึง
อยู่ในพลับพลาขึ้นมา ของเหล่าน้ีบรรดาปุโรหติและคนเลวี
หามขึ้นมา 6 และกษั ตร ิย์ซาโลมอนกับชุ มน ุมชนอสิราเอล
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ทัง้สิ ้นที ่ ได้ ประชุมกันอยูกั่บพระองค์ต่อหน้าหบี  ได้ ถวายแกะ
และววัมากมาย ซ่ึงเขาจะนับหรอืเอาจํานวนก็ ไม่ได้ 7  แล ้วปุ
โรห ิตก ็นําหบีพันธสัญญาของพระเยโฮวาห ์มาย ังท่ีของหบี
ในท่ี อยู ่ในหอ้งหลังของพระนิเวศคือในท่ี บรสุิทธิ ์ ท่ีสุด  ภาย
ใต้  ปี กเครูบ 8 เพราะวา่เครู บน ้ันกางปีกออกเหนือท่ีของหบี
เครูบจึงเป็นเครือ่งคลุมเหนือหบีและไม้คานของหบี 9 พวก
เขาดึงคานหามของห ีบน ้ันออกบ้าง จึงเหน็ปลายคานหาม
ได้จากห ีบน ้ัน ซ่ึงอยู่ข้างหน้าหอ้งหลัง  แต่ เขาจะเหน็จาก
ข้างนอกไม่ ได้ และคานหามก็ยงัอยู ่ท่ี น่ันจนทุกวนัน้ี 10  ไม่มี  
สิ ่งใดในหบีนอกจากศิลาสองแผ่นซ่ึงโมเสสเก็บไว้  ณ  ภู 
เขาโฮเรบ เม่ือพระเยโฮวาห์ทรงกระทําพันธสัญญากับคน
อสิราเอล เม่ือเขาทัง้หลายออกมาจากอยีปิต์ 11 และอยู่มา
เม่ือปุโรหติออกมาจากท่ี บรสุิทธิ ์(เพราะปุโรหติทัง้ปวงผู้ อยู ่ 
ท่ี น่ันได้ชาํระตนให ้บรสุิทธิ ์ แล้ว และไม่คํานึงถึงเวร 12 และ
บรรดาพวกเลว ีท่ี เป็นนั กร อ้งทัง้หมด ทัง้อาสาฟ เฮมาน และ
เยดูธูน ทั ้งบ ุตรชายและญาติของเขาทัง้หลาย  แต่ งกาย
ด้วยผ้าป่านสี ขาว  มี  ฉาบ พิณใหญ่ และพิณเขาคู่ ยนือยู่
ทางตะวนัออกของแท่นบู ชา  พร ้อมกับปุโรหติเป่าแตรหน่ึง
รอ้ยยี ่สิ บคน� 13  อยู ่มาพวกคนเป่าแตรและพวกนั กร ้อง
จะทําใหค้นได้ยนิเขาทัง้หลายรอ้งเพลงสรรเสรญิ และเพลง
โมทนาพระคุณพระเยโฮวาหเ์ป็นเสียงเดียวกัน และเม่ือเขา
รอ้งขึ้นพรอ้มกับแตรและฉาบกับเครือ่งดนตรอียา่งอื่น ใน
การถวายสรรเสรญิแด่พระเยโฮวาห ์วา่ �เพราะพระองค์ 
ประเสรฐิ เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิตย�์
พระนิเวศคือพระนิเวศของพระเยโฮวาห ์ก็  มี เมฆเต็มไปหมด
14 จนปุโรหติจะยนืปรนนิบั ติ  ไม่ได้ ด้วยเหตุเมฆน้ัน เพราะ
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สงา่ราศีของพระเยโฮวาหเ์ต็มพระนิเวศของพระเจ้า

6
ซาโลมอนทรงกล่าวกับชุ มน ุมชน (1 พกษ 8:12-21)

1  แล ้ว ซา โลม อนตร ัสว ่า �พระ เย โฮ วาห ์ได้ ตร ัสว ่า  
พระองค์ จะ ประทับ ใน ความ มืด ทึบ 2 ข้า พระองค์ ได้ สรา้ง
พระนิเวศอนัเป็ นที ่ประทับสําหรบัพระองค์ เป็นสถานท่ีเพื่อ
พระองค์จะทรงสถิตอยู ่เป็นนิตย ์� 3  แล ้วกษั ตร ิย ์ก็ ทรงหนั
พระพักตร ์มา และทรงให้พรแก่ชุ มน ุมชนอสิราเอลทัง้ปวง
 ขณะท่ี ชุ มน ุมชนอสิราเอลทัง้ปวงยนือยู่ 4  พระองค์ ตร ัสว 
่า � สาธุ การแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล  ผู้ ทรง
กระทําให้สําเร ็จด ้วยพระหตัถ์ของพระองค์  ตามท่ี  พระองค์ 
ตรสัไว้ด้วยพระโอษฐ์ต่อดาวดิพระราชบิดาของข้าพเจ้าวา่
5 � ตัง้แต่  วนั ท่ี เราได้ นําประชาชนของเราออกจากแผ่นดิ 
นอ ียปิต์ เรามิ ได้ เลือกเมืองหน่ึงเมืองใดในตระกูลอสิราเอล
ทัง้สิน้ เพื่อจะสรา้งพระนิเวศ เพื่อนามของเราจะอยู ่ท่ีน่ัน 
และเรามิ ได้ เลือกชายคนใดให้เป็นเจ้านายเหนื ออ ิสราเอล
ประชาชนของเรา 6  แต่ เราได้เลือกเยรูซาเล็มแล้วเพื่อนาม
ของเราจะอยู ่ท่ีน่ัน และเราได้เลือกดาวดิแล้วให ้อยู ่เหนื ออ 
ิสราเอลประชาชนของเรา� 7  ดาว ิดราชบิดาของข้าพเจ้า
ทรงตัง้พระทัยท่ีจะสรา้งพระนิเวศสําหรบัพระนามแหง่พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของอสิราเอล 8  แต่ พระเยโฮวาห์ตรสักับ
ดาวดิราชบิดาของข้าพเจ้าวา่ � ท่ี  เจ้ าตัง้ใจสรา้งพระนิเวศ
สําหรบันามของเราน้ัน  เจ้ าก็ ทําดี  อยู ่ แล้ว ในเรือ่งความตัง้ใจ
ของเจ้า 9  อยา่งไรก็ตาม  เจ้ าจะไม่สรา้งพระนิเวศ  แต่  บุ ตร
ชายของเจ้าผู้ซ่ึงจะออกมาจากบัน้เอวของเจ้าจะสรา้งพระ
นิเวศเพื่อนามของเรา� 10  บัดน้ี พระเยโฮวาห์ทรงให้พระ
ดํารสัของพระองค์ซ่ึงพระองค์ทรงกระทําน้ันสําเรจ็ เพราะ
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ข้าพเจ้าได้ขึ้นมาแทนดาวดิราชบิดาของข้าพเจ้า และน่ังอยู่
บนบัลลั งก ์ของอสิราเอล  ดังท่ี พระเยโฮวาห ์ได้ ทรงสัญญา
ไว้ และข้าพเจ้าได้สรา้งพระนิเวศสําหรบัพระนามของพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล 11 และข้าพเจ้าได้วางหบีไว ้
ท่ีน่ัน ซ่ึงพันธสัญญาของพระเยโฮวาห ์อยู ่ในน้ัน ซ่ึงพระองค์ 
ได้ ทรงกระทํากับชนอสิราเอล�

การอธษิฐานท่ี อุ ทิศถวายพระว ิหาร (1 พกษ 8:22-53)
12  แล ้วพระองค์ประทับยนืหน้าแท่นบูชาของพระเยโฮ

วาห์ ต่อหน้าชุ มน ุมชนอสิราเอลทัง้ปวง และกางพระหตัถ์
ของพระองค์ ออก 13 เพราะซาโลมอนได้ทรงสรา้งแท่นทอง
สัมฤทธิ์ ยาวหา้ศอก กวา้งหา้ศอก สูงสามศอก และทรง
ตัง้ไว้กลางลาน และพระองค์ทรงประทั บอย ู่บนน้ัน  แล ้ว
พระองค์ทรงคุกเข่าลงต่อหน้าชุ มน ุ มอ ิสราเอลทัง้ปวง และ
กางพระหตัถ์ของพระองค์ สู่ ฟ้าสวรรค์ 14 และพระองค์ทูล
วา่ � โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล  ไม่มี 
พระเจ้าองค์ใดเหมือนพระองค์ ในฟ้าสวรรค์หรอืท่ี แผ่ นดิน
โลก  ผู้ ทรงรกัษาพันธสัญญา และทรงสําแดงความเมตตา
แก่ ผู้รบัใช ้ของพระองค์  ผู้ ดําเนินอยู่ต่อพระพักตร ์พระองค์ 
ด้วยสิน้ สุดใจของเขา 15  พระองค์  ได้ ทรงกระทํากับดาวดิ
บิดาของข้าพระองค์ ผู้รบัใช ้ของพระองค์ตามบรรดาสิง่ซ่ึง
พระองค์ทรงสัญญาไว ้แก่  ท่าน  พระองค์ ตร ัสด ้วยพระโอษฐ์
ของ พระองค์ และ พระองค์ ได้ ทรง กระทํา ให้ สําเรจ็ ใน วนั
น้ี ด้วย พระหตัถ์ ของ พระองค์ 16  โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์
พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล เพราะฉะน้ันบัดน้ีขอทรงรกัษาสิง่
ท่ี พระองค์ ทรงสัญญาไว้กับดาวดิผู้ รบัใช ้ของพระองค์ราช
บิดาของข้าพระองค์ วา่ � เจ้ าจะไม่ขาดชายผู้ หน ่ึงในสายตา
ของเราท่ีจะน่ังบนบัลลั งก ์ แห ่ งอ ิสราเอล เพื่อวา่ลูกหลานทัง้
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หลายของเจ้าจะระมัดระวงัในวถีิทางของเขา  ท่ี จะดําเนิน
ตามราชบัญญั ติ ของเรา อยา่งท่ี เจ้ าได้ดําเนินต่อหน้าเรา
น้ัน� 17  เพราะฉะน้ัน  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ 
ิสราเอล ขอพระวจนะของพระองค์จงดํารงอยู่ ซ่ึงพระองค์ 
ได้ ตรสักับดาวดิผู้ รบัใช ้ของพระองค์ 18  แต่ พระเจ้าจะทรง
ประทั บก ับมนษุย ์ท่ี  แผ่ นดินโลกหรอื  ดู  เถิด ฟ้าสวรรค์และ
ฟ้าสวรรค์อนัสูงท่ีสุดยงัรบัพระองค์ อยู ่ ไม่ได้ พระนิเวศซ่ึง
ข้าพระองค์ ได้ สรา้งขึ้นจะรบัพระองค์ ไม่ ได้ ยิง่กวา่ น้ัน สัก
เท่าใด 19  แต่ ขอพระองค์ทรงสนพระทัยในคําอธษิฐานของ
ผู้ รบัใช ้ของพระองค์ และในคําวงิวอนน้ี  โอ ข้าแต่พระเย
โฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงสดับเสียงรอ้งและ
คําอธษิฐานซ่ึงผู้ รบัใช ้ของพระองค์อธษิฐานต่อพระพักตร ์
พระองค์ 20 เพื่อ วา่ พระเนตร ของ พระองค์ จะ ทรง ลืม อยู่
เหนือพระนิเวศน้ีทัง้กลางวนัและกลางคืน คือสถานท่ีซ่ึง
พระองค์ ได้ ตร ัสว ่า จะตัง้พระนามของพระองค์ ไว ้ ท่ีน่ัน เพื่อ
วา่พระองค์จะทรงสดับคําอธษิฐานซ่ึงผู้ รบัใช ้ของพระองค์
จะ ได้ อธษิฐาน ตรง ต่อ สถาน ท่ี น้ี 21 และ ขอ พระองค์ ทรง
สดับคําวงิวอนของผู้ รบัใช ้ของพระองค์ และของอสิราเอล
ประชาชนของพระองค์ เม่ือเขาอธษิฐานตรงต่อสถานท่ี น้ี 
ขอพระองค์ทรงสดั บอย ู่ในฟ้าสวรรค์อนัเป็ นที ่ประทับของ
พระองค์ และเม่ือพระองค์ทรงสดับแล้ว  ก็ ขอพระองค์ทรง
ประทานอภัย 22 เม่ือชายคนใดกระทําบาปต่อเพื่อนบ้าน
ของเขาและถู กบ ัง คับให้ ทํา สัตย ์ปฏิญาณ และเขามาให้
คําปฏิญาณต่อหน้าแท่นบูชาของพระองค์ ในพระนิเวศ น้ี
23 ขอพระองค์ทรงสดับจากฟ้าสวรรค์และขอทรงกระทํา
ขอ ทรง พิพากษา ผู้ รบั ใช ้ทัง้ หลาย ของ พระองค์ ลงโทษ ผู้ 
กระทําความผิด และทรงนําความประพฤติของเขาให ้กล 
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ับตกบนศีรษะของตัวเขาเอง และขอทรงประกาศความบร ิ
สุทธ ์ิของผู้ ชอบธรรม สนองแก่เขาตามความชอบธรรมของ
เขา 24 ถ้าอสิราเอลประชาชนของพระองค์ พ่ายแพ้ ต่อหน้าศั 
ตรู เพราะเขาได้กระทําบาปต่อพระองค์ และเขาหนักลับมา
หาพระองค์ อกี ยอมรบัพระนามของพระองค์ และอธษิฐาน
และกระทําการวงิวอนต่อพระพักตร ์พระองค์ ในพระนิเวศ
น้ี 25  ก็ ขอพระองค์ทรงสดับในฟ้าสวรรค์ และประทานอภัย
แก่บาปของอสิราเอลประชาชนของพระองค์ และขอทรงนํา
เขากลับมายงัแผ่นดินซ่ึงพระองค์ ได้ พระราชทานแก่เขาทัง้
หลายและบรรพบุรุษของเขา 26 เม่ือฟ้าสวรรค์ปิ ดอย ู่และ
ไม่ มี  ฝน เพราะเขาทัง้หลายได้กระทําบาปต่อพระองค์ ถ้า
เขาทัง้หลายได้อธษิฐานต่อสถานท่ี น้ี และยอมรบัพระนาม
ของ พระองค์ และ หนั กลับ เสีย จาก บาป ของ เขา ทัง้ หลาย
เม่ือพระองค์ทรงให้ใจเขาทัง้หลายรบัความทุกข์ ใจ 27  ก็ ขอ
พระองค์ทรงสดับในฟ้าสวรรค์ และขอประทานอภัยแก่บาป
ของผู้ รบัใช ้ของพระองค์ และของอสิราเอลประชาชนของ
พระองค์ เม่ือพระองค์ทรงสอนทางดี แก่ เขาซ่ึงเขาควรจะ
ดําเนิน และขอทรงประทานฝนบนแผ่นดินของพระองค์ ซ่ึง
พระองค์พระราชทานแก่ประชาชนของพระองค์เป็นมรดก
น้ัน 28 ถ้ามี การก ันดารอาหารในแผ่นดิน ถ้ามี โรคระบาด 
ข้าว ม้าน  ราก ินข้าว หรอื ตัก๊แตน วยั บิน หรอื ตัก๊แตน วยั
คลาน หรอื ศั ตรู ของ เขา ทัง้ หลาย ล้อม เมือง ใน แผ่น ดิน
ของ เขา ไว ้รอบ ด้าน จะ เป็น ภัย พิบั ติ  อยา่ง ใด หรอื ความ
เจ็ บอย ่าง ใดมีขึ้ นก ็ ดี 29  ไม่ วา่ คําอธษิฐานอยา่ง ใด หรอื
คํา วงิวอน ประการ ใด ซ่ึง ประชาชน คน ใด หร ืออ ิส รา เอ ล
ประชาชนของพระองค์ทัง้สิน้ทูล ต่างก็ ประจักษ์ ในภัยพิบั ติ 
และความทุกข์ใจของเขา และได้กางมือของเขาสู่พระนิเวศ
น้ี 30 ขอ พระองค์ ทรง สดับ ใน ฟ้า สวรรค์ อนั เป็ นที ่ประทับ
ของพระองค์ และพระราชทานอภัย และทรงประทานแก่ 
ทุ กคนซ่ึงพระองค์ทรงทราบจิตใจตามการประพฤติทัง้สิน้
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ของเขา (เพราะพระองค์ เท่ าน้ั นที ่ทรงทราบจิตใจแห ่งบ ุตร
ทัง้หลายของมนษุย�์ 31 เพื่อวา่เขาทัง้หลายจะได้ยาํเกรง
พระองค์ และดําเนินในมรรคาของพระองค์ ตลอดวนัเวลา
ท่ี เขา มี ช ีวิ ตอาศัย ใน แผ่น ดิน ซ่ึง พระองค์ พระราชทาน
แก่ บรรพบุรุษ ของ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย 32 ยิง่ กวา่ น้ั นอ ีก
 เก ่ีย วกับ ชน ต่างด้าว  ผู้ ซ่ึง ไม่ ใช ่อสิราเอล ประชาชน ของ
พระองค์ เม่ือเขามาจากประเทศเมืองไกล เพราะเหน็แก่
พระนามใหญ่ยิง่ของพระองค์ พระหตัถ์อนัมหทิธ ิฤทธิ ์ของ
พระองค์ และ พระกร ท่ี เหย ียด ออก ของ พระองค์ เม่ือ เขา
มาอธษิฐานตรงต่อพระนิเวศน้ี 33  ก็ ขอพระองค์ทรงสดับ
ใน ฟ้า สวรรค์ อนั เป็ นที ่ประทับ ของ พระองค์ และ ขอ ทรง
กระทําตามทุกสิง่ซ่ึงชนต่างด้าวได้ทูลขอต่อพระองค์ เพื่อ
วา่ชนชาติ ทัง้หลายแหง่แผ่น ดินโลกจะ รูจั้กพระนามของ
พระองค์ และยาํเกรงพระองค์ ดั งอ ิสราเอลประชาชนของ
พระองค์ยาํเกรงพระองค์ อยู ่ น้ัน และเพื่อ เขา ทัง้หลายจะ
ทราบวา่ พระนิเวศน้ีซ่ึงข้าพระองค์ ได้ สรา้งไว้เขาเรยีกกัน
ด้วยพระนามของพระองค์ 34 ถ้าประชาชนของพระองค์ออก
ไปกระทําสงครามต่อสู้ ศัตรู ของเขา ทัง้หลาย จะเป็นโดย
ทาง ใดๆ ท่ี พระองค์ ทรง ใช้ เขา ออก ไป ก็ ตาม และ เขา ทัง้
หลายได้อธษิฐานต่อพระองค์ตรงต่อเมืองน้ีซ่ึงพระองค์ทรง
เลือกสรรไว้ และตรงต่อพระนิเวศซ่ึงข้าพระองค์ ได้ สรา้ง
เพื่อพระนามของพระองค์ 35  แล ้วขอพระองค์ทรงสดับคํา
อธษิฐานของเขาและคําวงิวอนของเขาในฟ้าสวรรค์ และ
ขอ ทรง ให ้สิทธ ิอนั ชอบ ธรรม ของ เขา คง อยู่ 36 ถ้า เขา ทัง้
หลายกระทําบาปต่อพระองค์ (เพราะไม่ มี  มนษุย ์สักคนหน่ึง
ซ่ึ งม ิ ได้ กระทํา บาป� และ พระองค์ ทรง กริว้ ต่อ เขา และ
พระองค์ทรงมอบเขาไว้ต่อหน้าศั ตรู เขาจึงถูกจับไปเป็น
เชลยยงัแผ่นดินหน่ึงไม่วา่ไกลหรอืใกล้ 37  แต่ ถ้าเขาสํานึก
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ผิด ในใจในแผ่น ดิน ซ่ึง เขา ได้ ถู ก จับ ไปเป็นเชลย และได้ 
กล ับ ใจ และ ได้ อธษิฐาน ต่อ พระองค์ ใน แผ่นดิ นที ่เขา ไป
เป็นเชลย ทูลวา่ �ข้าพระองค์ทัง้หลายได้กระทําบาป และ
ได้ ประพฤติ ชัว่ รา้ยและได้กระทําความชัว่� 38 ถ้า เขา ทัง้
หลายกลับมาหาพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจของเขาในแผ่นดิ 
นที ่เขาไปเป็นเชลย  ท่ี ซ่ึงศั ตรู กวาดเขาไปเป็นเชลย และ
อธษิฐานต่อพระองค์ตรงต่อแผ่นดินของเขา ซ่ึงพระองค์
พระราชทานแก่บรรพบุรุษของเขาทัง้หลาย และต่อเมืองซ่ึง
พระองค์ ได้ ทรงเลือกสรรไว้ และต่อพระนิเวศซ่ึงข้าพระองค์ 
ได้ สรา้งไวเ้พื่อพระนามของพระองค์ 39  แล ้วขอพระองค์ทรง
สดับคําอธษิฐานและคําวงิวอนของเขาในฟ้าสวรรค์อนัเป็ 
นที ่ประทับของพระองค์ และขอทรงให ้สิทธ ิอนัชอบธรรม
ของเขาคงอยู่ และขอทรงประทานอภัยแก่ประชาชนของ
พระองค์ ผู้  ได้ กระทําบาปต่อพระองค์ 40 ข้าแต่พระเจ้าของ
ข้าพระองค์  บัดน้ี ขอพระเนตรของพระองค์ทรงลืมอยู่ และ
ขอพระกรรณของพระองค์ สด ับคําอธษิฐานแหง่สถานท่ี น้ี 
41  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห ์พระเจ้า ฉะน้ันบัดน้ีขอทรงลุกขึ้น
เสด็จไปยงั ท่ีพํานักของพระองค์ ทัง้พระองค์และหบีแหง่
ฤทธานุภาพของพระองค์  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห ์พระเจ้า  
ขอให ้ ปุ โรหติของพระองค์สวมความรอด และให้ว ิสุทธ ิชน
ของพระองค์เปรมปร ีดิ ์ในความประเสรฐิของพระองค์ 42  
โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห ์พระเจ้า ขออยา่ทรงหนัหน้าของผู้ ท่ี  
พระองค์ ทรงเจิมไวน้ั้นไปเสีย ขอพระองค์ทรงระลึกถึงความ
เมตตาของพระองค์อ ันม ี อยู ่ต่อดาวดิผู้ รบัใช ้ของพระองค์�

7
ไฟ อยา่ง อศัจรรย์ ลง มา จาก ฟ้า สวรรค์ สงา่ ราศี ของ
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พระเจ้า

1 เม่ือซาโลมอนทรงจบคําอธษิฐานของพระองค์ แล้ว ไฟ
ได้ลงมาจากฟ้าสวรรค์ ไหม้ เครือ่งเผาบูชาและเครือ่งสัตว
บูชาเสีย และสงา่ราศีของพระเยโฮวาห ์ก็ เต็มพระนิเวศ 2  
ปุ โรหติเข้าไปในพระนิเวศของพระเยโฮวาห ์ไม่ได้ เพราะวา่
สงา่ราศีของพระเยโฮวาห์เต็มพระนิเวศของพระเยโฮวาห์
3 เม่ือบรรดาชนอสิราเอลได้ เห ็นไฟลงมาและสงา่ราศีของ
พระเยโฮวาห ์อยู ่บนพระนิเวศ เขาทัง้หลายก็กราบซบหน้า
ลงถึงพื้นหนิ และได้ นม ัสการสรรเสรญิพระเยโฮวาห ์วา่ 
�เพราะพระองค์ ประเสรฐิ เพราะความเมตตาของพระองค์ 
ดํารงอยู ่ เป็นนิตย ์� 4  แล ้วกษั ตร ิย์และบรรดาประชาชนทัง้
หลายได้ถวายเครือ่งสัตวบู ชาต ่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
5  กษัตรยิ ์ซาโลมอนทรงถวายเครือ่งสัตวบูชาเป็ นว ัวสอง
หม่ืนสองพันตัวและแกะหน่ึงแสนสองหม่ืนตัว  ดังน้ี แหละ
กษั ตร ิย์และประชาชนทัง้ปวงได้ อุ ทิศถวายพระนิเวศแหง่
พระเจ้า 6 บรรดาปุโรห ิตก ็ยนืประจําตําแหน่งของตน ทัง้
คนเลวีด้วยพรอ้มกับเครือ่งดนตรีถวายแด่พระเยโฮวาห์
ซ่ึงกษั ตร ิย ์ดาว ิดได้ทรงกระทําเพื่อสรรเสรญิพระเยโฮวาห์
เม่ือดาวดิ ได้ถวายสาธุการ ด้วยการปรนนิบั ติ ของเขา ทัง้
หลาย เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงอยู ่ เป็น นิตย ์
และปุ โรห ิตก ็เป่าแตรข้างหน้า เขา และอสิราเอลทัง้ปวง
ยนือยู่ 7 และซาโลมอนทรงทําพิธีชาํระส่วนกลางของลาน
ซ่ึงอยู่ข้างหน้าพระนิเวศของพระเยโฮวาห ์ให ้เป็นส่วนบร ิ
สุทธ ิ์ เพราะพระองค์ทรงถวายเครือ่งเผาบูชาและไขมันของ
เครือ่งสันติบูชาท่ี น่ัน เพราะวา่แท่นทองสัมฤทธิ์ซ่ึงซาโลม
อนทรงสรา้งไว ้น้ัน  ไม่ พอจุเครือ่งเผาบู ชา เครือ่งธญัญบูชา
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และไขมัน 8 ในครัง้น้ันซาโลมอนทรงถือเทศกาลอยู ่เจ ็ดวนั
และอสิราเอลทัง้ปวงอยูกั่บพระองค์ ด้วย เป็นชุ มน ุมชนใหญ่ 
ยิง่นัก  ตัง้แต่ ทางเข้าเมืองฮามัทจนถึงแม่น้ําอยีปิต์ 9 และ
ในว ันที ่แปดเขาทัง้หลายมีการประชุ มอ ันศั กด ์ิ สิทธิ ์เพราะ
เขาทัง้หลายได้ มี งานมอบถวายแท่นบูชามาเจ็ดวนั และถือ
เทศกาลเล้ียงมาเจ็ดวนัแล้ว 10 เม่ือว ันที ่ ย ่ี สิ บสามของเดือน
ท่ี เจ็ด  พระองค์ ทรงให้ประชาชนกลับไปเต็นท์ของตน  มี ใจ
ชื่นบานและยนิดีด้วยความดีซ่ึงพระเยโฮวาห ์ได้ ทรงสําแดง
แก่ ดาวดิ และแก่ซาโลมอน และแก่อสิราเอลประชาชนของ
พระองค์ 11  ดังน้ี แหละซาโลมอนทรงสรา้งพระนิเวศของ
พระเยโฮวาห์และพระราชวงัเสรจ็ คือทุกอยา่งซ่ึงพระองค์
ทรงดําริจะกระทําในเรือ่งพระนิเวศของพระเยโฮวาห์และ
ในเรือ่งพระราชสํานักของพระองค์  พระองค์ ทรงกระทําให้
สําเรจ็สิน้

พันธสัญญาของพระเจ้ากับซาโลมอน (1 พกษ 9:1-9)
12  แล ้วพระเยโฮวาห์ทรงปรากฏแก่ซาโลมอนเวลากลาง

คืนและตรสักั บท ่านวา่ �เราได้ยนิคําอธษิฐานของเจ้า และ
ได้ เลือกสถานท่ี น้ี สําหรบั เราให้ เป็นนิเวศแหง่เครือ่ง สัตว
บู ชา 13 ถ้า เรา ปิด ฟ้า สวรรค์ มิ  ให ้ ฝนตก หรอื เรา บัญชา
ให้ตัก๊แตนมากินแผ่นดิน หรอืส่งโรคระบาดมาท่ามกลาง
ประชาชน ของ เรา 14 ถ้า ประชาชน ของ เรา ผู้ ซ่ึง เขา เรยีก
กันโดยนามของเรา น้ันจะถ่อมตัวลง และอธษิฐาน และ
แสวงหาหน้าของเรา และหนัเสียจากทางชัว่ของเขา เรา
ก็จะฟังจากสวรรค์ และจะให้อภัยแก่บาปของเขา และจะ
รกัษาแผ่นดินของเขาให ้หาย 15  บัดน้ี ตาของเราจะลืมอยู่
และหูของเราจะฟังคําอธษิฐานซ่ึงเขาทัง้หลายอธษิฐาน  
ณ  สถานท่ี  น้ี 16 เพราะบัดน้ีเราได้เลือกสรรและกระทําให้
นิเวศน้ีเป็ นที ่ บรสุิทธิ ์เพื่อนามของเราจะอยู ่ท่ี น่ันเป็นนิตย์
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ตาของเราและใจของเราจะอยู ่ท่ี น่ันตลอดเวลา 17 ส่วน
เจ้า ถ้าเจ้าดําเนินต่อหน้าเราอยา่งดาวดิบิดาของเจ้าดําเนิน
น้ัน กระทําตามทุกสิง่ซ่ึงเราได้บัญชาแก่ เจ้า และรกัษากฎ
เกณฑ์ของเราและคําตัดสินของเรา 18  แล ้วเราจะสถาปนา
ราชบัลลั งก ์ แห ่งอาณาจักรของเจ้า  ดังท่ี เราได้กระทําพันธ
สัญญาไวกั้บดาวดิบิดาของเจ้าวา่ � เจ้ าจะไม่ขาดชายผู้ หน ึ่ง
ท่ีจะครอบครองเหนื ออ ิสราเอล�

พระเจ้าทรงเตือนซาโลมอน
19  แต่ ถ้า เจ้า หนั ไป และ ทอด ทิง้ กฎ เกณฑ์ ของ เรา และ

บัญญั ติ ของเราซ่ึงเราตัง้ไว้ต่อหน้าเจ้า และจะไปปรนนิบั 
ติ พระ อื่น และ นมัสการ พระ เหล่า น้ัน 20  แล ้ว เรา จะ ถอน
รากเขาทัง้หลายออกจากแผ่นดินของเรา ซ่ึงเราได้ ให ้ แก่  
เขา และนิเวศซ่ึงเราชาํระให ้บรสุิทธิ ์เพื่อนามของเรา เรา
จะเหวีย่งออกไปจากสายตาของเรา และเราจะทําให้ เขา
เป็นคําภาษิตและคําครหาท่ามกลางชนชาติ ทัง้ปวง 21 และ
นิเวศน้ีซ่ึงสูงส่ง  ทุ กคนท่ีผ่านไปจะประหลาดใจ และกล่าว
วา่ �ไฉนพระเยโฮวาหจึ์งทรงกระทําเชน่น้ี แก่  แผ่ นดินน้ีและ
แก่พระนิเวศน้ี� 22  แล ้วเขาทัง้หลายจะตอบวา่ �เพราะ
เขาทัง้หลายทอดทิง้พระเยโฮวาห์พระเจ้าแหง่บรรพบุรุษ
ของเขา  ผู้ ทรงนําเขาออกจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ และได้ยดึ
พระ อื่น และ ได้ นม ัส การ พระ เหล่า น้ัน ทัง้ ปรน นิบั ติด ้วย
ฉะน้ันพระองค์จึงได้ทรงนําเหตุรา้ยทัง้หมดน้ีมาถึงเขาทัง้
หลาย� �

8
การขยายราชอาณาจั กร  กิตติศัพท์  แห ่งซาโลมอนเล่ือง

ลือไปทัว่ (1 พกษ 9:10-28)
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1 และ อยู่ มา เม่ือ สิน้ ยี ่สิ บปี  ท่ี ซา โลม อน ได้ ทรง สรา้ง
พระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และพระราชวงัส่วนพระองค์
2 ซา โลม อน ได้ ทรง เสรมิ สรา้ง หวั เมือง ซ่ึง หุ ราม ได้ ถวาย
แด่ พระองค์  แล ้วให้คนอสิราเอลอาศัยอยู่ในน้ัน 3 และซา
โลมอนได้เสด็จไปยงัฮามัทโศบาห์ และยดึเมืองน้ันได้ 4  
พระองค์  ได้ ทรงสรา้งเมืองทัดโมร ์ไว ้ในถิน่ทุ รก ันดาร และ
หวัเมืองคลังหลวงทัง้สิน้ ซ่ึงพระองค์ทรงสรา้งไว้ในฮามัท
5  พระองค์  ได้ ทรงสรา้งเมืองเบธโฮโรนบนและเบธโฮโรน
ล่างด้วยเป็นเมืองท่ี มัน่คง  มี  กําแพง  ประตูเมือง และดาน
6 และทรงสรา้งเมืองบาอาลัทและหวั เมืองคลังหลวงทัง้
ปวงท่ีซาโลมอนทรงมี อยู ่ และเมืองทัง้ปวงสําหรบัรถรบ
ของพระองค์ และเมืองทัง้ปวงสําหรบัพลม้าของพระองค์
และ สิง่ ใดๆ ซ่ึง พระองค์ ประสงค์ จะ สรา้ง ใน เยรูซาเล็ม ใน
เลบานอน และในแผ่นดินทัง้หมดซ่ึงอยู่ในครอบครองของ
พระองค์ 7 ประชาชนทัง้ปวงท่ี เหลืออยู ่ในเหล่าคนฮติไทต์
คนอาโมไรต์ คนเปรสิซี คนฮีไวต์ และคนเยบุส  ผู้ ซ่ึงไม่ ใช ่ 
อสิราเอล 8 จากลูกหลานของชนเหล่าน้ี  ผู้ เหลือต่อมาใน
แผ่นดิน  ผู้ ซ่ึงประชาชนอสิราเอลมิ ได้  ทําลาย ซาโลมอนได้
ทรงกระทําให้ประชาชนเหล่าน้ีเป็นทาสแรงงานและเขาทัง้
หลายก็ เป็นอยู ่จนทุกวนัน้ี 9  แต่ ส่วนคนอสิราเอลน้ันซาโลม
อนหาได้ทรงกระทําใหเ้ป็นทาสแรงงานไม่ เขาทัง้หลายเป็น
ทหารและเป็นนายทหารของพระองค์ เป็นผู้บังคับบัญชารถ
รบของพระองค์ และพลม้าของพระองค์ 10 และคนต่อไปน้ี
เป็นเจ้าหน้าท่ี ชัน้ผู้ใหญ่ ของกษั ตร ิย์ซาโลมอน  มี สองรอ้ย
หา้สิบคน เป็นผู้ปกครองประชาชน 11 ซาโลมอนทรงนําธดิา
ของฟาโรห์ขึ้นมาจากนครดาวดิยงัพระราชวงัซ่ึงพระองค์
ทรงสรา้งไว ้ให ้ พระนาง เพราะพระองค์ตร ัสว ่า � มเหสี ของ
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เราไม่ควรอยู่ในวงัของดาวิดกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล เพราะ
สถานท่ีทัง้หลายซ่ึงหบีของพระเยโฮวาหม์าถึงเป็ นที ่ บรสุิทธิ ์
� 12  แล ้วซาโลมอนทรงถวายเครือ่งเผาบูชาแด่พระเยโฮ
วาห์บนแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์ ซ่ึงพระองค์ทรงสรา้งไว ้
ท่ี  หน้ามุข 13  ตามหน้าท่ี ประจําว ันที ่ต้องทําเป็นการถวาย
บูชาตามบัญญั ติ ของโมเสส ในวนัสะบาโต ในวนัขึ้นค่ําหน่ึง
และในวนัเทศกาลตามกําหนด  ประจําปี สามเทศกาล คือ
เทศกาลกินขนมปังไร ้เชื้อ เทศกาลสัปดาห์ และเทศกาลอยู ่
เพิง 14 ตามพระราชบัญชาของดาวดิราชบิดาของพระองค์
 พระองค์ ทรงกําหนดแบ่งเวรปุโรหติสําหรบัการปรนนิบั ติ 
และแบ่งคนเลว ีให ้ประจําหน้าท่ีการสรรเสรญิและการปรน
นิบั ติ ต่อหน้า ปุโรหติ  ตามหน้าท่ี ประ จําว ันที ่ต้องทํา และ
คนเฝ้าประตูเป็นเวรเฝ้าทุกประตู เพราะวา่ดาวดิบุรุษของ
พระเจ้าทรงบัญชาไว ้เชน่น้ัน 15 และเขาทัง้หลายมิ ได้ หนัไป
เสียจากสิง่ ซ่ึงกษั ตร ิย ์ได้ ทรงบัญชาปุโรหติและคนเลวีซ่ึง
เก่ียวกับเรือ่งใดๆ และเก่ียวกับเรือ่งคลัง 16 บรรดาพระราช
กิจของซาโลมอนก็ ลุ ล่วงไปตัง้แต่ วนั ท่ี วางรากพระนิเวศ
ของพระเยโฮวาห์จนถึงวนัสําเรจ็งาน ดังน้ันพระนิเวศของ
พระเยโฮวาห ์ก็ สําเรจ็ครบถ้ วน 17  แล ้วซาโลมอนเสด็จไป
ยงัเอซีโอนเกเบอรแ์ละเมืองเอโลทท่ีชายทะเลในแผ่นดินเอ
โดม 18 และหุรามก็ ให ้ข้าราชการของพระองค์ส่งเรอื และ
ข้าราชการ ท่ี คุ ้น เคยกับทะเลไปให้ซาโลมอน และเขาทัง้
หลายไปถึงเมืองโอฟีร ์พร ้อมกับข้าราชการของซาโลมอน
และนําเอาทองคําจากท่ีน่ันหนักส่ีรอ้ยหา้สิบตะลันต์ มาย 
ังกษั ตร ิยซ์าโลมอน

9
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 พระราชนีิ  แห ่งเชบาทรงเข้าเฝ้ากษั ตร ิย์ซาโลมอน (1
พกษ 10:1-13)

1 เม่ือพระราชนีิ แห ่งเชบาทรงได้ย ินก ิตติ ศัพท์  แห ่งซาโลม
อน พระนางก็เสด็จมายงัเยรูซาเล็ม เพื่อทดลองพระองค์
ด้วยปัญหายุง่ยากต่างๆ  พร ้อมด้วยข้าราชบรพิารมากมาย
กับอูฐบรรทุกเครือ่งเทศและทองคําเป็ นอ ันมาก และเพชร
พลอย ต่างๆ และ เม่ือ พระนาง เสด็จ มา ถึง ซา โลม อน แล้ว
พระนางทูลเรือ่งในใจของพระนางทุกประการ 2 และซาโลม
อนตรสัตอบปัญหาของพระนางทัง้สิน้  ไม่มี  สิ ่งใดท่ีซ่อนเรน้
อยูพ่้นซาโลมอนซ่ึงพระองค์จะทรงอธบิายแก่พระนางไม่ ได้ 
3 และเม่ือพระราชนีิ แห ่งเชบาทรงเหน็พระสติปัญญาของ
ซาโลมอนและพระราชวงัท่ี พระองค์ ทรงสรา้ง 4 ทัง้อาหาร
ท่ี โต ๊ะเสวย กับการเข้าเฝ้าของบรรดาข้าราชการ และการ
ปรนนิบั ติ  รบัใช ้ของมหาดเล็กตลอดทัง้ภูษาอาภรณ์ของเขา
และพนักงานเชญิถ้วยของพระองค์ตลอดทัง้ภูษาอาภรณ์
ของเขา และการท่ี พระองค์ เสด็จขึ้นไปในพระนิเวศของพระ
เยโฮวาห์ พระทัยของพระนางก็สลดลงที เดียว 5 พระนาง
ทูลกษั ตร ิย ์วา่ �ข่าวคราวซ่ึงหม่อมฉันได้ยนิในประเทศของ
หม่อมฉัน ถึงพระราชกิจและพระสติปัญญาของพระองค์
เป็นความจรงิ 6  แต่ หม่อมฉั นม ิ ได้ เชื่อถ้อยคําน้ัน จนหม่อม
ฉันมาเฝ้า และตาของหม่อมฉันได้ เห ็นเอง และดู เถิด  ท่ี 
เขาบอกแก่หม่อมฉั นก ็ ไม่ ถึงครึง่หน่ึงแหง่พระสติปัญญา
ใหญ่ยิง่ของพระองค์  พระองค์ เลิศล้ํายิง่ไปกวา่ข่าวคราวท่ี
หม่อมฉันได้ ยนิ 7 บรรดาคนของพระองค์ ก็  เป็นสุข บรรดา
ข้าราชการ เหล่า น้ี ของ พระองค์  ผู้  อยู ่งาน ประจํา ต่อ พระ
พักตร ์พระองค์ และฟังพระสติปัญญาของพระองค์ ก็  เป็นสุข 
8  สาธุ การแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์  ผู้ ทรงพอ
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พระทัยในพระองค์และทรงแต่งตัง้พระองค์ ไว ้บนบัลลั งก ์
เป็นกษั ตร ิย์เพื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ เพราะ
พระเจ้าของพระองค์ทรงร ักอ ิสราเอลและจะสถาปนาเขา
ไว ้เป็นนิตย ์  พระองค์ จึงได้ทรงแต่งตัง้ให ้พระองค์ เป็นกษั 
ตร ิย์เหนือเขาทัง้หลาย เพื่อพระองค์จะทรงอาํนายความยุ ติ 
ธรรมและความเท่ียงธรรม� 9  แล ้วพระนางก็ถวายทองคํา
หน่ึงรอ้ยยี ่สิ บตะลันต์ แก่  กษัตรยิ ์ทัง้เครือ่งเทศเป็นจํานวน
มาก และเพชรพลอยต่างๆ  ไม่มี เครือ่งเทศใดๆเหมือนอยา่ง
ท่ี พระราชนีิ  แห ่งเมืองเชบาถวายแด่ กษัตรยิ ์ซาโลมอน 10ยิง่
กวา่น้ั นอ ีก ข้าราชการของหุรามและข้าราชการของซาโลม
อนผู้นําทองคํามาจากโอฟีร์  ได้ นําไม้ ประดู่ และเพชรพลอย
ต่างๆมา 11  แล ้วกษั ตร ิย์ทรงใช ้ไม้  ประดู่ ทําขัน้บันไดพระ
นิเวศของพระเยโฮวาหแ์ละพระราชวงั ทัง้ทําพิณเขาคู่ และ
พิณใหญ่ ให ้ แก่น ั กร ้อง ซ่ึงไม่เคยเห ็นม ีอยา่งน้ันแต่ก่อนใน
แผ่นดินยูดาห์ 12  กษัตรยิ ์ซาโลมอนพระราชทานทุกอยา่ง
แก่ พระราชนีิ  แห ่งเชบาตามท่ีพระนางทรงมีพระประสงค์  
ไม่ วา่พระนางจะทูลขอสิง่ใด นอกเหนือไปจากสิง่ท่ีพระนาง
นํามาถวายกษั ตร ิย์ ดังน้ันพระนางก็เสด็จกลับไปยงัแผ่น
ดินของพระนาง  พร ้อมกับข้าราชการของพระนาง

 ทรพัย์สมบัติ และความเจรญิรุง่เรอืงของซาโลมอน (1
พกษ 10:14-29)

13 น้ําหนักทองคําท่ีนํามาส่งซาโลมอนในปี หน ่ึงน้ัน เป็น
ทองคําหกรอ้ยหกสิบหกตะลันต์ 14 นอกเหนือจากทองคํา
ซ่ึงนักการค้าและพ่อค้าได้ นํามา และกษั ตร ิย์ ทัง้ปวงของ
ประเทศอาระเบีย และบรรดาเจ้าเมืองแหง่แผ่นดินได้นํา
ทองคํา และ เงนิ มายงั ซา โลม อน 15  กษัตรยิ ์ซา โลม อ นท
รงสรา้งโล่ ใหญ่ สองรอ้ยอนัด้วยทองคําทุบ  โล่ อนัหน่ึงใช้
ทองคําทุบหกรอ้ยเชเขล 16 และพระองค์ทรงสรา้งโล่สาม
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รอ้ยอนัด้วยทองคําทุบ  โล่ อนัหน่ึงใช้ทองคําสามรอ้ยเชเขล
และกษั ตร ิย ์ก็ ทรงเก็บโล่ ไว ้ในพระตําหนักพนาเลบานอน 17  
กษัตรยิ ์ทรงกระทําพระท่ีน่ังงาชา้งขนาดใหญ่ ด้วย และทรง
บุด้วยทองคําบร ิสุทธ ิ์ 18พระท่ีน่ังน้ั นม บีันไดหกขัน้ กั บท ีร่อง
พระบาททําด้วยทองคํา ซ่ึงติ ดอย ู่กับพระท่ี น่ัง ทัง้สองข้าง
ของพระท่ีน่ั งม ี ท่ี วางพระหตัถ์ และสิงโตสองตัวยนือยู่ข้างๆ
ท่ีวางพระหตัถ์ 19  มี  สิ งโตอกีสิบสองตัวยนือยู ่ท่ีน่ัน บนบันได
หกขัน้ทัง้สองข้าง เขาไม่เคยทําในราชอาณาจักรใดๆเหมือน
อยา่งน้ี 20 ภาชนะทัง้ สิน้ สําหรบัเครือ่ง ด่ืมของกษั ตร ิย์ซา
โลมอนทําด้วยทองคํา และภาชนะทัง้สิน้ของพระตําหนัก
พนาเลบานอนทํา ด้วยทองคําบร ิสุทธ ์ิ  ไม่มี  ท่ี ทํา ด้วยเงนิ
เลย เงนิน้ันถือวา่เป็นของไม่ มี ค่าอะไรในสมัยของซาโลมอน
21 เพราะเรอืของกษั ตร ิย ์แล่ นไปยงัทารชชิพรอ้มกับข้าราช
การของหุราม กําป่ันทารชิชนําทองคํา  เงนิ  งาชา้ง  ลิง และ
นกยูง มาสามปีต่อครัง้ 22 ดังน้ันแหละ  กษัตรยิ ์ซาโลมอน
จึงได้เปรยีบกวา่กษั ตร ิย์อื่นๆแหง่แผ่นดินโลกในเรือ่งสมบั 
ติ และสติ ปัญญา 23 และกษั ตร ิย์ทัง้สิน้แหง่แผ่นดินโลกก็
แสวงหาท่ี จะเข้ าเฝ้าซาโลมอน เพื่อจะฟังพระสติปัญญาซ่ึง
พระเจ้าพระราชทานไว้ในใจของท่าน 24  ทุ กคนก็นําเครือ่ง
บรรณาการของเขามา เป็นเครือ่งทําด้วยเงนิ เครือ่งทําด้วย
ทองคํา และเครือ่งแต่งกาย เครือ่งอาวุธ  เครือ่ง เทศ  ม้า 
และล่อ ตามจํานวนกําหนดทุกๆปี 25 และซาโลมอนทรงมี
โรงชอ่งม้าส่ีพันชอ่งสําหรบัม้าและรถรบ และมีพลม้าหน่ึง
หม่ืนสองพันคน ซ่ึงพระองค์ทรงให้ประจําอยู่ในหวัเมืองรถ
รบและอยู่กับกษั ตร ิย ์ท่ี  กรุ งเยรูซาเล็ม 26 และพระองค์ทรง
ครอบครองเหนือกษั ตร ิย์ ทัง้ปวงตัง้แต่ แม่น ้ําถึงแผ่นดิน
ของคนฟีลิสเตีย และถึงพรมแดนของอยีปิต์ 27 และกษั 
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ตร ิย์ทรงกระทําให้เงนิน้ันเป็นของสามัญในกรุงเยรูซาเล็ม
เหมือนก้อนหนิ และกระทําให ้มี  ไม้ สนสีดารม์ากมายเหมือน
ไม้มะเด่ือแหง่หุบเขา 28 และเขานําม้าเข้ามาถวายซาโลม
อนจากอยีปิต์ และจากแผ่นดินทัง้ปวง

การสิน้พระชนม์ของซาโลมอน (1 พกษ 11:41-43)
29 ส่วนพระราชกิจนอกน้ันของซาโลมอน  ตัง้แต่ ต้นจน

ปลาย  มิได้ บันทึกไวใ้นหนังสือของนาธนัผู้ พยากรณ์ และใน
คําพยากรณ์ของอาหิยาห์ชาวชีโลห์ และในนิ มิ ตของอดิโด
ผู้ทํานายเก่ียวกับเยโรโบอมับุตรชายเนบัทหรอื 30 ซาโลม
อนทรงครอบครองในกรุงเยรูซาเล็มเหนื ออ ิสราเอลทัง้ปวง
ส่ี สิ บปี 31 และซาโลมอนล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของ
พระองค์ และเขาฝังพระศพไว้ในนครดาวดิราชบิดาของ
พระองค์ และเรโหโบอมัโอรสของพระองค์ครอบครองแทน
พระองค์

10
เรโหโบอมัปกครองแทนซาโลมอน ความโง่เขลาของ

เรโหโบอมั (1 พกษ 12:1-15)
1 เรโหโบอมัได้ไปยงัเมืองเชเคม เพราะอสิราเอลทัง้ปวง

ได้ มาย ังเชเคมเพื่อจะตัง้ท่านให้เป็นกษั ตร ิย์ 2 และอยู่มา
เม่ือเยโรโบอมับุตรชายเนบัทได้ยนิเรือ่งน้ัน เพราะท่านยงั
อยู่ ในอยีปิต์ ท่ี ซ่ึงท่านหนีไปจากพระพักตร ์กษัตรยิ ์ซาโลม
อน  แล ้วเยโรโบอมักลับจากอยีปิต์ 3 เขาทัง้หลายก็ ใช ้คนไป
เรยีนท่าน และเยโรโบอมักับอสิราเอลทัง้หมดได้มาและทูล
เรโหโบอมัวา่ 4 �พระราชบิดาของพระองค์ ได้ กระทําใหแ้อก
ของข้าพระองค์ ทุกข์  หนัก เพราะฉะน้ันบัดน้ีขอทรงผ่อนการ
ปรนนิบั ติ อยา่งทุกข์ หน ักของพระราชบิดาของพระองค์ และ
แอกอนัหนักของพระองค์เหนือข้าพระองค์ทัง้หลายให้เบา
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ลงเสีย และข้าพระองค์ทัง้หลายจะปรนนิบั ติ  พระองค์ � 5  
พระองค์ ตรสักับเขาวา่ � สิ ้นสามวนัจงกลับมาหาเราอกี�
ประชาชนจึงกลับไปเสีย 6  แล ้วกษั ตร ิยเ์รโหโบอมั ก็ทรง
ปรกึษากับบรรดาผู้ เฒ่า  ผู้  อยู ่งานประจําซาโลมอนราชบิดา
ของพระองค์ขณะเม่ือพระองค์ยงัทรงพระชนม์ อยู ่ วา่ �ท่าน
ทัง้หลายจะแนะนําเราใหต้อบประชาชนน้ี อยา่งไร � 7 เขาทัง้
หลายทูลพระองค์ วา่ �ถ้าพระองค์ทรงเมตตาแก่ประชาชน
น้ีและใหเ้ขาพอใจ และตรสัตอบคําดี แก่  เขา เขาทัง้หลายจะ
เป็นผู้ รบัใช ้ของพระองค์ เป็นนิตย ์� 8  แต่  พระองค์ ทรงทอด
ทิง้คําปรกึษาซ่ึงผู้เฒ่าถวายน้ันเสีย และไปปรกึษากับคน
หนุ่มซ่ึงเติบโตขึ้นมาพรอ้มกับพระองค์และอยู่งานประจํา
พระองค์ 9 และพระองค์ตรสักับเขาทัง้หลายวา่ �ท่านจะ
แนะนําเราอยา่งไร เพื่อพวกเราจะตอบประชาชนน้ี ผู้  ท่ี ทูล
เราวา่ �ขอทรงผ่อนแอกซ่ึงพระราชบิดาของพระองค์วาง
อยู่เหนือข้าพระองค์ทัง้หลายให้เบาลง� � 10 และคนหนุ่ม
เหล่าน้ันผู้ ได้ เติบโตมาพรอ้มกับพระองค์ทูลพระองค์ วา่ � 
พระองค์ จงตร ัสด ังน้ี แก่ ประชาชนน้ี  ผู้ ทูลพระองค์ วา่ �พระ
ราชบิดาของพระองค์ ได้ ทรงกระทําให้แอกของข้าพระองค์
ทัง้หลายทุกข์ หนัก  แต่ ขอพระองค์ทรงผ่อนแก่ข้าพระองค์ 
ให ้เบาลง�  น้ัน  พระองค์ จงตรสัแก่เขาทัง้หลายอยา่งน้ี วา่ 
�น้ิ วก ้อยของเราก็หนากวา่เอวแหง่ราชบิดาของเรา 11  ท่ี 
พระราชบิดาของเราวางแอกหนักบนท่านทัง้หลายก็ ดี  แล้ว 
เราจะเพิม่แอกให ้แก่ ท่านทัง้หลายอกี พระราชบิดาของเรา
ตีสอนท่านทัง้หลายด้วยไม้ เรยีว  แต่ เราจะตีสอนท่านทัง้
หลายด้วยแส้ แมลงป่อง � �

อาณาจักรได้ แยกกัน เยโรโบอมัปกครองเหนื ออ ิสรา
เอล (1 พกษ 12:16-24)

12 เยโรโบอมักับประชาชนทัง้ปวงจึงเข้ามาเฝ้าเรโหโบ
อมัในว ันที ่ สาม  ดังท่ี  กษัตรยิ ์รบัสัง่วา่ �จงมาหาเราอกีในว ั
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นที ่ สาม � 13 และกษั ตร ิย์ตรสัตอบเขาทัง้หลายอยา่งดุ ดัน 
 กษัตรยิ ์เรโห โบ อมั ทรง ทอด ทิง้ คํา ปรกึษา ของ ผู้ เฒ่า เสีย
14 และตรสักับเขาทัง้หลายตามคําแนะนําของพวกคนหนุ่ม
วา่ �พระราชบิดาของเราทําแอกของท่านทัง้หลายให ้หนัก  
แต่ เราจะเพิม่ให ้แก่ แอกน้ัน พระราชบิดาของเราตีสอนท่าน
ทัง้หลายด้วยไม้ เรยีว  แต่ เราจะตีสอนท่านทัง้หลายด้วย
แส้ แมลงป่อง � 15  กษัตรยิ ์จึ งม ิ ได้ ทรงฟังเสียงประชาชน
เพราะเหตุ การณ์  น้ี เป็นมาแต่ พระเจ้า เพื่อพระเยโฮวาห์จะ
ทรงให้พระวจนะของพระองค์ ได้  สําเรจ็ ซ่ึงพระองค์ตรสัโด
ยอาหิยาห์ชาวชีโลห ์แก่ เยโรโบอมับุตรชายเนบัท 16 และ
เม่ื ออ ิส รา เอล ทัง้ ปวง เห ็นว ่ากษั ตร ิย ์มิได้ ทรง ฟัง เขา ทัง้
หลาย ประชาชนก็ทูลตอบกษั ตร ิย ์วา่ �ข้าพระองค์ทัง้หลาย
มี ส่วนอะไรในดาวดิ ข้าพระองค์ ทัง้หลายไม่ มี ส่วนมรดก
ในบุตรเจสซี  โอ อสิราเอลเอย๋  กล ับไปเต็นท์ของตนแต่ละ
คนเถิด ข้าแต่ ดาวดิ  จงดู แลราชวงศ์ของพระองค์เองเถิด�
อสิราเอลทัง้ปวงจึงไปยงัเต็นท์ของเขาทัง้หลาย 17  แต่ เรโห
โบอมัทรงปกครองเหนือประชาชนอสิราเอลผู้อาศัยอยู่ใน
หวัเมืองยูดาห์ 18  แล ้วกษั ตร ิยเ์รโหโบอมัทรงใช้ฮาโดรมั
นายงานเหนือแรงงานเกณฑ์ ไป และประชาชนอสิราเอลก็
เอาหนิขวา้งท่านถึงตาย  แล ้วกษั ตร ิยเ์รโหโบอมัก็ทรงรบีขึ้น
รถรบของพระองค์ ทรงหนีไปกรุงเยรูซาเล็ม 19 อสิราเอลจึง
กบฏต่อราชวงศ์ของดาวดิถึงทุกวนัน้ี

11
พระเจ้าทรงเตือนเรโหโบอมัไม่ ให ้ สู้ รบกับอสิราเอลสิบ

ตระกูล
1 เม่ือเรโหโบอมัมายงักรุงเยรูซาเล็มแล้ว  พระองค์  ได้ ทรง

รวบรวมวงศ์วานยูดาห์และเบนยามิน เป็นนักรบท่ีคัดเลือก
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แล้วหน่ึงแสนแปดหม่ืนคน เพื่อจะสู้รบกับอสิราเอล หมาย
จะเอาราชอาณาจักรคืนมาให ้แก่ เรโหโบอมั 2  แต่ พระวจนะ
ของพระเยโฮวาห ์มาย ังเชไมอาหค์นของพระเจ้าวา่ 3 �จงไป
ทูลเรโหโบอมัโอรสของซาโลมอนกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์ และ
บอกแก่อสิราเอลทัง้ปวงในยูดาห์และเบนยามิ นว ่า 4 �พระ
เยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่  เจ้ าอยา่ขึ้นไปสู้รบกับพี่น้องของเจ้า
จงกลับไปบ้านของตนทุกคนเถิด เพราะสิง่ น้ี เป็นมาจาก
เรา� � เขาทัง้หลายก็เชื่อฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์
และกลับไป  ไม่ได้  สู้ รบกับเยโรโบอมั

การสรา้งหวัเมืองเพื่อป้องกัน
5 และเรโหโบอมัประทับในกรุงเยรูซาเล็ม และพระองค์

ทรงสรา้งหวัเมืองเพื่อป้องกันในยูดาห์ 6  พระองค์ ทรงสรา้ง
เมืองเบธเลเฮม เอตาม เทโคอา 7 เบธซูร์ โสโค  อด ุลลัม 8 กัท
มาเรชาห์ และศิฟ 9 อาโดราอมิ ลาคีช และอาเซคาห์ 10 โศ
ราห์ อยัยาโลน และเฮโบรน หวัเมืองซ่ึ งม ีป้อมท่ี อยู ่ในยู
ดาห์และในเบนยามิน 11  พระองค์ ทรงเสรมิป้อมปราการ
ให ้แข็งแกรง่ และส่ง ผู้บังคับบัญชาไปประจําการในป้อม
เหล่าน้ัน และทรงสะสมเสบียงอาหาร  น้ํามัน และน้ําองุน่
12 และพระองค์ทรงเก็บโล่และหอกไว้ในหวัเมืองทัง้ปวง
และกระทําให้หวั เมืองเหล่า น้ันแข็งแรงมาก  พระองค์ จึง
ทรงยดึยูดาห์และเบนยามินไว ้ได้ 13 และปุโรห ิตก ับคนเลวี
ซ่ึงอยู่ในอสิราเอลทัง้สิน้ได้ เข ้ามาหาพระองค์จากเขตแดน
ซ่ึงเขาอาศัยอยู่

เยโรโบอมัได้ ขับไล่ พวกปุโรห ิตก ับคนเลว ีออก 
14 เพราะคนเลวีละทิง้ ทุ่งหญ้าและ ท่ีบ้าน ซ่ึง เขายดึถือ

เป็นกรรมสิทธิ์และมายงัยูดาห์และเยรูซาเล็ม เพราะเยโร
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โบอมัและโอรสของพระองค์ ได้  ขับไล่ เขาทัง้หลายออกจาก
ตําแหน่งปุโรหติของพระเยโฮวาห์ 15 และพระองค์ทรงแต่ง
ตัง้ปุโรหติของพระองค์ขึ้นสําหรบัปู ชน ียสถานสูงทัง้หลาย
และสําหรบัเมษปิศาจ และสําหรบัรูปลูกววัซ่ึงพระองค์ทรง
สรา้ง ขึ้น 16 และ บรรดา ผู้ ท่ี ปักใจ แสวง หา พระ เย โฮ วาห์
พระเจ้าของอสิราเอลก็ ติ ดตามเขาทัง้หลายมาจากตระกูล
ทัง้ปวงของอสิราเอลยงัเยรูซาเล็ม เพื่อถวายสัตวบู ชาต ่อ
พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าแหง่บรรพบุรุษของเขาทัง้หลาย 17 เขา
ทัง้หลายได้เสรมิกําลังให้ราชอาณาจักรของยูดาห์ และได้
กระทําให้เรโหโบอมัโอรสของซาโลมอนเข้มแข็งอยู ่ได้ สาม
ปี เพราะเขาทัง้หลายดําเนินอยู่สามปีในวถีิของดาวดิและ
ซาโลมอน

 ราชวงศ์ ของเรโหโบอมั
18 เรโหโบอมัทรงรบัมาหะลัทธิดาของเยรโีมทโอรสของ

ดาวดิเป็นมเหสี และอาบีฮาอ ิลบ ุตรสาวของเอลีอบั บุตร
ชายเจสซี 19 และพระนางก็ ประสูติ โอรสให ้พระองค์  คือ  เยอ 
ูช เชมาริยาห์ และศาฮมั 20 ภายหลังพระองค์ ก็ ทรงรบัมา
อาคาห์ธดิาของอบัซาโลม  ผู้ ซ่ึงประสู ติ  อาบ ียาห์ อทัทัย
ศีศา และเชโลมิทให ้พระองค์ 21 เรโหโบอมัทรงรกัมาอาคาห์
ธดิาของอบัซาโลมมากกวา่มเหสีและนางสนมของพระองค์ 
ทัง้สิน้ ( พระองค์  มี  มเหสี  สิ บแปดองค์และนางสนมหกสิบ
คนและให้กําเนิดโอรสยี ่สิ บแปดองค์และธดิาหกสิบองค์�
22 และเรโหโบอมัทรงแต่งตัง้ให ้อาบ ียาห์โอรสของมาอา
คาห์เป็นโอรสองค์ ใหญ่  ให ้เป็นประมุขท่ามกลางพี่น้องของ
ตน เพราะพระองค์ทรงตัง้พระทัยจะให้ ท่านเป็นกษั ตร ิย์
23และพระองค์ทรงจัดการอยา่งฉลาด และแจกจ่ายบรรดา
โอรสของพระองค์ไปทัว่แผ่นดินทัง้สิน้ของยูดาห์และของ
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เบนยามิน ในหวัเมืองท่ี มี ป้อมทัง้สิน้ และพระองค์ประทาน
เสบียงอาหารให้อยา่งอุ ดม และพระองค์ทรงประสงค์ มเหสี  
มากมาย 

12
เรโหโบอมัทรงทอดทิง้พระเจ้า (1 พกษ 14:21-24)

1 ต่อมาเม่ือราชอาณาจักรของเรโหโบอมัตั ้งม ่ันคงและ
แข็งแรงแล้ว  พระองค์ ทรงทอดทิง้พระราชบัญญั ติ ของพระ
เยโฮวาห ์เสีย และอสิราเอลทัง้ปวงก็ทิง้พรอ้มกับพระองค์ 
ด้วย 

 ช ิชกักษั ตร ิย ์แห ่ งอ ียปิต์ บุ  กรุ กกรุงเยรูซาเล็ม (1 พกษ
14:25-28)

2  อยู ่มาในปี ท่ี หา้แห่งกษั ตร ิยเ์รโหโบอมั เพราะเขาทัง้
หลายได้ละเมิดต่อพระเยโฮวาห์  ช ิชกักษั ตร ิย ์แห ่ งอ ียปิต์
เสด็จ ขึ้น มา สู้ รบ เยรูซาเล็ม 3  มี รถ รบ หน่ึง พัน สอง รอ้ย
คัน และ พล ม้า หก หม่ืน คน และ พล ผู้ มาก ับ พระองค์ จาก
อยีปิต์นับไม่ถ้วนคือ ชาวลิ บน ีคนสุคีอมิ และคนเอธโิอเปีย
4 และพระองค์ทรงยดึหวัเมืองท่ี มี ป้อมของยูดาห์และมายงั
เยรูซาเล็ม 5  แล ้วเชไมอาห ์ผู้  พยากรณ์  ได้ มาเฝ้าเรโหโบอมั
และบรรดาเจ้านายแหง่ยูดาห์  ผู้ มาประชุมกันอยู ่ท่ี เยรูซา
เล็ มด ้วยเรือ่งช ิชกั และกล่าวแก่เขาทัง้หลายวา่ �พระเยโฮ
วาหต์ร ัสด ังน้ี วา่  เจ้ าได้ละทิง้เรา เราจึงได้ละทิง้เจ้าให ้อยู ่
ในมือของช ิชกั � 6  แล ้วเจ้านายแห ่งอ ิสราเอลและกษั ตร ิ
ย ์ได้ ถ่อมตนลงและกล่าววา่ �พระเยโฮวาห์ทรงชอบธรรม
แล้ว� 7 เม่ือพระเยโฮวาห์ทรงเห ็นว ่าเขาทัง้หลายถ่อมตัว
ลง พระวจนะของพระเยโฮวาห ์ได้ มาถึงเชไมอาห ์วา่ �เขา
ทัง้หลายได้ถ่อมตัวลงแล้ว เราจึงจะไม่ทําลายเขา  แต่ เรา
จะประสาทการชว่ยใหพ้้นแก่เขาบ้าง และพระพิโรธของเรา
จะไม่เทลงมาเหนือเยรูซาเล็มโดยมือของช ิชกั 8  อยา่งไรก็
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ดี เขาทัง้หลายต้องเป็นผู้ รบัใช ้ของช ิชกั เพื่อเขาทัง้หลาย
จะได้ทราบความแตกต่างระหวา่งการรบัใช้ เราและรบัใช้
ราชอาณาจักรทัง้หลายของแผ่นดินโลก� 9  ช ิชกักษั ตร ิย ์
แห ่ งอ ียปิต์ จึงขึ้นมาต่อสู้ เยรูซาเล็ม  พระองค์ ทรงเก็บเอา
ทรพัย ์สิ นแหง่พระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และทรพัย ์สมบัติ 
ในพระราชวงั  พระองค์ ทรง เก็บ เอา ไปทุกอยา่ง  พระองค์ 
ทรงเก็บเอาโล่ทองคําซ่ึงซาโลมอนทรงสรา้งไว้น้ันไปด้วย
10 และกษั ตร ิยเ์รโหโบอมัทรงทําโล่ ทองสัมฤทธิ ์ขึ้นแทน
และได้มอบไว้ในมือของทหารรกัษาพระองค์  ผู้ เฝ้าทวาร
พระราชวงั 11 และกษั ตร ิย์เสด็จเข้าไปในพระนิเวศของพระ
เยโฮวาห ์เม่ือไร ทหารรกัษาพระองค์ ก็ มาถือโล่ น้ัน  แล ้วนํา
กลับไปเก็บไว้ในหอ้งทหารรกัษาพระองค์ ตามเดิม 12 และ
เม่ือพระองค์ทรงถ่อมพระองค์ ลง พระพิโรธของพระเยโฮ
วาห ์ก็ หนัไปเสียจากพระองค์  มิได้ ทําลายพระองค์อยา่งสิน้
เชงิ ยิง่กวา่น้ั นอ ีกสภาพการณ์ ก็ ย ังด ี อยู ่ในยูดาห์

การสิน้พระชนม์ของเรโหโบอมั (1 พกษ 14:31)
13  กษัตรยิ ์เรโห โบ อมั จึง สถาปนา พระองค์ ขึ้น ใน กรุง

เยรูซาเล็ม และ ทรง ครอบ ครอง เม่ือ เรโห โบ อมั ทรง เริม่
ครอบครองน้ั นม ีพระชนมายุ สี ่ สิ บเอด็พรรษา และพระองค์
ทรง ครอบ ครอง สิบ เจ็ด ปี ใน กรุง เยรูซาเล็ม อนั เป็น เมือง
ซ่ึง พระ เย โฮ วาห์ทรง เลือกสรร ไว้จาก ตระกูล ต่างๆ ทัง้ สิน้
ของ อสิราเอล เพื่อ จะ ตัง้ พระนาม ของ พระองค์ ไว ้ ท่ี น่ัน 
พระมารดาของพระองค์ทรงพระนามวา่นาอามาห์คนอมั
โมน 14 และ พระองค์ ได้ ทรง กระทํา การ ชัว่ รา้ย เพราะ
พระองค์ ไม่ ตัง้พระทัยของพระองค์ ท่ี จะแสวงหาพระเยโฮ
วาห์ 15 ส่วนพระราชกิจของเรโหโบอมั  ตัง้แต่ ต้นจนสุดท้าย
 มิได้ บันทึกไว้ในหนังสือของเชไมอาห ์ผู้  พยากรณ์ และของ
อดิโดผู้ทํานายตามแบบพงศาวดารหรอื  มี สงครามเรือ่ยไป
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อยู่ระหวา่งเรโหโบอมัและเยโรโบอมั 16 และเรโหโบอมัก็
ล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาก็ฝังพระ
ศพไว้ในนครดาวดิ และอาบียาห์ราชโอรสของพระองค์ ได้ 
ขึ้นครอบครองแทนพระองค์

13
 อาบ ียาหค์รอบครองเหนือยูดาห์ (1 พกษ 15:1-2)

1 ในปี ท่ี  สิ บแปดแหง่รชักาลของกษั ตร ิยเ์ยโรโบอมั  อาบ 
ียาห ์ได้ เริม่ครอบครองเหนือประเทศยูดาห์ 2  พระองค์ ทรง
ครอบ ครอง ใน เยรูซาเล็ม สาม ปี พระ ชนนี ของ พระองค์ มี 
พระนามวา่มีคายาหธ์ดิาของอุ ร ีเอลแห ่งก ิเบอาห์  มี สงคราม
ระหวา่งอาบียาห์และเยโรโบอมั 3  อาบ ียาห์เสด็จออกทํา
สงคราม  มี กองทัพทหารชาํนาญศึกเป็นคนคัดเลือกแล้วส่ี
แสนคน และเยโรโบอมัได้ตัง้แนวรบสู้กับพระองค์ด้วยคน
คัดเลือกแล้วเป็นทแกล้วทหารแปดแสนคน 4 และอาบยีาห์
ทรงลุกยนือยู่บนภูเขาเศมาราอมิซ่ึงอยู่ในถิน่เทือกเขาเอ
ฟราอมิ และตร ัสว ่า �ข้าแต่เยโรโบอมัและอสิราเอลทัง้
ปวง ขอฟังข้าพเจ้า 5  ไม่ ควรหรอืท่ีท่านทัง้หลายจะรู ้วา่ พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลพระราชทานตําแหน่งกษั 
ตร ิย์เหนื ออ ิสราเอลเป็นนิตย ์แก่  ดาวดิ และลูกหลานของ
พระองค์โดยพันธสัญญาเกลือ 6 ถึงกระน้ันเยโรโบอมับุตร
ชายเนบัท ข้าราชการของซาโลมอนโอรสของดาวดิ  ได้  ลุ 
กขึ้นกบฏต่อเจ้านายของตน 7 และมีคนถ่อยคนอนัธพาล
บางคนมัว่สุมกั นก ับเขาและขันสู้กับเรโหโบอมัโอรสของซา
โลมอน เม่ือเรโหโบอมัยงัเด็กอยู่และใจออ่นแอต้านทานไม่ 
ไหว 8 และบัดน้ีท่านคิดวา่จะต่อต้านราชอาณาจักรของพระ
เยโฮวาห์ ซ่ึงอยู่ ในมือของลูกหลานของดาวดิ เพราะท่าน
ทัง้หลายเป็นคนหมู่ ใหญ่ และมีลูกววัทองคําซ่ึงเยโรโบอมั
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สรา้งไว ้ให ้ท่านเป็นพระ 9 ท่านทัง้หลายมิ ได้  ขับไล่  ปุ โรหติ
ของพระเยโฮวาห์ ลูกหลานของอาโรน และคนเลวีออกไป
และตัง้ปุโรหติสําหรบัตนเองอยา่งชนชาติทัง้หลายหรอื  ผู้ 
ใดท่ีนําววัหนุ่มและแกะผู้ เจ ็ดตัวมาชาํระตัวให ้บรสุิทธิ ์ ไว ้จะ
ได้เป็นปุโรหติของสิง่ท่ี ไม่ใช ่ พระ 10  แต่ สําหรบัเราทัง้หลาย
พระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้าของเราทัง้หลาย และเราทัง้
หลายมิ ได้ ทอดทิง้พระองค์ เรามี ปุ โรหติผู้ ปรนนิบัติ พระเยโฮ
วาห์ เป็นลูกหลานของอาโรน ทั ้งม ี คนเลว ีทํางานหน้าท่ีของ
เขาทัง้หลาย 11 เขาถวายเครือ่งเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห ์ทุ 
กเชา้ทุกเยน็ ทัง้เครือ่งหอม ตัง้ขนมปังหน้าพระพักตร์บน
โต๊ะบร ิสุทธ ์ิ และดูแลคันประทีปทองคําพรอ้มทัง้ตะเกียง  
เพื่อให ้ประทีปลุกอยู ่ทุ กเยน็ เพราะเราได้รกัษาพระบัญชา
กําชบัของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา  แต่ ท่านได้ทอดทิง้
พระองค์ เสีย 12 และดู เถิด พระเจ้าทรงอยู่กับเรา ทรงเป็น
ผู้บังคับบัญชาของเรา และปุโรหติของพระองค์ พร ้อมกับ
แตรศึกพรอ้มท่ีจะเป่าเรยีกทําสงครามต่อสู้กั บท ่าน  โอ ข้า
แต่ประชาชนอสิราเอล ขออยา่ต่อสู้กับพระเยโฮวาหพ์ระเจ้า
แหง่บรรพบุรุษของท่าน เพราะท่านจะชนะไม่ ได้ � 13 เยโร
โบอมัได้ส้องสุมผู้คนไว้เพื่อจะออ้มมาหาเขาจากเบื้องหลัง
ดังน้ันกองทหารของท่านจึงอยู่ข้างหน้ายูดาห์ และกองซุ่ม
ก็ อยู ่ข้างหลังเขา 14 และเม่ือยูดาห ์มองดู  ข้างหลัง  ดู  เถิด 
การศึ กก ็ อยู ่ข้างหน้าและข้างหลังเขา และเขาทัง้หลายก็
รอ้งทูลต่อพระเยโฮวาห์ และบรรดาปุโรห ิตก ็ เป่าแตร 15  
แล ้วคนของยูดาห ์ก็ ตะเบ็งเสียงรอ้งทํานองศึกและเม่ือคนยู
ดาห ์ตะโกน  อยู ่มาพระเจ้าทรงให้เยโรโบอมัและอสิราเอล
ทัง้ปวงพ่ายแพ้ไปต่ออาบียาห์และยูดาห์ 16 คนอสิราเอล
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ได้ หนี ต่อหน้ายูดาห์ และพระเจ้าทรงมอบเขาไว้ในมือของ
เขาทัง้หลาย 17  อาบ ียาห์และประชาชนของพระองค์ ก็ ฆ่า
เขาเสียมากมาย คนอสิราเอลท่ีคัดเลือกแล้วจึงล้มตายหา้
แสนคน 18  น่ี แหละคนอสิราเอลก็ ถู กปราบปรามในครัง้น้ัน
และคนยูดาห ์ก็  ชนะ เพราะเขาพึ่งพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าแหง่
บรรพบุรุษของเขา 19 และอาบียาห ์ได้  ติ ดตามเยโรโบอมั
และยดึเอาหวัเมืองจากพระองค์ คือเมืองเบธเอลกับชนบท
ของเมืองน้ัน และเยชานาห์กับชนบทของเมืองน้ัน และเอ
โฟรนกับชนบทของเมืองน้ัน

การสิน้พระชนม์ของเยโรโบอมั (1 พกษ 14:19-20)
20 เยโรโบอมัมิ ได้ ฟ้ืนอาํนาจของพระองค์ในรชัสมัยขอ

งอาบียาห์ และพระเยโฮวาห์ทรงประหารพระองค์  พระองค์  
ก็  สิน้พระชนม์ 

ครอบครวัของอาบยีาห์
21  แต่  อาบ ียาห ์ก็  มี อาํนาจยิง่ขึ้น และมี มเหสี  สิ บส่ี องค์  

ให ้กําเนิดโอรสยี ่สิ บสององค์ และธดิาสิบหกองค์ 22 ราชกิจ
นอกน้ันของอาบียาห์  วธิ ีการและพระดํารสัของพระองค์ ได้ 
บันทึกไวใ้นหนังสือของผู้ พยากรณ์ อดิโด

14
การสิน้พระชนม์ของอาบียาห์ อาสาขึ้นครองแทน (1

พกษ 15:7-10)
1  อาบ ียาห์จึงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์

เขา ก็ ฝัง พระ ศพ ไว้ ใน นคร ดา วดิ และ อาสา โอรส ของ
พระองค์ ได้ ขึ้นครองแทนพระองค์ ในรชักาลของอาสาแผ่น
ดินได้สงบอยู ่สิ บปี 2 และอาสาทรงกระทําสิง่ท่ี ดี และชอบ
ใน สาย พระ เนต รพ ระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ พระองค์ 3  
พระองค์ ทรงกําจัดแท่นบูชาพระต่างด้าวและปู ชน ียสถาน
สูงทัง้หลาย และพัง เสาศั กด ์ิ สิทธิ ์ ลง และได้ โค ่นเสา รูป
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เคารพเสีย 4 และทรงบัญชาให ้ยู ดาห์แสวงหาพระเยโฮวาห์
พระเจ้าแหง่บรรพบุรุษของตน และให้รกัษาพระราชบัญญั 
ติ และพระบัญญั ติ 5  พระองค์ ทรงกําจัดปู ชน ียสถานสูงและ
แท่นเครือ่งหอมออกเสียจากหวัเมืองทัง้สิน้ของยูดาห ์ด้วย 
และราชอาณาจักรก็ ได้ สงบอยู ่ภายใต้  พระองค์ 6  พระองค์ 
ทรงสรา้งหวัเมืองท่ี มี ป้อมในยูดาห์ เพราะแผ่นดิ นก ็ สงบ  
พระองค์  มิได้ ทําสงครามในปี เหล่าน้ัน เพราะพระเยโฮวาห์
ทรงประทานการหยุดพักสงบแก่ พระองค์ 7 และพระองค์
ตรสักับยูดาห ์วา่ � ให ้เราทัง้หลายสรา้งหวัเมืองเหล่าน้ี ล้อม
ด้วยกําแพง  หอคอย  ประตูเมือง และดาน  แผ่ นดินยงัเป็น
ของเรา เพราะเราได้แสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา
เราได้แสวงหาพระองค์ และพระองค์ ได้ ทรงประทานการ
หยุดพักสงบทุ กด ้าน� เขาทัง้หลายจึงสรา้งและจําเรญิขึ้น
8 และอาสาทรงมีกองทัพสรรพด้วยโล่ ใหญ่ และหอกจากยู
ดาห์สามแสนคน และจากเบนยามินซ่ึงถือโล่และโก่งธนู
สองแสนแปดหม่ืนคน ทัง้สิน้เป็นทแกล้วทหาร

การชนะยิง่ใหญ่ของอาสาเหนือเศ-ราห์ (2 พศด 16:8)
9 เศ-ราห์ชาวเอธโิอเปียได้ออกมาต่อสู้ กับเขาทัง้หลาย

ด้วยกองทัพหน่ึงล้านคน และรถรบสามรอ้ยคันมาถึงเมือ
งมาเรชาห์ 10 และอาสาทรงยกออกไปปะทะกับเขา และ
เขา ทัง้ หลาย ก็ ตัง้ แนวรบ ใน หุบ เขา เศฟาธาห ์ท่ี มา เร ชาห์
11 และอาสารอ้งทูลต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ 
วา่ �ข้าแต่พระเยโฮวาห์  ไม่มี  ผู้ ใดชว่ยได้อยา่งพระองค์ ใน
การสู้รบกันระหวา่งผู้ ท่ี  มี กําลั งก ับผู้ ท่ี  ไม่มี  กําลัง  โอ ข้าแต่
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ทัง้หลาย ขอทรงชว่ย
พวกข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ทัง้หลายพึ่งพระองค์ ข้า
พระองค์ทัง้หลายมาต่อสู้กับชนหมู่ ใหญ่  น้ี ในพระนามของ
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พระองค์  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  พระองค์ ทรงเป็นพระเจ้า
ของข้าพระองค์ ทัง้หลาย ขออยา่ ให ้มนษุย ์ชนะพระองค์�
12 พระเยโฮวาห์จึงทรงให้ชาวเอธโิอเปียพ่ายแพ้ต่ออาสา
และ ต่อ ยูดาห์ และชาว เอธิ โอ เปี ยก ็ หนี  ไป 13 อาสาและ
พล ท่ี อยู ่กับ พระองค์ ก็  ไล่ ตาม เขา ไป ถึง เมือง เก-ราร์ และ
ชาวเอธิโอเปี ยล ้มตายมากจนไม่เหลือสักชวีติเดียว เพราะ
เขา ได้ แตก พ่าย ต่อ พระ พักตร์พระ เย โฮ วาห์ และ กองทัพ
ของพระองค์ คนยูดาห ์ได้  เก ็บของท่ีรบิได้มากมายนักหนา
14 และเขาก็ โจมตี บรรดาหวัเมืองรอบเมืองเก-ราร์ เพราะ
วา่ความกลัวพระเยโฮวาห์น้ันมาครอบเขาทัง้หลาย เขาได้
ปล้นหวัเมืองทัง้สิน้ เพราะมีของท่ีรบิได้ในน้ันมาก 15 และ
เขาได้ โจมตี  เต็นท์ ของผู้ ท่ี  มี  ววั และเอาแกะไปมากมายและ
อูฐด้วย  แล ้วเขาก็ กล ับไปยงัเยรูซาเล็ม

15
 ผู้  พยากรณ์ อาซารยิาหเ์ตือนอาสา

1 พระวญิญาณของพระเจ้าเสด็จมาสถิ ตก ับอาซารยิาห ์
บุ ตรชายโอเดด 2 และท่านออกไปเฝ้าอาสาทูลพระองค์ 
วา่ �ข้าแต่ อาสา และ ยูดาห์ กับ เบนยามินทัง้ปวง ขอจง
ฟังข้าพเจ้า พระเยโฮวาห์ทรงสถิ ตก ั บท ่านทัง้หลาย ต่อ
เม่ือท่านทัง้หลายอยู่กับพระองค์ ถ้าท่านทัง้หลายแสวงหา
พระองค์ ท่านก็จะพบพระองค์  แต่ ถ้าท่านทัง้หลายทอดทิง้
พระองค์  พระองค์ จะทรงทอดทิง้ท่านทัง้หลาย 3 อสิราเอล
อยูป่ราศจากพระเจ้าเท่ียงแท้เป็นเวลานาน และไม่ มี  ปุ โรหติ
ผู้ สัง่สอน และไม่ มี  พระราชบัญญัติ 4  แต่ เม่ือถึงคราวเขา
ทุกข์ ยากลําบาก เขาหนัมาหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิส
ราเอลและแสวงหาพระองค์ เขาทัง้หลายก็พบพระองค์ 5 ใน
สมัยน้ันไม่ มี  สันติ ภาพแก่ ผู้  ท่ี ออกไปหรอืผู้ ท่ี  เข้ามา เพราะมี
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การวุน่วายอยู่มากมายรบกวนชาวเมืองทัง้หลายน้ัน 6 เขา
แตกแยกกันเป็นพวกๆ  ประชาชาติ ต่อประชาชาติและเมือง
ต่อเมือง เพราะพระเจ้าทรงรบกวนเขาด้วยความทุกข์ยาก
ทุกอยา่ง 7  แต่ ท่านทัง้หลายจงกล้าหาญ อยา่ใหมื้อของท่าน
ออ่นลง เพราะวา่กิจการของท่านจะได้รบับําเหน็จ�

อาสานําการปฏิ รู ปและการฟ้ืนฟู ใหม่  มาสู่  ประเทศ 
8 เม่ืออาสาทรงสดับถ้อยคําเหล่าน้ี คือคําพยากรณ์ของ

โอ เดด ผู้ พยากรณ์  พระองค์  ก็ ทรง มี พระทัย กล้า ขึ้น ทรง
กําจัดสิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนจากแผ่นดินยูดาห์และเบนยา
มินสิน้ และจากหวัเมืองซ่ึงพระองค์ยดึมาได้จากถิน่เทือก
เขาเอฟราอมิ และพระองค์ทรงซ่อมแซมแท่นบูชาของพระ
เยโฮวาห์ ซ่ึงอยู ่หน ้ามุขพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ 9 และ
พระองค์ทรงรวบรวมยูดาห์และเบนยามินทัง้ปวง และคน
เหล่าน้ันจากเอฟราอมิ  มน ัสเสห์ และจากสิเมโอน  ผู้ อาศัย
อยู่ กับ เขาทัง้หลาย เพราะคนเป็นจํานวนมากได้ หลบหนี 
มาหาพระองค์จากอสิราเอล เม่ือเขาเห ็นว ่าพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของพระองค์สถิ ตก ับพระองค์ 10 เขาทัง้หลายชุ มน ุ
มกั นที ่เยรูซาเล็มในเดือนท่ีสามของปี ท่ี  สิ บหา้ในรชักาลของ
อาสา 11 เขาทัง้หลายถวายสัตวบูชาแด่พระเยโฮวาห์ในวนั
น้ันจากข้าวของท่ีเขาได้รบิมา  มี ววัผู้ เจ ็ดรอ้ยตัวและแกะ
เจ็ดพันตัว 12 และเขาก็ เข ้าทําพันธสัญญาท่ีจะแสวงหาพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าแหง่บรรพบุรุษของเขา ด้วยสุดจิตสุดใจ
ของเขา 13 และวา่ผู้ใดท่ี ไม่ แสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้า
แห ่งอ ิสราเอลควรจะมีโทษถึงตาย  ไม่ วา่เล็กหรอืใหญ่ ชาย
หรอืหญิง 14 เขาทัง้หลายได้กระทําสัตย์ปฏิญาณต่อพระ
เยโฮวาห์ด้วยเสียงอนัดัง และด้วยเสียงโห ่รอ้ง และด้วย
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เสียงแตรและแตรทองเหลืองขนาดเล็ก 15 และยูดาห์ทัง้
ปวงก็เปรมปร ีดิ ์เพราะสัตย์ปฏิญาณน้ัน เพราะเขาทัง้หลาย
ได้ปฏิญาณด้วยสุดใจของเขา และได้แสวงหาพระองค์ด้วย
สิน้ความปรารถนาของเขา และเขาทัง้หลายก็พบพระองค์
และพระเยโฮวาห์ทรงประทานให้เขาหยุดพักสงบรอบด้าน
16  แม้ว ่ามาอาคาห์พระมารดาของกษั ตร ิย ์อาสา  พระองค์  ก็ 
ทรงถอดเสียจากเป็นพระราชชนนี เพราะพระนางได้กระทํา
รูปเคารพอนัน่าเกลียดน่าชงัในเสารูปเคารพ อาสาทรงโค่ 
นร ูปเคารพของพระนางลง และบดและเผาเสียท่ี ลําธาร
ขิดโรน 17  แต่ ย ังม ิ ได้ กําจัดปู ชน ียสถานสูงออกเสียจาก
อสิราเอล  อยา่งไรก็ดี พระทัยของอาสาก็ บรสุิทธิ ์ตลอดรชั
สมัยของพระองค์ 18 และพระองค์ทรง นําของ อุทิศถวาย
ของราชบิดาของพระองค์และข้าวของท่ี พระองค์ เองทรง
อุทิศถวาย  มีเงนิ และทองคํา และเครือ่งใช ้เข ้าไปในพระ
นิเวศของพระเจ้า 19 และไม่ มี สงครามอกีจนปี ท่ี สามสิบหา้
ในรชักาลของอาสา

16
สงครามระหวา่งอาสากับบาอาชา (1 พกษ 15:16-22)

1 ในปี ท่ี สามสิบหกแหง่รชักาลอาสา บาอาชากษั ตร ิย ์แห ่ 
งอ ิสราเอลขึ้นมาต่อสู้ กับยูดาห์และได้สรา้งเมืองรามาห์
เพื่อวา่พระองค์จะมิทรงให้คนหน่ึงคนใดออกไปหรอืเข้ามา
หาอาสากษั ตร ิย์ของยูดาห์ 2  แล ้วอาสาทรงเอาเงนิและ
ทองคําจากคลังของพระนิเวศของพระเยโฮวาห์และราช
สํานัก และส่งไปให้เบนฮาดัดกษั ตร ิย ์แห ่งซีเรยีผู้ประทับใน
เมืองดามัสกั สว ่า 3 � ขอให ้ มี สัญญาไมตรีระหวา่งข้าพเจ้า
และท่านดังท่ี มี  อยู ่กับพระชนกของข้าพเจ้าและพระชนก
ของท่าน  ดู  เถิด ข้าพเจ้าได้ส่งเงนิและทองคํามายงัท่าน ขอ
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เสด็จไปทําลายสัญญาไมตรขีองท่านซ่ึ งม ีกับบาอาชากษั ตร ิ
ย ์แห ่ งอ ิสราเอล เพื่อเขาจะถอยทัพไปจากข้าพเจ้า� 4 และ
เบนฮาดัดทรงเชื่อฟังกษั ตร ิย ์อาสา และส่งผู้บังคับบัญชา
กองทัพของพระองค์ไปต่อสู้กับหวัเมืองของอสิราเอล และ
เขาทัง้หลายโจมตีเมืองอ ิโยน  ดาน เอเบลมาอมิ และหวั
เมืองคลังหลวงทัง้สิน้ของนัฟทาลี 5 และต่อมาเม่ือบาอาชา
ทรงได้ยนิเรือ่งน้ัน  พระองค์ ทรงหยุดสรา้งเมืองรามาห์ และ
ให้พระราชกิจของพระองค์ หยุดยัง้ 6  แล ้วกษั ตร ิย์อาสาทรง
นํายูดาห ์ทัง้ สิน้ และเขาทัง้หลายขนหนิของเมืองรามาห์
และเครือ่งไม้ของเมืองน้ัน ซ่ึงบาอาชาใช้สรา้งอยู ่น้ัน และ
เอามาสรา้งเมืองเกบาและเมืองมิสปาห์

พระเจ้าทรงติเตียนอาสาเรือ่งการประนี ประนอม 
7 ครัง้น้ันฮานานี ผู้ ทํานายได้มาเฝ้าอาสากษั ตร ิย์ของยู

ดาห์ และทูลพระองค์ วา่ �เพราะท่านพึ่งกษั ตร ิย์ของซีเรยี
และ มิ ได้ พึ่งพระ เยโฮวาห์พระเจ้าของ ท่าน เพราะฉะน้ัน
กองทัพของกษั ตร ิย ์ซี เรยี จึง ได้หลุดพ้ นม ือท่านไป 8 คน
เอธโิอเปียและชาวลิ บน ี ไม่ เป็นกองทัพมห ึมา  มี รถรบและ
พลม้ามากเหลือหลายหรอื  แต่ เพราะท่านพึ่งพระเยโฮวาห์
 พระองค์ ทรงมอบเขาทัง้หลายไว้ในมือของท่าน 9 เพราะ
วา่พระเนตรของพระเยโฮวาห์ไปมาอยู่ เหนือแผ่นดินโลก
ทัง้สิน้ เพื่อสําแดงฤทธานุภาพของพระองค์โดยเหน็แก่ ผู้  
เหล่ าน้ั นที ่ มี ใจจรงิต่อพระองค์ ในเรือ่งน้ีท่านได้กระทําการ
อยา่งโง ่เขลา เพราะตัง้แต่ น้ี ไปท่านจะมีการศึกสงคราม�
10 และอาสาก็ทรงกริว้ต่อผู้ทํานายน้ัน และจับเขาจําไว้ใน
คุก เพราะพระองค์ทรงเกรีย้วกราดแก่เขาในเรือ่งน้ี และ
อาสาทรงข่มเหงประชาชนบางคนในเวลาเดียวกันน้ันด้วย
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11 และดู เถิด พระราชกิจของอาสา  ตัง้แต่ ต้นจนสุดท้าย  ได้ 
บันทึกไวใ้นหนังสือของกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาหแ์ละอสิราเอล

การสิน้พระชนม์ของอาสา (1 พกษ 15:23-24)
12 ในปี ท่ี สามสิบเก้าแหง่รชักาลของพระองค์ อาสาทรง

เป็นโรคท่ีพระบาทของพระองค์ และโรคของพระองค์ ก็  รา้ย
แรง  แม้ เป็นโรคอยู ่พระองค์  ก็  มิได้ ทรงแสวงหาพระเยโฮ
วาห์  แต่  ได้ แสวงหาความชว่ยเหลือจากแพทย์ 13 และอาสา
ทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์  สิน้พระชนม์ 
ในปี ท่ีส่ี  สิ บเอด็แหง่รชักาลของพระองค์ 14 เขาทัง้หลายฝัง
พระศพไว้ในอุโมงค์ของพระองค์ ซ่ึงพระองค์ ได้ สกัดออก
เพื่อพระองค์ในนครดาวดิ เขาวางพระศพของพระองค์ ไว ้
บนแท่นซ่ึ งม ีเครือ่งหอมต่างๆเต็มไปหมด ซ่ึงชา่งปรุงเครือ่ง
หอมได้ ปรุ งไว้ และเขาทัง้หลายก็ก่อเพลิงใหญ่โตถวายพระ
เกียรติ พระองค์ 

17
เยโฮชาฟัทครอบครองแทนอาสา (1 พกษ 15:24)

1 เยโฮชาฟัทโอรสของพระองค์ครอบครองแทนพระองค์
และทรงเสรมิกําลังพลต่อสู้ อสิราเอล 2  พระองค์ ทรงวาง
กําลังพลไว้ในหวัเมืองท่ี มี ป้อมทัง้ปวงของยูดาห์ และทรง
ตัง้ทหารประจําป้อมในแผ่นดินยูดาห์ และในหวัเมืองเอฟ
ราอมิ ซ่ึงอาสาราชบิดาของพระองค์ ได้ ยดึไว้ 3 พระเยโฮวาห์
ทรงสถิ ตก ับเยโฮชาฟัท เพราะพระองค์ทรงดําเนินในทาง
เบื้องต้นๆของดาวดิราชบิดาของพระองค์  พระองค์  มิได้ ทรง
แสวงหาพระบาอลั 4  แต่  ได้ แสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของพระราชบิดาของพระองค์ และดําเนินในพระบัญญั ติ 
ของพระองค์  มิได้ ทรงดําเนินตามการกระทําของอสิราเอล
5 เพราะ ฉะ น้ัน พระ เย โฮ วาห์ทรง สถาปนา ราช อาณาจักร
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ไว้ ใน พระหตัถ์ ของ พระองค์ และ สิน้ ทัง้ ยู ดาห ์ก็ นํา เครือ่ง
บรรณาการมาถวายเยโฮชาฟัท  พระองค์ จึ งม ี ทรพัย ์มัง่คัง่
อยา่งยิง่และมี เกียรติ  มาก 

 การฟ้ืนฟู กันใหม่ในสมัยเยโฮชาฟัท
6 พระทัยของพระองค์ เข ้มแข็งขึ้นในพระมรรคาของพระ

เยโฮวาห์  พระองค์ จึงทรงกําจัดปู ชน ียสถานสูงและบรรดา
เสารูปเคารพเสียจากยูดาห์ 7 ในปี ท่ี สามแหง่รชักาลของ
พระองค์  พระองค์ ทรงใช ้เจ้ านายของพระองค์ คือ เบนฮาอลิ
โอบาดีห์ เศคารยิาห์ เนธนัเอล และมีคายาห์ไปสัง่สอนใน
หวัเมืองของยูดาห์ 8 และคนเลวไีปกับเขาด้วยคือ เชไมอาห์
เนธานิยาห์ เศบาดิยาห์ อาสาเฮล เชมิราโมท เยโฮนาธนั
อาโดนียาห์ โทบียาห์ และโทบาโดนิยาห์  คนเลว ีและพรอ้ม
กับคนเหล่าน้ี มี เอลีชามา และเยโฮรมั  ผู้ เป็นปุโรหติ 9 และ
เขาทัง้หลายได้สัง่สอนในยูดาห์  มี  หน ังสือพระราชบัญญั ติ 
ของพระเยโฮวาห์ไปกับเขาด้วย เขาเท่ียวไปทัว่หวัเมืองทัง้
สิน้แหง่ยูดาห์ และได้สัง่สอนประชาชน

พระเจ้าทรงเสรมิกําลังใหเ้ยโฮชาฟัท
10 ความหวาดกลั วอ ันมาจากพระเยโฮวาห์ตกอยู่เหนือ

บรรดา ราช อาณาจักร แหง่ แผ่น ดิน ต่างๆ ท่ี อยู ่รอบ ยู ดาห์
และเขาทัง้หลายมิ ได้ ทําสงครามกับเยโฮชาฟัท 11 คนฟีลิ
สเตียบางพวกได้นําของกํานัลมาถวายเยโฮชาฟัท และนํา
เงนิมาเป็นบรรณาการ และพวกอาระเบียได้นําฝูงแพะแกะ
คือแกะผู้ เจ ็ดพันเจ็ดรอ้ยตัว และแพะผู้ เจ ็ดพันเจ็ดรอ้ยตัว
มาถวายพระองค์ 12 และเยโฮชาฟัททรงเจรญิใหญ่ยิง่ขึ้น
เป็นลําดับ  พระองค์ ทรงสรา้งป้อมและหวัเมืองคลังหลวงไว้
ในยูดาห์ 13 และพระองค์ทรงมีพระราชกิจมากมายในหวั
เมืองของยูดาห์  พระองค์ ทรงมีทหารเป็นทแกล้วทหารใน
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กรุงเยรูซาเล็ม 14  ต่อไปน้ี เป็นจํานวนตามเรอืนบรรพบุรุษ
ของเขาคือ ของยูดาห์  ผู้ บังคับบัญชากองพั นม ี อดันาห ์ผู้
บังคับบัญชา  พร ้อมกับทแกล้วทหารสามแสนคน 15 ถัดเขา
ไปคือ เยโฮฮานัน  ผู้ บังคับบัญชาพรอ้มกับสองแสนแปด
หม่ืนคน 16 และถัดเขาไปคือ อามัสยาห์  บุ ตรชายศิครี เป็น
คนอาสาสมัครเพื่อการปรนนิบั ติ พระเยโฮวาห ์พร ้อมกับ
ทแกล้วทหารสองแสนคน 17 ของเบนยามินคือ เอลี ยาดา 
ทแกล้วทหารพรอ้มกับคนสองแสนสรรพด้วยธนูและโล่
18 และถัดเขาไปคือ เยโฮซาบาด  พร ้อมกับคนติดอาวุธ
หน่ึงแสนแปดหม่ืนคน 19  เหล่าน้ี เป็นข้าราชการของกษั ตร ิ
ย์ นอกเหนือจากผู้ ท่ี  กษัตรยิ ์ทรงวางไว้ในหวัเมืองท่ี มี ป้อม
ทัว่ตลอดแผ่นดินยูดาห์

18
เยโฮชาฟัททรงเป็นพันธมิตรกับอาหบั (1 พกษ 22:2)

1 ฝ่ายเยโฮชาฟัททรงมี ทรพัย ์มัง่คัง่และเกียรติ ใหญ่  ยิง่ 
และพระองค์ทรงกระทําให้เป็นทองแผ่นเดียวกั นก ับอาหบั
2 ครัน้ล่วงมาหลายปี พระองค์ เสด็จลงไปเฝ้าอาหบัในสะมา
เรยี และอาหบัทรงฆ่าแกะและววัมากมายสําหรบัพระองค์
และสําหรบัพลท่ี มาก ับพระองค์ และทรงชกัชวนพระองค์ 
ให ้ขึ้นไปต่อสู้กับราโมทกิเลอาด 3 อาหบักษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิส
ราเอลตรสักับเยโฮชาฟัทกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห ์วา่ �ท่านจะ
ไป กับข้าพเจ้ายงัรา โมทกิ เลอาดหรอื�  พระองค์ ทูลตอบ
พระองค์ วา่ �ข้าพเจ้าก็เป็นอยา่งท่ีท่านเป็น ประชาชนของ
ข้าพเจ้าก็เป็นดังประชาชนของท่าน เราจะอยู่ กั บท ่านใน
การสงคราม� 4 และเยโฮชาฟัทตรสักับกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสรา
เอลวา่ �ขอสอบถามดูพระดํารสัของพระเยโฮวาห ์วนัน้ี เสี 
ยก ่อน� 5  แล ้วกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลก็เรยีกประชุมพวกผู้ 
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พยากรณ์ ประมาณส่ีรอ้ยคนตรสักับเขาวา่ �ควรท่ีเราจะไป
ตีราโมทกิเลอาดหรอื หรอืเราไม่ควรไป� และเขาทัง้หลาย
ทูลตอบวา่ �ขอเชญิเสด็จขึ้นไปเถิด เพราะพระเจ้าจะทรง
มอบไวใ้นพระหตัถ์ของกษั ตร ิย�์ 6  แต่ เยโฮชาฟัททูลวา่ � ท่ี
น่ี  ไม่มี  ผู้  พยากรณ์ ของพระเยโฮวาห ์อ ีกสักคนหน่ึงหรอืซ่ึง
เราจะสอบถามได้� 7 และกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลทูลเยโฮ
ชาฟั ทวา่ �ย ังม ีชายอกีคนหน่ึง ซ่ึงเราจะให้ทูลถามพระเย
โฮวาห ์ได้  แต่ ข้าพเจ้าชงัเขา เพราะเขาพยากรณ์ แต่ ความ
รา้ยเสมอ  ไม่ เคยพยากรณ์ ความดี  เก ่ียวกับข้าพเจ้าเลย คน
น้ันคื อม ีคายาห ์บุ ตรอิมลาห�์ และเยโฮชาฟัททูลวา่ �ขอก
ษั ตร ิย์อยา่ตร ัสด ่ังน้ันเลย� 8  แล ้วกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล
จึงเรยีกมหาดเล็กคนหน่ึงเข้ามาและตร ัสส ่ังวา่ �ไปพามีคา
ยาห ์บุ ตรอิมลาห์มาเรว็ๆ� 9 ฝ่ายกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลและ
เยโฮชาฟัทกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์ ต่างประทับบนพระท่ี น่ัง ทรง
ฉลองพระองค์  ณ  ท่ี วา่งตรงทางเข้าประตูเมืองสะมาเรยี
และผู้ พยากรณ์ ทัง้ปวงก็ พยากรณ์ ถวายอยู่ 10 และเศเดคี
ยาห ์บุ ตรชายเคนาอะนาห์ จึงเอาเหล็กทําเป็นเขา และพูด
วา่ �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ �ด้วยสิง่เหล่าน้ี  เจ้ าจะผลัก
คนซีเรยีไปจนเขาทัง้หลายถูกทําลาย� � 11 และบรรดาผู้ 
พยากรณ์  ก็  พยากรณ์  อยา่งน้ัน ทูลวา่ �ขอเสด็จขึ้นไปราโม
ทกิเลอาดเถิด และจะมี ชยัชนะ เพราะพระเยโฮวาห์จะทรง
มอบเมืองน้ันไวใ้นพระหตัถ์ของกษั ตร ิย�์

 ผู้  พยากรณ์  มี คายาห ์พยากรณ์ ถึงการสิน้พระชนม์ของ
อาหบั (1 พกษ 22:13-28)

12 และ ผู้ ส่ือสาร ผู้ ไปตามมีคายาห ์ได้ บอกท่านวา่ � ดู  
เถิด ถ้อยคําของบรรดาผู้ พยากรณ์  ก็  พู ดสิง่ท่ี ดี  แก่  กษัตรยิ ์ 
ดุ จปากเดียวกัน  ขอให ้ถ้อยคําของท่านเหมือนอยา่งถ้อยคํา
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ของ คน หน่ึง ใน พวก น้ัน และ พูด แต่ สิ ่ง ท่ี ดี � 13  แต่  มี 
คายาห์ตอบวา่ �พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์ อยู ่ แน่  ฉันใด 
พระเจ้า ของ ข้าพเจ้า ตร ัสว ่า อยา่งไร ข้าพเจ้า จะ พู ดอย ่าง
น้ัน� 14 และ เม่ือ ท่าน มา เฝ้า กษั ตร ิย์  กษัตรยิ ์ตรสั ถาม
ท่านวา่ � มี คายาห์ ควรท่ีเราจะไปตีราโมทกิเลอาดหรอื
หรอืเราไม่ควรไป� และท่านทูลตอบพระองค์ วา่ �ขอเชญิ
เสด็จขึ้นไปและจะมี ชยัชนะ เขาทัง้หลายจะถูกมอบไว้ใน
พระหตัถ์ของพระองค์� 15  แต่  กษัตรยิ ์ตรสักั บท ่านวา่ �เรา
ได้ ให ้ เจ้ าปฏิญาณก่ีครัง้แล้ วว ่า  เจ้ าจะพู ดก ับเราแต่ความ
จรงิในพระนามของพระเยโฮวาห�์ 16 และท่านทูลวา่ �ข้า
พระองค์ ได้  เห ็นคนอสิราเอลทัง้ปวงกระจัดกระจายอยู่บน
ภู เขา อยา่ง แกะ ท่ี ไม่มี  ผู้  เล้ียง และ พระ เย โฮ วาหต์ร ัสว ่า
�คนเหล่าน้ี ไม่มี  นาย  ให ้เขาต่างกลับยงัเรอืนของตนโดย
สันติภาพเถิด� � 17  กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ิสราเอลจึงทูลเยโฮชาฟั 
ทวา่ �ข้าพเจ้ามิ ได้ บอกท่านแล้วหรอืวา่ เขาจะไม่ พยากรณ์  
สิ ่ งด ี เก ่ียวกับข้าพเจ้าเลย  แต่  สิ ่งชัว่รา้ยต่างหาก� 18 และมี
คายาห์ทูลวา่ �ฉะน้ันขอสดับพระวจนะของพระเยโฮวาห์
ข้าพระองค์ ได้  เห ็นพระเยโฮวาห์ประทับบนพระท่ีน่ังของ
พระองค์ และบรรดาบรวิารแหง่ฟ้าสวรรค์ยนืข้างๆพระองค์
ข้างขวาพระหตัถ์และข้างซ้าย 19 และพระเยโฮวาหต์ร ัสว 
่า � ผู้ ใดจะเกล้ียกล่อมอาหบักษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล เพื่อ
เขาจะขึ้นไปและล้มลงท่ีราโมทกิเลอาด� บ้างก็ทู ลอย ่าง
น้ี บ้างก็ ทู ลอย ่าง น้ัน 20  แล ้วมีวญิญาณดวงหน่ึงมาข้าง
หน้าเฝ้าต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ทูลวา่ �ข้าพระองค์จะ
เกล้ียกล่อมเขาเอง� และพระเยโฮวาห์ตรสักับเขาวา่ �จะ
ทําอยา่งไร� 21 และเขาทูลวา่ �ข้าพระองค์จะออกไปและจะ
เป็ นว ิญญาณมุสาอยูใ่นปากของผู้ พยากรณ์ ของเขาทุกคน�
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และพระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า � เจ้ าไปเกล้ียกล่อมเขาได้ และเจ้า
จะทําได้ สําเรจ็ จงไปทําเชน่น้ันเถิด� 22 เพราะฉะน้ันบัดน้ี  
ดู  เถิด พระเยโฮวาห์ทรงใส่วญิญาณมุสาในปากของเหล่าผู้ 
พยากรณ์ ของพระองค์ พระเยโฮวาห์ทรงลัน่พระวาจาเป็น
ความรา้ยเก่ียวกับพระองค์� 23  แล ้วเศเดคียาห ์บุ ตรชาย
เคนาอะนาห ์ได้  เข ้ามาใกล้และตบแก้มมีคายาห ์พูดวา่ �พระ
วญิญาณของพระเยโฮวาห์ไปจากข้าพู ดก ับเจ้าได้ อยา่งไร �
24 และมีคายาห์ตอบวา่ � ดู  เถิด  เจ้ าจะเหน็ในวนัน้ัน เม่ือ
เจ้าเข้าไปในหอ้งชัน้ในเพื่อจะซ่อนตัวเจ้า� 25 และกษั ตร ิย ์
แห ่ งอ ิสราเอลตร ัสว ่า �จงจับมีคายาห์ พาเขากลับไปมอบ
ใหอ้าโมนผู้วา่ราชการเมือง และแก่โยอาชราชโอรส 26 และ
วา่ � กษัตรยิ ์ตร ัสด ังน้ี วา่ เอาคนน้ีจําคุกเสีย  ให ้อาหารแหง่
ความทุกข์กั บน ้ําแหง่ความทุกข์ จนกวา่เราจะกลับมาโดย
สันติ ภาพ � � 27และมีคายาหทู์ลวา่ �ถ้าพระองค์เสด็จกลับ
มาโดยสันติ ภาพ พระเยโฮวาห ์ก็  มิได้ ตรสัโดยข้าพระองค์�
และท่านกล่าววา่ �บรรดาชนชาติทัง้หลายเอย๋ ขอจงฟัง
เถิด�

การสงครามท่ีราโมทกิ เลอาด อาหบั ถูกฆ่า (1 พกษ
22:29-40)

28  กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ิสราเอลกับเยโฮชาฟัทกษั ตร ิย ์แห ่งยู
ดาห์จึงเสด็จขึ้นไปยงัราโมทกิเลอาด 29 และกษั ตร ิย ์แห ่ งอ 
ิสราเอลตรสักับเยโฮชาฟั ทวา่ �ข้าพเจ้าจะปลอมตัวเข้าทํา
ศึก  แต่ ท่านจงสวมเครือ่งทรงของท่าน� และกษั ตร ิย ์แห ่ 
งอ ิสราเอลก็ทรงปลอมพระองค์  แล ้ วท ้ังสองพระองค์ เข ้า
ทําสงคราม 30 ฝ่ายกษั ตร ิย์ประเทศซีเรยีทรงบัญชาบรรดา
ผู้บัญชาการรถรบของพระองค์ วา่ �อยา่รบกับทหารน้อยห
รอืใหญ่  แต่  มุ ่งเฉพาะกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล� 31 และอยู่
มาเม่ือผู้บัญชาการรถรบแลเหน็เยโฮชาฟัท เขาทัง้หลาย



2  พงศาวดาร 18:32 xlvi 2  พงศาวดาร 19:4

ก็ วา่ �เป็นกษั ตร ิย์อสิราเอลแล้ว� เขาจึงหนัเข้าไปจะสู้รบ
กับพระองค์ และเยโฮชาฟัททรงรอ้งขึ้น และพระเยโฮวาห์
ทรงชว่ยพระองค์ พระเจ้าทรงให้ เขาทัง้หลายออกไปเสีย
จากพระองค์ 32 และอยู่มาเม่ือผู้บัญชาการรถรบเห ็นว ่าไม่ 
ใช ่ กษัตรยิ ์ อสิราเอล  ก็ หนัรถกลับจากไล่ตามพระองค์ 33  แต่  
มี ชายคนหน่ึงโก่งธนยูงิเดาไป  ถู กกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลเข้า
ระหวา่งเกล็ดเกราะและแผ่นบังพระอุระ  พระองค์ จึงรบัสัง่
คนขับรถรบวา่ �หนักลับเถอะ พาเราออกจากการรบ เพราะ
เราบาดเจ็บแล้ว� 34 วนัน้ันการรบก็ ดุ เดือดขึ้น และกษั ตร ิย์
อสิราเอลก็ พยุ งพระองค์เองขึ้นไปในรถรบของพระองค์หนั
พระพักตร ์เข ้าสู้ชนซีเรยีจนถึงเวลาเยน็  แล ้วประมาณเวลา
ดวงอาทิตยต์กพระองค์ ก็  สิน้พระชนม์ 

19
 ผู้  พยากรณ์ เยฮู ติ เตียนเยโฮชาฟัท

1 เยโฮชาฟัทกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์เสด็จกลับไปโดยสว ัสด ิ
ภาพถึงพระราชวงัของพระองค์ในกรุงเยรูซาเล็ม 2  แต่ เยฮู บุ 
ตรชายฮานานี ผู้ ทํานายได้ออกไปเฝ้าพระองค์ ทูลกษั ตร ิยเ์ย
โฮชาฟั ทวา่ �ควรท่ี พระองค์ จะชว่ยคนอธรรมและรกัผู้ ท่ี  
เกล ียดชงัพระเยโฮวาห ์หรอื เพราะเรือ่งน้ีพระพิโรธของพระ
เยโฮวาห ์ได้ ออกมาถึงพระองค์ 3  อยา่งไรก็ดี  พระองค์ ทรง
พบความดีในพระองค์ บ้าง เพราะพระองค์ ได้ ทําลายบรรดา
เสารูปเคารพเสียจากแผ่นดิน และได้ มุ ่งพระทัยแสวงหา
พระเจ้า�

เยโฮชาฟัททรงตัง้ผู้ วนิ ิจฉัยและคนเลวใีนแผ่นดิน
4 เยโฮชาฟัทประทั บท ่ี เยรูซาเล็ม และพระองค์ทรงออก

ไปท่ามกลางประชาชนอกี  ตัง้แต่ เบเออรเ์ชบาถึงถิน่เทือก
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เขาเอฟราอมิ และนําเขาทัง้หลายกลับมายงัพระเยโฮวาห์
พระเจ้าแหง่บรรพบุรุษของเขา 5  พระองค์ ทรงตัง้ผู้ วนิ ิจฉัย
ในแผ่นดินน้ัน ในหวัเมืองท่ี มี ป้อมทัง้สิน้ของยูดาห์  ที ละ
หวัเมือง 6 และตรสักับผู้ วนิ ิจฉัยเหล่าน้ั นว ่า �จงพิจารณา
สิง่ ท่ี ท่านทัง้หลายจะกระทํา เพราะท่านมิ ได้ พิพากษาเพื่ 
อมนษุย ์ แต่ เพื่อพระเยโฮวาห์  พระองค์ ทรงสถิ ตก ั บท ่าน
ในการพิพากษา 7 ฉะน้ันจงให้ความยาํเกรงพระเยโฮวาห ์
อยู ่เหนือท่าน จงระมัดระวงัสิง่ท่ีท่านกระทํา เพราะพระเย
โฮวาห์พระเจ้าของเราไม่ มี  ความชัว่ชา้  ไม่  เหน็แก่  หน ้าคน
ใด และไม่ มี การรบัสินบน� 8 ยิง่กวา่น้ั นอ ีก ในเยรูซาเล็ม
เยโฮชาฟัททรงตัง้คนเลวี และปุโรห ิตบ ้าง กับประมุขของ
บรรพบุรุษแห ่งอ ิสราเอลบ้าง เพื่อจะใหก้ารพิพากษาแหง่
พระเยโฮวาห์ และวนิิจฉัยคดี ท่ี  โต้  แย ้ งก ัน เขา ทัง้หลาย
มี ตําแหน่งในเยรูซาเล็ม 9 และพระองค์ทรง กําชบั เขา ทัง้
หลายวา่ �ท่านทัง้หลายจงกระทําการน้ีด้วยความยาํเกรง
พระเยโฮวาห์ ด้วยความสัตย ์ซ่ือ และด้วยสิน้สุดใจของท่าน
10 เม่ื อม ี คดี มาถึงท่านจากพี่น้องของท่านผู้อาศัยอยู่ในหวั
เมืองของเขาทัง้หลาย  เก ่ียวกับเรือ่ง ฆ่าฟั นก ัน  พระราช
บัญญัติ หรอืพระบัญญั ติ  กฎเกณฑ์ หรอืคําตัดสิน ท่านทัง้
หลายก็ควรจะตักเตือนเขา เพื่อเขาจะไม่ละเมิดต่อพระเย
โฮวาห์ พระพิโรธจึงจะไม่มาเหนือท่านและพี่น้องของท่าน
ท่านจงกระทําเชน่น้ี และท่านจะไม่ ละเมิด 11 และดู เถิด อา
มารยิาห ์ปุ โรหติใหญ่ ก็  อยู ่เหนือท่านในสรรพกิจของพระเย
โฮวาห์ และเศบาดิยาห ์บุ ตรชายอิชมาเอลเจ้านายของวงศ์
วานยูดาห ์ก็  อยู ่เหนือท่านในสรรพกิจของกษั ตร ิย์ และเลวี
จะเป็นเจ้าหน้าท่ี ปรนนิบัติ  ท่าน จงประกอบกิจอยา่งแกล้ว
กล้า และขอพระเยโฮวาหท์รงสถิตอยูกั่บผู้ เท่ียงธรรม �
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20
คนโมอบับุ กรุ กยูดาห์

1 และอยูม่าภายหลัง คนโมอบัและคนอมัโมน และพรอ้ม
กับเขามีคนอื่นนอกจากคนอมัโมนน้ันได้ขึ้นมาทําสงครา
มกับเยโฮชาฟัท 2  มี คนมาทูล เยโฮชาฟั ทวา่ � มี คนหมู่ 
ใหญ่ มาสู้รบกับพระองค์จากซีเรยีข้างน้ี จากฟากทะเลข้าง
โน้น และดู เถิด เขา ทัง้หลายอยู่ ในฮาซาโซนทามาร์ คือ
เอนกาดี� 3 และเยโฮชาฟัทก็ กลัว และมุ่งแสวงหาพระ
เยโฮวาห์ และได้ทรงประกาศให้อดอาหารทัว่ยูดาห์ 4 และ
ยูดาห ์ได้ ชุ มน ุมกันแสวงหาความชว่ยเหลือจากพระเยโฮ
วาห์ เขาทัง้หลายพากันมาจากหวัเมืองทัง้สิน้แหง่ยูดาห์
เพื่อแสวงหาพระเยโฮวาห์ 5 และเยโฮชาฟัทประทับยนือยู่
ในท่ีประชุมของยูดาห์และเยรูซาเล็ม ในพระนิเวศของพระ
เยโฮวาห์ ข้างหน้าลานใหม่ 6 และตรสัทูลวา่ � โอ ข้าแต่
พระเยโฮวาห์พระเจ้าแหง่บรรพบุรุษของข้าพเจ้าทัง้หลาย
 พระองค์  มิได้ เป็นพระเจ้า ในฟ้าสวรรค์ หรอื  พระองค์  มิได้ 
ปกครองเหนือบรรดาราชอาณาจักรของประชาชาติ หรอื ใน
พระหตัถ์ของพระองค์ มีฤทธิ ์และอาํนาจ จึงไม่ มี  ผู้ ใดต่อต้าน
พระองค์ ได้ 7  พระองค์ เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ทัง้หลาย
มิ ใช ่ หรอื  ผู้ ทรงขับไล่ชาวแผ่นดินน้ีออกไปเสียให้พ้นหน้า
อสิราเอล ประชาชน ของ พระองค์ และ ทรง มอบ ไว ้แก่ เชื้อ
สายของอบัราฮมัมิตรสหายของพระองค์ เป็นนิตย ์ 8 และ
เขาทัง้หลายได้อาศัยอยู่ในน้ัน และได้สรา้งสถานบร ิสุทธ ิ
์ แหง่หน ่ึงในน้ันถวายพระองค์ เพื่อพระนามของพระองค์
ทูลวา่ 9 �ถ้าเหตุชัว่ รา้ยขึ้นมาเหนือข้าพระองค์ ทัง้หลาย 
จะเป็นดาบ การพิพากษา หรอืโรคระบาด หรอืการกันดาร
อาหาร ข้าพระองค์ทัง้หลายจะยนือยู่ ต่อหน้าพระนิเวศน้ี
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และต่อพระพักตร ์พระองค์ (เพราะพระนามของพระองค์ 
อยู ่ในพระนิเวศน้ี� และรอ้งทูลต่อพระองค์ในความทุกข์ใจ
ของข้าพระองค์ ทัง้หลาย และพระองค์จะทรงฟังและชว่ย
ให ้รอด � 10  ดู  เถิด  บัดน้ี คนอมัโมนและโมอบั และภูเขาเส
อรี์  ผู้ ซ่ึงพระองค์ ไม่ ทรงยอมให้คนอสิราเอลบุ กรุก เม่ือเขา
มาจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ และผู้ ซ่ึงเขาได้ หลี กไปมิ ได้ ทําลาย
เสีย 11  ดู  เถิด เขาทัง้หลายได้ ให ้บําเหน็จแก่เราอยา่งไร ด้วย
มาขับเราออกเสียจากแผ่นดินกรรมสิทธิ์ของพระองค์ ซ่ึง
พระองค์ประทานให ้แก่ ข้าพระองค์ทัง้หลายเป็นมรดก 12  
โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ทัง้หลาย  พระองค์ จะไม่
ทรงกระทําการพิพากษาเหนือเขาหรอื เพราะวา่ข้าพระองค์
ทัง้หลายไม่ มีฤทธิ ์ ท่ี จะต่อสู้คนหมู่มห ึมานี ้ซ่ึงกําลังมาต่อสู้
กับข้าพระองค์ ทัง้หลาย ข้าพระองค์ทัง้หลายไม่ทราบวา่จะ
กระทําประการใด  แต่ ดวงตาของข้าพระองค์ทัง้หลายเพ่งท่ี 
พระองค์ � 13 ในระหวา่งน้ันคนทัง้ปวงของยูดาห ์ก็ ยนือยู่ต่อ
พระพักตรพ์ระเยโฮวาห ์พร ้อมกับภรรยาและลูกหลานของ
เขา

 ผู้  พยากรณ์ ของพระเจ้าคือยาฮาซีเอลให ้คําตอบ 
14 และพระวญิญาณของพระเยโฮวาห์เสด็จมาสถิ ตก ับ

ยาฮาซีเอลบุตรชายเศคาริยาห์  ผู้ เป็นบุตรชายเบไนยาห์  
ผู้ เป็นบุตรชายเยอีเอล  ผู้ เป็นบุตรชายมัทธานิยาห์ เป็นคน
เลวี ลูกหลานของอาสาฟ เม่ือท่านอยู่ท่ามกลางท่ีประชุ มน 
ัน้ 15 และเขาได้ พูดวา่ � ยู ดาห ์ทัง้ปวง และชาวเยรูซาเล็ มท 
ัง้หลาย กับกษั ตร ิยเ์ยโฮชาฟัทขอจงฟัง พระเยโฮวาหต์ร ัสด 
ังน้ี แก่ ท่านทัง้หลายวา่ �อยา่กลัวเลย และอยา่ท้อถอยด้วย
คนหมู่มห ึมานี ้ เลย เพราะวา่การสงครามน้ันไม่ ใช ่ของท่าน  
แต่ เป็นของพระเจ้า 16  พรุง่น้ี ท่านทัง้หลายจงลงไปต่อสู้กับ
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เขา  ดู  เถิด เขาจะขึ้นมาทางขึ้ นที ่ตําบลศิส ท่านจะพบเขาท่ี
ปลายลําธาร ข้างหน้าถิน่ทุ รก ันดารเยรูเอล 17  ไม่ จําเป็ นที ่
ท่านจะต้องสู้รบในสงครามครัง้น้ี  โอ  ยู ดาห์และเยรูซาเล็ม
จงเข้าประจํา ท่ี ยนื น่ิงอยู่และดูชยัชนะของพระเยโฮวาห์
เพื่อท่าน� อยา่กลัวเลย อยา่ท้อถอย  พรุง่น้ี จงออกไปสู้กับ
เขา เพราะพระเยโฮวาห์จะทรงสถิตอยู่กั บท ่าน� 18  แล ้วเย
โฮชาฟัทโน้มพระเศียรก้มพระพักตร์ของพระองค์ลงถึ งด 
ิน และยูดาห์ทัง้ปวงกับชาวเยรูซาเล็มได้กราบลงต่อพระ
พักตรพ์ระเยโฮวาห์  นม ัสการพระเยโฮวาห์ 19 และคนเลวี
จากลูกหลานคนโคฮาท และลูกหลานคนโคราห์  ได้ ยนืขึ้น
ถวายสรรเสรญิแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลด้วย
เสียงอนัดังในท่ี สูง 

พระเจ้าทรงประหารพวกทหารท่ี บุ  กรุ  กอ ิสราเอล
20 และเขาทัง้หลายได้ ลุ กขึ้นแต่ เชา้ และออกไปในถิน่ทุ 

รก ันดารแหง่เทโคอา และเม่ือเขาออกไป เยโฮชาฟัทประทับ
ยนืและตร ัสว ่า � โอ  ยู ดาห์และชาวเยรูซาเล็มเอย๋ จงฟัง
ข้าพเจ้า จงเชื่อพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่าน และท่านจะตั ้
งม ่ันคงอยู่ จงเชื่อบรรดาผู้ พยากรณ์ ของพระองค์ และท่าน
จะสําเรจ็ผล� 21 และเม่ือพระองค์ ได้ ปรกึษากับประชาชน
แล้ว  พระองค์  ได้ ทรงแต่งตัง้บรรดาผู้ ท่ี จะรอ้งเพลงถวาย
พระเยโฮวาห์  ให ้สรรเสรญิพระองค์ด้วยเครือ่งประดับแหง่
ความบร ิสุทธ ์ิ ขณะเม่ือ เขาเดินออกไปหน้า ศั ตรู และวา่
�จงถวายโมทนาแด่พระเยโฮวาห์ เพราะความเมตตาของ
พระองค์ ดํารงอยู ่ เป็นนิตย ์� 22 และเม่ือเขาทัง้หลายตัง้ต้ นร 
้องเพลงสรรเสรญิ พระเยโฮวาห์ทรงจัดกองซุ่มคอยต่อสู้
กับคนอมัโมน โมอบั และชาวภูเขาเสอรี์  ผู้  ได้  เข ้ามาต่อสู้
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กับยูดาห์ ดัง น้ันเขาทัง้หลายจึงแตกพ่ายไป 23 เพราะวา่
คนของอมัโมนและของโมอบัได้ ลุ กขึ้นต่อสู้กับชาวภูเขาเส
อรี์ ทําลายเขาเสียอยา่งสิน้เชงิ และเม่ือเขาทัง้หลายทําลาย
ชาวเสอรี์หมดแล้ว เขา ทัง้ สิน้ชว่ย กันทําลาย ซ่ึ งก ันและ
กัน 24  เม่ือย ูดาห์ขึ้นไปอยู ่ท่ี หอคอยท่ีในถิน่ทุ รก ันดาร เขา
มองตรงไปท่ีคนหมู่ ใหญ่  น้ัน และดู เถิด  มี  แต่ ศพนอนอยู่
บนแผ่นดิน  ไม่มี สักคนเดียว ท่ีรอดไปได้ 25 เม่ือเยโฮชา
ฟัทและประชาชนของพระองค์มาเก็บของท่ีรบิจากเขาทัง้
หลาย  พร ้อมกับศพทัง้หลายน้ันเขาพบสิง่ของเป็นจํานวน
มาก ทัง้ทรพัย ์สมบัติ และเพชรพลอยต่างๆ ซ่ึงเขาเก็บมา
มากสําหรบัตัวจนขนไปไม่ ไหว เขาเก็บของท่ีรบิได้ เหล่ าน้ัน
สามวนั เพราะมากเหลือเกิน

เยโฮชาฟัทเสด็จกลับไปยงัเยรูซาเล็มอยา่งมี ชยั 
26 ในว ันที ่ สี ่เขาทัง้หลายได้ชุ มน ุมกั นที ่หุบเขาเบราคาห์

ด้วยท่ีน่ันเขาสรรเสรญิพระเยโฮวาห์ เพราะฉะน้ันเขาจึง
เรยีกท่ีน้ั นว ่า หุบเขาเบราคาห์ จนถึงทุกวนัน้ี 27  แล ้วเขา
ทัง้หลายกลับไปคนยูดาห์และเยรูซาเล็ มท ุกคน และเยโฮ
ชาฟัททรงนําหน้ากลับไปยงัเยรูซาเล็ มด ้วยความชื่นบาน
เพราะพระเยโฮวาห ์ได้ ทรงกระทําให้เขาเปรมปร ีดิ ์ เย ้ ยศ ั ตรู 
ของเขา 28 เขาทัง้หลายมายงัเยรูซาเล็ มด ้วยพิณใหญ่ พิณ
เขาคู่ และแตร ยงัพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ 29 และความ
กลัวพระเจ้ามาอยู่เหนือบรรดาราชอาณาจักรของประเทศ
ทัง้ปวง เม่ือ เขาได้ย ินว ่าพระเยโฮวาห์ทรงต่อสู้ ศัตรู ของ
อสิราเอล 30 แดนดินของเยโฮชาฟัทจึงสงบเงยีบ เพราะ
วา่พระเจ้าของพระองค์ทรงประทานให ้พระองค์  มี การหยุด
พักสงบอยู ่รอบด้าน 31  ดังน้ี  แหละ เยโฮชาฟัททรงครอบ
ครองอยู่เหนือยูดาห์ เม่ือพระองค์ทรงเริม่ครอบครองน้ั นม 
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พีระชนมายุสามสิบหา้พรรษา และพระองค์ทรงครอบครอง
ในเยรูซาเล็มยี ่สิ บหา้ ปี พระราชมารดาของพระองค์ทรง
พระนามวา่ อาซูบาห์  บุ ตรสาวชิลหิ 32  พระองค์ ทรงดําเนิน
ตามมรรคาของอาสาราชบิดาของพระองค์ และมิ ได้ ทรง
พรากไปจากทางน้ัน  พระองค์ ทรงกระทําสิง่ท่ี ถู กต้องในสาย
พระเนตรของพระเยโฮวาห์ 33  อยา่งไรก็ดี  ปู  ชน ียสถานสูง
ยงัไม่ ได้  ถู กกําจัดออกไป ประชาชนย ังม ิ ได้ ปักใจในพระเจ้า
แหง่บรรพบุรุษของตน 34 ส่วนพระราชกิจนอกน้ันของเยโฮ
ชาฟัท  ตัง้แต่ ต้นจนถึงท่ี สุด  ดู  เถิด  ได้  มี บันทึกไว้ในหนังสือ
ของเยฮู บุ ตรชายฮานานี ซ่ึงรวมเข้าในหนังสือของกษั ตร ิย ์
แห ่ งอ ิสราเอล

เยโฮชาฟัททรงเป็นพันธมิตรกับอาหสัยาห ์กษัตรยิ ์ของ
อสิราเอลท่ี ชัว่ (1 พกษ 22:47-49)

35 ต่อมาภายหลัง เยโฮชาฟัทกษั ตร ิย์ของยูดาห ์ได้ ทรง
รว่มงานกับอาหสัยาห ์กษัตรยิ ์ของอสิราเอลผู้ทรงกระทํา
การอยา่งชัว่รา้ยมาก 36  พระองค์ ทรงรว่มงานในเรือ่งการ
สรา้งเรอืไปยงัเมืองทารชชิ และเขาทัง้หลายสรา้งเรอืในเอ
ซีโอนเกเบอร์ 37  แล ้วเอลีเยเซอร ์บุ ตรชายโดดาวาหุ แห ่งเมือ
งมาเรชาห ์ได้  พยากรณ์ ถึงเยโฮชาฟั ทวา่ �เพราะพระองค์
ทรงรว่มงานกับอาหสัยาห์ พระเยโฮวาห์จะทรงทําลายสิง่
ท่ีท่านกระทํา�  เรอืก ็แตกไม่สามารถไปเมืองทารชชิได้

21
เยโฮรมัครอบครองเหนือยูดาห์

1 เยโฮชาฟัทก็ล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์
และเขาฝังพระศพไว้กับบรรพบุรุษของพระองค์ในนครดา
วดิ และเยโฮรมัโอรสของพระองค์ครอบครองแทนพระองค์
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2  พระองค์ ทรง มีพระอน ุชา  ผู้ เป็น โอรสของเยโฮชาฟัท
คือ อาซาริยาห์ เยฮีเอล เศคาริยาห์ อาซาริยาห์  มี คาเอล
เชฟาทิยาห์  เหล่าน้ี ทัง้สิน้เป็นโอรสของเยโฮชาฟัทกษั ตร ิย์
ของอสิราเอล 3 พระราชบิดาของเขาทัง้หลายประทานเงนิ  
ทองคํา และของอ ันม ค่ีามากมาย  พร อ้มกับหวัเมืองท่ี มี ป้อม
ในยูดาห์  แต่  พระองค์ ประทานราชอาณาจักรแก่เยโฮรมั
เพราะวา่ท่านเป็นโอรสหวัปี 4 เม่ือเยโฮรมัได้ขึ้นครอบครอง
ราชอาณาจักรของราชบิดาของพระองค์และได้สถาปนาไว ้
แล้ว  พระองค์ ทรงประหารพระอนชุาของพระองค์เสียหมด
ด้วยดาบ ทัง้เจ้านายบางคนของอสิราเอลด้วย 5 เม่ือเยโฮรมั
ทรงเริม่ครอบครองน้ันพระองค์ มี พระชนมายุสามสิบสอง
พรรษา และพระองค์ทรงครอบครองในเยรูซาเล็มแปดปี
6 และพระองค์ทรงดําเนินตามมรรคาของกษั ตร ิย์ทัง้หลาย
แห ่งอ ิส รา เอล ตาม อยา่ง ท่ี ราชวงศ์ อา หบั กระทํา เพราะ
วา่ธดิาของอาหบัเป็นมเหสีของพระองค์ และพระองค์ทรง
กระทําสิง่ท่ีชัว่รา้ยในสายพระเนตรพระเยโฮวาห์ 7  อยา่งไร
ก็ดี พระเยโฮวาห์จะไม่ทรงทําลายราชวงศ์ของดาวดิ เพราะ
เหตุพันธสัญญาซ่ึงพระองค์ทรงกระทําไวกั้บดาวดิ และเหตุ 
ท่ี  พระองค์ ทรงสัญญาวา่จะประทานประทีปแก่ ดาว ิดและ
แก่ลูกหลานของพระองค์ เป็นนิตย ์

คนเอโดมได้ก่อการกบฏ (2 พกษ 8:20-22)
8 ในรชักาลของพระองค์เอโดมได้กบฏออกหา่งจากการ

ปกครองของยูดาห์ และตัง้กษั ตร ิย์ขึ้นเหนือตน 9  แล ้วเย
โฮรมัก็เสด็จออกไปพรอ้มกับบรรดาเจ้านายและรถรบทัง้
สิน้ของพระองค์ และพระองค์ทรงลุกขึ้นในกลางคืนโจมตี
คนเอโดม ซ่ึงมาล้อมพระองค์และผู้บังคับบัญชารถรบไว้
10 เอโดมจึงได้กบฏออกหา่งจากการปกครองของยูดาห์จน
ทุกวนัน้ี ครัง้น้ันลิบนาห ์ก็ได้ กบฏออกหา่งจากการปกครอง
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ของพระองค์ ด้วย เพราะวา่พระองค์ ได้ ทรงทอดทิง้พระเย
โฮวาห์พระเจ้าแหง่บรรพบุรุษของพระองค์ 11 ยิง่กวา่น้ั นอ 
ีก  พระองค์ ทรงสรา้งปู ชน ียสถานสูงในถิน่เทือกเขาของยู
ดาห์ และทรงนําชาวเยรูซาเล็มไปทําการผิดประเวณี และ
ทรงกระทําให ้ยู ดาหทํ์าเช ่นก ัน

ก่อนเอลียาห์ขึ้นสวรรค์ท่านได้ เข ียนคําพยากรณ์ถึงเย
โฮรมั

12 และจดหมายฉบับหน่ึงมาถึงพระองค์จากเอลียาห ์ผู้  
พยากรณ์  วา่ �พระเยโฮวาห์พระเจ้าของดาวดิบรรพบุรุษ
ของพระองค์ ตร ัสด ังน้ี วา่ �เพราะเจ้ามิ ได้ ดําเนินในบรรดา
มรรคาของเยโฮชาฟั ทบ ิดาของเจ้า หรอืในบรรดามรรคา
ของอาสากษั ตร ิย์ของยูดาห์ 13  แต่  ได้ เดินในมรรคาของ
บร รดากษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิส รา เอล และ ได้ นํา ยู ดาห์ กับ ชาว
เยรูซาเล็มในการแพศยา อยา่งกับการแพศยาแหง่ราชวงศ์
อาหบั และเจ้าได้ฆ่าพวกน้องชายของเจ้าเสียด้วย  ผู้ เป็น
เชื้อวงศ์ บิ ดาของเจ้า และพวกเขาดีกวา่เจ้า 14  ดู  เถิด พระ
เยโฮวาห์จะทรงนําภัยพิบั ติ อนัยิง่ใหญ่มาเหนือชนชาติของ
เจ้า ลูกหลานของเจ้า เมียของเจ้า และข้าวของทัง้สิน้ของ
เจ้า 15และตัวเจ้าเองจะมีความเจ็บป่วยสาห ัสด ้วยโรคลําไส้
ของเจ้า จนกวา่ลําไส้ของเจ้าจะออกมาเพราะเหตุโรคน้ั นว ัน
แล้ วว ันเล่า� � 16  ยิง่กวา่น้ัน พระเยโฮวาห์ทรงเรา้ให้ความ
โกรธของคนฟีลิสเตีย และของคนอาระเบีย  ผู้  อยู ่ ใกล้ กับคน
เอธโิอเปีย  มีต ่อเยโฮรมั 17 และเขาทัง้หลายยกมาต่อสู้กับ
ยูดาห์ และบุ กรุ กเข้าไปในน้ัน และขนข้าวของทัง้สิน้ซ่ึ งม ี
ในราชสํานัก ทัง้บรรดาโอรสและมเหสีของพระองค์ จึงไม่ มี 
โอรสเหลือไว ้ให ้ แก่  พระองค์ นอกจากเยโฮอาหาสโอรสองค์
สุดท้องของพระองค์



2  พงศาวดาร 21:18 lv 2  พงศาวดาร 22:4

เยโฮรมัเป็นโรคซ่ึงรกัษาไม่ ได้ 
18 ภายหลังเรือ่งเหล่าน้ี พระเยโฮวาห์ทรงกระทําให ้ลําไส้ 

ของเยโฮรมัเป็นโรคซ่ึงรกัษาไม่ ได้ 19 ต่อมาเป็นเวลาสิน้สอง
ปี ลําไส้ ของพระองค์ ก็ ออกมาเพราะโรคน้ัน และพระองค์ 
ก็  สิน้พระชนม์ ด้วยความทุรนทุรายอยา่งยิง่ ประชาชนของ
พระองค์ มิได้ ก่อเพลิงถวายเกียรติ แก่  พระองค์ อยา่งกั บก ่อ
เพลิงให้กับบรรพบุรุษของพระองค์ 20 เม่ือพระองค์ทรงเริม่
ครอบครองน้ัน  พระองค์  มี พระชนมายุสามสิบสองพรรษา
และทรงครอบครองในเยรูซาเล็มแปดปี และพระองค์ ได้ 
ทรงจากไปโดยไม่ มี ใครอาลัย เขาก็ฝังพระศพไว้ในนครดา
วดิ  แต่  ไม่ใช ่ในอุโมงค์ของบรรดากษั ตร ิย์

22
อาหสัยาหเ์ป็นกษั ตร ิยเ์หนือยูดาห์ (2 พกษ 8:24-26)

1 และชาวเยรูซาเล็มได้ ให ้อาหสัยาห์ โอรสองค์ สุดท้อง
ของพระองค์เป็นกษั ตร ิย์แทนพระองค์ เพราะคนหมู่น้ันมา
ถึงค่ายกับคนอาระเบียได้ฆ่าโอรสผู้ พี่ เสียทัง้หมด ดังน้ันอา
หสัยาห์โอรสของเยโฮรมักษั ตร ิย์ของยูดาห์จึงครอบครอง
2 เม่ืออาหสัยาห์เริม่ครอบครองน้ัน  พระองค์  มี พระชนมายุ 
สี ่ สิ บสองพรรษา และพระองค์ทรงครอบครองในเยรูซาเล็ม
หน่ึงปี พระมารดาของพระองค์ทรงพระนามวา่ อาธาลิยาห์
หลานหญิงของอมรี 3  พระองค์ ทรงดําเนินในทางทัง้หลาย
ของราชวงศ์ของอาห ับด ้วย เพราะวา่พระมารดาของพระ
องค์เป็ นที ่ปรกึษาในการกระทําความชัว่รา้ยของพระองค์
4 ดังน้ันพระองค์จึงทรงกระทําชัว่ในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห์อยา่งราชวงศ์ของอาหบัได้ กระทํา เพราะวา่หลัง
จากราชบิดาของพระองค์ สิน้พระชนม์  แล้ว เขาทัง้หลายเป็ 
นที ่ปรกึษาของพระองค์  นําไปสู่ ความพินาศของพระองค์
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อาหสัยาห ์เข ้ารว่มกับเยโฮรมัในการสู้รบท่ีเมืองราโมทกิ
เลอาด (2 พกษ 8:28)

5  พระองค์ ทรง ดําเนินตามคําปรกึษาของเขา ทัง้หลาย
ด้วย และเสด็จไปกับเยโฮรมัโอรสของอาหบักษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิส
ราเอล เพื่อทําสงครามกับฮาซาเอลกษั ตร ิยข์องซีเรยีท่ีเมือง
ราโมทกิ เลอาด และคนซีเรยี ได้กระทํา ให้ โยรมับาดเจ็บ
6 และพระองค์ทรงกลับมาท่ียสิเรเอลเพื่อรกัษาบาดแผล
ซ่ึงพระองค์ ได้ ร ับท ่ีเมืองรามาห์ เม่ือพระองค์ทรงต่อสู้กับ
ฮาซาเอลกษั ตร ิย์ของซีเรยี และอาหสัยาห์โอรสของเยโฮ
รมักษั ตร ิยข์องยูดาหเ์สด็จลงไปเฝ้าเยโฮรมั โอรสของอาหบั
ในเมืองยสิเรเอล เพราะวา่พระองค์ ประชวร 7  แต่ พระเจ้า
ทรงกําหนดไว้เสียแล้ วว ่า ความล่มจมของอาหสัยาห์จะมา
โดยท่ี พระองค์ เสด็จลงไปเยีย่มโยรมั เพราะเม่ือพระองค์
เสด็จไปท่ี น่ัน  พระองค์ เสด็จออกไปกับเยโฮรมัเพื่อจะปะ
ทะกับเยฮู บุ ตรชายนิมซี  ผู้ ซ่ึงพระเยโฮวาห ์ได้ ทรงเจิมตัง้
ให้ตัดราชวงศ์ของอาหบัออกเสีย 8 และอยู่มาเม่ือเยฮูกําลัง
สําเรจ็โทษราชวงศ์ของอาหบั ท่านได้พบเจ้านายของยูดาห์
และบรรดาโอรสพระเชษฐาของอาหสัยาห์  ผู้ มาปรนนิบั ติ 
อาหสัยาห์ และท่านก็ ได้ ประหารเขาทัง้หลายเสีย 9 ท่านได้
ค้นหาอาหสัยาห์ และพระองค์ ก็  ถูกจับ (เม่ือซ่อนพระองค์ 
อยู ่ในสะมาเรยี� และเขาพาพระองค์มาหาเยฮู และประหาร
ชวีติพระองค์ เสีย เขาทัง้หลายก็ ฝังพระศพไว้ เพราะเขา
ทัง้หลายกล่าววา่ � พระองค์ ทรงเป็นพระเจ้าหลานเธอของ
เย โฮ ชา ฟัท  ผู้ แสวง หา พระ เย โฮ วาห์ ด้วย สิน้ สุด พระทัย
ของพระองค์� และราชวงศ์ของอาหสัยาห ์ไม่มี  ผู้ ใดสามารถ
ปกครองราชอาณาจักรได้

 เชื้อพระวงศ์  แห ่งยูดาห ์ถู กทําลายเสียสิน้เวน้แต่โยอาช
(2 พกษ 11:1-3)
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10 เม่ืออาธาลิยาห์พระมารดาของอาหสัยาห ์เห ็ นว ่าโอรส
ของพระนางสิน้พระชนม์ แล้ว พระนางก็ ลุ กขึ้นทําลายเชื้อ
พระวงศ์ แห ่งราชวงศ์ของยูดาห์เสียสิน้ 11  แต่ พระนางเยโฮ
ชาเบอาทธิดาของกษั ตร ิย ์ได้ นําโยอาชโอรสของอาหสัยาห์
ลักพาไปเสียจากท่ามกลางบรรดาโอรสของกษั ตร ิย์  ผู้ ซ่ึงจะ
ต้องถูกประหาร และพระนางก็ เก ็บเธอและพี่เล้ียงของเธอ
ไว้ในหอ้งบรรทม ดังน้ันแหละเยโฮชาเบอาทธิดาของกษั 
ตร ิยเ์ยโฮรมั และภรรยาของเยโฮยาดาปุโรหติ (เพราะวา่
พระนางเป็นพระขนิษฐาของอาหสัยาห�์  ได้ ซ่อนเธอให้พ้น
พระนางอาธาลิยาห์ เพื่ อม ิ ให ้พระนางประหารเธอได้ 12 และ
เธอได้ อยู ่กับเขาในพระนิเวศของพระเจ้าซ่อนตัวอยู่หกปี
ฝ่ายพระนางอาธาลิยาห ์ก็ได้ ครอบครองแผ่นดิน

23
โยอาชเป็นกษั ตร ิยเ์หนือยูดาห์ (2 พกษ 11:4-12)

1  แต่ ในปี ท่ี  เจ ็ดเยโฮยาดาได้ กล ้าแข็งขึ้น และให้พวกนาย
รอ้ยกระทําพันธสัญญากั บท ่าน  มี อาซารยิาห ์บุ ตรชายเยโร
ฮมั อิชมาเอลบุตรชายเยโฮฮานนัน อาซารยิาห ์บุ ตรชายโอ
เบด มาอาเสอาห ์บุ ตรชายอาดายาห์ และเอลีชาฟั ทบ ุตรชา
ยศิครี 2 และเขาทัง้หลายเท่ียวไปทัว่ยูดาห์และรวบรวมคน
เลวีมาจากทุ กห ัวเมืองของยูดาห์ ทัง้บรรดาหวัประมุขของ
บรรพบุรุษของอสิราเอล และเขาทัง้หลายมายงัเยรูซาเล็ม
3 และบรรดาชุ มน ุมชนทัง้สิ ้นก ็ทําพันธสัญญากับกษั ตร ิยใ์น
พระนิเวศของพระเจ้า และเยโฮยาดากล่าวแก่เขาทัง้หลาย
วา่ � ดู  เถิด โอรสของกษั ตร ิย์จะครอบครองตามท่ีพระเย
โฮวาห์ตรสัเก่ียวกับบรรดาโอรสของดาวดิ 4 ท่านทัง้หลาย
จงกระทําอยา่งน้ี คือท่านผู้เป็นปุโรหติและคนเลวี  ผู้ ออก
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เวรในวนัสะบาโตหน่ึงในสาม  ให ้เป็นคนเฝ้าประตู 5 และ
หน่ึงในสามให ้อยู ่ ท่ี พระราชสํานัก และหน่ึงในสามให ้อยู ่ ท่ี  
ประตู เชงิราก และให้ประชาชนทัง้ปวงอยู่ในลานพระนิเวศ
ของพระเยโฮวาห์ 6  แต่ อยา่ใหสั้กคนหน่ึงเข้าไปในพระนิเวศ
ของพระเยโฮวาห์ นอกจากปุโรหติและคนเลว ีท่ี  ปรนนิบัติ  
อยู ่ เขาทัง้หลายเข้าไปได้ เพราะเขาทัง้หลายบร ิสุทธ ์ิ  แต่ 
ประชาชนทัง้ปวงจะต้องรกัษาการบังคับบัญชาของพระเย
โฮวาห์ 7  ให ้ คนเลว ีล้อมกษั ตร ิย ์ไว ้ แต่ ละคนใหถื้ออาวุธ และ
ผู้ใดเข้าไปในพระนิเวศน้ันจะต้องถูกประหาร จงอยู่กับกษั 
ตร ิย์เม่ือพระองค์เสด็จเข้ามา และเม่ือพระองค์เสด็จออก
ไป� 8  คนเลว ีและคนยูดาห์ทัง้ปวงได้กระทําทุกสิง่ท่ีเยโฮ
ยาดาปุโรหติได้บัญชาไว้ เขาทัง้หลายต่างก็นําคนของเขามา
คือทัง้คนท่ีออกเวรในวนัสะบาโต และบรรดาคนเหล่าน้ั นที ่ 
จะเข้ าเวรในวนัสะบาโต เพราะเยโฮยาดาปุโรห ิตม ิ ได้ ปล่อย
กองเวร 9และเยโฮยาดาปุโรหติได้มอบหอกกั บด ัง้และโล่ซ่ึง
เป็นของกษั ตร ิย ์ดาว ิดน้ัน ซ่ึงอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าให ้
ผู้ บังคับบัญชากองรอ้ย 10 และท่านได้ตัง้ประชาชนทัง้สิน้ให้
ล้อมกษั ตร ิย ์ไว ้ ทุ กคนถืออาวุธตัง้แต่ด้านขวาของพระวิหา
รถึ งด ้านซ้ายของพระว ิหาร รอบแท่นบูชาและพระว ิหาร 11  
แล ้วเขานําโอรสของกษั ตร ิย ์ออกมา และสวมมงกุฎให ้ท่าน 
มอบพระโอวาทให ้แก่  ท่าน และเขาทัง้หลายตัง้ท่านไวเ้ป็นก
ษั ตร ิย์ เยโฮยาดากับบุตรชายของท่านก็ เจ ิมพระองค์ และ
เขาทัง้หลายรอ้งวา่ �ขอกษั ตร ิยท์รงพระเจรญิ�

การประหารชวีติของพระนางอาธาลิยาห ์ผู้  ชัว่รา้ย (2
พกษ 11:13-16)



2  พงศาวดาร 23:12 lix 2  พงศาวดาร 23:18

12 เม่ืออาธา ลิยาห ์ได้ ยนิ เสียงประชาชนวิง่และสรรเส
รญิกษั ตร ิย์ พระนางก็เสด็จเข้าไปหาประชาชนในพระนิเวศ
ของ พระ เย โฮ วาห์ 13 และ เม่ือ พระนาง ทอด พระเนตร  
ดู  เถิด  มี  กษัตรยิ ์ประทับ ยนื อยู ่ท่ี เสา ของ พระองค์ ตรง ท่ี 
ทาง เข้า บรรดา ผู้ บังคับ กอง และ พล แตร ก็ อยู ่ข้า งกษั ตร ิ
ย์ และประชาชนทัง้ปวงแหง่แผ่นดิ นก ็เปรมปร ีดิ ์และเป่า
แตร บร รดานั กร ้อง พรอ้ม กับ เครือ่ง ดนตรีของ เขา ก็ นํา
การสรรเสรญิ พระนางอาธาลิยาห ์ก็ ฉีกฉลองพระองค์ของ
พระนาง ทรงรอ้งวา่ � กบฏ  กบฏ � 14  แล ้วเยโฮยาดาปุโรหติ
จึงนําบรรดานายรอ้ยผู้บัญชาการกองทัพออกมา สัง่เขาวา่
�จงคุมพระนางออกมาระหวา่งแถวทหาร  ผู้ ใดท่ีตามพระ
นางไปก็ ให ้ประหารชวีติเสียด้วยดาบ� เพราะปุโรหติกล่าว
วา่ �อยา่ประหารพระนางในพระนิเวศของพระเยโฮวาห�์
15 เขาจึงจับพระนาง  แล ้วพระนางก็เสด็จไปท่ีทางเข้าประตู 
ม้า  ณ พระราชวงัและเขาทัง้หลายก็ประหารพระนางเสียท่ี 
น่ัน 

เยโฮยาดาตัง้โยอาชเป็นกษั ตร ิย์ (2 พกษ 11:17-20)
16 เย โฮ ยาดา ได้ กระทํา พันธ สัญญา ระหวา่ง ท่าน เอง

กับประชาชนทัง้ปวงและกษั ตร ิย ์วา่ เขา ทัง้หลายจะเป็น
ประชาชนของพระเยโฮวาห์ 17  แล ้วประชาชนทัง้ปวงก็ไป
ท่ีนิเวศของพระบาอลั และพังลงเสีย และเขาทุบแท่นบูชา
และรูปเคารพของพระบาอ ัลน ้ันให้เป็นชิน้ๆ และเขาประหา
รมัทธานปุโรหติของพระบาอลัเสียท่ี หน ้าแท่นบู ชา 18 เยโฮ
ยาดาวางยามไว ้ดู แลพระนิเวศของพระเยโฮวาห ์ภายใต้ การ
ควบคุมของปุโรหติแหง่คนเลวี  ผู้ ซ่ึงดาวดิทรงจัดตัง้ให ้ดู 
แลพระนิเวศของพระเยโฮวาห์  ให ้ถวายเครือ่งเผาบูชาแด่
พระเยโฮวาห์  ตามท่ี บันทึกไวใ้นพระราชบัญญั ติ ของโมเสส
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ด้วยความเปรมปร ีดิ ์และการรอ้งเพลง ตามพระราชดําร ั
สส ่ังของดาวดิ 19 ท่านได้ตัง้ผู้ เฝ้าประตู ไว ้ ท่ี  ประตู รัว้พระ
นิเวศของพระเยโฮวาห์ เพื่ อม ิ ให ้ ผู้  มี มลทินด้วยประการหน่ึง
ประการใดเข้าไป 20 ท่านได้นําผู้บังคับกองรอ้ย  ขุนนาง  ผู้ 
ปกครองประชาชน และบรรดาประชาชนแหง่แผ่นดิน และ
ท่านได้เชญิกษั ตร ิย์ลงมาจากพระนิเวศของพระเยโฮวาห์
ไปทางประตูบนไปสู่พระราชสํานัก และเขาก็เชญิกษั ตร ิย์
ประทับบนพระราชบัลลั งก ์ แห ่งราชอาณาจั กร 21 บรรดา
ประชาชนแหง่แผ่นดิ นก ็เปรมปร ีดิ ์และกรุ งก ็สงบเงยีบหลัง
จากท่ีเขาได้ประหารพระนางอาธาลิยาห ์เสียด ้วยดาบแล้ว

24
โยอาช (เยโฮอาช� ครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พกษ

12:1-3)
1 เม่ือ โย อา ช ได้ เริม่ ครอบ ครอง มี พระ ชนมายุ เจ ็ด

พรรษา และพระองค์ทรงครอบครองในกรุงเยรูซาเล็มส่ี สิ 
บปี พระมารดาของพระองค์ทรงพระนามวา่ ศิบียาห ์แห ่ง
เมือง เบเออรเ์ชบา 2 และโยอาชทรงกระทํา สิง่ ท่ีชอบใน
สาย พระเนตร ของ พระ เย โฮ วาห์ ตลอด ชัว่ อา ยุ ของ เย โฮ
ยาดาปุโรหติ 3 เยโฮยาดาหามเหสี ให ้ พระองค์ สององค์ และ
พระองค์ ก็  ให ้กําเนิดโอรสและธดิาหลายองค์

พวกปุโรหติท่ี ไม่มี ประสิทธภิาพและไม่ เอาใจใส่ งานของ
พระเจ้า (2 พกษ 12:4-8)

4 ต่อมาภายหลังโยอาชทรงตัง้พระทัยท่ีจะซ่อมแซมพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห์ 5  พระองค์ ทรงประชุมปุโรหติและ
คนเลวี และตรสักับเขาทัง้หลายวา่ �จงออกไปตามหวัเมือง
ยูดาห์ และเก็บเงนิจากอสิราเอลทัง้ปวง เพื่อซ่อมแซมพระ
นิเวศของพระเจ้าของเจ้าเป็นปีๆไป และจงรบีทํางานน้ัน�  
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แต่  คนเลว ี ไม่  เรง่รบี 6  แล ้วกษั ตร ิย์จึงตรสัเรยีกเยโฮยาดาผู้
เป็นหวัหน้า และตรสักั บท ่านวา่ �ไฉนท่านไม่เรยีกรอ้งให ้คน
เลว ีนําเงนิส่วยเข้ามาจากยูดาห์และเยรูซาเล็ม ซ่ึงโมเสส
ผู้ รบัใช ้ของพระเยโฮวาห์กําหนดไว้  ให ้ชุ มน ุมชนอสิราเอล
นํามาเพื่อพลับพลาพระโอวาท� 7 เพราะบรรดาโอรสของ
พระนางอาธาลิยาห์หญิงชัว่รา้ยคนน้ันได้ปล้นพระนิเวศ
ของพระเจ้า และได้เอาสิง่ของท่ีมอบถวายทัง้สิน้ของพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห ์มอบให ้ แก่ พระบาอลั

การซ่อมแซมพระว ิหาร (2 พกษ 12:9-16)
8  กษัตรยิ ์จึงทรงบัญชาและเขาได้ทําห ีบลู กหน่ึงวางไว้

นอกประตูพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ 9 และมีคําประกาศ
ไปทัว่ยูดาห์และเยรูซาเล็มให้นําส่วยซ่ึงโมเสสผู้ รบัใช ้ของ
พระเจ้ากําหนดแก่อสิราเอลในถิน่ทุ รก ันดาร  เข ้ามาถวาย
พระเยโฮวาห์ 10 บรรดาเจ้านายทัง้ สิน้และประชาชนทัง้
ปวง ก็ เปรม ปร ีดิ ์ และ นํา ส่วย ของ เขา ทัง้ หลาย มา หยอ่น
ลงในหบีจนครบ 11 และต่อมาเม่ือคนเลวีนําหบีเข้ามายงั
เจ้า พนักงาน ขอ งกษั ตร ิย ์เม่ือไร และ เม่ือ เขา ทัง้ หลาย เห ็
นว ่ามีเงนิมาก ราชเลขาและเจ้าหน้าท่ีของมหาปุโรหติจะ
เข้ามาเทหบีออกและนําหบีกลับไปยงัท่ี เดิม เขาทัง้หลาย
ทําอยา่ง น้ี วนัแล้ววนัเล่า และเก็บเงนิได้ เป็นอนัมาก 12  
กษัตรยิ ์และเยโฮยาดาก็ ให ้ แก่ บรรดาผู้ ดู  แลก ิจการของพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห์ และเขาทัง้หลายจ้างชา่งก่อและ
ชา่งไม้ ให ้ซ่อมแซมพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ ทัง้คนงาน
ชา่งเหล็กและชา่งทองสัมฤทธิ์  ให ้ซ่อมแซมพระนิเวศของ
พระเยโฮวาห์ 13บรรดาคนท่ีรบัจ้างทํางานจึงได้ ทํางาน และ
งานซ่อมแซมก็ดําเนิ นก ้าวหน้าในมือของเขา และเขาได้
ซ่อมแซมพระนิเวศของพระเจ้าตามขนาดเดิมและเสรมิให ้
แข ็งแรงขึ้น 14 และเม่ือเขาได้กระทําสําเรจ็แล้วเขาก็นําเง ิ
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นที ่ เหลืออยู ่มาหน้าพระพักตร ์กษัตรยิ ์และเยโฮยาดา และ
เขาเอาเงนิน้ันทําเครือ่งใช้สําหรบัพระนิเวศแหง่พระเยโฮ
วาห์ คือเครือ่งใช้สําหรบัการปรนนิบั ติ ทัง้สําหรบัการถวาย
เครือ่งบูชาและชอ้น และภาชนะทองคําและเงนิ และเขาทัง้
หลายได้ถวายเครือ่งเผาบูชาในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์
เสมอตลอดชัว่อายุของเยโฮยาดา

เยโฮยาดาปุโรหติท่ี ดี  เสียชวีติ 
15  แต่ เยโฮยาดาก็ชราลงและหงอ่มแล้ วก ็ สิน้ชวีติ เม่ือสิน้

ชีว ิตน ้ันท่านมี อายุ  หน ่ึงรอ้ยสามสิบปี 16 เขาก็ฝังศพท่าน
ไว้ในนครของดาวดิท่ามกลางบรรดากษั ตร ิย์ เพราะท่าน
ได้กระทําการดีในอสิราเอล และต่อพระเจ้าและพระนิเวศ
ของพระองค์ 17  หลังจากท่ี เยโฮยาดาสิน้ชวีติแล้วบรรดาเจ้า
นายแหง่ยูดาห ์ได้  เข ้ามาถวายบังคมต่อกษั ตร ิย์  แล ้วกษั ตร ิ
ย์ทรงฟังคําทูลของเขา 18 และเขาได้ทอดทิง้พระนิเวศของ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าแหง่บรรพบุรุษของเขา และปรนนิบั ติ 
บรรดาเสารูปเคารพและรูปเคารพ และพระพิโรธได้ลงมา
เหนือยูดาห์และเยรูซาเล็มเพราะการละเมิดของเขาน้ี 19  
แต่  พระองค์ ยงัทรงใช ้ผู้  พยากรณ์ มาท่ามกลางเขานําเขาให ้
กล ับมายงัพระเยโฮวาห์ คนเหล่าน้ีเป็นพยานปรกัปราํเขา  
แต่ เขาไม่ยอมเงีย่หู ฟัง 

ประชาชนเอาหนิขวา้งเศคารยิาห ์ปุ โรหติท่ี ดี 
20  แล ้วพระวญิญาณของพระเจ้าได้สวมทับเศคาริยาห ์

บุ ตรชายเยโฮยาดาปุโรหติ และท่านได้ยนืเหนือประชาชน
และกล่าวแก่เขาทัง้หลายวา่ �พระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ �ทําไม
ท่านทัง้หลายจึงละเมิดพระบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์อนั
เป็น เหตุ ให ้ท่าน เจรญิ ขึ้น ไม่ ได้ � เพราะ ท่าน ทัง้ หลาย ได้
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ทอดทิง้พระเยโฮวาห ์พระองค์ จึงทอดทิง้ท่าน� 21  แต่ เขา
ทัง้หลายคิดรา้ยต่อท่าน และโดยบัญชาของกษั ตร ิย์ เขา
ทัง้หลายจึงขวา้งท่านด้วยหนิในลานพระนิเวศของพระเย
โฮวาห์ 22  ดังน้ี แหละกษั ตร ิย์ โยอาชจึ งม ิ ได้ ทรงระลึกถึง
ความกรุณาซ่ึงเยโฮยาดาบิดาของเศคาริยาห ์ได้ สําแดง
ต่อพระองค์  แต่  ได้ ทรงประหารบุตรชายของท่านเสีย และ
เม่ือ เขา กําลัง จะ ตาย เขา พูด วา่ �ขอ พระ เย โฮ วาห์ ทรง
ทอด พระเนตร และ แก้ แค้น � 23 ต่อ มา พอ ปลาย ปีก อง
ทัพของคนซี เรยีก ็มาต่อสู้กับโยอาช เขามายงัยูดาห์และ
เยรูซาเล็ม และได้ทําลายบรรดาเจ้านายของประชาชนจาก
หมู่ ประชาชน และส่งของท่ีรบิ ได้ ทัง้ สิน้ ไปยงักษั ตร ิย ์แห ่
งดามัสกัส 24  แม้ว ่ากองทัพคนซีเรยีมาแต่น้อยคน พระเย
โฮวาห์ทรงมอบกองทัพใหญ่ ไว ้ในมือของเขา เพราะเขาทัง้
หลายได้ทอดทิง้พระเยโฮวาห์พระเจ้าแหง่บรรพบุรุษของ
เขา  ดังน้ี แหละคนซีเรยีได้ทําโทษโยอาช

โยอาชสิน้พระชนม์ (2 พกษ 12:19-21)
25 เม่ือเขาทัง้หลายจากพระองค์ ไป (เขาละพระองค์ ไว ้

บาด เจ็ บอย ่าง สาหสั� ข้าราชการ ของ พระองค์ ก็ คิด รา้ย
ต่อ พระองค์ เพราะ โลหติ ของ บุตร ชาย เย โฮ ยาดา ปุโรหติ
และได้ประหารพระองค์ เสียที ่บนแท่นบรรทม  พระองค์  ก็  
สิน้พระชนม์ และเขาทัง้หลายฝังพระศพไวใ้นนครดาวดิ  แต่ 
เขาทัง้หลายมิ ได้ ฝังพระศพไว้ในอุโมงค์ของบรรดากษั ตร ิ
ย์ 26 คนเหล่าน้ั นที ่คิดรา้ยต่อพระองค์ คือศาบาดบุตรชาย
นางชิเมอทัคนอมัโมน และเยโฮศาบาดบุตรชายนางชิมรทิ
คนโมอบั 27 เรือ่งราวแหง่โอรสของพระองค์ และภาระหนัก
มากมายท่ีตกอยู ่แก่  พระองค์ และการซ่อมแซมพระนิเวศ
ของพระเจ้า  ดู  เถิด  มี บันทึกไว้ในหนังสือเรือ่งราวของกษั 
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ตร ิย์ และอามาซิยาห์โอรสของพระองค์ครอบครองแทน
พระองค์

25
อามาซิยาหค์รอบครองเหนือยูดาห์ (2 พกษ 14:1-2)

1 เม่ืออามาซิยาห์เริม่ครอบครองน้ั นม ีพระชนมายุ ย ่ี สิ 
บหา้พรรษา และพระองค์ทรงครอบครองในเยรูซาเล็มยี ่สิ 
บเก้าปี พระมารดาของพระองค์ทรงพระนามวา่ เยโฮอดั
ดาน ชาวเยรูซาเล็ม 2 และพระองค์ทรงกระทําสิง่ท่ี ถู กต้อง
ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์  แต่  มิใช ่ด้วยพระทัยท่ี 
เพียบพรอ้ม 3 และอยู่มาพอราชอาณาจักรอยู่ในพระหตัถ์
ของ พระองค์ อยา่ง มัน่คง แล้ว  พระองค์ ทรง ประหาร ชวีติ
ข้าราชการของพระองค์  ผู้  ท่ี ฆ่าพระราชบิดาของพระองค์
4  แต่  พระองค์  มิได้ ทรงประหารชวีติลูกหลานของเขา  แต่  ได้ 
ทรงกระทําตามท่ี มี บันทึกไว้ในหนังสือพระราชบัญญั ติ ของ
โมเสส  ท่ี พระเยโฮวาหท์รงบัญชาไวน้ั้ นว ่า �อยา่ให ้บิ ดาต้อง
รบัโทษถึงตายแทนบุตรของตน หรอืให ้บุ ตรต้องรบัโทษถึง
ตายแทนบิดาของตน  ให ้ ทุ กคนรบัโทษถึงตายเน่ืองด้วย
บาปของคนน้ันเอง�

 ยู ดาห ์บุ  กรุ กเอโดม
5  แล ว้อามาซิยาห ์ได้ ประชุมพวกยูดาห์ และใหเ้ขาอยู ่ภาย

ใต้  ผู้ บังคับกองพันและผูบ้ังคับกองรอ้ยตามเรอืนบรรพบุรุษ
ของเขา คือยูดาห์และเบนยามินทัง้สิน้  พระองค์  ได้ ทรงนับ
คนท่ี มีอายุ  ย ่ี สิ บปีขึ้นไปและทรงเห ็นว ่ามี ชายฉกรรจ์ สาม
แสนคน สามารถเข้าทําสงคราม สามารถถือหอกและโล่
6 นอกจากน้ันพระองค์ทรงจ้างทแกล้วทหารจากอสิราเอล
หน่ึงแสนคนเป็นเงนิหน่ึงรอ้ยตะลันต์ 7  แต่ คนของพระเจ้า
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คนหน่ึงมาเฝ้าพระองค์ทูลวา่ � โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์ขออยา่ให้
กองทั พอ ิสราเอลไปกับพระองค์ เพราะพระเยโฮวาห ์มิได้ 
ทรงสถิตอยู่กับอสิราเอล คื อก ับคนเอฟราอมิเหล่าน้ี ทัง้สิน้ 
8  แต่ ถ้าพระองค์คาดหมายวา่โดยวธิ ีน้ี  พระองค์  จะเข้ มแข็ง
พอท่ี จะเข้ าสงคราม พระเจ้าจะทรงเหวีย่งพระองค์ลงต่อ
หน้าศั ตรู เพราะวา่พระเจ้าทรงฤทธิ ์ท่ี จะชว่ยไว้หรอืทิง้ไป
ได้� 9 และอามาซิยาหต์รสักับคนของพระเจ้าวา่ � แต่ เราจะ
กระทําประการใดเรือ่งเงนิหน่ึงรอ้ยตะลันต์ซ่ึงเราได้ ให ้ แก่ 
กองทั พอ ิสราเอลไปแล้ วน ้ัน�  แล ้วคนของพระเจ้าทูลตอบ
วา่ �พระเยโฮวาห์ทรงสามารถท่ีจะประทานแก่ พระองค์ ยิง่
กวา่น้ี อ ีกมาก� 10 และอามาซิยาห ์ก็ ทรงปลดปล่อยกองทัพ
ซ่ึงมายงัพระองค์จากเอฟราอมิให ้กล ับไปบ้านอกี เขาทัง้
หลายจึงโกรธยูดาห ์ยิง่นัก และได้ กล ับบ้านด้วยความโกรธ
อยา่งรุนแรง 11  แต่ อามาซิยาหท์รงกล้าแข็งขึ้น และทรงนํา
พลของพระองค์ออกไปยงัหุบเขาเกลือและโจมตีคนเสอรี ์
หน ่ึงหม่ืนคน 12 คนยูดาห์จับเป็นได้ หน ่ึงหม่ืนคน และพา
เขาไปท่ียอดหนิ และทิง้เขาทัง้หลายลงมาจากยอดหนิน้ัน
เขาก็ตกมาแหลกเป็นชิน้ๆ 13  แต่ คนของกองทัพซ่ึงอามาซิ
ยาหท์รงปลดให ้กล ับไป และไม่ ให ้เขาไปรบด้วยน้ัน เขาตลบ
เข้าโจมตีหวัเมืองของยูดาห์  ตัง้แต่ สะมาเรยีถึงเบธโฮโรน
และฆ่าประชาชนเสียสามพันคน และรบิข้าวของไปเป็ นอ 
ันมาก 14 และอยู่มาเม่ืออามาซิยาห์เสด็จกลับจากการฆ่า
ฟันคนเอโดม  พระองค์ ทรงนํารูปเคารพของคนชาวเสอรีม์า
ตัง้ไวเ้ป็นพระของพระองค์ และกราบนมัสการพระเหล่าน้ัน
ทรงเผาเครือ่งหอมถวาย 15 เพราะฉะน้ันพระเยโฮวาห์ทรง
กริว้ต่ออามาซิยาห์ และทรงใช ้ผู้  พยากรณ์ คนหน่ึงไปหา ทูล
พระองค์ วา่ �ทําไมเจ้าจึงแสวงหาพระของชนชาติ หน่ึง ซ่ึง
ไม่สามารถชว่ยชนชาติของตนเองใหพ้้นจากมือของเจ้าได้�
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16  อยู ่มาขณะท่ีเขากําลังทู ลอย ู่ กษัตรยิ ์ตรสักับเขาวา่ �เรา
ได้ แต่ งตัง้เจ้าให้เป็ นที ่ปรกึษาของกษั ตร ิย ์หรอื  หยุด ทําไม
เจ้าจะต้องตายเล่า�  ผู้  พยากรณ์ น้ันจึงหยุด  แต่ ทูลวา่ �ข้า
พระองค์ทราบวา่พระเจ้าทรงตัง้พระทัยจะทําลายพระองค์
เพราะพระองค์ทรงกระทําเชน่น้ี และมิ ได้ ทรงฟังคําปรกึษา
ของข้าพระองค์�

สงครามระหวา่งยูดาหกั์บอสิราเอล (2 พกษ 14:8-14)
17  แล ว้อามาซิยาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห ์ได้ ทรงรบัคําปรกึษา

และทรงใช ้ให ้ไปเฝ้าโยอาชโอรสของเยโฮอาหาส โอรสของ
เยฮู  กษัตรยิ ์ของอสิราเอลทูลวา่ �มาเถิด  ให ้เราทัง้สองมา
เผชญิหน้ากัน� 18 และโยอาชกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลทรง
ใช้ไปยงัอามาซิยาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห ์วา่ �ต้นผักหนามบน
เลบานอนส่งข่าวใหห้าต้นสนสีดารบ์นเลบานอนวา่ �จงยก
บุตรสาวของเจ้าให้เป็นภรรยาบุตรชายของเรา� และสัตว์
ป่าทุ่งตัวหน่ึงแหง่เลบานอนผ่านมาและยํ่าต้นผักหนามลง
เสีย 19 ท่านวา่ � ดู  ซิ ข้าพเจ้าได้ โจมตี เอโดม� และจิตใจของ
ท่านก็ผยองขึ้นในความโอ ้อวด  แต่ จงอยูกั่บบ้านเถิด เพราะ
ไฉนท่านจึงเรา้ใจตนเองให ้ต่อสู้ และรบัอนัตราย อนัจะให้
ท่านล้มลง ทัง้ท่านและยูดาหกั์ บท ่าน� 20  แต่ อามาซิยาห์
หาทรงฟังไม่เพราะเป็นมาจากพระเจ้า เพื่อวา่พระองค์จะ
ทรงมอบเขาทัง้หลายไว้ในมือของศั ตรู ของเขา เพราะเขา
ทัง้หลายได้เสาะหาพระแหง่เอโดม 21 โยอาชกษั ตร ิย ์แห ่ 
งอ ิสราเอลจึงเสด็จขึ้นไป  พระองค์ และอามาซิยาห ์กษัตรยิ ์ 
แห ่งยูดาห ์ได้ เผชญิหน้ากั นที ่เบธเชเมช ซ่ึงเป็นของยูดาห์
22 และยูดาห ์ก็  พ่ายแพ้  อสิราเอล และทุกคนก็ หนี  กล ับไป
เต็นท์ของตน 23 โยอาชกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลทรงจับอา
มาซิยาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์โอรสของโยอาช โอรสของเยโฮ
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อาหาสท่ีเบธเชเมช และนําพระองค์ มาย ังเยรูซาเล็ม และ
ทรงพัง กําแพงเยรูซาเล็มลง ส่ีรอ้ยศอก  ตัง้แต่  ประตู เอฟ
ราอมิถึงประตู มุม 24 และพระองค์ทรงรบิทองคําและเงนิ
ทัง้หมด และเครือ่งใช้ทัง้สิน้ซ่ึงพบในพระนิเวศของพระเจ้า
ในความอารกัขาของโอเบดเอโดม ทัง้คลังทรพัย์ของสํานัก
พระราชวงั  พร ้อมกับคนประกันด้วย และพระองค์ เสด็จ
กลับไปยงัสะมาเรยี 25 อามาซิยาห์ โอรสของโยอาชกษั ตร ิ
ย ์แห ่งยูดาห์ทรงพระชนม์ อยู ่ สิ บหา้ปี หลังจากสวรรคตของ
โยอาช โอรสของเยโฮอาหาส  กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ิสราเอล

การสิน้พระชนม์ของอามาซิยาห์ (2 พกษ 14:17-20)
26 ส่วนพระราชกิจนอกน้ันของอามาซิยาห์  ตัง้แต่ ต้นจน

ปลาย  ดู  เถิด  มิได้ บันทึกไวใ้นหนังสือของกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์
และอสิราเอลหรอื 27  นับแต่ เวลาเม่ืออามาซิยาห์ทรงหนั
ไปจากการติดตามพระเยโฮวาห์ เขาทัง้หลายก็คิดกบฏต่อ
พระองค์ในเยรูซาเล็ม และพระองค์ทรงหนีไปท่ีลาคีช  แต่ 
เขาใช้ไปตามพระองค์ ท่ี ลาคีช และประหารพระองค์ เสียที ่ 
น่ัน 28 และเขาทัง้หลายนําพระศพใส่หลั งม ้ากลับมา และฝัง
ไวกั้บบรรพบุรุษของพระองค์ในเมืองแหง่ยูดาห์

26
 อุ สซียาหเ์ป็นกษั ตร ิยแ์ทนอามาซิยาห์ (2 พกษ 14:21)

1 ประชาชนทัง้สิน้แหง่ยูดาห์จึงตั ้งอ ุสซียาห์  ผู้ ซ่ึ งม ีพระ
ชนมายุ สิ บหกพรรษา  ให ้เป็นกษั ตร ิย์แทนอามาซิยาห์ราช
บิดาของพระองค์ 2  พระองค์ ทรงสรา้งเมืองเอโลทและให ้
กล ับขึ้นแก่ ยู ดาห์  หลังจาก ท่ี  กษัตรยิ ์ทรง ล่วงหลับไปอยู่
กับบรรพบุรุษของพระองค์ 3 เม่ื ออ ุสซียาห์ทรงเริม่ครอบ
ครอง น้ั นม ีพระ ชนมายุ สิ บ หก พรรษา และ พระองค์ ทรง
ครอบครองในกรุงเยรูซาเล็มหา้สิบสองปี พระมารดาของ
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พระองค์ทรงพระนามวา่ เยโคลียาห์ ชาวเยรูซาเล็ม 4 และ
พระองค์ทรงกระทําสิง่ท่ี ถู กต้องในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห์  ตามท่ี อามาซิยาห์ราชบิดาของพระองค์ ได้ ทรง
กระทําทุกประการ 5 และพระองค์ทรงแสวงหาพระเจ้าใน
สมัยของเศคาริยาห์  ผู้  เข ้า ใจ ในนิ มิ ต ต่างๆจากพระเจ้า
และตราบใดท่ี พระองค์ แสวงหาพระเยโฮวาห์ พระเจ้าทรง
กระทําให ้พระองค์  เจรญิ 

 อุ สซียาหร์บัพระพรทั ้งด ้านสงครามและพระราชกิจ
6  พระองค์ เสด็จ ออก ไป ทํา สงคราม ต่อสู้ กับ คน ฟี ลิ ส

เตีย และพังกําแพงเมืองกัท และกําแพงเมืองยบัเนห์ และ
กําแพงเมืองอชัโดด และพระองค์ทรงสรา้งหวัเมืองในเขต
แดนอชัโดด และท่ีอื่นๆอกีท่ามกลางคนฟีลิสเตีย 7 พระเจ้า
ทรงชว่ยพระองค์ในการต่อสู้คนฟีลิสเตีย และต่อสู้คนอา
ระเบียซ่ึงอาศัยอยู่ในกูรบ์าอลั และต่อสู้กับคนเมอูนิม 8 ชน
อมัโมนได้ถวายบรรณาการแก่ อุ สซียาห์ และพระนามของ
พระองค์ ก็  แผ่  แพร ่ออกไปถึงเขตแดนอยีปิต์ เพราะพระองค์
ทรงเข้มแข็งขึ้นยิง่นัก 9 ยิง่กวา่น้ั นอ ี กอ ุสซียาห์ทรงสรา้ง
ป้อมในเยรูซาเล็ มท ่ี ประตู  มุม  ท่ี  ประตู หุบเขาและท่ี หวัเล้ียว 
และป้องกันไว ้แข็งแรง 10 และพระองค์ทรงสรา้งป้อมในถิน่
ทุ รก ันดาร ทรงขุดบ่อน้ําหลายแหง่ เพราะพระองค์ทรงมีฝูง
สัตว ์ใหญโ่ต ทัง้ในหุบเขาและในท่ี ราบ และทรงมีชาวนาและ
คนแต่งต้ นอง ุ่นในเนินเขา และในคารเมล เพราะพระองค์
ทรงรกัเกษตรกรรม 11 ยิง่กวา่ น้ั นอ ี กอ ุสซียาห์ทรงมี กอง
ทหาร ซ่ึงออกไปทําศึกเป็นกองๆตามจํานวนท่ี เยอ ีเอลราช
เลขาได้รวบรวมไว้ด้วยกั นก ับมาอาเสอาห ์เจ้าหน้าท่ี  ภาย
ใต้ การควบคุมของฮานันยาห์  ผู้ บังคับกองพลคนหน่ึงขอ
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งกษั ตร ิย์ 12 จํานวนประมุขของบรรพบุรุษทัง้หมดแหง่พวก
ทแกล้ว ทหาร คือ สอง พัน หก รอ้ย คน 13  ใต้ บังคับ บัญชา
ของคนเหล่า น้ี  มี กองทัพพลสามแสนเจ็ดพันหา้รอ้ยคน
 ผู้ ทํา สงคราม ได้ ด้วย กําลัง มาก เพื่อ ชว่ย กษั ตร ิย ์ให ้ ต่อสู้ 
กับศั ตรู 14 และอุสซียาห์ทรงเตรยีมโล่  หอก หมวกเหล็ก
เส้ือเกราะ  ธน ู และก้อนหนิสําหรบัสลิงไว้สําหรบักองทัพ
15 ในเยรูซาเล็มพระองค์ทรงกระทําเครือ่งกลไกโดยคนชา่ง
ประดิษฐ์ทําขึ้น  ไว ้บนป้อมและตามมุม เพื่อยงิลูกธนูและ
โยนก้อนหนิใหญ่ ๆ  และพระนามของพระองค์ ก็ ลือไปไกล
เพราะพระองค์ทรงรบัความชว่ยเหลืออยา่งมหศัจรรย์จน
พระองค์ เข้มแข็ง 

 อุ สซียาหท์รงกระทําหน้าท่ีของปุโรหติแล้วถูกลงโทษ
16  แต่ เม่ือพระองค์ทรงแข็งแรงแล้ว  พระองค์  ก็  มี พระทัย

ผยอง ขึ้น จึง ทรง กระทํา ความ เสีย หาย เพราะ พระองค์
ละเมิดต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ และเข้าไปใน
พระ วหิาร ของ พระ เย โฮ วาห์ เพื่อ เผา เครือ่ง หอม บน แท่น
เครือ่ง หอม 17  แต่ อา ซา ริยาห ์ปุ โรหติ ได้ เข ้า ไป ติดตาม
พระองค์ พร ้อมกับปุโรหติของพระเยโฮวาห์แปดสิบคนผู้
ซ่ึง เก่งกล้า 18 และเขาทัง้หลายได้ขัดขวางกษั ตร ิย ์อุ ส ซี
ยาห์และทูลพระองค์ วา่ �ข้าแต่ อุ สซียาห์  มิใช ่ หน้าท่ี ของ
พระองค์ ท่ี จะ เผา เครือ่ง หอม ถวาย แด่ พระ เย โฮ วาห์  แต่ 
เป็นหน้าท่ีของปุโรหติลูกหลานของอาโรน  ผู้ ซ่ึงชาํระไว ้ให ้ 
บรสุิทธิ ์เพื่อ เผาเครือ่งหอม ขอเชญิพระองค์เสด็จออกไป
จากสถานบร ิสุทธ ์ิ น้ี เพราะพระองค์ ได้ ทรงล่วงเกิน และ
พระองค์จะไม่ ได้ รบัเกียรติอนัใดจากพระเยโฮวาห์พระเจ้า
เลย� 19  แล ้ วอ ุสซียาห์ทรงกริว้  พระองค์  มี กระถางไฟอยู่ใน
พระหตัถ์จะทรงเผาเครือ่งหอม และเม่ือพระองค์ทรงกริว้
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ต่อพวกปุโรหติ โรคเรือ้นก็ เก ิดขึ้นมาท่ีพระนลาฏต่อหน้า
ปุโรหติในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ข้างแท่นเผาเครือ่ง
หอม 20 และอาซารยิาห ์ปุ โรหติใหญ่ และบรรดาปุโรหติทัง้
ปวงมองดู พระองค์ และดู เถิด  พระองค์ ทรงเป็นโรคเรือ้น
ท่ีพระนลาฏ และเขาทัง้หลายก็ ผล ักพระองค์ออกไปจาก
ท่ี น่ัน และพระองค์เองก็ทรงรบีเสด็จออกไป เพราะวา่พระ
เยโฮวาห์ทรงลงโทษพระองค์ แล้ว 21 และกษั ตร ิย ์อุ สซียาห ์
ก็ ทรงเป็นโรคเรือ้นจนวนัสิน้พระชนม์ และเพราะเป็นโรค
เรือ้น ก็ ทรง ประทับ ใน วงั ต่าง หาก เพราะ พระองค์ ทรง ถูก
ตัดขาดจากพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และโยธามโอรส
ของพระองค์เป็นผู้ ดู แลราชสํานักปกครองประชาชนแหง่
แผ่นดินน้ัน

การสิน้พระชนม์ของอุสซียาห์ โยธามครอบครองแทน
พระองค์ (2 พกษ 15:32)

22 ส่วนพระราชกิจนอกน้ันของอุสซียาห์  ตัง้แต่ ต้นจน
ปลาย อสิยาห ์ผู้  พยากรณ์  บุ ตรชายอามอส  ได้ บันทึก ไว้
23 และ อุส ซี ยาห ์ก็ ทรง ล่วง หลับ ไป อยู่ กับ บรรพบุรุษ ของ
พระองค์ และเขาก็ฝังพระศพไวกั้บบรรพบุรุษของพระองค์
ในนาท่ีฝังศพอนัเป็นของกษั ตร ิย์ เพราะเขาทัง้หลายวา่ � 
พระองค์ ทรงเป็นโรคเรือ้น� และโยธามโอรสของพระองค์ ก็ 
ครอบครองแทนพระองค์

27
โยธามทรงครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พกษ 15:32-38)

1 เม่ือโยธามทรงเริม่ครอบครองน้ั นม ีพระชนมายุ ย ่ี สิ บ
หา้พรรษา และพระองค์ทรงครอบครองในเยรูซาเล็ มสิ บ
หกปี พระมารดาของพระองค์ มี พระนามวา่ เยรูชาห์  บุ ต
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รสาวของศาโดก 2 และพระองค์ทรงกระทํา สิง่ ท่ี ถู ก ต้อง
ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตามซ่ึ งอ ุสซียาห์ราช
บิดาของพระองค์ ได้ ทรงกระทําทุกประการ  เวน้แต่  พระองค์  
มิได้  เข ้าไปในพระวหิารของพระเยโฮวาห์  แต่ ประชาชนยงั
ประพฤติอยา่งเลวทราม 3  พระองค์ ทรงสรา้งประตูบนของ
พระนิเวศแหง่พระเยโฮวาห์ และทรงกระทําการก่อสรา้ง
มาก ท่ี กําแพงตําบลโอเฟล 4 ยิง่กวา่ น้ั นอ ีกพระองค์ทรง
สรา้งหวัเมืองในถิน่เทือกเขาแหง่ยูดาห์ และสรา้งป้อมกับ
หอคอยตามป่าไม้ 5 และพระองค์ทรงสู้รบกับกษั ตร ิย์คน
อมัโมนและทรงชนะ และในปีน้ันคนอมัโมนได้ถวายเงนิ
แก่ พระองค์  หน ่ึงรอ้ยตะลันต์ และข้าวสาลี หน ่ึงหม่ืนโคระ
กับข้าวบาร ์เลย ์ หน ่ึงหม่ืน คนอมัโมนได้ถวายเท่ากันในปี ท่ี 
สองและในปี ท่ีสาม 6 โยธามจึงทรงมีกําลังมากขึ้น เพราะ
พระองค์ทรงตระเตรยีมทางทัง้หลายของพระองค์ต่อพระ
พักตรพ์ระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ 7 ส่วนพระราชกิจ
นอกน้ันของโยธาม และการสงครามทัง้ สิน้ของพระองค์
และพระราชวตัรของพระองค์  ดู  เถิด  มี บันทึกไว้ในหนังสือ
ของกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลและยูดาห์ 8 เม่ือพระองค์ทรง
เริม่ครอบครองมีพระชนมายุ ย ่ี สิ บหา้พรรษา และพระองค์
ทรงครอบครองในเยรูซาเล็ มสิ บหกปี 9 และโยธามล่วง
หลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาฝังพระศพไว้
ในนครดาวดิ และอาหสัโอรสของพระองค์ครอบครองแทน
พระองค์

28
อาหสัครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พกษ 16:1)

1 เม่ืออาหสัทรงเริม่ครองราชย ์มี พระชนมายุ ย ่ี สิ บพรรษา
และ พระองค์ ทรง ครอง รา ชย์ ใน เย รู ซา เล็ มสิ บ หก ปี  แต่  
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พระองค์  มิได้ ทรงกระทําสิง่ท่ี ถู กต้องในสายพระเนตรของ
พระเยโฮวาห์ อยา่งกับดาวดิบรรพบุรุษของพระองค์ 2  แต่ 
ทรงดําเนินตามทางของกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล  พระองค์ ถึ 
งก ับทรงสรา้งรูปเคารพหล่อสําหรบัพระบาอลั 3 ยิง่กวา่น้ัน
พระองค์ทรงเผาเครือ่งหอมในหุบเขาบุตรชายของฮินโนม
และทรงเผาโอรสทัง้หลายของพระองค์ ในไฟ ตามการก
ระทําอนัน่าสะอดิสะเอยีนของประชาชาติ ซ่ึงพระเยโฮวาห์
ทรงขับไล่ออกไปให้พ้นหน้าประชาชนอสิราเอล 4  พระองค์ 
ทรงถวายสัตวบูชาและทรงเผาเครือ่งหอมท่ี ปู  ชน ียสถานสูง
และบนเนินเขาและใต้ ต้นไม้  เข ียวสดทุกต้น

อาหสักับเปคาห ์สู้ รบกัน (2 พกษ 16:5-6)
5 เพราะ ฉะ น้ัน พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ พระองค์ จึง

ทรง มอบ พระองค์ ไว ้ใน พระหตัถ์ ขอ งกษั ตร ิย ์แห ่ง ซีเรยี
ผู้ทรงชนะพระองค์ และจับประชาชนของพระองค์เป็นเชลย
จํานวนมากนํามายงัดามัสกัส และพระองค์ทรงถูกมอบไว้
ในพระหตัถ์ของกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล  ผู้ ชนะพระองค์ด้วย
การฆ่าฟันอยา่งใหญ่ หลวง 6 เพราะวา่เปคาห ์บุ ตรชายเรมา
ลิยาห ์ได้ ฆ่าเสียหน่ึงแสนสองหม่ืนคนในยูดาห์ในวนัเดียว
ทัง้สิน้เป็นทหารกล้าแข็ง เพราะเขาทัง้หลายได้ทอดทิง้พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าแหง่บรรพบุรุษของเขาทัง้หลาย 7 และศิค
รทีแกล้วทหารของเอฟราอมิได้สังหารมาอาเสอาหโ์อรสขอ
งกษั ตร ิย์ และอสัรคัีมอธ ิบด ีกรมวงัและเอลคานาห ์อุ ปราช
8 คนอสิราเอลได้จับญาติ พี่ น้องของตนเป็นเชลยสองแสน
คน  มี  ผู้หญิง  บุตรชาย และบุตรสาว และได้รบิของเป็ นอ 
ันมากมาจากเขานํามายงัสะมาเรยี 9  แต่  ผู้  พยากรณ์ คน
หน่ึงของพระเยโฮวาห ์อยู ่ ท่ี น่ันชื่อวา่โอเดด ท่านออกไปพบ
กองทัพซ่ึงมายงัสะมาเรยี และพู ดก ับเขาทัง้หลายวา่ � ดู  
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เถิด เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าแหง่บรรพบุรุษของท่าน
ทัง้หลายทรงกริว้ต่อยูดาห์  พระองค์ ทรงมอบเขาทัง้หลาย
ไว้ในมือของท่าน  แต่ ท่านทัง้หลายได้สังหารเขาเสียด้วย
ความเกรีย้วกราดซ่ึงขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์ 10และบัดน้ีท่านทัง้
หลายเจตนาจะข่มขี่ประชาชนแหง่ยูดาห์และเยรูซาเล็มให้
เป็นทาสชายและทาสหญิงของท่าน ตั วท ่านเองไม่ มี บาปต่อ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านหรอื 11  บัดน้ี ขอฟังข้าพเจ้า
และขอส่งเชลยซ่ึงท่านได้นํามาจากญาติ พี่ น้องของท่าน
กลับไป เพราะวา่พระพิโรธอนัแรงกล้าของพระเยโฮวาห ์อยู ่
เหนือท่านทัง้หลาย� 12 บางคนในหวัหน้าคนเอฟราอมิคือ
อาซาริยาห ์บุ ตรชายโยฮานัน เบเรคิยาห ์บุ ตรชายเมซิลเล
โมท เยฮิสคียาห ์บุ ตรชายชลัลูมและอามาสาบุตรชายห ัดล 
ัย  ได้ ยนืขึ้นขัดขวางบรรดาผู้ ท่ี  กล ับมาจากสงคราม 13  พู  
ดก ับเขาทัง้หลายวา่ � เจ้ าอยา่นําเชลยเข้ามาท่ี น่ี เพราะเจ้า
มุ่งหมายท่ีจะนําโทษบาปมาเหนือเราต่อพระเยโฮวาห์ เพิม่
เข้ากับบาปและการละเมิดในปัจจุบันของเรา เพราะวา่การ
ละเมิดของเราก็ ใหญ่ โตอยู่ พระพิโรธอนัแรงกล้าต่ ออ ิสรา
เอลมี อยู ่ แล้ว � 14  เพราะฉะน้ัน  ผู้ ถืออาวุธจึงทิง้เชลยและ
ของท่ีรบิมาต่อหน้าเจ้านายและชุ มน ุมชนทัง้ปวง 15 และ
ผู้ชายซ่ึงถูกระบุชื่อน้ันได้ ลุ กขึ้นเอาเส้ือผ้าอนัเป็นของท่ีรบิ
มาให ้แก่  คนที ่ เปล ือยกายอยู่ในพวกเชลยและเขาก็นุ่งหม่
ให้เขาไว้ และให ้รองเท้า และจัดหาอาหารและเครือ่งด่ืมให้
และชโลมเขา และนําคนท่ีออ่นเปล้ียในพวกเขาขึ้นลา นํา
เขากลับมายงัญาติ พี่ น้องของเขาท่ีเมืองเยร ีโค คือเมืองต้ 
นอ ินทผลัม และเขาทัง้หลายก็ กล ับไปยงัสะมาเรยี

คนเอโดมกับคนฟีลิสเตียบุ กรุ กยูดาห์
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16 ครัง้น้ันกษั ตร ิย์อาหสัทรงใช ้ให ้ไปหากษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัส
ซีเรยีเพื่อขอความชว่ยเหลือ 17 เพราะคนเอโดมได้ บุ  กรุ ก
เข้ามาอกี และโจมตี ยู ดาห์ และจับไปเป็นเชลยบ้าง 18 และ
คนฟีลิสเตียได้ เข ้าปล้นหวัเมืองในหุบเขาและท่ี ภาคใต้ ของ
ยูดาห์ และได้ยดึเมืองเบธเชเมช อยัยาโลน เกเดโรท และ
โสโคกับชนบท ทิมนาห์กับชนบท และทั ้งก ิมโซกับชนบท
และเขาก็ ตัง้อยู ่ ท่ี น่ัน 19 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงกระทํา
ให ้ยู ดาห์ต้อยต่ําลงด้วยเหตุอาหสักษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล
เพราะอาหสัทรงกระทําให ้ยู ดาห ์เปล ือยเปล่าไปแล้วและได้
ละเมิดต่อพระเยโฮวาห ์อยา่งรา้ยแรง 20 ฉะน้ันทิ กล ัทปิเล
เสอร ์กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ัสซีเรยีจึงยกขึ้นมาต่อสู้กับพระองค์ และ
กระทําให ้พระองค์  ทุกข์ พระทัยแทนท่ีจะสนับสนนุพระองค์ 
ให ้ เข้มแข็ง 21 เพราะอาหสัทรงเอาของส่วนหน่ึงจากพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห์ และจากราชสํานัก และจากเจ้านาย
ถวายเป็นบรรณาการแก่ กษัตรยิ ์ของอสั ซีเรยี  แต่ หาเป็น
ประโยชน์ แก่  พระองค์  ไม่ 22 ในคราวทุกข์ยากน้ัน  พระองค์ 
ยิง่ละเมิดต่อพระเยโฮวาห์ คือกษั ตร ิย์อาหสัองค์เดียวกัน
น้ี แหละ 23 เพราะพระองค์ทรงถวายสัตวบูชาแก่พระของ
เมืองดามัสกัสซ่ึงได้ ให ้ พระองค์  พ่ายแพ้ และตร ัสว ่า �เพราะ
วา่พระแห่งกษั ตร ิย์ของซีเรยีได้ชว่ยเขาทัง้หลาย เราจึงจะ
ถวายสัตวบูชาแก่พระเหล่า น้ันเพื่อจะชว่ยเรา�  แต่ พระ
เหล่า น้ันเป็นเครือ่ง ทําลายพระองค์ และทั ้งอ ิสราเอลทัง้
ปวงด้วย 24 และอาหสัทรงรวบรวมเครือ่งใช้ของพระนิเวศ
แหง่พระเจ้า และตัดเครือ่งใช ้แห ่งพระนิเวศของพระเจ้า
เป็นชิน้ๆ และพระองค์ทรงปิดประตูพระนิเวศของพระเยโฮ
วาห์ และพระองค์ทรงสรา้งแท่นบูชาสําหรบัพระองค์ ทุ กมุม
เมืองเยรูซาเล็ม 25  พระองค์ ทรงสรา้งปู ชน ียสถานสูงในหวั
เมืองของยูดาห ์ทุ  กห ัวเมืองเพื่อเผาเครือ่งหอมถวายพระอื่น
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กระทําให้พระเยโฮวาห์พระเจ้าแหง่บรรพบุรุษของพระองค์
ทรงพระพิโรธ

การสิน้พระชนม์ของอาหสั เฮเซคียาห์ครอบครองแทน
พระองค์ (2 พกษ 16:19-20)

26 ส่วนพระราชกิจนอกน้ันของพระองค์ และพระราชวตัร
ของพระองค์ ทัง้สิน้  ตัง้แต่ ต้นจนปลาย  ดู  เถิด เขาบันทึกไว้
ในหนังสือของกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์และอสิราเอล 27 และอา
หสัก็ล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ เขาก็ฝังพระ
ศพไวใ้นกรุง คือในเยรูซาเล็ม  แต่ เขามิ ได้ นําพระศพไปไวใ้น
อุโมงค์ของกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล และเฮเซคียาห์โอรสของ
พระองค์ ได้ ครอบครองแทนพระองค์

29
เฮเซคียาห์ทรงครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พกษ 18:1;

อสย 36-39)
1 เม่ือเฮเซคียาห ์มี พระชนมายุ ย ่ี สิ บหา้พรรษา  พระองค์ 

ทรงเริม่ครอบครอง และพระองค์ทรงครอบครองในกรุง
เยรูซาเล็มยี ่สิ บเก้าปี พระมารดาของพระองค์ทรงพระนาม
วา่  อาบ ียาห์  บุ ต รสาว ของ เศ คา ริยาห์ 2 และ พระองค์
ทรง กระทํา สิง่ ท่ี ถู ก ต้อง ใน สาย พระเนตร ของ พระ เย โฮ
วาห์ ตามซ่ึงดาวดิบรรพบุรุษของพระองค์ ได้ ทรงกระทําทุก
ประการ 3 ในปีแรกแหง่รชักาลของพระองค์ในเดือนแรก  
พระองค์ ทรงเปิดประตูพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และได้
ทรงทําการซ่อมแซมประตู น้ัน 4  พระองค์ ทรงนําปุโรหติและ
คนเลว ีเข ้ามาและทรงให้เขาชุ มน ุ มท ่ีถนนด้านตะวนัออก
5 และตรสักับเขาวา่ � คนเลว ี เอย๋ ขอฟังเรา จงชาํระตัว
ให ้บรสุิทธิ ์ และชาํระพระนิเวศของพระเยโฮวาห์พระเจ้า
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แหง่บรรพบุรุษของท่านให ้บรสุิทธิ ์และขนสิง่สกปรกออก
เสียจากสถานบร ิสุทธ ์ิ 6 เพราะบรรพบุรุษของเราทัง้หลาย
ได้กระทําการละเมิด และได้กระทําสิง่ท่ีชัว่ในสายพระเนต
รพ ระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ เรา เขา ทัง้ หลาย ได้ ทอด ทิง้
พระองค์ และหนัหน้าของเขาเสียจากท่ีประทับของพระเย
โฮวาห์ และได้หนัหลังให้ 7 เขาปิดประตู มุ ขพระนิเวศด้วย
และได้ ดับประทีปเสีย และมิ ได้ เผาเครือ่งหอมหรอืถวาย
เครือ่งเผาบูชาในสถานบร ิสุทธ ์ิ แด่ พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล
8 เพราะฉะน้ันพระพิโรธของพระเยโฮวาห์จึงมาบนยูดาห์
และเยรูซาเล็ม และพระองค์ทรงกระทําให้เขาเป็นสิง่ท่ี น่า
หวาดเสียว เป็ นที ่ สยดสยอง และเป็ นที ่ เย ้ยหยนัตามท่ีท่าน
ได้ เห ็ นก ับตาของท่านแล้ว 9 เพราะดู เถิด  บิ ดาทัง้หลาย
ของเราได้ล้มลงด้วยดาบ และบุตรชายบุตรสาวกับภรรยา
ของเราได้เป็นเชลยเพราะเหตุ น้ี 10  บัดน้ี เรามีใจประสงค์ 
ท่ี จะกระทําพันธสัญญากับพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิส
ราเอล เพื่อวา่พระพิโรธอนัแรงกล้าของพระองค์จะหนัไป
เสียจากเรา 11  บุ ตรชายทัง้หลายของข้าพเจ้าเอย๋ อยา่เพิก
เฉยเพราะพระเยโฮวาห ์ได้ ทรงเลือกท่านให้ยนือยู ่เฉพาะ
พระพักตร ์ของพระองค์ เพื่อปรนนิบั ติ  พระองค์ และเป็นผู้ 
ปรนนิบัติ ของพระองค์ และเผาเครือ่งหอม� 12  แล ้วคนเลว ี
ก็  ลุกขึ้น คือมาฮาทบุตรชายอามาสัย และโยเอลบุตรชายอา
ซารยิาห์  ผู้ เป็นลูกหลานของโคฮาท และลูกหลานของเมรา
รี  มี คีชบุตรชายอ ับด ีและอาซารยิาห ์บุ ตรชายเยฮาลเลเลล
และของคนเกอร ์โชน  มี โยอาห ์บุ ตรชายศิมมาห์ และเอเดน
บุตรชายโยอาห์ 13 และลูกหลานของเอลีซาฟาน  มี  ช ิมรแีละ
เยอเีอล และลูกหลานของอาสาฟ  มี เศคารยิาหแ์ละมัทธานิ
ยาห์ 14 และลูกหลานของเฮมาน  มี เยฮีเอลและชิเมอี และ
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ลูกหลานของเยดูธูน  มี เชไมอาห์และอุสซีเอล 15 เขาทัง้
หลายรวบรวมพี่น้องของเขา และชาํระตนให ้บรสุิทธิ ์และ
เข้าไปตามท่ี กษัตรยิ ์ ได้ ทรงบัญชา โดยพระวจนะของพระเย
โฮวาห์  ให ้ชาํระพระนิเวศของพระเยโฮวาห ์ให ้ บรสุิทธิ ์16  ปุ 
โรหติได้ เข ้าไปในส่วนข้างในของพระนิเวศของพระเยโฮวาห์
เพื่อชาํระให ้บรสุิทธิ ์และเขานําสิง่สกปรกท่ีเขาพบในพระ
วหิารของพระเยโฮวาห์ออกมาท่ีลานพระนิเวศของพระเย
โฮวาห์ และคนเลว ีก็ ขนเอาของน้ันออกไปยงัลําธารขิดโรน
17 เขาเริม่ชาํระในวนัแรกของเดือนแรก และในว ันที ่แปด
ของเดือนน้ันเขามาย ังม ุขของพระเยโฮวาห์ เขาชาํระพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห ์อยู ่แปดวนั และในว ันที ่ สิ บหกของ
เดือนแรกก็ เสรจ็ 18  แล ้วเขาเข้าไปหากษั ตร ิย์เฮเซคียาห์
และทูลวา่ �ข้าพระองค์ทัง้หลายได้กระทําความสะอาดพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห ์สิ ้นเสรจ็แล้ว ทัง้แท่นเครือ่งเผาบู ชา 
และเครือ่งใช้ของแท่นน้ันทัง้สิน้ และโต๊ะขนมปังหน้าพระ
พักตร์ และเครือ่งใช้ของโต๊ะน้ันทัง้สิน้ 19  เครือ่งใช ้ทัง้สิน้ซ่ึง
กษั ตร ิย์อาหสัคัดทิง้ในรชัสมัยของพระองค์ เม่ือพระองค์ ได้ 
กระทําการละเมิด ข้าพระองค์ทัง้หลายได้เตรยีมพรอ้มและ
ได้ชาํระแล้ว และดู เถิด ของเหล่าน้ั นก ็ อยู ่ หน ้าแท่นบูชาของ
พระเยโฮวาห�์

เฮเซคียาห ์ให ้ประชาชนนมัสการพระเจ้าในพระวหิารอกี
20  แล ้วกษั ตร ิย์เฮเซคียาหท์รงลุกขึ้นแต่ เชา้ และรวบรวม

เจ้านายของกรุง และเสด็จขึ้นไปยงัพระนิเวศของพระเย
โฮวาห์ 21 และเขาได้นําววัผู้ เจ ็ดตัว แกะผู้ เจ ็ดตัว ลูกแกะ
เจ็ดตัว และแพะผู้ เจ ็ดตัวเป็นเครือ่งบูชาไถ่บาปสําหรบัราช
อาณาจั กร สถานบร ิสุทธ ิแ์ละยูดาห์ และพระองค์ทรงบัญชา
ให้ลูกหลานของอาโรน คือปุโรหติให้ถวายของเหล่าน้ันบน
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แท่นบูชาของพระเยโฮวาห์ 22 เขาทัง้หลายจึงฆ่าววัผู้และ
ปุโรห ิตก ็รบัเลือดและพรมท่ี แท่นบูชา และเขาทัง้หลายฆ่า
แกะผู้ และเอาเลือดของมันพรมแท่นบู ชา และฆ่าลูกแกะ
เอาเลือดของมันพรมแท่นบู ชา 23  แล ้วแพะผู้สําหรบัเป็น
เครือ่งบูชาไถ่บาปน้ันเขานํามาท่ี กษัตรยิ ์และท่ีประชุมชน
และเขาทัง้หลายก็เอามือของเขาวางบนแพะน้ัน 24 และ
ปุโรห ิตก ็ฆ่าแพะเสีย และเอาเลือดของมันทําการคืนดีกัน
บนแท่นน้ันเพื่อทําการลบมลทินบาปใหอ้สิราเอลทัง้ปวง เพ
ราะกษั ตร ิย์ทรงบัญชาวา่  ให ้ทําเครือ่งเผาบูชาและเครือ่ง
บูชาไถ่บาปสําหรบัอสิราเอลทัง้ปวง 25  แล ้วพระองค์ทรงให ้
คนเลว ีประจําอยู่ในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์  มี  ฉาบ พิณ
ใหญ่ และพิณเขาคู่ ตามบัญญั ติ ของดาวดิ และของกาด
ผู้ทํานายของกษั ตร ิย์ และของนาธนัผู้ พยากรณ์ เพราะวา่
พระบัญญั ติ น้ันมาจากพระเยโฮวาห์ทางผู้ พยากรณ์ ของ
พระองค์ 26  คนเลว ี ก็ ยนือยู่ ถือเครือ่งดนตรขีองดาวดิ และ
ปุโรหติถือแตร 27  แล ้วเฮเซคียาห์ทรงบัญชาวา่  ให ้ถวาย
เครือ่งเผาบู ชาน ้ันบนแท่น และเม่ือเริม่ถวายเครือ่งเผาบู 
ชา  ก็ เริม่ถวายเพลงแด่พระเยโฮวาห์ และแตรกับเครือ่ง
ดนตรีของดาวิดกษั ตร ิย์ของอสิราเอลก็เริ ่มด ้วย 28 ชุ มน ุ
ม ชน ทัง้ สิ ้นก ็ นมัสการ และ นั กร ้อง ก็ รอ้ง เพลง และ คน
ดนตร ีก็  เป่าแตร ทําอยา่งน้ี อยู ่จนถวายเครือ่งเผาบูชาเสรจ็
29 เม่ือการถวายบูชาเสรจ็แล้ว  กษัตรยิ ์และคนทัง้ปวงท่ี อยู ่
กับพระองค์ ก็ กราบลงนมัสการ 30 และกษั ตร ิย์เฮเซคียาห์
และเจ้านายก็บัญชาให ้คนเลว ีรอ้งเพลงสรรเสรญิพระเยโฮ
วาหด้์วยถ้อยคําของดาวดิและของอาสาฟผู้ ทํานาย และเขา
ทัง้หลายรอ้งเพลงสรรเสรญิด้วยความยนิดี และเขาก็ก้ม
ศีรษะลงนมัสการ 31  แล ้วเฮเซคียาหต์ร ัสว ่า � บัดน้ี ท่านทัง้
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หลายได้ชาํระตัวของท่านให ้บรสุิทธิ ์ต่อพระเยโฮวาห์ จงเข้า
มาใกล้ นําเครือ่งสัตวบู ชา และเครือ่งบูชาโมทนามายงัพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห�์ และชุ มน ุมชนก็นําเครือ่งสัตวบูชา
และเครือ่งบูชาโมทนา และทุกคนท่ี มี ใจสมั ครก ็ ได้ นําเครือ่ง
เผาบูชามา 32 จํานวนเครือ่งเผาบูชาซ่ึงชุ มน ุมชนนํามา คือ
ววัผู้ เจ ็ดสิบตัว แกะผู้ หน ่ึงรอ้ยและลูกแกะสองรอ้ย ทัง้สิน้
น้ีเป็นเครือ่งเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์ 33 และเครือ่งบูชาท่ี
มอบถวายไว้  มี ววัผู้หกรอ้ยตัว และแกะสามพันตัว 34  แต่  
มี  ปุ โรห ิตน ้อยเกินไป จนถลกหนังเครือ่งเผาบูชาทัง้หมดไม่ 
ได้  คนเลว ี พี่ น้องของเขาก็ ได้ ชว่ยจนเสรจ็งาน และจนกวา่
ปุโรหติคนอื่นจะเสรจ็การชาํระตนให ้บรสุิทธิ ์เพราะในการ
ชาํระตนน้ันคนเลว ีจร ิงจังยิง่กวา่พวกปุโรหติ 35 นอกจาก
เครือ่งเผาบู ชาม ีจํานวนมากมายแล้วย ังม ีไขมันของเครือ่ง
สันติ บูชา และมีเครือ่งด่ืมบูชาคู่กับเครือ่งเผาบู ชาด ้วย  ดังน้ี 
แหละงานปรนนิบั ติ ในพระนิเวศของพระเยโฮวาห ์ก็ ฟ้ืนคืน
มาอกี 36 เฮเซคียาห์กับประชาชนทัง้ปวงก็เปรมปร ีดิ ์ด้วย
การ ท่ีพระเจ้าได้ทรงกระทําให ้แก่ ประชาชนครัง้ น้ี เพราะ
เรือ่งน้ี เก ิดขึ้นปัจจุบันทันด่ วน 

30
การตระเตรยีมสําหรบัเทศกาลปัสกา

1 เฮเซคียาห์ทรงรบัสัง่ไปถึ งอ ิสราเอลและยูดาห ์ทัง้ปวง 
และทรงพระอกัษรถึงเอฟราอิมกับมนัสเสห ์ด้วยวา่ เขาทัง้
หลายควรจะมายงัพระนิเวศของพระเยโฮวาห ์ท่ี  เยรูซาเล็ม 
เพื่อ จะ ถือ เท ศกาลปัส กา ถวาย แด่ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า
ของอสิราเอล 2 เพราะวา่กษั ตร ิย์และเจ้านายของพระองค์
ทัง้ชุ มน ุมชนทัง้ปวงในเยรูซาเล็มได้ปรกึษากั นที ่จะถือเท
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ศกาลปัสกาในเดือนท่ี สอง 3 ด้วยเขาทัง้หลายจะถือปัสกา
ตามกําหนดไม่ ได้ เพราะวา่พวกปุโรหติย ังม ิ ได้ ชาํระตนให ้
บรสุิทธิ ์เพียงพอแก่ จํานวน และประชาชนย ังม ิ ได้ ชุ มน ุมกัน
ในเยรูซาเล็ม 4 และแผนงานน้ั นก ็เป็ นที ่ชอบแก่ กษัตรยิ ์
และชุ มน ุมชนทัง้ปวง 5 เขาจึงลงมติ ให ้ทําประกาศออกไป
ทั ่วอ ิสราเอล  ตัง้แต่ เบเออรเ์ชบาถึงเมืองดานวา่ ประชาชน
ควรมาถือปัสกาถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสรา
เอลท่ี เยรูซาเล็ม เพราะเขามิ ได้ ถือเป็นเวลานานตามท่ี ได้ 
กําหนดไว้ 6คนเดินหนังสือจึงออกไปทั ่วอ ิสราเอลและยูดาห์
ถือหนังสือจากกษั ตร ิย์และบรรดาเจ้านายของพระองค์ เพ
ราะกษั ตร ิย ์ได้ ทรงบัญชาวา่ �ชนอสิราเอลเอย๋ จงกลับมา
หาพระเยโฮวาห์ พระเจ้าของอบัราฮมั อสิอคั และอสิราเอล
เพื่อพระองค์จะหนักลับมายงัคนส่วนท่ี เหลืออยู ่ของท่าน  
ผู้ ซ่ึงหนีรอดจากพระหตัถ์ของกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยี 7 ท่าน
อยา่เป็นเหมือนบิดาและเหมือนพี่น้องของท่านผู้ ได้ กระทํา
การละเมิดต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าแหง่บรรพบุรุษของเขา  
พระองค์ จึงทรงมอบเขาใหถึ้งความเศรา้สลดตามท่ีท่านเอง
ก็ เห ็นอยู่ 8 และคราวน้ีอยา่คอแข็งอยา่งบิดาของท่านทัง้
หลายเลย  แต่ จงยอมมอบตั วท ่านแด่พระเยโฮวาห์ และ
มายงั สถาน บร ิสุทธ ์ิของ พระองค์ ซ่ึง พระองค์ ทรง ชาํระ ไว ้
ให ้ บรสุิทธิ ์ เป็น นิตย ์ และ ปรน นิบั ติ พระ เย โฮ วาห์พระเจ้า
ของท่าน เพื่อพระพิโรธอนัแรงกล้าของพระองค์จะหนัไป
เสียจากท่าน 9 เพราะถ้าท่านทัง้หลายหนักลับมายงัพระ
เยโฮวาห์  พี่ น้องของท่านและลูกหลานของท่านจะประสบ
ความเอน็ดูจากผู้ ท่ี จับเขาไปเป็นเชลย และจะได้ กล ับมายงั
แผ่นดินน้ี อกี เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงพระ
เมตตาและกรุณา ถ้าท่านกลับมาหาพระองค์  พระองค์ จะไม่
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ทรงหนัพระพักตรไ์ปจากท่าน� 10 คนเดินหนังสือจึงไปตาม
หวัเมืองต่างๆทัว่แผ่นดินเอฟราอมิและมนัสเสห์ไกลไปจน
ถึงเศบู ลุ น  แต่ คนทัง้หลายก็หวัเราะเยาะเขา และเยย้หยนั
เขา 11  มี  แต่ คนอาเชอร์  มน ัสเสห์และเศบู ลุ นบางคนท่ีถ่อม
ตัวและมายงัเยรูซาเล็ม 12 พระหตัถ์ของพระเจ้าอยู่เหนือยู
ดาห ์ด้วย ทรงให้เขาเป็นใจเดียวกั นที ่จะกระทําตามซ่ึงกษั 
ตร ิย์และเจ้านายได้บัญชาเขาไว้ตามพระวจนะของพระเย
โฮวาห์ 13 ประชาชนเป็ นอ ันมากมาประชุมกันในเยรูซาเล็ม
เพื่อถือเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อในเดือนท่ี สอง เป็นการชุ 
มน ุมใหญ่ ยิง่นัก 14 พวกเขาลุกขึ้นและได้กําจัดแท่นบูชาท่ี 
อยู ่ในเยรูซาเล็มและแท่นสําหรบัเผาเครือ่งหอมทัง้ปวงน้ัน
เขาขนไปทิง้เสียในลําธารขิดโรน

การถือเทศกาลปัสกาด้วยความยนิดี
15 และเขา ทัง้หลายได้ ฆ่าแกะ ปัสกาในว ันที ่ สิ บ ส่ีของ

เดือนท่ี สอง  ปุ โรหติและคนเลว ีก็ ต้อง รูสึ้กละอาย เพราะ
ฉะน้ันเขาจึงชาํระตัวให ้บรสุิทธิ ์ และนําเครือ่งเผาบูชามา
ในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ 16 เขาทัง้หลายเข้าประจํา
ตําแหน่งท่ีเขาเคย ตามพระราชบัญญั ติ ของโมเสสคนของ
พระเจ้า  ปุ โรห ิตก ็เอาเลือดซ่ึงเขารบัมาจากมือของคนเลว ี
ประพรม 17 เพราะวา่ มีหลายคนในชุ มน ุมชนน้ันย ังม ิ ได้ 
ชาํระตนให ้บรสุิทธิ ์ เพราะฉะน้ันคนเลวีจึงต้องฆ่าแกะปัส
กาแทนทุกคนท่ี มลทิน เพื่อกระทําให ้บรสุิทธิ ์ต่อพระเยโฮ
วาห์ 18 เพราะวา่มวลชนน้ัน คนเป็ นอ ันมากท่ีมาจากเอฟ
ราอมิ  มน ัสเสห์ อสิสาคาร์ และเศบู ลุ นยงัไม่ ได้ ชาํระตน
ถึง กระน้ัน เขา ก็ ยงั รบั ประ ทาน ปัส กา ผิด ต่อ ข้อ ท่ี กําหนด
ไว้  แต่ เฮเซคียาห์ทรงอธษิฐานเผื่อ เขาวา่ �ขอพระเยโฮ
วาห ์ผู้ ประเสรฐิทรงให้อภัยแก่ ทุ กๆคน 19  ผู้ ปักใจเสาะหา
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พระเจ้า คือพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าแหง่บรรพบุรุษของเขา  ถึง
แม้ วา่จะไม่ชาํระตัวตามกฎของความบร ิสุทธ ์ิ แห ่งสถานบร ิ
สุทธ ์ิ น้ี � 20 พระเยโฮวาห์ทรงฟังเฮเซคียาห์และทรงรกัษา
ประชาชน 21 และประชาชนอสิราเอลท่ี อยู ่ ณ เยรูซาเล็มได้
ถือเทศกาลกินขนมปังไรเ้ชื้อเจ็ดวนัด้วยความยนิดี ยิง่ และ
คนเลวีกับปุโรหติได้สรรเสรญิพระเยโฮวาห ์ทุ กวนัๆ รอ้ง
เพลงทําเสียงดั งด ้วยเครือ่งดนตรีของเขาถวายแด่พระเย
โฮวาห์ 22 และเฮเซคียาห์ทรงกล่าวหนนุใจพวกคนเลวีทัง้
ปวงผู้สอนถึงความรู้อนัประเสรฐิแหง่พระเยโฮวาห์ พวก
เขาจึงรบัประทานอาหารในเทศกาลน้ันเจ็ดวนั  ได้ ถวายสัตว์
เป็นเครือ่งสันติ บูชา และสารภาพความผิดบาปต่อพระเยโฮ
วาหพ์ระเจ้าแหง่บรรพบุรุษของตน

การถือเทศกาลปัสกาอกีเจ็ดวนั
23  แล ้วชุ มน ุมชนทัง้สิ ้นก ็ตกลงกั นที ่จะถือเทศกาลไป

อกีเจ็ดวนั เขาจึงถือเทศกาลไปอกีเจ็ดวนัด้วยความยนิดี
24 เพราะเฮเซคียาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห ์ได้ ทรงประทานววัผู้ 
หน ่ึงพันตัวและแกะเจ็ดพันตัวแก่ ชุมนมุชน และพวกเจ้า
นายได้ ให ้ววัผู้ หน ึ่งพันตัวและแกะหน่ึงหม่ืนตัวแก่ ชุมนมุชน 
และปุโรหติเป็นจํานวนมากก็ ได้ ชาํระตนให ้บรสุิทธิ ์25 ชุ มน ุ
มชนทัง้สิน้ของยูดาห์ กับบรรดาปุโรหติและคนเลวี และชุ 
มน ุมชนทัง้สิน้ซ่ึงออกมาจากอสิราเอล และคนต่างด้าวซ่ึง
ออกมาจากแผ่นดิ นอ ิสราเอลและซ่ึงอยู่ในยูดาห์เปรมปร ีดิ ์ 
กัน 26 จึ งม ีความชื่นบานใหญ่ยิง่ในเยรูซาเล็ม เพราะตัง้แต่ 
สม ัยของซาโลมอนโอรสของดาวิดกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล
ไม่เคยมี อยา่งน้ี เลยในเยรูซาเล็ม 27  แล ้วบรรดาปุโรหติและ
คนเลว ีได้  ลุ กขึ้นอวยพรประชาชน เสียงของเขาก็ถึงพระกร
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รณ และคําอธษิฐานของเขาก็ขึ้นมายงัท่ีประทับบร ิสุทธ ิข์อง
พระองค์คือสวรรค์

31
การทําลายรูปเคารพ (2 พกษ 18:4)

1 เม่ือสําเรจ็งานน้ีทัง้สิน้แล้ วอ ิสราเอลทัง้ปวงผู้ อยู ่ ท่ี น่ัน
ได้ออกไปยงัหวัเมืองยูดาห์และทําลายเสาศั กด ์ิ สิทธิ ์เป็น
ชิน้ๆ และโค่นบรรดาเสารูปเคารพลง และพังปู ชน ียสถาน
สูงลง และพังแท่นทัว่ยูดาห์และเบนยามินทัง้สิน้และใน
เอ ฟ รา อิมกับ มนัส เสห์ จน เขา ทําลาย เสีย หมด สิน้  แล ้ว
ประชาชนอสิราเอลทัง้ปวงก็ กล ับไปยงัหวัเมืองของตน  ทุ ก
คนกลับไปยงัท่ี ดิ นของเขา

เฮเซคียาหนํ์าให ้มี การปฏิ รู ปใหม่
2 เฮ เซ คี ยาห ์ได้ ทรง จัดการ แบ่ง บรรดา ปุโรหติ และ คน

เลวีเป็นกองๆ  แต่ ละกองตามหน้าท่ี ปรนนิบัติ ของตน คือ
บรรดาปุโรหติและคนเลวี  ให ้เป็นพนักงานฝ่ายเครือ่งเผา
บูชาและเครือ่งสันติบูชาให ้ปรนนิบัติ และให้ถวายโมทนา
และสรรเสรญิภายในประตู ค่ายของพระเยโฮวาห์ 3 ส่วน
ท่ี กษัตรยิ ์ทรงบรจิาคจากทรพัย ์สิ นส่วนพระองค์ น้ัน เป็น
เครือ่งเผาบูชาคือเครือ่งเผาบูชาสําหรบัเชา้และสําหรบัเยน็
และเครือ่งเผาบูชาสําหรบัวนัสะบาโต วนัขึ้นหน่ึงค่ําและ
เทศกาลตามกําหนด  ดังท่ี บันทึกไว้ในพระราชบัญญั ติ ของ
พระเยโฮวาห์ 4 และพระองค์ทรงบัญชาประชาชนผู้ อยู ่ใน
เยรูซาเล็มให้บรจิาคส่วนท่ีเป็นของปุโรหติและของคนเลวี
เพื่อเขาเหล่าน้ันจะได้ เข ้มแข็งขึ้นในพระราชบัญญั ติ ของ
พระเยโฮวาห์ 5 พอพระบัญชากระจายออกไป ประชาชน
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อสิราเอลก็ ได้ บรจิาคเข้ามาอยา่งมากมาย  มี ผลรุน่แรกของ
ข้าว น้ําองุน่  น้ํามัน  น้ําผึ้ง และผลิตผลทุกอยา่งของไร ่นา 
และเขานําสิบชกัหน่ึงแหง่ของทุกชนิดเข้ามาอยา่งมากมาย
6 และประชาชนอสิราเอลและยูดาห ์ผู้ อาศัยอยู่ในหวัเมือง
ของยูดาห ์ได้ นําสิบชกัหน่ึงของววัและแกะ และสิบชกัหน่ึง
ของสิง่บร ิสุทธ ์ิ ท่ี มอบถวายแด่พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของเขา
และเก็บไว้เป็นกองๆ 7 ในเดือนท่ีสามเขาเริม่กองสุมขึ้น
และสําเรจ็ในเดือนท่ี เจ็ด 8 เม่ือเฮเซคียาห์และเจ้านายมา
เหน็กองเหล่าน้ัน ท่านทัง้หลายก็ถวายสาธุการแด่พระเย
โฮวาห์ และอวยพรแก่อสิราเอลประชาชนของพระองค์ 9 เฮ
เซคียาห ์ก็ ทรงไต่ถามปุโรหติและคนเลวีถึงเรือ่งกองเหล่า
น้ัน 10 อาซาริยาห ์ปุ โรหติใหญ่  ผู้ เป็นวงศ์วานของศาโดก
ทูลตอบพระองค์ วา่ � ตัง้แต่ ประชาชนได้เริม่นําส่วนบรจิาค
เข้ามาในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ พวกข้าพระองค์ ได้ 
รบัประทานและมี พอก ับมีเหลือมาก เพราะพระเยโฮวาห ์
ได้ ทรงอาํนวยพระพรประชาชนของพระองค์ จึ งม ี เหลืออยู ่ 
ใหญ่ โตอยา่งน้ี� 11  แล ้วเฮเซคียาห์จึงทรงบัญชาให้เขาจัด
หอ้งในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์และเขาทัง้หลายก็จัดไว้
12 และเขาทัง้หลายนําสิง่บรจิาคเข้ามาอยา่งสัตย์ซ่ือทัง้สิบ
ชกัหน่ึงและของมอบถวาย หวัหน้าเจ้าหน้าท่ี ผู้ ดู แลคือโค
นานิยาห ์คนเลว ีกับชิเมอีน้องชายเป็นคนรอง 13 เยฮีเอล
อาซาซิยาห์ นาหทั อาสาเฮล เยรโีมท โยซาบาด เอลีเอล
อสิมาคิยาห์ มาฮาท และเบไนยาห์ เป็นผู้ควบคุมชว่ยเหลือ
โคนานิยาห์ และชิเมอีน้องชายของเขา โดยการแต่งตัง้ขอ
งกษั ตร ิย์ เฮเซคียาห์ และอาซาริยาห ์เจ้าหน้าท่ี  ชัน้ ผู้ใหญ่ 
ของพระนิเวศของพระเจ้า 14 โคเร  บุ ตรชายอิมนาห ์คนเลว 
ี  ผู้เฝ้าประตู  ตะวนัออก เป็นผู้ ดู แลของบูชาท่ีถวายตามใจ
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สมัครแก่ พระเจ้า แจกส่วนบรจิาคท่ีสงวนไว้สําหรบัพระเย
โฮวาหแ์ละสิง่บร ิสุทธ ์ิ ท่ีสุด 15 เอเดน  มิ นยามิน เยชู อา เชไม
อาห์ อามาริยาห์ เชคานิยาห ์ได้ ชว่ยเขาในตําแหน่งหน้าท่ี
ในหวัเมืองของปุโรหติ  ให ้แจกแก่ พี่ น้องของเขาทัง้หลาย
ทัง้ผู้ ใหญ่ และผู้น้อยเหมือนกันตามกองเวร 16  เวน้แต่ คน
เหล่าน้ั นที ่ขึ้นทะเบียนไว้ตามผู้ ชาย  ตัง้แต่ สามขวบขึ้นไป  
ทุ กคนท่ี เข ้าไปในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ เป็นเวรตาม
หน้าท่ีประจําว ันที ่ต้องทํา เพื่อทําการปรนนิบั ติ  ตามหน้าท่ี 
โดยกองของเขา 17การขึ้นทะเบียนปุโรห ิตก ก็ระทําตามวงศ์
วานแหง่บรรพบุรุษของเขา ส่วนคนเลว ีตัง้แต่  อายุ  ย ่ี สิ บปี
ขึ้นไปก็ขึ้นตามหน้าท่ีของเขา ตามกองเวรของเขาทัง้หลาย
18 และขึ้นทะเบียนทัง้ลูกเล็กๆของเขา ภรรยาของเขา  บุ ตร
ชายบุตรสาวของเขามวลชนทัง้สิน้ เพราะในตําแหน่งหน้าท่ี
น้ันเขาทัง้หลายได้ชาํระตัวให ้บรสุิทธิ ์19 สําหร ับลู กหลาน
ของอาโรนคือพวกปุโรหติ  ผู้  อยู ่ในทุ่งนารวมรอบหวัเมือง
ของเขาน้ัน  มี  ผู้ ชายในหวัเมืองต่างๆ  ผู้  ถู กระบุชื่อให้แจก
จ่ายส่วนแบ่งแก่ ผู้ ชายทุกคนในพวกปุโรหติ และทุกคนใน
พวกคนเลว ีผู้ ซ่ึงได้ขึ้นทะเบียนไว้ 20 เฮเซคียาห์ทรงกระทํา
ดังน้ีทั ่วท ้ังยูดาห์ และพระองค์ทรงกระทําสิง่ท่ี ดี และชอบ
และท่ีเป็นความจรงิต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของ
พระองค์ 21 และงานทุกอยา่งซ่ึงพระองค์ทรงเริม่กระทําใน
การปรนนิบั ติ  แห ่งพระนิเวศของพระเจ้า และตามพระราช
บัญญั ติ และพระบัญญั ติ เพื่อแสวงหาพระเจ้าของพระองค์
 พระองค์ ทรงกระทําด้วยเต็มพระทัย และทรงจําเรญิขึ้น

32
เซนนาเคอริบมาบุ กรุ กยูดาห์ (2 พกษ 18:13-19:37;
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อสย 36:1-22)
1 ภายหลังเหตุ การณ์  เหล่าน้ี และการสถาปนาขึ้นน้ัน เซน

นาเคอริบกษั ตร ิย์อสัซีเรยียกมาบุ กรุ กยูดาห์ และตัง้ค่าย
ล้อมหวัเมืองท่ี มี ป้อมไว้ ทรงดําร ิท่ี จะยดึไว้ 2 และเม่ือเฮ
เซคียาห์ทรงเห ็นว ่าเซนนาเคอรบิยกมาด้วยเจตนาจะต่อสู้
กับเยรูซาเล็ม 3  พระองค์ ทรงวางแผนการกับเจ้านายของ
พระองค์ และทแกล้วทหารของพระองค์  ท่ี จะ อุด น้ําตาม
น้ําพุ ท่ีอยู ่นอกเมืองเสีย และเขาทัง้หลายก็ทรงชว่ยพระองค์
4  มี ประชาชนเป็ นอ ันมากรวบรวมกันเข้ามา และเขาทัง้
หลายอุดน้ําพุและปิดลําธารซ่ึงไหลผ่านแผ่นดินเสีย  พูดวา่ 
�ทําไมจะใหบ้รรดากษั ตร ิยอ์สัซีเรยียกมาพบน้ําเป็ นอ ันมาก
เล่า� 5  พระองค์ ทรงประกอบกิจอยา่งบึ กบ ึน สรา้งกําแพง
ท่ีปร ักห ักพังน้ันทัว่ไปใหม่ และสรา้งหอคอยขึ้น และทรง
สรา้ง กําแพง ข้าง นอก อกีชัน้ หน่ึง และ พระองค์ ทรง เสรมิ
กําแพงป้อมมิลโลท่ีนครดาวดิ ทรงสรา้งหอกและโล่เป็น
จํานวนมาก 6 และพระองค์ทรงตัง้ ผู้บังคับการต่อต้านไว้
เหนือประชาชน และทรงรวบรวมเข้าไว ้ด้วยกัน  ณ ถนนท่ี 
ประตู  นคร และตร ัสอย ่างหนนุใจเขาทัง้หลายวา่ 7 �จงเข้ม
แข็งและกล้าหาญเถิด อยา่กลัวหรอืท้อถอยต่อกษั ตร ิย์อสั
ซีเรยี และต่อกองทัพทัง้สิ ้นที ่ อยู ่กับเขาน้ัน เพราะมี ผู้  หน ่ึง
ฝ่ายเราท่ี ใหญ่ กวา่ฝ่ายเขา 8 ฝ่ายเขามี แต่ กําลังเน้ือหนัง  
แต่ ฝ่ายเรามีพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทรงสถิ ตก ับเรา
ท่ีทรงชว่ยเราและสู้รบฝ่ายเรา� ประชาชนก็วางใจในพระ
ดํารสัของเฮเซคียาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์

 การ ขู่  เข ็ญอยา่งหยิง่ยโสของเซนนาเคอริบ (2 พกษ
18:17-25)

9 ภายหลังเซนนาเคอรบิกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยี ( ผู้ ซ่ึงกําลัง
ล้อมเมืองลาคีชอยู่ ด้วยกําลังรบทัง้ สิน้ของพระองค์�  ได้ 
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รบัสัง่ให้ข้าราชการของพระองค์ไปยงักรุงเยรูซาเล็มถึงเฮ
เซคียาห ์กษัตรยิ ์ของยูดาห์ และถึงประชาชนทัง้ปวงของ
ยูดาห ์ท่ีอยู ่ในเยรูซาเล็มวา่ 10 �เซนนาเคอริบกษั ตร ิย ์แห ่ 
งอ ัสซีเรยีตร ัสด ังน้ี วา่ � เจ้ าทัง้หลายพึ่งอะไร  เจ้ าจึงย ืนม 
ัน่ให้ล้อมอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม 11 เฮเซคียาห ์มิได้ พาเจ้าให้
หลงเพื่อจะมอบให ้เจ้ าตายด้วยการอดอาหารและความ
กระหายหรอื ในเม่ือเขาบอกเจ้าวา่ �พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเราจะทรงชว่ยเราให้พ้นจากมือของกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัส
ซีเรยี� 12 เฮเซคียาห์คนน้ีแหละมิ ใช ่หรอืท่ี ได้ กําจัดปู ชน ีย
สถานสูง และแท่นบูชาของพระองค์ และบัญชาแก่ ยู ดาห์
กับเยรูซาเล็มวา่ � เจ้ าจงนมัสการอยู ่หน ้าแท่นบูชาแท่น
เดียว และเจ้าจงเผาเครือ่งหอมบนแท่นน้ัน� 13  เจ้ าไม่ รู ้
หรอืวา่เราและบรรพบุรุษของเราได้กระทําอะไรแก่ ชนชาติ 
ทัง้หลายแหง่ประเทศต่างๆ พระของบรรดาประชาชาติ แห ่
งประเทศเหล่าน้ันสามารถท่ีจะชว่ยประเทศของเขาให้พ้น
จากมือของเราหรอื 14 ในพวกพระทัง้ปวงแหง่ประชาชาติ 
เหล่ าน้ั นที ่บรรพบุรุษของเราได้ทําลายเสียอยา่งสิน้เชงิ ย ั
งม ี พระองค์ ใดเล่า ท่ีสามารถชว่ยประชาชนของตนให้พ้น
จากมือของเรา  แล ้วพระเจ้าของเจ้าน่ะหรอืจะสามารถชว่ย
เจ้าให้พ้นจากมือของเรา 15 เพราะฉะน้ันบัดน้ีอยา่ให้เฮเซ
คียาห์ ล่อลวงเจ้า หรอืพาเจ้าให้หลงในทํานองน้ี อยา่เชื่อ
เขา เพราะไม่ มี พระแหง่ประชาชาติหรอืราชอาณาจักรใด
ท่ีสามารถชว่ยประชาชนของตนให้พ้นจากมือของเรา หรอื
จากมือบรรพบุรุษของเรา พระเจ้าของเจ้าจะชว่ยเจ้าให้พ้น
จากมือของเราได้น้อยยิง่กวา่น้ันสักเท่าใดเล่า� � 16 และ
ข้าราชการของพระองค์ ก็  กล ่าวทับถมพระเยโฮวาห์พระเจ้า
และเฮเซคียาห ์ผู้รบัใช ้ของพระองค์มากยิง่กวา่น้ัน

เซนนาเคอริบหมิน่ประมาทพระเจ้าของเฮเซคียาห์ (2
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พกษ 19:9-13)
17 และ พระองค์ ทรง พระ อกัษร หมิน่ ประ มาท พระ เย

โฮ วาห์ พระเจ้า ของ อสิราเอล และ ตรสั ทับถม พระองค์ วา่ 
�พระของบรรดาประชาชาติ แห ่งประเทศทัง้หลายมิ ได้ ชว่ย
ประชาชนของตนให้พ้นจากมือของเราฉันใด พระเจ้าของ
เฮเซคียาห ์ก็ จะไม่ชว่ยประชาชนของตนให้พ้นจากมือของ
เราฉันน้ัน� 18 และเขาทัง้หลายก็ตะโกนความน้ีด้วยเสียง
อนัดังเป็นภาษาฮบีรู ให ้ชาวเยรูซาเล็มผู้ อยู ่บนกําแพงฟัง  
เพื่อ ให ้เขาตกใจและหวาดหวัน่ ไหว จะได้ยดึเอาเมือง น้ัน
19 เขาได้ พู ดถึงพระเจ้าแหง่เยรูซาเล็มอยา่งกั บท ่ีเขาพูดถึง
พระแหง่ชนชาติทัง้หลายของแผ่นดินโลก ซ่ึงเป็นผลงาน
ของมื อมนษุย ์20  แล ้วกษั ตร ิย์เฮเซคียาห์และผู้ พยากรณ์ 
อสิยาห ์บุ ตรชายอามอสได้อธษิฐานเพราะเรือ่งน้ีและรอ้ง
ทูลต่อสวรรค์ 21 และพระเยโฮวาห์ทรงใช ้ทูตสวรรค์  องค์  
หน่ึง ซ่ึงได้ตัดทแกล้วทหารทัง้ปวงและผู้บังคับกองและนาย
ทหารในค่ายของกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยีออกเสีย เพราะฉะน้ัน
พระองค์จึงเสด็จกลับไปยงัแผ่นดินของพระองค์ด้วยความ
อบัอายขายพระพักตร์ และเม่ือพระองค์เสด็จเข้าในนิเวศ
แหง่พระของพระองค์ คนเหล่าน้ั นที ่ออกมาจากบัน้เอวของ
พระองค์เองได้ฆ่าพระองค์ด้วยดาบเสียท่ี น่ัน 22 ดังน้ันพระ
เยโฮวาห์จึงทรงชว่ยเฮเซคียาห์และชาวเยรูซาเล็มให้พ้น
จากพระหตัถ์ของเซนนาเคอริบกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยี และ
จากมือของศั ตรู ทัง้สิน้ของพระองค์ และพระองค์ทรงนําเขา
ทัง้หลายอยู ่ทุ  กด ้าน 23 และคนเป็ นอ ันมากนําของถวายพระ
เยโฮวาห ์มาย ังกรุงเยรูซาเล็ม และของกํานัลต่างๆมาถวาย
เฮเซคียาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์  พระองค์ จึงทรงเป็ นที ่ยกยอ่ง
ในสายตาของทัง้ปวงตัง้แต่เวลาน้ันเป็นต้นมา

เฮเซคียาหท์รงประชวรและทรงกลับฟ้ืนมาใหม่ (2พกษ
20:1-11)
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24 ครัง้ น้ัน เฮ เซ คี ยาห์ ทรง ประชวร ใกล้ จะ สิน้พระชนม์
และพระองค์ทูลอธษิฐานต่อพระเยโฮวาห์ และพระเยโฮ
วาห์ทรงตอบ และประทานหมายสําคัญอยา่งหน่ึงให ้แก่ เฮ
เซคียาห์ 25  แต่ เฮเซคียาห ์มิได้ สนองพระคุณน้ัน เพราะ
พระทัยของพระองค์ผยองขึ้น เพราะฉะน้ันพระพิโรธจึงมา
เหนือพระองค์  ยู ดาห์และเยรูซาเล็ม 26  แต่ เฮเซคียาห์ทรง
ออ่นน้อมถ่อมพระทัยท่ีกําเร ิบน ้ันลง ทัง้พระองค์และชาว
เยรูซาเล็ม พระพิโรธของพระเยโฮวาหจึ์ งม ิ ได้ มาเหนือเขา
ทัง้หลายในรชักาลเฮเซคียาห์ 27 เฮเซคียาหท์รงมีราชทรพัย์
และเกียรติ ใหญ่  ยิง่ และพระองค์ทรงสรา้งคลังไว้ สําหรบั
พระองค์ เพื่อเก็บเงนิ  ทองคํา และเพชรพลอยต่างๆ  เครือ่ง
เทศ  โล่ และ สําหรบัทรพัย ์สิ  นที ่ มี ค่า ทุกชนิด 28 ทัง้ฉาง
สําหรบัข้าว น้ําองุน่ และน้ํามัน  ท่ี  ผลิ ตมา และโรงเก็บสัตว์
เล้ียงทุกชนิดและคอกแกะ 29  พระองค์ ทรงจัดหวัเมืองเพื่อ
พระองค์ ด้วย ทัง้ฝูงแพะแกะและฝูงววัเป็ นอ ันมาก เพราะ
พระเจ้าทรงประทานทรพัย ์สิ นให ้พระองค์ มากยิง่ 30 เฮเซ
คียาห ์องค์  น้ี เองทรงปิดทางน้ําออกตอนบนของน้ําพุกีโฮ
นเสีย  แล ้วนําไปให้ไหลลงไปทางทิศตะวนัตกของนครดา
วดิ และ เฮ เซ คี ยาห์ทรง จําเรญิ ใน พระ ราช กิจ ทัง้ สิน้ ของ
พระองค์ 31 อยา่งไรก็ตามในเรือ่งทูตท่ี เจ้ านายเมืองบาบิ
โลนใช ้ให ้มาถามถึงการมหศัจรรย์ซ่ึงได้ เก ิดขึ้นในแผ่นดิน
พระเจ้าก็ทรงปล่อยพระองค์ ตามอาํเภอใจ เพื่อจะทดลอง
พระองค์ และ เพื่อ จะ ทราบ พระ ดําริทัง้ สิน้ ใน พระทัย ของ
พระองค์ 32 ฝ่ายพระราชกิจนอกน้ันของเฮเซคียาห์ และ
ความดีของพระองค์  ดู  เถิด  มี บันทึกไว้ในนิ มิ ตของอสิยาห ์
ผู้  พยากรณ์  บุ ตรชายอามอส และในหนังสือของกษั ตร ิย ์แห ่ง
ยูดาหแ์ละอสิราเอล
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การสิน้พระชนม์ของเฮเซคียาห์ (2 พกษ 20:20-21)
33 และ เฮ เซ คี ยาห์ ล่วง หลับ ไป อยู่ กับ บรรพบุรุษ ของ

พระองค์ และเขาฝังพระศพไว้ ใน อุโมงค์ สําคัญท่ีสุดของ
โอรสของดาวดิ และบรรดาคนยูดาห์และชาวเยรูซาเล็ มท ้ัง
ปวงได้ถวายเกียรติเม่ือพระองค์ สิน้พระชนม์ และมนัสเสห์
โอรสของพระองค์ ได้ ครอบครองแทนพระองค์

33
 มน ัสเสห ์ผู้ ชัว่รา้ยครอบครองเหนือยูดาห์ (2พกษ 21:2-

9)
1 เม่ือ มนัส เสห์ เริม่ ครอบ ครอง มี พระ ชนมายุ สิ บ สอง

พรรษา และพระองค์ทรงครอบครองในเยรูซาเล็ม หา้ สิบ
หา้ ปี 2  พระองค์ ทรง กระทํา สิง่ ท่ี ชัว่ รา้ย ใน สาย พระเนตร
ของพระเยโฮวาห์ ตามการกระทําท่ีน่าสะอดิสะเอยีนของ
ประชาชาติ ซ่ึง พระ เย โฮ วาห์ทรง ขับ ไล่ ไป เสีย ให้พ้น หน้า
ประชาชนอสิราเอล 3 เพราะพระองค์ทรงสรา้งปู ชน ียสถาน
สูงขึ้นใหม่ ซ่ึงเฮเซคียาห์พระราชบิดาของพระองค์ ได้ ทรง
พังลงน้ัน และทรงสรา้งแท่นบูชาแด่พระบาอลั และทรง
ทําบรรดาเสารูปเคารพ และนมัสการบรวิารทัง้สิน้ของฟ้า
สวรรค์ และ ปรน นิบั ติ พระ เหล่า น้ัน 4 และ พระองค์ ทรง
สรา้งแท่นบูชาในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ ซ่ึงพระเย
โฮวาหต์ร ัสว ่า �นามของเราจะอยู่ในเยรูซาเล็มเป็นนิตย�์
5 และพระองค์ ได้ ทรงสรา้งแท่นบูชาสําหรบับรรดาบรวิาร
แหง่ฟ้าสวรรค์ในลานทัง้สองแหง่พระนิเวศของพระเยโฮ
วาห์ 6 และพระองค์ ได้ ทรงถวายโอรสของพระองค์ ให ้ ลุ ยไฟ
ในหุบเขาบุตรชายของฮินโนม ถือฤกษ์ ยาม  ใช ้ เวทมนตร ์  
ใช ้ ไสยศาสตร ์ ติ ดต่ อก ับคนทรงและพ่อมดหมอผี  พระองค์ 
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ทรงกระทํา สิง่ ท่ีชัว่ รา้ย เป็ นอ ันมากในสายพระเนตรของ
พระ เย โฮ วาห์ ซ่ึง เป็นการ ยัว่ ยุ ให ้ พระองค์ ทรง กริว้ โกรธ
7 และรูปเคารพสลัก ซ่ึงคือรูปเคารพท่ี พระองค์ ทรงสรา้ง
น้ัน  พระองค์ ทรงตัง้ไว้ในพระนิเวศของพระเจ้า ซ่ึงพระเจ้า
ตรสักับดาวดิและซาโลมอนโอรสของดาวดิวา่ �ในนิเวศ
น้ีและในเยรูซาเล็ม ซ่ึงเราได้เลือกออกจากตระกูลทัง้สิน้
ของอสิราเอล เราจะบรรจุนามของเราไว ้เป็นนิตย ์ 8 และ
เราจะไม่ ให ้ เท ้าของอสิราเอลพเนจรออกไปจากแผ่นดินซ่ึง
เราได้ กําหนดให ้บรรพบุรุษของเจ้าอกีเลย ถ้าเขาเพียงแต่
จะระมัดระวงักระทําทุกอยา่งซ่ึงเราได้บัญชาเขาไว้ คือราช
บัญญั ติ  กฎเกณฑ์ และกฎทัง้สิน้ซ่ึงได้ ให ้ ไว ้โดยทางโมเสส�
9  มน ัส เสห์ ทรง ชกัจูง ยู ดาห์ และ ชาว เยรูซาเล็ม ให ้หลง 
เขาจึงได้กระทําความชัว่รา้ยยิง่กวา่บรรดาประชาชาติ ซ่ึง
พระเยโฮวาห ์ได้ ทรงทําลายให้พ้นหน้าประชาชนอสิราเอล
น้ัน 10 พระเยโฮวาห์ตรสั กับมนัสเสห์และประชาชนของ
พระองค์  แต่ เขาทัง้หลายไม่ ฟัง 

 มน ัสเสหเ์ป็นเชลยแล้วกลับคืนมา
11 เพราะฉะน้ันพระเยโฮวาห์ทรงให ้ผู้ บังคับกองทหาร

ขอ งกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัส ซีเรยี มา ต่อสู้ เขา ทัง้ หลาย  ได้ จับ
มนัส เสห์ ท่ามกลาง พง หนาม และ จองจํา ด้วย ตรวน และ
นําพระองค์ มาย ังบาบิ โลน 12 และเม่ือพระองค์ทรง ทุกข์ 
ยาก  พระองค์ ทรงวงิวอนขอพระกรุณา ต่อพระ เยโฮวาห์
พระเจ้า ของ พระองค์ และ ถ่อม พระทัย ลง อยา่ง มาก ต่อ
พระพักตรพ์ระเจ้าของบรรพบุรุษของพระองค์ 13  พระองค์ 
ทรงอธษิฐานต่อพระเจ้า และพระเจ้าทรงรบัคําวงิวอนของ
พระองค์ และ ทรง ฟัง คํา ออ้นวอน ของ พระองค์ และ นํา
พระองค์ กล ับ มายงั กรุง เยรูซาเล็ม ใน ราช อาณาจักร ของ
พระองค์ อกี  แล ้วมนัสเสห์ทรงทราบวา่พระเยโฮวาห์ทรง



2  พงศาวดาร 33:14 xcii 2  พงศาวดาร 33:20

เป็นพระเจ้า 14 ภายหลังพระองค์ทรงสรา้งกําแพงชัน้นอก
ให้นครดาวดิทางตะวนัตกของกีโฮนในหุบเขาไปจนถึงทาง
เข้าประตู ปลา  แล ้ววงรอบตําบลโอเฟล และก่อขึ้นใหสู้งมาก
และพระองค์ทรงตัง้ผู้บังคับบัญชากองทัพให ้อยู ่ในหวัเมือง
มีป้อมในยูดาห ์ทัง้สิน้ 15 และพระองค์ทรงเอาพระต่างด้าว
และรูปเคารพไปเสียจากพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และ
แท่นบูชาทัง้สิน้ซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงสรา้งไวบ้นภูเขาแหง่พระ
นิเวศของพระเยโฮวาห์ และในเยรูซาเล็ม และพระองค์ทรง
ทิง้ออกไปนอกเมือง 16 และพระองค์ทรงซ่อมแท่นบูชาของ
พระเยโฮวาห์ และทรงถวายเครือ่งสัตวบูชาเป็นเครือ่งสันติ
บูชาและเครือ่ง โมทนาพระคุณบนแท่น น้ัน และพระองค์
ทรงบัญชาให ้ยู ดาห ์ปรนนิบัติ พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิส
ราเอล 17 ถึงกระน้ั นก ็ ดี ประชาชนก็ยงัถวายสัตวบูชาท่ี ปู  
ชน ียสถานสูง  แต่ ถวายต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา
เท่าน้ัน 18 ส่วนพระราชกิจนอกน้ันของมนัสเสห์ และคํา
อธษิฐานของพระองค์ต่อพระเจ้า และถ้อยคําของผู้ ทํานาย 
 ผู้ ทูลพระองค์ในพระนามของพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ 
ิสราเอล  ดู  เถิด  มี บันทึกไว้ในหนังสือของกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิส
ราเอล 19 และคําอธษิฐานของพระองค์ และเรือ่งท่ีพระเจ้า
ทรงรบัคําวงิวอนของพระองค์ บาปทัง้สิน้ของพระองค์ และ
การละเมิดของพระองค์ ทัง้สิน้ และสถานท่ีซ่ึงพระองค์ทรง
สรา้งปู ชน ียสถานสูง และตัง้บรรดาเสารูปเคารพและรูป
เคารพสลัก  ก่อนท่ี  พระองค์ ทรงถ่อมพระองค์ลงน้ัน  ดู  เถิด 
เขาบันทึกไว้ในหนังสือประว ัติ  ท่ี  ผู้ ทํานายแต่ง 20  มน ัสเสห์
จึงทรงล่วงหลับไปอยูกั่บบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาฝัง
พระศพไว้ในพระราชวงัของพระองค์ และอาโมนโอรสของ
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พระองค์ ได้ ครอบครองแทนพระองค์
อาโมนครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พกษ 21:18-22)

21 เม่ืออาโมนเริม่ครอบครองมีพระชนมายุ ย ่ี สิ บสอง
พรรษา และพระองค์ทรงครอบครองในเยรูซาเล็มสองปี 22  
พระองค์ ทรงกระทําความชัว่รา้ยในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห์ อยา่งมนัสเสห์ราชบิดาของพระองค์ทรงกระทํา
น้ัน อาโมนถวายสัตวบูชาแก่ รู ปเคารพสลักทัง้สิน้ ซ่ึงมนัส
เสห์ราชบิดาของพระองค์ ได้ ทรงสรา้งขึ้น และทรงปรนนิบั 
ติ  รู ปเคารพน้ัน 23 และพระองค์ มิได้ ถ่อมพระองค์ลงต่อพระ
พักตรพ์ระเยโฮวาห์ อยา่งมนัสเสห์ราชบิดาของพระองค์ ได้ 
ถ่อมพระองค์ลงน้ัน  แต่ อาโมนองค์ น้ี  ได้ ละเมิดยิง่ๆขึ้น

การสิน้พระชนม์ของอาโมน (2 พกษ 21:23-26)
24  แล ้ว ข้าราชการ ของ พระองค์ ก็ รว่ม กัน คิด กบฏ ต่อ

พระองค์ และได้ฆ่าพระองค์เสียในพระราชวงัของพระองค์
25  แต่ ประชาชนแหง่แผ่นดินได้ประหารบรรดาคนเหล่าน้ั 
นที ่คิดกบฏต่อกษั ตร ิย์อาโมน และประชาชนแหง่แผ่นดิน
ได้ แต่ งตัง้ ให้ โยสิยาห์โอรสของพระองค์ครอบครองแทน
พระองค์

34
โยสิยาหค์รอบครองเหนือยูดาห์ (2 พกษ 22:1�23:30)

1 เม่ือโยสิยาห์เริม่ครอบครองมีพระชนมายุแปดพรรษา
และ พระองค์ ทรง ครอบ ครอง ใน เยรูซาเล็ม สามสิบ เอด็ ปี
2  พระองค์ ทรง กระทํา สิง่ ท่ี ถู ก ต้อง ใน สาย พระเนตร ของ
พระเยโฮวาห์ และดําเนินในมรรคาของดาวดิบรรพบุรุษ
ของพระองค์ และพระองค์ มิได้ ทรงเอนเอยีงไปทางขวามือ
หรอืทางซ้าย 3 เพราะในปี ท่ี แปดแหง่รชักาลของพระองค์
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เม่ือพระองค์ยงัทรงพระเยาว ์อยู ่ พระองค์ ทรงเริม่แสวงหา
พระเจ้าของดาวดิบรรพบุรุษของพระองค์ และในปี ท่ี  สิ บ
สองพระ องค์ ทรง เริม่ กวาดล้าง ยู ดาห์และ เย รู ซา เล็ มด ้ว
ยการกํา จัดปู ชน ียสถานสูง ทัง้บรรดาเสา รูปเคารพและ
รูปเคารพแกะสลักและรูปเคารพหล่อ 4 และเขาพังแท่น
บูชาพระบาอลัลงต่อพระพักตรข์องพระองค์ และพระองค์
ทรงโค่นบรรดารูปเคารพซ่ึงตัง้อยู่บนน้ันลง และพระองค์
ทรงทุบบรรดาเสารูปเคารพและรูปเคารพแกะสลั กก ับรูป
เคารพหล่อเป็นชิน้ๆ และทรงกระทําให้เป็นผงโรยบนหลุม
ศพของบรรดาคนท่ีถวายสัตวบูชาแก่พระเหล่าน้ัน 5 และ
พระองค์ทรงเผากระดูกของปุโรหติบนแท่นพระเหล่า น้ัน
และทรงกวาดยูดาห์และเยรูซาเล็ม 6 และพระองค์ทรงกระ
ทําเช ่นก ันในหวัเมืองของมนัสเสห์ เอฟราอมิและสิเมโอน
และไปถึงนัฟทาลี ใน ท่ีปร ักห ักพัง ซ่ึงอยู ่โดยรอบ 7 เม่ือ
พระองค์ทรงทําลายแท่นบูชาและบรรดาเสารูปเคารพ และ
ทรง ทุบ รูป เคารพ สลัก ให ้เป็น ผง และ ทรง โค่น บรรดา รูป
เคารพทัง้สิน้ลงทัว่แผ่นดิ นอ ิสราเอลแล้ว  พระองค์ เสด็จ
กลับเยรูซาเล็ม

การซ่อมแซมพระว ิหาร (2 พกษ 22:3-7)
8 ในปี ท่ี  สิ บแปดแหง่รชักาลของพระองค์ เม่ือพระองค์

ทรงกวาดล้างแผ่นดินและพระนิเวศแล้ว  พระองค์ ทรงใช้
ชาฟานบุตรชายอาซาลิยาห์ และมาอาเสอาห ์ผู้ วา่ราชการ
นคร และโยอาห ์บุ ตรชายโยอาฮาสเจ้ากรมสารบรรณ  ให ้
ซ่อมแซมพระนิเวศของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์
9 เม่ือเขาทัง้หลายมาหาฮิลคียาห์มหาปุโรหติแล้ว เขาได้
มอบเงนิซ่ึงคนทัง้หลายนํามายงัพระนิเวศของพระเจ้า ซ่ึง
คนเลว ีผู้ เฝ้าธรณี ประตู  ได้  เก ็บจากมนัสเสห์และเอฟราอมิ
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และจากบรรดาคนท่ีเหลือของอสิราเอล และจากยูดาห์กับ
เบนยามินทัง้สิน้  แล ้วพวกเขากลับไปยงัเยรูซาเล็ม 10 เขา
ทัง้หลายมอบให ้แก่ คนทํางานผู้ ดู แลพระนิเวศของพระเยโฮ
วาห์ และมอบให ้แก่ คนทํางานผู้ทํางานอยู่ในพระนิเวศของ
พระเยโฮวาห์ เพื่อการซ่อมแซมพระนิเวศให ้มัน่คง 11 เขา
ทัง้หลายมอบให ้แก่  ชา่งไม้ และชา่งก่อสรา้งเพื่อจะ ซ้ือหนิ
สลักและไม้ กระดาน เพื่อประกับและเป็นคานสําหรบัอาคาร
ซ่ึง กษั ตร ิย ์แห ่ง ยู ดาห ์ได้ ปล่อย ให้ทรุด โทรม พัง ทลาย ไป
12 และคนทัง้หลายก็ทํางานอยา่งสัตย ์ซ่ือ  ผู้  คุ มงานมียาหา
ทและโอบาดีห ์คนเลว ีลูกหลานของเมรารี และเศคารยิาห์
กับเมชุลลั มล ูกหลานของคนโคฮาทเป็นผู้ ดูแล  คนเลว ี ทุ ก
คนท่ีชาํนาญเครือ่งดนตรี 13 เป็นผู้ ดู แลคนหาบหาม และ
บรรดาคนท่ีทํางานปรนนิบั ติ  ทุกอยา่ง  คนเลว ีบางคนเป็น
อาลักษณ์ เป็นเจ้าหน้าท่ีและเป็นนายประตู

ฮิ ล คี ยาห ์ได้ พบ พระ ราช บัญญั ติ ของ โมเสส (2 พกษ
22:8)

14  ขณะท่ี เขาทัง้หลายนําเง ินที ่ ได้ ถวายในพระนิเวศของ
พระเยโฮวาห ์ออกมา ฮลิคียาห ์ปุ โรหติได้พบหนังสือพระราช
บัญญั ติ ของพระเยโฮวาหซ่ึ์งทรงประทานทางโมเสส 15 และ
ฮิลคียาห ์พู  ดก ับชาฟานราชเลขาวา่ �ข้าพเจ้าได้พบหนังสือ
พระราชบัญญั ติ ในพระนิเวศของพระเยโฮวาห�์ และฮิลคี
ยาห ์ก็ มอบหนังสือน้ันใหช้าฟาน 16และชาฟานได้นําหนังสือ
ไปถวายกษั ตร ิย์ และต่อไปก็ทูลรายงานกษั ตร ิย ์วา่ � สิ ่ง
ทัง้ปวงท่ี พระองค์ ทรงมอบหมายแก่ ผู้รบัใช ้ของพระองค์ ให ้
กระทําน้ัน เขากําลังกระทําอยู ่แล้ว � 17 เขารวบรวมเงนิซ่ึง
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พบในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และได้มอบไว้ในมือของ
ผู้ ดู แลและคนงาน

การอา่นพระราชบัญญั ติ  ได้ นําการกลับใจยิง่ใหญ่ มา (2
พกษ 22:9-13)

18  แล ้วชาฟานราชเลขาทูลกษั ตร ิย ์วา่ �ฮิลคียาห ์ปุ โรหติ
ได้มอบหนังสือแก่ข้าพระองค์ม้วนหน่ึง�  แล ้วชาฟานก็อา่น
ถวายต่อพระพักตร ์กษัตรยิ ์19 และอยู่มาเม่ือกษั ตร ิย์ทรง
สดับถ้อยคําของพระราชบัญญั ติ  น้ัน  พระองค์ ทรงฉีกฉลอง
พระองค์ 20และกษั ตร ิยท์รงบัญชาแก่ฮลิคียาห์ อาหคัิมบุตร
ชายชาฟาน อบัโดนบุตรชายมีคาห์ ชาฟานราชเลขา และอา
สายาห ์ผู้รบัใช ้ของกษั ตร ิย์ ตร ัสว ่า 21 �จงไปทูลถามพระเย
โฮวาห ์ให ้ แก่  เรา และให ้แก่ บรรดาผู้ ท่ี  เหลืออยู ่ในอสิราเอล
และในยูดาห์  เก ่ียวกับถ้อยคําในหนังสือซ่ึงได้พบน้ัน เพราะ
วา่พระพิโรธของพระเยโฮวาห์ซ่ึงเทลงเหนือเราน้ันใหญ่ ยิง่
นัก เพราะวา่บรรพบุรุษของเราไม่ ได้ รกัษาพระวจนะของ
พระเยโฮวาห์ ตามซ่ึงเขียนไวใ้นหนังสือน้ี ทุ กประการ�

 คําพยากรณ์ ของนางฮุลดาห์ (2 พกษ 22:14-20)
22ฮลิคียาหแ์ละคนเหล่าน้ันซ่ึงกษั ตร ิยท์รงใชไ้ปจึงไปยงัฮุ

ลดาหห์ญิงผู้ พยากรณ์ ภรรยาของชลัลูม  บุ ตรชายทิกวาห์  บุ 
ตรชายหสัราห ์ผู้ดู แลฉลองพระองค์ (นางอยู่ในเยรูซาเล็ มท 
ี่แขวงสอง� และพู ดก ับนางถึงเรือ่งน้ัน 23 และนางพู ดก ับ
เขาวา่ �พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลตร ัสด ังน้ี วา่ จง
บอกชายผูซ่ึ้งใชพ้วกเจ้าใหม้าหาเราวา่ 24 �พระเยโฮวาหต์ร ั
สด ังน้ี วา่  ดู  เถิด เราจะนําเหตุชัว่รา้ยมาเหนือสถานท่ี น้ี และ
เหนือชาวเมืองน้ี คือคําสาปทัง้สิ ้นที ่บันทึกไว้ในหนังสือซ่ึง
ได้อา่นถวายต่อพระพักตร ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห ์น้ัน 25 เพราะ
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วา่เขาทัง้หลายได้ทอดทิง้เรา และได้เผาเครือ่งหอมถวาย
พระอื่น เพื่อเขาจะกระทําใหเ้ราโกรธด้วยการงานทัง้สิน้แห ่
งม ือของเขา เพราะฉะน้ันความพิโรธของเราจะเทลงเหนือ
สถานท่ี น้ี และจะดับไม่ ได้ � 26  แต่  กษัตรยิ ์ของยูดาห ์ผู้ใช ้ เจ้ า
ให้มาทูลพระเยโฮวาห ์น้ัน  เจ้ าจงทูลท่านดังน้ี วา่ �พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลตร ัสด ังน้ี วา่ เรือ่งถ้อยคําซ่ึงเจ้า
ได้ยนิน้ัน 27 เพราะจิตใจของเจ้าออ่นโยน และเจ้าได้ถ่อม
ตัวลงต่อพระพักตร ์พระเจ้า เม่ือเจ้าได้ยนิถ้อยคําท่ีปรกัปราํ
สถานท่ี น้ี และชาวเมืองน้ี  เจ้ าได้ถ่อมตัวลงต่อหน้าเรา และ
เจ้าได้ ฉีกเส้ือผ้าของเจ้าและรอ้งไห้ ต่อหน้าเรา พระเยโฮ
วาหต์ร ัสว ่า เราได้ฟังเจ้าด้วย 28  ดู  เถิด เราจะรวบเจ้าไปอยู่
กับบรรพบุรุษของเจ้า และเขาจะรวบเจ้าไปสู่ ท่ี ฝังศพอยา่ง
สันติ และตาของเจ้าจะไม่ เห ็นบรรดาเหตุชัว่รา้ยซ่ึงเราจะ
นํามาเหนือสถานท่ี น้ี และชาวเมืองน้ี� � และเขาทัง้หลาย
นําพระวจนะกลับมายงักษั ตร ิย์

การอา่นพระราชบัญญั ติ  ให ้ประชาชนทัง้ปวงฟัง (2พกษ
23:1-2)

29  แล ้วกษั ตร ิย์รบัสัง่ให้รวบรวมบรรดาผู้ ใหญ่ ของยูดาห์
และ เยรูซาเล็ม 30 และ กษั ตร ิย์ เสด็จ ขึ้น ไป ยงั พระ นิเวศ
ของพระเยโฮวาห์  พร ้อมกับคนทัง้ปวงของยูดาห์และชาว
เยรูซาเล็มกับปุโรหติและคนเลวี คนทัง้ปวงทัง้ใหญแ่ละเล็ก
และพระองค์ทรงอา่นถ้อยคําทัง้สิน้ในหนังสือพันธสัญญา
ซ่ึงได้พบในพระนิเวศของพระเยโฮวาห ์ให ้เขาฟัง

 กษัตรยิ ์และ ประชาชน ทํา พันธ สัญญา กับ พระเจ้า (2
พกษ 23:3)

31 และกษั ตร ิย์ประทับยนือยู่ในพระท่ีของพระองค์ และ
กระทําพันธสัญญาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์  ท่ี จะทรง
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ดําเนินตามพระเยโฮวาห์ และรกัษาพระบัญญั ติ พระโอวาท
และกฎเกณฑ์ของพระองค์ด้วยสุดพระจิตสุดพระทัย  ท่ี จะ
ทรงประกอบกิจตามถ้อยคําของพันธสัญญาซ่ึ งบ ันทึกไวใ้น
หนังสื อม ้วนน้ี 32  แล ้วพระองค์ทรงรบัสัง่บรรดาผู้ ท่ีอยู ่ใน
เยรูซาเล็มและในเบนยามินให ้เข ้าส่วนในพันธสัญญาน้ัน
และชาวเยรูซาเล็ม ก็กระทําตามพันธสัญญาของพระเจ้า
พระเจ้าของบรรพบุรุษของเขาทัง้หลาย 33 และโยสิยาห ์ได้ 
เอาสิง่ ท่ี น่าสะอดิสะเอยีนทัง้ปวงออกไปเสียจากดินแดน
ทัง้ สิน้ ซ่ึง เป็น ของ ประชาชน อสิราเอล และ ทรง กระทํา ให้
บรรดาผู้ ท่ีอยู ่ในอสิราเอลปรนนิบั ติ พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเขาทัง้หลาย เขาทัง้หลายก็ มิได้ พรากไปจากการติด
ตามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของบรรพบุรุษของเขาทัง้หลาย
ตลอดรชัสมัยของพระองค์

35
การถือเทศกาลปัสกา (2 พกษ 23:21-23)

1 ยิง่กวา่น้ันโยสิยาห์ทรงถือเทศกาลปัสกาถวายแด่พระ
เยโฮวาห์ในกรุงเยรูซาเล็ม เขาฆ่าแกะปัสกาในว ันที ่ สิ บส่ี
ของเดือนต้น 2  พระองค์ ทรงแต่งตัง้ปุโรหติให้ประจําหน้าท่ี
และทรงสนับสนนุเขาในการปรนนิบั ติ ของพระนิเวศแหง่
พระเยโฮวาห์ 3 และพระองค์ตรสักับคนเลวี  ผู้บรสุิทธิ ์เฉ
พาะพระเยโฮวาห์  ผู้  สอนอ ิสราเอลทัง้ปวงวา่ �จงวางหบี
บร ิสุทธ ์ิ ไว ้ในพระนิเวศ ซ่ึงซาโลมอนโอรสของดาวิดกษั ตร ิ
ย์ของอสิราเอลทรงสรา้งไว้  เจ้ าทัง้หลายไม่ต้องใส่บ่าหาม
ไปอกี  บัดน้ี จงปรนนิบั ติ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า และ
อสิราเอลประชาชนของพระองค์ 4จงเตรยีมตัวของเจ้าตาม
เรอืนบรรพบุรุษของเจ้าเป็นกองๆ ตามบันทึกพระราชดํารสั
ชีแ้จงของดาวดิกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล และตามบันทึกพระ
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ราชดํารสัชีแ้จงของซาโลมอนโอรสของพระองค์ 5 และยนื
ประจําอยู่ ในสถานบร ิสุทธ ์ิ ตามพวกต่างๆตามครอบครวั
ของบรรพบุรุษท่ีเป็นพี่น้องของท่าน  ผู้ เป็นประชาชน และ
ตามส่วนแบ่งของแต่ละครอบครวัของคนเลวี 6 และฆ่าแกะ
ปัสกาและชาํระตนให ้บรสุิทธิ ์ และเตรยีมไว ้ให ้ พี่ น้องของ
เจ้า  เพื่อให ้เขากระทําตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ทาง
โมเสสน้ัน� 7  แล ้วโยสิยาห ์ได้ ทรงบรจิาคแก่ประชาชนเป็น
เครือ่งปัสกาบูชาสําหรบัคนทัง้ปวงท่ี อยู ่ ท่ี น่ัน เป็นลูกแกะ
และลูกแพะจากฝูงแพะแกะจํานวนสามหม่ืนตัว และววั
ผู้สามพันตัว  สัตว ์ เหล่า น้ี  ได้ มาจากทรพัย ์สิ นของกษั ตร ิ
ย์ 8 และเจ้านายของพระองค์บรจิาคด้วยความเต็มใจแก่ 
ประชาชน  แก่  ปุ โรหติ และแก่ คนเลว ีฮิลคียาห์ เศคารยิาห์
และเยฮเีอล  เจ้าหน้าท่ี ชัน้หวัหน้าของพระนิเวศแหง่พระเจ้า
 ได้ มอบลูกแกะและลูกแพะสองพันหกรอ้ยตั วก ับววัผู้สาม
รอ้ยตัวแก่ ปุ โรหติเป็นเครือ่งปัสกาบู ชา 9 กับโคนานิยาห์
และเชไมอาห์ กับเนธนัเอล พวกน้องชายของเขา และฮา
ชาบิยาห์ และเยอีเอล กับโยซาบาด หวัหน้าของคนเลวี  ได้  
ให ้ลูกแกะและลูกแพะหา้พันตั วก ับววัผู้หา้รอ้ยตัวแก่ คน
เลว ีเป็นเครือ่งปัสกาบู ชา 10 เม่ือเตรยีมการเรยีบรอ้ยแล้ว
บรรดาปุโรห ิตก ็ยนืประจําท่ีของตน และคนเลว ีก็  อยู ่ตาม
กองของตน ตามพระบัญชาของกษั ตร ิย์ 11  แล ้วเขาก็ฆ่าแกะ
ปัสกา  แล ้วปุโรห ิตก ็เอาเลือดซ่ึงรบัมาจากมือเขาประพรม
ส่วนคนเลวีถลกหนังสัตว ์น้ัน 12  แล ้วเขาก็แยกส่วนท่ีเป็น
เครือ่งเผาบูชาไว้ต่างหากเพื่อแจกจ่ายได้ตามพวกต่างๆ  ผู้ 
เป็นประชาชนท่ี แบ ่งเป็นแต่ละครอบครวั  ให ้ถวายแด่พระ
เยโฮวาห์  ดังท่ี บันทึกไวใ้นหนังสือของโมเสส และเขากระทํา
กับววัผู้ ทํานองเดียวกัน 13 และเขาก็ป้ิงแกะปัสกาด้วยไฟ
ตามกฎ และเขาทัง้หลายต้มเครือ่งบูชาบร ิสุทธ ์ิอื่นๆในหม้อ



2  พงศาวดาร 35:14 c 2  พงศาวดาร 35:21

ในหม้อขนาดใหญ่ และในกระทะ และนํา ไปให้ประชาชน
ทัง้ปวงโดยเรว็ 14 ภายหลังเขาทัง้หลายจึงเตรยีมสําหรบั
ตนเองและสําหรบัปุโรหติ เพราะวา่ปุโรหติลูกหลานของอา
โรนติดธุระในการถวายเครือ่งเผาบูชาและส่วนไขมันจน
กลางคืน  คนเลว ีจึงเตรยีมเพื่อตนเองและเพื่อปุโรหติลูก
หลานของอาโรน 15 บรรดานั กร ้อง ซ่ึง เป็นลูกหลานของ
อาสาฟอยู่ประจําท่ีของตน ตามบัญชาของดาวดิ อาสาฟ
และเฮมาน กับเยดูธูนผู้ทํานายของกษั ตร ิย์ และคนเฝ้า
ประตู ก็  อยู ่ประจําทุกประตู เขาไม่จําเป็นละงานหน้าท่ีของ
เขา เพราะคนเลว ีพี่ น้องของเขาได้เตรยีมไว ้ให ้ เขา 16 เขาจึง
เตรยีมการปรนนิบั ติ ทัง้สิน้แด่พระเยโฮวาห์ในวนัเดียวน้ัน
เอง เพื่อจะถือเทศกาลปัสกา และถวายเครือ่งเผาบูชาบน
แท่นบูชาของพระเยโฮวาห์ ตามพระบัญชาของกษั ตร ิย์โยสิ
ยาห์ 17 และประชาชนอสิราเอลผู้ อยู ่ ท่ี น่ันได้ถือเทศกาลปัส
กาเวลาน้ัน และเทศกาลกินขนมปังไรเ้ชื้อเจ็ดวนั 18  ตัง้แต่  
สม ัยของซามูเอลผู้ พยากรณ์  ไม่มี เทศกาลปัสกาเหมือน
อยา่งน้ี ได้ ถื อก ันมาในอสิราเอล  ไม่มี  กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ิสราเอ
ลสักองค์ หน ่ึงท่ีถือเทศกาลปัสกาอยา่งท่ีโยสิยาห ์ได้ ทรงถือ
น้ี และบรรดาปุโรห ิตก ับคนเลวี และยูดาห์กับอสิราเอลทัง้
ปวงซ่ึงอยู ่พรอ้มกัน ทัง้ชาวเยรูซาเล็ม 19 เขาถือเทศกาลปัส
กาน้ีในปี ท่ี  สิ บแปดแหง่รชักาลโยสิยาห์

การสิน้พระชนม์ของโยสิยาห์ (2 พกษ 23:28-30)
20 หลังจากสิง่ทัง้ปวงเหล่าน้ีเม่ือโยสิยาห ์ได้ เตรยีมพระ

วหิารไว้ เนโคกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ียปิต์ ได้ เสด็จขึ้นไปสู้รบท่ีคาร
คะมีชท่ี แม่น ้ํายูเฟรติส และโยสิยาห์เสด็จออกไปสู้รบกับ
พระองค์ 21  แต่  พระองค์ รบัสัง่ ให้ ทูต ไปทูลโย สิยาห ์วา่ � 
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กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห ์เอย๋ เรามีเรือ่งอะไรเก่ียวข้องกั บท ่าน  วนั
น้ี เรามิ ได้ มาต่อสู้ท่านแต่ ต่อสู้ กับวงศ์วานซ่ึงเราทําสงคราม
ด้วย เพราะพระเจ้าทรงบัญชาเราให ้เรง่รบี ขอยบัยัง้การ
ขัดขวางพระเจ้าผู้ทรงสถิ ตก ับเรา เกรงวา่พระองค์จะทรง
ทําลายท่านเสีย� 22 ถึงกระ น้ั นก ็ ดี โย สิยาห ์มิได้ หนัพระ
พักตร์ไปจากพระองค์  แต่ ทรงปลอมพระองค์ เพื่อจะสู้รบ
กับพระองค์  มิได้ ฟังพระดํารสัของเนโคท่ีออกจากพระโอษฐ์
ของพระเจ้า  แต่  เข ้ารบ  ณ  ท่ี หุบเขาเมกิดโด 23 และนัก
ธน ูได้ ยงิกษั ตร ิย์โยสิยาห์ และกษั ตร ิย์ตรสักับข้าราชการ
ของพระองค์ วา่ �จงพาเราไปเสียเถอะ เพราะเราถูกบาด
เจ็บสาหสัแล้ว� 24 ข้าราชการของพระองค์จึงนําพระองค์
ออกจากรถรบ และให ้พระองค์ ประทับในรถรบคั นที ่สอง
ของพระองค์ และนําพระองค์มาเยรูซาเล็มและพระองค์ ก็  
สิน้พระชนม์ และ เขา ฝัง ไว้ ใน อุโมงค์ แห ่งบร รพ บุรุษ ของ
พระองค์  ยู ดาห์และ เย รู ซา เล็ มท ้ัง ปวง ได้ ไว้ ทุกข์  ให ้โย สิ
ยาห์ 25 เยเรมีย ์กล ่าวคําครํา่ครวญถวายโยสิยาห ์ด้วย และ
บรรดานั กร ้องชายและนั กร ้องหญิงทัง้ปวงกล่าวถึงโยสิ
ยาหใ์นคําครํา่ครวญของเขาจนทุกวนัน้ี เขาทัง้หลายกระทํา
เรือ่งน้ี ให ้เป็นกฎในอสิราเอล  ดู  เถิด  มี บันทึกไว้ในหนังสือ
ครํา่ครวญ 26 ส่วนพระราชกิจนอกน้ันของโยสิยาห์ และ
ความดีของพระองค์  ตามท่ี บันทึกไวใ้นพระราชบัญญั ติ ของ
พระเยโฮวาห์ 27 และพระราชกิจของพระองค์  ตัง้แต่ ต้นจน
ปลาย  ดู  เถิด  มี บันทึกไวใ้นหนังสือของกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล
และยูดาห์

36
เยโฮอาหาสครอบครอง  แต่  ถู กถอดออกจากราชสมบั ติ 
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(2 พกษ 23:30-33)
1 ประชาชน แหง่ แผ่น ดิน ได้ ตัง้ เย โฮ อา หาส โอรส ของ

โย สิ ยาห์ และ ให ้พระองค์ เป็นก ษั ตร ิย์ แทน ราช บิดา ของ
พระองค์ ในเยรูซาเล็ม 2 เม่ือ เยโฮอาหาสเริม่ครอบครอง
มี พระ ชนมายุ ย ่ี สิ บ สาม พรรษา และ พระองค์ ทรง ครอบ
ครองในเยรูซาเล็มสามเดือน 3  แล ้วกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ียปิต์ทรง
ถอดพระองค์ในเยรูซาเล็ม และกําหนดให ้แผ่ นดินน้ันถวาย
บรรณาการเป็นเงนิหน่ึงรอ้ยตะลันต์ และทองคําหน่ึงตะลัน
ต์ 4 และกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ียปิต์ตัง้ให้เอลียาคิมพระอนชุาของ
พระองค์เป็นกษั ตร ิย์เหนือยูดาห์และเยรูซาเล็ม และทรง
เปล่ียนพระนามของพระองค์ ใหม่  วา่ เยโฮยาคิม  แต่ เนโค
ทรงจับเยโฮอาหาสพระเชษฐานําไปย ังอ ียปิต์ 5 เม่ือเยโฮ
ยาคิมเริม่ครองราชย์น้ันทรงมีพระชนมายุ ย ่ี สิ บหา้พรรษา
และพระองค์ทรงครองราชยใ์นเยรูซาเล็ มสิ บเอด็ปี  พระองค์ 
ทรงกระทําความชัว่รา้ยในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของพระองค์ 6 เนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ แห ่งบาบโิลน
เสด็จขึ้นมาต่อสู้กับพระองค์ และจองจําพระองค์ด้วยตรวน
เพื่อพาพระองค์ ไปยงับาบิ โลน 7 เนบู คัดเนสซาร์ทรงนํา
เครือ่งใช้ส่วนหน่ึงของพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ไปยงับา
บิ โลน และทรงเก็บไวใ้นวหิารของพระองค์ในบาบิ โลน 

เยโฮยาคีนได้ครอบครองเป็นเวลาสามเดือน (2 พกษ
24:6-10)

8 ส่วนพระราชกิจนอกน้ันของเยโฮยาคิม และการอนัน่า
สะอดิสะเอยีนซ่ึงพระองค์ทรงกระทํา และเหตุ การณ์ อื่นๆ
ซ่ึง เก่ียว กับ พระองค์  ดู  เถิด  สิ ่ง เหล่า น้ี ก็  ถู  กบ ัน ทึก ไว้ ใน
หนังสือของกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลและยูดาห์ และเยโฮยาคี
นโอรสของพระองค์ ได้  ครองราชย ์แทนพระองค์ 9 เม่ือเยโฮ
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ยาคีนเริม่ครองราชย์น้ันทรงมีพระชนมายุ สิ บแปดพรรษา
และพระองค์ทรงครองราชย์ในเยรูซาเล็มสามเดือนกับสิบ
วนั  พระองค์ ทรงกระทําความชัว่รา้ยในสายพระเนตรของ
พระเยโฮวาห์ 10พอถึงสิน้ปี แล ว้กษั ตร ิยเ์นบูคัดเนสซารท์รง
ใช ้ให ้นําพระองค์ มาย ังบาบิ โลน  พร ้อมกับเครือ่งใช้ประเสรฐิ
แหง่พระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และตัง้ใหเ้ศเดคียาหปิ์ ตุ ลา
ของพระองค์เป็นกษั ตร ิยเ์หนือยูดาหแ์ละเยรูซาเล็ม

เศเดคียาหค์รอบครองเหนือยูดาห์ (2 พกษ 24:17-18)
11 เม่ือ เศเด คี ยาห์ เริม่ ครอบ ครอง มี พระ ชนมายุ ย ่ี สิ 

บ เอด็ พรรษา และ พระองค์ ทรง ครอบ ครอง ใน เย รู ซา เล็ 
มสิ บ เอด็ ปี 12  พระองค์ ทรง กระทํา ความ ชัว่ รา้ย ใน สาย
พระเนตรของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์  พระองค์  
มิได้ ถ่อมพระองค์ลงต่อหน้าเยเรมีย ์ผู้  พยากรณ์  ผู้  กล ่าวจาก
พระโอษฐ์ของพระเยโฮวาห์ 13  พระองค์ ทรงกบฏเช ่นก ัน
ต่อกษั ตร ิยเ์นบูคัดเนสซาร์  ผู้ ซ่ึงทรงให ้พระองค์ ปฏิญาณใน
พระนามของพระเจ้า  พระองค์ ทรงแข็งพระศอของพระองค์
ทําพระทัยให ้กระด้าง  ไม่ หนัไปหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่
งอ ิสราเอล 14 ยิง่กวา่น้ันบรรดาปุโรหติใหญ่และประชาชน
ก็ ทําการ ละ เมิ ดอย ่าง ยิง่ โดย การ ติดตาม บรรดา สิง่ ท่ี น่า
สะอดิสะเอยีนของประชาชาติ และเขาทัง้หลายกระทํา ให้
พระนิเวศของพระเยโฮวาห์ซ่ึงพระองค์ทรงชาํระให ้บรสุิทธิ ์
ในเยรูซาเล็ มน ัน้เป็นมลทินไป

คนยูดาห ์ถู กกวาดไปเป็นเชลย (2 พกษ 25:1-17)
15 พระเยโฮวาห์พระเจ้าแหง่บรรพบุรุษของเขาทรงใช ้

ให ้ทูตของพระองค์มาอยา่งไม่ หยุดยัง้ เพราะพระองค์ทรง
มีพระทัยกรุณาต่อประชาชนของพระองค์และต่อท่ีประทับ
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ของพระองค์ 16  แต่ เขาทัง้หลายเยาะเยย้ทูตของพระเจ้า
และ ดู หมิน่ พระ วจนะ ของ พระองค์ และ ด่า ผู้ พยากรณ์ 
ของ พระองค์ จน พระพิโรธ ของ พระ เย โฮ วาห ์พลุ ่ง ขึ้น ต่อ
ประชาชนของพระองค์จนแก้ ไม่ไหว 17  พระองค์ จึงทรงนํา
กษั ตร ิย ์แห ่งคนเคลเดียมาต่อสู้ เขาทัง้หลาย  ผู้ ซ่ึงฆ่าชาย
หนุ่มของเขาด้วยดาบในพระนิเวศอนัเป็นสถานบร ิสุทธ ิข์อง
เขา และไม่ มี ความกรุณาแก่ชายหนุ่มหรอืหญิงพรหมจารี
 คนแก่ หรอืคนชรา  พระองค์ ทรงมอบทัง้หมดไว้ในมือของ
เขา 18 และเครือ่งใช้ ทัง้ สิน้ของพระนิเวศของพระเจ้า ทัง้
ใหญ่และเล็ก และทรพัย ์สมบัติ  แห ่งพระนิเวศของพระเย
โฮวาห์ และทรพัย ์สมบัติ  แห ่งกษั ตร ิย์และแหง่เจ้านายของ
พระองค์  สิ ่งทัง้หมดน้ี พระองค์ ทรงนํามายงับาบิ โลน 19 และ
เขาเผาพระนิเวศของพระเจ้า และพังกําแพงเยรูซาเล็มลง
และเอาไฟเผาวงัของเมืองน้ันเสียสิน้ และทําลายเครือ่ง
ใช้ประเสรฐิทัง้ปวงในน้ัน 20 และบรรดาผู้ ท่ี รอดจากดาบ
น้ัน พระองค์ ทรง ให้ กวาด ไป เป็น เชลย ยงั บา บิ โลน และ
เขาทัง้หลายเป็นผู้ รบัใช ้ของพระองค์และแก่ ราชวงศ์ ของ
พระองค์ จนถึงการสถาปนาราชอาณาจักรเปอร ์เซ ีย 21  เพื่อ
ให ้สําเรจ็ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ผ่านปากของเยเร
มีย์ จนกวา่แผ่นดินจะได้ชื่นชมกับปีสะบาโตของมัน เพราะ
ตราบเท่าท่ีมันยงัวา่งเปล่าอยู่ มั นก ็รกัษาสะบาโต เพื่อจะให้
ครบตามกําหนดเจ็ดสิบปี

 กษัตรยิ ์ไซรสัทรงประกาศใหส้รา้งพระวหิารของพระเจ้า
ขึ้นใหม่

22 ในปีแรกแหง่รชักาลไซรสักษั ตร ิย์ของเปอร ์เซ ีย เพื่อ
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ทางปากของเยเรมีย์จะสําเรจ็
พระเยโฮวาห์ทรงรบเรา้จิตใจของไซรสักษั ตร ิย์ของเปอร ์
เซ ีย  กษัตรยิ ์จึง ทรง มี ประกาศ ตลอด ราช อาณาจักร ของ
พระองค์ และบันทึกเป็นลายลักษณ์อกัษรลงด้วยวา่ 23 �ไซ
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รสักษั ตร ิย ์แห ่งเปอร ์เซ ียตร ัสด ังน้ี วา่ �พระเยโฮวาหพ์ระเจ้า
ของ ฟ้า สวรรค์ ได้ พระราชทาน บรรดา ราช อาณาจักร แหง่
แผ่นดินโลกแก่ เรา และพระองค์ทรงกําชบัให้เราสรา้งพระ
นิเวศ ให ้พระองค์  ท่ี  เยรูซาเล็ม ซ่ึง อยู่ ใน ยู ดาห์  มี  ผู้ ใด ใน
ท่ามกลาง ท่าน ทัง้ หลาย ท่ี เป็น ประชาชน ของ พระองค์ ขอ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาสถิ ตก ับเขา  ขอให ้เขาขึ้นไป
เถิด� �



cvi

พระคัมภีรภ์าษาไทยฉบับ KJV
The Holy Bible in Thai, translated from the English

King James Version
copyright © 2003 Philip Pope

Language: ไทย (Thai)

Translation by: Philip Pope

This translation is made available to you under the terms of the Creative
Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.
Youmay share and redistribute this Bible translation or extracts from it in
any format, provided that:

You include the above copyright and source information.
You do not sell this work for a profit.
You do not change any of the words or punctuation of the Scriptures.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are
licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses,
please contact the respective copyright owners.

2022-04-15

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 23 Apr 2023 from source files
dated 1 Feb 2020
c744d70c-5ccb-502a-b1bb-616f2796878a

http://thaipope.org/
http://www.ethnologue.org/language/tha
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

	2 พงศาวดาร

