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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
2  พงศ์  กษัตรยิ ์

 หนังสือ 2  พงศ์  กษัตรยิ ์บันทึกประว ัติ  ศาสตร ์ของยูดาห์
และอสิราเอลต่อจากหนังสือ 1  พงศ์  กษัตรยิ ์จนถึงสมัยท่ี
ทัง้สองอาณาจั กรน ้ี สิ ้นสุดลงและประชาชนเป็นเชลย เล่ มน 
ี้ ได้ บันทึกการท่ีเอลียาห์ขึ้นสวรรค์โดยพายุ และการรบัใช้
กับการอศัจรรย์ของเอลี ชา ในสมัยน้ี ศาสดาพยากรณ์ สอง
คน คืออาโมสและโฮเชยา  ได้  พยากรณ์ ในอสิราเอล และใน
ยูดาหพ์ระเจ้าทรงใช ้ศาสดาพยากรณ์ หลายคน คือโอบาดีย์
โยเอล อสิยาห์  มี คาห์ นาฮูม ฮะบากุก เศฟันยาห์ และเยเร
มีย์

 อาร ์ชบิ ชอบ  เจมส์ อาชชูร์ บอกวา่ระยะเวลาของหนังสือ
เล่ มน ี้ คือ 308  ปี 

 กษัตรยิ ์อาหสัยาห ์แห ่ งอ ิสราเอลไปถามบาอลัเซบูบ
1 หลังจากอาหบัสิน้พระชนม์ แล้ว เมืองโมอ ับก ็กบฏต่อ

คนอสิราเอล 2 ฝ่ายอาหสัยาห์ทรงตกลงมาจากชอ่งพระ
แกลตาข่ายท่ีหอ้งชัน้บนของพระองค์ในกรุงสะมาเรยีและ
ทรงประชวร จึงทรงใช้บรรดาผู้ ส่ือสารไป รบัสัง่วา่ �จงไป
ถามบาอลัเซบูบ พระแหง่เอโครนวา่ เราจะหายจากความ
เจ็บป่วยน้ี หรอืไม่ �

เอลียาห ์ติ เตียนกษั ตร ิย์  แล ้วได้รอดจากมือทหาร
3  แต่  ทูตสวรรค์ ของพระเยโฮวาห ์พู  ดก ับเอลียาห์ชาวทิช

บี วา่ �จงลุกขึ้นไปพบบรรดาผู้ส่ือสารของกษั ตร ิย ์แห ่งสะ
มาเรยี และจงพู ดก ับเขาทัง้หลายวา่ �เพราะไม่ มี พระเจ้า
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ในอสิราเอลแล้วหรอื ท่านจึงไปถามบาอลัเซบูบ พระแหง่
เอโครน� 4 เพราะฉะน้ันบัดน้ีพระเยโฮวาหต์ร ัสด ่ังน้ี วา่ � 
เจ้ าจะไม่ ได้ ลงมาจาก ท่ีนอน ซ่ึง เจ้าขึ้น ไป น้ัน  แต่  เจ้ าจะ
ต้องตายแน่� �  แล ้วเอลียาห ์ก็  ไป 5  ผู้ ส่ือสารน้ั นก ็ กล ับมา
เฝ้าพระองค์  พระองค์ ตรสัถามเขาทัง้หลายวา่ �ทําไมพวก
เจ้าจึงพากันกลับมา� 6 และเขาทัง้หลายทูลพระองค์ วา่ � 
มี ชายคนหน่ึงมาพบกับพวกข้าพระองค์ และพู ดก ับพวก
ข้าพระองค์ วา่ �จงกลับไปหากษั ตร ิย ์ผู้ใช ้ท่านมา และทูล
พระองค์ วา่ พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ เพราะไม่ มี พระเจ้าใน
อสิราเอลแล้วหรอืเจ้าจึงใช้คนไปถามบาอลัเซบูบพระแหง่
เอโครน เพราะฉะน้ันเจ้าจะไม่ ได้ ลงมาจากท่ีนอนซ่ึงเจ้าได้
ขึ้นไปน้ัน  แต่  เจ้ าจะต้องตายแน่� � 7  พระองค์ ตรสัถามเขา
ทัง้หลายวา่ � คนที ่ ได้ มาพบเจ้าและบอกสิง่เหล่าน้ี แก่  เจ้ า
น้ันเป็นคนในลักษณะใด� 8 เขาทัง้หลายทูลตอบพระองค์ 
วา่ �ท่านมีขนมากและมี หน ังคาดเอวของท่านไว�้ และพระ
องค์ตร ัสว ่า �เป็นเอลียาห์ชาวทิชบี� 9  แล ้วกษั ตร ิย ์ก็ รบัสัง่
ใหน้ายกองของทหารหา้สิบคนพรอ้มกับทหารหา้สิบคนของ
เขาไปหาเอลียาห์ เขาได้ขึ้นไปหาท่าน  ดู  เถิด ท่านน่ังอยู่บน
ยอดภู เขา และนายกองหา้สิบคนน้ันกล่าวแก่ท่านวา่ �ข้า
แต่คนแหง่พระเจ้า  กษัตรยิ ์ตร ัสด ังน้ี วา่ � ลงมา � � 10  แต่ เอ
ลียาห์ตอบนายกองหา้สิบคนวา่ �ถ้าข้าเป็นคนแหง่พระเจ้า
 ก็  ขอให ้ไฟลงมาจากฟ้าสวรรค์เผาผลาญเจ้าและคนทัง้หา้
สิบของเจ้า เถิด�  แล ้ว ไฟก็ลงมาจากฟ้าสวรรค์และเผา
ผลาญเขากับคนทัง้หา้สิบของเขาเสีย 11  พระองค์  ก็ รบัสัง่
ใหน้ายกองของทหารหา้สิบคนพรอ้มกับทหารหา้สิบคนของ
เขาอกีพวกหน่ึงไป และเขาก็ กล ่าวแก่ท่านวา่ � โอ ข้าแต่คน
แหง่พระเจ้า  กษัตรยิ ์ตร ัสด ังน้ี วา่ �ลงมาเรว็ๆ� � 12  แต่ เอลี
ยาหต์อบวา่ �ถ้าข้าเป็นคนแหง่พระเจ้า  ก็  ขอให ้ไฟลงมาจาก
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ฟ้าสวรรค์เผาผลาญเจ้าและคนทัง้หา้สิบของเจ้าเถิด� และ
ไฟของพระเจ้าลงมาจากฟ้าสวรรค์และเผาผลาญเขากับ
คนทัง้หา้สิบของเขาเสีย 13 และพระองค์รบัสัง่ให้นายกอง
ของทหารหา้สิบคนพวกท่ีสามไปพรอ้มกับทหารหา้สิบคน
ของเขา และนายกองคนท่ีสามของทหารหา้สิบคนน้ั นก ็ ขึ้น
ไป และมาคุกเข่าลงต่อหน้าเอลียาห์ และวงิวอนท่านวา่ � 
โอ ข้าแต่คนแหง่พระเจ้า ข้าพเจ้าขอออ้นวอนต่อท่าน ขอได้
โปรดให ้ช ีวติของข้าพเจ้าและชวีติของผู้ รบัใช ้ของท่านหา้สิบ
คนน้ีเป็นสิง่ประเสรฐิในสายตาของท่าน 14  ดู  เถิด ไฟลงมา
จากฟ้าสวรรค์และได้เผาผลาญนายกองหา้สิ บท ้ังสองคน
ก่อนหน้าน้ันเสียพรอ้มทัง้ทหารหา้สิบคนของเขาด้วย  แต่  
บัดน้ี  ขอให ้ ช ีวติของข้าพเจ้าเป็นสิง่ประเสรฐิในสายตาของ
ท่าน� 15  แล ้ วท ูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห ์กล ่าวแก่เอลียาห ์
วา่ �จงลงไปกับเขาเถิด อยา่กลัวเขาเลย� ท่านก็ ลุ กขึ้นลง
ไปกับเขาเข้าเฝ้ากษั ตร ิย์ 16 และทูลพระองค์ วา่ �พระเยโฮ
วาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ �เพราะเจ้าได้ส่งผู้ส่ือสารไปยงับาอลัเซบู
บพระแหง่เอโครน เพราะไม่ มี พระเจ้าในอสิราเอลท่ีจะทูล
ถามพระวจนะของพระองค์อยา่งน้ันหรอื เพราะฉะน้ันเจ้า
จะไม่ ได้ ลงมาจากท่ีนอนซ่ึงเจ้าได้ขึ้นไปน้ัน  แต่  เจ้ าจะต้อง
ตายแน่� �

อาหสัยาห ์สิน้ชวีติ  แล ้วเยโฮรมัขึ้นครองแทน
17  พระองค์  ก็  สิ ้นชวีติตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ซ่ึง

เอลียาห ์กล ่าวน้ัน และเยโฮรมัก็ขึ้นครองแทน ในปี ท่ี สอง
แหง่รชักาลเยโฮรมับุตรชายเยโฮชาฟัทกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์
เพราะพระองค์ หาม ีโอรสไม่ 18 ส่วนพระราชกิจนอกน้ันของ
อาหสัยาห์ซ่ึงพระองค์ทรงกระทํา  มิได้ บันทึกไว้ในหนังสือ
พงศาวดารแหง่กษั ตร ิยป์ระเทศอสิราเอลหรอื
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2
เอลียาหข์ึ้นไปสู่ สวรรค์ 

1 และอยูม่าเม่ือถึงเวลาท่ีพระเยโฮวาหจ์ะทรงรบัเอลียาห์
ขึ้นไปสู่ สวรรค์ ด้วยลมหมุน เอลียาห์และเอลีชากําลังเดิน
ทางจากหมู่บ้านกิลกาล 2 และเอลียาห ์พู  ดก ับเอลี ชาว ่า �ขอ
ท่านจงคอยอยู ่ท่ี น่ี เพราะพระเยโฮวาห์ทรงใช้ข้าพเจ้าไป
ถึงเบธเอล�  แต่ เอลี ชาว ่า �พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์ อยู ่
และท่านเองมี ช ีวติอยู ่แน่  ฉันใด ข้าพเจ้าจะไม่จากท่านไปฉัน
น้ัน� ดังน้ันท่านทัง้สองก็ลงไปยงัเบธเอล 3 และเหล่าศิษย ์
แห ่งผู้ พยากรณ์  ผู้  อยู ่ในเบธเอลได้ออกมาหาเอลีชาและ
บอกท่านวา่ �ท่านทราบไหมวา่  วนัน้ี พระเยโฮวาห์จะทรง
รบัอาจารย์ของท่านไปจากเป็นหวัหน้าท่าน� ท่านตอบวา่ � 
ครบั ข้าพเจ้าทราบแล้ว เงยีบๆไว�้ 4 เอลียาห ์พู  ดก ั บท ่านวา่
�เอลี ชา ขอท่านคอยอยู ่ท่ีน่ี  เถิด เพราะพระเยโฮวาห์ทรงใช้
ข้าพเจ้าไปถึงเมืองเยร ีโค �  แต่ ท่านตอบวา่ �พระเยโฮวาห์
ทรงพระชนม์ อยู ่และท่านเองมี ช ีวิตอยู ่แน่  ฉันใด ข้าพเจ้า
จะไม่จากท่านไปฉันน้ัน� เพราะฉะน้ันท่านทัง้สองจึงมายงั
เมืองเยร ีโค 5 และเหล่าศิษย ์แห ่งผู้ พยากรณ์  ผู้ อาศัยอยู่ใน
เมืองเยรีโคได้ เข ้ามาใกล้เอลีชาและพู ดก ั บท ่านวา่ �ท่าน
ทราบไหมวา่  วนัน้ี พระเยโฮวาห์จะทรงรบัอาจารย์ของท่าน
ไปจากเป็นหวัหน้าท่าน� ท่านตอบวา่ � ครบั ข้าพเจ้าทราบ
แล้ว เงยีบๆไว�้ 6  แล ้วเอลียาห์จึงพู ดก ั บท ่านวา่ �ขอท่าน
จงคอยอยู ่ท่ีน่ี เพราะพระเยโฮวาห์ทรงใช้ข้าพเจ้าไปถึงแม่
น้ําจอร ์แดน �  แต่ ท่านวา่ �พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์ อยู ่
และท่านเองมี ช ีวติอยู ่แน่  ฉันใด ข้าพเจ้าจะไม่จากท่านไปฉัน
น้ัน�  แล ้ วท ่านทัง้สองก็เดินต่อไป 7 คนหา้สิบคนของเหล่า
ศิษย ์แห ่งผู้ พยากรณ์  ก็ ไปเหมือนกันและยนือยู่ตรงหน้าหา่ง
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จากท่านทัง้สอง ฝ่ายท่านทัง้สองยนือยู ่ท่ี  แม่น ้ําจอร ์แดน 
8 เอลียาห ์ก็ เอาเส้ือคลุมของท่านม้วนเข้าแล้วฟาดลงท่ีน้ํา
น้ัน น้ําก็แยกออกไปสองข้าง ท่านทัง้สองจึงเดินข้ามไปได้
บนดินแหง้ 9 และอยู่มาเม่ือท่านทัง้สองข้ามไปแล้ว เอลี
ยาหจึ์งพู ดก ับเอลี ชาว ่า �จงขอสิง่ท่ีอยากใหข้้าพเจ้าทําเพื่อ
ท่านก่อนท่ีข้าพเจ้าจะถู กร ับไปจากท่าน� และเอลีชาตอบวา่
� ขอให ้ ฤทธิ ์เดชของท่านอยู่กับข้าพเจ้าเป็นสองเท่าเดิม�
10 และท่านตอบวา่ �ท่านขอสิง่ท่ียากนัก  แต่ ถ้าท่านเหน็
ข้าพเจ้าถู กร ับขึ้นไปจากท่าน ท่านก็จะได้ อยา่งน้ัน  แต่ ถ้า
ท่านไม่ เหน็  ก็ จะไม่เป็นแก่ท่านอยา่งน้ัน� 11 และอยู่มาเม่ือ
ท่านทัง้สองยงัเดินพู ดก ันต่อไป  ดู  เถิด รถเพลิงคันหน่ึงและ
ม้าเพลิงได้แยกท่านทัง้สองออกจากกัน และเอลียาห ์ได้ ขึ้น
ไปโดยลมหมุนเข้าสวรรค์

 ฤทธิ ์เดชของเอลียาหม์าสวมทับเอลี ชา 
12 เอลีชาก็ เหน็ และท่านได้รอ้งวา่ � คุ ณพ่อของข้าพเจ้า

 คุ ณพ่อของข้าพเจ้า รถรบของอสิราเอลและพลม้าประจํา�
และท่านก็ ไม่ได้  เห ็นเอลียาห ์อ ีกเลย  แล ้ วท ่านก็จับเส้ือของ
ตนฉีกออกเป็นสองท่อน 13  แล ้ วท ่านก็หยบิเส้ือคลุมของเอ
ลียาห ์ท่ี ตกลงมาจากเอลียาห ์น้ัน และกลับไปยนือยู ่ท่ี ฝ่ังแม่
น้ําจอร ์แดน 

เอลี ชาม ี ฤทธิ ์เดชของเอลียาห์
14  แล ้ วท ่านก็เอาเส้ือคลุมของเอลียาห ์ท่ี ตกลงมาน้ัน

ฟาดลงท่ีน้ํากล่าววา่ �พระเยโฮวาห์พระเจ้าแหง่เอลียาห์
ทรงสถิตท่ี ใด � และเม่ือท่านฟาดลงท่ี น้ํา น้ําก็แยกออกไป
สองข้าง และเอลีชาก็เดินข้ามไป 15 เม่ือเหล่าศิษย ์แห ่งผู้ 
พยากรณ์  ท่ีอยู ่ ณ เมืองเยร ีโค แลเหน็ท่าน เขาทัง้หลายจึง
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วา่ � ฤทธิ ์เดชของเอลียาห ์อยู ่กับเอลี ชา � และเขาทัง้หลายก็
มาต้อนร ับท ่าน  แล ้วซบหน้าลงถึ งด ินต่อหน้าท่าน

 เหล่ าศิษย ์แห ่งผู้ พยากรณ์ ขาดความเชื่อ
16 เขาทัง้หลายกล่าวแก่ท่านวา่ � ดู  เถิด  มี หา้สิบคนท่ีเป็น

ชายฉกรรจ์ อยู ่กับผู้ รบัใช ้ของท่าน ขอจงไปเท่ียวหาอาจารย์
ของท่าน  บางที พระวญิญาณแหง่พระเยโฮวาห ์ได้ ร ับท ่าน
ไปแล้วเหวีย่งท่านลงมาท่ี ภู เขาหรอืหุบเขาแหง่หน่ึงแหง่ใด
บ้าง� และท่านวา่ �อยา่ใช้ เขาไปเลย� 17  แต่ เม่ือเขาทัง้
หลายชกัชวนท่านจนท่านละอายแล้ วท ่านจึงวา่ � ใช ้ไปซี�
เพราะฉะน้ันเขาจึงใช้หา้สิบคนไป เขาทัง้หลายแสวงหาเอลี
ยาห ์อยู ่สามว ันก ็ ไม่ พบท่าน 18 เขาทัง้หลายก็ กล ับมาหาเอลี 
ชา (ขณะเม่ือท่านพักอยู ่ท่ี เมืองเยร ีโค ) และท่านพู ดก ับเขา
วา่ � ข้าม ิ ได้ บอกท่านทัง้หลายแล้วหรอืวา่ �อยา่ไปเลย� �

เอลีชารกัษาน้ําพุ ให ้หายท่ีเมืองเยร ีโค 
19 คนในเมืองพู ดก ับเอลี ชาว ่า � ดู  เถิด ทําเลเมืองน้ี ก็ รา่เร ิ

งด ี ดังท่ี  เจ้ านายของข้าพเจ้าได้ เห ็นแล้ว  แต่ ทวา่น้ําไม่ ดี และ
ชาวแผ่นดิ นก ็ แท้งลูก � 20 ท่านพูดวา่ �จงเอาชามใหม่มา
ลูกหน่ึง  ใส่  เกล ือไวใ้นน้ัน�  แล ้วเขาทัง้หลายก็หามาให้ 21  แล ้ 
วท ่านก็ไปท่ี น้ําพุ โยนเกลือลงในน้ันและกล่าววา่ �พระเยโฮ
วาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ เราได้กระทําน้ําน้ี ให ้ ดี  แล้ว  ตัง้แต่  น้ี ไปจะไม่ 
มี ความตายหรอืการแท้งลูกมาจากน้ําน้ี อกี � 22 ฉะน้ันน้ําจึ 
งด ีมาจนถึงทุกวนัน้ี  จร ิงตามถ้อยคําซ่ึงเอลีชาได้ กล ่าวน้ัน

 หมี ทําโทษคนล้อเลียน
23 ท่านได้ขึ้นไปจากท่ีน่ันถึงเมืองเบธเอล และขณะเม่ือ

ท่านขึ้นไปตามทางมีเด็กชายเล็กๆบางคนออกมาจากเมือง
ล้อเลียนท่านวา่ �อา้ยหวัล้าน จงขึ้นไปเถิด อา้ยหวัล้าน จง
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ขึ้นไปเถิด� 24 ท่านก็ เหลียวดู  แล ้วจึงแชง่เขาในพระนาม
พระเยโฮวาห์ และหมีตัวเมียสองตัวออกมาจากป่า ฉีกเด็ก
ชายพวกน้ันเสียส่ี สิ บสองคน 25 จากท่ีน่ันท่านก็ขึ้นไปถึงภู
เขาคารเมล และจากท่ีน่ันท่านก็หนักลับมายงัสะมาเรยี

3
เยโฮรมัครอบครองเหนื ออ ิสราเอล

1 ในปี ท่ี  สิ บแปดของรชักาลเยโฮชาฟัทกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์
เยโฮรมัโอรสของอาหบัได้เริม่ครอบครองเหนื ออ ิสราเอล
 ณ  กรุ งสะมาเรยี และทรงครองอยู ่สิ บสองปี 2  พระองค์ 
ทรงกระทําสิง่ท่ีชัว่ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์  แต่  
ไม่ เหมือนราชบิดาและราชมารดาของพระองค์  พระองค์ 
ทรงทําลายเสาศั กด ์ิ สิทธิ ์ แห ่งพระบาอลั ซ่ึงราชบิดาของ
พระองค์ทรงสรา้งน้ันเสีย 3  แม้ กระน้ันพระองค์ยงัทรงเกาะ
ติ ดอย ู่กับบาปทัง้หลายของเยโรโบอมับุตรชายเนบัท ซ่ึง
พระองค์ทรงกระทําให้อสิราเอลทําบาปด้วย  พระองค์ หาได้
ทรงพรากจากบาปน้ันไม่

โมอบักบฏต่ ออ ิสราเอล
4 ฝ่าย เม ชา กษั ตร ิย ์แห ่ง โม อบั ทรง เป็น ผู้ ดํา เนิ นก ิ

จการเล้ียงแกะ และพระองค์ต้องถวายลูกแกะหน่ึงแสนตัว
และแกะผู้ หน ่ึงแสนตัวพรอ้มกับขนของมันให ้แก่  กษัตรยิ ์ 
อสิราเอล 5  แต่  อยู ่มาเม่ืออาหบัสิน้พระชนม์ แล้ว  กษัตรยิ ์ แห ่
งโมอ ับก ็กบฏต่อกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล 6  กษัตรยิ ์เยโฮรมั
จึงกรธีาทัพออกจากสะมาเรยีในครัง้น้ัน และทรงเกณฑ์คน
อสิราเอลทัง้สิน้ 7  พระองค์ ทรงส่งสารไปยงัเยโฮชาฟัทกษั 
ตร ิย ์แห ่งยูดาห ์วา่ � กษัตรยิ ์ แห ่งโมอบัได้กบฏต่อข้าพเจ้า
ท่านจะไปรบกับโมอบัพรอ้มกับข้าพเจ้าได้ หรอืไม่ � และท่าน
วา่ �เราจะไป เราก็เป็นดังท่ีท่านเป็น และประชาชนของเรา
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ก็เป็นดังประชาชนของท่าน บรรดาม้าของเราก็เป็นดั งม ้า
ของท่าน� 8  แล ้ วท ่านวา่ �เราจะขึ้นไปทางใด� เยโฮรมัทรง
ตอบไปวา่ �ไปทางถิน่ทุ รก ันดารเมืองเอโดม� 9  กษัตรยิ ์ แห ่ 
งอ ิสราเอลจึงเสด็จไปพรอ้มกับกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์ และกษั 
ตร ิย ์แห ่งเอโดม และเม่ือทัง้สามกษั ตร ิย์เสด็ จอ ้อมไปได้ เจ ็ด
วนัแล้ วก ็หาน้ําใหก้องทัพและให ้สัตว ์ ท่ี  ติ ดตามมาน้ันไม่ ได้ 

พระเจ้าทรงติเตียนพันธมิตรระหวา่งเยโฮชาฟัทกับเย
โฮรมั

10  แล ้วกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลจึงตร ัสว ่า �อนิจจาเอย๋
พระเยโฮวาหท์รงเรยีกสามกษั ตร ิย ์น้ี มาเพื่อจะมอบไวใ้นมือ
ของโมอบั� 11 และเยโฮชาฟัทตร ัสว ่า � ท่ีน่ี  ไม่มี  ผู้  พยากรณ์ 
ของพระเยโฮวาห์ เพื่อเราจะให้ทูลถามพระเยโฮวาห ์หรอื 
�  แล ้วข้าราชการคนหน่ึงของกษั ตร ิย์อสิราเอลจึงทูลวา่
�เอลีชาบุตรชาฟั ทอย ู่ ท่ี น่ี พระเจ้าข้า เป็นผู้ ท่ี เทน้ําใส่มือ
เอลียาห�์ 12 และเยโฮชาฟัทตร ัสว ่า �พระวจนะแหง่พระ
เยโฮวาห ์อยู ่กั บท ่าน�  กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ิสราเอลและเยโฮชา
ฟัทและกษั ตร ิย ์แห ่งเอโดมจึงเสด็จลงไปหาท่าน 13 และเอ
ลีชาทูลกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลวา่ �ข้าพระองค์ มี เรือ่งอะไร
เก่ียวข้องกับพระองค์ เสด็จไปหาผู้ พยากรณ์ ของเสด็จพ่อ
และผู้ พยากรณ์ ของเสด็จแม่ของพระองค์ เถิด �  แต่  กษัตรยิ ์ 
แห ่ งอ ิสราเอลตรสักั บท ่านวา่ � หามิได้ ด้วยพระเยโฮวาห์
ทรงเป็นผู้เรยีกกษั ตร ิย์ทัง้สามน้ีมาเพื่อมอบไว้ในมือของ
โมอบั� 14 และเอลีชาทูลวา่ �พระเยโฮวาห์จอมโยธาซ่ึงข้า
พระองค์ ปรนนิบัติ ทรงพระชนม์ อยู ่ แน่  ฉันใด ถ้าข้าพระองค์ 
มิได้ เคารพคารวะต่อพระพักตร์เยโฮชาฟัทกษั ตร ิย ์แห ่งยู
ดาห ์แล้ว ข้าพระองค์จะไม่มองพระพักตร ์พระองค์ หร ือด ูแล
พระองค์ เลย 15 ขอทรงนําผูเ้ล่นเครือ่งสายมาใหข้้าพระองค์
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สักคนหน่ึง� และต่อมาเม่ือผู้ เล่นเครือ่งสายบรรเลงแล้ว
พระหตัถ์ของพระเยโฮวาห ์ก็ มาเหนือท่าน

พระเจ้าจะทรงประทานน้ําและการมี ชยั 
16 และท่านทูลวา่ �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ �ทําหุบเขา

น้ี ให ้เป็นสระทัว่ไปหมด� 17 เพราะพระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี 
วา่ � เจ้ าทัง้หลายจะไม่ เห ็นลมและจะไม่ เห ็นฝน ถึงอยา่งไร
ก็ ดี หุบเขาน้ันจะมีน้ําเต็มไปหมด เพื่อเจ้าจะได้ ด่ืม ทัง้เจ้า
ฝูงสัตว์เล้ียงและสัตว ์ใช ้ของเจ้า� 18 เรือ่งอยา่งน้ีเป็นเรือ่ง
เล็กน้อยในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์  พระองค์ จะทรง
มอบคนโมอบัไว้ในมือของเจ้าด้วย 19  เจ้ าจะโจมตีเมืองท่ี 
มี ป้อมทุกเมือง และเมืองเอกทุกเมือง และจะโค่นต้นไม้ลง
ทุกต้น และจะจุกน้ําพุ ทุ กแหง่เสีย และทําไร ่นาที ่ ดี  ทุ กแปลง
ให ้เสียด ้วยหนิ� 20 และอยู่มาพอรุง่เชา้ประมาณเวลาถวาย
เครือ่งธญัญบู ชา  ดู  เถิด  มีน ้ํามาจากทางเมืองเอโดม จน
แผ่นดิ นม ีน้ําเต็มหมด

คนโมอบัพ่ายแพ้
21 และเม่ือคนโมอ ับท ้ังหลายได้ย ินว ่าบรรดากษั ตร ิย์

ยกไปสู้รบกับตน  คนที ่ มีอายุ สวมเกราะและสูงขึ้นไปก็ ได้ 
รวบรวมกันเข้า และยกไปตัง้ท่ี พรมแดน 22 เม่ือเขาต่ืนขึ้น
ในตอนเชา้ และดวงอาทิตย์ ส่องแสงอยู่บนน้ํา คนโมอบั
เหน็น้ําท่ี อยู ่ตรงข้ามกับตนแดงอยา่งโลหติ 23 เขาทัง้หลาย
กล่าววา่ � น่ี เป็นโลหติ บรรดากษั ตร ิย ์ได้  สู้ รบกันเอง และ
ฆ่ากันเอง เพราะฉะน้ันบัดน้ี โมอบัเอย๋  มาร ิบเอาข้าวของ
ของเขา� 24  แต่ เม่ือเขามาถึงค่ายอสิราเอล คนอสิราเอล
ก็ ลุ กขึ้นต่อสู้กับคนโมอบัจนเขาทัง้หลายหนี ไป และเขาก็
รุกหน้าเข้าไปในแผ่นดินฆ่าฟันคนโมอบั 25 เขาทัง้หลาย
ได้ทลายหวัเมือง และต่างคนก็ต่างโยนหนิเข้าไปในไร ่นาที 
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่ ดี  ทุ กแปลงจนเต็ม เขาจุกน้ําพุเสียทุกแหง่ และโค่นต้นไม้ 
ดี ๆ เสียหมด จนในคีร์หะเรเชทมี แต่ หนิของเมืองเหลืออยู่
บรรดานักสลิงได้ล้อมเมืองไว้และโจมตี ได้ 26 เม่ือกษั ตร ิย ์
แห ่งโมอบัทรงเห ็นว ่าจะสู้ ไม่ได้  พระองค์  ก็ ทรงพาพลดาบ
เจ็ดรอ้ยคนจะตีฝ่าออกมาทางด้านกษั ตร ิย์เมืองเอโดม  แต่ 
ออกมาไม่ ได้ 27  แล ้วพระองค์ทรงนําโอรสหวัปี  ผู้ ซ่ึงควรจะ
ขึ้นครองแทนน้ัน ถวายเป็นเครือ่งเผาบูชาเสียท่ีบนกําแพง
และมีพระพิโรธใหญ่ยิง่ต่อพวกอสิราเอล เขาทัง้หลายก็ยก
ถอยไปจากพระองค์และกลับบ้านเมืองของตน

4
น้ํามันหน่ึงไหของหญิ งม ่ายคนหน่ึง

1 ภรรยาของคนหน่ึงในเหล่าศิษย ์แห ่งผู้ พยากรณ์ รอ้ง
ต่อเอลี ชาว ่า � ผู้รบัใช ้ของท่าน คือสามีของดิฉันสิน้ชวีติ
เสียแล้ว และท่านก็ทราบอยู ่แล ้ วว ่าผู้ รบัใช ้ของท่านเกรง
กลัวพระเยโฮวาห์  แต่  เจ้าหน้ี  ได้ มาเพื่อนําเอาบุตรชายสอง
คนของดิฉันไปเป็นทาสของเขา� 2 และเอลีชาตอบนางวา่
�บอกฉันมาซิวา่จะให้ฉันทําอะไรให้  เจ้ ามีอะไรอยู่ในบ้าน
บ้าง� และนางตอบวา่ � สาวใช ้ของท่านไม่ มี อะไรในบ้าน
นอกจากน้ํามันหน่ึงไห� 3  แล ้ วท ่านกล่าววา่ �จงออกไป
นอกบ้าน ขอยมืภาชนะจากเพื่อนบ้านทุกคนของเจ้ามาเป็น
ภาชนะเปล่า อยา่ให ้น้อย 4  แล ้วจงเข้าไปในเรอืน  ปิดประตู 
ขังตัวเจ้าและบุตรชายของเจ้าไว้ และจงเทน้ํามันใส่ภาชนะ
ทัง้หมด เม่ือลูกหน่ึงๆเต็มแล้ วก ตั็ง้ไว ้ต่างหาก � 5นางก็ลาไป
และปิดประตูขังนางและบุตรชายของนางไว้  บุ ตรส่งภาชนะ
มาให้ และนางก็เทน้ํามัน 6 และอยู่มาเม่ือภาชนะเต็มหมด
แล้วนางจึงบอกบุตรชายวา่ �เอาภาชนะมาให ้แม่  อ ี กล ูก



2  พงศ์  กษัตรยิ ์4:7 xi 2  พงศ์  กษัตรยิ ์4:17

หน่ึง� และเขาตอบนางวา่ � ไม่มี  อกีแล้ว �  แล ้ วน ํ้ามั นก ห็ยุด
ไหล 7นางก็ไปเรยีนใหค้นของพระเจ้าทราบและท่านบอกวา่
�ไปซี ขายน้ํามันเสียเอาเงนิชาํระหน้ีของเจ้า  ท่ี เหลือนอก
น้ันเจ้าและบุตรของเจ้าจงใชเ้ล้ียงชวีติ�

หญิ งม ั ่งม ีคนหน่ึงแหง่เมืองชู เนม 
8วนัหน่ึงเอลีชาเดินต่อไปถึงเมืองชู เนม เป็ นที ่ ท่ี หญิ งม ั ่งม ี

คนหน่ึงอาศัยอยู่ และนางได้ชวนท่านให้รบัประทานอาหาร
ฉะน้ันเม่ือท่านผ่านทาง น้ันไปเม่ือไร ท่านก็แวะเข้าไปรบั
ประทานอาหารท่ี น่ัน 9 และนางได้บอกสามีของนางวา่ � ดู  
เถิด  ดิ ฉันเห ็นว ่าชายคนน้ีเป็นคนบร ิสุทธ ์ิของพระเจ้า เดิน
ผ่านบ้านเราอยู ่เนืองๆ 10  ขอให ้เราทําหอ้งเล็กไวบ้นกําแพง
วางเตียง  โต๊ะ  เก้าอี ้และตะเกียงไว ้ให ้ ท่าน เพื่อวา่เม่ือท่าน
มาหาเรา ท่านจะได้ เข ้าไปพักในหอ้งน้ัน� 11 วนัหน่ึงท่าน
ก็มาท่ี น่ัน และแวะเข้าไปในหอ้งน้ัน พักอยู ่ท่ีน่ัน 12 ท่านจึง
บอกเกหะซี คนใช ้ของท่านวา่ �ไปเรยีกหญิงชาวชูเนมคนน้ี 
มา � เม่ือเขาเรยีกนาง นางก็ มาย ืนอยู่ต่อหน้าท่าน 13 ท่าน
จึงบอกแก่เกหะซี วา่ �จงบอกนางวา่  ดู  เถิด เธอลําบาก
มากมายอยา่งน้ีเพื่อเรา จะให้เราทําอะไรให้เธอบ้าง  มี อะไร
จะใหทู้ลกษั ตร ิยเ์ผื่อเธอหรอื หรอืให ้พู ดอะไรกับผู้บัญชาการ
กองทัพ� นางตอบวา่ � ดิ ฉันอยู่ในหมู่พวกพี่น้องของดิฉัน
ค่ะ� 14 และท่านกล่าววา่ �ถ้าอยา่งน้ันจะให้ทําอะไรเพื่อ
นาง� เกหะซีตอบวา่ � แท้  จร ิงนางไม่ มี  บุ ตรและสามีของ
นางก็ แก่  แล้ว � 15 ท่านจึงบอกวา่ �ไปเรยีกเธอมา� และ
เม่ือเขาไปเรยีกนาง นางก็ มาย ืนอยู ่ท่ี  ประตู 16 ท่านกล่าววา่
�ในฤดู น้ี เม่ือครบกําหนดอุ ้มท ้อง  เจ้ าจะได้ อุ ้มบุตรชายคน
หน่ึง� และนางตอบวา่ �ข้าแต่คนแหง่พระเจ้า  เจ้ านายขอ
งดิ ฉัน  หามิได้ อยา่มุสาแก่ สาวใช ้ของท่านเลย� 17  แต่ หญิง



2  พงศ์  กษัตรยิ ์4:18 xii 2  พงศ์  กษัตรยิ ์4:28

คนน้ั นก ็ ตัง้ครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหน่ึงในฤดูน้ันเม่ือ
ครบกําหนดอุ ้มท ้องจรงิตามท่ีเอลีชาบอกแก่นางไว้

 บุ ตรชายของหญิงชาวชูเนมฟ้ืนขึ้ นอ ีก
18 เม่ือเด็กน้ันโตขึ้น วนัหน่ึงเขาออกไปหาบิดาของเขา

ในหมู่คนเก่ียวข้าว 19 เขาบอกบิดาของเขาวา่ �โอยหวัของ
ฉัน หวัของฉัน�  บิ ดาจึงสัง่คนใช้ของเขาวา่ � อุ ้มเขาไปหา
แม่ ไป ๊� 20 และเม่ือเขาอุม้มาให้มารดาของเด็ก เด็กน้ั นก ็
น่ังอยู่บนตักมารดาจนเท่ียงวนั  แล้วก็  สิน้ชวีติ 21 นางจึ งอ 
ุ้มขึ้นไปวางไว้บนท่ีนอนของคนแหง่พระเจ้า และปิดประตู
เสียแล้วไปข้างนอก 22 นางก็ไปเรยีกสามีของนางกล่าววา่
�ขอส่งคนใช้คนหน่ึ งก ับลาตัวหน่ึงมาให ้ฉัน เพื่อฉันจะได้ 
ร ีบไปหาคนแหง่พระเจ้า และกลับมาอกี� 23 และเขาถาม
วา่ �จะไปหาท่านทําไมในวนัน้ี  ไม่ใช ่วนัขึ้นค่ําหรอืวนัสะบา
โต� นางตอบวา่ � ก็ดี  อยู ่ แล้ว � 24 นางก็ผูกอานลาและสัง่
คนใช้ของนางวา่ �จงเรง่ลาไปเรว็ๆ อยา่ให ้ฝี  เท ้าหยอ่นลง
ได้นอกจากฉันสัง่� 25  แล ้วนางก็ออกเดิน และมาถึงคน
แหง่พระเจ้าท่ี ภู เขาคารเมล  อยู ่มาเม่ือคนแหง่พระเจ้าเหน็
นางมาแต่ ไกล ท่านก็ พู  ดก ับเกหะซี คนใช ้ของท่านวา่ � ดู  เถิด 
หญิงชาวชูเนมมาข้างโน้น 26จงวิง่ไปรบันางทั นที และกล่าว
แก่นางวา่ �นางสบายดี หรอื  สามี  สบายดี  หรอื เด็กสบายดี 
หรอื � � และนางได้ตอบวา่ � สบายดี  ค่ะ � 27 และเม่ือนาง
มายงัภูเขาถึงคนแหง่พระเจ้าแล้ว นางก็ เข ้าไปกอดเท้าของ
ท่าน เกหะซีจึงเข้ามาจะจับนางออกไป  แต่ คนแหง่พระเจ้า
บอกวา่ �ปล่อยเขาเถอะ เพราะนางมีใจทุกข์ หนัก และพระ
เยโฮวาห์ทรงซ่อนเรือ่งน้ีจากฉัน หาได้ตรสัสําแดงแก่ฉัน
ไม่� 28  แล ้วนางจึงเรยีนวา่ � ดิ ฉันขอบุตรชายจากเจ้านาย
ของดิฉันหรอืคะ  ดิ ฉันไม่ ได้ เรยีนหรอืวา่ อยา่ลวงดิฉันเลย�
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29 ท่านจึงสัง่เกหะซี วา่ �คาดเอวของเจ้าเข้า และถือไม้ เท ้า
ของเรา และไปเถอะ ถ้าเจ้าพบใคร อยา่สว ัสด ีกับเขา และ
ถ้าใครสว ัสด ีกับเจ้าก็อยา่ตอบ และจงวางไม้ เท ้าของเราบน
หน้าของเด็กน้ัน� 30  แล ้วมารดาของเด็กน้ันเรยีนวา่ �พระ
เยโฮวาหท์รงพระชนม์ อยู ่และตั วท ่านเองมี ช ีวติอยู ่แน่  ฉันใด 
 ดิ ฉันจะไม่พรากจากท่านไป� ดังน้ันท่านจึงลุกขึ้นตามนาง
ไป 31 เกหะซี ได้ ล่วงหน้าไปก่อนและวางไม้ เท ้าบนหน้าของ
เด็กน้ัน  แต่  ไม่มี เสียงหรอือาการเป็น เขาจึงกลับมาพบท่าน
และเรยีนท่านวา่ �เด็กน้ันยงัไม่ ต่ืน � 32 เม่ือเอลีชาเข้ามา
ในเรอืน  ดู  เถิด ท่านเหน็เด็กนอนตายอยู่บนเตียงของท่าน
33 ท่านจึงเข้าไปข้างในปิดประตู ให ้ทัง้สองอยู่ข้างในและได้
อธษิฐานต่อพระเยโฮวาห์ 34  แล ้ วท ่านขึ้นไปนอนทับเด็ก  ให ้
ปากทับปาก ตาทับตา และมือทับมือ และเม่ือท่านเหยยีด
ตัวของท่านบนเด็ก เน้ือของเด็กน้ั นก ็ อุ ่นขึ้นมา 35  แล ้ วท ่า
นก็ ลุ กขึ้ นอ ีกเดินไปเดินมาในเรอืนน้ั นคร ้ังหน่ึง  แล ้วขึ้นไป
เหยยีดตัวของท่านบนเขา เด็กน้ั นก ็จามเจ็ดครัง้ และเด็ก
น้ั นก ็ลืมตาของตน 36  แล ้ วท ่านก็เรยีกเกหะซีมาสัง่วา่ �ไป
เรยีกหญิงชาวชูเนมคนน้ี มา � เขาจึงไปเรยีกนาง และเม่ือ
นางมาถึงท่านแล้ วท ่านวา่ �จงอุม้บุตรชายของเจ้าขึ้นเถิด�
37 นางจึงเข้ามาซบหน้าลงท่ี เท ้าของท่านกราบลงถึ งด ิน  แล ้
วนางก็ อุ ้มบุตรชายของนางขึ้นออกไปข้างนอก

เอลีชาชาํระอาหารท่ี มีพิษ 
38 เอลีชามาถึ งก ิลกาลอกี เม่ือแผ่นดินเกิ ดก ันดารอาหาร

และเม่ือเหล่าศิษย ์แห ่งผู้ พยากรณ์ น่ังอยู่ต่อหน้าท่าน ท่าน
ก็บอกกับคนใช้ของท่านวา่ �จงตัง้หม้อลูกใหญ่และต้มข้าว
ให ้แก่  เหล่ าศิษย ์แห ่งผู้ พยากรณ์ � 39 คนหน่ึงในพรรคออก
ไปเก็บผักท่ีในทุ่งนา และพบไม้เถาป่าเถาหน่ึง เขาเก็บได้น้ํา
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เต้าป่าจนเต็มตัก  กล ับมาหัน่ใส่ในหม้อข้าวต้มโดยไม่ทราบ
วา่เป็นผลอะไร 40 เขาก็เทออกใหค้นเหล่าน้ั นร ับประทาน ต่อ
มาขณะท่ีเขากําลังรบัประทานข้าวต้มอยู ่น้ัน เขารอ้งขึ้ นว ่า
� โอ ข้าแต่คนแหง่พระเจ้า  มี ความตายอยู่ในหม้อน้ี� และ
เขาก็รบัประทานกันไม่ ได้ 41 ท่านก็ วา่ �จงเอาแป้งมา� ท่าน
ก็ ใส่  แป ้งลงในหม้อ และบอกวา่ �จงเทออกให้คนเหล่าน้ั นร 
ับประทาน� และไม่ มี อนัตรายอยูใ่นหม้อน้ัน

เอลีชาเล้ียงหน่ึงรอ้ยคนอยา่งอศัจรรย์
42  มี ชายคนหน่ึงมาจากบ้านบาอลัชาลิชาห์นําของมาให้

คนแหง่พระเจ้า  มี ขนมปังเป็นผลแรกคือ ขนมข้าวบาร ์เลย ์ ย ี่ 
สิ  บก ้อน และรวงข้าวใหม่ ใส่ กระสอบของเขามาและเอลี ชาว 
่า �จงให ้แก่ คนเหล่าน้ั นร ับประทาน� 43  แต่  คนใช ้คนน้ีตอบ
วา่ �ข้าพเจ้าจะตัง้อาหารเท่าน้ี ให ้คนหน่ึงรอ้ยรบัประทาน
ได้ อยา่งไร � ท่านจึงสัง่ซ้ําวา่ �จงใหค้นเหล่าน้ั นร ับประทาน
เถิด เพราะพระเยโฮวาหต์ร ัสส ่ั งด ังน้ี วา่ �เขาทัง้หลายจะ
ได้รบัประทานและยงัเหลื ออ ีก� � 44 เขาจึงตัง้อาหารไวต่้อ
หน้าเขาทัง้หลาย เขาทัง้หลายก็ รบัประทาน และยงัเหลืออยู ่
จร ิงตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์

5
นาอามานชาวซีเรยีได้รบัการรกัษาให ้หาย 

1 นา อา มาน ผู้ บัญชาการ กองทัพ ขอ งกษั ตร ิย์ ประเทศ
ซีเรยีเป็นคนสําคัญมากของกษั ตร ิย์ เป็นคนมี เกียรติ เพราะ
วา่พระเยโฮวาหท์รงนําชยัชนะมายงัซีเรยีโดยท่านน้ี ท่านเป็ 
นว ี รบ ุรุษด้วย  แต่ ท่านเป็นโรคเรือ้น 2 ฝ่ายคนซีเรยียกพวก
ไปปล้ นคร ้ังหน่ึงน้ัน  ได้ จับเด็กหญิงคนหน่ึงมาจากแผ่นดิ 
นอ ิสราเอลมาเป็นเชลย และเธอมาปรนนิบั ติ ภรรยาของนา
อามาน 3 เธอได้เรยีนนายผู้หญิงของเธอวา่ �อยากให ้เจ้ า
นายของดิฉันไปอยู่กับผู้ พยากรณ์  ผู้ ซ่ึงอยู่ในสะมาเรยี ท่าน
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จะได้รกัษาโรคเรือ้นของเจ้านายเสียให ้หาย � 4 นาอามาน
จึงไปทูลกษั ตร ิย ์เจ้ านายของท่านวา่ � สาวใช ้จากแผ่นดิ 
นอ ิสราเอลพูดวา่อยา่งน้ันๆ� 5  กษัตรยิ ์ แห ่งซีเรยีตร ัสว ่า
�จงไปเถิด เราจะส่งสารไปยงักษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล�  แล 
้ วท ่านก็ ไป นําเงนิหนักสิบตะลันต์ ทองคําหนักหกพันเช
เขล และเส้ือสิบชุดไปด้วย 6 และท่านก็นําสารไปยงักษั ตร ิ
ย ์แห ่ งอ ิสราเอลใจความวา่ �เม่ือสารน้ีมาถึงท่าน  ดู  เถิด 
ข้าพเจ้าได้ส่งนาอามานข้าราชการของข้าพเจ้ามา เพื่อขอ
ให้ท่านรกัษาเขาให้หายจากโรคเรือ้น� 7 และอยู่มาเม่ือกษั 
ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลทรงอา่นสารน้ันแล้ว  พระองค์  ก็ ทรงฉีก
ฉลองพระองค์ตร ัสว ่า �เราเป็นพระเจ้าซ่ึงจะให้ตายและให ้
มี  ช ีวติหรอื ชายคนน้ีจึงส่งสารมาให้เรารกัษาคนหน่ึงท่ีเป็น
โรคเรือ้น ขอใครค่รวญดูเถิดวา่ เขาแสวงหาเหตุพิพาทกับ
เราอยา่งไร� 8  แต่ เม่ือเอลีชาคนแหง่พระเจ้าได้ย ินว ่ากษั 
ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลได้ทรงฉีกฉลองพระองค์ จึงใช้คนไป
ทูลกษั ตร ิย ์วา่ �ไฉนพระองค์จึงทรงฉีกฉลองพระองค์ของ
พระองค์ เสีย  ขอให ้เขามาหาข้าพระองค์ เถิด เพื่อเขาจะได้
ทราบวา่  มี  ผู้  พยากรณ์ คนหน่ึงในอสิราเอล� 9 นาอามาน
จึงมาพรอ้มกับบรรดาม้าและรถรบของท่าน มาหยุ ดอย ู่ ท่ี  
ประตู เรอืนของเอลี ชา 10 เอลีชาก็ส่งผู้ส่ือสารมาเรยีนท่าน
วา่ �ขอจงไปชาํระตัวในแม่น้ําจอรแ์ดนเจ็ดครัง้ และเน้ือ
ของท่านจะกลับคืนเป็นอยา่งเดิม และท่านจะสะอาด� 11  
แต่ นาอามานก็โกรธและไปเสีย  บ่นวา่ � ดู  เถิด ข้าคิดวา่เขา
จะออกมาหาข้าเป็นแน่ และมายนือยูแ่ละออกพระนามของ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา  แล ้วโบกมือเหนือท่ีน้ันให้โรค
เรือ้นหาย 12 อาบานาและฟารปาร ์แม่น ้ําเมืองดามัสกัสไม่ 
ดี กวา่บรรดาลําน้ําแห ่งอ ิสราเอลดอกหรอื ข้าจะชาํระตัว
ในแม่น้ําเหล่าน้ันและจะสะอาดไม่ ได้  หรอื � ท่านจึงหนัตัว
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แล้วไปเสียด้วยความเดือดดาล 13  แต่ พวกข้าราชการของ
ท่านเข้ามาใกล้และเรยีนท่านวา่ � คุ ณพ่อของข้าพเจ้า ถ้า
ท่านผู้ พยากรณ์ จะสัง่ใหท่้านกระทําสิง่ใหญ่โตประการหน่ึง
ท่านจะไม่กระทําหรอื ถ้าเชน่น้ันเม่ือท่านผู้ พยากรณ์  กล ่าว
แก่ท่านวา่ �จงไปล้างและสะอาดเถิด� ควรท่านจะทํายิง่
ขึ้นเท่าใด� 14 ท่านจึงลงไปจุ่มตัวเจ็ดครัง้ในแม่น้ําจอรแ์ดน
ตามถ้อยคําของคนแหง่พระเจ้า และเน้ือของท่านก็ กล ับ
คืนเป็นอยา่ง เน้ือ เด็ก เล็กๆ และท่านก็ สะอาด 15  แล ้ วท 
่านจึงกลับไปยงัคนแหง่พระเจ้า ทัง้ตั วท ่านและพรรคพวก
ของท่าน และท่านมายนือยู่ข้างหน้าเอลีชาและท่านกล่าว
วา่ � ดู  เถิด  บัดน้ี ข้าพเจ้าทราบแล้ วว ่าไม่ มี พระเจ้าทัว่ไปใน
โลกนอกจากท่ีในอสิราเอล เพราะฉะน้ันบัดน้ีขอท่านรบัของ
กํานัลสักอยา่งหน่ึงจากผู้ รบัใช ้ของท่านเถิด� 16  แต่ ท่าน
ตอบวา่ �พระเยโฮวาห์ ซ่ึงข้าพเจ้าปรนนิบั ติ ทรงพระชนม์ 
อยู ่ แน่  ฉันใด ข้าพเจ้าจะไม่รบัสิง่ใดเลยฉันน้ัน� และท่าน
ก็ ได้ ชกัชวนให้รบัไว ้แต่ เอลีชาได้ ปฏิเสธ 17  แล ้วนาอามาน
จึงกล่าววา่ � มิ ฉะน้ันขอท่านได้โปรดให ้ดิ นบรรทุ กล ่อสัก
สองตัวให ้แก่  ผู้รบัใช ้ของท่านเถิด เพราะตัง้แต่ น้ี ไปผู้ รบัใช ้
ของท่านจะไม่ถวายเครือ่งเผาบูชาหรอืเครือ่งสัตวบูชาแด่
พระอื่น  แต่ จะถวายแด่พระเยโฮวาห ์เท่าน้ัน 18 ในเรือ่งน้ีขอ
พระเยโฮวาห์ทรงโปรดให้อภัยแก่ ผู้รบัใช ้ของท่าน ในเม่ือ
นายของข้าพเจ้าไปในนิเวศของพระรมิโมนเพื่อจะนมัสการ
ท่ี น่ัน ทรงพิงอยู ่ท่ี มือของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะต้องโน้ม
คํานับในนิเวศของพระรมิโมน เม่ือข้าพเจ้าโน้มตัวลงใน
นิเวศของพระรมิโมนน้ัน ขอพระเยโฮวาห์ทรงให้อภัยแก่ 
ผู้รบัใช ้ของท่านในกรณี น้ี � 19 เอลีชาจึงตอบท่านวา่ �จงไป
โดยสันติภาพเถิด�  แต่ เม่ือนาอามานออกไปได้ ไม่ ไกลนัก
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ความบาปและการทําโทษของเกหะซี
20 เก หะ ซี คนใช ้ของ เอ ลี ชา คน แหง่ พระเจ้า คิด วา่ � ดู  

เถิด นายของข้าพเจ้าไม่ยอมรบัจากมือของนาอามานคน
ซีเรยีซ่ึงของท่ีท่านนํามา พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์ อยู ่ แน่  
ฉันใด ข้าพเจ้าจะวิง่ตามไปเอามาจากเขาบ้าง� 21 เกหะซี
จึงตามนาอามานไป และเม่ือนาอามานแลเห ็นว ่ามีคนวิง่
ตามท่านมา ท่านก็ลงจากรถรบต้อนรบัเขาพูดวา่ � ทุ กอ
ยา่งเรยีบรอ้ยดี หรอื � 22 เขาตอบวา่ �เรยีบรอ้ยดี นายของ
ข้าพเจ้าใชข้้าพเจ้ามา  กล่าววา่ � ดู  เถิด  มี ชายหนุ่มสองคนใน
เหล่าศิษย ์แห ่งผู้ พยากรณ์ มาจากแดนเทือกเขาเอฟราอมิ
ขอท่านโปรดให้เงนิแก่เขาทัง้หลายสักหน่ึงตะลันต์และเส้ือ
สักสองชุด� � 23 และนาอามานกล่าววา่ �ขอโปรดรบัไป
สองตะลันต์ เถิด � ท่านก็เชญิชวนเขา และเอาเงนิสองตะ
ลันต์ ใส่ กระสอบผูกไว้  พร ้อมกับเส้ือสองตัว  ให ้ คนใช ้สอง
คนแบกไป เขาก็แบกเดินขึ้นหน้าเกหะซี มา 24 เม่ือเขามา
ถึงภู เขา เกหะซี ก็ รบัมาจากมือของเขาทัง้สอง เอาไปเก็บไว้
ในเรอืนและให้คนเหล่าน้ันกลับ เขาทัง้สองก็ จากไป 25 เก
หะซี ก็  เข ้าไปยนือยู่ต่อหน้านายของตน และเอลีชาถามเขา
วา่ �เกหะซี  เจ้ าไปไหนมา� เขาตอบวา่ � ผู้รบัใช ้ของท่าน
ไม่ ได้ ไปไหน� 26  แต่ ท่านกล่าวแก่เขาวา่ �เม่ือชายคนน้ัน
หนัมาจากรถรบต้อนรบัเจ้าน้ัน  จิ ตใจของเรามิ ได้ ไปกับเจ้า
ดอกหรอื น่ันเป็นเวลาควรท่ีจะรบัเงนิ รบัเส้ือผ้า สวนต้น
มะกอกเทศ และสวนองุน่ แกะและววั และคนใช้ชายหญิง
หรอื 27 ฉะน้ันโรคเรือ้นของนาอามานจะติ ดอย ู่ ท่ี  เจ้ าและท่ี
เชื้อสายของเจ้าเป็นนิตย�์ เขาก็ออกไปจากหน้าท่านเป็น
โรคเรือ้นขาวอยา่งห ิมะ 

6
เอลีชาเอาหวัขวานกลับคืน
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1 ฝ่ายเหล่าศิษย ์แห ่งผู้ พยากรณ์  กล ่าวกับเอลี ชาว ่า � ดู  
เถิด  สถานท่ี ซ่ึงข้าพเจ้าทัง้หลายอยู ่ใต้ ความดูแลของท่านน้ั 
นก ็เล็กเกินไป  ไม่ พอแก่ พวกเรา 2  ขอให ้เราไปท่ี แม่น ้ําจอร ์
แดน ต่างคนต่างเอาไม้ท่อนหน่ึงมาสรา้งท่ีอาศัยของเราท่ี 
น่ัน � และท่านตอบวา่ �ไปเถอะ� 3  แล ้วคนหน่ึงกล่าววา่
�ขอท่านโปรดไปกับผู้ รบัใช ้ของท่านด้วย� และท่านก็ตอบ
วา่ �ข้าจะไป� 4 ท่านก็ไปกับเขาทัง้หลาย และเม่ือเขามาถึง
แม่น้ําจอรแ์ดนเขาก็ โค ่นต้นไม้ 5  ขณะท่ี คนหน่ึงฟันไม้ อยู ่
หวัขวานของเขาตกลงไปในน้ํา และเขารอ้งขึ้ นว ่า � อนิจจา 
นายครบั ขวานน้ันผมขอยมืเขามา� 6  แล ้วคนแหง่พระเจ้า
ถามวา่ �ขวานน้ันตกท่ี ไหน � เม่ือเขาชี ้ท่ี  ให ้ท่านแล้ว ท่านก็ 
ตัดไม้ อนัหน่ึงทิง้ลงไปท่ี น่ัน  ทําให ้ขวานเหล็กน้ันลอยขึ้นมา
7 และท่านบอกวา่ �หยบิขึ้นมาซิ� เขาก็ เอ ื้อมมือไปหยบิขึ้น
มา

เอลีชาให ้กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ิสราเอลทราบถึงแผนการของ
เบนฮาดัด

8 ฝ่า ยกษั ตร ิย ์แห ่ง ซีเรยี รบ พุ่ งก ับ อสิราเอล  พระองค์ 
ปรกึษากับข้าราชการของพระองค์ วา่ �เราจะตัง้ค่ายของ
เราท่ีน่ันๆ� 9  แต่ คนแหง่พระเจ้าส่งข่าวไปยงักษั ตร ิย ์แห ่ 
งอ ิสราเอลวา่ �ขอพระองค์ทรงระวงัอยา่ผ่านมาทางน้ัน
เพราะคนซีเรยีกําลังยกลงไปท่ี น่ัน � 10 และกษั ตร ิย ์แห ่ งอ 
ิสราเอลทรงใช ้ให ้ไปยงัสถานท่ีซ่ึงคนแหง่พระเจ้าบอกและ
เตือนให้  พระองค์ จึงทรงระวงัตัวได้ ท่ี น่ั นม ิ ใช ่เพียงครัง้สอง
ครัง้ 11  กษัตรยิ ์ แห ่งซี เรยีก ็ ไม่ สบายพระทัยมากเพราะเรือ่ง
น้ี  พระองค์ จึงทรงเรยีกข้าราชการมาตร ัสว ่า �พวกท่านจะ
ไม่บอกเราหรอืวา่ คนใดในพวกเราท่ี อยู ่ฝ่ายกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิส
ราเอล� 12 ข้าราชการคนหน่ึงของพระองค์ทูลวา่ � โอ ข้า
แต่ กษัตรยิ ์  เจ้ านายของข้าพระองค์  ไม่มี  ผู้ ใดพระเจ้าข้า  
แต่ เอลีชาผู้ พยากรณ์ ซ่ึงอยู่ในอสิราเอลทูลบรรดาถ้อยคํา
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ซ่ึงพระองค์ตรสัในหอ้งบรรทมของพระองค์ แก่  กษัตรยิ ์ แห ่ 
งอ ิสราเอล�

เอลีชาอยูใ่นโดธาน
13  พระองค์ จึงตร ัสว ่า �จงไปหาดู วา่ เขาอยู ่ท่ีไหน เพื่อเรา

จะใชค้นไปจับเขามา�  มี คนทูลพระองค์ วา่ � ดู  เถิด เขาอยูใ่น
โดธาน� 14  พระองค์ จึงทรงส่ งม ้า รถรบ และกองทัพใหญ่
เขาไปกันในกลางคืนและล้อมเมืองน้ันไว้ 15 เม่ือคนใช้ของ
คนแหง่พระเจ้าต่ืนขึ้นเวลาเชา้ตรูแ่ละออกไป  ดู  เถิด กองทัพ
พรอ้มกับม้าและรถรบก็ล้อมเมืองไว้ และคนใชน้ั้นบอกท่าน
วา่ � อนิจจา นายของข้าพเจ้า เราจะทําอยา่งไรดี� 16 ท่าน
ตอบวา่ �อยา่กลัวเลย เพราะฝ่ายเรามีมากกวา่ฝ่ายเขา� 17  
แล ้วเอลีชาก็อธษิฐานวา่ �ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงเบิก
ตาของเขาเพื่อเขาจะได้ เหน็ � และพระเยโฮวาห์ทรงเบิกตา
ของชายหนุ่มคนน้ัน และเขาก็ ได้  เห ็นและดู เถิด  ท่ี  ภู เขาก็
เต็มไปด้วยม้า และรถรบเพลิงอยูร่อบเอลี ชา 

เอลีชานําทหารซีเรยีท่ีตาบอดไปยงักรุงสะมาเรยี
18 และเม่ือคนซีเรยีลงมารบกั บท ่าน เอลีชาก็อธษิฐาน

ต่อพระเยโฮวาห ์วา่ �ขอทรงโปรดให้คนเหล่าน้ีตาบอดไป
เสีย�  พระองค์ จึงทรงให้เขาทัง้หลายตาบอดไปตามคําของ
เอลี ชา 19 และเอลีชาบอกคนเหล่าน้ั นว ่า � ไม่ใช ่ทางน้ี และ
ไม่ ใช ่เมืองน้ี จงตามข้ามา และข้าจะพาไปยงัคนน้ันซ่ึงเจ้า
แสวงหา� และท่านก็พาเขาไปกรุงสะมาเรยี 20 และอยู่มา
พอเข้าไปในกรุงสะมาเรยี เอลีชาก็ทูลวา่ �ข้าแต่พระเยโฮ
วาห์ ขอทรงเบิกตาของคนเหล่าน้ี เพื่อเขาจะเหน็ได้� พระ
เยโฮวาห์จึงทรงเบิกตาของเขาทัง้หลายและเขาทัง้หลายก็ 
เหน็ และดู เถิด เขามาอยู่กลางกรุงสะมาเรยี 21 และเม่ือ
กษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลเหน็เขาเข้า จึงตรสัแก่เอลี ชาว ่า � บิ 
ดาของข้าพเจ้า จะให้ข้าพเจ้าฆ่าเขาเสียหรอื จะให้ข้าพเจ้า
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ฆ่าเขาเสียหรอื� 22 ท่านก็ทูลตอบวา่ �ขอพระองค์อยา่ทรง
ประหารเขาเสีย  พระองค์ จะประหารคนท่ีจับมาเป็นเชลย
เสียด้วยดาบและด้วยธนูของพระองค์ หรอื ขอทรงโปรดจัด
อาหารและน้ําต่อหน้าเขา  เพื่อให ้เขารบัประทานและด่ืม  แล 
้วปล่อยใหเ้ขาไปหาเจ้านายของเขาเถิด� 23  พระองค์ จึงทรง
จัดการเล้ียงใหญ่ ให ้ เขา และเม่ือเขาได้กินและด่ืมแล้ วก ท็รง
ปล่อยเขาไป และเขาทัง้หลายได้ กล ับไปหาเจ้านายของตน
และพวกซีเร ียม ิ ได้ มาปล้นในแผ่นดิ นอ ิสราเอลอกีเลย

กองทัพซีเร ียล ้อมกรุงสะมาเรยี
24 และอยูม่าภายหลังเบนฮาดัดกษั ตร ิย ์แห ่งซีเรยีทรงจัด

กองทัพทัง้สิน้ของพระองค์ แล ้วได้เสด็จขึ้นไปล้อมกรุงสะ
มาเรยี 25  มี  การก ันดารอาหารอยา่งหนักในสะมาเรยี และ
ดู เถิด ขณะเม่ือเขาล้อมอยู่จนหวัลาตัวหน่ึงเขาขายกันเป็น
เงนิแปดสิบเชเขล และมูลนกเขาครึง่ลิตรเป็นเงนิหา้เชเขล
26  ขณะท่ี  กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ิสราเอลทรงผ่านไปบนกําแพง  มี  ผู้ 
หญิงคนหน่ึงรอ้งทูลพระองค์ วา่ � โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์ เจ้ านาย
ของข้าพระองค์ ขอทรงชว่ย� 27  พระองค์ ตร ัสว ่า �ถ้าพระ
เยโฮวาห ์มิได้ ทรงชว่ยเจ้า เราจะชว่ยเจ้าได้จากไหน จาก
ลานนวดข้าวหรอืจากบ่อยํ่าองุน่หรอื� 28 และกษั ตร ิย์ทรง
ถามนางวา่ � เจ้ าเป็นอะไรไป� นางทูลตอบวา่ �หญิงคนน้ี
บอกข้าพระองค์ วา่ �เอาลูกชายของเจ้ามาให้เรากินเสียวนั
น้ี เถิด และเราจะกินลูกชายของฉั นว ันพรุง่น้ี� 29 เราจึงต้ มล 
ูกชายของข้าพระองค์และกิน และรุง่ขึ้นข้าพระองค์ ก็  พู  ดก 
ับนางวา่ �เอาลูกชายของเจ้ามา เพื่อเราจะกินเสีย� และ
นางก็ซ่อนลูกชายของนางเสีย� 30 และต่อมาเม่ือกษั ตร ิย์
ทรงได้ยนิถ้อยคําของหญิงน้ัน  พระองค์  ก็ ฉีกฉลองพระองค์
 พระองค์ กําลังดําเนินอยู่บนกําแพง ประชาชนก็ มองดู  ดู  
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เถิด  พระองค์ ทรงฉลองพระองค์ผ้ากระสอบอยู ่แนบเน้ือ 
31 และพระองค์ตร ัสว ่า �ถ้าศีรษะของเอลีชาบุตรชาฟัทยงั
อยู่บนเขาในวนัน้ี  ก็ ขอพระเจ้าทรงลงโทษแก่เราและให ้หน 
ักยิง่กวา่�

เยโฮรมัหาโอกาสฆ่าเอลี ชา 
32  แต่ เอลี ชาน ่ังอยู่ ในบ้านของท่าน และพวกผู้ ใหญ่  ก็ 

น่ังอยู ่ด้วย  กษัตรยิ ์ทรง ใช้คนมาจากต่อเบื้องพระพักตร ์
พระองค์  แต่  ก่อนท่ี  ผู้ ส่ือสารจะมาถึง เอลีชาก็ พู  ดก ับพวก
ผู้ ใหญ่  วา่ �ท่านทัง้หลายเหน็หรอื ไม่ เล่า  ท่ี  บุ ตรชายของ
ฆาตกรคนน้ี ใช ้คนมาเอาศีรษะของข้าพเจ้า  ดู  เถิด เม่ือ ผู้
ส่ือสารมา จงปิดประตู และยดึประตู ให ้ แน่  นก ันเขาไว้ เสียง
เท้าของนายของเขาตามเขามามิ ใช ่ หรอื � 33  ขณะท่ี ท่านยงั
พู ดก ับเขาทัง้หลายอยู่  ดู  เถิด  ผู้ ส่ือสารลงมาหาท่าน และ
บอกวา่ � ดู  เถิด  เหตุ รา้ยน้ีมาจากพระเยโฮวาห์ ข้าพเจ้าจะ
รอคอยพระเยโฮวาห ์อ ีกทําไม�

7
เอลีชาพยากรณ์วา่จะมีอาหารพอ

1  แต่ เอลีชาบอกวา่ �ขอฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์
พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่  พรุง่น้ี ประมาณเวลาน้ียอดแป้ง
ถังหน่ึงเขาจะขายกันหน่ึงเชเขล และข้าวบาร ์เลย ์สองถังเช
เขล  ท่ี  ประตู เมืองสะมาเรยี� 2  แล ้วนายทหารคนสนิทขอ
งกษั ตร ิย์ตอบคนแหง่พระเจ้าวา่ � ดู  เถิด  ถ้าแม้ พระเยโฮ
วาห์ทรงสรา้งหน้าต่างในฟ้าสวรรค์  สิ ่งน้ีจะเป็นขึ้นได้ หรอื �
 แต่ ท่านบอกวา่ � ดู  เถิด ท่านจะเห ็นก ับตาของท่านเอง  แต่ 
จะไม่ ได้  กิน � 3  มี คนโรคเรือ้นส่ีคนอยู ่ท่ี ทางเข้าประตู เมือง 
เขาพู ดก ั นว ่า �เราจะน่ังท่ี น่ี จนตายทําไมเล่า 4 ถ้าเราวา่ � ให ้
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เราเข้าไปในเมือง�  การก ันดารอาหารก็ อยู ่ในเมือง และเรา
ก็จะตายท่ี น่ัน และถ้าเราน่ังท่ี น่ี เราก็ตายเหมือนกัน ฉะน้ัน
บัดน้ีจงมาเถิด  ให ้เราเข้าไปในกองทัพของคนซีเรยี ถ้าเขา
ไว ้ช ีวติของเรา เราก็จะรอดตาย ถ้าเขาฆ่าเรา  ก็ได้  แต่ ตาย
เท่าน้ันเอง�

พระเจ้าทรงทําใหค้นซีเรยีตกใจแล้วหนี ไป 
5 ดังน้ันเขาจึงลุกขึ้นในเวลาโพล้ เพล ้เพื่อจะไปยงัค่าย

ของคนซีเรยี  แต่ เม่ือเขามาถึงรมิค่ายของคนซีเรยีแล้ว  
ดู  เถิด  ไม่มี ใครท่ี น่ันสักคน 6 เพราะองค์พระผู้ เป็นเจ้าได้
ทรงกระทําให้กองทัพของคนซีเรยีได้ยนิเสียงรถรบ เสียง
ม้า และเสียงกองทัพใหญ่ เขาจึงพู ดก ันและกั นว ่า � ดู  เถิด  
กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ิสราเอลได้จ้างบรรดากษั ตร ิย ์แห ่งคนฮติไทต์
และบรรดากษั ตร ิย ์แห ่ งอ ียปิต์มารบเราแล้ว� 7 เขาจึงลุก
ขึ้นหนีไปในเวลาโพล้ เพล ้และทิง้เต็นท์ ม้าและลาของเขา
ทิง้ค่ายไวอ้ยา่งน้ันเอง และหนีไปเอาชวีติรอด 8 และเม่ือคน
โรคเรือ้นเหล่าน้ีมาถึงท่ีรมิค่าย เขาก็ เข ้าไปในเต็นท์ หน ่ึ งก 
ินและด่ืม และขนเงนิ ทองคําและเส้ือผ้าเอาไปซ่อนไว้  แล 
้วเขาก็ กล ับมาเข้าไปในอกีเต็นท์ หน ่ึงขนเอาข้าวของออกไป
จากท่ีน่ันด้วยเอาไปซ่อนไว้ 9  แล ้วเขาพู ดก ันและกั นว ่า �เรา
ทําไม่ ถู กเสียแล้ว  วนัน้ี เป็ นว ันข่าวดี ถ้าเราน่ิงอยู่และคอย
จนแสงอรุณขึ้นโทษจะตกอยู่กับเรา เพราะฉะน้ันบัดน้ีมา
เถิด  ให ้เราไปบอกยงัสํานักพระราชวงั� 10 เขาจึงมาเรยีก
นายประตู เมือง และบอกเรือ่งราวแก่เขาวา่ �เรามายงัค่าย
ของคนซีเรยี และดู เถิด เราไม่ เห ็นใครและไม่ ได้ ยนิเสียงผู้
ใดท่ี น่ัน  มี  แต่ ม้าผูกอยู่ และลาผูกอยู่ และเต็นท์ ตัง้อยู ่อยา่ง
น้ันเอง� 11  แล ้วเขาบอกแก่ เหล่ านายประตู และพวกเขาก็
บอกกันไปถึงสํานักพระราชวงั 12  กษัตรยิ ์ ก็ ทรงต่ืนบรรทม
ในกลางคืน และตรสักับข้าราชการวา่ �เราจะบอกให้วา่คน
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ซีเรยีเตรยีมสู้รบเราอยา่งไร เขาทัง้หลายรู ้อยู ่วา่เราหวิ เขา
จึงออกไปซ่อนตัวอยู่นอกค่ายท่ีกลางทุ่งคิดวา่ �เม่ือเขา
ออกมาจากในเมืองเราจะจับเขาทัง้เป็น  แล ้วจะเข้าไปใน
เมือง� � 13 และข้าราชการคนหน่ึงทูลวา่ �ขอรบัสัง่ให้คน
เอาม้าท่ี เหลืออยู ่ในเมืองสั กห ้าตัว ( ดู  เถิด  บางที ม้าเหล่าน้ัน
จะยงัเป็นอยูอ่ยา่งคนอสิราเอลท่ี เหลืออยู ่ในเมือง หร ือด ู เถิด 
จะเป็นอยา่งคนอสิราเอลท่ี ได้ พินาศแล้ วก ็ ชา่งเถิด )  ขอให ้
เราส่งคนไปดู� 14 เขาจึงเอาม้ากับรถรบสองคัน และกษั ตร ิ
ย์ทรงส่งให้ไปติดตามกองทัพของคนซีเรยี ตร ัสว ่า �จงไป
ดู� 15 เขาทัง้หลายจึงติดตามไปจนถึงแม่น้ําจอร ์แดน และ
ดู เถิด ตลอดทางมีเส้ือผ้าและเครือ่งใช้ ซ่ึงคนซีเรยีทิง้เม่ือ
เขารบีหนี ไป  ผู้ ส่ือสารก็ กล ับมาทูลกษั ตร ิย์

 คําพยากรณ์ เรือ่งอาหารสําเรจ็
16  แล ้วประชาชนก็ยกออกไปปล้นเต็นท์ ทัง้หลายของ

คนซีเรยี ยอดแป้งจึงขายกันถังละเชเขล และข้าวบาร ์เลย 
์สองถังเชเขล ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ 17 ฝ่ายกษั 
ตร ิย์ทรงแต่งตัง้นายทหารคนสนิทให้เป็นนายประตู และ
ประชาชนก็ เหย ียบไปบนเขาตรงประตู เขาจึงสิน้ชวีติตาม
ซ่ึงคนแหง่พระเจ้าได้ กล ่าวไว้ในวนัเม่ือกษั ตร ิย์เสด็จลงมา
หาท่าน 18และเป็นไปตามท่ีคนแหง่พระเจ้าได้ทูลกษั ตร ิย ์วา่ 
�ข้าวบาร ์เลย ์สองถังขายหน่ึงเชเขล และยอดแป้งหน่ึงถัง
หน่ึงเชเขล ประมาณเวลาน้ีในวนัพรุง่น้ี ท่ี  ประตู เมืองสะมา
เรยี� 19 และนายทหารคนสนิทก็ ได้ ตอบคนแหง่พระเจ้าวา่
� ดู  เถิด  ถ้าแม้ พระเยโฮวาห์ทรงสรา้งหน้าต่างในฟ้าสวรรค์
 สิ ่งน้ีจะเป็นขึ้นได้ หรอื � และท่านได้ตอบวา่ � ดู  เถิด ท่าน
จะเห ็นก ับตาของท่านเองแต่จะไม่ ได้  กิน � 20 และอยู ่มาก ็
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บังเกิดเป็นดังน้ันแก่ เขา เพราะประชาชนเหยยีบไปบนเขาท่ี 
ประตู เมืองและเขาก็ ได้  สิน้ชวีติ 

8
เอลีชาพยากรณ์ถึงการกันดารอาหารเจ็ดปี

1 ฝ่ายเอลีชาได้บอกหญิงคนท่ีท่านได้ ให ้ บุ ตรชายของ
นางกลับคืนชวีติมาวา่ �จงลุกขึ้นและออกไปทัง้ครวัเรอืน
ของเจ้า ไปอาศัยอยู ่ท่ี ใดซ่ึงเจ้าจะอาศัยอยู ่ได้ เพราะพระ
เยโฮวาห์ทรงเรยีกให ้เก ิดการกันดารอาหาร และจะเป็นแก่ 
แผ่ นดินน้ี เจ ็ดปี� 2 หญิงคนน้ั นก ็ ลุ กขึ้นกระทําตามถ้อยคํา
ของคนแหง่พระเจ้า นางยกออกไปทัง้ครวัเรอืนของนาง ไป
อาศัยอยู่ในแผ่นดินฟีลิสเตียเจ็ดปี 3 และอยู่มาเม่ือสิน้เจ็ด
ปี แล ้วหญิงคนน้ั นก ็ กล ับมาจากแผ่นดินฟีลิสเตีย และได้
ออกไปทูลอุทธรณ์ต่อกษั ตร ิย์ เพื่อขอบ้านและ ท่ี ดิ นของ
นางคืน 4 ฝ่ายกษั ตร ิย์ กําลังตรสักับเกหะซี คนใช ้ของคน
แหง่พระเจ้าอยู ่วา่ �จงบอกเราถึงบรรดามหกิจท่ีเอลีชาได้ 
กระทํา � 5 และอยู่มาเม่ือเขากําลังทูลกษั ตร ิย์ถึงเรือ่งท่ีเอ
ลีชาได้เรยีกชวีติของศพคนหน่ึงกลับคืนมา  ดู  เถิด  ผู้ หญิง
คนท่ีท่านได้ ให ้ บุ ตรชายกลับคืนชวีติมาได้ อุทธรณ์ ต่อกษั 
ตร ิย์เพื่อขอบ้านและท่ี ดิ นของนางคืน และเกหะซีทูลวา่ � 
โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์ เจ้ านายของข้าพระองค์  น่ี เป็นนางคนน้ัน
และคนน้ีแหละเป็นบุตรชายของนาง ซ่ึงเอลีชาได้ ให ้ กล ับ
คืนชวีติมา� 6 และเม่ือกษั ตร ิย์ตรสัถามหญิงคนน้ัน นางก็
ทูลเรือ่งถวายพระองค์  กษัตรยิ ์จึงทรงตัง้เจ้าหน้าท่ีคนหน่ึง
ให ้แก่ นางรบัสัง่วา่ �จงจัดการคืนทุกสิง่ท่ีเป็นของของนาง  
พร ้อมทัง้พืชผลของนาน้ัน  ตัง้แต่  วนัท่ี นางออกจากแผ่นดิน
มาจนถึ งบ ัดน้ี�
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เอลีชาพยากรณ์ถึงการครอบครองของฮาซาเอลเหนือ
ซีเรยี

7 ฝ่ายเอลีชามายงัดามัสกัส เบนฮาดัดกษั ตร ิย ์แห ่งซีเรยี
ทรงประชวร และเม่ื อม ีคนทูลวา่ �คนแหง่พระเจ้ามาท่ี น่ี �
8  กษัตรยิ ์ตรสักับฮาซาเอลวา่ �จงนําของกํานัลไปพบคน
แหง่พระเจ้า  ให ้ทูลถามพระเยโฮวาห์โดยท่านวา่ �ข้าพเจ้า
จะหายป่วยไหม� � 9 ฮาซาเอลจึงไปพบท่านนําของกํานัล
ไปด้วย คือสินค้าอยา่งดี ทุ กอยา่งของเมืองดามัสกัสจุอูฐ
ต่างส่ี สิ บตัว เม่ือเขามายนือยู่ต่อหน้าท่าน เขากล่าววา่ � 
บุ ตรของท่านคือเบนฮาดัด  กษัตรยิ ์ แห ่ง ซีเรยี  ได้ ทรงใช้
ข้าพเจ้ามาหาท่าน  กล่าววา่ �ข้าพเจ้าจะหายป่วยหรอื� �
10 และเอลีชาตอบเขาวา่ �จงไปทูลพระองค์ วา่ � พระองค์ 
จะทรงหายประชวรแน่�  แต่ พระเยโฮวาห์ทรงสําแดงแก่
ข้าพเจ้าวา่  พระองค์ จะสิน้พระชนม์ แน่ � 11 และท่านก็ เพ่ 
งหน้าจ้องมองเขาแน่น่ิงจนเขาอาย และคนแหง่พระเจ้าก็ 
รอ้งไห ้12และฮาซาเอลถามวา่ � เหตุ ใดเจ้านายของข้าพเจ้า
จึงรอ้งไห�้ ท่านตอบวา่ �เพราะข้าพเจ้าทราบถึงเหตุรา้ยซ่ึง
ท่านจะกระทําต่อประชาชนอสิราเอล ท่านจะเอาไฟเผาป้อม
ปราการของเขาเสีย และท่านจะสังหารคนหนุ่มๆเสียด้วย
ดาบ และจับเด็กๆโยนลง และผ่าท้องหญิงท่ี มีครรภ์  เสีย �
13 และฮาซาเอลตอบวา่ � ผู้รบัใช ้ของท่านผู้เป็นแต่เพียง
สุนัขเป็นใครเล่า ซ่ึงจะกระทําสิง่ใหญ่โตน้ี� เอลีชาตอบวา่
�พระเยโฮวาห์ทรงสําแดงแก่ข้าพเจ้าวา่ ท่านจะเป็นกษั 
ตร ิย์ครอบครองประเทศซีเรยี� 14 และเขาก็ไปจากเอลีชา
มายงันายของตน  ผู้ ซ่ึงถามเขาวา่ �เอลี ชาว ่าอยา่งไรกับ
เจ้าบ้าง� และเขาทูลตอบวา่ �เขาบอกวา่พระองค์จะหาย
ประชวรแน่� 15 และอยู่มาในว ันร ุ่งขึ้นเขาก็เอาผ้าปู ท่ี นอน
จุ่ มน ้ําคลุมพระพักตร ์พระองค์  ไว ้จนพระองค์ สิน้พระชนม์ 
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และฮาซาเอลก็ขึ้นครองแทน

เยโฮรมักับเยโฮชาฟัทครอบครองเหนือยูดาห ์พรอ้มกัน 
(2 พศด 21:5)

16 ในปี ท่ี หา้แหง่โยรมัโอรสอาหบักษั ตร ิย์ของอสิราเอล
เม่ือเยโฮชาฟัทยงัเป็นกษั ตร ิย์ของยูดาห ์อยู ่เยโฮรมัโอรส
เยโฮชาฟัทกษั ตร ิย์ของยูดาห ์ได้ ทรงเริม่ครอบครอง 17 เม่ือ
พระองค์ทรงเริม่ครอบครองน้ั นม ีพระชนมายุสามสิบสอง
พรรษา และพระองค์ทรงครอบครองในเยรูซาเล็มแปดปี
18 และพระองค์ทรงดําเนินตามมรรคาของบรรดากษั ตร ิ
ย ์แห ่ งอ ิสราเอล ตามอยา่งท่ี ราชวงศ์ อาหบักระทํา เพราะ
วา่ธดิาของอาหบัเป็นมเหสีของพระองค์ และพระองค์ทรง
กระทําชัว่ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ 19  อยา่งไรก็
ดี พระเยโฮวาห์จะไม่ทรงทําลายยูดาห์ เพราะทรงเหน็แก่ 
ดาว ิดผู้ รบั ใช ้ของพระองค์  เหตุ  ท่ี  พระองค์  ได้ ตร ัสส ัญญา
วา่ จะทรงประทานประทีปแก่ ดาวดิ และแก่ราชโอรสของ
พระองค์ เป็นนิตย ์20 ในรชักาลของพระองค์เอโดมได้กบฏ
ออกหา่งจากการปกครองของ ยูดาห์ และ ตัง้กษั ตร ิย์ ขึ้น
เหนือตน 21  แล ้วโยรมัก็เสด็จพรอ้มกับบรรดารถรบของ
พระองค์ผ่านไปถึงศาอรี์ พอกลางคืนพระองค์ ก็  ลุ กขึ้นโจมตี
คนเอโดมซ่ึงมาล้อมพระองค์ น้ัน  พร ้อมกับผู้บัญชาการรถ
รบ  แล ้วกองทัพได้ หนี  กล ับเต็นท์ เสีย 22 เอโดมจึงได้กบฏ
ออกหา่งจากการปกครองของยูดาหจ์นทุกวนัน้ี  แล ้วลิบนาห ์
ก็ได้ กบฏในคราวเดียวกัน 23 ส่วนพระราชกิจนอกน้ันของโย
รมั และบรรดาสิง่ซ่ึงพระองค์ทรงกระทํา  มิได้ บันทึกไว้ใน
หนังสือพงศาวดารแหง่กษั ตร ิยป์ระเทศยูดาห ์หรอื 

เยโฮร ัมสิ ้นพระชนม์ (2 พศด 21:19-20)
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24 โยรมัจึงทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์
และเขาฝังไว้กับบรรพบุรุษของพระองค์ในนครดาวดิ และ
อาหสัยาห์โอรสของพระองค์ ได้ ขึ้นครองแทน 25 ในปี ท่ี  สิ บ
สองแหง่รชักาลโยรมัโอรสของอาหบักษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล
อาหสัยาห์โอรสเยโฮรมักษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห ์ได้ ทรงเริม่ครอบ
ครอง 26 เม่ืออาหสัยาหท์รงเริม่ครอบครองน้ั นม พีระชนมายุ 
ย ่ี สิ บสองพรรษา และทรงครอบครองในเยรูซาเล็มหน่ึงปี
พระมารดาของพระองค์ทรงพระนามอาธาลิยาห์ พระนาง
เป็นธดิาของอมร ีกษัตรยิ ์ แห ่ งอ ิสราเอล 27  พระองค์ ทรง
ดําเนินตามมรรคาราชวงศ์ของอาห ับด ้วย และทรงกระทํา
ชัว่ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์  ดังท่ี  ราชวงศ์ ของอา
หบัได้ กระทํา เพราะทรงเป็นราชบุตรเขยในราชวงศ์ของอา
หบั

อาหสัยาห์รวมกับเยโฮรมัในการสู้รบท่ีราโมทกิเลอาด
(2 พศด 22:5)

28  พระองค์ เสด็จกับโยรมัโอรสของอาหบัเพื่อทําสงคราม
กับฮาซาเอลกษั ตร ิย ์แห ่งซีเรยี ท่ีราโมทกิเลอาด และคน
ซีเรยีกระทําใหโ้ยรมับาดเจ็บ

อาหสัยาห์ เสด็จ ไปเยีย่ม เยโฮร ัมท ่ียสิเร เอล (2 พศด
22:6)

29 และกษั ตร ิย์โยรมัได้ กล ับมารกัษาพระองค์ ท่ี ยสิเรเอล
ให้หายบาดเจ็บจาก ท่ีคนซีเรยี ได้กระทําแก่ พระองค์  ท่ี รา
มาห์ เม่ือพระองค์ทรงสู้กั นก ับฮาซาเอลกษั ตร ิย ์แห ่งซีเรยี
และอาหสัยาห์โอรสของเยโฮรมักษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห ์ได้ เสด็จ
ลงไปหาโยรมัโอรสของอาหบัในยสิเรเอล เพราะวา่พระองค์
ทรงประชวร

9
เยฮู ได้ รบัการเจิมตัง้ใหเ้ป็นกษั ตร ิยเ์หนื ออ ิสราเอล
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1  แล ้ว เอ ลี ชา ผู้ พยากรณ์  ได้ เรยีก เหล่า ศิษย ์แห ่งผู้ 
พยากรณ์ มาคนหน่ึง และพู ดก ับเขาวา่ �จงคาดเอวของ
เจ้าไว้ ถือน้ํามันขวดน้ีไปท่ีราโมทกิเลอาด 2 และเม่ือเจ้าไป
ถึงแล้ว จงมองดูเยฮู บุ ตรเยโฮชาฟั ทบ ุตรนิมซี จงเข้าไปหา
เขา  ให ้ ลุ กขึ้นจากหมู่พวกพี่ น้อง และนําเขาเข้าไปในหอ้งชัน้
ใน 3  แล ้วจงเอาน้ํามันในขวดเทลงบนศีรษะของเขา และ
กล่าววา่ �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ เราเจิมตัง้เจ้าให้เป็นก
ษั ตร ิย์เหนื ออ ิสราเอล�  แล ้วจงเปิดประตูออกหนี ไป อยา่
รอชา้อยู�่ 4 คนหนุ่ มน ้ันคือคนหนุ่ มท ่ีเป็นผู้ พยากรณ์ จึง
ไปยงัราโมทกิเลอาด 5 และเม่ือเขามาถึง  ดู  เถิด บรรดาผู้
บังคับบัญชาทหารกําลังประชุมกันอยู่ และเขากล่าววา่ � 
โอ ข้าแต่ท่านผู้ บัญชาการ ข้าพเจ้ามีธุระด่วนมาถึงท่าน�
และเยฮู พูดวา่ �มาหาคนใดในพวกเรา� และเขาวา่ � โอ 
ข้าแต่ท่านผู้ บัญชาการ มาหาท่าน� 6 ท่านก็ ลุ กขึ้นเข้าไปใน
เรอืน และคนหนุ่ มน ้ั นก ็เทน้ํามันบนศีรษะของท่าน  กล่าววา่ 
�พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลตร ัสด ังน้ี วา่ เราเจิมตัง้
เจ้าไว้เป็นกษั ตร ิย์เหนือประชาชนของพระเยโฮวาห์คือเหนื 
ออ ิสราเอล 7 และเจ้าจงโค่นราชวงศ์ของอาหบันายของเจ้า
เพื่อเราจะได้จัดการสนองเยเซเบลเพราะโลหติของบรรดา
ผู้ พยากรณ์  ผู้รบั ใช ้ของเรา และเพราะโลหติของบรรดาผู้ 
รบัใช ้ทัง้สิน้ของพระเยโฮวาห์ 8 เพราะวา่ราชวงศ์อาห ับท ้ัง
หมดจะต้องพินาศ และเราจะตัดคนท่ีปัสสาวะรดกําแพงได้
ออกเสียจากอาหบั ทัง้คนท่ียงัอยู่และเหลืออยู่ในอสิราเอล
9และเราจะกระทําราชวงศ์ของอาหบัใหเ้หมือนราชวงศ์ของ
เยโรโบอมับุตรเนบัท และเหมือนราชวงศ์ของบาอาชาบุตร
อาหิยาห์ 10 และสุนัขจะกินเยเซเบลในท่ี ดิ นส่วนพระองค์  
ณ ยสิเรเอล และจะไม่ มี  ผู้ ใดฝังศพพระนาง�  แล ้วเขาก็เปิด
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ประตู หนี  ไป 
ทหารอสิราเอลยอมรบัเยฮูเป็นกษั ตร ิย์

11 เม่ือเยฮูออกมาสู่พวกข้าราชการของเจ้านายของท่าน
คนหน่ึงพู ดก ั บท ่านวา่ � ทุ กอยา่งเรยีบรอ้ยดี หรอื ทําไมคน
บ้าคนน้ีจึงมาหาท่าน� ท่านพู ดก ับเขาทัง้หลายวา่ �ท่านทัง้
หลายรูจั้กชายคนน้ันและทราบเขาพูดอะไรแล้ว� 12 และ
เขาทัง้หลายวา่ �น่ันไม่เป็นความจรงิ ขอบอกเรามาเถิด�
และ ท่าน วา่ �เขา พู ดอย ่าง น้ี กับ ข้าพเจ้า วา่ �พระ เย โฮ
วาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ เราเจิมตัง้เจ้าให้เป็นกษั ตร ิย์เหนื ออ ิสรา
เอล� � 13  แล ้ วท ุกคนก็ ร ีบเปล้ืองเส้ือผ้าของตนออกวาง
ไวร้องท่านท่ีขัน้บันไดซ่ึงเปล่าอยู่ และเขาทัง้หลายเป่าแตร
และป่าวรอ้งวา่ �เยฮูเป็นกษั ตร ิย�์

เยฮูฆ่าโยรมั
14  ดังน้ี  แหละ เยฮู บุ ตรชายเยโฮชาฟั ทบ ุตรชายนิมซี ได้ 

รว่มกันคิดกบฏต่อโยรมั (ฝ่ายโยรมัพรอ้มกับอสิราเอลทัง้
ปวงยงัระวงัป้องกันราโมทกิเลอาดอยู่เพราะเหตุฮาซาเอ
ลกษั ตร ิย ์แห ่งซีเรยี 15  แต่  กษัตรยิ ์โยรมัทรงกลับไปรกัษา
พระองค์ ท่ี ยสิเรเอล เพราะบาดแผลซ่ึงชนซีเรยีได้กระทํา
แก่ พระองค์ เม่ือพระองค์ทรงสู้รบกับฮาซาเอลกษั ตร ิย ์แห ่
งซีเรยี� เยฮูจึงตร ัสว ่า �ถ้าน่ีเป็นความประสงค์ของท่านทัง้
หลาย  ก็ ขออยา่ให้คนหน่ึงคนใดเล็ดลอดออกไปจากเมือง
เพื่อบอกข่าวท่ียสิเรเอล� 16  แล ้วเยฮู ก็ เสด็จทรงรถรบ และ
เสด็จไปยงัยสิเรเอล เพราะโยรมับรรทมท่ี น่ัน และอาหสั
ยาห ์กษัตรยิ ์ แห ่ง ยูดาห ์ได้ เสด็จลงมาเยีย่มโยรมั 17 ฝ่าย
ทหารยามยนือยู่บนหอคอยท่ียสิเรเอล เขามองเหน็พวก
ของเยฮูมาจึงวา่ �ข้าพเจ้าเหน็คนพวกหน่ึง� โยรมัตร ัสว 
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่า �จงใช ้ให ้พลม้าคนหน่ึงไปพบเขาให้ถามเขาวา่ �มาอยา่ง
สันติ หรอื � � 18 คนน้ันจึงขึ้ นม ้าไปพบท่านและพูดวา่ � 
กษัตรยิ ์ตร ัสด ังน้ี วา่ �มาอยา่งสันติ หรอื � � และเยฮูตอบ
วา่ �ท่านเก่ียวข้องอะไรกับสันติ จงเล้ียวกลับตามเรามา�
และทหารยามก็รายงานวา่ � ผู้ ส่ือสารไปถึงเขาแล้ว  แต่ 
เขาไม่ กลับมา � 19  พระองค์ จึงรบัสัง่ใช้พลม้าคนท่ีสองออก
ไป  ผู้ น้ันมาถึงเขาแล้ วก ็ พูดวา่ � กษัตรยิ ์ตร ัสด ังน้ี วา่ �มา
อยา่งสันติ หรอื � � และเยฮูตอบวา่ �ท่านเก่ียวข้องอะไรกับ
สันติ จงเล้ียวกลับตามเรามา� 20 ทหารยามก็รายงานวา่
�เขาไปถึงแล้วแต่เขาไม่ กลับมา และการขับรถน้ั นก ็เหมือน
กับการขับรถของเยฮู บุ ตรนิมซี เพราะเขาขับรวดเร ็วน ัก�
21 โยรมัตร ัสว ่า �จงเตรยีมพร ้อม � และเขาก็จัดรถรบของ
พระองค์ ให้พร ้อมไว้  แล ้วโยรมักษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลและ
อาหสัยาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห ์ก็ เสด็จออกไป ต่างก็ทรงรถรบ
ของพระองค์ เอง ทรงออกไปปะทะกับเยฮู มาพบกันเข้า  ณ 
 ท่ี  ดิ นแปลงของนาโบทชาวยสิเรเอล 22 และอยู่มาเม่ือโยรมั
เหน็เยฮู แล ้วจึงตร ัสว ่า �เยฮูมาอยา่งสันติ หรอื � เยฮูตอบวา่
�จะสันติอยา่งไรได้ เม่ือการเล่นชู้และวทิยาคมของเยเซเบ
ลมารดาของท่านย ังม ี อยู ่มากเชน่น้ี� 23  แล ้วโยรมัทรงช ักบ 
ังเหยีนหนักลับหนีไปพลางรบัสั ่งก ับอาหสัยาห ์วา่ � โอ ข้าแต่
อาหสัยาห์ เขารว่มกันคิดกบฏ� 24 และเยฮู ก็  โก่ งธนดู้วยสุด
กําลัง ยงิถูกเยโฮรมัระหวา่งพระองัสาทัง้สอง  ลูกธน ูจึงแทง
ทะลุพระหทัยของพระองค์  พระองค์  ก็ ทรงล้มลงในรถรบ
ของพระองค์ 25 เยฮูตรสักับบิดคารน์ายทหารของพระองค์ 
วา่ �จงยกศพเขาขึ้นและโยนทิง้ลงไปในท่ี ดิ นแปลงของนา
โบทชาวยสิเรเอล  จําไว ้ เถอะ เม่ือฉันและท่านขี่ม้าเคียงกัน
มาตามอาหบับิดาของเขาไป พระเยโฮวาห์ทรงกล่าวโทษ
เขาดังน้ี 26 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �เราได้ เห ็นโลหติของนา
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โบทและโลหติของลูกหลานของเขาเม่ือวานน้ี� พระเยโฮ
วาหต์ร ัสว ่า � แน่  ที เดียวเราจะสนองเจ้าบนท่ี ดิ นแปลงน้ี 
แหละ � ฉะน้ันบัดน้ีจงยกเขาขึ้นทิง้ไวบ้นท่ี ดิ นแปลงน้ีแหละ
ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห�์

อาหสัยาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห ์ถู กฆ่าเสีย (2 พศด 22:9)
27 เม่ืออาหสัยาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห ์เห ็นดังน้ัน  พระองค์ 

ทรงหนีไปทางบ้านในสวน และเยฮู ก็  ติ ดตามพระองค์ไป
ตร ัสว ่า �จงยงิท่านในรถรบด้วย� และเขาทัง้หลายได้ยงิ
พระองค์ตรงทางข้ามเขาตําบลกูรซ่ึงอยู ่ใกล้ อบิเลอัม และ
พระองค์ทรงหนีไปถึงเมืองเมกิดโด และสิน้พระชนม์ ท่ีน่ัน 
28 ข้าราชการของพระองค์ ก็ บรรทุกพระศพใส่รถรบไปยงั
เยรูซาเล็ม และฝังไว้ในอุโมงค์ของพระองค์กับบรรพบุรุษ
ของพระองค์ในนครดาวดิ 29 ในปี ท่ี  สิ บเอด็แหง่รชักาลโย
รมัโอรสของอาหบั อาหสัยาหเ์ริม่ครอบครองเหนือยูดาห์

เยเซเบลสิน้พระชนม์ตามคําพยากรณ์
30 เม่ือเยฮูมาถึงเมืองยสิเรเอล เยเซเบลทรงได้ยนิเรือ่ง

น้ัน พระนางก็ทรงเขียนตาและแต่งพระเศียรและทรงมอง
ออกไปทางพระแกล 31 และเม่ือเยฮูผ่านเข้าประตูวงัมา
พระนางมีพระเสาวนีย ์วา่ �ศิมร ีผู้ ฆ่านายของเขามี สันติ  หรอื 
� 32  แล ้วเยฮูแหงนพระพักตรท์อดพระเนตรท่ีพระแกลตร ั
สว ่า �ใครอยู่ฝ่ายเรา ใครบ้าง�  มี  ขันที สองสามคนชะโงก
หน้าต่างออกมาดู พระองค์ 33  พระองค์ ตร ัสว ่า �โยนนาง
ลงมา� เขาจึงโยนพระนางลงมา และโลหติของพระนาง
ก็กระเด็นติดผนังกําแพงและติ ดม ้า และพระองค์ทรงม้า
ยํ่า ไปบนพระนาง 34  แล ้วพระองค์เสด็จเข้าไป เสวยและ
ทรงด่ืม และพระองค์ตร ัสว ่า �จัดการกับหญิง ท่ี ถู กสาป
คนน้ี เอาไปฝังเสีย เพราะเธอเป็นธดิาของกษั ตร ิย�์ 35  แต่ 
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เม่ือเขาจะไปฝังศพพระนาง เขาก็พบแต่กะโหลกพระเศียร
พระบาทและฝ่าพระหตัถ์ของพระนาง 36 เม่ือเขากลับมาทูล
พระองค์  พระองค์ ตร ัสว ่า � น่ี เป็นไปตามพระวจนะของพระ
เยโฮวาห์ ซ่ึงพระองค์ตรสัทางเอลียาห์ชาวทิชบี ผู้รบัใช ้ของ
พระองค์ วา่ �สุนัขจะกินเน้ือของเยเซเบลในเขตแดนยสิเร
เอล� 37 และศพของเยเซเบลจะเป็นเหมือนมูลสัตวบ์นพื้น
ทุ่งในเขตแดนยสิเรเอล เพื่อวา่จะไม่ มี ใครกล่าววา่ � น่ี คือเย
เซเบล� �

10
การพิพากษาราชวงศ์ของอาหบั

1 ฝ่ายอาหบัมีโอรสเจ็ดสิบองค์ในสะมาเรยี เยฮูจึงทรง
พระอกัษรส่งไปยงัสะมาเรยีถึงบรรดาผู้ปกครองเมืองยสิเร
เอลน้ัน ถึงพวกผู้ ใหญ่ และถึงบรรดาพี่เล้ียงแหง่โอรสของ
อาหบัวา่ 2 �เพราะบรรดาโอรสของนายของท่านอยู่กั บท 
่าน และท่านมีรถรบและม้า และเมือง ท่ี มี ป้อมด้วยและ
อาวุธ พอจดหมายน้ีมาถึงท่าน 3 จงคัดเลือกโอรสนายของ
ท่าน องค์ ท่ี  ดี  ท่ีสุด และ เหมาะ สม ท่ี สุด จง ตัง้ ท่าน ไว้บน
พระท่ีน่ังของพระชนกของท่าน และจง สู้รบเพื่อราชวงศ์
นายของท่าน� 4  แต่ เขาทัง้หลายกลัวอยา่งท่ี สุด และพูด
วา่ � ดู  เถิด  กษัตรยิ ์สององค์ยงัต้านทานพระองค์ ไม่ได้  แล้ว 
เราจะต่อสู้ พระองค์  ได้  อยา่งไร � 5 ฉะน้ันผู้ ท่ี ปกครองดูแล
พระราชวงั และผู้ ท่ี ปกครองดู แลบ ้านเมือง  พร ้อมทัง้พวก
ผู้ ใหญ่ และพวกพี่ เล้ียงของราชโอรส  ก็  ใช ้คนให้ไปทูลเยฮู 
วา่ �ข้าพระองค์ทัง้หลายเป็นผู้ รบัใช ้ของพระองค์ และข้า
พระองค์จะกระทําทุกอยา่งท่ี พระองค์ ตร ัสส ัง่แก่ข้าพระองค์
ข้าพระองค์จะไม่ตัง้กษั ตร ิย ์ผู้  หน ่ึงผู้ ใด ขอทรงกระทําตาม
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ท่ีชอบพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์ เถิด � 6  แล ้ว
พระองค์ทรงมี ลายพระหตัถ์ ไปถึงเขาฉบั บท ่ีสองวา่ �ถ้า
ท่านทัง้หลายอยูฝ่่ายเรา และถ้าท่านพรอ้มท่ีจะเชื่อฟังเสียง
ของเรา จงนําศีรษะของบรรดาโอรสนายของท่านมาหาเรา
ท่ียสิเรเอลพรุง่ น้ี เวลาน้ี � ฝ่ายโอรสของกษั ตร ิย ์เจ ็ดสิบ
องค์ ด้วยกัน  อยู ่กับคนใหญ่คนโตในเมือง  ผู้ ซ่ึงได้ชุบเล้ียง
ท่านทัง้หลายมา 7 และอยู่มาเม่ือลายพระหตัถ์มาถึงเขา
ทัง้หลาย เขาก็จับโอรสของกษั ตร ิย์ฆ่าเสียเจ็ดสิบองค์ ด้วย
กัน เอาศีรษะใส่ตะกรา้ส่งไปยงัพระองค์ ท่ี ยสิเรเอล 8 เม่ือ
ผู้ ส่ือสารมาทูลพระองค์ วา่ �เขานําศีรษะโอรสของกษั ตร ิ
ย์มาแล้วพระเจ้าข้า�  พระองค์ ตร ัสว ่า �จงกองไว้เป็นสอง
กองตรงทางเข้าประตูเมืองจนถึงรุง่เชา้� 9  อยู ่มาพอรุง่เชา้
พระองค์เสด็จออกไปประทับยนื ตรสักับประชาชนทัง้ปวง
วา่ �ท่านทัง้หลายเป็นผู้ ไร ้ ความผิด  ดู  เถิด ส่วนเราได้กบฏ
ต่อนายของเราและประหารพระองค์ เสีย  แต่  ผู้ ใดเล่าท่ีฆ่า
บรรดาคนเหล่าน้ี 10 จงทราบเถิดวา่พระวจนะของพระเยโฮ
วาห์ ซ่ึงพระเยโฮวาห์ตรสัเก่ียวกับราชวงศ์ของอาหบั จะไม่
ตกดินแต่อยา่งไรเลย เพราะพระเยโฮวาห์ทรงกระทําตาม
ท่ี พระองค์ ตรสัโดยเอลียาห ์ผู้รบั ใช ้ของพระองค์� 11 เยฮู
ทรงประหารราชวงศ์ของอาห ับท ่ี เหลืออยู ่ในยสิเร เอลทัง้
สิน้ คนใหญ่คนโตทุกคนของพระองค์ และญาติ พี่ น้องของ
พระองค์ และปุโรหติของพระองค์  ดังน้ี แหละไม่เหลือไวสั้ก
คนเดียวเลย 12  แล ้วพระองค์ ก็ ทรงลุกขึ้นเสด็จออกไปยงัสะ
มาเรยี เม่ือพระองค์ประทั บท ่ีโรงตัดขนแกะตามทางท่ี เสด็จ 
13 เยฮูทรงพบพระญาติของอาหสัยาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์
และพระองค์ตรสัถามวา่ �ท่านทัง้หลายคือใคร� และเขา
ทัง้หลายทูลตอบวา่ �ข้าพเจ้าทัง้หลายคือญาติของอาหสั
ยาห์ และข้าพเจ้าทัง้หลายลงมาเยีย่มบรรดาโอรสของกษั 
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ตร ิย์และโอรสของราชมารดา� 14  พระองค์ รบัสัง่วา่ �จับ
เขาทัง้เป็น� เขาทัง้หลายก็จับเขาทัง้เป็นและประหารเขา
เสียท่ีบ่อโรงตัดขนแกะส่ี สิ บสองคนด้วยกัน  ไม่ เหลือไว้สัก
คนเดียว

เยฮู ไว ้ ช ีวติของเยโฮนาดับ
15 และเม่ือพระองค์เสด็จจากท่ีน่ั นก ็ทรงพบเยโฮนาดับ

บุตรชายเรคาบมาหาพระองค์  พระองค์ ทรงต้อนรบัเขาและ
ตรสักับเขาวา่ � จิ ตใจของท่านซ่ือตรงต่อจิตใจของฉัน อยา่ง
จิตใจของฉันตรงต่อจิตใจของท่านหรอื� และเยโฮนาดั บท 
ูลวา่ � ตรง พระเจ้าข้า� เยฮูตร ัสว ่า �ถ้าตรงก็ยื่ นม ือมา
ให ้เรา � เขาจึงยื่ นม ือของเขา และเยฮู ก็ จับเขาขึ้นมาบน
รถ รบ 16  พระองค์ ตร ัสว ่า � มาก ับ เรา เถิด และ ดู ความ
รอ้นรนของเราเพื่อพระเยโฮวาห�์  พระองค์ จึง ให้ เขา น่ัง
รถรบของพระองค์ ไป 17 และเม่ือพระองค์มาถึงสะมาเรยี  
พระองค์ ทรงประหารคนทัง้ปวงท่ีเป็นราชวงศ์ของอาห ับท ่ี 
เหลืออยู ่ในสะมาเรยีเสีย จนพระองค์ทรงทําลายอาหบัเสีย
สิน้ ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ซ่ึงพระองค์ตรสักับเอ
ลียาห์ 18  แล ้วเยฮูทรงประชุมบรรดาประชาชนทัง้สิน้ และ
ตรสักับเขาทัง้หลายวา่ �อาหบัปรนนิบั ติ พระบาอลัแต่ เล็ก
น้อย  แต่ เยฮูจะปรนนิบั ติ  พระองค์  มาก 

เยฮูทําลายการนับถือพระบาอลัในอสิราเอล
19 ฉะน้ันบัดน้ีจงเรยีกผู้ พยากรณ์ ของพระบาอลัมาให ้

หมด ทัง้บรรดาผู้ รบัใช ้และปุโรหติของท่าน อยา่ให ้ผู้ ใดขาด
ไปเลย เพราะเราจะมีสัตวบูชาอยา่งใหญ่โตท่ีจะถวายแก่
พระบาอลั  ผู้ ใดขาดจะมี ช ีวิตอยู ่ไม่ได้ �  แต่ เยฮูทรงกระทํา
เป็ นอ ุบายเพื่อจะทําลายผู้นับถือพระบาอลั 20 และเยฮูตร ั
สส ่ังวา่ �จงจัดประชุ มอ ันศั กด ์ิ สิทธิ ์สําหรบัพระบาอลั� เขา
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ก็ป่าวรอ้งเรยีกประชุมเชน่น้ัน 21 และเยฮูทรงใช ้ให ้ไปทั ่วอ 
ิสราเอล และผู้นับถือพระบาอ ัลก ็มาทัง้หมดจึงไม่ มี เหลือ
สักคนหน่ึงท่ี ไม่ได้  มา และเขาทัง้หลายก็ เข ้าไปในนิเวศของ
พระบาอลั และนิเวศของพระบาอ ัลก ็เต็มแน่น 22  พระองค์ 
ตร ัสส ่ังผู้ ท่ี  ดู แลตู้เส้ือวา่ �จงเอาเส้ือสําหรบับรรดาผู้นับถือ
พระบาอลัออกมา� เขาก็เอาเส้ือออกมาให ้เขาทัง้หลาย 23  
แล ้วเยฮูเสด็จเข้าไปในนิเวศของพระบาอลั  พร ้อมกับเยโฮ
นาดับบุตรชายเรคาบ  พระองค์ ตรสักับผู้นับถือพระบาอลั
วา่ �จงค้นดู  ดู  ให ้ ดี วา่ไม่ มี  ผู้รบัใช ้ของพระเยโฮวาห ์อยู ่ใน
หมู่พวกท่าน  ให ้ มี  แต่  ผู้ นับถือพระบาอลัเท่าน้ัน� 24  แล ้ว
เขาทัง้หลายเข้าไปถวายเครือ่งสัตวบูชาและเครือ่งเผาบู ชา 
เยฮูทรงวางคนแปดสิบคนไว ้ภายนอก และตร ัสว ่า �ชาย
คนใดท่ีปล่อยให้คนหน่ึงคนใดซ่ึงเรามอบไว้ในมือเจ้าหนี
รอดไปได้ เขาต้องเสียชวีติของเขาแทน� 25 และอยู่มาเม่ือ
พระองค์เสรจ็การถวายเครือ่งเผาบู ชา เยฮูรบัสัง่แก่ทหาร
รกัษาพระองค์และพวกนายทหารวา่ �จงเข้าไปฆ่าเขาเสีย
อยา่ให้รอดสักคนเดียว� เม่ือเขาฆ่าเขาทัง้หลายเสียด้วย
คมดาบแล้ว ทหารรกัษาพระองค์และพวกนายทหารก็โยน
ศพเขาทัง้หลายออกไปข้างนอก  แล้วก็ ไปท่ีเมืองแหง่นิเวศ
ของพระบาอลั 26 เขานําเอาเสาศั กด ์ิ สิทธิ ์ซ่ึงอยู่ ในนิเวศ
ของพระบาอลัออกมาเผาเสีย 27 และเขาทัง้หลายทลาย
เสาศั กด ์ิ สิทธิ ์ แห ่งพระบาอลั และทลายนิเวศของพระบาอลั
และกระทําใหเ้ป็นส้วมจนทุกวนัน้ี 28 เยฮูทรงกวาดล้างพระ
บาอลัจากอสิราเอลดังน้ี แหละ 29  แต่ เยฮู มิได้ ทรงหนัจาก
บาปทัง้หลายของเยโรโบอมับุตรชายเนบัท ซ่ึงพระองค์ทรง
กระทําให้อสิราเอลทําบาปด้วย คือววัทองคําซ่ึงอยู่ในเมือง
เบธเอลและในเมืองดาน
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พระสัญญาสําหรบัชัว่อายุ ท่ีส่ี ของเยฮู
30 และพระเยโฮวาห์ตรสักับเยฮู วา่ �เพราะเจ้าได้ ทําดี ใน

การท่ีกระทําสิง่ท่ี ถู กต้องในสายตาของเรา และได้กระทํา
ต่อราชวงศ์อาหบัตามทุกอยา่งท่ี อยู ่ในใจของเรา ลูกหลาน
ของเจ้าชัว่อายุ ท่ีส่ี จะได้น่ังบนบัลลั งก ์ แห ่ งอ ิสราเอล� 31  
แต่ เยฮู มิได้ ทรงระมัดระวงัท่ีจะดําเนินตามพระราชบัญญั ติ 
ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลด้วยสิน้สุดพระทัย
ของพระองค์  พระองค์  มิได้ ทรงหนัเสียจากบาปทัง้หลายของ
เยโรโบอมั ซ่ึงพระองค์ทรงกระทําให้อสิราเอลทําบาปด้วย
32 ในสมัยน้ันพระเยโฮวาห์ทรงเริม่ ตัดส่วนของอสิราเอล
ออก ฮาซาเอลได้รบชนะตามบรรดาพรมแดนอสิราเอล 33  
ตัง้แต่  แม่น ้ําจอรแ์ดนฟากตะวนัออก ทัว่แผ่นดิ นก ิเลอาด
คนกาด คนรูเบนและคนมนัสเสห์  ตัง้แต่ อาโรเออร์ ซ่ึงอยู่
ข้างท่ี ลุ ่มแม่น้ําอารโนน คื อก ิเลอาดและบาชาน

เยฮู สิน้พระชนม์ เยโฮอาหาสครอบครองแทน
34 ส่วน พระ ราช กิจ นอก น้ัน ของ เยฮู และ บรรดา สิง่ ซ่ึง

พระองค์ ทรง กระทํา และ ยุทธ พลัง ทัง้ สิน้ ของ พระองค์  
มิได้ บันทึก ไว้ ใน หนังสือ พงศาวดาร แห่ งกษั ตร ิย์ ประเทศ
อสิราเอลหรอื 35 เยฮู จึงทรงล่วงหลับไปอยู่ กับบรรพบุรุษ
ของพระองค์ และเขาก็ฝังไว้ในกรุงสะมาเรยี และเยโฮอา
หาสโอรสของพระองค์ ได้  เสวยราชย ์แทนพระองค์ 36 เวลาท่ี
เยฮูทรงครอบครองเหนื ออ ิสราเอลในสะมาเรยีน้ันเป็นยี ่สิ บ
แปดปี

11
 เชื้อพระวงศ์ ของยูดาห ์ถู กทําลายเสียสิน้  เวน้แต่ โยอาช

(2 พศด 22:10-12)
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1 เม่ืออาธาลิยาห์พระมารดาของอาหสัยาห์ทรงเห ็นว ่า
โอรสของพระนางสิน้พระชนม์ พระนางก็ ลุ กขึ้นทรงทําลาย
เชื้อพระวงศ์เสียสิน้ 2  แต่ เยโฮเชบาธดิาของกษั ตร ิย์โยรมั
พระน้องนางของอาหสัยาห์  ได้ นําโยอาชโอรสของอาหสั
ยาห์และลอบลักเธอไปจากท่ามกลางโอรสของกษั ตร ิย์  ผู้ 
ซ่ึงจะถูกประหารชวีติ และพระนางเก็บเธอและพี่เล้ียงของ
เธอไว้ในหอ้งบรรทมเพื่อซ่อนเธอเสียจากอาธาลิยาห์  ดังน้ี  
แหละ เธอจึ งม ิ ได้  ถู กประหารชวีติ 3 และเธออยู่กับพระนาง
หกปีซ่อนอยู่ในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และอาธาลิยาห ์
ก็ ครอบครองแผ่นดิน

โยอาชรบั ตําแหน่งเป็นกษั ตร ิย์ เหนือยูดาห์ (2 พศด
23:1-11)

4  แต่ ในปี ท่ี  เจ ็ดเยโฮยาดาได้ ใช ้ ให ้บรรดานายทัพนายกอง
 ผู้ บังคับบัญชากองและพวกทหารรกัษาพระองค์  ให ้เขาทัง้
หลายมาหาท่านท่ีในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และท่าน
ได้ทําพันธสัญญากับเขาทัง้หลาย และให้เขาปฏิญาณใน
พระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และท่านได้นําโอรสของกษั ตร ิ
ย์มาให้เขาเหน็ 5 และท่านบัญชาเขาทัง้หลายวา่ � น่ี เป็นสิง่
ท่ีท่านทัง้หลายพึงกระทํา คือหน่ึงในสามของพวกท่าน  ผู้  
เข ้าเวรวนัสะบาโต  ให ้เฝ้าพระราชวงั 6 ฝ่ายอกีหน่ึงในสาม
ประจําอยู ่ท่ี  ประตู สูร และอกีหน่ึงในสามประจําอยู ่ท่ี  ประตู 
ข้างหลังทหารรกัษาพระองค์  ให ้เฝ้าพระราชวงัเพื่อป้องกัน
ไว้ 7 ส่วนท่านทัง้หลายอกีสองพวก คือผู้ ท่ี ออกเวรวนัสะบา
โต  ให ้เฝ้าพระนิเวศของพระเยโฮวาห์รอบกษั ตร ิย์ 8 ท่าน
ทัง้หลายจงล้อมกษั ตร ิย ์ไว ้ รอบ  ทุ กคนถืออาวุธของตนไว้  ผู้  
ท่ี  เข ้ามาใกล้แถวให้ประหารชวีติเสีย จงอยู่กับกษั ตร ิย์เม่ือ
พระองค์เสด็จออกและเสด็จเข้า� 9 นายทัพนายกองก็ ได้ 
กระทําตามท่ีเยโฮยาดาปุโรหติสัง่ทุกประการ ต่างก็นําคน
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ของตนท่ี จะเข้ าเวรวนัสะบาโต  พร ้อมกับคนท่ีจะออกเวรวนั
สะบาโตน้ัน มาหาเยโฮยาดาปุโรหติ 10 และปุโรห ิตก ็มอบ
หอกและโล่ ซ่ึงอยู่ ในพระวหิารของพระเยโฮวาห์ อนัเป็น
ของกษั ตร ิย ์ดาว ิดแก่นายทัพนายกอง 11 และทหารรกัษา
พระองค์ถืออาวุธทุกคนยนืประจําอยู ่ตัง้แต่ พระวหิารด้าน
ขวาไปถึงพระวหิารด้านซ้าย รอบแท่นบูชาและพระวหิารอยู่
รอบกษั ตร ิย์ 12  แล ้ วท ่านก็นําโอรสของกษั ตร ิย์ออกมาสวม
มงกุฎให้ และมอบพระโอวาทให้ และเขาทัง้หลายตัง้ท่านไว้
เป็นกษั ตร ิย์ และได้ เจ ิ มท ่าน และเขาทัง้หลายก็ ตบมือ  พูด
วา่ �ขอกษั ตร ิยท์รงพระเจรญิ�

อาธาลิยาห ์ถู กประหารชวีติ (2 พศด 23:12-15)
13 เม่ืออาธาลิยาหท์รงสดับเสียงทหารรกัษาพระองค์และ

เสียงประชาชน พระนางก็ เสด็จเข้าไปหาประชาชนท่ีพระ
วหิารของพระเยโฮวาห์ 14 และเม่ือพระนางทอดพระเนตร
 ดู  เถิด  กษัตรยิ ์ประทับ ยนื อยู ่ท่ี ข้าง เสา ตาม ธรรมเนียม
ประเพณี  มี นายทัพนายกองและพลแตรอยู่ข้างกษั ตร ิย์
และประชาชนแหง่แผ่นดินทัง้สิ ้นก ็ รา่เรงิ และเป่าแตร พระ
นางอาธาลิยาห ์ก็ ฉีกฉลองพระองค์ทรงรอ้งวา่ � กบฏ  กบฏ 
� 15  แล ้วเยโฮยาดาปุโรห ิตก ็บัญชานายทัพนายกองทัง้
ปวง  ผู้  ท่ี  ได้ ตัง้ ให้ควบคุมกองทัพวา่ �จงคุมพระนางออก
มาระหวา่งแถวทหาร  ผู้ ใดติดตามพระนางไปก็จงประหาร
เสียด้วยดาบ� เพราะปุโรหติกล่าววา่ �อยา่ให้พระนางถูก
ประหารในพระนิเวศของพระเยโฮวาห�์ 16 เขาทัง้หลายจึง
จับพระนาง และพระนางก็ไปตามทางท่ีม้าเข้าพระราชวงั
และถูกประหารเสียท่ี น่ัน 

 การฟ้ืนฟู มาโดยเยโฮยาดา (2 พศด 23:16-21)
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17 และเยโฮยาดาได้กระทําพันธสัญญาระหวา่งพระเย
โฮวาห์และกษั ตร ิย์และประชาชนวา่  ให ้เขาเป็นประชาชน
ของพระเยโฮวาห์ และระหวา่งกษั ตร ิย์ กับประชาชนด้วย
18  แล ้วประชาชนทัง้สิน้แหง่แผ่นดิ นก ็ เข ้าไปในนิเวศของ
พระบาอลั และพังนิเวศเสีย เขาทําลายแท่นบูชาและรูป
เคารพของพระบาอลัเสียเป็นชิน้ๆ และได้ประหารชีว ิตม ัท
ตานปุโรหติของพระบาอลัเสียท่ี หน ้าแท่นบู ชา และปุโรห ิตก 
็วางยามไว ้ดู แลพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ 19 และท่านได้
นํานายทัพนายกอง  ผู้ บังคับบัญชากอง ทหารรกัษาพระองค์
และประชาชนทัง้สิน้แหง่แผ่นดิน และเขาทัง้หลายได้นํา
กษั ตร ิย์ลงมาจากพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ ไปตามทาง
ประตู ทหาร รกัษา พระองค์ ไป ถึง พระราชวงั และ พระองค์
เสด็จประทับบนพระท่ีน่ังของกษั ตร ิย์ 20 ประชาชนทุกคน
แหง่แผ่นดินจึงรา่เรงิ และบ้านเมืองก็ สงบเงยีบ และอาธา
ลิยาหท์รงถูกประหารด้วยดาบแล้ วท ี่ พระราชวงั 21 เม่ือเยโฮ
อาชได้เริม่ครอบครองน้ั นม ีพระชนมายุ เจ ็ดพรรษา

12
การครอบครองของเยโฮอาช (2 พศด 24:2)

1 ในปี ท่ี  เจ ็ด แหง่ รชั กาล เยฮู เย โฮ อา ช ได้ เริม่ ครอบ
ครอง และพระองค์ทรงปกครองในกรุง เยรูซาเล็ม ส่ี สิ บปี
พระมารดาของพระองค์ทรงพระนามวา่ศิบียาห์ชาวเบเอ
อรเ์ชบา 2 และเยโฮอาชทรงกระทํา สิง่ ท่ี ถู ก ต้อง ในสาย
พระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตลอดรชัสมัยของพระองค์ ตาม
ท่ี เยโฮยาดาปุโรหติได้สัง่สอนพระองค์ 3 ถึงกระน้ันเขาก็ย ั
งม ิ ได้ รือ้ปู ชน ียสถานสูงเอาไป ประชาชนยงัคงถวายสัตวบู 
ชา และเผาเครือ่งหอมในปู ชน ียสถานสูงเหล่าน้ัน
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พวกปุโรหติท่ี ไม่  สัตยซ่ื์อ (2 พศด 24:4-5)
4 เยโฮอาชตรสักับพวกปุโรหติวา่ �เง ินอ ันเป็นของถวาย

ท่ี บรสุิทธิ ์ทัง้สิน้ซ่ึงเขานํามาในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์
เง ินที ่เรยีกจากรายบุคคล คือเง ินที ่ กําหนดให ้เสียตามราย
บุคคล และบรรดาเงนิซ่ึงประชาชนถวายด้วยความสมัครใจ
ท่ีจะนํามาไว้ในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ 5  ให ้ ปุ โรหติรบั
เงนิน้ันจากหมู่ คนที ่ รู ้จั กก ัน  ให ้เขาซ่อมพระนิเวศตรงท่ี ท่ี เขา
เห ็นว ่าต้องการซ่อมแซม� 6  แต่ เม่ือถึงปี ท่ี  ย ่ี สิ บสามแหง่รชั
กาลกษั ตร ิยเ์ยโฮอาชปรากฏวา่  ปุ โรห ิตม ิ ได้ ทําการซ่อมแซม
พระนิเวศ 7 เพราะฉะน้ันกษั ตร ิยเ์ยโฮอาชจึงตรสัเรยีกเยโฮ
ยาดาปุโรหติและปุโรห ิตอ ื่นๆและตรสักับเขาวา่ �ไฉนท่านจึ 
งม ิ ได้ ซ่อมแซมพระนิเวศ เพราะฉะน้ันบัดน้ีอยา่เก็บเงนิจาก
คนท่ีท่านรูจั้ กอ ีกต่อไปเลย  แต่  ให ้ส่งไปเพื่อการซ่อมแซม
พระนิเวศ� 8  ปุ โรหติจึงตกลงวา่จะไม่รบัเงนิจากประชาชน
อกี และเขาไม่ต้องทําการซ่อมแซมพระนิเวศ

การซ่อมแซมพระว ิหาร (2 พศด 24:8-14)
9  แล ้วเยโฮยาดาปุโรหตินําหบีมาใบหน่ึง เจาะรูๆหน่ึงท่ีฝา

ห ีบน ้ัน และตัง้ไว ้ท่ี ข้างๆแท่นบู ชาด ้านขวาเม่ือเข้าไปในพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห์ และพวกปุโรหติผู้ ท่ี เฝ้าอยู ่ท่ี  ธรณี
ประตู  ก็ นําเงนิทัง้หมดซ่ึงเขานํามาในพระนิเวศของพระเย
โฮวาห ์ใส่  ไว ้ในห ีบน ้ัน 10 และเม่ือเขาเห ็นว ่ามีเงนิในหบีมาก
แล้ว ราชเลขาของกษั ตร ิย์และมหาปุโรหติมานับเงนิ และ
เอาเง ินที ่เขาพบในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์น้ันใส่ถุ งม 
ัดไว้ 11  แล ้วเขาจะมอบเง ินที ่ชัง่ออกแล้ วน ้ันใส่มือของคน
งานผู้ ดู แลพระนิเวศของพระเยโฮวาห์  แล ้วเขาจะจ่ายต่อให ้
แก่  ชา่งไม้ และชา่งก่อสรา้ง  ผู้ ทํางานพระนิเวศของพระเยโฮ
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วาห์ 12 และให ้แก่ ชา่งก่อ และชา่งสกัดหนิ ทัง้จ่ายซ้ือตัวไม้
และหนิสกัด  ท่ี  ใช ้ในการซ่อมแซมพระนิเวศของพระเยโฮ
วาห์ และเพื่อค่าใช้จ่ายทัง้หมดในงานซ่อมแซมพระนิเวศ
น้ัน 13  แต่ วา่เง ินที ่นํามาถวายในพระนิเวศของพระเยโฮ
วาหน้ั์ นม ิ ได้  นําไปใช ้ในการทําอา่งเงนิ ตะไกรตัดไส้ ตะเกียง  
ชาม  แตร หรอืภาชนะทองคําใดๆ หรอืภาชนะเงนิ 14 เพราะ
เงนิน้ันเขาให ้แก่ คนงานซ่ึงทํางานซ่อมพระนิเวศของพระ
เยโฮวาห์ 15 และเขามิ ได้  ขอบ ัญชีจากคนท่ีเขามอบเงนิใส่
ในมือให้เอาไปจ่ายแก่ คนงาน เพราะวา่เขาปฏิบั ติ งานด้วย
ความสัตย ์ซ่ือ 16 เง ินที ่ ได้ จากการไถ่การละเมิด และเง ินที ่ ได้ 
จากการไถ่ บาป  มิได้ นํามาไวใ้นพระนิเวศของพระเยโฮวาห์
เงนิน้ันเป็นของปุโรหติ

ทหาร ซีเรยี ได้ ยดึ เมือ งกัท  แต่ เย โฮ อา ช ทรง ไถ่ กรุ ง
เยรูซาเล็มไว้

17  แล ้วคราวน้ันฮาซาเอลกษั ตร ิย ์แห ่งซีเรยีได้ยกขึ้นไปสู้
รบกับเมืองกัทและยดึเมืองน้ันได้  แต่ เม่ือฮาซาเอลมุ่งพระ
พักตรจ์ะไปตี กรุ งเยรูซาเล็ม 18 เยโฮอาชกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์
ทรงนําเอาส่วนศั กด ์ิ สิทธิ ์ทัง้หมดท่ีเยโฮชาฟัท และเยโฮรมั
และอาหสัยาห์บรรพบุรุษของพระองค์  กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์
ถวายไว ้น้ัน และส่วนศั กด ิ ์สิทธิ ์ของพระองค์ เอง และทองคํา
ทัง้หมดท่ีพบในคลังพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และของ
สํานักพระราชวงั และส่งสิง่เหล่าน้ีไปกํานัลฮาซาเอลกษั ตร ิ
ย ์แห ่งซีเรยี  แล ้วฮาซาเอลก็ถอยทัพจากกรุงเยรูซาเล็ม

โย อาช สิน้พระชนม์ อา มา ซิ ยาห์ ครอบ ครอง แทน (2
พศด 24:25-27)

19 ส่วนพระราชกิจนอกน้ันของโยอาช และบรรดาสิง่ซ่ึง
พระองค์ทรงกระทํา  มิได้ บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่
งกษั ตร ิย์ประเทศยูดาห ์หรอื 20 ข้าราชการของพระองค์ ลุ ก
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ขึ้นกระทําการทรยศและประหารโยอาชเสียในว ังม ิลโลตาม
ทางท่ีลงไปยงัสิลลา 21 คือโยซาคาร ์บุ ตรชายชิเมอทั และ
เยโฮซาบาดบุตรชายโชเมอร์ ข้าราชการของพระองค์ ได้ 
ประหารพระองค์  พระองค์ จึงสิน้พระชนม์ และเขาฝังไว้กับ
บรรพบุรุษของพระองค์ในนครดาวดิ และอามาซิยาห์โอรส
ของพระองค์ ได้ ขึ้นครองแทน

13
เยโฮอาหาสครอบครองเหนื ออ ิสราเอล

1 ในปี ท่ี  ย ่ี สิ บสามแหง่รชักาลโยอาชโอรสของอาหสัยาห ์
กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์ เยโฮอาหาสโอรสของเยฮู ได้ เริม่ครอบ
ครองเหนื ออ ิสราเอลในสะมาเรยี และทรงครอบครองอยู ่
สิ บเจ็ดปี 2  พระองค์ ทรงกระทําสิง่ท่ีชัว่ชา้ในสายพระเนตร
ของพระเยโฮวาห์ และกระทําตามบาปทัง้หลายของเยโร
โบอมับุตรชายเนบัท ซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงกระทําให้อสิราเอล
ทําบาปด้วย  พระองค์ หาได้พรากจากสิง่เหล่าน้ันไม่ 3 และ
พระพิโรธของพระเยโฮวาห ์ก็  พลุ ่งขึ้น ต่ ออ ิสราเอล และ
พระองค์ทรงมอบเขาทัง้หลายไว้ในมือของฮาซาเอลกษั ตร ิ
ย ์แห ่งซีเรยี และในมือของเบนฮาดัดโอรสของฮาซาเอล
เนืองๆ

เยโฮอาหาสแสวงหาพระเยโฮวาห์
4  แล ้วเย โฮ อา หาส ได้ วงิ วอ นพ ระ เย โฮ วาห์ และ พระ

เย โฮ วาห์ ทรง สดั บท ่าน เพราะ พระองค์ ทรง เหน็ การ บีบ
บังคับอสิราเอล คือท่ี กษัตรยิ ์ แห ่งซี เรยีบ ีบบังคับเขาอยา่งไร
5 (เพราะฉะน้ันพระเยโฮวาห์ทรงประทานผู้ชว่ยผู้ หน ่ึงแก่ 
อสิราเอล เขา จึง รอดพ้น จาก มือ คน ซีเรยี และ ประชาชน
อสิราเอลก็อาศัยอยู่ในเต็นท์เขาอยา่งเดิม 6 ถึงกระน้ันเขา
ก็ มิได้ พรากจากบาปทัง้หลายของราชวงศ์เยโรโบอมั ซ่ึง
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พระองค์ทรงกระทําให้อสิราเอลทําด้วย  แต่ ทรงดําเนินใน
บาป น้ัน และเสา รูป เคารพก็ยงัคงอยู่ ในสะมาเรยีด้วย�
7 เพราะมิ ได้ เหลือกองทัพไว ้ให ้เยโฮอาหาสเกินกวา่ทหาร
ม้าหา้สิบคน และรถรบสิบคัน และทหารราบหน่ึงหม่ืนคน
เพราะกษั ตร ิย ์แห ่งซีเรยีได้ทําลายเขาทัง้หลายเสีย  ทําให ้
เหมือนละอองเวลานวดข้าว

เยโฮอาหาสสิน้พระชนม์
8 ส่วนพระราชกิจนอกน้ันของเยโฮอาหาส และบรรดา

สิง่ ซ่ึง พระองค์ ทรง กระทํา และ ยุทธ พลัง ของ พระองค์  
มิได้ บันทึก ไว้ ใน หนังสือ พงศาวดาร แห่ งกษั ตร ิย์ ประเทศ
อสิราเอล หรอื 9 และ เย โฮ อา หาส ทรง ล่วง หลับ ไป อยู่ กับ
บรรพบุรุษของพระองค์ และเขาฝังไวใ้นสะมาเรยี และโยอา
ชโอรสของพระองค์ขึ้นครองแทนพระองค์ 10 ในปี ท่ี สามสิบ
เจ็ดแหง่รชักาลโยอาชกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์ เยโฮอาชโอรสเย
โฮอาหาสได้เริม่ครอบครองเหนื ออ ิสราเอลในสะมาเรยี และ
พระองค์ทรงครอบครองสิบหกปี 11  พระองค์ ทรงกระทํา
สิง่ ท่ีชัว่ รา้ย ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์  พระองค์  
มิได้ พรากจากบรรดาบาปของเยโรโบอมับุตรชายเนบัท ซ่ึง
พระองค์ทรงกระทําให้อสิราเอลทํา ด้วย  แต่  พระองค์ ทรง
ดําเนินในบาปน้ัน

เยโฮอาชสิน้พระชนม์ (2 พกษ 14:15-16)
12 ส่วน พระ ราช กิจ นอก น้ัน ของ โย อาช และ บรรดา สิง่

ซ่ึงพระองค์ทรงกระทํา และยุทธพลังซ่ึงพระองค์ทรงสู้รบ
กับอามาซิยาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์  มิได้ บันทึกไว้ในหนังสือ
พงศาวดารแห่งกษั ตร ิย์ประเทศอสิราเอลหรอื 13 โยอาชจึง
ทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเยโรโบ
อมัทรงประทับบนบัลลั งก ์ของพระองค์ และเขาฝังพระศพ
โยอาชไว้ในสะมาเร ียก ับกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล 14 เม่ือเอลี
ชาล้มป่วยด้วยโรคท่ีท่านจะต้องสิน้ชวีติ โยอาชกษั ตร ิย ์แห ่ 
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งอ ิสราเอลได้เสด็จลงไปหาท่าน และกันแสงต่อหน้าท่าน
ตร ัสว ่า � โอ  บิ ดาของข้า  บิ ดาของข้า ราชรถของอสิราเอล
และพลม้าของประเทศ� 15 และเอลีชาทูลพระองค์ วา่ �ขอ
ทรงเอาคันธนูและลูกธน ูมา �  พระองค์ จึงทรงเอาคันธนู
และลูกธน ูมา 16  แล ้ วท ่านทูลกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลวา่ �ขอ
ทรงหยบิธน�ู และพระองค์ทรงหยบิมา และเอลีชาเอามือ
ของตนวางบนพระหตัถ์ของกษั ตร ิย์ 17 และท่านทูลวา่ �ขอ
ทรงเปิดหน้าต่างด้านตะวนัออก� และพระองค์ทรงเปิด  แล 
้วเอลีชาทูลวา่ �ขอทรงยงิ� และพระองค์ ก็ ทรงยงิ และท่าน
ทูลวา่ � ลูกธน ู แห ่งการชว่ยให้รอดพ้นของพระเยโฮวาห์  ลูก
ธน ู แห ่งการชว่ยให้รอดพ้นจากซีเรยี เพราะพระองค์จะทรง
ต่อสู้กับคนซีเรยีท่ีอาเฟก จนกวา่พระองค์จะทรงกระทําให้
เขาสิน้ไป�

โยอาชมีความเชื่อน้อย
18และท่านทูลวา่ �ขอทรงหย ิบลู กธน�ู และพระองค์ทรง

หยบิมัน และท่านทูลกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลวา่ �เอาลูกธน ูตี  
พื้นดิน � และพระองค์ทรงตีสามครัง้แล้วทรงหยุดเสีย 19  
แล ้วคนแหง่พระเจ้าก็โกรธพระองค์ และทูลวา่ � พระองค์ 
ควรจะได้ ตี สั กห ้าหรอืหกครัง้  แล ้วพระองค์จะได้ ตี  ซี เรยี
จนกวา่พระองค์จะทรงกระทําใหเ้ขาสิน้ไป  แต่  บัดน้ี  พระองค์ 
จะตี ซี เรยีได้เพียงสามครัง้เท่าน้ัน�

เอลีชาสิน้ชวีติ การอศัจรรย ์ท่ี  อุโมงค์ ของเอลี ชา 
20 และเอลีชาสิน้ชวีติ เขาก็ฝังไว้ ฝ่ายหมู่คนโมอบัเคย

ปล้นแผ่นดินน้ันในฤดู แล้ง 21  อยู ่มาเม่ือเขากําลังส่งศพ
คนหน่ึงไป  ดู  เถิด เขาเหน็โจรหมู่ หน่ึง เขาจึงโยนศพชาย
คนน้ันลงไปในอุโมงค์ของเอลี ชา พอศพชายคนน้ันลงไป
แตะต้องกระดูกของเอลี ชา เขาก็คืนชวีติลุกขึ้นยนื 22 ฝ่าย
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ฮา ซา เอ ลกษั ตร ิย ์แห ่ง ซีเรยี ได้ บีบ บังคับ คน อสิราเอล อยู่
ตลอดรชักาลของเยโฮอาหาส 23  แต่ พระเยโฮวาห์ทรงพระ
กรุณาต่อเขา และทรงเมตตาเขา และพระองค์ทรงหนัมา
ทางเขาเพราะพันธสัญญาของพระองค์กับอบัราฮมั อสิอคั
และยาโคบ และจะไม่ทรงทําลายเขาหรอืทอดทิง้เขาเสียให้
พ้นพระพักตร ์จนบัดน้ี 24 เม่ือฮาซาเอลกษั ตร ิย ์แห ่งซีเรยี
สิน้พระชนม์ เบนฮาดัดโอรสของพระองค์ ได้ ขึ้นครองแทน
พระองค์ 25  แล ้วเยโฮอาชโอรสของเยโฮอาหาสได้ยดึบรรดา
หวัเมืองจากพระหตัถ์เบนฮาดัดบุตรชายฮาซาเอลกลับคืน
มา เป็นหวัเมืองท่ี พระองค์  ตี ไปได้จากพระหตัถ์เยโฮอาหาส
พระชนกของพระองค์เม่ือทําสงครามกัน โยอาชได้รบชนะ
พระองค์สามครัง้และได้หวัเมืองอสิราเอลกลับคืนมา

14
 กษัตรยิ ์อามาซิยาห์ครอบครองเหนือ ยูดาห์ (2 พศด

25:1)
1 ในป่ีสองแหง่รชักาลโยอาชโอรสของเยโฮอาหาสกษั 

ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล อามาซิยาห์โอรสของโยอาชกษั ตร ิย ์
แห ่ง ยูดาห ์ได้ เริม่ครอบครอง น้ัน 2 เม่ือพระองค์ทรง เริม่
ครอบ ครอง น้ัน  พระองค์  มี พระ ชนมายุ ย ่ี สิ บ หา้ พรรษา
และพระองค์ทรงครองในเยรูซาเล็มยี ่สิ บเก้าปี พระมารดา
ของ พระองค์ มี พระ นาม วา่ เย โฮ อดั ดาน ชาว เยรูซาเล็ม
3 และ พระองค์ ทรง กระทํา สิง่ ท่ี ถู ก ต้อง ใน สาย พระเนตร
ของพระเยโฮวาห์  แต่ ยงัไม่เหมือนกับดาวดิบรรพบุรุษของ
พระองค์  พระองค์ ทรงกระทําตามทุกสิง่ท่ีโยอาชราชบิดา
ของพระองค์ ได้ ทรงกระทํา 4  แต่ วา่ ปู ชน ียสถานสูง น้ันย ั
งม ิ ได้ ทรงรือ้ เสีย ประชาชนยงัคงถวายสัตวบูชาและเผา
เครือ่งหอมบนปู ชน ียสถานสูงเหล่า น้ัน 5 และอยู่มาเม่ือ
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ราชอาณาจักรอยู่ในพระหตัถ์ของพระองค์อยา่งมัน่คงแล้ว
 พระองค์  ก็ ทรงประหารชวีติข้าราชการของพระองค์ ผู้  ท่ี ฆ่า
กษั ตร ิย์คือพระราชบิดาของพระองค์ เสีย 6  แต่  พระองค์  มิได้ 
ทรงประหารชวีติลูกหลานของเหล่าฆาตกรน้ัน ตามซ่ึงได้
บันทึกไว้ในหนังสือพระราชบัญญั ติ ของโมเสส  ท่ี พระเยโฮ
วาหท์รงบัญชาวา่ �อยา่ให ้บิ ดาต้องรบัโทษถึงตายแทนบุตร
ของตน หรอืให ้บุ ตรต้องรบัโทษถึงตายแทนบิดาของตน  
ให ้ ทุ กคนรบัโทษถึงตายเน่ืองด้วยบาปของคนน้ันเอง� 7  
พระองค์ ทรงประหารชวีติคนเอโดมหน่ึงหม่ืนคนในหุบเขา
เกลือ และยดึเมืองเส- ลาด ้วยการสงคราม และเรยีกเมืองน้ั 
นว ่า โยกเธเอล ซ่ึงเป็นชื่อมาถึงทุกวนัน้ี

สงครามระหวา่งอสิราเอลกับยูดาห์ (2 พศด 25:17-24)
8 และอามาซิยาห์ทรงใช ้ผู้ ส่ือสารไปหาเยโฮอาชโอรส

ของเยโฮอาหาสโอรสของเยฮู กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ิสรา เอลทูล
วา่ �มาเถิด  ขอให ้เราเผชญิหน้ากัน� 9 และเยโฮอาชกษั 
ตร ิย ์แห ่ งอ ิสรา เอลทรง ส่งข่าว ไปยงัอามา ซิยาห ์กษัตรยิ ์ 
แห ่งยูดาห ์วา่ �ต้นผักหนามบนภูเขาเลบานอนส่งข่าวไป
หาต้นสนสีดาร์บนภูเขาเลบานอนวา่ �จงยกบุตรสาวของ
เจ้าให้เป็นภรรยาบุตรชายของเรา� และสัตว์ป่าทุ่งตัวหน่ึง
แหง่เลบานอนผ่านมา และยํ่าต้นผักหนามลงเสีย 10  จรงิ
อยู ่ ท่านได้ โจมตี เอโดม และพระทัยของท่านก็ ทําให ้ท่าน
ผยองขึ้น จงพอใจในสงา่ราศีของท่านเถิด และอยู่กับบ้าน
เพราะไฉนท่านจึงเรา้ใจตนเองให ้ต่อสู้ และรบัอนัตราย อนั
จะให้ ท่านล้มลง ทัง้ ท่านและยูดาห ์ด้วย � 11  แต่ อามาซิ
ยาห์หาทรงฟังไม่ เยโฮอาชกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลจึงขึ้นไป
และพระองค์กับอามาซิยาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห ์ก็ เผชญิหน้า
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กั นที ่เบธเชเมชซ่ึงเป็นของยูดาห์ 12 และยูดาห ์ก็  พ่ายแพ้  
อสิราเอล และทุกคนก็ หนี  กล ับไปเต็นท์ของตน 13 และเย
โฮอาชกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลก็จับอามาซิยาห ์กษัตรยิ ์ แห ่
งยูดาห์โอรสของเยโฮอาชโอรสของอาหสัยาห ์ได้ท่ี เมือง
เบธเชเมช และได้เสด็จมายงัเยรูซาเล็ม และทลายกําแพง
เยรูซาเล็มลงเสียส่ีรอ้ยศอก  ตัง้แต่  ประตู เอฟราอมิจนถึง
ประตู มุม 14 และพระองค์ทรงรบิทองคําและเงนิ ทัง้หมด
และเครือ่งใช้ ทัง้หมดท่ีพบในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์
และในคลังของสํานักพระราชวงั  พร ้อมกับคนประกัน และ
พระองค์ กล ับไปยงัสะมาเรยี 15 ส่วนพระราชกิจนอกน้ันของ
เยโฮอาช ซ่ึงพระองค์ทรงกระทํา ทัง้ยุทธพลังของพระองค์
และท่ี พระองค์ ทรงสู้รบกับอามาซิยาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์
อยา่งไรน้ัน  มิได้ บันทึกไวใ้นหนังสือพงศาวดารแห่งกษั ตร ิย์
ประเทศอสิราเอลหรอื 16 และเยโฮอาชทรงล่วงหลับไปอยู่
กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาฝังไวใ้นสะมาเร ียก ับบร
รดากษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล และเยโรโบอมัโอรสของพระองค์ 
ได้ ครอบครองแทนพระองค์

อามาซิยาห ์สิน้พระชนม์ (2 พศด 25:26-28)
17 อามาซิยาห์โอรสของโยอาชกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์ทรง

พระชนม์ อยู ่ สิ บหา้ปี หลังจากสวรรคตของเยโฮอาชโอรส
ของเยโฮอาหาสกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล 18 ส่วนพระราชกิจ
นอกน้ันของอามาซิยาห์  มิได้ บันทึกไวใ้นหนังสือพงศาวดาร
แห่งกษั ตร ิย์ประเทศยูดาห ์หรอื 19 และเขาได้รว่มกันกบฏ
ต่อพระองค์ในเยรูซาเล็ม และพระองค์ทรงหนีไปยงัลาคีช
 แต่ เขา ใช้ คน ไป ตามพ ระ องค์ ท่ี ลา คีช และ ประหาร ชวีติ
พระองค์ เสียที ่ น่ัน 20 และเขานําพระศพบรรทุกม้ากลับมา
และฝังไวใ้นเยรูซาเล็มอยูกั่บบรรพบุรุษของพระองค์ในนคร
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ดาวดิ 21 และประชาชนทัง้สิน้แหง่ยูดาห ์ก็ ตัง้อาซารยิาห์  ผู้ 
ซ่ึ งม ีพระชนมายุ สิ บหกพรรษา  ให ้เป็นกษั ตร ิย์แทนอามาซิ
ยาหพ์ระราชบิดาของพระองค์ 22  พระองค์ ทรงสรา้งเมืองเอ
ลัทและให ้กล ับขึ้นแก่ ยู ดาห์  หลังจากท่ี  กษัตรยิ ์ทรงล่วงหลับ
ไปอยูกั่บบรรพบุรุษของพระองค์

เยโรโบอ ัมท ี่สองครอบครองเหนื ออ ิสราเอล
23 ในปี ท่ี  สิ บหา้แหง่รชักาลอามาซิยาห์ โอรสของโยอา

ชกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์ เยโรโบอมัโอรสของโยอาชกษั ตร ิย ์
แห ่ งอ ิสราเอลได้เริม่ครอบครองในสะมาเรยี และทรงครอบ
ครองอยู ่สี ่ สิ บเอด็ปี 24 และพระองค์ทรงกระทําสิง่ท่ีชัว่รา้ย
ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์  พระองค์  มิได้ ทรงพราก
จากบาปทัง้สิน้ของเยโรโบอมับุตรชายเนบัท ซ่ึงพระองค์
ทรง กระทํา ให้อสิราเอล ทําบาป 25  พระองค์ ทรง ตี เอา ดิน
แดนอสิราเอลคืนมาตัง้แต่ทางเข้าเมืองฮามัทไกลไปจนถึง
ทะเลแหง่ท่ี ราบ ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์พระเจ้า
แห ่งอ ิสราเอล ซ่ึงพระองค์ตรสัโดยผู้ รบัใช ้ของพระองค์คือ
โยนาห์  ผู้ เป็นบุตรชายอามิททัย  ผู้  พยากรณ์  ผู้ มาจากกัธเฮ
เฟอร์ 26 เพราะพระเยโฮวาห์ทอดพระเนตรเห ็นว ่า  ความ
ทุกข์ ใจของอสิราเอลน้ันขมขื่นนัก เพราะไม่ มี ใครยงัอยู่หรอื
เหลืออยู่ และไม่ มี  ผู้ ใดชว่ยอสิราเอล 27 พระเยโฮวาห ์มิได้ 
ตร ัสว ่าจะทรงลบนามอสิราเอลเสียจากใต้ฟ้าสวรรค์  แต่  
พระองค์ ทรงชว่ยเขาโดยพระหตัถ์ของเยโรโบอมัโอรสของ
โยอาช

เยโรโบอ ัมท ี่สองสิน้พระชนม์ เศคารยิาหข์ึ้นครองแทน
28 ส่วนพระราชกิจนอกน้ันของเยโรโบอมั และบรรดาสิง่

ซ่ึงพระองค์ทรงกระทํา และยุทธพลังของพระองค์  พระองค์  
สู้ รบอยา่งไร และเรือ่ง ท่ี พระองค์ ทรง ตี เอาดามัสกัสและ



2  พงศ์  กษัตรยิ ์14:29 xlix 2  พงศ์  กษัตรยิ ์15:7

ฮามัทคืนแก่ อสิราเอล ซ่ึงได้เคยเป็นของยูดาห์  มิได้ บันทึก
ไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งกษั ตร ิย์ประเทศอสิราเอลหรอื
29 และ เย โร โบ อมั ทรง ล่วง หลับ ไป อยู่ กับ บรรพบุรุษ ของ
พระองค์ คือบรรดากษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล และเศคารยิาห์
โอรสของพระองค์ขึ้นครองแทนพระองค์

15
อาซาริยาห์ ( อุ สซียาห�์  ได้ ครอบครองเหนือยูดาห์ (2

พศด 26:1-3)
1 ในปี ท่ี  ย ่ี สิ บเจ็ดแหง่รชักาลเยโรโบอมักษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิส

ราเอล อาซารยิาห์โอรสของอามาซิยาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห ์
ได้ เริม่ครอบครอง 2 เม่ือพระองค์ทรงเริม่ครอบครองน้ัน  
พระองค์ ทรงมีพระชนมายุ สิ บหกพรรษา และพระองค์ทรง
ครอบครองอยู่ ในกรุง เยรูซาเล็มหา้ สิบสองปี พระมารดา
มีพระนามวา่เยโคลียาห์ชาวเยรูซาเล็ม 3  พระองค์  ได้ ทรง
กระทําสิง่ท่ี ถู กต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตาม
ทุกสิง่ท่ีอามาซิยาห์ราชบิดาของพระองค์ทรงกระทํา 4 ถึง
กระน้ันปู ชน ียสถานสู งก ็ย ังม ิ ได้  ถู กกํา จัดเสีย ประชาชน
ยงัถวายสัตวบูชาและเผาเครือ่งหอมบนปู ชน ียสถานสูง
เหล่าน้ัน 5 และพระเยโฮวาห์ทรงลงทัณฑ์ กษัตรยิ ์ กษัตรยิ ์
จึงทรงเป็นโรคเรือ้นจนถึงวนัสิน้พระชนม์ และทรงประทับ
ในวงัต่างหาก และโยธามโอรสของกษั ตร ิย์ควบคุมสํานัก
พระราชวงั และทรงวนิิจฉัยประชาชนแหง่แผ่นดิน

อาซารยิาห ์สิน้พระชนม์ โยธามขึ้นครองแทนพระองค์
6 ส่วนพระราชกิจนอกน้ันของอาซารยิาห์ และบรรดาสิง่

ซ่ึงพระองค์ทรงกระทํา  มิได้ บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดาร
แห่ งกษั ตร ิย์ ประเทศ ยู ดาห ์หรอื 7 และ อา ซา ริยาห์ ทรง
ล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาฝังไว้กับ
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บรรพบุรุษของพระองค์ในนครดาวดิ และโยธามโอรสของ
พระองค์ขึ้นครองแทนพระองค์ 8 ในปี ท่ี สามสิบแปดแหง่
รชักาลอาซารยิาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์ เศคารยิาห์โอรสของ
เยโรโบอมัขึ้นครองเหนื ออ ิสราเอลในสะมาเรยีหกเดือน
9 และพระองค์ทรงกระทําสิง่ท่ีชัว่รา้ยในสายพระเนตรของ
พระ เย โฮ วาห์  ดัง ท่ี บรรพบุรุษ ของ พระองค์ ทรง กระทํา  
พระองค์  มิได้ ทรง พราก จาก บาป ทัง้ หลาย ของ เย โร โบ อมั
บุตรชายเนบัท ซ่ึงพระองค์ทรงกระทําใหอ้สิราเอลทําบาป

เศคารยิาห ์สิน้พระชนม์ ชลัลูมขึ้นครองแทนพระองค์
10 ชลัลูมบุตรชายยาเบชรว่มกันกบฏต่อพระองค์ และ

ล้มพระองค์เสียต่อหน้าประชาชน และประหารพระองค์ เสีย 
และขึ้นครองแทนพระองค์ 11 ส่วนพระราชกิจนอกน้ันของ
เศคารยิาห์  ดู  เถิด  ได้ บันทึกไวใ้นหนังสือพงศาวดารแห่งกษั 
ตร ิย์ประเทศอสิราเอล 12  เหตุการณ์  น้ี เป็นไปตามพระดํารสั
ท่ีพระเยโฮวาห์ตรสัแก่เยฮู วา่ � บุ ตรชายของเจ้าจะน่ังบน
บัล ลั งก ์ แห ่ งอ ิสราเอลถึงชัว่อายุ ท่ี ส่ี � และเป็นไปอยา่ง
น้ันแหละ 13 ชลัลูมบุตรชายยาเบชได้เริม่ครอบครองในปี 
ท่ี สามสิบเก้าแหง่รชักาลอุสซียาห ์กษัตรยิ ์ของยูดาห์ และ
ท่านครองในสะมาเรยี เวลาหน่ึงเดือนเต็ม 14  แล ้วเมนา
เฮมบุตรชายกาดี ได้ ขึ้นมาจากเมืองทีรซาห์และมายงัสะ
มาเรยี และท่านก็ล้มชลัลูมบุตรชายยาเบชเสียท่ีในสะมา
เรยี และประหารชวีติท่านเสีย และได้ขึ้นครอบครองแทน
ท่าน 15 ส่วนพระราชกิจนอกน้ันของชลัลูม และการรว่ม
กันคิดกบฏท่ีท่านได้ กระทํา  ดู  เถิด  ได้ บันทึกไว้ในหนังสือ
พงศาวดารแหง่กษั ตร ิยป์ระเทศอสิราเอล

เมนาเฮมครอบครองเหนื ออ ิสราเอล
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16 ในคราวน้ันเมนาเฮมเข้าปล้นทิฟสาห์และบรรดาผู้ 
ท่ีอยู ่ในเมืองน้ัน และดินแดนของเมืองน้ันตัง้แต่ ที รซาห ์
ไป เพราะ เขา มิ ได้ เปิด ให ้แก่  ท่าน ท่าน จึง โจมตี เมือง น้ัน
และ ท่าน ได้ ผ่า ท้อง หญิ งม ี ครรภ์ ใน เมือง น้ัน เสีย ทุก คน
17 ในปี ท่ี สามสิบเก้าแหง่รชักาลอาซาริยาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยู
ดาห์ เมนาเฮมบุตรชายกาดี ได้ เริม่ครอบครองเหนื ออ ิสรา
เอล และพระองค์ทรงครอบครองในสะมาเรยีสิบปี 18 และ
พระองค์ทรงกระทําสิง่ ท่ีชัว่รา้ยในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห์  พระองค์  มิได้ พรากจากบาปทัง้หลายของเยโรโบ
อมับุตรชายเนบัทตลอดรชัสมัยของพระองค์ ซ่ึงพระองค์
ทรงกระทําให้อสิราเอลทําบาป 19  ปู ลกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยี
ได้ยกขึ้นมาต่อสู้ แผ่ นดิน น้ัน และเมนาเฮมได้ถวายเงนิ
หน่ึงพันตะลันต์ แก่  ปู ล เพื่อจะให ้ปู ลชว่ยให ้พระองค์ ยดึพระ
ราชอาณาจักรไวใ้นพระหตัถ์ของพระองค์ ได้ 20 เมนาเฮมได้ 
เร ่งรดัเอาเงนิน้ันมาจากอสิราเอล คือจากคนมั ่งม ี ทุกคน 
เงนิคนละหา้สิบเชเขล เพื่อถวายแก่ กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ัสซีเรยี  
กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ัสซีเรยีจึงยกทัพกลับ และมิ ได้ ทรงยบัยัง้อยูใ่น
แผ่นดินน้ัน

เม นา เฮ มสิ้ นพ ระ ชนม์ เป คา หิ ยาห์ ขึ้น ครอง แทน
พระองค์

21 ส่วนพระราชกิจนอกน้ันของเมนาเฮม และบรรดาสิง่
ซ่ึงพระองค์ทรงกระทํา  มิได้ บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดาร
แห่งกษั ตร ิย์ประเทศอสิราเอลหรอื 22 และเมนาเฮมก็ล่วง
หลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเปคาหิยาห์โอรส
ก็ขึ้นครองแทนพระองค์

เปคาหยิาห ์สิน้พระชนม์ เปคาหข์ึ้นครองแทนพระองค์
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23 ในปี ท่ี หา้สิบแหง่รชักาลอาซารยิาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์
เปคาหิยาห์โอรสของเมนาเฮมได้เริม่ครอบครองเหนื ออ 
ิสราเอลในสะมาเรยี และพระองค์ทรงครอบครองสองปี
24 และพระองค์ทรงกระทําสิง่ท่ีชัว่รา้ยในสายพระเนตรของ
พระ เย โฮ วาห์  พระองค์  มิได้ ทรง พราก จาก บาป ทัง้ หลาย
ของ เย โร โบ อมั บุตร ชาย เนบัท ซ่ึง พระองค์ ทรง กระทํา ให้
อสิราเอลทําบาป 25  แต่ เปคาห ์บุ ตรชายเรมา ลิยาห์  แม่ 
ทัพ ของ พระองค์  ได้ รว่ม กัน คิด กบฏ ต่อ พระองค์ และ ได้
ประหาร พระองค์ เสีย ใน สะ มา เรยี ใน พระราชวงั แหง่ ราช
สํานัก กับอารโกบและอารเีอห์ และมีคนกิเลอาดหา้สิบคน
รว่มกั บท ่าน ท่านได้สังหารพระองค์ และได้ขึ้นครอบครอง
แทนพระองค์ 26 ส่วนพระราชกิจนอกน้ันของเปคาหิยาห์
และบรรดาสิง่ซ่ึงพระองค์ทรงกระทํา  ดู  เถิด  มี บันทึกไว้ใน
หนังสือพงศาวดารแหง่กษั ตร ิยป์ระเทศอสิราเอล

เปคาหค์รอบครองเหนื ออ ิสราเอล เปคาห ์สิน้พระชนม์ 
27 ในปี ท่ี หา้สิบสองแหง่รชักาลอาซารยิาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยู

ดาห์ เปคาห ์บุ ตรชายเรมาลิยาห ์ได้ เริม่ครอบครองเหนื ออ 
ิสราเอลในสะมาเรยี และทรงครอบครองยี ่สิ บปี 28 และ
พระองค์ทรงกระทําสิง่ ท่ีชัว่รา้ยในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห์  พระองค์  มิได้ ทรงพรากจากบาปทัง้หลายของเย
โรโบอมับุตรชายเนบัท ซ่ึงพระองค์ทรงกระทําให้อสิราเอล
ทําบาป 29 ในรชักาลของเปคาห ์กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ิสราเอล ทิ กล 
ัทปิเลเสอร ์กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ัสซีเรยีได้ยกมาและยดึเมืองอ ิโยน 
อาเบลเบธมาอาคาห์ ยาโนอาห์ คาเดช ฮาโซร์ กิเลอาด  กาล 
ิลี  แผ่ นดินนัฟทาลี ทัง้หมด และกวาดต้อนประชาชนเป็น
เชลยไปย ังอ ัสซีเรยี 30  แล ้วโฮเชยาบุตรชายเอลาห ์ได้ รว่ม
กันคิดกบฏต่อเปคาห ์บุ ตรชายเรมาลิยาห์ และล้มพระองค์ 
ลง และประหารพระองค์ เสีย และขึ้นครองแทนพระองค์ใน
ปี ท่ี  ย ่ี สิ บแหง่รชักาลโยธามโอรสของอุสซียาห์ 31 ส่วนพระ



2  พงศ์  กษัตรยิ ์15:32 liii 2  พงศ์  กษัตรยิ ์15:38

ราชกิจนอกน้ันของเปคาห์ และบรรดาสิง่ซ่ึงพระองค์ทรง
กระทํา  ดู  เถิด  มี บันทึกไวใ้นหนังสือพงศาวดารแห่งกษั ตร ิย์
ประเทศอสิราเอล

โยธามครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พศด 26:23)
32 ในปี ท่ี สอง แหง่ รชั กาล เป คาห ์บุ ตร ชาย เร มา ลิ ยาห ์

กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ิสราเอล โยธามโอรสของอุสซียาห ์กษัตรยิ ์ 
แห ่งยูดาห ์ได้ เริม่ครอบครอง 33 เม่ือพระองค์ทรงเริม่ครอบ
ครองน้ั นม ีพระชนมายุ ย ่ี สิ บหา้พรรษา และพระองค์ทรง
ครอบครองในเยรูซาเล็ มสิ บหกปี พระมารดาของพระองค์ 
มี พระนามวา่เยรูชาบุตรสาวของศาโดก 34 และพระองค์
ทรงกระทําสิง่ท่ี ถู กต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์
 พระองค์ ทรงกระทําตามทุกสิง่ท่ี อุ สซียาห์พระราชบิดาของ
พระองค์ทรงกระทํา 35 ถึงกระน้ันปู ชน ียสถานสู งก ็ย ังม ิ ได้  
ถู กกํา จัดเสีย ประชาชนยงัถวายสัตวบูชาและเผาเครือ่ง
หอมบนปู ชน ียสถานสูงน้ัน  พระองค์ ทรงสรา้งประตูบนของ
พระนิเวศแหง่พระเยโฮวาห์ 36 ส่วนพระราชกิจนอกน้ัน
ของโยธาม และบรรดาสิง่ ซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงกระทํา  มิได้ 
บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งกษั ตร ิย์ประเทศยูดาห ์
หรอื 37 ในกาลครัง้ น้ันพระเยโฮวาห ์ได้ ทรงใช้เรซีนกษั ตร ิ
ย ์แห ่ง ซีเรยี และ เป คาห ์บุ ตร ชาย เร มา ลิ ยาห ์ให ้มา สู้ กับ
ยูดาห์ 38 โยธามได้ทรงล่วงหลับไปอยู่ กับบรรพบุรุษของ
พระองค์ และได้ฝังไว้กับบรรพบุรุษของพระองค์ในนครดา
วดิบรรพบุรุษของพระองค์ และอาหสัโอรสของพระองค์ขึ้น
ครอบครองแทน

16
อาหสัครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พศด 28:1)
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1 ในปี ท่ี  สิ บเจ็ดแหง่รชักาลเปคาห ์บุ ตรชายเรมาลิยาห์
อาหสัโอรสของโยธามกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห ์ได้ เริม่ครอบครอง
2อาห ัสม พีระชนมายุ ย ี่ สิ บพรรษาเม่ือพระองค์ทรงเริม่ครอง
ราชย์ และพระองค์ทรงครองราชย์ในกรุงเยรูซาเล็ มสิ บหก
ปี และพระองค์ มิได้ ทรงกระทําสิง่ท่ี ถู กต้องในสายพระเนตร
ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ ดังดาวดิบรรพบุรุษ
ของพระองค์ ได้ ทรงกระทํา 3  แต่  พระองค์ ทรงดําเนินตาม
ทางของกษั ตร ิยทั์ง้หลายแห ่งอ ิสราเอล และถวายโอรสของ
พระองค์ ให ้ ลุ ยไฟ ตามการกระทําอนัน่าสะอดิสะเอยีนของ
ประชาชาติ ซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงขับไล่ออกไปจากเบื้องหน้า
ประชาชนอสิราเอล 4 และพระองค์ทรงถวายสัตวบูชาและ
เผาเครือ่งหอมบนปู ชน ียสถานสูง และในเนินสูง และใต้ 
ต้นไม้  สี  เข ียวทุกต้น

 ซี  เรยีก ับอสิราเอลบุ กรุ กยูดาห์ (2 พศด 28:5-8)
5  แล ้วเรซีนกษั ตร ิย ์แห ่งซีเรยีและเปคาห ์บุ ตรชายเรมา

ลิยาห ์กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ิสราเอลทรงยกขึ้นมาทําสงครามกับ
กรุงเยรูซาเล็ม และกษั ตร ิย์ทัง้สองได้ล้อมอาหสัไว้  แต่ ทรง
เอาชยัชนะยงัไม่ ได้ 6 คราวน้ันเรซีนกษั ตร ิย ์แห ่งซีเรยีได้ เข ้า
ยดึเมืองเอลัทคืนให ้ซีเรยี และทรงขับไล่พวกยวิเสียจากเอ
ลัท และคนซีเรยีมาท่ีเอลัท และอยู ่ท่ี น่ันจนทุกวนัน้ี 7 อาหสั
จึงทรงส่งผู้ส่ือสารไปยงัทิ กล ัทปิเลเสอร ์กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ัสซี 
เรยีว ่า �ข้าพเจ้าเป็นคนใช้ของท่าน และเป็นบุตรของท่าน
ขอเชญิขึ้นมาชว่ยข้าพเจ้าให้พ้นจากมือของกษั ตร ิย ์แห ่ง
ซีเรยี และจากมือของกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล  ผู้ ซ่ึงลุกขึ้นต่อสู้ 
ข้าพเจ้า � 8 อาหสัทรงนําเอาเงนิและทองคําซ่ึ งม ี อยู ่ในพระ
นิเวศแหง่พระเยโฮวาห์ และในคลังสํานักพระราชวงั และ
ส่งเป็นของกํานัลถวายแก่ กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ัสซีเรยี 9  กษัตรยิ ์ 
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แห ่ งอ ัสซี เรยีก ็ทรงฟังพระองค์  กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ัสซี เรยีก ็ทรง
ยกทัพขึ้นไปยงัดามัสกัสและยดึได้ จับประชาชนเมืองน้ัน
ไปเป็นเชลยยงัเมืองคีร์ และทรงประหารเรซีนเสีย 10 เม่ือ
กษั ตร ิย์อาหสัเสด็จไปดามัสกัสเพื่อพบกั บท ิ กล ัทปิเลเสอร ์
กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ัสซี เรยีก ็ทรงเหน็แท่นบูชาท่ี ดาม ัสกัส และกษั 
ตร ิย์อาหสัทรงส่งหุน่แท่นบูชาไปย ังอ ุ ร ียาห ์ปุ โรหติพรอ้มทัง้
แบบแปลนตามลักษณะการสรา้ง 11 และอุ ร ียาห ์ปุ โรห ิตก ็ 
ได้ สรา้งแท่นบู ชาน ้ันตามแบบทุกประการซ่ึงกษั ตร ิย์อาหสั
ได้ส่งมาจากดามัสกัส  อุ  ร ียาห ์ปุ โรหติจึงได้สรา้งแท่นบู ชาน ้ั 
นก ่อนท่ี กษัตรยิ ์อาหสัเสด็จจากดามัสกัสมาถึง 12 และเม่ือ
กษั ตร ิย์ เสด็จจากดามัสกัสถึงแล้ว  กษัตรยิ ์ ก็ ทรงเหน็แท่
นบู ชา  แล ้วกษั ตร ิย์ทรงเข้ามาใกล้แท่นบูชาเสด็จขึ้นถวาย
บนน้ัน 13 และทรงเผาเครือ่งเผาบูชาของพระองค์ และธญั
ญบูชาของพระองค์ และทรงเทเครือ่งด่ืมบูชาของพระองค์
และทรงพรมเลือดเครือ่งสันติบูชาของพระองค์ลงบนแท่น
น้ัน 14 และพระองค์ทรงยา้ยแท่นบูชาทองสัมฤทธิ์ ซ่ึงอยู่
ต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ออกเสียจากข้างหน้าพระนิเวศ
จากสถานท่ีระหวา่งแท่นบูชาและพระนิเวศของพระเยโฮ
วาห์ และตัง้ไว้ทางด้านเหนือแหง่แท่นบู ชาน ้ัน 15 และกษั 
ตร ิย์อาหสัทรงบัญชากับอุ ร ียาห ์ปุ โรหติวา่ �บนแท่นใหญ่ น้ี 
ท่านจงเผาเครือ่งเผาบูชาตอนเชา้และธญัญบูชาตอนเยน็
และเครือ่งเผาบูชาของกษั ตร ิย์ และเครือ่งธญัญบูชาของ
พระองค์  พร ้อมกับเครือ่งเผาบูชาของบรรดาประชาชนแหง่
แผ่นดิน และธญัญบูชาของเขาทัง้หลาย และเครือ่งด่ืมบูชา
ของเขาทัง้หลาย และจงพรมเลือดทัง้หมดของเครือ่งเผา
บูชาบนน้ัน และเลือดทัง้หมดของเครือ่งสัตวบู ชา  แต่ แท่น
บูชาทองสัมฤทธิ ์ให ้เป็ นที ่ ท่ี ข้าจะทูลถามพระเจ้า� 16  อุ  ร ียาห ์
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ปุ โรหติได้กระทําการเหล่าน้ีทัง้สิน้ตามพระบัญชาของกษั 
ตร ิย์อาหสั 17 และกษั ตร ิย์อาหสัทรงตัดแผงแท่นน้ันออก
และทรงยกขันออกไปจากแท่นเสีย และพระองค์ทรงเอา
ขันสาครลงมาเสียจากววัทองสัมฤทธิ ์ท่ี รองอยู ่น้ัน ทรงวาง
ไว้บนพื้ นก ้อนหนิ 18 และศาลาวนัสะบาโตซ่ึงเขาได้สรา้ง
ไว้ในพระนิเวศ และทางเข้าพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ชัน้
นอกสําหรบักษั ตร ิย ์น้ัน  พระองค์ ทรงเปล่ียนเสีย เพราะเหน็
แก่ กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ัสซีเรยี

อาห ัสส ้ินพระชนม์  กษัตรยิ ์เฮเซคียาห์ขึ้นครอบครอง
แทน (2 พศด 28:26-27)

19 ส่วนพระราชกิจนอกน้ันของอาหสั ซ่ึงพระองค์ทรง
กระทํา  มิได้ บันทึก ไว้ ใน หนังสือ พงศาวดาร แห่ งกษั ตร ิย์
ประเทศ ยู ดาห ์หรอื 20 และ อา หสั ทรง ล่วง หลับ ไป อยู่ กับ
บรรพบุรุษ ของ พระองค์ และ เขา ฝัง ไว้ กับ บรรพบุรุษ ของ
พระองค์ในนครดาวดิ และเฮเซคียาห์โอรสของพระองค์ขึ้น
ครอบครองแทนพระองค์

17
โฮเชยาครอบครองเหนื ออ ิสราเอล

1 ในปี ท่ี  สิ บสองแหง่รชักาลอาหสักษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์ โฮ
เชย า บุตร ชาย เอ ลาห ์ได้ เริม่ ครอบ ครอง ใน กรุง สะ มา เรยี
เหนื ออ ิสราเอล และพระองค์ทรงครอบครองเก้าปี 2 และ
พระองค์ทรงกระทําสิง่ท่ีชัว่รา้ยในสายพระเนตรของพระเย
โฮวาห์  แต่  ก็  ไม่ เหมือนกับกษั ตร ิย์ทัง้หลายแห ่งอ ิสราเอลท่ี 
อยู ่ มาก ่อนพระองค์

 อสิราเอล (คือตระกูลภาคเหนือ�  ถู กกวาดไปเป็นเชลย
ย ังอ ัสซีเรยี

3 แชลมาเนเสอร ์กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ัสซีเรยีได้ยกทัพมารบกับ
พระองค์ และโฮเชยาทรงยอมเป็นผู้ รบัใช ้และถวายเครือ่ง
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บรรณาการ 4  แต่  กษัตรยิ ์อสัซีเรยีได้ทรงพบความทรยศใน
โฮเชยา เพราะพระองค์ทรงใช ้ผู้ ส่ือสารไปยงัโสกษั ตร ิย ์แห ่ 
งอ ียปิต์ และไม่ถวายเครือ่งบรรณาการแก่ กษัตรยิ ์อสัซีเรยี
ตามซ่ึงพระองค์ทรงเคยกระทําทุกปี เพราะฉะน้ันกษั ตร ิย ์
แห ่ งอ ัสซีเรยีจึงขังพระองค์ ไว ้และจําพระองค์ ไว ้ในคุก 5  
แล ้วกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซี เรยีก ็ทรงบุกเข้าทัว่แผ่นดินและมายงั
สะมาเรยี และพระองค์ทรงล้อมเมืองไว้สามปี 6 ในปี ท่ี  เก 
้าแหง่รชักาลโฮเชยา  กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ัสซีเรยียดึได้เมืองสะ
มาเรยี และพระองค์ทรงนําชนอสิราเอลไปย ังอ ัสซีเรยี  ให ้
เขาอยู ่ท่ี ฮาลาห์ และข้างแม่น้ําฮาโบร์  แม่น ้ําเมืองโกซาน
และในหวัเมืองแหง่ชาวมีเดีย 7  ท่ี เป็นอยา่งน้ัน  ก็ เพราะ
ประชาชนอสิราเอลได้กระทําบาปต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของตน  ผู้ ทรงนําเขาขึ้นออกมาจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ จาก
พระหตัถ์ ของ ฟาโรห ์กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ียปิต์ และ ได้ เกรง กลัว
พระ อื่นๆ 8 และ ได้ ดําเนิน ตาม กฎ เกณฑ์ แห ่ง ประชาชาติ 
ทัง้หลาย ซ่ึงพระเยโฮวาห ์ได้ ทรงขับไล่ ไปเสียให้พ้นหน้า
ประชาชนอสิราเอล และตามกฎเกณฑ์ซ่ึงกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิส
ราเอลทรงทําขึ้นมา 9 และประชาชนอสิราเอลได้กระทําสิง่
ท่ี ไม่ ชอบต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของตนอยา่งลับๆ เขาได้
สรา้งปู ชน ียสถานสูงทัว่บ้านทัว่เมืองสําหรบัตน  ตัง้แต่  ท่ี  ท่ี  
มี หอคอยเหตุ กระทัง่ถึงเมืองท่ี มี  ป้อม 10 เขาได้ตัง้เสาศั กด 
ิ ์สิทธิ ์และเสารูปเคารพบนเนินเขาสูงทุกแหง่ และใต้ ต้นไม้  
เข ียวทุกต้น 11  ณ  ท่ี น่ันเขาได้เผาเครือ่งหอมบนปู ชน ียสถาน
สูงทัง้หมดน้ัน ตามอยา่งประชาชาติ ซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรง
กวาดไปเสียต่อหน้าเขาทัง้หลาย และเขาทัง้หลายได้กระทํา
สิง่ชัว่รา้ยกระทําให้พระเยโฮวาห์ทรงพระพิโรธ 12 และเขา
ทัง้หลายปรนนิบั ติ  รู ปเคารพ ซ่ึงพระเยโฮวาห ์ได้ ตรสัแก่
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เขาแล้ วว ่า � เจ้ าอยา่กระทําอยา่งน้ี� 13 พระเยโฮวาห์ยงั
ทรงตักเตือนอสิราเอลและยูดาหโ์ดยผู้ พยากรณ์  ทุ กคนและ
โดยผู้ทํานายทุกคนวา่ �จงหนักลับจากทางชัว่รา้ยทัง้หลาย
ของเจ้า และรกัษาบัญญั ติ ของเราและกฎเกณฑ์ของเรา ตา
มราชบัญญั ติ  ทุ กข้อ ซ่ึงเราได้บัญชาแก่บรรพบุรุษของเจ้า
และซ่ึงเราได้ส่งมายงัเจ้าโดยผู้ พยากรณ์  ผู้รบัใช ้ของเรา�
14 เขาไม่ฟังแต่ ทําให ้คอของตนแข็ง ดังคอของบรรพบุรุษ
ของเขาได้เป็นมาแล้ว  ผู้ ซ่ึ งม ิ ได้ เชื่อถือพระเยโฮวาหพ์ระเจ้า
ของ เขา 15 เขา ทอด ทิง้ กฎ เกณฑ์ ของ พระองค์ และ พันธ
สัญญาของพระองค์ ซ่ึงได้ทรงกระทําไว้กับบรรพบุรุษของ
เขา และพระโอวาทซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงประทานแก่ เขา เขา
ทัง้หลายติดตามสิง่ท่ี ไร ้สาระและกลายเป็นผู้ ท่ี  ไร ้สาระไป
และเขาติดตามประชาชาติ ท่ีอยู ่รอบๆเขา ซ่ึงพระเยโฮวาห ์
ได้ ทรงบัญชาเขามิ ให ้เขากระทําตาม 16 และเขาทัง้หลาย
ได้ละทิง้พระบัญญั ติ ทัง้ สิน้ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ตน และได้หล่อรูปเคารพสําหรบัตนเป็นลูกววัสองตัว และ
เขาได้สรา้งเสารูปเคารพ และนมัสการบรรดาบรวิารของ
ฟ้าสวรรค์ และปรนนิบั ติ พระบาอลั 17 และเขาทัง้หลายได้
ถวายบุตรชายหญิงของเขาให ้ลุ ยไฟ  ใช ้การทํานายและใช ้
เวทมนตร ์และยอมขายตัวเองเพื่อกระทําความชัว่รา้ยใน
สายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ซ่ึงเป็นการยัว่ยุ ให ้ พระองค์ 
ทรงกริว้โกรธ 18 เพราะฉะน้ันพระเยโฮวาห์ทรงพระพิโรธ
ต่ ออ ิส รา เอล ยิง่ นัก และ ทรง ให้ เขา ออก ไป เสีย จาก สาย
พระเนตรของพระองค์  ไม่มี  ผู้ ใดเหลืออยู่นอกจากตระกูล
ยูดาห ์เท่าน้ัน 19  ยู ดาห ์มิได้ รกัษาพระบัญญั ติ ของพระเย
โฮวาห์พระเจ้าของเขาด้วย  แต่ ดําเนินตามกฎเกณฑ์ซ่ึ งอ 
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ิสราเอลทําขึ้นมา 20 และพระเยโฮวาห์ทรงปฏิเสธไม่รบั
เชื้อสายทัง้สิน้ของอสิราเอล และได้ ให ้เขาทัง้หลายทุกข์ ใจ 
และทรงมอบเขาไวใ้นมือของผู้ ปล้น จนกวา่พระองค์ ได้ ทรง
เหวีย่งเขาเสียจากสายพระเนตรของพระองค์ 21 เพราะพระ
องค์ทรงฉี กอ ิสราเอลจากราชวงศ์ของดาวดิ และเขาได้ตัง้
เยโรโบอมับุตรชายเนบัทให้ เป็นกษั ตร ิย์ และเยโรโบอมั
ทรงชกันําอสิราเอลไปจากการท่ี ติ ดตามพระเยโฮวาห์ และ
กระทําใหเ้ขาทําบาปอยา่งใหญ่ หลวง 22 ประชาชนอสิราเอล
ได้ดําเนินในความบาปทัง้ สิน้ ซ่ึงเยโรโบอมัได้ทรงกระทํา
เขาทัง้หลายไม่พรากจากบาปเหล่า น้ันเลย 23 จนพระเย
โฮวาห์ทรงให้อสิราเอลออกไปเสียจากสายพระเนตรของ
พระองค์  ตามท่ี  พระองค์ ตรสัโดยบรรดาผู้ พยากรณ์  ผู้รบัใช ้
ของพระองค์ อสิราเอลจึงถูกกวาดไปเป็นเชลยจากแผ่นดิน
ของตนยงัประเทศอสัซีเรยีจนทุกวนัน้ี

 คนต่างชาติ มาอาศัยอยูใ่นหวัเมืองต่างๆของอสิราเอล
24 และกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยีได้นําประชาชนมาจากบาบิ 

โลน  คู ธาห์ อฟิวาห์  ฮาม ัท เสฟารวาอมิ และบรรจุเขาไว้
ในหวัเมืองสะมาเรยีแทนประชาชนอสิราเอล เขาทัง้หลาย
ก็ เข ้าถือกรรมสิทธิ์สะมาเรยี และอาศัยอยู่ในหวัเมืองของ
ประเทศน้ัน 25 และตัง้แต่ต้ นที ่เขามาอาศัยอยู ่ท่ีน่ัน เขามิ 
ได้ ยาํเกรงพระเยโฮวาห์ ฉะน้ันพระเยโฮวาห์จึงทรงใช ้สิ ง
โตมาท่ามกลางเขา ซ่ึงได้ฆ่าเขาเสียบ้าง 26 เพราะฉะน้ั นม 
ี ผู้ ไปทูลกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซี เรยีว ่า � ประชาชาติ ซ่ึงพระองค์ 
ได้ ทรงพาเอาไปให ้อยู ่ในหวัเมืองสะมาเรยีน้ันไม่ รู ้ลักษณะ
ของพระเจ้าของแผ่นดินน้ัน ฉะน้ันพระองค์จึงส่งสิงโตมา
ท่ามกลางเขา และดู เถิด  สิ งโตน้ันได้ฆ่าเขาเสีย เพราะเขา
ไม่ รู ้พระลักษณะแหง่พระเจ้าของแผ่นดินน้ัน� 27  แล ้วกษั 
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ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยีจึ งบ ัญชาวา่ �จงส่งปุโรหติสักคนหน่ึงไปท่ี
น่ันจากบรรดาท่ี เจ้ ากวาดเอามา จงใหเ้ขาไปอยู ่ท่ีน่ัน และให้
สัง่สอนพระลักษณะแหง่พระเจ้าของแผ่นดินน้ัน� 28ฉะน้ัน
ปุโรหติผู้ หน ่ึงในบรรดาซ่ึงเขากวาดมาจากสะมาเรยีจึงมา
อาศัยอยู ่ท่ี เบธเอลและสัง่สอนเขาทัง้หลายวา่ เขาจะต้อง
ยาํเกรงพระเยโฮวาห ์อยา่งไร 29  แต่ วา่ทุกๆประชาชาติยงั
สรา้งรูปพระของตนเอง และตัง้ไวใ้นนิเวศแหง่ปู ชน ียสถาน
สูงซ่ึงชาวสะมาเรยีได้สรา้งไว้  ทุ กๆประชาชาติในหวัเมืองท่ี
เขาอาศัยอยู่ 30 ชาวบาบิโลนสรา้งพระสุคคทเบโนท ชาวคู
ทสรา้งพระเนอรกั์ล ชาวฮามัทสรา้งพระอาช ิมา 31 และชา
วอฟิวาห์สรา้งพระนิบหสัและพระทารทัก และชาวเสฟาร
วาอมิเผาลูกของตนในไฟถวายพระอดัรมัเมเลคและพระ
อานัมเมเลค ซ่ึงเป็นพระของเมืองเสฟารวาอมิ 32 เขาทัง้
หลายเกรงกลัวพระเยโฮวาห ์ด้วย และได้กําหนดประชาชน
จากท่ามกลางเขาให้เป็นปุโรหติของปู ชน ียสถานสูงน้ัน ซ่ึง
ถวายสัตวบูชาสําหรบัพวกเขาในนิเวศแหง่ปู ชน ียสถานสูง
เหล่าน้ัน 33 เขาจึงเกรงกลัวพระเยโฮวาห์  แต่  ปรนนิบัติ พระ
ของเขาเองด้วย ตามอยา่งประชาชาติซ่ึงเขาได้ ถู กนําใหจ้าก
ออกมาเสียน้ัน 34  ทุกวนัน้ี เขาก็กระทําตามอยา่งเดิม เขา
ทัง้หลายไม่ยาํเกรงพระเยโฮวาห์ และเขาทัง้หลายไม่กระทํา
ตามกฎเกณฑ์ หรอืกฎ หรอืพระราชบัญญั ติ หรอืพระบัญญั 
ติ ซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่ลูกหลานของยาโคบ  ผู้ ซ่ึง
พระองค์ทรงประทานนามวา่อสิราเอล 35 ซ่ึงพระเยโฮวาห์
ทรงกระทําพันธสัญญากับเขาทัง้หลายและบัญชาแก่เขาวา่
� เจ้ าอยา่ยาํเกรงพระอื่นๆ หรอืกราบนมัสการพระน้ัน หรอื
ปรนนิบั ติ หรอืถวายสัตวบูชาแก่พระน้ัน 36  แต่  เจ้ าจงยาํเก
รงพระเยโฮวาห์  ผู้ ซ่ึงนําเจ้าขึ้นออกมาจากแผ่นดิ นอ ียปิต์
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ด้วยกําลั งอ ันยิง่ใหญ่และด้วยพระหตัถ์ ท่ี  เหย ียดออก  เจ้ าจง
โน้มตัวลงต่อพระองค์ และเจ้าจงถวายสัตวบู ชาต ่อพระองค์
37 และกฎเกณฑ์ และกฎ และพระราชบัญญั ติ และพระ
บัญญั ติ ซ่ึงพระองค์ทรงจารกึให ้แก่  เจ้า  เจ้ าทัง้หลายจงระวงั
ท่ีจะกระทําตามเสมอ  เจ้ าอยา่ยาํเกรงพระอื่นเลย 38  เจ้ าทัง้
หลายอยา่ลืมพันธสัญญาซ่ึงเราได้กระทําไวกั้บเจ้า และอยา่
ยาํเกรงพระอื่นเลย 39  แต่  เจ้ าทัง้หลายจงยาํเกรงพระเยโฮ
วาหพ์ระเจ้าของเจ้า และพระองค์จะทรงชว่ยเจ้าใหพ้้ นม ือศั 
ตรู ทัง้สิน้ของเจ้า� 40 ถึงอยา่งน้ันเขาทัง้หลายก็ มิได้  ฟัง  แต่ 
เขายงักระทําตามอยา่งเดิมของเขา 41  ประชาชาติ  เหล่าน้ี จึง
เกรงกลัวพระเยโฮวาห์ และปรนนิบั ติ  รู ปเคารพสลักของเขา
ด้วย ลูกของเขาก็ เชน่เดียวกัน หลานของเขาก็ เชน่เดียวกัน 
บรรพบุรุษของเขาทําอยา่งไร เขาก็กระทําอยา่งน้ันจนทุก
วนัน้ี

18
เฮเซคียาห ์ได้ ครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พศด 29:1)

1  อยู ่มาในปี ท่ี สามแหง่รชักาลโฮเชยาบุตรชายเอลาห ์
กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ิสราเอล เฮเซคียาหโ์อรสของอาหสักษั ตร ิย ์แห ่
งยูดาห ์ได้ เริม่ครอบครอง 2 เม่ือพระองค์ทรงเริม่ครอบครอง
น้ันพระองค์ มี พระชนมายุ ย ่ี สิ บหา้พรรษา และพระองค์ทรง
ครอบ ครอง ใน กรุง เยรูซาเล็ม ยี ่สิ บ เก้า ปี พระมารดา ของ
พระองค์ มี พระนามวา่อาบี บุ ตรสาวของเศคาริยาห์ 3 และ
พระองค์ทรงกระทําสิง่ท่ี ถู กต้องในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห์ ตามทุกสิง่ท่ี ดาว ิดบรรพบุรุษของพระองค์ ได้ ทรง
กระทํา

 การฟ้ืนฟู ในสมัยของเฮเซคียาห์ (2 พศด 29:3-31:21)
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4  พระองค์ ทรงรือ้ปู ชน ียสถานสูงทิง้ไป และทรงพังเสา
ศั กด ์ิ สิทธิ ์ เสีย และตัดเสารูปเคารพลงเสีย และพระองค์
ทรงทุบงู ทองสัมฤทธิ ์ซ่ึงโมเสสสรา้งขึ้นน้ันเป็นชิน้ๆ เพราะ
วา่ประชาชนอสิราเอลได้ เผาเครือ่งหอมให ้แก่ง ูน้ันจนถึง
วนัเหล่าน้ัน เขาเรยีกงูน้ั นว ่าเนหุชทาน 5  พระองค์ ทรงวาง
พระทัยในพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล เพราะฉะน้ัน
ใน บร รดากษั ตร ิย ์แห ่ง ยู ดาห์ ต่อ จาก พระองค์ มา หรอื ใน
บรรดาผู้ อยู ่ก่อนพระองค์  ไม่มี  ผู้ ใดเหมือนพระองค์ 6 เพราะ
วา่ พระองค์ ทรง ยดึ พระ เย โฮ วาห ์แน่น  พระองค์  มิได้ ทรง
พรากจากการติดตามพระองค์ เลย  แต่  ได้ รกัษาพระบัญญั 
ติ ซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่ โมเสส 7 และพระเยโฮวาห์
ทรงสถิ ตก ับพระองค์  พระองค์ ทรงออกไปยงัท่ี ใด  พระองค์  ก็ 
ทรงกระทําความสําเรจ็ท่ี น่ัน  พระองค์  ได้ ทรงกบฏต่อกษั ตร ิ
ย ์แห ่ งอ ัสซีเรยี และไม่ยอมปรนนิบั ติ  ท่าน 

เฮเซคียาหท์รงชนะคนฟีลิสเตีย
8  พระองค์ ทรงโจมตีคนฟีลิสเตียไกลไปจนถึงเมืองกา

ซาและดินแดนเมืองน้ัน  ตัง้แต่  ท่ี  ท่ี  มี หอคอยเหตุกระทัง่ถึง
เมืองท่ี มี  ป้อม 9 และอยู่มาในปี ท่ี ส่ี  แห ่งรชักาลกษั ตร ิย์เฮ
เซคียาห์ ซ่ึงเป็นปี ท่ี  เจ ็ดแหง่รชักาลโฮเชยาบุตรชายเอลาห ์
กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ิสราเอล แชลมาเนเสอร ์กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ัสซีเรยี
ได้ทรงยกขึ้นมารบสะมาเรยีและล้อมเมืองไว้ 10และเม่ือสิน้
สามปีเขาก็ยดึเมืองน้ันได้ ในปี ท่ี หกแหง่รชักาลเฮเซคียาห์
ซ่ึงเป็นปี ท่ี  เก ้าแหง่รชักาลโฮเชยากษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล สะ
มาเร ียก ็ ถู กยดึไป 11  กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ัสซีเรยีได้กวาดเอาคน
อสิราเอลไปย ังอ ัสซีเรยี ไปไว ้ท่ี ฮาลาห์ และข้างแม่น้ําฮาโบร ์
แม่น ้ําเมืองโกซาน และในหวัเมืองของคนมีเดีย 12 เพราะ
วา่เขาทัง้หลายมิ ได้ เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์
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พระเจ้าของตน  แต่  ได้ ละเมิดพันธสัญญาของพระองค์ คือ
ทุกอยา่งซ่ึงโมเสสผู้ รบัใช ้ของพระเยโฮวาห ์ได้ บัญชาไว้ และ
เขาทัง้หลายไม่ ฟัง  ไม่ กระทําตาม

เซนนาเคอรบิบุ กรุ กยูดาห์
13 ในปี ท่ี  สิ บส่ี แห ่งรชักาลกษั ตร ิย์เฮเซคียาห์ เซนนาเค

อรบิกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยีได้ทรงยกขึ้นมาต่อสู้บรรดานครท่ี 
มี ป้อมของยูดาห์ และยดึได้ 14 และเฮเซคียาห ์กษัตรยิ ์ แห ่ง
ยูดาห์ทรงใช ้ให ้ไปทูลกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยีท่ีเมืองลาคีชวา่
�ข้าพเจ้าได้กระทําผิด ขอถอนทัพไปเสียจากข้าพเจ้า ท่าน
จะปรบัสักเท่าใด ข้าพเจ้าจะยอมทัง้สิน้� และกษั ตร ิย ์แห ่ 
งอ ัสซีเรยีได้เรยีกรอ้งเอาเงนิสามรอ้ยตะลันต์ และทองคํา
สามสิบตะลันต์ จากเฮเซคียาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์ 15 และ
เฮเซคียาห ์ได้ มอบเงนิทัง้หมดซ่ึ งม ี อยู ่ในพระนิเวศของพระ
เยโฮวาห์ และในคลังสํานักพระราชวงั 16 ในครัง้น้ันเฮเซคี
ยาห์ทรงลอกทองคําจากประตูทัง้หลายของพระวหิารแหง่
พระเยโฮวาห์ และจากเสาประตูซ่ึงเฮเซคียาห ์กษัตรยิ ์ แห ่
งยูดาห์ทรงบุทองคําไว้ และทรงมอบให ้แก่  กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ัส
ซีเรยี

การอวดอา้งอยา่งหยิง่ยโสของเซนนาเคอริบ (2 พศด
32:9-19)

17 และกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยีได้รบัสัง่ให้ทารทาน รบัสา
รีสและรบัชาเคห์ไปพรอ้มกับกองทัพใหญ่จากเมืองลาคีช
ถึงกรุงเยรูซาเล็มเข้าเฝ้ากษั ตร ิย์เฮเซคียาห์ เขาก็ขึ้นไปยงั
กรุงเยรูซาเล็ม เม่ือเขาขึ้นมาเขาก็ มาย ืนอยู่ทางรางระบาย
น้ําสระบน ซ่ึงอยู ่ท่ี ถนนลานซักฟอก 18 และเม่ือเขาเรยีก
หากษั ตร ิย ์แล้ว เอลียาคิมบุตรชายฮิลคียาห์  ผู้ บัญชาการ
ราชสํานัก  พร ้อมกับเชบนาห์ราชเลขา และโยอาห ์บุ ตรชาย
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ของอาสาฟเจ้ากรมสารบรรณ  ก็ ออกไปหาพวกเขา 19 และ
รบัชาเคห ์พู  ดก ับเขาวา่ �จงทูลเฮเซคียาห ์วา่ � พระมหา
กษัตรยิ ์คือกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยี ตร ัสด ังน้ี วา่ ท่านวางใจใน
อะไร 20 ท่านคิดวา่ ( แต่ เป็นเพียงแต่ถ้อยคําไร ้สาระ ) �เรามี 
ยุทธศาสตร ์และแสนยาน ุภาพ �  หรอื  เดีย๋วน้ี ท่านวางใจใน
ใคร ท่านจึงได้กบฏต่อเรา 21  ดู  เถิด  เดีย๋วน้ี ท่านวางใจในไม้ 
เท ้าออ้ชํ้า คื ออ ียปิต์ ซ่ึงจะตํามือของคนใดๆท่ี ใช ้ ไม้  เท ้าน้ัน
ยนั  ฟาโรห ์ กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ียปิต์เป็นเชน่น้ันต่อทุกคนท่ีวางใจ
ในเขา 22  แต่ ถ้าท่านทัง้หลายจะบอกเราวา่ �เราวางใจใน
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา�  ก็  ปู  ชน ียสถานสูงและแท่น
บูชาของพระองค์น้ั นม ิ ใช ่หรอืท่ีเฮเซคียาห์รือ้ทิง้เสียแล้ว
พลางกล่าวแก่ ยู ดาห์และเยรูซาเล็มวา่ �ท่านทัง้หลายจง
นมัสการท่ี หน ้าแท่นบู ชาน ีใ้นเยรูซาเล็มเถิด� 23 ฉะน้ันบัดน้ี
มาเถิด มาทําสัญญากั นก ับกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยีนายของข้า
เราจะให้ม้าสองพันตัวแก่ เจ้า ถ้าฝ่ายเจ้าหาคนท่ี ขี่ ม้าเหล่า
น้ันได้ 24  แล ้วอยา่งน้ันเจ้าจะขับไล่นายกองแต่เพียงคน
เดียวในหมู่ข้าราชการผู้น้อยท่ีสุดของนายของเราอยา่งไร
ได้  แต่  เจ้ ายงัวางใจพึ่ งอ ียปิต์เพื่อรถรบและเพื่อพลม้า 25 ยิง่
กวา่น้ั นอ ีกท่ีเรามาต่อสู้ สถานท่ี  น้ี เพื่อทําลายเสีย  ก็ ขึ้นมา
โดยปราศจากพระเยโฮวาห ์หรอื พระเยโฮวาห์ตรสัแก่ ข้าว ่า
�จงขึ้นไปต่อสู้กับแผ่นดินน้ีและทําลายเสีย� � �

รบัชาเคห ์ดู หมิน่พวกยวิ
26  แล ้วเอลียาคิมบุตรชายฮิลคียาห์และเชบนาห์และโย

อาห์ เรยีนรบัชาเคห ์วา่ � ขอที  เถอะ ขอพู ดก ับผู้ รบัใช ้ของ
ท่านเป็นภาษาอารมัเถิด เพราะเราเข้าใจภาษาน้ัน ขออยา่
พู ดก ับเราเป็นภาษาฮบีรู ให ้ประชาชนผู้ อยู ่บนกําแพงน้ัน
ได้ยนิเลย� 27  แต่ รบัชาเคห ์พู  ดก ับเขาทัง้หลายวา่ �นาย
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ของข้าใช ้ให ้เรามาพูดถ้อยคําเหล่าน้ี แก่ นายของเจ้าและ
แก่ เจ้า และไม่ ให ้ พู  ดก ับคนท่ีน่ังอยู่บนกําแพง  ผู้  ท่ี จะต้อง
กินขี้และกินเยีย่วของเขาพรอ้มกับเจ้าอยา่งน้ันหรอื� 28  
แล ้วรบัชาเคห ์ได้ ย ืนร ้องตะโกนเสียงดังเป็นภาษาฮบีรู วา่ 
�จงฟังพระวจนะของพระมหากษั ตร ิย์ คือกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัส
ซีเรยี 29  กษัตรยิ ์ตร ัสด ังน้ี วา่ �อยา่ให้เฮเซคียาห์ลวงเจ้า
เพราะเขาไม่สามารถท่ีจะชว่ยเจ้าให้พ้นจากพระหตัถ์ของ
พระองค์ 30 อยา่ให้เฮเซคียาห์กระทําให ้เจ้ าวางใจในพระ
เยโฮวาห์โดยกล่าววา่ �พระเยโฮวาห์จะทรงชว่ยเราให้พ้น
แน่ และจะไม่ทรงมอบเมืองน้ี ไว ้ในมือของกษั ตร ิย ์แห ่ งอ 
ัส ซีเรยี� � 31 อยา่ ฟัง เฮเซคียาห์ เพราะกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัส
ซีเรยีตร ัสด ังน้ี วา่ �จงทําสัญญาไมตรกัีบเราด้วยของกํานัล
และออกมาหาเรา  แล ้ วท ุกคนจะได้กินจากเถาองุน่ของ
ตน และทุกคนจะกินจากต้นมะเด่ือของตน และทุกคนจะ
ด่ื มน ํ้าจากท่ีขังน้ําของตน 32 จนเราจะมานําเจ้าไปยงัแผ่นดิ 
นที ่เหมือนแผ่นดินของเจ้าเอง เป็นแผ่นดิ นที ่ มี ข้าวและน้ํา
องุน่ เป็นแผ่นดิ นที ่ มี ขนมปังและสวนองุน่ เป็นแผ่นดิ นที ่ 
มีน ้ํามันมะกอกเทศและน้ําผึ้ง เพื่อเจ้าทัง้หลายจะมี ช ีวิตอ
ยู่และไม่ ตาย และอยา่ฟังเฮเซคียาห์เม่ือเขานําเจ้าผิดไป
โดยกล่าววา่ �พระเยโฮวาห์จะทรงชว่ยเราทัง้หลายให ้พ้น 
� 33  มี พระแหง่ประชาชาติ องค์ ใดเคยชว่ยแผ่นดินของตน
ให้พ้นจากพระหตัถ์ของกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยีได้ หรอื 34 พระ
ของเมืองฮามัทและเมืองอารปั ดอย ู่ ท่ีไหน พระของเมืองเส
ฟารวาอมิ เฮนาและอฟิวาห ์อยู ่ ท่ีไหน เขาได้ชว่ยสะมาเรยี
ให้พ้นจากมือของเราหรอื 35  พระองค์ ใดในบรรดาพระทัง้
หลายของประเทศเหล่าน้ี ได้ ชว่ยประเทศของตนให้พ้นจาก
มือของเรา  แล ้วพระเยโฮวาห์จะทรงชว่ยเยรูซาเล็มให้พ้น
จากมือของเราหรอื� � 36  แต่ ประชาชนน่ิงไม่ตอบเขาสัก
คําเดียว เพราะพระบัญชาของกษั ตร ิย ์มี  วา่ �อยา่ตอบเขา
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เลย� 37  แล ้วเอลียาคิมบุตรชายฮิลคียาห์  ผู้ บัญชาการราช
สํานัก และเชบนาห์ราชเลขา และโยอาห ์บุ ตรชายอาสาฟ
เจ้ากรมสารบรรณ  ได้  เข ้าเฝ้าเฮเซคียาห์ด้วยเส้ือผ้าฉีกขาด
และกราบทูลถ้อยคําของรบัชาเคห์

19
ข่าวสารจากเฮเซคียาหถึ์ งอ ิสยาห์

1  อยู ่มา เม่ือกษั ตร ิย์ เฮ เซ คียาห์ทรง ได้ ยนิ  พระองค์  ก็ 
ทรง ฉีก ฉลอง พระองค์ เสีย และ ทรง เอา ผ้า กระสอบ คลุม
พระองค์ และ เสด็จ เข้าไป ใน พระ นิเวศ ของ พระ เย โฮ วาห์
2 และพระองค์ทรงใชเ้อลียาคิม  ผู้ บัญชาการราชสํานัก และ
เช บนาห์ ราช เลขา และ พวก ปุโรหติ ใหญ่ คลุม ตัว ด้วย ผ้า
กระสอบ ไปหาอสิยาห ์ผู้  พยากรณ์  บุ ตรชายของอามอส 3 เขา
ทัง้หลายเรยีนท่านวา่ �เฮเซคียาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ � วนัน้ี เป็ นว 
ันทุกข์ ใจ วนัถูกติเตียนและหมิน่ประมาท เด็ กก ็ถึงกําหนด
คลอด  แต่  ไม่มี กําลังเบ่งให ้คลอด 4 ชะรอยพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านคงจะสดับบรรดาถ้อยคําของรบัชาเคห์  ผู้ 
ซ่ึงกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยีนายของเขาได้สัง่มาให ้เย ้ยพระเจ้า
ผู้ทรงพระชนม์ และจะทรงขนาบถ้อยคําซ่ึงพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านได้ทรงสดับ เพราะฉะน้ันขอท่านถวายคํา
อธษิฐานเพื่อส่วนชนท่ี เหลืออยู ่ น้ี � � 5 ดังน้ันข้าราชการขอ
งกษั ตร ิย์เฮเซคียาห์มาถึ งอ ิสยาห์ 6 อสิยาห ์ก็ บอกเขาทัง้
หลายวา่ �จงทูลนายของท่านเถิดวา่ พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี 
วา่ �อยา่กลัวเพราะถ้อยคําท่ี เจ้ าได้ยนิน้ัน ซ่ึงข้าราชการขอ
งกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยีได้ กล ่าวหยาบชา้ต่อเรา 7  ดู  เถิด เรา
จะบรรจุ จิ ตใจอยา่งหน่ึงในเขา เพื่อเขาจะได้ยนิข่าวลือ และ
กลับไปยงัแผ่นดินของเขา และเราจะให้เขาล้มลงด้วยดาบ
ในแผ่นดินของเขาเอง� �
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เซนนาเคอร ิบท ้าทายพระเจ้า (2 พศด 32:17)
8 รบัชาเคห ์ได้  กล ับไป และได้พบกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยีสู้

รบเมืองลิบนาห์ เพราะเขาได้ย ินว ่าพระองค์ออกจากลาคีช
แล้ว 9 และเม่ือกษั ตร ิย์ทรงได้ยนิเรือ่งทีรหะคาห ์กษัตรยิ ์ 
แห ่งเอธโิอเปียวา่ � ดู  เถิด เขาได้ยกออกมาสู้รบกับพระองค์ 
แล้ว �  พระองค์ จึงส่งผู้ส่ือสารไปเฝ้าเฮเซคียาห์ทูลวา่ 10 � 
เจ้ าจงพู ดก ับเฮเซคียาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห ์ดังน้ี  วา่ �อยา่ให้
พระเจ้าของท่านซ่ึงท่านวางใจน้ันลวงท่านวา่ �เยรูซาเล็ม
จะมิ ได้  ถู กมอบไว้ในมือของกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยี� 11  ดู  
เถิด ท่านได้ยนิแล้ วว ่า บรรดากษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยีได้กระทํา
อะไรกับแผ่นดินทัง้ สิน้บ้าง ทําลายเสียหมดอยา่งสิน้ เชงิ
ส่วนท่านเองจะรบัการชว่ยให้พ้นหรอื 12 บรรดาพระของ
บรรดาประชาชาติ ได้ ชว่ยเขาให้รอดพ้นหรอื คือประชาชาติ
ซ่ึงบรรพบุรุษของเราได้ ทําลาย คือโกซาน ฮาราน เรเซฟ
และประชาชนของเอเดนซ่ึงอยู่ ในเทลอ ัสสาร ์ 13  กษัตรยิ ์
ของฮามัท  กษัตรยิ ์ของอารปัด  กษัตรยิ ์ของเมืองเสฟารวา
อมิ เฮนาและอฟิวาห ์อยู ่ ท่ีไหน � �

เฮเซคียาหท์รงอธษิฐาน (2 พศด 32:20)
14 เฮเซคียาห์ทรงรบัจดหมายจากมือของผู้ ส่ือสาร และ

ทรงอา่น และเฮเซคียาห ์ได้ ขึ้นไปยงัพระนิเวศของพระเย
โฮ วาห์ และ ทรง คล่ี จดหมาย น้ัน ออก ต่อ เบื้อง พระ พักตร์
พระเยโฮวาห์ 15 และเฮเซคียาห์ทรงอธษิฐานต่อเบื้องพระ
พักตร์พระเยโฮวาห ์วา่ � โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้า
แห ่งอ ิสราเอล  ผู้ ทรงประทับระหวา่งพวกเครูบ  พระองค์ 
ทรงเป็นพระเจ้าแหง่บรรดาราชอาณาจักรของแผ่นดินโลก
 พระองค์  แต่  องค์  เดียว  พระองค์  ได้ ทรงสรา้งฟ้าสวรรค์และ
แผ่น ดิน โลก 16 ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ ทรง เงีย่ พระกร
รณ สดับ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ ทรง เบิก พระเนตร ทอด
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พระเนตร และขอทรงสดับถ้อยคําของเซนนาเคอริบ ซ่ึง
เขา ได้ ใช ้มา เยย้ พระเจ้า ผู้ทรง พระชนม์ 17 ข้า แต่ พระ เย
โฮวาห์ เป็นความจรงิท่ี กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ัสซีเรยีได้กระทําแก่ 
ประชาชาติ ทัง้หลายและแผ่น ดินของประชาชา ติ น้ั นร ้าง
เปล่า 18 และได้ เหว ่ียงพระของประชาชาติน้ันเข้าไฟ เพราะ
เขามิ ใช ่ พระ เป็นแต่ผลงานของมื อมนษุย ์ เป็นไม้และหนิ
เพราะฉะน้ันเขาจึงถูกทําลายเสีย 19 ฉะน้ันบัดน้ี  โอ ข้าแต่
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ทัง้หลาย ขอทรงชว่ย
ข้าพระองค์ ให ้พ้ นม ือของเขา เพื่อราชอาณาจักรทัง้สิน้แหง่
แผ่น ดิน โลก จะ ทราบ วา่  พระองค์ ทรง เป็น พระ เย โฮ วาห์
พระเจ้าแต่ พระองค์  เดียว �

พระเจ้าทรงตอบคําอธษิฐานโดยทางอสิยาห์
20  แล ้ วอ ิสยาห ์บุ ตรชายอามอสได้ ใช ้ ให ้ไปเฝ้าเฮเซคียาห์

ทูลวา่ �พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลตร ัสด ังน้ี วา่ เรา
ได้ยนิคําอธษิฐานของเจ้าเรือ่งเซนนาเคอรบิกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัส
ซีเรยีแล้ว 21  ต่อไปน้ี เป็นพระวจนะท่ีพระเยโฮวาหต์รสัเก่ียว
กั บท ่านน้ั นว ่า �ธดิาพรหมจาร ีแห ่งศิโยนดูหมิน่เจ้า และ
หวัเราะเยาะเยย้เจ้า ธดิาแหง่เยรูซาเล็มสัน่ศีรษะใส่ เจ้า 22  
เจ้ าเยย้และกล่าวหยาบชา้ต่อผู้ ใด  เจ้ าขึ้นเสียงของเจ้าต่อผู้ 
ใด  แล ้วเบิง่ตาของเจ้าอยา่งเยอ่หยิง่ต่อผู้ ใด ต่อองค์ บรสุิทธิ ์ 
แห ่ งอ ิสราเอลน่ะซิ 23  เจ้ าได้ เย ้ยองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยผู้
ส่ือสารของเจ้า และเจ้าได้ วา่ �ด้วยรถรบเป็ นอ ันมากของ
ข้า ข้าได้ขึ้นไปท่ีสูงของภู เขา  ถึงท่ี ไกลสุดของเลบานอน ข้า
จะโค่นต้นสนสีดาร ์ท่ี สูงท่ีสุดของมันลง ทัง้ต้นสนสามใบท่ี ดี  
ท่ี สุดของมัน ข้าจะเข้าไปในท่ีพํานักในชายแดนของมัน และ
ท่ี ป่าไม้  แห ่งคารเมล 24 ข้าขุดบ่อและด่ื มน ้ําต่างด้าว ข้าเอา
ฝ่าเท้าของข้ากวาดธารน้ําทัง้สิน้ของสถานท่ี ท่ี  ถู  กล อ้มโจมตี 
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ให ้ แห ้งไป� 25  เจ้ าไม่ ได้ ยนิหรอืวา่ เราได้จัดไวน้านแล้ว เรา
ได้กะแผนงานไว ้แต่  ดึกดําบรรพ์  ณ  บัดน้ี เราให้เป็นไปแล้ว
คือเจ้าจะทําเมืองท่ี มี ป้อมให้พังลงให้เป็นกองสิง่ปร ักห ักพัง
26 ส่วนชาวเมืองน้ั นม อีาํนาจน้อย เขาสะดุ้งกลัวและอบัอาย
เขาเหมือนหญ้าท่ี ทุ่งนา และเหมือนหญ้าออ่น เหมือนหญ้า
ท่ีบนยอดหลังคาเรอืน เหมือนข้าวเกรยีมไปก่อนท่ีมันจะ
งอกงามอยา่งน้ัน 27  แต่ เราได้ รู ้จักการท่ี เจ้ าน่ังลงกับการ
ออกไปและเข้ามาของเจ้า และการเกรีย้วกราดของเจ้าต่อ
เรา 28 เพราะเจ้าได้เกรีย้วกราดต่อเรา และความจองหอง
ของเจ้าได้มาเข้าหูของเรา ฉะน้ันเราจะเอาขอของเราเก่ียว
จมูกเจ้า และบังเหยีนของเราใส่รมิฝีปากเจ้า และเราจะ
หนัเจ้ากลับไปตามทางซ่ึงเจ้ามาน้ัน 29 และน่ีจะเป็นหมาย
สําคัญแก่ เจ้า คือปี น้ี  เจ้ าจะกินสิง่ท่ีงอกขึ้นเอง และในปี ท่ี 
สองสิง่ท่ี ผลิ จากเดิม  แล ้วในปี ท่ีสาม จงหวา่นและเก่ียว และ
ปลูกสวนองุน่และกินผลของมัน 30 ส่วนท่ีรอดและเหลือ
แหง่วงศ์วานของยูดาห์จะหยัง่รากลงไป และเกิดผลขึ้นบน
31 เพราะวา่ส่วนคนท่ีเหลือจะออกไปจากเยรูซาเล็ม และ
ส่วนท่ีรอดมาจะออกมาจากภูเขาศิ โยน ความกระตือรอืรน้
ของพระเยโฮวาห์จอมโยธาจะกระทําการน้ี� 32 เพราะฉะ
น้ันพระเยโฮวาห์จึงตรสัเก่ียวกับกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซี เรยีด ังน้ี 
วา่ �ท่านจะไม่ เข ้าในนครน้ีหรอืยงิลูกธนูไปท่ี น่ัน หรอืถือ
โล่ เข ้ามาข้างหน้านคร หรอืสรา้งเชงิเทินสู้ มัน 33 ท่านมา
ทางใด ท่านจะต้องกลับไปทางน้ัน ท่านจะไม่ เข ้ามาในนคร
น้ี พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 34 เพราะเราจะป้องกันนคร
น้ี ไว ้ เพื่อให ้ รอด เพื่อเหน็แก่เราเอง และเหน็แก่ ดาว ิดผู้ รบั
ใช ้ของเรา� � 35 และอยู่มาในคืนน้ันทูตสวรรค์ของพระเย
โฮวาห ์ได้ ออกไป และได้ประหารคนในค่ายแหง่คนอสัซีเรยี
เสียหน่ึงแสนแปดหม่ืนหา้พันคน และเม่ือคนลุกขึ้นในเวลา
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เชา้มืด  ดู  เถิด พวกเหล่าน้ันเป็นศพทัง้น้ัน

เซนนาเคอรบิกลับบ้านและถูกประหารชวีติ
36  แล ้วเซนนาเคอรบิกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซี เรยีก ็ ได้ ยกไป และ

กลับบ้าน และอยูใ่นนีนะเวห์ 37 และอยูม่าเม่ือท่านนมัสการ
ในนิเวศของพระนิสโรกพระของท่าน อดัรมัเมเลคและชา
เรเซอรโ์อรสของท่านประหารท่านเสียด้วยดาบ และหนีไป
ยงัแผ่นดินอาร ์มี เนีย และเอสารฮดัโดนโอรสของท่านขึ้น
ครอบครองแทนท่าน

20
เฮ เซ คียาห์ทรงประชวร  แล ้วหายเป็นปกติ (2 พศด

32:24)
1 ใน วนั เหล่า น้ัน เฮ เซ คี ยาห์ ทรง ประชวร ใกล้ จะ

สิน้พระชนม์ และผู้ พยากรณ์ อสิยาห ์บุ ตรชายของอามอส
เข้ามาเฝ้าพระองค์ และทูลพระองค์ วา่ �พระเยโฮวาหต์ร ั
สด ังน้ี วา่ �จงจัดการบ้านการเมืองของเจ้าให ้เรยีบรอ้ย  เจ้ า
จะต้องตาย  เจ้ าจะไม่ ฟ้ืน � � 2  แล ้วเฮเซคียาห์ทรงหนัพระ
พักตร ์เข ้าข้างฝา และอธษิฐานต่อพระเยโฮวาห ์วา่ 3 � โอ ข้า
แต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ขอวงิวอนต่อพระองค์ ขอทรง
ระลึ กวา่ ข้าพระองค์ดําเนินอยู่ต่อเบื้องพระพักตร ์พระองค์ 
ด้วยความจรงิและด้วยใจท่ี เพียบพรอ้ม และได้กระทําสิง่
ท่ีประเสรฐิในสายพระเนตรของพระองค์มาอยา่งไร� และ
เฮเซคียาห์ทรงกันแสงอยา่งปวดรา้ว 4 และอยู ่มาก ่อนท่ี
อสิยาห์จะออกไปถึงลาน พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึง
ท่านวา่ 5 �จงกลับไปบอกเฮเซคียาห ์เจ้ านายแหง่ประชาชน
ของเราวา่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของดาวดิบรรพบุรุษของ
เจ้า ตร ัสด ัง น้ี วา่ �เราได้ยนิคําอธษิฐานของเจ้าแล้ว เรา
ได้ เห ็นน้ําตาของเจ้าแล้ว  ดู  เถิด เราจะรกัษาเจ้า ในว ันที ่
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สามเจ้าจะขึ้นไปยงัพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ 6 และเรา
จะเพิม่ชวีติของเจ้าอกีสิบหา้ปี เราจะชว่ยเจ้าและเมืองน้ี
พ้นจากมือของกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยี และจะป้องกันเมือง
น้ี ไว ้เพื่อเหน็แก่เราเอง และเพื่อเหน็แก่ ดาว ิดผู้ รบัใช ้ของ
เรา� � 7 และอสิยาห์บอกวา่ �เอาขนมมะเด่ือมาอนัหน่ึง�
เขาก็เอามาวางไวบ้นพระยอดน้ัน  พระองค์ จึงทรงหายเป็น
ปกติ 8 และ เฮ เซ คี ยาห์ ตรสั กับ อสิ ยาห ์วา่ �อะไร จะ เป็น
หมายสําคัญวา่พระเยโฮวาห์จะทรงรกัษาข้าพเจ้า และวา่
ข้าพเจ้าจะได้ขึ้นไปยงัพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ในว ันที ่ 
สาม � 9 และอสิยาหทู์ลวา่ � ต่อไปน้ี เป็นหมายสําคัญสําหรบั
พระองค์จากพระเยโฮวาห์  ท่ี พระเยโฮวาห์จะทรงกระทํา
ตามท่ี พระองค์ ทรงตรสั ไว้ คือวา่ จะให้ เงา คืบหน้าไปสิบ
ขัน้ หรอื ยอ้น กลับ มา สิบ ขัน้� 10 เฮ เซ คี ยาห์ตรสั ตอบ วา่
�เป็นการงา่ยท่ีเงาจะยาวออกไปอกีสิบขัน้  แต่  ให ้เงายอ้น
กลับมาสิบขัน้ต่างหาก� 11 และอสิยาห ์ผู้  พยากรณ์  ก็ รอ้งทูล
ต่อพระเยโฮวาห์ และพระองค์ทรงนําเงายอ้นกลับมาสิบขัน้
ซ่ึงเงาน้ันได้เลยไปในนาฬิกาแดดของอาหสั

เฮเซคียาหสํ์าแดงคลังทรพัยทั์ง้หมดของพระองค์ ให ้คน
จากบาบิโลนเหน็ (2 พศด 32:27-31)

12 คราว น้ัน เบ โร ดัค บา ลา ดัน โอรส ของ บา ลา ดัน กษั 
ตร ิย ์แห ่งบาบิ โลนทรงส่งราชสารและเครือ่งบรรณาการ
มายงัเฮเซคียาห์ เพราะพระองค์ทรงได้ย ินว ่า เฮเซคียาห์
ทรง ประชวร 13 และ เฮ เซ คี ยาห ์ได้ ทรง ต้อนรบั เขา และ
พระองค์ทรงพาเขาชมคลังทรพัย์ทัง้หมดของพระองค์  ให ้
ชมเงนิ  ทองคํา และเครือ่งเทศ และน้ํามันประเสรฐิ และ
คลังพระแสงของพระองค์ ทุ กอยา่งซ่ึ งม ีในท้องพระคลัง  
ไม่มี  สิ ่งใดท่ีในพระราชวงัหรอืในราชอาณาจักรของพระองค์
ทัง้สิน้ ซ่ึงเฮเซคียาห ์มิได้ สําแดงแก่ เขา 14  แล ้ วอ ิสยาห ์ผู้  
พยากรณ์  ก็  เข ้าเฝ้ากษั ตร ิย์เฮเซคียาห์ และทูลพระองค์ วา่ 
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�คนเหล่า น้ี ทูลอะไรบ้าง และเขามาเฝ้าพระองค์ แต่ ไหน 
� และ เฮ เซ คี ยาหต์ร ัสว ่า �เขา ได้ มา จาก เมือง ไกล จาก
บาบิ โลน � 15 ท่านทูลวา่ �เขาเหน็อะไรในพระราชวงัของ
พระองค์ บ้าง � และเฮเซคียาห์ตรสัตอบวา่ �เขาเหน็ ทุก
อยา่งในวงัของเรา  ไม่มี  สิ ่งใดในพระคลังของเราซ่ึงเรามิ ได้ 
สําแดงแก่ เขา � 16  แล ้ วอ ิสยาหทู์ลเฮเซคียาห ์วา่ �ขอทรงฟัง
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ 17  ดู  เถิด วนัเวลากําลังยา่งเข้า
มาเม่ือสรรพสิง่ทัง้สิน้ในวงัของเจ้า และสิง่ ซ่ึงบรรพบุรุษ
ของเจ้าได้สะสมจนถึงทุกวนัน้ี จะต้องถูกเอาไปยงับาบิ โลน 
 ไม่มี  สิ ่งใดเหลือเลย พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 18 และลูก
บางคนซ่ึงถือกําเนิดจากเจ้า  ผู้ ซ่ึงเกิดมาแก่ เจ้า จะถูกนํา
เอาไป และเขาจะเป็นขั นที ในวงัของกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิ โลน �
19  แล ้วเฮเซคียาห์ตรสักับอสิยาห ์วา่ �พระวจนะของพระเย
โฮวาห์ซ่ึงท่านกล่าวน้ั นก ็ ดี  อยู ่� เพราะพระองค์ ดําร ิ วา่ � ก็ดี  
แล ้วมิ ใช ่ หรอื ในเม่ื อม ีความอยูเ่ยน็เป็นสุขและความจรงิใน
วนัเวลาของเรา�

เฮเซคียาห ์สิน้พระชนม์ (2 พศด 32:32-33)
20 ส่วน พระ ราช กิจ นอก น้ัน ของ เฮ เซ คี ยาห์ และ ยุทธ

พลัง ทัง้ สิน้ ของ พระองค์ และ ท่ี พระองค์ ทรง สรา้ง สระ
และรางระบายน้ํานํา น้ําเข้ามาในกรุงอยา่งไร  มิได้ บันทึก
ไว้ ใน หนังสือ พงศาวดาร แห่ งกษั ตร ิย์ ประเทศ ยู ดาห ์หรอื 
21 และ เฮ เซ คี ยาห์ ทรง ล่วง หลับ ไป อยู่ กับ บรรพบุรุษ ของ
พระองค์ และ มนัส เสห์ โอรส ของ พระองค์ ขึ้น ครอบ ครอง
แทนพระองค์

21
 มน ัสเสห ์ได้ ครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พศด 33:1-9)
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1  มน ัสเสห ์มี พระชนมายุ สิ บสองพรรษาเม่ือพระองค์เริม่
ครอบครอง และพระองค์ทรงครอบครองในกรุงเยรูซาเล็ม
หา้ สิบ หา้ ปี พระมารดา ของ พระองค์ มี พระนาม วา่ เฮฟ ซี
บาห์ 2 และพระองค์ทรงกระทําสิง่ท่ีชัว่รา้ยในสายพระเนตร
ของพระเยโฮวาห์ ตามการกระทําอนัน่าสะอดิสะเอยีนของ
ประชาชาติ ซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงขับไล่ออกไปให้พ้นหน้า
ประชาชนอสิราเอล 3 เพราะพระองค์ทรงสรา้งปู ชน ียสถาน
สูง ซ่ึง เฮ เซ คี ยาห์ พระ ราช บิดา ของ พระองค์ ทรง ทําลาย
เสีย น้ัน ขึ้น ใหม่ และ พระองค์ ทรง สรา้ง แท่น บูชา สําหรบั
พระ บา อลั และ ทรง สรา้ง เสา รูป เคารพ  ดัง ท่ี อา หบั กษั 
ตร ิย ์แห ่ งอ ิส รา เอล ทรง กระทํา และ ทรง นมัสการ บรวิาร
ทัง้ สิน้ของฟ้าสวรรค์ และปรนนิบั ติ พระ เหล่า น้ัน 4 และ
พระองค์ทรงสรา้งแท่นบูชาในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์
ซ่ึงพระเยโฮวาห ์ได้ ตร ัสว ่า �เราจะบรรจุนามของเราไว้ใน
เยรูซาเล็ม� 5 และพระองค์ ได้ สรา้งแท่นบูชาสําหรบับรรดา
บรวิารแหง่ฟ้าสวรรค์ในลานทัง้สองของพระนิเวศแหง่พระ
เยโฮวาห์ 6 และพระองค์ ได้ ทรงถวายโอรสของพระองค์ ให ้ ลุ 
ยไฟ ถือฤกษ์ ยาม การใช ้เวทมนตร ์ ทรงเจ้าเข้าผี และพ่อมด
หมอผี  พระองค์ ทรงกระทําความชัว่รา้ยเป็ นอ ันมากในสาย
พระเนตรของพระเยโฮวาห์ ซ่ึงเป็นการยัว่ยุ ให ้ พระองค์ ทรง
กริว้โกรธ 7 ส่วนรูปเคารพสลักจากเสารูปเคารพท่ี พระองค์ 
ทรงสรา้งน้ัน  พระองค์ ทรงตัง้ไวใ้นพระนิเวศ คือพระนิเวศท่ี
พระเยโฮวาหต์รสักับดาวดิและซาโลมอนโอรสของพระองค์ 
วา่ �ในนิเวศน้ีและในเยรูซาเล็ม ซ่ึงเราได้เลือกออกจาก
ตระกูลทัง้สิน้ของอสิราเอล เราจะบรรจุนามของเราไว ้เป็น
นิตย ์ 8 เราจะไม่ เป็นเหตุให ้ เท ้าของอสิราเอลพเนจรออก
ไป จาก แผ่น ดิน ซ่ึง เรา ได้ ให ้กับ บรรพบุรุษ ของ เขา อกี ถ้า
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เขาเพียงแต่ระมัดระวงัท่ีจะกระทําตามทุกอยา่งซ่ึงเราได้
บัญชาเขา และตามราชบัญญั ติ ทัง้สิน้ซ่ึงโมเสสผู้ รบัใช ้ของ
เราบัญชาเขา� 9  แต่ เขามิ ได้  ฟัง และมนัสเสห ์ได้ ชกัจูงเขาให้
กระทําชัว่มากยิง่ไปกวา่บรรดาประชาชาติ ซ่ึงพระเยโฮวาห์
ทรง ทําลาย เสีย ต่อ หน้า ประชาชน อสิราเอล ได้ เคย กระทํา
แล้วเสี ยอ ีก

พระเจ้าทรงเตือนเรือ่งความชัว่รา้ยของมนัสเสห์
10 และพระเยโฮวาหต์รสัโดยเหล่าผู้ พยากรณ์  ผู้รบัใช ้ของ

พระองค์ วา่ 11 �เพราะมนัสเสห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห ์ได้ กระทํา
การอนัน่าสะอดิสะเอยีนเหล่าน้ี และได้ ประพฤติ ชัว่รา้ยยิง่
กวา่สิง่ทัง้ปวงท่ีคนอาโมไรต์ ได้  กระทํา  ผู้ ซ่ึงอยู ่มาก ่อนพ
ระองค์ และได้ทรงกระทําให ้ยู ดาห์ ทําบาปด้วยรูปเคารพ
ทัง้หลายของพระองค์ อกีด้วย 12 เพราะฉะน้ันพระเยโฮวาห์
พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลตร ัสด ังน้ี วา่ � ดู  เถิด เรากําลังนําเหตุ
รา้ยมาถึงเยรูซาเล็มและยูดาห์ อยา่งท่ี ผู้ ใดซ่ึงได้ยนิแล้วหู
ทัง้สองของเขาจะซ่าไป 13 และเราจะเอาเชอืกอยา่งท่ีวดั
กรุงสะมาเรยีขึงเหนือกรุงเยรูซาเล็ม และใช้ ลู กด ่ิงอยา่ง
ท่ีวดัราชวงศ์อาหบั และเราจะล้างเยรูซาเล็มอยา่งเขาล้าง
ชาม ล้างและพลิกควํา่ 14 และเราจะทอดทิง้มรดกส่วนท่ี
เหลือของเรา และมอบเขาไวใ้นมือศั ตรู ของเขา และเขาทัง้
หลายจะเป็นเหยื่อ และเป็นของรบิของศั ตรู ทัง้สิน้ของเขา
15 เพราะเขาได้กระทําสิง่ ท่ีชัว่รา้ยในสายตาของเรา และ
ได้ ยัว่ยุ  ให ้เราโกรธ  ตัง้แต่  วนัท่ี บรรพบุรุษของเขาออกจาก
อยีปิต์ กระทัง่ถึงทุกวนัน้ี� �

 มน ัสเสห์  ผู้ กระทําให้โลหติตก  สิน้พระชนม์ (2 พศด
33:18-20)



2  พงศ์  กษัตรยิ ์21:16 lxxv 2  พงศ์  กษัตรยิ ์21:23

16 ยิง่กวา่ น้ันมนัสเสห ์ได้ ทรงกระทําให้โลหติท่ี ไร ้ความ
ผิดตกเป็ นอ ันมาก จนเต็มเยรูซาเล็มจากปลายข้างหน่ึงถึง
ปลายอกีข้างหน่ึง นอกเหนือจากบาปท่ี พระองค์ ทรงกระทํา
ให ้ยู ดาห์ทําด้วย โดยประพฤติ สิ ่งท่ีชัว่รา้ยในสายพระเนตร
ของพระเยโฮวาห์ 17 ส่วนพระราชกิจนอกน้ันของมนัสเสห์
และบรรดาสิง่ซ่ึงพระองค์ทรงกระทํา และบาปซ่ึงพระองค์
ทรงกระทํา  มิได้ บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งกษั ตร ิ
ย์ประเทศยูดาห ์หรอื 18 และมนัสเสห์ทรงล่วงหลับไปอยู่
กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาฝังไว้ในพระอุทยานรมิ
พระราชวงัของพระองค์ในสวนของอุสซา และอาโมนโอรส
ของพระองค์ ได้ ขึ้นครอบครองแทนพระองค์

อาโมนได้ครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พศด 33:20-23)
19 อาโมนมีพระชนมายุ ย ่ี สิ บสองพรรษาเม่ือพระองค์เริม่

ครอบครอง และพระองค์ทรงครอบครองในกรุงเยรูซาเล็ม
สองปี พระมารดาของพระองค์ มี พระนามวา่ เมชุลเลเมท
บุตรสาวของฮารูสชาวโยทบาห์ 20 และพระองค์ทรงกระทํา
สิง่ท่ีชัว่รา้ยในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ อยา่งมนัส
เสห ์บิ ดาของพระองค์ ได้ ทรงกระทํา 21  พระองค์ ทรงดําเนิน
ในทางทัง้สิน้ซ่ึ งบ ิดาของพระองค์ทรงดําเนิน และปรนนิบั ติ  
รู ปเคารพซ่ึ งบ ิดาของพระองค์ทรงปรนนิบั ติ และนมัสการ
รูปเหล่าน้ัน 22  พระองค์ ทรงทอดทิง้พระเยโฮวาห์พระเจ้า
แหง่บรรพบุรุษของพระองค์ และมิ ได้ ทรงดําเนินในมรรคา
ของพระเยโฮวาห์

อา โมน สิน้พระชนม์ โย สิ ยาห ์ได้ ครอบ ครอง แทน
พระองค์ (2 พศด 33:24-25)

23 และ ข้าราชการ ของ อา โมน ได้ รว่ม กัน คิด กบฏ ต่อ
พระองค์ และประหารกษั ตร ิย์ ในพระราชวงัของพระองค์ 
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เสีย 24  แต่ ประชาชนแหง่แผ่นดินได้ประหารทุกคนท่ีรว่ม
กัน คิด กบฏ ต่อ กษั ตร ิย์ อา โมน และ ประชาชน แหง่ แผ่น
ดินได้ ตัง้ โย สิยาห์ โอรสของพระองค์ ให ้เป็นกษั ตร ิย์แทน
พระองค์ 25 ส่วนพระราชกิจนอกน้ันของอาโมนซ่ึงพระองค์
ทรงกระทํา  มิได้ บันทึกไวใ้นหนังสือพงศาวดารแห่งกษั ตร ิย์
ประเทศยูดาห ์หรอื 26 และเขาฝังไว้ในอุโมงค์ของพระองค์
ในสวนของอุสซา และโยสิยาห์โอรสของพระองค์ ได้ ครอบ
ครองแทนพระองค์

22
โยสิยาห ์ได้ ครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พศด 34:1)

1 โยสิยาห ์มี พระชนมายุแปดพรรษาเม่ือเริม่ครอบครอง
และพระองค์ทรงครอบครองในกรุงเยรูซาเล็มสามสิบเอด็ปี
พระมารดาของพระองค์ มี พระนามวา่ เยดีดาห ์บุ ตรสาวของ
อาดายาห์ชาวโบสคาท 2 และพระองค์ ได้ ทรงกระทําสิง่ ท่ี 
ถู กต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และทรงดําเนิน
ในมรรคาทัง้สิน้ของดาวดิบรรพบุรุษของพระองค์ และมิ ได้ 
ทรงหนัไปทางขวามือหรอืซ้ายมือ

การซ่อมแซมพระว ิหาร (2 พศด 34:8-13)
3 และอยู่มาในปี ท่ี  สิ บแปดแหง่รชักาลกษั ตร ิย์โยสิยาห์

 กษัตรยิ ์ทรงใช้ชาฟานบุตรชายอาซาลิยาห์  บุ ตรชายเมชุ
ลลามราชเลขา ไปยงัพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ รบัสัง่
วา่ 4 �จงขึ้นไปหาฮิลคียาห์มหาปุโรหติ  เพื่อ ให ้ท่านรวม
เงนิ ซ่ึง เขานําเข้ามาในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ ซ่ึง ผู้
รกัษาธรณี ประตู  ได้  เก ็บจากประชาชน 5 และให้มอบไว้ใน
มือของคนงานผู้ ดู แลพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และให้
เขาจ่ายแก่คนงานผู้ ท่ีอยู ่  ณ พระนิเวศของพระเยโฮวาห์  
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ท่ี ทําการซ่อมแซมพระนิเวศอยู่ 6 คือให ้แก่  ชา่งไม้ และแก่ 
ชา่งก่อสรา้ง และแก่ ชา่งปูน ทัง้สําหรบัซ้ือตัวไม้และหนิสกัด
เพื่อซ่อมแซมพระนิเวศ� 7  แต่  ไม่ได้  ขอบ ัญชีจากเขาเรือ่งเง ิ
นที ่จ่ายใส่มือของเขา เพราะเขากระทําด้วยความสัตย ์ซ่ือ 

พวก เขา ได้ พบ พระ ราช บัญญั ติ ของ โมเสส (2 พศด
34:14-15)

8 และฮิลคียาห์มหาปุโรหติพู ดก ับชาฟานราชเลขาวา่
�ข้าพเจ้า ได้พบหนังสือพระราชบัญญั ติ ในพระนิเวศของ
พระเยโฮวาห�์ และฮิลคียาห ์ได้ มอบหนังสือน้ันให้ชาฟาน
และท่านก็ อา่น 9 และชาฟานราชเลขาได้ เข ้าเฝ้ากษั ตร ิย์
และทูลรายงานต่อกษั ตร ิย ์อ ี กวา่ � ผู้รบัใช ้ของพระองค์ ได้ 
เทเง ินที ่พบในพระนิเวศออก และได้มอบไว้ในมือของคน
งานผู้ ดู แลพระนิเวศของพระเยโฮวาห�์ 10  แล ้วชาฟาน
ราชเลขาได้ทูลกษั ตร ิย ์วา่ �ฮิลคียาห ์ปุ โรหติได้มอบหนังสือ
แก่ข้าพระองค์ม้วนหน่ึง� และชาฟานก็อา่นถวายกษั ตร ิย์
11 และอยู่มาเม่ือกษั ตร ิย ์ได้ ฟังถ้อยคําของหนังสือแหง่พระ
ราชบัญญั ติ  พระองค์ ทรงฉีกฉลองพระองค์ 12 และกษั ตร ิ
ย์ทรงบัญชาฮิลคียาห ์ปุ โรหติ และอาหคัิมบุตรชายชาฟาน
และอคัโบร ์บุ ตรชายมีคายาห์ และชาฟานราชเลขา และอา
สายาห ์ผู้รบัใช ้ของกษั ตร ิย์ รบัสัง่วา่ 13 �จงไปทูลถามพระ
เยโฮวาห ์ให ้ เรา  ให ้ประชาชนและให ้ยู ดาห์ทัง้หมดเก่ียวกับ
ถ้อยคําในหนังสือน้ี ท่ี  ได้  พบ  เพราะวา่ พระพิโรธของพระเย
โฮวาหซ่ึ์งพลุ่งขึ้นต่อเราทัง้หลายน้ันใหญห่ลวงนัก เพราะวา่
บรรพบุรุษของเรามิ ได้ เชื่อฟังถ้อยคําของหนังสือน้ี กระทํา
ทุกสิง่ซ่ึงเขียนไว ้เก ่ียวกับเราทัง้หลาย� 14 ฮิลคียาห ์ปุ โรหติ
และอาหคัิม และอคัโบร์ และชาฟาน และอาสายาห์  ได้ ไป
หาฮุลดาห์หญิงผู้ พยากรณ์ ภรรยาของชลัลูม  บุ ตรชายของ
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ทิกวาห ์บุ ตรชายฮารฮ ัสผ ู้ ดู แลตู้ เส้ือ (เวลาน้ันนางอยู่ ใน
เยรูซาเล็มแขวงสอง� และเขาทัง้หลายได้สนทนากับนาง

 คําพยากรณ์ ของนางฮุลดาห์ (2 พศด 34:22-28)
15 และนางตอบพวกเขาวา่ �พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ 

ิสราเอลตร ัสด ังน้ี วา่ �จงบอกชายคนท่ี ใช ้พวกเจ้ามาหาเรา
น้ั นว ่า 16 �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด เราจะนําเหตุ
รา้ยมาเหนือสถานท่ี น้ี และเหนือชาวเมืองน้ี ตามบรรดา
ถ้อยคําในหนังสือซ่ึงกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห ์ได้ อา่นน้ัน 17 เพราะ
เขาทัง้หลายได้ทอดทิง้เรา และได้เผาเครือ่งหอมถวายพระ
อื่น เพื่อเขาจะได้กระทําใหเ้ราโกรธด้วยผลงานทัง้สิน้แห ่งม 
ือของเขา เพราะฉะน้ันความพิโรธของเราจึงจะพลุ่งขึ้นต่อ
สถานท่ี น้ี และจะดับเสียไม่ ได้ � 18  แต่ ฝ่ายกษั ตร ิย ์แห ่งยู
ดาห ์ผู้  ได้ ส่งเจ้ามาถามพระเยโฮวาห ์น้ัน  เจ้ าจงไปบอกเขา
วา่ �พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลตร ัสด ังน้ี วา่  เก ่ีย
วกับเรือ่งถ้อยคําท่ี เจ้ าได้ ยนิ 19 เพราะจิตใจของเจ้าออ่นโยน
และเจ้าได้ถ่อมตัวลงต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เม่ือเจ้า
ได้ยนิเรากล่าวต่อต้านสถานท่ี น้ี และต่อต้านชาวเมืองน้ีวา่
เขาจะต้องกลายเป็ นที ่รกรา้งและท่ี ถู กสาป และเจ้าได้ฉีก
เส้ือและรอ้งไหต่้อหน้าเรา เราก็ ได้ ยนิเจ้าแล้วด้วย พระเยโฮ
วาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 20  เพราะฉะน้ัน  ดู  เถิด เราจะรวบเจ้าไป
ไวกั้บบรรพบุรุษของเจ้า และเจ้าจะถูกรวบไปย ังอ ุโมงค์ของ
เจ้าอยา่งสันติ และตาของเจ้าจะไม่ เห ็นเหตุรา้ยทัง้สิน้ซ่ึง
เราจะนํามาเหนือท่ี น้ี � � � และเขาทัง้หลายก็ ได้ นําถ้อยคํา
เหล่าน้ันมาทูลกษั ตร ิย ์อกี 

23
การ อา่น พระ ราช บัญญั ติ  ให ้ประชาชน ฟัง (2 พศด
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34:29-30)
1  แล ้วกษั ตร ิย์ทรงใช้ และบรรดาผู้ ใหญ่ ของยูดาห์และ

เยรูซาเล็มได้มาชุ มน ุมกับพระองค์ 2 และกษั ตร ิย์เสด็จขึ้น
ไปยงัพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และคนยูดาห ์ทัง้สิน้ และ
บรรดา ชาว กรุง เยรูซาเล็ม พรอ้ม กับ พระองค์ และ ปุโรหติ
และผู้ พยากรณ์ และประชาชนทัง้ปวงทัง้เล็กและใหญ่ และ
พระองค์ทรงอา่นถ้อยคําทัง้หมดในหนังสือพันธสัญญา ซ่ึง
ได้พบในพระนิเวศของพระเยโฮวาห ์ให ้เขาฟัง 3 และกษั 
ตร ิย์ทรง ประทับ ยนื ข้าง เสา และ ทรง กระทํา พันธ สัญญา
ต่อ พระ พักตร์พระ เย โฮ วาห ์วา่ จะ ดําเนิน ตาม พระ เย โฮ
วาห์ และรกัษาพระบัญญั ติ พระโอวาทและกฎเกณฑ์ของ
พระองค์ด้วยสุดพระจิตสุดพระทัยของพระองค์ จะปฏิบั ติ 
ตามถ้อยคําของพันธสัญญาน้ี ซ่ึงเขียนไวใ้นหนังสือน้ี และ
ประชาชนทัง้ปวงก็ เข ้าส่วนในพันธสัญญาน้ัน

โย สิ ยาห์ นํา คน อสิราเอล ใน การ ปฏิ รู ป ใหม่ (2 พศด
34:33)

4 และกษั ตร ิย์ทรงบัญชาฮิลคียาห์มหาปุโรหติ และพวก
ปุโรห ิตรอง และผู้รกัษาธรณี ประตู  ให ้นําเครือ่งใช้ทัง้สิ ้นที 
่ทําขึ้นสําหรบัพระบาอลั สําหรบัเสารูปเคารพ และสําหรบั
บรรดาบรวิารของฟ้าสวรรค์ออกมาจากพระวหิารของพระ
เยโฮวาห์  พระองค์ ทรงเผาเสีย ท่ีภายนอกกรุงเยรูซาเล็ม
ในทุ่งนาแหง่ขิดโรน และขนมูลเถ้าของมันไปยงัเบธเอล
5 และพระองค์ทรงกําจัดปฏิมากรปุโรหติ  ผู้ ซ่ึงบรรดากษั ตร ิ
ย ์แห ่งยูดาห ์ได้  สถาปนา  ให ้เผาเครือ่งหอมในปู ชน ียสถาน
สูงท่ีหวัเมืองแหง่ยูดาห์ และรอบๆกรุงเยรูซาเล็ม ทัง้คนเห
ล่าน้ั นที ่เผาเครือ่งหอมถวายพระบาอลั ถวายดวงอาทิตย์
 ดวงจันทร ์ และหมู่ดาวประจําราศี และบรวิารทัง้ สิน้ของ
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ฟ้าสวรรค์ 6 และพระองค์ทรงนําเสารูปเคารพออกมาจาก
พระนิเวศของพระเยโฮวาห์ ภายนอกเยรูซาเล็มถึงลําธาร
ขิด โรน และเผาเสีย ท่ี ลําธารขิด โรน และทรงทุบให้ เป็น
ผงคลี และเหวีย่งผงคลี น้ันลงบนหลุมศพของคนสามัญ
7 และพระองค์ทรงทําลายเรอืนกะเทย ซ่ึงอยู่ข้างพระนิเวศ
ของพระเยโฮวาห ์เสีย เป็ นที ่ ท่ี  ผู้ หญิงทอม่านสําหรบัเสา
รูปเคารพ 8 และพระองค์ทรงให ้ปุ โรหติทัง้หมดออกจากหวั
เมืองยูดาห์ และทรงกระทําให ้ปู  ชน ียสถานสูงเสียความศั 
กด ิ ์สิทธิ ์คือท่ี ท่ี  ปุ โรหติได้เผาเครือ่งหอม  ตัง้แต่ เมืองเกบาถึง
เบเออรเ์ชบา และพระองค์ทรงทําลายปู ชน ียสถานสูงของ
ประตู เมือง ซ่ึงอยูต่รงทางเข้าประตูโยชูวาผู้วา่ราชการเมือง
ซ่ึงอยู่ทางซ้ายมือท่ี ประตูเมือง 9 ถึงอยา่งไรก็ ดี  ปุ โรหติแหง่
ปู ชน ียสถานสู งม ิ ได้ ขึ้นไปยงัแท่นบูชาแหง่พระเยโฮวาห์ใน
กรุงเยรูซาเล็ม  แต่ เขาทัง้หลายกินขนมปังไรเ้ชื้อท่ามกลาง
พวกพี่ น้องของเขา เอง 10 และทรงกระทํา ให้ โท เฟทเสีย
ความศั กด ์ิ สิทธิ ์ คือท่ี ท่ี หุบเขาบุตรแหง่ฮินโนม เพื่อจะไม่ 
มี  ผู้ ใดถวายบุตรชายหญิงของตนให ้ลุ ยไฟต่อพระโมเลค
11 และพระองค์ทรงกําจั ดม ้าซ่ึงบรรดากษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห ์ได้ 
ถวายแก่ ดวงอาทิตย ์ ท่ี ตรงทางเข้าพระนิเวศของพระเยโฮ
วาห์ ข้างหอ้งนาธนัเมเลคข้าราชสํานัก ซ่ึงอยูใ่นบรเิวณ และ
พระองค์ทรงเผารถรบของดวงอาทิตย ์เสียด ้วยไฟ 12 และ
แท่นบนหลังคาหอ้งชัน้บนของอาหสั ซ่ึงบรรดากษั ตร ิย์ของ
ยูดาห ์ได้ สรา้ง ไว้ และแท่นบูชา ซ่ึงมนัสเสห ์ได้ สรา้งไว้ใน
ลานทัง้สองของพระนิเวศแหง่พระเยโฮวาห์  กษัตรยิ ์ทรง
ดึงลงมาให้หกัเสียท่ี น่ัน และทรงเหวีย่งผงคลีของมันลงไป
ในลําธารขิดโรน 13 และกษั ตร ิย์ทรงกระทําให ้ปู  ชน ียสถาน
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สูงซ่ึงอยู ่หน ้ากรุงเยรูซาเล็มเสียความศั กด ์ิ สิทธิ ์ซ่ึงอยู่ทาง
มือขวาของภูเขาพินาศ ซ่ึงซาโลมอนกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล
ได้สรา้งสําหรบัพระอชัโทเรทสิง่น่าสะอดิสะเอยีนของคนไซ
ดอน และสําหรบัพระเคโมชสิง่น่าสะอดิสะเอยีนของคนโม
อบั และสําหรบัพระมิลโคมสิง่น่าสะอดิสะเอยีนของชนอมั
โมน 14 และพระองค์ทรงทุบเสาศั กด ์ิ สิทธิ ์เป็นชิน้ๆ และตัด
เหล่าเสารูปเคารพลงเสีย และเอากระดูกมนษุย์ถมท่ี น้ัน 
15 ยิง่กวา่น้ั นอ ีกแท่นบูชาท่ีเบธเอล  ปู  ชน ียสถานสูงซ่ึงเยโร
โบอมับุตรชายเนบัทได้ตัง้ไว้  ผู้ ซ่ึงกระทําใหอ้สิราเอลทําบาป
ด้วย  พระองค์ ทรงรือ้แท่นบูชากับปู ชน ียสถานสูงน้ันลงและ
ทรงเผาปู ชน ียสถานสูงน้ัน บดให้เป็นผงคลีและพระองค์
ทรงเผาเสารูปเคารพเสียด้วย 16 และเม่ือโยสิยาห์ทรงหนั
พระพักตร์  พระองค์ ทอดพระเนตรอุโมงค์ฝังศพอยูบ่นภู เขา 
และพระองค์ทรงใช ้ให ้ไปเอากระดูกออกมาเสียจากอุโมงค์
และเผาเสียบนแท่นบู ชา และทรงกระทําให้เสียความศั กด ์ิ 
สิทธิ ์ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ซ่ึงคนแหง่พระเจ้าได้
ป่าวรอ้งไว้  ผู้ ซ่ึงป่าวรอ้งถึงสิง่เหล่าน้ี 17  แล ้วพระองค์ตร ั
สว ่า � อนสุาวรยี ์ ท่ี เรามองเหน็ข้างโน้นคืออะไร� คนเมืองน้ั 
นก ็ทูลพระองค์ วา่ �เป็ นอ ุโมงค์ฝังศพของคนแหง่พระเจ้า
ผู้มาจากยูดาห์ และได้ป่าวรอ้งถึงสิง่เหล่าน้ี ซ่ึงพระองค์ ได้ 
ทรงกระทําต่อแท่นบูชาท่ีเบธเอล� 18 และพระองค์ตร ัสว ่า
� ให ้เขาอยู ่ท่ี  น่ันแหละ อยา่ให ้ผู้ ใดยา้ยกระดูกของเขา� เขา
ทัง้หลายจึงทิง้กระดูกของเขาไว้อยา่งน้ันพรอ้มกับกระดูก
ของ ผู้ พยากรณ์  ผู้ ออก มา จาก สะ มา เรยี 19 โย สิ ยาห์ทรง
กําจัดนิเวศทัง้สิน้ของปู ชน ียสถานสูงท่ี อยู ่ในหวัเมืองสะมา
เรยี ซ่ึงบรรดากษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลได้ทรงสรา้งไว้กระทํา
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ให้พระเยโฮวาห์ทรงกริว้  พระองค์ ทรงกระทํา ต่อ ท่ี เหล่ า
น้ันตามทุกอยา่ง ท่ี พระองค์ ทรงกระทํา ท่ี เบธเอล 20 และ
พระองค์ทรงประหารปุโรหติทัง้ปวงแหง่ปู ชน ียสถานสูงซ่ึง
อยู ่ท่ี น่ันเสียบนแท่นบู ชา และเผากระดูกคนเสียบนน้ัน  แล 
้วพระองค์ ก็ เสด็จกลับกรุงเยรูซาเล็ม

การถือเทศกาลปัสกา (2 พศด 35:1-19)
21 และกษั ตร ิย์ทรงบัญชาประชาชนทัง้ปวงวา่ �จงถือเท

ศกาลปัสกาถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า  ดังท่ี  เข 
ียนไว้ในหนังสือพันธสัญญาน้ี� 22 เพราะวา่เทศกาลปัสกา
อยา่งน้ี มิได้ ถื อก ันมาตัง้แต่ สม ัยผู้ วนิ ิจฉัยผู้ ท่ี ครอบครอง
อสิราเอล หรอืระหวา่งสมัยบรรดากษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล
หรอืกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์ 23  แต่ ในปี ท่ี  สิ บแปดแหง่รชักาล
กษั ตร ิย์โยสิยาห ์ได้ ถือเทศกาลปัสกาน้ีถวายแด่พระเยโฮ
วาห์ ในกรุงเยรูซาเล็ม 24 ยิง่กวา่ น้ั นอ ีกโยสิยาห ์ได้ กําจัด
คนทรง และแม่ มด และเทราฟิม และรูปเคารพ และบรรดา
สิง่ น่า สะอดิสะเอยีน ซ่ึง เห ็นก ัน อยู่ ใน แผ่น ดิน ยู ดาห์ และ
ในกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อพระองค์จะทรงสถาปนาถ้อยคําแหง่
พระราชบัญญั ติ ซ่ึงเขียนอยู่ ในหนังสือท่ีฮิลคียาห ์ปุ โรหติ
ได้พบในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ 25 ก่อนพระองค์ หาม 
ี กษัตรยิ ์ องค์ ใด เหมือน พระองค์ ไม่  ผู้ ซ่ึง หนั หา พระ เย โฮ
วาห์ ด้วยสุดพระจิตสุดพระทัย และด้วยสิน้ สุดพระกําลัง
ตามพระราชบัญญั ติ ทัง้สิน้ของโมเสส หรอืผู้ ท่ี  เก ิดมาทีหลัง
พระองค์  ก็  ไม่มี ใครเหมือนพระองค์ 26 ถึงกระน้ันพระเยโฮ
วาห ์มิได้ ทรงหนัจากพระพิโรธอนัแรงกล้าและยิง่ใหญ่ของ
พระองค์ พระพิโรธของพระองค์ ได้  พลุ ่งขึ้นต่อยูดาห์ ด้วย
การกระทําทัง้สิน้ของมนัสเสห์อนัเป็นเหตุ ให ้ พระองค์ ทรง
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พระพิโรธ 27 และพระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �เราจะให ้ยู ดาหอ์อก
เสียจากสายตาของเราด้วย  ดังท่ี เราได้กระทําให้อสิราเอล
ออกเสีย และเราจะเหวีย่งเมืองน้ีซ่ึงเราได้เลือกออกไปเสีย
คือเยรูซาเล็ม กั บน ิเวศซ่ึงเราได้บอกวา่ �นามของเราจะอยู ่
ท่ีน่ัน � �

 กษัตรยิ ์โยสิยาห ์สิน้พระชนม์ (2 พศด 35:20-27)
28 ส่วนพระราชกิจนอกน้ันของโยสิยาห์ และบรรดาสิง่ซ่ึง

พระองค์ทรงกระทํา  มิได้ บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่
งกษั ตร ิย์ประเทศยูดาห ์หรอื 29 ในสมัยของพระองค์  ฟาโรห ์
เนโคกษั ตร ิย์ของอยีปิต์เสด็จขึ้นไปยงักษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยี
ถึงแม่น้ํายูเฟรติส  กษัตรยิ ์โยสิยาห์เสด็จไปปะทะพระองค์
และเม่ือฟาโรห์ เนโคทรงเหน็พระองค์ ก็ ประหารพระองค์ 
เสียที ่เมืองเมกิดโด 30 ข้าราชการของพระองค์ ก็ นําพระศพ
ใส่รถรบไปจากเมืองเมกิดโด และนํามายงักรุงเยรูซาเล็ม
และฝังไว้ในอุโมงค์ของพระองค์ และประชาชนแหง่แผ่น
ดินน้ั นก ็รบัเยโฮอาหาสโอรสโยสิยาห ์เจ ิ มท ่านไว้ และตัง้
ท่านใหเ้ป็นกษั ตร ิยแ์ทนราชบิดาของท่าน

 ฟาโรห ์ปลดกษั ตร ิยเ์ยโฮอาหาสออกจากราชสมบั ติ (2
พศด 36:1-2)

31 เย โฮ อา หาส มี พระ ชนมายุ ย ่ี สิ บ สาม พรรษา เม่ือ
พระองค์ทรงเริม่ครอบครอง และพระองค์ทรงครอบครอง
ใน กรุง เยรูซาเล็ม สาม เดือน พระมารดา ของ พระองค์ มี 
พระนาม วา่  ฮาม ุทา ลบุต รสาว ของ เยเร มีย์ ชาว ลิ บนาห์
32 และ พระองค์ ทรง กระทํา สิง่ ท่ี ชัว่ รา้ย ใน สาย พระเนตร
ของพระเยโฮวาห์ ตามทุกสิง่ซ่ึงบรรพบุรุษของพระองค์ ได้  
กระทํา 33 และฟาโรห์เนโคก็จับพระองค์ขังไว ้ท่ี รบิลาห์ใน
แผ่นดินฮามัท เพื่ อม ิ ให ้ พระองค์ ครอบครองในเยรูซาเล็ม
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และกําหนดบรรณาการจากแผ่นดินน้ันเป็นเงนิหน่ึงรอ้ย
ตะลันต์ และทองคําหน่ึงตะลันต์

เยโฮยาคิมครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พศด 36:4-5)
34 และฟาโรห์เนโคทรงตัง้เอลียาคิมโอรสโยสิยาห์เป็นก

ษั ตร ิย์แทนโยสิยาห ์บิ ดาของท่าน และเปล่ียนชื่อของท่าน
เป็นเยโฮยาคิม  แต่  ได้ พาเยโฮอาหาสไปเสีย และท่านมาถึ งอ 
ียปิต์และสิน้ชวีติเสียท่ี น่ัน 35 และเยโฮยาคิมก็มอบเงนิและ
ทองคําแก่ ฟาโรห ์ แต่  พระองค์ ทรงเก็บภาษีจากชาวแผ่นดิน
เพื่อมอบเงนิตามบัญชาของฟาโรห์  พระองค์ ทรงเรง่รดัเอา
เงนิและทองคําของประชาชนแหง่แผ่นดินน้ัน จากทุกคน
ตามการประเมิน เพื่อมอบแก่ ฟาโรห ์เนโค 36 เยโฮยาคิมมี
พระชนมายุ ย ่ี สิ บหา้พรรษาเม่ือพระองค์ทรงเริม่ครอบครอง
และพระองค์ทรงครอบครองในกรุง เย รูซาเล็ มสิ บเอด็ ปี
พระมารดาของพระองค์ มี พระนามวา่ เศบูดาห ์บุ ตรสาวเป
ดายาห์ชาวรู มาห ์ 37 และพระองค์ทรงกระทําสิง่ ท่ีชัว่รา้ย
ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตามทุกสิง่ซ่ึงบรรพบุรุษ
ของพระองค์ ได้ ทรงกระทํา

24
เยโฮยาคิมรบัใชเ้นบูคัดเนสซาร์ (2 พศด 36:6-7)

1 ในรชักาลของพระองค์ เนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ แห ่งบา
บิโลนยกขึ้นมา และเยโฮยาคิมเป็นคนใช้ของพระองค์สาม
ปี  แล ้ วท ่านก็ กล ับกบฏต่อพระองค์ 2 และพระเยโฮวาห์
ทรงใช้พวกคนเคลเดีย และพวกคนซีเรยี และพวกคนโม
อบั และพวกคนอมัโมนมาต่อสู้กั บท ่าน และทรงใช้เขาทัง้
หลายไปต่อสู้ ยู ดาห์เพื่อจะทําลายเสีย ตามพระวจนะของ
พระเยโฮวาห์ซ่ึงพระองค์ตรสัโดยบรรดาผู้ พยากรณ์  ผู้รบัใช ้
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ของพระองค์ 3  แท้  จร ิงเหตุ การณ์  น้ี  เก ิดขึ้ นก ับยูดาห์ตามพ
ระบัญชาของพระเยโฮวาหเ์พื่อจะใหเ้ขาออกไปเสียจากสาย
พระเนตรของพระองค์ เพราะบรรดาบาปของมนัสเสห์ ตาม
ทุกอยา่งซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงกระทํา 4 และเพราะโลหติท่ี ไร ้
ความผิดซ่ึงท่านได้ ทําให ้หลัง่น้ันด้วย เพราะท่านได้กระทํา
ให้โลหติไรค้วามผิดตกเต็มเยรูซาเล็ม และพระเยโฮวาห ์ไม่ 
ทรงอภัย 5 ส่วนพระราชกิจนอกน้ันของเยโฮยาคิม และ
บรรดาสิง่ ซ่ึงพระองค์ทรงกระทํา  มิได้ บันทึกไว้ในหนังสือ
พงศาวดารแหง่กษั ตร ิยป์ระเทศยูดาห ์หรอื 

เยโฮยาคิ มสิ ้นพระชนม์ รชัสมัยของเยโฮยาคีน (2 พศด
36:8-9)

6 เย โฮ ยาคิ ม จึง ทรง ล่วง หลับ ไป อยู่ กับ บรรพบุรุษ ของ
พระองค์ และเยโฮยาคีนโอรสของพระองค์ขึ้นครอบครอง
แทนพระองค์ 7 และกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ียปิต์ มิได้ ทรงยกออก
มาจากแผ่นดินของพระองค์ อกี เพราะกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิ
โลนได้ยดึแดนทัง้สิน้ซ่ึงเป็นของกษั ตร ิย ์อยีปิต์  ตัง้แต่  แม่น 
ํ้าอยีปิต์ถึงแม่น้ํายูเฟรติส 8 เยโฮยาคี นม ีพระชนมายุ สิ บ
แปดพรรษาเม่ือพระองค์ทรงเริม่ครอบครอง และพระองค์
ทรงครอบครองในกรุงเยรูซาเล็มสามเดือน พระมารดาของ
พระองค์ มี พระนามวา่ เนหุชทาบุตรสาวของเอลนาธนัชาว
เยรูซาเล็ม 9 และ พระองค์ ทรง กระทํา สิง่ ท่ี ชัว่ รา้ย ใน สาย
พระเนตร ของ พระ เย โฮ วาห์ ตาม ทุก สิง่ ซ่ึง ราช บิดา ของ
พระองค์ทรงกระทํา 10 คราวน้ันข้าราชการของเนบูคัดเนส
ซาร ์กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิโลนยกขึ้นมายงักรุงเยรูซาเล็ มล ้อม
กรุงไว้

เนบูคัดเนสซารส่์งชาวเยรูซาเล็มหลายคนไปเป็นเชลย
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11 และเนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิโลนเสด็จมาท่ี
เมืองน้ัน ขณะเม่ือข้าราชการของพระองค์ยงัล้อมเมืองอยู่
12 และ เย โฮ ยา คี นกษั ตร ิย ์แห ่ง ยู ดาห์ทรง มอบ พระองค์ 
แก่  กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิ โลน  พระองค์  เอง และพระมารดาของ
พระองค์ และ ข้าราชการ ของ พระองค์ และ เจ้า นาย ของ
พระองค์ และ ข้า ราช สํานัก ของ พระองค์  กษัตรยิ ์ แห ่งบา
บิ โลนจับพระองค์เป็นนักโทษในปี ท่ี แปดแหง่รชักาลของ
พระองค์ 13  ได้ ขนเอาบรรดาทรพัย ์สิ นในพระนิเวศของพระ
เยโฮวาห์ และทรพัย ์สิ นในสํานักพระราชวงั และตัดบรรดา
เครือ่งใช้ทองคําเป็นชิน้ๆ ซ่ึงซาโลมอนกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสรา
เอลทรงสรา้งไว้ในพระวหิารของพระเยโฮวาห์  ดังท่ี พระเย
โฮวาหต์รสัไวก่้อนแล้ว 14  พระองค์ ทรงกวาดชาวเยรูซาเล็ม
ไปหมด ทัง้เจ้านายทัง้ปวง และทแกล้วทหารทัง้หมด เป็น
เชลยหน่ึงหม่ืนคน  มี ชา่งฝีมือและชา่งเหล็กทัง้หมด  ไม่มี  ผู้ 
ใดเหลือนอกจากประชาชนท่ีจนท่ีสุดแหง่แผ่นดิน 15 และ
พระองค์นําเยโฮยาคีนไปยงับาบิ โลน ทัง้พระชนนี บรรดา
พระมเหสี ข้าราชสํานักของพระองค์ และบุคคลชัน้หวัหน้า
ของแผ่นดิน  พระองค์ จับเป็นเชลยจากกรุงเยรูซาเล็มถึงบา
บิ โลน 16 และกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิโลนทรงนําเชลยมายงับาบิ 
โลน คือทแกล้วทหารทัง้หมดเจ็ดพันคน และชา่งฝีมือและ
ชา่งเหล็กหน่ึงพัน  ทุ กคนแข็งแรง และเหมาะสําหรบัการรบ

เศเดคียาหค์รอบครองเหนือยูดาห์ (2 พศด 36:10-18)
17 และกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิโลนตั ้งม ัทธานิยาหปิ์ ตุ ลาของ

เยโฮยาคีนเป็นกษั ตร ิย์แทนพระองค์ และเปล่ียนพระนาม
วา่เศเดคียาห์ 18 เศเดคียาห ์มี พระชนมายุ ย ่ี สิ บเอด็พรรษา
เม่ือพระองค์ทรงเริม่ครอบครอง และพระองค์ทรงครอบ
ครองในกรุงเยรูซาเล็ มสิ บเอด็ปี พระมารดาของพระองค์ 
มี พระนามวา่  ฮาม ุทาลบุตรสาวของเยเร มีย์ชาว ลิบนาห์
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19 และพระองค์ทรงกระทําสิง่ท่ีชัว่รา้ยในสายพระเนตรของ
พระเยโฮวาห์ ตามทุกสิง่ซ่ึงเยโฮยาคิมทรงกระทํา

เศเดคียาหก์บฏต่อบาบิ โลน 
20 เพราะวา่โดยพระพิโรธของพระเยโฮวาหน้ั์นเหตุ การณ์ 

มาถึงขีด  ท่ี  พระองค์ ทรงเหวีย่งเยรูซาเล็มและยูดาห์ไปให้
พ้นพระพักตร ์พระองค์ และเศเดคียาห ์ได้ กบฏต่อกษั ตร ิย ์
แห ่งบาบิ โลน 

25
การ ล้อม กรุง เยรูซาเล็ม การนํา คน ไป เป็น เชลย ครัง้

สุดท้าย (2 พศด 36:17-20; ยรม 39:8-10)
1 และอยู่มาเม่ือว ันที ่ สิ บเดือนท่ี สิ บปี ท่ี  เก ้าแหง่รชักาล

ของพระองค์ เนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิโลนได้ยกมา
พรอ้มกับกองทัพทัง้สิน้ของพระองค์ เข ้าสู้รบกรุงเยรูซาเล็ม
และล้อมกรุงน้ันไว้ และเขาทัง้หลายได้สรา้งเครือ่งล้อมไว ้
รอบ 2  กรุ งน้ันจึงถู กล ้อมอยู่ถึงปี ท่ี  สิ บเอด็แหง่รชักาลกษั 
ตร ิยเ์ศเดคียาห์ 3 เม่ือว ันที ่ เก ้าของเดือนท่ี สี ่  การก ันดาร
อาหารในกรุงน้ั นก ็รา้ยกาจนัก  ไม่มี อาหารให ้แก่ ประชาชน
แหง่แผ่นดิน 4  แล ้วกรุงน้ั นก ็ แตก ทหารทัง้สิน้หนีออกไป
ในกลางคืนตามทางประตูเมืองระหวา่งกําแพงทัง้สองซ่ึง
อยู่รมิราชอุทยาน (ทัง้ๆ ท่ีคนเคลเดียอยู่รอบเมือง� และ
กษั ตร ิย ์ก็ เสด็จตามทางไปท่ี ราบ 5  แต่ กองทัพของคนเคล
เดียได้ ไล่ ตามกษั ตร ิย์ และมาทันพระองค์ในท่ีราบเมืองเยร ี
โค และกองทัพทัง้สิน้ของพระองค์ ก็ กระจัดกระจายไปจาก
พระองค์ 6  แล ้วเขาจึงจับกษั ตร ิยนํ์าขึ้นมายงักษั ตร ิย ์แห ่งบา
บิโลนท่ีรบิลาห์ และพวกเขาได้พิพากษาพระองค์ 7 เขาได้
ประหารชวีติบรรดาโอรสของเศเดคียาห์ต่อพระพักตรข์อง
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พระองค์  แล ้วทําพระเนตรเศเดคียาห ์ให ้บอดไป  ได้ ผูกมัด
พระองค์ ไว ้ด้วยโซ่ตรวนทองสัมฤทธิ์ และพาพระองค์ไปยงั
บาบิ โลน 8 เม่ือว ันที ่ เจ ็ดเดือนท่ีหา้ซ่ึงเป็นปี ท่ี  สิ บเก้าของ
รชักาลกษั ตร ิยเ์นบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิ โลน เนบู
ซาระดานผู้บัญชาการทหารรกัษาพระองค์ ข้าราชการคน
หน่ึงของกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิ โลน  ได้  มาย ังเยรูซาเล็ม 9 ท่าน
ได้เผาพระนิเวศของพระเยโฮวาห ์เสีย และเผาพระราชวงั
และเผาบ้านเรอืนทัง้หมดของเยรูซาเล็ม ท่านเผาบ้านใหญ่ 
ทุ ก หลัง ลง หมด 10 และ ทหาร คน เคล เดีย ทัง้หมด ผู้ อยู ่
กับ ผู้ บัญชาการ ทหาร รกัษา พระองค์ ได้ ทลาย กําแพง รอบ
เยรูซาเล็มลง 11และประชาชนท่ี เหลืออยู ่ซ่ึงอยูใ่นเมือง และ
คนหลบหนีซ่ึงหลบหนีไปยงักษั ตร ิย ์แห ่งบาบิ โลน  พร ้อม
กับมวลชนท่ี เหลืออยู ่ น้ัน เนบูซาระดานผู้บัญชาการทหาร
รกัษาพระองค์ ได้ กวาดไปเป็นเชลย 12  แต่  ผู้ บัญชาการทหาร
รกัษาพระองค์ ได้ ละคนจนแหง่แผ่นดินไว ้ให ้เป็นคนทําสวน
องุน่และเป็นคนทําไร่ไถนา 13 และเสาทองสัมฤทธิ์ซ่ึงอยู่
ในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และเช ิงก ับขันสาครทอง
สัมฤทธิ์ ซ่ึงอยู่ ในพระนิเวศของพระเยโฮวาห ์น้ัน คนเคล
เดียได้ ทุ บเป็นชิน้ๆ และขนเอาทองสัมฤทธิ์ไปยงับาบิ โลน 
14 เขาขนหม้อ  พล ัว่ และตะไกรตัดไส้ ตะเกียง และชอ้น และ
บรรดาเครือ่งใช ้ทองสัมฤทธิ ์ซ่ึงใช้ ในงานปรนนิบั ติ เอาไป
เสีย 15 ทัง้ถาดรองไฟด้วย กับชาม  สิ ่งใดท่ีทําด้วยทองคํา  ผู้ 
บัญชาการทหารรกัษาพระองค์ ก็ ขนเอาไปเป็นทองคํา และ
สิง่ใดท่ีทําด้วยเง ินก ็ขนเอาไปเป็นเงนิ 16 ส่วนเสาสองต้น
ขันสาครหน่ึง ลูก และเชงิ ซ่ึงซาโลมอนทรงสรา้ง สําหรบั
พระนิเวศของพระเยโฮวาห ์น้ัน  ทอง สัมฤทธิ ์ของภาชนะ
ทัง้หมดน้ี ก็ เหลือท่ีจะชัง่ได้ 17 เสาต้นหน่ึงสูงสิบแปดศอก
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และบัวควํา่ทองสัมฤทธิ ์มี บนเสา บัวควํา่ น้ันสูงสามศอก  
มี ตาข่ายกั บลู กทั บท ิ มล ้วนทองสัมฤทธิ ์อยู ่บนบัวควํา่โดย
รอบ และเสาต้ นที ่สองก็เหมือนกันพรอ้มตาข่าย 18 และผู้
บัญชาการทหารรกัษาพระองค์ ก็ จับเสไรอาห ์ปุ โรหติผู้ ใหญ่ 
และเศฟันยาห ์ปุ โรหติท่ี สอง กับผู้รกัษาธรณี ประตู สามคน
ไปด้วย 19 และจากเมืองน้ันท่านได้จับข้าราชสํานักซ่ึงเป็นผู้
บัญชาการกองทัพ กั บท ่ีปรกึษาของกษั ตร ิย ์อ ี กห ้าคนท่ีพบ
ในเมืองน้ัน และเลขาธกิารคือผู้บัญชาการกองทัพผู้ เกณฑ์ 
ประชาชนแหง่แผ่นดิน และอกีหกสิบคนจากประชาชนแหง่
แผ่นดินซ่ึงพบในเมือง 20 และเนบูซาระดานผู้บัญชาการ
ทหารรกัษาพระองค์ ได้ จับคนเหล่าน้ี ไป พามาถึงกษั ตร ิย ์แห ่
งบาบิโลนท่ีรบิลาห์ 21 และกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิโลนได้ทรงฟัน
เขา และประหารชวีติเขาทัง้หลายเสียท่ีรบิลาห์ในแผ่นดิน
ฮามัท  ยู ดาหจึ์งถูกกวาดเป็นเชลยไปจากแผ่นดินของตน

เกดาลิยาห ์ได้ รบัการตัง้ใหเ้ป็นเจ้าเมือง
22  พระองค์ ทรงตัง้เกดาลิยาห ์บุ ตรชายอาหคัิมบุตรชาย

ชาฟานให้เป็นเจ้าเมืองเหนือประชาชนผู้ เหลืออยู ่ในแผ่น
ดินยูดาห์  ผู้ ซ่ึงเนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์บาบิโลนได้ทรงเหลือ
ไว้ 23 เม่ือบรรดาผู้บังคับบัญชาพลรบ ทัง้ตัวเขาทัง้หลาย
และคนของเขาได้ย ินว ่า  กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิโลนได้ แต่ งตัง้เก
ดาลิยาห ์ให ้เป็นเจ้าเมือง เขาก็มาหาเกดาลิยาห ์ท่ี  มิ สปาห์
คื ออ ิชมาเอลบุตรชายเนธานิยาห์ และโยฮานันบุตรชายคา
เรอาห์ และเสไรอาห ์บุ ตรชายทันหุเมทชาวเนโทฟาห์ และ
ยาอาซันยาห ์บุ ตรชายคนมาอาคาห์ ทัง้เขาทัง้หลายและ
คนของเขา 24 และเกดาลิยาห ์ก็ กระทําสัตย์ปฏิญาณแก่เขา
และคนของเขาวา่ �อยา่กลั วท ่ีจะเป็นผู้ รบัใช ้ของคนเคล
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เดียเลย จงอาศัยในแผ่นดินและปรนนิบั ติ  กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิ 
โลน  แล ้ วท ่านก็จะอยูเ่ยน็เป็นสุข� 25  แต่  อยู ่มาในเดือนท่ี เจ 
็ดอชิมาเอลบุตรชายเนธานิยาห ์บุ ตรชายเอลีชามาผูเ้ป็นเชื้อ
พระวงศ์  ได้  เข ้ามาพรอ้มกับชายสิบคน  ได้  โจมตี และฆ่าเก
ดาลิยาห์และพวกย ิวก ับคนเคลเดียผู้ อยู ่กั บท ่านท่ี มิ สปาห ์
เสีย 26  แล ้วประชาชนทัง้ปวง ทัง้เล็กและใหญ่ และผู้บังคับ
บัญชาพลรบได้ ลุกขึ้น และไปย ังอ ียปิต์ เพราะเขากลัวคน
เคลเดีย 27 และอยู่มาในปี ท่ี สามสิบเจ็ดแหง่การเนรเทศเย
โฮยาคีนกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์ ในเดือนท่ี สิ บสองเม่ือว ันที ่ ย ี
่ สิ บเจ็ดของเดือนน้ัน  เอว ิลเมโรดักกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิ โลน 
ในปี ท่ี  พระองค์ ทรงเริม่ครอบครอง ทรงพระกรุณาโปรดให้
เยโฮยาคีนกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์พ้นจากเรอืนจํา 28  พระองค์ 
ตร ัสด ้วยคําออ่นหวานแก่ ท่าน และใหน่ั้งสูงกวา่บรรดาท่ีน่ัง
ของกษั ตร ิย ์ท่ีอยู ่ในบาบิโลนกับพระองค์ 29 เยโฮยาคีนจึง
ได้ถอดเครือ่งแต่งกายของนักโทษออก และได้รบัประทาน
ท่ี โต ๊ะเสวยของกษั ตร ิย ์เป็นปกติ  ทุ กวนัตลอดชวีติ 30 ส่วนงบ
ประมาณท่ี ให ้น้ั นก ็ ได้ รบัพระราชทานจากกษั ตร ิยต์ามความ
ต้องการรายวนัอยูเ่สมอตลอดเม่ือท่านมี ช ีวติอยู่
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