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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

1 พงศ์กษั ตริย์

เรา ไม่รู ว่้ า ใคร เขียน หนั งสือ เล่มนี้ หนั งสือ 1
พงศ์กษั ตริยพู
์ ด ถึง ความ ตาย ขอ งกษั ตริย์ดา วิด การ
ปกครองของกษั ตริย์ ซาโลมอน การที่ ซาโลมอนนมัสการ
รู ป เคารพ ต่าง ประเทศ และ การ แบ่งอิส รา เอล เป็น สอง
อาณาจักรในสมัย ของกษั ตริย์เรโหโบอัม เล่มนี้ บัน ทึก ประ
วัติศาสตร์ของกษั ตริย์ ทัง้ หลายของยู ดาห์ จนถึง กษั ตริย์เย
โฮรัม และประวัติศาสตร์ของกษั ตริย์ทัง้ หลายของอิสราเอล
จน ถึง กษั ตริย์ อา หัส ยาห์ เป้า หมาย ของ หนั งสือ 1 และ
2 พงศ์กษั ตริย์ คือบัน ทึก ประ วัติศาสตร์ของ อิสราเอล
ตัง้ แต่สมัย ที่ อิสราเอล เจริญ มาก ที่สุด จนถึง การ สิน
้ สุด
ลง ของ ประเทศ นั ้น หัว เรือง ของ สอง เล่มนี้ คือ ว่า พระเจ้า
จะ ทรง อวย พระ พรก ษั ตริย์ และ ประชาชน เมื่อ เขา รักษา
พันธ สัญญา ของ พระองค์ไว้ และ พระเจ้า จะ ทรง ลงโทษ
ผู้ที่ไม่เชื่อ ฟัง พระ ราช บัญญัติของ พระองค์ หนั งสือ 1
พงศ์กษั ตริยบั
์ นทึกชีวต
ิ ของอาหับและเอลียาห์ด้วย
อาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชูร ์ บอกว่า ระยะเวลาของหนั งสือ
เล่มนี้คือ 118 ปี
ดาวิดทรงพระชรา
กษั ตริยดาว
์
ิดมี พระชนมายุ และทรงพระชรามากแล้ว
แม้เขาจะห่มผ้าให้พระองค์มากก็ยงั ไม่อบอุน
่ 2 เพราะฉะนั ้น
บรรดา ข้าราชการ ของ พระองค์ จึง กราบทูล ว่า “ขอ เสาะ
หา หญิง สาว พรหมจารี มา ถวาย กษั ตริย์เจ้า นาย ของ ข้า
พระองค์ และ ขอ ให้ เธอ อยู่ งาน เฉพาะ พระ พักตร์พระองค์
และ ดูแล พระองค์ ให้เธอ นอน ใน พระ ทรวง ของ พระองค์
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เพื่อ กษั ตริย์เจ้านายของข้า พระองค์ จะได้ ทรงอบอุน
่ ” 3 เขา
จึง ได้ แสวงหา นางสาว ที่ สวยงาม ตลอด ดิน แดน อิสราเอล
ได้พบนางสาวอาบี ชากหญิง ชาวชูเนม จึง ได้ นํา เธอมาเฝ้า
กษั ตริย์ 4 หญิงสาวคนนั ้นงามยิง่ นั ก เธอได้ดูแลกษั ตริย์และ
อยูปรนนิ
่
บัติพระองค์ แต่กษั ตริยหาทรงร่
์
วมกับเธอไม่
อาโดนี ยาห์วางแผนการให้ตนเองเป็นกษั ตริย์
ฝ่ายอาโดนี ยาห์ โอรสของพระนางฮักกีท ได้ ยกตัว เอง
ขึ้น กล่าวว่า “เราเองจะเป็นกษั ตริย์” และท่านได้ เตรียมรถ
รบและพลม้า กับพลวิง่ นําหน้าห้าสิบคนไว้เพื่อตนเอง 6 พระ
ราชบิดาของท่านก็ไม่เคยขัดใจท่านด้วยถามว่า “ทําไมเจ้า
กระทํา เช่น นี้ เช่น นั ้น ” ท่าน เป็น ชาย งาม ด้วย ท่าน เกิด มา
ถัด อับ ซา โลม 7 ท่าน ได้ ปรึกษา กับ โย อาบ บุตร ชาย นาง เศ
รุ ยาห์ และกับ อาบี ยาธาร์ปุโรหิต เขาทัง้ สองก็ติดตามและ
ช่วยเหลืออาโดนี ยาห์ 8 แต่ศาโดกปุโรหิต และเบไนยาห์บุตร
ชายเยโฮยาดา และนาธันผู้พยากรณ์ กับชิเมอีและเรอี และ
พวก ทแกล้ว ทหาร ของ ดา วิดมิได้อยูฝ่
่ าย อา โด นี ยาห์ 9 อา
โดนี ยาห์ได้ถวายแกะ วัว และสัตว์อว
้ นพี เป็น เครือ
่ งบูชา ณ
ศิลาแห่ง โศเฮเลทซึ่ง อยู่ข้างๆเอนโรเกล และท่านได้ เชิญ พี่
น้ องทัง้ สิน
้ ของท่าน คือราชโอรสของกษั ตริย์ และประชาชน
ทัง้ สิน
้ แห่ง ยู ดาห์ที่เป็น ข้าราชการ ขอ งกษั ตริย์ 10 แต่ท่าน
มิได้เชิญ นาธัน ผู้พยากรณ์ หรือ เบไนยาห์ หรือ พวกทแกล้ว
ทหาร หรือซาโลมอนอนุชาของท่าน
5

นาธันกับพระนางบัทเชบาวางแผนการ
แล้ วนาธันก็ ทูล พระนางบัทเชบาพระชนนี ของซาโลม
อนว่า “พระองค์ไม่ทรงได้ยน
ิ หรือ ว่า อาโดนี ยาห์ โอรสของ
พระนางฮักกีท ได้ ทรงราชย์แล้ว และดาวิด เจ้า นายของข้า
พระองค์ก็มิได้ทรง ทราบ เรือ
่ ง 12 เพราะ ฉะนั ้น บัดนี้ ขอ ข้า
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พระองค์ ถวาย คํา ปรึกษา เพื่อ พระองค์ จะ ได้ ทรง ช่วย ชีวต
ิ
ของพระองค์ และชีวต
ิ ของซาโลมอนโอรสของพระองค์ไว้
13 ขอ เสด็จ เข้า เฝ้า กษั ตริย์ดา วิด และ กราบทูล พระองค์ว่า
‘โอ กษั ตริยเจ้
์ านายของหม่อมฉั น พระองค์ได้ทรงปฏิญาณ
กับ สาว ใช้ ของ พระองค์ไว้มิใช่หรือ ว่า “ซา โลม อ นบุตร ของ
เจ้าจะครองสมบัติต่อจากเราแน่ นอน และจะนั ่งบนบัลลังก์
ของเรา” มิใช่หรือ ไฉนอาโดนี ยาห์ จึง ทรงครองเล่า เพคะ’
14 ดูเถิด ขณะที่พระองค์กราบทูล กษั ตริย์อยู่ ข้า พระองค์ จะ
ตาม เข้าไป เฝ้า และ สนั บสนุน พระ เสาวนี ย์ ของ พระองค์”
15 แล้ว พระ นา งบัทเช บา ก็เข้า ไป เฝ้า กษั ตริย์ที่ห้อง บรรทม
กษั ตริยทรง
์
พระ ชรา มาก และ อาบี ชา กชาว ชู เน มก็ กําลัง
อยูปรนนิ
่
บัติกษั ตริย์ 16 เมื่อ พระ นา งบัทเช บาก ราบ ถวาย
บัง คม กษั ตริย์แล้ว กษั ตริยก็
์ ตรัส ถาม ว่า “เจ้า ประสงค์สิง่
17
ใด ”
พระนาง ทูล พระองค์ว่า “ข้า แต่เจ้า นาย ของ ข้า
พระองค์ พระองค์ได้ทรง ปฏิญาณ ใน พระนาม ของ พระ เย
โฮ วาห์ พระเจ้า ของ พระองค์ ต่อ สาว ใช้ ของ พระองค์ว่า ‘ซา
โลมอนบุตรของเจ้า จะครองสมบัติต่อ จากเราแน่ นอน และ
เขา จะ นั ่ง บน บัล ลังก์ ของ เรา’ 18 ดูเถิด บัดนี้ อา โด นี ยาห์
ทรงราชย์แล้ว แม้ว่าพระองค์คือกษั ตริย์เจ้านายของหม่อม
ฉั นก็ หาทรงทราบไม่ 19 เธอได้ ถวายวัว สัตว์อ้วนพี และแกะ
เป็นอัน มาก และ ได้ เชิญ บรรดา โอรส ขอ งกษั ตริย์ กับ อาบี
ยาธาร์ปุโรหิต กับโยอาบผู้บัญชาการกองทัพ แต่ซาโลมอน
ผู้รับใช้ของพระองค์ เธอหาได้เชิญไม่ 20 โอ ข้าแต่กษั ตริยเจ้
์ า
นาย ของ หม่อม ฉั น อิสราเอล ทัง้ สินก
้ ็เพ่ง ดูพระองค์ เพื่อ
พระองค์ จะตรัส แก่ เขาว่า จะทรงให้ผู้ใดนั ่ง บนบัล ลังก์ ขอ
งกษั ตริย์เจ้านายของหม่อมฉั น แทนพระองค์ 21 มิฉะนั ้น จะ
เป็น ดังนี้ คือ เมื่อ กษั ตริย์เจ้า นาย ของ หม่อม ฉั น ล่วง ลับ ไป
อยู่ กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์แล้ว หม่อมฉั น และซาโลมอ
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นบุตรของหม่อมฉั นก็จะตกเป็นฝ่ายผิด” 22 ดูเถิด ขณะเมื่อ
พระนาง กําลัง กราบ ทูล กษั ตริย์อยู่ นา ธัน ผู้พยากรณ์ ก็เข้า
มา 23 เขา ทัง้ หลาย จึง กราบ ทูล กษั ตริย์ว่า “ดูเถิด นา ธัน
ผู้พยากรณ์ ” เมื่อ นาธัน เข้า มาต่อ พระพักตร์กษั ตริย์ เขาก็
ซบหน้าลงถึงพื้นถวายคํานั บกษั ตริย์ 24 และนาธันกราบทูล
ว่า “โอ ข้าแต่กษั ตริยเจ้
์ านายของข้าพระองค์ พระองค์รับสัง่
ไว้หรือ ว่า ‘อาโดนี ยาห์จะครองต่อ จากเรา และจะนั ่ง บนบัล
ลังก์ ของเรา’ 25 เพราะวัน นี้ เธอได้ ลงไปถวายวัว สัตว์อ้วนพี
และ แกะ เป็นอัน มาก และ ได้ เชื้อ เชิญ บรรดา โอรส ขอ
งกษั ตริย์ ทัง้ ผู้ บัญชาการ กองทัพ และ อาบี ยา ธาร์ปุโรหิต
และดูเถิด เขาทัง้ หลายกําลังกิน ดื่ม ต่อ หน้า เธอและกล่าว
ว่า ‘ขอก ษั ตริย์ อา โด นี ยาห์ ทรง พระ เจริญ’ 26 แต่ส่วน ข้า
พระองค์ผู้รบ
ั ใช้ของ พระองค์ และ ศา โด ก ปุโรหิต กับ เบ
ไน ยาห์บุตร ชาย เย โฮ ยาดา และ ซา โลม อน ผู้รับ ใช้ของ
พระองค์ เธอ หา ได้ เชิญ ไม่ 27 เหตุการณ์ ทัง้ นี้ บังเกิด ขึ้น โด
ยกษั ตริย์เจ้านายของข้าพระองค์หรือ และพระองค์มิได้ตรัส
บอกแก่ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ว่า จะทรงให้ผู้ใดนั ่ง บนบัล ลังก์
ของกษั ตริย์เจ้านายของข้าพระองค์ ต่อจากพระองค์” 28 แล้
วกษั ตริย์ดาวิด ตรัส ตอบว่า “จงเรียกบัทเชบาให้ มาหาเรา”
พระนางก็เสด็จเข้ามาเฝ้าต่อพระพักตร์กษั ตริย์ และประทับ
ยืนอยู่ต่อพระพักตร์กษั ตริย์ 29 แล้วกษั ตริย์ทรงปฏิญาณว่า
“พระเยโฮวาห์ ทรงพระชนม์อยูแน่
่ ฉั นใด คือ พระองค์ผู้ทรง
ไถ่ชีวิต ของเราจากบรรดาความทุกข์ยาก 30 เราได้ ปฏิญาณ
ต่อ เจ้า ในพระนามพระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่งอิส ราเอลว่า
‘ซาโลมอนบุตรของเจ้า จะครองสมบัติต่อ จากเราแน่ นอน
และ เธอ จะ นั ่ง บน บัล ลังก์ ของ เรา แทน เรา’ เรา ก็ จะ กระ
ทํา อย่างนั ้นวัน นี้ แหละ ” 31 แล้ว พระนางบัทเชบาก็ ซบพระ
พักตร์ลงถึงดิน ถวายบัง คมกษั ตริย์ และกราบทูล ว่า “ขอก
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ษั ตริย์ดาวิด เจ้า นาย ของ หม่อม ฉั น จง ทรง พระ เจริญ เป็น
นิ ตย์” 32 กษั ตริยดาว
์
ิ ดรับ สัง่ ว่า “จง เรียก ศา โด ก ปุโรหิต
และ นา ธัน ผู้พยากรณ์ กับ เบ ไน ยาห์บุตร ชาย เย โฮ ยาดา
มา หา เรา” เขา ทัง้ หลาย จึง เข้า มา เฝ้า กษั ตริย์ 33 และ
กษั ตริย์ตรัสสัง่ เขา ทัง้ หลาย ว่า “จง พา ข้าราชการ ของ เจ้า
นายของเจ้าไปจัดให้ซาโลมอนโอรสของเราขึ้นขี่ล่อของเรา
และนํา เขาลงไปที่ กี โฮน 34 และให้ ศาโดกปุโรหิต และนา
ธันผู้พยากรณ์ เจิมตัง้ เขาไว้เป็นกษั ตริย์เหนื ออิสราเอลที่นั ่น
แล้วท่า นทัง้ หลายจงเป่า แตร และประกาศว่า ‘ขอกษั ตริย์
ซาโลมอนทรงพระเจริญ’ 35 แล้วท่า นทัง้ หลายจงติดตาม
เขา ขึ้น มา และ เขา จะ มา นั ่ง บน บัล ลังก์ ของ เรา เพราะ ว่า
เขาจะได้เป็นกษั ตริย์แทนเรา เราได้กําหนดตัง้ เขาไว้ให้เป็น
ผู้ ครอบ ครอง เหนื ออิส รา เอล และ เหนื อ ยู ดาห์” 36 และ
เบ ไน ยาห์บุตร ชาย เย โฮ ยาดา ได้ กราบทูล ตอ บกษั ตริย์ว่า
“เอ เมน ขอ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า แห่ งกษั ตริย์เจ้า นาย
ของ ข้า พระ องค์ ตรัสดัง นั ้น เทอญ 37 พระ เย โฮ วาห์ได้ทรง
สถิตกับกษั ตริย์เจ้านายของข้า พระองค์ มาแล้ว ฉั นใด ก็ขอ
ทรงสถิตกับซาโลมอนฉั นนั ้น และขอทรงกระทําให้พระที่นั่ง
ของพระองค์ใหญ่ยิง่ กว่าพระที่นั่งของกษั ตริย์ดาวิดเจ้านาย
ของข้า พระองค์” 38 ดัง นั ้น ศาโดกปุโรหิต นาธัน ผู้พยากรณ์
และ เบ ไน ยาห์บุตร ชาย เย โฮ ยาดา และ คน เคเรธี กับ คน
เป เลท ได้ ลง ไป จัด ให้ ซา โลม อน ประทับ บน ล่อ พระที่นั่ง ขอ
งกษั ตริย์ดาวิดและได้นําท่านมาถึงกีโฮน
การเจิมตัง้ ซาโลมอนไว้ที่กีโฮน
แล้วศาโดกปุโรหิต ได้ นํา เขาสัตว์ที่บรรจุนํ้ามัน มาจาก
พลับพลา และเจิม ตัง้ ซาโลมอนไว้ และเขาทัง้ หลายก็เป่า
แตร และประชาชนทัง้ ปวงกล่าวว่า “ขอกษั ตริย์ซาโลมอนท
รงพระเจริญ” 40 และประชาชนทัง้ ปวงก็ตามเสด็จ ไปเป่า ปี่
39
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และเปรมปรีดิ์ ด้วยความชื่นบานยิง่ นั ก แผ่นดินก็ แยกด้วย
เสียงของเขาทัง้ หลาย
แผนการของอาโดนี ยาห์พ่ายแพ้
อา โด นี ยาห์ และ บรรดา แขก ที่อยูกั
่ บท่าน เมื่อ รับ
ประทาน เสร็จ แล้วก็ได้ยิน เสียง นั ้น และ เมื่อ โย อาบ
ได้ยน
ิ เสียง แตร ก็พูด ว่า “เสียง อึกทึก ครึกโครม นี้ ที่ใน กรุ ง
หมายความ ว่า กระไร” 42 ขณะ ที่เขา กําลัง พูดอยู่ ดูเถิด โย
นา ธา นบุตร ชา ยอาบี ยา ธาร์ปุโรหิตก็มา ถึง และ อา โด นี
ยาห์ก็กล่าวว่า “เข้า มาเถิด เพราะเจ้า เป็น คนมี กําลัง มาก
จึง นํา ข่าวดีมา ” 43 โย นา ธา นก ราบ เรียน อา โด นี ยาห์ว่า
“หามิได้ เพ ราะกษั ตริย์ดาวิด เจ้า นาย ของ เรา ทัง้ ปวง ได้
ทรง กระทํา ให้ ซา โลม อน เป็นก ษั ตริย์ 44 และ กษั ตริย์ได้รับ
สัง่ ให้ ศาโดกปุโรหิต นาธัน ผู้พยากรณ์ และเบไนยาห์บุตร
ชาย เย โฮ ยาดา กับ คน เคเรธี และ คน เป เลท ตาม ซา โลม
อน ไป และ เขา ทัง้ หลาย ก็ได้จัด ให้ ซา โลม อน ประทับ บน
ล่อ พระที่นั่ง ขอ งกษั ตริย์ 45 และ ศา โด ก ปุโรหิต กับ นา ธัน
ผู้พยากรณ์ ได้เจิม ตัง้ ท่าน ไว้ให้เป็นก ษั ตริย์ ณ กี โฮน และ
เขาทัง้ หลายก็ ข้น
ึ มาจากที่ นั่น ด้วยความเปรมปรีดิ์ เพราะ
ฉะนั ้นในกรุ งจึงอึกทึกครึกโครม นี่ เป็นเสียงที่ ท่านทัง้ หลาย
ได้ยิน 46 ซาโลมอนได้ ทรงประทับ บนพระราชบัล ลังก์ด้วย
47 ยิง
่ กว่านั ้นอีกบรรดาข้าราชการของกษั ตริย์ก็เข้าไปถวาย
พระพรแด่กษั ตริยดาว
์
ิดเจ้านายของเราว่า ‘ขอพระเจ้าทรง
กระทํา ให้ พระนามของซาโลมอนบัน ลือ ไปยิง่ กว่า พระนาม
ของ พระองค์ และ ขอ ทรง กระทํา ให้บัลลังก์ของ ซา โลม อน
ใหญ่ ยิง่ กว่า บัล ลังก์ ของ พระองค์’ แล้ วกษั ตริย์ก็ทรง โน้ ม
พระ กาย ลง บน แท่นที่บรรทม 48 และ กษั ตริย์ก็ตรัสด้วย ว่า
‘สาธุการ แด่ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ อิสราเอล ผู้ได้ทรง
ประทานให้มีคนหนึ่ ง นั ่ง บนบัล ลังก์ ของเราในวัน นี้ ด้วยตา
ของ เรา เอง ได้เห็น แล้ว’ ” 49 แล้ว บรรดา แขก ทัง้ ปวง ของ
41
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อาโดนี ยาห์ก็กลัว และลุก ขึ้น ต่างคนต่างไปตามทางของ
ตน 50 ฝ่ายอาโดนี ยาห์ก็กลัว ซาโลมอน จึง ลุก ขึ้น ไปจับ เชิง
งอนของแท่ นบูชา 51 มีคนไปกราบทูล ซาโลมอนว่า “ดูเถิด
อา โด นี ยาห์กลัวกษั ตริย์ ซา โลม อน เพราะ ดูเถิด เธอ จับ
เชิง งอน ที่ แท่น บูชา อยูกล่
่ าว ว่า ‘ขอก ษั ตริย์ ซา โลม อน ได้
ปฏิญาณแก่ ข้าพเจ้า ในวัน นี้ ว่า พระองค์จะไม่ ประหารผู้รับ
ใช้ของพระองค์เสียด้วยดาบ’ ” 52 และซาโลมอนตรัสว่า “ถ้า
แม้เขาสําแดงตัวได้วา่ เป็นคนที่สมควร ผมสักเส้นเดียวของ
เขา จะ ไม่ ตกลง ยัง พื้น ดิน แต่ถ้า พบ ความ ชัว่ อยู่ ใน ตัว เขา
เขาจะต้องถึงแก่ความตาย” 53 กษั ตริยซาโลมอนตรั
์
สสัง่ ให้
คนไปนําท่านลงมาจากแท่ นบูชา และท่านก็ มากราบลงต่อ
กษั ตริย์ ซาโลมอน และซาโลมอนตรัส แก่ ท่านว่า “จงกลับ
ไปวังของท่านเถิด”

2

ดาวิดสัง่ สอนซาโลมอน

1 เมื่อเวลาที่ดาวิดจะสิน
้ พระชนม์ใกล้เข้ามา พระองค์ทรง
กําชับ ซา โลม อ นรา ช โอรส ของ พระองค์ว่า 2 “เรา กําลัง จะ

เป็น ไป ตาม ทาง ของ โลก แล้ว จง เข้ม แข็ง และ สําแดง ตัว
ของ เจ้า ให้ เป็น ลูก ผู้ชาย 3 และ จง รักษา พระ บัญชา กําชับ
ของ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ เจ้า คือ ดําเนิ น ใน บรรดา
พระมรรคาของพระองค์ และรักษากฎเกณฑ์ ของพระองค์
พระบัญญัติของพระองค์ คํา ตัดสิน ของพระองค์ และพระ
โอวาทของพระองค์ ดัง ที่ได้จารึก ไว้ในพระราชบัญญัติของ
โมเสส เพื่อ เจ้า จะได้ จําเริญ ในบรรดาการซึ่ง เจ้า ได้กระทํา
และ ใน ที่ ใดๆ ที่เจ้าไป 4 เพื่อ พระ เย โฮ วาห์ จะ ได้ รักษา พระ
วจนะของพระองค์ ซึ่ง พระองค์ ตรัส เกี่ยวกับ เราว่า ‘ถ้า ลูก
หลาน ทัง้ หลาย ของ เจ้า ระมัดระวัง ใน วิถี ทาง ทัง้ หลาย ของ
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เขา ที่จะดําเนิ น ต่อ หน้า เราด้วยความจริง อย่างสุดจิต สุดใจ
ของ เขา (พระองค์ตรัสว่า) ราชวงศ์จะ ไม่ ขาด ชาย ที่ จะ นั ่ง
บนบัล ลังก์ ของอิสราเอล’ 5 ยิง่ กว่า นั ้นอีก เจ้าก็รู ้อยูแล
่ ้วว่า
โย อาบ บุตร นาง เศ รุ ยาห์ได้กระทํา อะไร แก่เรา คือ ว่า เขา
ได้ กระทํา ประการ ใด แก่ผู้บัญชาการ ทัง้ สอง แห่ง กองทัพ
ของอิสราเอล คือ กระทํา แก่ อบ
ั เนอร์บุตรเนอร์ และแก่ อา
มา สา บุตร เย เธอ ร์ที่โย อาบ ได้ ฆ่า เสีย ทําให้โลหิต ที่ ตกใน
ยาม สงคราม ไหล ใน ยาม สันติ และ วาง โลหิต ที่ ตกใน ยาม
สงครามลงบนรัด ประคดที่ เอวของเขา และลงบนรองเท้า
ของ เขา 6 เพราะ ฉะนั ้น เจ้า จง กระทํา ให้ เหมาะ สม ตาม
ปัญญา ของ เจ้า อย่า ปล่อย ให้ ศีรษะ หงอก ของ เขา ลง ไป สู่
แดน คน ตาย อย่าง สันติ 7 แต่จง ปฏิ บัติด้วย ความ เมตตา
ต่อบุตร ชาย ทัง้ หลาย ขอ งบาร ซิ ล ลัย คน กิ เลอ าด จง ยอม
ให้ เขาอยู่ ในหมู่คนที่ รบ
ั ประทานอยูที
่ ่โต๊ะ ของเจ้า เพราะว่า
เมื่อ เรา หนี จาก อับ ซา โลม พี่ ชาย ของ เจ้า นั ้น เขา ทัง้ หลาย
ได้ มาพบกับ เราด้วยความเมตตาดัง นั ้น แหละ 8 และดูเถิด
มีชิเมอีบุตรเก-ราคนเบนยามิน จากบ้า นบาฮู รม
ิ อยู่ กับ เจ้า
ด้วย เขาเป็น ผู้ ด่า เราอย่างน่า สลดใจในวันที่ เราเดิน ไปยัง
มาหะนาอิม แต่เขามาต้อนรับเราที่แม่น้าํ จอร์แดน และเรา
จึง ได้ ปฏิญาณต่อ เขาในพระนามพระเยโฮวาห์ว่า ‘เราจะไม่
ประหารชีวต
ิ เจ้าด้วยดาบ’ 9 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ เจ้าอย่าถือว่า
เขาไม่มีความผิด เพราะเจ้าเป็นคนมีปัญญา เจ้าจะทราบว่า
ควรจะกระทํา ประการใดแก่เขา และเจ้า จงนํา ศีรษะหงอก
ของเขาลงไปสู่แดนคนตายพร้อมกับโลหิต”
ดาวิด สิน
้ พระชนม์ ซา โลม อ นขึ้ นคร อง ราชย์ (1 พศด
29:23-30)
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แล้ว ดา วิดก็ บรรทม หลับ ไป อยู่ กับ บรรพบุรุษ ของ
พระองค์ และเขาก็ ฝัง พระศพไว้ในนครดาวิด 11 และเวลา
ที่ดาวิด ทรง ครอบ ครอง อยู่ เหนื ออิส รา เอ ลนั ้น เป็น สี่สิบปี
พระองค์ทรงครอบครองในเฮโบรนเจ็ดปี และพระองค์ ทรง
ครอบครองในกรุ ง เยรู ซาเล็ม สามสิบ สามปี 12 ดัง นั ้น แหละ
ซา โลม อน จึง ประทับ บน พระที่นั่ง ของ ดา วิด ราช บิดา ของ
พระองค์ และราชอาณาจักรของพระองค์ก็ดํารงมัน
่ คงอยู่
อาโดนี ยาห์ถูกประหารชีวต
ิ
แล้ วอา โด นี ยาห์ โอรส ของ พระ นาง ฮักกีท ได้เข้า เฝ้า
พระ นา งบัทเช บา พระ ชนนี ของ ซา โลม อน พระนาง มี พระ
เสาวนี ยว่
์ า “เจ้ามาอย่างสันติหรือ ” ท่านทูล ว่า “อย่างสันติ
ขอ รับ กระ หม่อม ” 14 แล้วท่า นทูล ว่า “เกล้า กระหม่อม มี
เรือ
่ งที่ จะทูลพระองค์” พระนางมี พระเสาวนี ยว่
์ า “จงพูดไป
15
เถิด” ท่านจึงทูลว่า “พระองค์ทรงทราบแล้วว่าราชอาณา
จักรนัน
้ เป็น ของกระหม่อม และว่า บรรดาชนอิสราเอลทัง้
สินก
้ ็ หมายใจ ว่า กระหม่อม จะ ได้ครอบ ครอง อย่างไร ก็ ดี
ราชอาณาจักรก็กลับ กลายมาเป็น ของพระอนุชาของกระ
หม่อม ด้วย ราช อาณาจักร เป็น ของ เธอ จาก พระ เย โฮ วาห์
16 บัดนี้ กระหม่อมทูล ขอแต่ ประการเดียว ขอพระองค์ อย่า
ได้ ปฏิเสธ เลย” พระนาง มี พระ เสาวนี ย์ ต่อ เธอ ว่า “จง พูด
ไปเถิด” 17 และท่านทูล ว่า “ขอพระองค์ ทูล กษั ตริย์ ซาโลม
อน (ท่าน คง ไม่ ปฏิเสธ พระองค์) คือ ทูล ขอ อาบี ชา กชาว ชู
เนมให้เป็น ชายาของกระหม่อม ” 18 พระนางบัทเชบามี พระ
เสาวนี ยว่
์ า “ดีแล้ว เรา จะ ทูล กษั ตริย์ แทน เจ้า” 19 พระ นา
งบัทเชบาจึงเข้าเฝ้ากษั ตริย์ซาโลมอน เพื่อทูลพระองค์ให้อา
โดนี ยาห์ และกษั ตริย์ ทรงลุก ขึ้น ต้อนรับ พระนาง และทรง
คํานั บพระนาง แล้วก็เสด็จประทับบนพระที่นั่งของพระองค์
รับสัง่ ให้นําพระเก้าอี้มาถวายพระชนนี พระนางก็ เสด็จประ
13
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ทับที่ เบื้องขวาของพระองค์ 20 แล้ว พระนางทูล ว่า “แม่จะ
ขอ จาก เธอ สัก ประการ หนึ่ ง ขอ อย่า ปฏิเสธ แม่เลย ” และ
กษั ตริย์ ทูล พระนาง ว่า “ขอ มา เถิด ผม จะ ไม่ ปฏิเสธ เสด็จ
แม่” 21 พระนาง ทูล ว่า “ขอ ยก อาบี ชา กชาว ชู เนม ให้ กับ
อาโดนี ยาห์ เชษฐาของเธอให้ เป็น ชายาเถิด” 22 กษั ตริยซา
์
โลม อน ตรัส ตอบ พระ ชนนี ของ พระองค์ว่า “ไฉน เสด็จ แม่
จึง ขอ อาบี ชา กชาว ชู เนม ให้แก่อา โด นี ยาห์เล่า น่า จะ ขอ
ราช อาณาจักร ให้ เขา เสีย ด้วย เพราะ เขา เป็น พระ เชษฐา
ของ ผม และ ฝ่าย เขา มีอาบี ยา ธาร์ปุโรหิต และ โย อาบ บุตร
นาง เศ รุ ยาห์” 23 แล้ วกษั ตริย์ ซา โลม อ นท รง ปฏิญาณ ใน
พระนามของพระเยโฮวาห์ว่า “ถ้าถ้อยคํานี้ ไม่เป็นเหตุ ให้อา
โดนี ยาห์ เสีย ชีวต
ิ ของเขาแล้ว ก็ขอพระเจ้า ทรงลงโทษผม
และให้หนัก ยิง่ กว่า 24 เพราะฉะนั ้น บัด นี้ พระเยโฮวาห์ ทรง
พระชนม์อยูแน่
่ ฉั นใด พระองค์ผู้ทรงสถาปนาผมไว้ และตัง้
ผมไว้ บนบัล ลังก์ ของดาวิด ราชบิดาของผม และทรงตัง้ ไว้
เป็นราชวงศ์ ดังที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ อาโดนี ยาห์จะต้อง
ตายในวัน นี้ ฉั น นั ้น ” 25 ดัง นั ้น กษั ตริย์ ซาโลมอนจึง รับ สัง่ ใช้
เบไนยาห์บุตรชายเยโฮยาดา เขาก็ ไปประหารชีวต
ิ อาโดนี
ยาห์เสีย และท่านก็ตาย
อาบียาธาร์ถูกไล่ออกจากหน้าที่ปุโรหิต
ส่วน อาบี ยา ธาร์ปุโรหิตนน
ั ้ กษั ตริยรั
์ บสัง่ ว่า “จง ไป
อยูที
่ ่อานาโธท ไปสู่ไร่นาของเจ้า เพราะเจ้าสมควรที่จะตาย
แต่ในเวลานี้ เราจะไม่ประหารชีวต
ิ เจ้า เพราะว่าเจ้าหามหีบ
ของ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ไป ข้าง หน้า ดา วิด ราช บิดา
ของ เรา และ เพราะ เจ้า ได้เข้า ส่วน ใน บรรดา ความ ทุกข์ ใจ
ของราชบิดาเรา” 27 ซาโลมอนจึง ทรงขับ ไล่อาบี ยาธาร์เสีย
จากหน้าที่ปุโรหิต ของพระเยโฮวาห์ กระทํา ให้ สําเร็จ ตามพ
26
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ระวจนะของพระเยโฮวาห์ซ่ึงพระองค์ตรัสเกี่ยวกับวงศ์ วาน
ของเอลีที่เมืองชีโลห์
โยอาบถูกประหารชีวต
ิ เพราะท่านฆ่าอับเนอร์
28

เมื่อ ข่าว นี้ ทราบ ไป ถึง โย อาบ เพราะ แม้วา่ โย อาบ
มิได้สนับ สนุนอับ ซา โลม ท่าน ได้สนับ สนุ นอา โด นี ยาห์
โย อาบ ก็หนี ไป ที่พลับ พลา ของ พระ เย โฮ วาห์ และ จับ เชิง
งอน แท่น บูชา ไว้ 29 เมื่อมี คน ไป กราบ ทูล กษั ตริย์ ซา โลม อ
นว่า “โย อาบ ได้หนี ไป ที่พลับ พลา ของ พระ เย โฮ วาห์ และ
ดูเถิด เขา อยู่ ข้าง แท่ นบูชานัน
้ ” ซา โลม อ นรับ สัง่ เบ ไน
ยาห์บุตรชายเยโฮยาดาตรัสว่า “จงไปประหารชีวต
ิ เขาเสีย”
30 เบ ไน ยาห์ก็มายัง พลับพลา ของ พระ เย โฮ วาห์พูดกับท่า
นว่า “กษั ตริยมี
์ รับสัง่ ว่า จง ออก มา เถิด” ท่าน ตอบ ว่า
“ไม่ออก ไป ข้า จะ ตาย ที่นี่ ” แล้วเบ ไน ยาห์ก็นํา ความ ไป
กราบทูล กษั ตริย์อีกว่า “โยอาบพูดอย่างนี้ และเขาตอบข้า
พระองค์อย่างนี้ ” 31 กษั ตริยตรั
์ สตอบเขาว่า “จงกระทําตาม
ที่ เขาบอก จงประหารเขาเสีย และฝัง เขาไว้ ทัง้ นี้ จะได้ เอา
โลหิต ไร้ความผิด ซึ่ง โยอาบได้ กระทํา ให้ ไหลนั ้น ไปเสีย จาก
เรา และจากวงศ์วานบิดาของเรา 32 พระเยโฮวาห์ทรงทําให้
โลหิต ของเขากลับ มาตกบนศีรษะของเขาเอง เพราะว่า เขา
ได้โจมตีและ ฆ่า ชาย สอง คน ที่ ชอบ ธรรม และ ดี กว่า ตัว เขา
ด้วยดาบ โดยที่ดาวด
ิ ราชบิดาของเราหาทรงทราบไม่ คืออับ
เนอ ร์บุตร เนอ ร์ผู้บัญชาการ กองทัพ ของ อิสราเอล และ อา
มาสาบุตรเยเธอร์ผู้บัญชาการกองทัพ ของยู ดาห์ 33 ดัง นั ้น
ต้องให้โลหิตของเขาทัง้ สองตกบนศีรษะของโยอาบและบน
ศีรษะเชื้อ สายของเขาเป็น นิ ตย์ แต่ส่วนดาวิด และเชื้อ สาย
ของ พระองค์ และ ราชวงศ์ ของ พระองค์ และ ราช บัล ลังก์
ของพระองค์ จะมีสันติภาพจากพระเยโฮวาห์อยูเป็
่ น นิ ตย์ ”
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34 แล้วเบไนยาห์บุตรชายเยโฮยาดาก็ ข้น
ึ ไปประหารชีวต
ิ เขา

เสีย และฝังเขาไว้ในบ้านของเขาเองซึ่งอยูใ่ นถิน
่ ทุรกันดาร

เบ ไน ยาห์ รับ ตําแหน่ ง เป็น แม่ทัพ ศา โด กรับ ตําแหน่ ง
เป็นมหาปุโรหิต
35 กษั ตริยได้
์ ทรง แต่ง ตัง้ เบ ไน ยาห์บุตร ชาย เย โฮ ยาดา
เหนื อ กองทัพ แทนโยอาบ และกษั ตริย์ก็ทรงแต่ง ตัง้ ศาโดก
ผู้เป็นปุโรหิตไว้ในตําแหน่ งของอาบียาธาร์
ชิเมอีถูกประหารชีวต
ิ
แล้ วกษั ตริย์ทรงใช้ คนไปเรียกชิ เมอีให้เข้า มาเฝ้า และ
ตรัส กับ เขาว่า “ท่านจงสร้างบ้านอยู่ ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม และ
อาศัย อยูที
่ ่ นั ่น อย่า ออก จาก ที่ นั ่น ไป ที่ไหน เลย 37 เพ ราะ
ในวันที่ ท่าน ออก ไป และ ข้าม ลํา ธาร ขิด โร น นั ้น ท่าน จง
รู เป็
้ น แน่ เถิด ว่า ท่านจะต้องตายแน่ แล้ว โลหิต ของเจ้า จะ
ต้อง ตก บน ศีรษะ ของ เจ้า เอง” 38 และ ชิ เม อี ทูล กษั ตริย์ว่า
“ที่พระองค์ตรัสนนก
ั ้ ็ดีแล้ว ผู้รบ
ั ใช้ของ พระองค์ จะ กระทํา
ตามที่กษั ตริยเจ้
์ านายของข้า พระองค์ ตรัสนัน
้ ” ชิเมอี จึง ได้
39
อาศัย อยู่ ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม เป็น เวลานาน ต่อ มาเมื่อ ล่วง
ไปสามปีแล้ว ทาสสองคนของชิ เมอีได้หลบหนี ไปยัง อาคี ช
โอรสของมาอาคาห์กษั ตริยเมื
์ อ งกัท และเมื่อ เขามาบอกชิ
เม อีว่า “ดูเถิด ทาส ของ ท่าน อยู่ ใน เมือ งกัท” 40 ชิเมอีก็ลุก
ขึ้น ผูก อาน ขี่ ลา ไป เฝ้า อา คี ช ที่ เมือ งกัท เพื่อ เสาะ หา ทาส
ของตน ชิเมอีได้ไปนํา ทาสของตนมาจากเมือ งกัท 41 และ
เมื่อมีผู้กราบทูล ซาโลมอนว่า ชิ เมอีได้ไปจากกรุ ง เยรู ซาเล็ม
ถึง เมือ งกัท และกลับ มาแล้ว 42 กษั ตริยก็
์ ทรงใช้ให้เรียกชิ
เม อี มา เฝ้า และ ตรัส กับ เขา ว่า “เรา ได้ให้ท่าน ปฏิญาณ ใน
พระนาม ของ พระ เย โฮ วาห์มิใช่หรือ และ ได้ ตัก เตือน ท่าน
แล้วว่า ‘ท่าน จง รู เป็
้ น แน่ ว่า ในวันที่ ท่าน ออก ไป ไม่ว่า ไป
36
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ที่ใดๆ ท่านจะต้องตายแน่ ’ และท่านก็ได้ตอบเราว่า ‘คําตรัส
ที่ ข้า พระองค์ได้ยิน นั ้นก็ดีแล้ว ’ 43 ทําไมท่านจึง ไม่ รก
ั ษาคํา
ปฏิญาณไว้ ต่อ พระเยโฮวาห์ และรักษาคํา บัญชาซึ่ง เราได้
กําชับท่านนั ้น” 44 กษั ตริยตรั
์ ส กับ ชิ เมอีว่า “ท่านเองรู ้เรือ
่ ง
เหตุ รา้ ยทัง้ สิน
้ ซึ่ง อยู่ ในใจของท่าน ซึ่ง ท่านได้ กระทํา ต่อ ดา
วิด ราช บิดา ของ เรา เพราะ ฉะ นั ้น พระ เย โฮ วาห์ จะ ทรง นํา
เหตุ รา้ ยมาสนองเหนื อ ศีรษะของท่านเอง 45 แต่กษั ตริยซา
์
โลม อน จะ ได้ รับ พระพร และ พระที่นั่ง ของ ดา วิด จะ ตังม
้ ัน
่
คงต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์อยูเป็
่ น นิ ตย์ ” 46 แล้ วกษั ตริย์
ทรงบัญ ชาเบไนยาห์บุตรชายเยโฮยาดาและเขาก็ ออกไป
ประหารชีวต
ิ ชิ เมอีเสีย ดัง นั ้น ราชอาณาจัก รก็ตังม
้ ัน
่ คงอยู่
ในพระหัตถ์ของซาโลมอน

3

ซาโลมอนทรงแต่งงานกับราชธิดาของฟาโรห์
ซา โลม อน ได้ ทรง กระทํา ให้ เป็น ทอง แผ่น เดีย วกันกับ
ฟาโรห์กษั ตริยแห่
์ งอียป
ิ ต์ โดยได้ทรงรับราชธิดาของฟาโรห์
และ ทรง นํา พระนาง มา ไว้ ใน นคร ของ ดา วิด จน พระองค์
ทรงสร้างพระราชวัง ของพระองค์ และทรงสร้างพระนิ เวศ
ของ พระ เย โฮ วาห์ และ กําแพง รอบ กรุ ง เยรู ซาเล็ม สําเร็จ
2 อย่างไรก็ตาม ประชาชนได้ ถวายสัตวบูชา ณ ปูชนีย สถาน
สูง เพราะในเวลานั ้น ยัง ไม่ได้สร้างพระนิ เวศเพื่อ พระนาม
ของ พระ เย โฮ วาห์ 3 ซา โลม อ นท รง รัก พระ เย โฮ วาห์
ทรงดําเนิ น ตามกฎเกณฑ์ ของดาวิด ราชบิดาของพระองค์
เว้น แต่พระองค์ทรงถวายสัตวบูชาและเผาเครือ
่ งหอม ณ
ปูชนียสถานสูง
1

6)

กษั ตริยถวายเครื
์
อ
่ งสัตวบูชาที่เมืองกิเบโอน (2 พศด 1:2-
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และ กษั ตริย์ เสด็จ ไป ที่ เมือ งกิเบ โอน เพื่อ ถวาย เครือ
่ ง
สัตวบูชาที่นั ่น เพราะที่ นั่น เป็น มหาปูชนีย สถานสูง ซาโลม
อนทรงถวายเครือ
่ งเผาบูชาพันตัวบนแท่นบูชานน
ั้
ซาโลมอนทูลขอสติปัญญา (2 พศด 1:7-13)
5

พระ เย โฮ วาห์ ทรง ปรากฏ แก่ ซา โลม อ นที่ เมือ งกิเบ
โอน เป็น พระ สุบิน ใน กลาง คืน และ พระ เจ้า ตรัสว่า “เจ้า
อยากให้เราให้อะไรเจ้าก็ จงขอเถิด” 6 และซาโลมอนตรัสว่า
“พระองค์ได้ทรงสําแดงความเมตตายิง่ ใหญ่แก่ดาวิด พระ
ราชบิดาผู้รับ ใช้ของพระองค์ เพราะว่า เสด็จ พ่อ ดําเนิ น ต่อ
พระพักตร์พระองค์ด้วยความจริงและความชอบธรรม ด้วย
จิตใจ เที่ยง ตรง ต่อ พระองค์ และ พระองค์ ทรง รักษา ความ
เมตตา ยิง่ ใหญ่นี้ ไว้เพื่อ เสด็จ พ่อ และ ได้ ทรง ประทาน บุตร
ชายคนหนึ่ งแก่เสด็จพ่อให้นั่งบนราชบัลลังก์ของท่านในวัน
นี้ 7 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ถึงแม้ว่า
ข้า พระองค์ เป็น แต่เด็ก บัดนี้ พระองค์ทรง กระทํา ให้ผู้รบ
ั
ใช้ของ พระ องค์ เป็นก ษั ตริย์ แทน ดา วิด เสด็จ พ่อ ของ ข้า
พระองค์ ข้า พระองค์ไม่ทราบว่า จะเข้า นอกออกในอย่างไร
ถูก 8 และผู้รับ ใช้ของพระองค์ก็อยูท่
่ ามกลางประชาชนของ
พระองค์ ผู้ซึ่ง พระองค์ ทรงเลือกไว้ เป็น ชนชาติใหญ่ ซึ่ง จะ
นั บหรือคํานวณประชาชนก็ไม่ได้ 9 เพราะฉะนั ้นขอพระองค์
ทรง ประทาน ความ คิด ความ เข้าใจ แก่ผู้รบ
ั ใช้ของ พระองค์
เพื่อ จะ วินิจฉั ย ประชาชน ของ พระองค์ เพื่อ ข้า พระองค์ จะ
ประจักษ์ ในความผิดแผกระหว่างดี และชัว่ เพราะว่า ผู้ ใด
เล่า จะ สามารถ วินิจฉั ย ประชาชน ใหญ่ ของ พระองค์นี้ ได้ ”
10 ที่ซาโลมอนทูลขอเช่นนี้ ก็เป็ นที่พอพระทัยองค์พระผู้เป็ น
เจ้า 11 พระเจ้า จึง ตรัส กับ ซาโลมอนว่า “เพราะเจ้า ได้ ขอสิง่
นี้ และมิได้ขอชีวต
ิ ยืนยาว หรือ ความมัง่ คัง่ หรือ ชีวต
ิ ของบร
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รดาศัตรู ของเจ้า เพื่อ ตัว เจ้า เอง แต่เจ้าขอความเข้าใจเพื่อ
ตัว เจ้า เอง เพื่อ ให้ประจักษ์ ใน การ วินิจฉั ย 12 ดูเถิด เรา จะ
กระทํา ตามคํา ของเจ้า ดูเถิด เราให้จิตใจอัน ประกอบด้วย
ปัญญา และ ความ เข้าใจ เพื่อ ว่า จะ ไม่มีใคร ที่เป็น อยูก่
่ อน
เจ้า เหมือนเจ้า และจะไม่มีใครที่ ข้น
ึ มาภายหลัง เจ้า เหมือน
13
เจ้า เราจะให้สิ่ง ที่เจ้าไม่ได้ขอแก่เจ้าด้วย ทัง้ ความมัง่ คัง่
และ เกียรติยศ เพื่อ ว่า ตลอด วัน เวลา ทัง้ สิน
้ ของ เจ้า จะ
ไม่มีกษั ตริยองค์
์
อื่น เปรียบ เทียบ กับ เจ้า ได้ 14 และ ถ้า เจ้า
จะ ดําเนิ น ตาม ทาง ของ เรา รักษา กฎ เกณฑ์ ของ เรา และ
บัญญัติของ เรา ดัง ดา วิด บิดา ของ เจ้า ได้ ดําเนิ น นั ้น เรา
ก็ จะ ให้ วัน เวลา ของ เจ้า ยืนยาว” 15 และ ซา โลม อ นก็ ตื่น
บรรทม และ ดูเถิด เป็น พระ สุบิน แล้ว พระองค์ก็เสด็จ มา
ที่กรุ งเยรู ซาเล็ม และประทับยืนอยูหน
่ ้าหีบพันธสัญญาของ
พระเยโฮวาห์ และถวายเครือ
่ งเผาบูชาและเครือ
่ งสันติบูชา
และพระราชทานเลี้ยงแก่บรรดาข้าราชการของพระองค์
การพิสูจน์ สติปัญญาของซาโลมอน
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แล้ว หญิง แพศยา สอง คน มา เฝ้า กษั ตริย์ และ ยืน อยู่
ต่อ พระพักตร์พระองค์ 17 หญิง คนหนึ่ ง ทูล ว่า “โอ ข้า แต่เจ้า
นายของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ และผู้ หญิง คนนี้ อาศัย อยู่
ในเรือนเดียวกัน และข้า พระองค์ก็คลอดบุตรคนหนึ่ ง ขณะ
ที่ นางนั ้น อยู่ ในเรือน 18 ต่อ มาเมื่อ ข้า พระองค์ คลอดบุตรได้
สามวัน แล้ว นางคนนี้ ก็คลอดบุตรด้วย และข้า พระองค์ ทัง้
สองอยูด้
่ วยกัน ไม่มีผู้ใดอยู่ กับ ข้า พระองค์ ทัง้ สองในเรือน
นั ้น ข้า พระองค์ ทัง้ สองนั ้น อยู่ ในเรือนนั ้น 19 แล้ว บุตรของ
หญิง คน นี้ ก็ตาย เสีย ใน กลาง คืน ด้วย เขา นอน ทับ 20 พอ
เที่ยง คืน นาง ก็ลุก ขึ้น และ เอา บุตร ชาย ของ ข้า พระองค์ ไป
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เสีย จากข้างข้า พระองค์ ขณะที่สาวใช้ของพระองค์ หลับอยู่
และวางเขาไว้ในอกของเธอ และเธอเอาบุตรของเธอที่ตาย
แล้วนัน
้ ไว้ในอกของข้าพระองค์ 21 เมื่อข้าพระองค์ต่ืนขึ้นใน
ตอนเช้า เพื่อ ให้บุตรของข้า พระองค์ กิน นม ดูเถิด เขาตาย
เสีย แล้ว แต่เมื่อ ข้า พระองค์ พิ นิจดู ในตอนเช้า ดูเถิด เด็ก
นั ้น ไม่ใช่บุตรชายที่ ข้า พระองค์ คลอดมา” 22 แต่หญิงอีก คน
หนึ่ ง พูด ว่า “ไม่ใช่ เด็ก ที่เป็น เป็น บุตร ชาย ของ ฉั น เด็ก ที่
ตายเป็นบุตรชายของเจ้า” หญิงคนที่หน่งึ พูดว่า “ไม่ใช่ เด็ก
ที่ ตาย เป็น บุตร ชาย ของ เจ้า และ เด็ก ที่เป็น เป็น บุตร ชาย
ของฉั น” เขาทัง้ สองพูดกันดังนี้ ต่อพระพักตร์กษั ตริย์ 23 แล้
วกษั ตริย์ตรัสว่า “คนหนึ่ งพูดว่า ‘คนนี้ เป็นบุตรชายของฉั น
คือเด็กที่เป็นอยู่ และบุตรชายของเจ้าตายเสียแล้ว’ และอีก
คนหนึ่ งพูดว่า ‘ไม่ใช่ แต่บุตรชายของเจ้าตายเสียแล้ว และ
บุตร ชาย ของ ฉั น เป็น คน ที่มี ชีวต
ิ ’ ” 24 และ กษั ตริย์ตรัสว่า
“เอาดาบมาให้ เราเล่ม หนึ่ ง” เขาจึง เอาพระแสงดาบมาไว้
ต่อ พระ พักตร์กษั ตริย์ 25 และ กษั ตริย์ตรัสว่า “จง แบ่ง เด็ก
ที่มีชีวิตนั น
้ ออกเป็น สองท่อน และให้คนหนึ่ ง ครึง่ หนึ่ ง และ
อีก คนหนึ่ ง ครึง่ หนึ่ ง” 26 แล้ว หญิง คนที่บุตรของตนยังมีชีวิ
ตอยูน
่ ั ้นทูลกษั ตริย์ เพราะว่าจิตใจของเธออาลัยในบุตรชาย
ของเธอ เธอว่า “โอ ข้า แต่เจ้านายของข้า พระองค์ ขอทรง
มอบเด็กที่มีชีวิตนน
ั ้ ให้เขาไป และถึงอย่างไรก็ดีอย่าทรงฆ่า
เสีย” แต่หญิงอีก คน หนึ่ ง ว่า “อย่า ให้ ฉั น เป็น เจ้าของ หรือ
ของฉั น ขอทรงแบ่งเถิดเพคะ” 27 แล้วกษั ตริย์ตรัสตอบเขา
ว่า “จง ให้ เด็ก ที่มีชีวิตนัน
้ แก่ คน นั ้น อย่า ฆ่า เสีย เลย นาง
เป็น มารดาของเด็ก นั ้น” 28 อิสราเอลทัง้ ปวงได้ยน
ิ เรือ
่ งการ
พิพากษา ซึ่ง กษั ตริย์ ประทานการพิพากษานั ้น และเขาทัง้
หลาย ก็ เก รง กลัว กษั ตริย์ เพราะ เขา ทัง้ หลาย ประ จักษ์ว่า
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พระสติปัญญาของพระเจ้าอยูใ่ นพระองค์ที่จะทรงวินิจฉั ย

4

อน

ข้าราชการผู้ใหญ่แห่งอิสราเอลในอาณาจักรของซาโลม

1

กษั ตริยซา
์ โลม อน เป็นก ษั ตริย์ เหนื ออิส รา เอล ทัง้ สิน
้
และคนต่อ ไปนี้ เป็น ข้าราชการผู้ใหญ่ของพระองค์คือ อา
ซาริยาห์บุตรชายศาโดกเป็น ปุโรหิต 3 เอลี โฮเรฟและอาหิ
ยาห์บุตรชายชิชา เป็นราชเลขา เยโฮชาฟัทบุตรชายอาหิลูด
เป็นเจ้ากรมสารบรรณ 4 เบไนยาห์บุตรชายเยโฮยาดา เป็น
ผูบ
้ ัญชาการกองทัพ ศาโดกและอาบียาธาร์เป็นปุโรหิต 5 อา
ซาริยาห์บุตรชายนาธัน เป็น หัวหน้า ข้าหลวง ศบุด บุตรชาย
นาธันเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ และเป็นพระสหายของกษั ตริย์
6 อาหิชาร์เป็ นเจ้ากรมวัง และอาโดนี รม
ั บุตรชายอับดาเป็น
ผู้ควบคุมคนที่ทํางานโยธา
2

ข้าหลวง สิบ สอง คน เป็น ผู้ จัดหา เสบียง อา หา รสําห รับ
กษั ตริย์สํานั ก
7 ซา โลม อ นท รง มี ข้าหลวง สิบ สอง คน อยู่ เหนื ออิส รา
เอลทัง้ ปวง เป็น ผู้ จัดหาเสบียงอาหารสําหรับ กษั ตริย์ และ
สําหรับ กษั ตริย์สํานั ก ข้าหลวงคนหนึ่ ง จัดหาเสบียงอาหาร
สําหรับเดือนหนึ่ งในหนึ่ งปี 8 ต่อไปนี้ เป็นชื่อของเขาคือ เบน
เฮอร์ ประจํา แดนเทือกเขาเอฟราอิม 9 เบนเดเคอร์ ประจํา
ในมาคาสและในชาอัลบิม เบธเชเมช และเอโลนเบธฮานั น
10 เบน เฮ เสด ประจํา ใน อา รุ บ โบท โส โคห์ และ แผ่น ดิน เฮ
เฟอร์ทัง้ สิน
่ ับเขา 11 เบนอาบีนาดับ ประจําในบริเวณ
้ ขึ้นอยูก
โดร์ทัง้ หมด เขามี ทาฟัท ธิดาของซาโลมอนเป็น ชายา 12 บา
อานาบุตรชายอาหิลูด ประจําในทาอานาค เมกิดโดและเบธ
ชานทัง้ หมดซึ่ง อยู่ ข้างศาเรธานเชิง เมืองยิสเรเอล และตัง้
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แต่ เบธชานถึง อาเบลเมโฮลาห์ ไปจนถึง ฝากข้างโน้ น ของ
โยกเนอั ม 13 เบนเกเบอร์ ประจํา ในราโมทกิ เลอาด เขามี
เมืองทัง้ หลายของยาอีรบุ
์ ตรชายมนั สเสห์ซ่ึงอยู่ในกิ เลอาด
และเขามี ท้องถิน
่ อารโกบ ซึ่ง อยู่ ในบาชาน หัว เมืองใหญ่
หกสิบ หัว เมือง ซึ่งมีกําแพงเมือง และดานทองสัมฤทธิขึ
์ ้น
14
อยูแก่
่ เขา อาหิน าดับ บุตรชายอิด โด ประจํา ในมาหะนา
อิม 15 อาหิม าอัส ประจํา ในนั ฟ ทาลี เขาก็ เหมือนกัน ได้ บา
เสมัทธิดาของซาโลมอนเป็นชายา 16 บาอานาบุตรชายหุชัย
ประจํา ในอาเชอร์และเบอาโลท 17 เยโฮชาฟัทบุตรชายปา
รู อาห์ ประจํา ในอิส สาคาร์ 18 ชิเมอีบุตรชายเอลาห์ ประจํา
ในเบนยามิน 19 เกเบอร์บุตรชายอุรี ประจําในแผ่นดินกิเลอ
าด ในแผ่น ดิน ของสิ โหนกษั ตริย์ ของคนอาโมไรต์ และของ
โอกกษั ตริย์แห่งเมืองบาชาน ท่านเป็น ข้าหลวงคนเดียวที่
ประจํา ในแผ่น ดิน นั ้น 20 คนยู ดาห์ และคนอิส ราเอลนั ้นมี
จํานวนมากมายดังเม็ดทรายชายทะเล เขาทัง้ หลายกินและ
ดื่มและมีจิตใจเบิกบาน 21 และซาโลมอนทรงปกครองเหนื อ
ราชอาณาจักรทัง้ สิน
้ ตัง้ แต่แม่น้าํ ไปจนถึงแผ่นดินฟีลิสเตีย
และถึง พรมแดนอียป
ิ ต์ เขาทัง้ หลายถวายส่วยอากร และ
ปรน นิ บัติซา โลม อน ตลอด วัน เวลา แห่ง พระชนม์ชีพ ของ
พระองค์ 22 เสบียงอาหารสําหรับซาโลมอนในวันหนึ่ งนั ้น คือ
ยอดแป้งสามสิบโคระและแป้งหกสิบโคระ 23 วัวอ้วนสิบตัว
วัว จากทุ่ง หญ้า ยีสิ
่ บตัว แกะหนึ่ ง ร้อยตัว นอกจากนี้ มีกวาง
ตัวผู้ เนื้ อสมัน อีเก้งและไก่อ้วน 24 เพราะพระองค์ทรงครอบ
ครองเหนื อท้องถิน
่ ทัง้ สิน
้ ฟากแม่น้ําข้างนี้ ตัง้ แต่ทิฟสาห์ถึง
กา ซา และ ทรง ครอบ ครอง เหนื อ บร รดากษั ตริย์ที่ อยูฟาก
่
แม่น้ํา ข้าง นี้ และ พระองค์ ทรง มีสันติภาพ อยูทุ
่ กด้า นร อบ
25
พระองค์ ยูดาห์และอิสราเอลก็อยูอย่
่ างปลอดภัย ทุกคนก็
นั ่ง อยูใต้
่ เถาองุน
่ และใต้ ต้น มะเดื่อ ของตน ตัง้ แต่เมืองดาน
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กระทัง่ ถึง เมืองเบเออร์เชบา ตลอดวัน เวลาของซาโลมอน
26 ซาโลมอนยังมีคอกขังม้าเดี่ยวอีกสี่หมื่นสําหรับรถรบของ
พระองค์ และ พล ม้า หนึ่ ง หมื่น สอง พัน คน 27 และ บรรดา
ข้าหลวง เห ล่านั ้นก็ จัด เสบียง อา หา รส่ งกษั ตริย์ ซา โลม อน
และเพื่อทุกคนที่มายังโต๊ะเสวยของกษั ตริย์ซาโลมอน ต่าง
ก็ ส่ง ของตามเดือนของตน เขาทัง้ หลายไม่ให้สิ่ง หนึ่ ง สิง่ ใด
ขาดไปเลย 28 ทัง้ ข้าวบาร์เลย์ และฟางข้าวสําหรับ ม้า และ
ม้าอาชาไนย เขานํามายังสถานที่ของข้าหลวงเหล่านั ้นตาม
ที่ได้มีรับสัง่ แก่ทุกคน
สติปัญญาของซาโลมอนมาจากพระเจ้า
29

และ พระเจ้า ทรง ประทาน สติ ปัญญา และ ความ เข้าใจ
แก่ซาโลมอนอย่างเหลือประมาณ ทัง้ พระทัยอันกว้างขวาง
ดุจเม็ดทรายที่ชายทะเล 30 และสติปัญญาของซาโลมอนล้ํา
กว่า สติ ปัญญาทัง้ สิน
้ ของชาวตะวัน ออกและกว่า บรรดาสติ
31
ปัญญาของอียป
ิ ต์ เพราะพระองค์ ทรงมีสติปัญญาฉลาด
กว่า คน อื่น ทุก คน ทรง ฉลาด กว่า เอ ธาน คน เอ ส ราห์ และ
เฮ มาน คาล โคล์ และ ดาร ดา บรรดา บุตร ชาย ของ มา โฮล
และ พระนาม ของ พระองค์ก็เลื่อง ลือ ไป ใน ทุก ประชาชาติที่
อยูล้
่ อม รอบ 32 พระองค์ตรัสสุ ภาษิ ต สาม พัน ข้อด้วย และ
บทเพลง ของ พระองค์มีหน่งึ พัน ห้า บท 33 พระองค์ตรัส ถึง
ต้นไม้ตัง้ แต่ต้นสนสี ดาร์ซ่ึง อยู่ ในเลบานอน จนถึง ต้น หุ สบ
ซึ่ง งอก ออก มา จาก กําแพง พระองค์ตรัส ถึง สัตว์ ป่า ด้วย
ทัง้ บรรดานก สัตว์เลื้อยคลานและปลา 34 และคนมาจาก
ชนชาติ ทัง้ หลายเพื่อ ฟัง สติ ปัญญาของซาโลมอน และมา
จากบรรดากษั ตริย์แห่งแผ่น ดิน โลก ผู้ได้ยิน ถึง สติ ปัญญา
ของพระองค์

1 พงศ์กษั ตริย์ 5:1

16)

1

20

5

1 พงศ์กษั ตริย์ 5:8

ซาโลมอนเตรียมสําหรับการสร้างพระวิหาร (2 พศด 2:1-

ฝ่าย ฮี รา มกษั ตริย์ เมือง ไท ระ ได้ ส่ง ข้าราชการ ของ
ท่าน มา เฝ้า ซา โลม อน เมื่อ ท่าน ได้ ยินว่า เขา ได้เจิม ตัง้
พระองค์ไว้เป็นกษั ตริย์ แทนราชบิดาของพระองค์ เพราะฮี
ราม รัก ดา วิดอยู่เสมอ 2 และ ซา โลม อน ได้ ส่ง พระ ดํารัส ไป
ยัง ฮี รามว่า 3 “ท่านคงทราบอยูแล
่ ้วว่า ดาวิด ราชบิดาของ
ข้าพเจ้า สร้างพระนิ เวศสําหรับ พระนามของพระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของ พระองค์ไม่ ได้ เพราะ การ สงคราม ซึ่ง อยู่ ล้อม
รอบ พระองค์ทุกด้าน จน กว่า พระ เย โฮ วาห์ จะ ทรง ปราบ
เขา เสีย ให้อยูใต้
่ พระบาท ของ พระองค์ 4 แต่บัดนี้ พระ เย โฮ
วาห์ พระเจ้า ของ ข้าพเจ้า ทรง ประทาน ให้ ข้าพเจ้า ได้ หยุด
พักร อบ ด้าน ปฏิปักษ์ หรือ เหตุ ร้าย ก็ไม่มี 5 ดูเถิด ข้าพเจ้า
จึง ประสงค์ จะ สร้าง พระ นิ เวศ สําหรับ พระนาม ของ พระ เย
โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ข้าพเจ้า ดัง ที่พระ เย โฮ วาห์ได้ตรัส ไว้
กับ ดา วิด ราช บิดา ของ ข้าพเจ้า ว่า ‘บุตร ชาย ของ เจ้า ผู้ซึ่ง
เราจะตัง้ ไว้ บนบัล ลังก์ แทนเจ้า จะสร้างพระนิ เวศสําหรับ
นาม ของ เรา’ 6 เพราะ ฉะนั ้น บัดนี้ ขอ ท่าน สัง่ ให้ตัด ไม้สน สี
ดาร์แห่งเลบานอนเพื่อข้าพเจ้า และข้าราชการของข้าพเจ้า
จะสมทบกับพวกข้าราชการของท่าน ข้าพเจ้าจะมอบเงินค่า
จ้างข้าราชการของท่านแก่ท่านตามที่ท่านตัง้ ไว้ เพราะท่าน
คงทราบแล้วว่า ท่ามกลางเรานี้ ไม่มีผู้ใดรู จ
้ ัก ตัด ไม้ เหมือน
ชาวซีโดน ” 7 และอยู่ มาเมื่อ ฮี รามได้ยน
ิ ถ้อยคํา ของซาโลม
อน ท่านก็ชื่นชมยินดียิง่ นั ก และว่า “สาธุการแด่ พระเยโฮ
วาห์ในวัน นี้ ผู้ทรงประทานบุตรชายที่ ฉลาดองค์หน่งึ แก่ดา
วิด ให้อยูเหนื
่
อ ชนชาติใหญ่นี้ ” 8 และฮี รามก็ใช้คนให้มายัง
ซาโลมอนทูล ว่า “ข้าพเจ้า ได้ พิจารณาสิง่ ต่างๆซึ่ง ท่านส่ง
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ไป ยัง ข้าพเจ้า แล้ว ข้าพเจ้า พร้อม ที่ จะ กระทํา สิง่ สารพัด
ตาม ที่ ท่าน ปรารถนา ใน เรือ
่ ง ไม้ สน สี ดาร์ และ ไม้ สน สาม
ใบ 9 ข้าราชการ ของ ข้าพเจ้า จะ นํา ลง มา จาก เลบานอน ถึง
ทะเล และข้าพเจ้า จะผูกแพล่องมาตามทะเลถึงที่ที่ท่านจะ
กําหนดให้ และข้าพเจ้า จะให้แก้แพที่นั ่น ขอท่านมารับ เอา
และขอท่านส่งเสบียงอาหารแก่สํานั กวังของข้าพเจ้าก็แล้ว
กัน เป็นที่ พอใจข้าพเจ้า แล้ว” 10 ฮีรามจึง ได้ จัด ส่ง ไม้ สนสี
ดาร์และไม้ สนสามใบให้แก่ซาโลมอนตามที่พระองค์มีพระ
ประสงค์ทุก ประการ 11 ฝ่าย ซา โลม อ นท รง ประทาน ข้าว
สาลีให้เป็นอาหารแก่ สํานั กวังของฮีรามสองหมื่นโคระและ
นํ้า มัน บริสุทธิ์ยี่สิบ โค ระ ซา โลม อ นท รง ประทาน แก่ฮีราม
เป็น ปีๆ ไป อย่าง นี้ แหละ 12 และ พระ เย โฮ วาห์ พระราชทาน
สติ ปัญญาแก่ ซาโลมอน ดัง ที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ และ
มีสันติภาพระหว่างฮี รามและซาโลมอน และทัง้ สองก็ ทรง
กระทําสนธิสัญญากัน
พวกกรรมกรเพื่อสร้างพระวิหาร

13 กษั ตริยซาโลมอนทรงเกณฑ์
์
แรงงานจากชนอิสราเอล

ทัง้ ปวง คนที่ถูก เกณฑ์ แรง นั บ ได้ สาม หมื่น คน 14 และ
พระองค์ ทรง ใช้ เขา ไป ยัง เลบานอน เวร ละ หนึ่ ง หมื่น คน
ต่อ เดือน เขาจะอยูที
่ ่เลบานอนเดือนหนึ่ ง และอยู่ บ้านสอง
เดือน และอาโดนี รัม เป็น ผู้ บังคับ บัญชาพวกถูก เกณฑ์แรง
15 ซา โลม อ นมี คน ขน ของ หนั ก เจ็ด หมื่น คน และ คน สกัด
หิน ใน ถิน
่ เทือก เขา แปด หมื่น คน 16 นอกจาก ข้าราชการ
ผู้ใหญ่ของซาโลมอนซึ่งเป็นผู้ดูแลการงานนี้ ก็มีอีกสามพัน
สามร้อยคนซึ่ง เป็น ผู้ ปกครองดูแลประชาชนผู้ดําเนิ น งาน
17 กษั ตริยทรงบั
์
ญชาและเขาทัง้ หลายสกัดก้อนหินใหญ่มีค่า
ออกมา เพื่อ วางรากฐานของพระนิ เวศด้วยหินที่แต่งแล้ว
18 ดัง นั ้น พนั กงานก่อสร้างของซาโลมอน และพนั กงานก่อ
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สร้าง ของ ฮี ราม และ ช่าง สลักหินก็แต่ง หิน เหล่า นั ้น และ
เตรียมตัวไม้และหินเพื่อสร้างพระนิ เวศ

6

การเริม
่ สร้างพระวิหาร (2 พศด 3:1-2)
อยูมา
่ ใน ปีที่ สี่ร้อย แปด สิบ หลัง จาก ที่ ชน อิสราเอล
ออก มา จาก แผ่นดินอียป
ิ ต์ ในปีที่ สี่แห่งการ ที่ ซา โลม อ
นคร อบ ครอง อิสราเอล ใน เดือน ศิฟ ซึ่ง เป็น เดือน ที่สอง
พระองค์ทรงเริม
่ สร้างพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์
1

การพรรณนาถึงพระวิหาร
พระนิ เวศซึ่ง กษั ตริย์ ซาโลมอนทรงสร้างสําหรับ พระเย
โฮ วาห์นั ้น ยาว หก สิบ ศอก กว้าง ยีสิ
่ บ ศอก และ สูง สามสิบ
ศอก 3 มุข หน้า ห้อง โถง ของ พระ นิ เวศ นั ้น ยาว ยีสิ
่ บศอก
เท่ากับด้านกว้างของพระนิ เวศ และลึกเข้าไปหน้าพระนิ เวศ
สิบ ศอก 4 และพระองค์ ทรงสร้างหน้าต่างสําหรับ พระนิ เวศ
มี ขอบสอบออกข้างนอก 5 พระองค์ทรงสร้างห้องติด ผนั ง
พระ นิ เวศ อยู่ รอบ ผนั ง ของ พระ นิ เวศ ทัง้ ที่ห้อง โถง และ
ที่ ห้อง หลัง และ พระองค์ ทรง สร้าง ห้อง ระเบียง โดย รอบ
6 ห้อง ชัน
้ ล่าง ที่สุด กว้าง ห้า ศอก ชัน
้ กลาง กว้าง หก ศอก
และชันที
้ ่ สามกว้างเจ็ด ศอก เพราะรอบด้านนอกของพระ
นิ เวศพระองค์ ทรงสร้างหยักบ่า ไว้ที่ผนั ง เพื่อ ว่า ไม้ รอดจะ
ไม่ได้ทะลวงเข้าไปในผนั ง พระนิ เวศ 7 เมื่อ กําลัง สร้าง พระ
นิ เวศนั ้นก็ สร้างด้วยศิลา ซึ่ง เตรียมมาจากบ่อศิลา เพราะ
ฉะนั ้น จึง ไม่ได้ยิน เสียงค้อนหรือ ขวานหรือ เครือ
่ งมือ เหล็ก
ใดๆ ใน พระ นิ เวศ ขณะ เมื่อ ทําการ ก่อสร้าง 8 ทาง เข้า ห้อง
ชัน
้ ล่าง อยู่ ทาง ด้าน ขวา ของ ตัวพระ นิ เวศ และ คน ขึ้น ไป
ยัง ห้องชัน
้ กลางทางบันไดเวียน และขึ้น จากห้องชัน
้ กลาง
ไป ห้อง ชันที
้ ่สาม 9 พระองค์ทรง สร้าง พระ นิ เวศ ดังนี้ และ
ทรงให้สําเร็จ และพระองค์ ทรงสร้างเพดานของพระนิ เวศ
2
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มีไม้คร่าวและกระดานเป็นไม้สนสีดาร์ 10 พระองค์ทรงสร้าง
ห้องรอบพระนิ เวศสูง ห้า ศอก และติดกับ ตัวพระนิ เวศด้วย
กระดานไม้ สนสี ดาร์ 11 และพระวจนะของพระเยโฮวาห์มา
ถึง ซา โลม อ นว่า 12 “เกี่ยวด้วย พระ นิ เวศ นี้ ซึ่ง เจ้า สร้าง อยู่
ถ้า เจ้า ดําเนิ น ตามกฎเกณฑ์ ของเรา และประพฤติ ตามคํา
ตัดสิน ของเรา และรักษาบัญญัติของเราทัง้ สิน
้ และดําเนิ น
ตาม เรา ก็ จะ กระทํา ถ้อยคํา ของ เรา กับ เจ้า ซึ่ง เรา พูดกับ
ดา วิด บิดา ของ เจ้า นั ้น ให้สําเร็จ 13 และ เรา จะ อยู่ ใน หมู่
ชน อิสราเอล และ จะ ไม่ ทอด ทิงอ
้ ิส รา เอล ชนชาติ ของ เรา
เลย” 14 ซาโลมอนได้ ทรงสร้างพระนิ เวศและทรงให้สําเร็จ
15 พระองค์ทรงกรุ ผนั ง ข้างในพระนิ เวศด้วยกระดานไม้ สน
สี ดาร์ ตัง้ แต่พื้น พระนิ เวศจนถึง ไม้เพดาน พระองค์ทรงกรุ
ข้างในด้วยไม้ และพระองค์ ทรงปู ปิด พื้น พระนิ เวศด้วยไม้
สนสามใบ 16 พระองค์ทรงสร้างอีก ข้างหนึ่ ง ของพระนิ เวศ
ยีสิ
่ บ ศอก ด้วย กระดาน ไม้ สน สี ดาร์ จาก พื้น ถึง ไม้เพดาน
และ พระองค์ ทรง สร้าง ห้อง นี้ ภายใน ให้เป็น ห้อง หลัง คือ
ที่บริสุทธิที
์ ่สุด 17 ตัวพระ นิ เวศ คือ ห้อง โถง ซึ่ง อยู่ ส่วน หน้า
นั ้นยาวสี่สิบศอก 18 มีไม้สนสี ดาร์ที่ อยูข้
่ างในพระนิ เวศแกะ
เป็นรูปดอกตูมและดอกไม้บาน เป็นไม้สนสี ดาร์ทัง้ สิน
้ ในที่
นั ่น แลไม่เห็น หิน เลย 19 พระองค์ทรงจัด เตรียมห้องหลัง ไว้
ข้างในพระนิ เวศ เพื่อ จะวางหีบ พันธสัญญาของพระเยโฮ
วาห์ไว้ที่ นั่น 20 ส่วนข้างในห้องหลัง นั ้น ยาวยีสิ
่ บศอก กว้าง
ยีสิ
่ บศอก และ สูง ยีสิ
่ บศอก และ พระองค์ ทรง บุ ด้วย ทอง
คํา บริสุทธิ์ พระองค์ทรง กรุ แท่ นบูชาด้วย ไม้ สน สี ดาร์ด้วย
21 และซาโลมอนทรงบุ ข้างในพระนิ เวศด้วยทองคํา บริสุ ทธิ์
และพระองค์ ทรงลากโซ่ ทองคํา ข้ามข้างหน้า ห้องหลัง และ
บุ ด้วยทองคํา 22 และพระองค์ ทรงบุพ ระนิ เวศทัง้ หลังด้วย
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ทองคํา จนพระนิ เวศนั ้น สําเร็จ ทัง้ สิน
้ แท่น บูชาทัง้ แท่นที่
เป็น ของ ห้อง หลัง พระองค์ก็ทรง บุ ด้วย ทองคํา 23 ใน ห้อง
หลัง พระองค์ ทรงสร้างเครู บ สองรู ปด้วยไม้ มะกอกเทศ สูง
รู ป ละสิบ ศอก 24 ปีกข้างหนึ่ ง ของเครู บ ยาวห้า ศอก ปีกอีก
ข้างหนึ่ ง ของเครู บ ยาวห้า ศอก จากปลายปีก ข้างหนึ่ ง ไปถึง
ปลาย ปีกอีก ข้าง หนึ่ ง ยาว สิบ ศอก 25 เค รู บอีกรู ป หนึ่ งก็ วัด
ได้สิบ ศอก ด้วย เครู บทัง้ สอง มี ขนาด เท่า กัน และ รู ปอย่าง
เดียวกัน 26 ความ สูง ของ เค รู บรู ป หนึ่ ง เป็น สิบ ศอก และ
เครู บอีกรู ปหนึ่ งก็เหมือนกัน 27 พระองค์ทรงวางเครู บ ไว้ใน
ส่วน ชัน
้ ใน ที่สุด ของ พระ นิ เวศ ปีก ของ เค รู บนั ้ นกา งอ อก
เพื่อ ให้ปีก หนึ่ ง จด ผนั ง ข้าง หนึ่ ง และ ปีก ของ เค รู บอีกรู ป
หนึ่ ง จด ผนั งอีก ข้าง หนึ่ ง ส่วน ปีก ข้า งอื่นก็ มา จด กัน ตรง
กลาง พระ นิ เวศ 28 และ พระองค์ ทร งบุเค รู บด้วย ทองคํา
29 พระองค์ทรงสลัก ผนั ง ของพระนิ เวศนั ้น โดยรอบ ด้วยรู ป
แกะสลักเป็นรูปเครู บ และต้นอินทผลัมและดอกไม้บานทัง้
ข้างในและข้างนอก 30 พื้น ของพระนิ เวศนั ้น พระองค์ทรง
บุ ด้วย ทองคํา ทัง้ ข้าง ใน และ ข้าง นอก 31 สําหรับ ทาง เข้า สู่
ห้องหลัง พระองค์ทรงสร้างประตู ด้วยไม้มะกอกเทศ กรอบ
ประตูชิ้ นบน และ วงกบ ประตู รวม เข้า เป็น หนึ่ ง ใน ห้า ของ
ขนาดของผนั ง 32 พระองค์ทรงสร้างบานประตู ทัง้ สองด้วย
ไม้ มะกอกเทศ แกะรู ป เครู บ ต้นอิ นทผลัม และดอกไม้บาน
ทรง บุ ด้วย ทองคํา พระองค์ทรง แผ่ ทอง คํา หุม
้ เค รู บ และ
33
ห้อมต้นอิ นทผลัม พระองค์ทรงสร้างวงกบประตู ทางเข้า
ห้อง โถง ด้วย ไม้ มะกอก เทศ เป็น หนึ่ ง ใน สี่ ของ ขนาด ของ
ผนั ง 34 และประตู สองบานด้วยไม้ สนสามใบ บานสองบาน
ของบานประตูหน่งึ หมุน ได้ และบานอีก สองบานของบาน
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ประตูหน่งก
ึ ็หมุนได้ 35 พระองค์ทรงแกะเครู บ ต้นอินทผลัม
และดอกไม้ บานบนบานประตูนั ้น และพระองค์ ทรงบุ ด้วย
ทองคํา สมํ่าเสมอ กัน บน งาน แกะ สลัก นั ้น 36 พระองค์ทรง
สร้างลานภายในด้วยกําแพงหิน สกัด สามชัน
้ และด้วยไม้
37
สนสีดาร์ชัน
้ หนึ่ ง ในปีที่สี่ก็ได้วางรากพระนิ เวศของพระเย
โฮวาห์ ในเดือนศิฟ 38 และในปีที่สิบเอ็ดในเดือนบูล ซึ่งเป็น
เดือนที่แปด พระนิ เวศนั ้นกส
็ ําเร็จหมดทุกๆส่วน และสําเร็จ
ตามรายการทัง้ สิน
้ พระองค์ทรงสร้างพระนิ เวศนั ้นเจ็ดปี

7

การพรรณนาถึงพระวิหารและเครือ
่ งตกแต่งต่างๆ
1 ซาโลมอนทรงสร้างพระราชวัง ของพระองค์สิบสามปี
และ พระองค์ ทรง ให้ พระราชวัง ของ พระองค์ สําเร็จ ทัง้ สิน
้
2 พระองค์ทรง สร้าง พระ ตําหนั ก พนา เลบานอน ยาว หนึ่ ง
ร้อยศอก กว้างห้าสิบศอกและสูงสามสิบศอก อยูบนเสาไม้
่
3
สนสีดาร์สี่แถว มีคานไม้สนสีดาร์อยูบนเสา
่
ชัน
้ บนมุงด้วย
ไม้ สนสี ดาร์ บนห้อง ซึ่ง อยู่ บนเสาสี่สิบห้า ห้อง แถวละสิบ
ห้า ห้อง 4 มีกรอบ หน้าต่าง สาม แถบ หน้า ต่าง อยู่ ตรง ข้าม
หน้าต่าง ทัง้ สาม แถว 5 ประตูและ หน้าต่าง ทัง้ หมดมี กรอบ
สี่เหลี่ยม และ หน้าต่าง ก็อยูตรง
่
ข้าม หน้าต่าง ทัง้ สาม แถว
6 และ พระองค์ ทรง สร้าง ท้อง พระ โรง เสา ยาว ห้า สิบ ศอก
และกว้างสามสิบ ศอก มีมุขด้านหน้า และมี เสากับ หลังคา
ข้าง หน้า 7 และ พระองค์ ทรง สร้าง ท้อง พระ โรง พระ ที่นั ่ง
เป็นที่ ซ่ึง พระองค์ ทรงให้คํา พิพากษา คือ ท้องพระโรงพินิศ
จัย ก็ทํา ทัง้ ห้อง สํา เร็จด้วย ไม้ สน สี ดาร์ด้วย 8 พระราชวัง
ของพระองค์ซ่ึงพระองค์จะทรงประทับอยู่นั้นมีลานอีกแห่ง
หนึ่ ง ซึ่ง อยู่ ภายในท้องพระโรง ก็กระทํา ด้วยฝีมือ ช่างอย่าง
เดียวกัน ซา โลม อน ได้ ทรง สร้าง วัง เหมือน ท้อง พระ โรง

1 พงศ์กษั ตริย์ 7:9

26

1 พงศ์กษั ตริย์ 7:20

นี้ สําหรับ ราช ธิดา ของ ฟาโรห์ ซึ่ง พระองค์ ทรง ได้ มา เป็น
มเหสี 9 ทัง้ สิน
้ เหล่านี้ สร้างด้วยหินอันมีค่า สกัดออกมาตาม
ขนาด ใช้เลื่อย เลื่อยทังด
้ ้านหลัง และด้านหน้า ตัง้ แต่ฐาน
ถึง ยอดผนั ง และมีตัง้ แต่ข้างนอกถึง ลานใหญ่ 10 ฐานนั ้น
ทํา ด้วยหินมีค่า หินก้อ นมหึมา หิน ขนาดแปดและสิบ ศอก
11 ข้าง บน ก็ เป็ น หินมีค่า สกัด ออก มา ตาม ขนาด และ ไม้
สน สี ดาร์ 12 กําแพง ลาน ใหญ่มีหิน สกัด สาม ชัน
้ โดย รอบ
และไม้ สนสี ดาร์ชัน
้ หนึ่ ง ลานชัน
้ ในของพระนิ เวศของพระ
เยโฮวาห์ก็มีเหมือนกัน ทังม
้ ุข พระนิ เวศด้วย 13 กษั ตริยซา
์
โลม อ นท รง ใช้ คน ให้ นํา ฮี ราม มา จาก เมือง ไท ระ 14 ท่าน
เป็น บุตร ชาย ของ หญิงม่าย ตระ กูลนัฟ ทา ลี และ บิดา ของ
ท่านเป็น ชายชาวเมืองไทระ เป็น ช่างทองสัมฤทธิ์ และท่าน
ประกอบ ด้วย สติปัญญา ความ เข้าใจ และ ฝีมือ ที่ จะ ทํางาน
ทุก อย่าง ด้วย ทอง สัมฤทธิ์ ท่าน มา เฝ้า กษั ตริย์ ซา โลม อน
และทํางานทัง้ สิน
้ ของพระองค์ 15 ท่านได้ทําเสาทองสัมฤทธิ์
สองเสา แต่ละเสาสูง สิบ แปดศอก วัด ขนาดเส้น รอบแต่ละ
เสา ได้สิบ สอง ศอก 16 ท่าน ทํา บัว ควํา่ หัว เสา สอง อัน ด้วย
ทองสัมฤทธิหล่
์ อ เพื่อ จะวางไว้ บนยอดเสา บัว ควํา่ หัว เสา
อัน หนึ่ ง สูง ห้า ศอก และความสูง ของบัว ควํา่ หัว เสาอีกอัน
หนึ่ งก็ หา้ ศอก 17 แล้ว มี ตาข่ายเป็น ตาหมากรุ กด้ว ยมาลัย
โซ่ สําหรับ บัว ควํา่ ที่อยูบนหั
่
ว เสา เจ็ด อัน สําหรับ บัว ควํา่ อัน
หนึ่ ง และเจ็ด อัน สําหรับ บัว ควํา่ อีกอัน หนึ่ ง 18 ท่านทํา เสา
นั ้น พร้อมด้วยลูก ทับทิม มีสองแถวล้อมทับ ตาข่ายผืน หนึ่ ง
เพื่อ คลุม บัว ควํา่ ที่อยูยอด
่
เสา และ ท่าน ก็ ทํา เช่น เดียวกัน
19
สําหรับ บัว ควํา่ อีกอัน หนึ่ ง ฝ่ายบัว ควํา่ ซึ่ง อยู่ บนยอดเสา
ที่อยูในมุ
่
ขนัน
้ เป็น ดอกบัว ขนาดสี่ศอก 20 บัว ควํา่ ซึ่ง อยู่ บน
เสาสองต้น นั ้นมี ลูก ทับทิมด้วย และอยู่ เหนื อ คิว
้ ซึ่ง อยู่ ถัด
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ตาข่าย มีลูก ทับทิม สอง ร้อย ลูก อยู่ ล้อม รอบ เป็น สอง แถว
บัว ควํา่ อีกอัน หนึ่ งก็มีเหมือนกัน 21 ท่านตัง้ เสาไว้ที่มุขพระ
วิหาร ท่าน ตัง้ เสา ข้าง ขวา ไว้ และ เรียก ชื่อ ว่า ยา คีน และ
ท่าน ตัง้ เสา ข้าง ซ้าย ไว้ เรียก ชื่อ ว่า โบ อัส 22 และ บน ยอด
เสา นั ้น เป็น ลาย ดอกบัว งาน ของ เสา ก็ สํา เร็จดัง นี้ แหละ
23 แล้วท่านได้ หล่อ ขัน สาครเป็ น ขัน กลม วัด จากขอบหนึ่ ง
ไปถึงอีก ขอบหนึ่ ง ได้สิบศอก สูง ห้า ศอก และวัด โดยรอบได้
สามสิบ ศอก 24 ใต้ขอบเป็น ลูกดอกตูม ในระยะหนึ่ ง ศอกมี
ลูกดอกตูมสิบลูก อยูรอบขั
่
นสาคร ดอกตูมอยูส
่ องแถวหล่อ
พร้อมกับ เมื่อ หล่อ ขัน สาคร 25 ขัน สาครนั ้น วางอยู่ บนวัว สิบ
สองตัว หัน หน้า ไปทิศ เหนื อ สามตัว หัน หน้า ไปทิศ ตะวัน ตก
สามตัว หัน หน้า ไปทิศ ใต้ สามตัว หัน หน้า ไปทิศ ตะวัน ออก
สามตัว เขาวางขัน สาครอยู่ บนวัว ส่วนหลัง ทัง้ หมดของวัว
อยูด้
่ านใน 26 ขันสาครหนาหนึ่ งคืบ ที่ขอบของขันทําเหมือน
ขอบถ้วยเหมือนอย่างดอกบัว บรรจุได้สองพัน บัท 27 ท่าน
ทํา แท่น ทอง สัมฤทธิสิ
์ บอัน แท่นอัน หนึ่ ง ยาว สี่ศอก กว้าง
สี่ศอก สูง สามศอก 28 ท่านสร้างแท่น อย่างนี้ แท่น นี้ มีแผง
แผงนี้ ฝัง อยู่ ในกรอบ 29 บนแผงที่ ฝัง อยู่ ในกรอบนั ้นมีรู ป
สิงโต วัว และเครู บ ข้างบนกรอบมีแท่นที่อยูเหนื
่
อ และใต้สิง
โต และ วัว มี ลวดลาย เป็น มาลัย ฝีค้อน 30 แล้ว แท่น หนึ่ งๆ
มี ล้อ ทอง สัมฤทธิสี
์ ่ล้อ และ มี เพลา ทอง สัมฤทธิ์ ที่มุมทงั ้
สี่มีที่หนุน ขันที่หนุนอัน หนึ่ ง หล่อมี มาลัย ห้อยข้างๆทุก ข้าง
31 ช่องเปิ ดอยู่ ในบัว ควํา
่ ซึ่ง ยื่น ขึ้น ไปหนึ่ ง ศอก ช่องเปิด นั ้น
กลมอย่างที่เขาทําแท่น ลึกหนึ่ งศอกคืบ ตรงช่องเปิดมีลาย
สลัก และ แผง นั ้นก็สี่ เหลี่ยม ไม่กลม 32 ล้อ ทัง้ สี่อยูใต้
่ แผง
เพลาล้อนั ้นเป็นชิน
้ เดียวกับแท่น ล้ออันหนึ่ งสูงหนึ่ งศอกคืบ
33 ล้อนั ้นเขาทําเหมือนล้อรถรบ ทัง
้ เพลา ขอบล้อ ซี่ และดุม
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ก็หล่อ 34 แท่นหนึ่ งๆมีที่หนุนอยูที
่ ่มุมทัง้ สี่ ที่หนุนนี้ หล่อเป็น
ชิน
้ เดียวกับ แท่น 35 ที่บนยอดแท่นมี แถบกลมยอดสูง คืบ
หนึ่ ง และบนยอดแท่นนั ้นมีกรอบและแผงติดเป็นอันเดียว
กับ แท่น 36 ที่พื้น กรอบและพื้น แผง ท่านสลัก เป็นรูปเครู บ
สิงโต และต้นอน
ิ ทผลัม ตามที่ว่างของแต่ละสิง่ มีลายมาลัย
รอบ 37 ท่าน ได้ ทํา แท่น สิบ แท่น ตาม อย่าง นี้ หล่อ เหมือน
กัน หมด ทุกอัน ขนาด เดียวกัน และ รู ป เดียวกัน 38 ท่าน ทํา
ขันทอง สัมฤทธิสิ
์ บลูก ขัน ลูก หนึ่ ง จุสี่สิบบัท ขนาด ขัน ลูก
หนึ่ ง สี่ศอก มีขัน แท่น ละลูก ทัง้ สิบ แท่น 39 ท่านวางแท่น ขัน
นั ้นไว้ทางด้านขวาของพระนิ เวศห้าแท่น และทางด้านซ้าย
ของพระนิ เวศห้า แท่น และท่านวางขัน สาครไว้ที่ด้านขวา
พระนิ เวศทางทิศ ตะวัน ออกเฉี ยงใต้ 40 ฮีรามได้ ทํา ขัน พลว
ั่
และชามด้วย ดัง นั ้น ฮี รามก็ เสร็จ งานทัง้ สิน
้ ซึ่ง เขาต้องกระ
ทํา ถวายกษั ตริย์ ซาโลมอนสําหรับ พระนิ เวศของพระเยโฮ
วาห์ 41 เสาสองต้น คิวท
่
้ งั ้ สองของบัว ควํา่ ที่อยูบนยอดเสา
และ ตาข่าย สอง ผืน ซึ่ง คลุม คิวท
้ ัง้ สอง ของ บัว ควํา่ ซึ่ง อยู่
42
บนยอดเสา และลูก ทับทิม สี่ รอ
้ ยสําหรับ ตาข่ายสองผืน
ตาข่ายผืนหนึ่ งมล
ี ูกทับทิมสองแถว เพื่อคลุมคิวท
้ ัง้ สองของ
43
บัวควํา่ ซึ่งอยูบ
่ นเสา แท่นสิบแท่น และขันสิบลูกซึ่งอยูบ
่ น
44
แท่น และขัน สาครลูก หนึ่ ง และวัว สิบ สองตัวที่อยูใต้
่ ขัน
สาคร 45 หม้อ พลัว่ และชาม ภาชนะทัง้ สิน
้ เหล่า นี้ ในพระ
นิ เวศของพระเยโฮวาห์ ซึ่ง ฮีรามได้ ทํา ถวายกษั ตริย์ซาโลม
อนเป็นของที่ทําด้วยทองสัมฤทธิข
ั ัน 46 กษั ตริยทรงหล่
์
อ
์ ดม
สิง่ เหล่านี้ ในที่ราบลุ่มของแม่น้ําจอร์แดน และในที่ดินโคลน
ระหว่างเมืองสุ คคทและศาเรธาน 47 ซาโลมอนทรงหาได้
ชัง่ เครือ
่ งใช้ ทัง้ หมดนี้ ไม่ เพราะว่า มี มากด้วยกัน จึงมิได้หา
นํ้า หนั ก ของทองสัมฤทธิ์ 48 ซาโลมอนได้ ทรงกระทํา เครือ
่ ง
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ใช้ ทัง้ สิน
้ ซึ่ง อยู่ ใน พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ วาห์ คือ แท่น
บูชา ทองคํา และ ทรง ทํา โต๊ะ ขนมปัง หน้า พระ พักตร์ ด้วย
ทองคํา 49 เชิงประทีปทําด้วยทองคําบริสุทธิ์อยูทางด้
่
านขวา
ห้า อัน อยูทาง
่
ด้าน ซ้าย ห้า อัน ข้าง หน้า ห้อง หลัง ดอกไม้
ตะเกียง และ ตะไกร ตัด ไส้ ตะเกียง ทํา ด้วย ทองคํา 50 อ่าง
ตะไกรตัด ไส้ตะเกียง ชาม ช้อน และกระถางไฟทํา ด้วยทอง
คําบริสุทธิ์ และเดือยสําหรับประตู ของส่วนชัน
้ ในพระนิ เวศ
คือ ที่บริสุทธิที
้ งโถงของพระวิหาร
์ ่สุด และสําหรับ ประตู หอ
51
ก็ทํา ด้วย ทองคํา บรรดา กิจ การ ซึ่ง กษั ตริย์ ซา โลม อ นก
ระทํา เกี่ยวด้วยพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ก็ได้สํา เร็จดัง นี้
และซาโลมอนทรงนําบรรดาสิง่ ซึ่งดาวิดราชบิดาทรงถวาย
ไว้เข้า มา คือ เครือ
่ งเงิน เครือ
่ งทองคํา และเครือ
่ งใช้ต่างๆ
และเก็บไว้ในคลังพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์

8
หีบพันธสัญญาและสง่าราศี ของพระเจ้าในพระวิหาร (2
พศด 5:2-14)
1 แล้ว ซา โลม อ นท รง ประชุม พวก ผู้ใหญ่ของ อิสราเอล
และบรรดาหัวหน้าของตระกูล คือประมุขของบรรพบุรุษคน
อิสราเอล ต่อพระพักตร์กษั ตริยซาโลมอนในกรุ
์
งเยรู ซาเล็ม
เพื่อ จะ นํา หีบ พันธ สัญญา ของ พระ เย โฮ วาห์ ขึ้น มา จาก
นครดาวิด คือ เมืองศิโยน 2 และผู้ชายทัง้ สิน
้ ของอิสราเอล
ก็ ประชุม ต่อ พระ พักตร์กษั ตริยซา
์ โลม อน ณ การ เลี้ยง ใน
เดือนเอธานิ ม ซึ่ง เป็น เดือนที่เจ็ด 3 พวกผู้ใหญ่ทัง้ สิน
้ ของ
4
อิสราเอลมา และพวกปุโรหิตก็ยกหีบ และเขาทัง้ หลายนํา
หีบ ของพระเยโฮวาห์ และพลับพลาแห่ง ชุมนุม และเครือ
่ ง
ใช้บริสุทธิทั
์ ง้ สิน
้ ซึ่งอยู่ในพลับพลาขึ้นมา ของเหล่านี้ บรรดา
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ปุโรหิตและคนเลวีหามขึ้นมา 5 และกษั ตริย์ซาโลมอน และ
ชุมนุมชนอิสราเอลทัง้ สินที
่ บ
้ ่ได้ประชุม กัน ต่อ พระองค์ อยูกั
พระองค์ ต่อหน้าหีบ ได้ถวายแกะและวัวมากมาย ซึ่งเขาจะ
นั บหรือเอาจํานวนก็ไม่ได้ 6 แล้วปุ โรหิตก็นําหีบพันธสัญญา
ของพระเยโฮวาห์มายัง ที่ ของหีบ ที่ อยูในห้
่
องหลัง ของพระ
นิ เวศ คือ ใน ที่บริสุทธิที
์ ่สุด ภาย ใต้ปีกเค รู บ 7 เพ ราะ ว่า เค
รู บนั ้นกางปีก ออกเหนื อ ที่ ของหีบ เครู บ จึง เป็น เครือ
่ งคลุม
เหนื อหีบ และไม้คานของหีบ 8 พวกเขาดึงคานหามของหีบนั ้
นออกบ้าง จึง เห็น ปลายคานหามได้ จากที่บริสุทธิที
์ ่สุด ซึ่ง
อยู่ ข้างหน้า ห้องหลัง แต่เขาจะเห็น จากข้างนอกไม่ได้ และ
คานหามก็ยงั อยูที
่ ่นั ่นจนทุกวันนี้ 9 ไม่มีสิ่งใดในหีบนอกจาก
ศิลาสองแผ่น ซึ่ง โมเสสเก็บ ไว้ ณ โฮเรบ เมื่อ พระเยโฮวาห์
ทรง กระทํา พันธ สัญญา กับ ชน อิสราเอล เมื่อ เขา ทัง้ หลาย
ออกมาจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ 10 และอยู่ มาเมื่อ ปุโรหิต ออกมา
จากที่บริสุทธิที
์ ่สุด เมฆมาเต็ม พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์
11 ปุโรหิต จึง ยืน ปรนนิ บัติอยูไม่
่ ได้เพราะเมฆนั ้น เพราะสง่า
ราศีของพระเยโฮวาห์เต็มพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์
ซาโลมอนให้พรแก่ชุมนุมชน (2 พศด 6:1-11)
แล้ว ซา โลม อนตรัสว่า “พระ เย โฮ วาห์ได้ตรัสว่า
พระองค์จะ ประทับ ใน ความ มืด ทึบ 13 ข้า พระองค์ได้สร้าง
พระ นิ เวศ อัน เป็นที่ ประทับ สําหรับ พระองค์ เป็น สถาน
ที่ ถาวร เพื่อ พระองค์ จะ ทรง สถิต อยูเป็
่ น นิ ตย์ ” 14 แล้
วกษั ตริย์ก็หัน มา และ ทรง ให้ พร แก่ ชุมนุม ชน อิสราเอล
ทัง้ ปวง (ขณะ ที่ชุมนุม ชน อิสราเอล ทัง้ ปวง ยืน อยู)่
15 พระองค์ตรัสว่า “สาธุการ แด่ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า
แห่งอิส รา เอล ผู้ทรง กระทํา ให้ สํา เร็จด้วย พระหัตถ์ ของ
12
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พระองค์ ตามที่พระองค์ตรัส ไว้ด้วยพระโอษฐ์ ต่อ ดาวิด ราช
บิดาของข้าพเจ้าว่า 16 ‘ตัง้ แต่วันที่เราได้นําอิสราเอลชนชาติ
ของเราออกจากอียป
ิ ต์ เรามิได้เลือกเมืองหนึ่ ง เมืองใดใน
ตระกูลอิสราเอลทัง้ สิน
้ เพื่อจะสร้างพระนิ เวศ เพื่อนามของ
เรา จะ อยูที
่ ่ นั ่น แต่เรา ได้ เลือก ดา วิด ให้อยูเหนื
่
ออิส รา เอล
17
ชนชาติของเรา’ ดาวด
ิ ราชบิดาของข้าพเจ้าทรงตัง้ พระทัย
แล้วที่ จะสร้างพระนิ เวศสําหรับ พระนามแห่ง พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของอิสราเอล 18 แต่พระเยโฮวาห์ตรัสกับดาวิดราช
บิดาของข้าพเจ้า ว่า ‘ที่เจ้าตัง้ ใจสร้างพระนิ เวศสําหรับ นาม
ของ เรา นั ้น เจ้าก็ทําดีอยูแล้
่ ว ใน เรือ
่ ง ความ ตัง้ ใจ ของ เจ้า
19 อย่างไรก็ตาม เจ้าจะไม่ สร้างพระนิ เวศ แต่บุตรชายของ
เจ้า ผู้ ซึ่ง จะ ออก มา จาก บัน
้ เอว ของ เจ้า จะ สร้าง พระ นิ เวศ
เพื่อ นาม ของ เรา’ 20 บัดนี้ พระ เย โฮ วาห์ ทรง ให้ พระ ดํารัส
ของพระองค์ ซึ่ง พระองค์ ตรัสนัน
้ สําเร็จ เพราะข้าพเจ้า ได้
ขึ้น มา แทน ดา วิด ราช บิดา ของ ข้าพเจ้า และ นั ่ง อยู่ บน บัล
ลังก์ ของอิสราเอล ดัง ที่พระเยโฮวาห์ได้ทรงสัญญาไว้ และ
ข้าพเจ้า ได้ สร้าง พระ นิ เวศ สําหรับ พระนาม ของ พระ เย โฮ
วาห์พระเจ้า แห่งอิส ราเอล 21 ข้าพเจ้า ได้ กําหนดที่ไว้สําหรับ
หีบที่นั่นแล้ว ซึ่งพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์อยูในนั
่
้น ซึ่ง
พระองค์ได้ทรงกระทําไว้กับบรรพบุรุษของเรา เมื่อพระองค์
ทรงนําเขาทัง้ หลายออกมาจากแผ่นดินอียป
ิ ต์”
คําอธิษฐานเพื่อถวายพระวิหาร (2 พศด 6:12-42)

22

แล้ว ซา โลม อน ประทับ ยืน หน้า แท่น บูชา ของ พระ
เย โฮ วาห์ ต่อ หน้า ชุมนุม ชน อิสราเอล ทัง้ ปวง และ กาง
พระหัตถ์ ของ พระองค์ ออก สู่ ฟ้า สวรรค์ 23 และ ทูล ว่า
“ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า แห่งอิส รา เอล ไม่มีพระเจ้า
องค์ ใด เหมือน พระองค์ ใน ฟ้า สวรรค์เบื้อง บน หรือ
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ที่แผ่น ดิน เบื้อง ล่าง ผู้ทรง รักษา พันธ สัญญา และ
ทรง สําแดง ความ เมตตา แก่ผู้รบ
ั ใช้ของ พระองค์ ซึ่ง
ดําเนิ น อยู่ ต่อ พระ พักตร์พระองค์ด้วย สิน
้ สุดใจ ของ เขา
24 พระองค์ได้ทรง กระทํา กับ ดา วิด บิดา ของ ข้า พระองค์
ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ ตามบรรดาสิง่ ซึ่ง พระองค์ ทรงสัญญา
ไว้แก่ท่าน พระองค์ตรัสด้วย พระโอษฐ์ ของ พระองค์ และ
พระองค์ได้ทรง กระทํา ให้ สําเร็จ ใน วัน นี้ ด้วย พระหัตถ์ ของ
พระองค์ 25 ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า แห่งอิส รา เอล
เพราะฉะนั ้น บัดนี้ ขอทรงรักษาสิง่ ที่พระองค์ทรงสัญญาไว้
กับ ดา วิด ผู้รับ ใช้ของ พระองค์ ราช บิดา ของ ข้า พระองค์ว่า
‘เจ้า จะ ไม่ ขาด ชาย ผู้หน่งึ ใน สายตา ของ เรา ที่ จะ นั ่ง บน บัล
ลังก์แห่งอิส รา เอล เพื่อ ว่า ลูก หลาน ทัง้ หลาย ของ เจ้า จะ
ระมัดระวัง ในวิถี ทางของเขา ที่เขาจะดําเนิ น ไปต่อ หน้า เรา
อย่างที่เจ้าได้ดําเนิ นต่อหน้าเรานั ้น’ 26 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ โอ
ข้า แต่ พระเจ้า แห่งอิส ราเอล ขอพระวจนะของพระองค์ จง
ดํารงอยู่ ซึ่ง พระองค์ได้ตรัส กับ ผู้รับ ใช้ของพระองค์ คือ ดา
วิด บิดาของข้า พระองค์ 27 แต่พระเจ้า จะทรงประทับที่แผ่น
ดิน โลกหรือ ดูเถิด ฟ้า สวรรค์ และฟ้า สวรรค์ อน
ั สูง ที่สุด ยัง
รับ พระองค์อยูไม่
่ ได้ พระนิ เวศซึ่ง ข้า พระองค์ได้สร้างขึ้น จะ
รับ พระองค์ไม่ ได้ยิง่ กว่า นั ้น สัก เท่าใด 28 แต่ขอพระองค์ สน
พระทัย ในคํา อธิษฐานของผู้รับ ใช้ของพระองค์ และในคํา
วิงวอนนี้ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอ
ทรงสดับ เสียงร้องและคํา อธิษฐานซึ่ง ผู้รับ ใช้ของพระองค์
อธิษฐานต่อ พระพักตร์พระองค์ในวัน นี้ 29 เพื่อ ว่า พระเนตร
ของ พระองค์ จะ ทรง ลืม อยู่ เหนื อ พระ นิ เวศ นี้ ทัง้ กลาง คืน
และ กลาง วัน คือ สถาน ที่ ซึ่ง พระองค์ได้ตรัสว่า ‘นาม ของ
เราจะอยูที
่ ่ นั่น ’ เพื่อ ว่า พระองค์ จะทรงสดับ คํา อธิษฐาน ซึ่ง
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ผู้รับ ใช้ของพระองค์ จะได้ อธิษฐานตรงต่อ สถานที่นี้ 30 และ
ขอ พระองค์ ทรง สดับ คํา วิงวอน ของ ผู้รับ ใช้ของ พระองค์
และ ของ อิสราเอล ชนชาติ ของ พระองค์ เมื่อ เขา อธิษฐาน
ตรง ต่อ สถาน ที่นี้ ขอ พระองค์ ทรง สดับอยู่ ใน ฟ้า สวรรค์
อัน เป็นที่ ประทับ ของ พระองค์ และ เมื่อ พระองค์ ทรง สดับ
แล้ว ก็ขอ พระองค์ ทรง ประทาน อภัย 31 เมื่อ ชาย คน ใด
กระทํา การ ละเมิด ต่อ เพื่อน บ้าน ของ เขา และ ถูกบัง คับ ให้
ทํา สัตย์ปฏิญาณ และ เขา มา ให้ คํา ปฏิญาณ ต่อ หน้า แท่น
บูชาของพระองค์ ในพระนิ เวศนี้ 32 ขอพระองค์ ทรงสดับ ใน
ฟ้า สวรรค์ และขอทรงกระทํา และทรงพิพากษาผู้รับ ใช้ทัง้
หลายของพระองค์ กล่าวโทษผู้กระทําความผิด และทรงนํา
ความประพฤติ ของเขาให้กลับ ตกบนศีรษะของตัว เขาเอง
และขอทรงประกาศความบริสุทธิ์ของผู้ชอบธรรมสนองแก่
เขา ตาม ความ ชอบ ธรรม ของ เขา 33 เมื่ออิส รา เอล ชนชาติ
ของพระองค์พ่ายแพ้ต่อ หน้า ศัตรู เพราะเขาได้ กระทํา บาป
ต่อ พระองค์ ถ้า เขาหัน กลับ มาหาพระองค์อีก และยอมรับ
พระนามของพระองค์ และอธิษฐานและกระทํา การวิงวอน
ต่อ พระองค์ ในพระนิ เวศนี้ 34 ก็ขอพระองค์ ทรงสดับ ในฟ้า
สวรรค์ และ ประทาน อภัย แก่ บาป ของ อิสราเอล ชนชาติ
ของ พระองค์ และ ขอ ทรง นํา เขา กลับ มายัง แผ่น ดิน ซึ่ง
พระองค์ได้ทรงพระราชทานแก่ บรรพบุรุษของเขาทัง้ หลาย
35 เมื่อ ฟ้า สวรรค์ ปิ ดอยู่ และ ไม่มีฝน เพราะ เขา ทัง
้ หลาย
ได้ กระทํา บาปต่อ พระองค์ ถ้า เขาทัง้ หลายได้ อธิษฐานต่อ
สถาน ที่นี้ และ ยอมรับ พระนาม ของ พระองค์ และ หัน กลับ
เสีย จาก บาป ของ เขา ทัง้ หลาย เมื่อ พระองค์ ทรง ให้ เขา ทัง้
หลายรับความทุกข์ใจ 36 ก็ขอพระองค์ทรงสดับในฟ้าสวรรค์
และขอทรงประทานอภัยบาปของผู้รับใช้ของพระองค์ และ
ของอิสราเอลประชาชนของพระองค์ เมื่อพระองค์ทรงสอน
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ทางดีแก่เขา ซึ่ง เขาควรจะดําเนิ น และขอทรงประทานฝน
บน แผ่น ดิน ของ พระองค์ ซึ่ง พระองค์ได้ทรง พระราชทาน
แก่ชนชาติของ พระองค์ เป็น มรดก นั ้น 37 ถ้า มีการกัน ดาร
อาหารในแผ่นดิน ถ้ามีโรคระบาด ข้าวม้าน รากินข้าว หรือ
ตัก
๊ แตนวัยบิน หรือตัก
๊ แตนวัยคลาน หรือถ้าศัตรู ของเขาทัง้
หลายล้อมเมืองของเขาไว้รอบด้าน จะเป็นภัยพิบัติอย่างใด
หรือความเจ็บไข้อย่างใด มีขึ้นก็ดี 38 ไม่ว่าคําอธิษฐานอย่าง
ใด หรือ คํา วิงวอน ประการ ใด ซึ่ง ประชาชน คน ใด หรืออิส
รา เอ ล ประชาชน ของ พระองค์ ทัง้ สิน
้ ทูล ต่าง ก็ สํานึ ก ถึง
เรือ
่ งภัย พิบติ
ั แห่งจิตใจของเขาเอง และได้ กางมือ ของเขา
สู่ พระ นิ เวศ นี้ 39 ขอ พระองค์ ทรง สดับ ใน ฟ้า สวรรค์ อัน
เป็นที่ ประทับ ของพระองค์ และพระราชทานอภัย และทรง
กระทํา และ ทรง ประทาน แก่ทุก คน ซึ่ง พระองค์ ทรง ทราบ
จิตใจตามการประพฤติ ทัง้ สิน
้ ของเขา (เพราะพระองค์ คือ
พระองค์เท่านั ้นที่ ทรง ทราบ จิตใจ แห่งบุตร ทัง้ หลาย ของ
มนุษย์) 40 เพื่อ ว่า เขาทัง้ หลายจะได้ ยาํ เกรงพระองค์ ตลอด
วัน เวลา ที่ เขา ทัง้ หลาย อาศัย ใน แผ่น ดิน ซึ่ง พระองค์ ทรง
ประทาน แก่ บรรพบุรุษ ของ ข้า พระองค์ทัง้ หลาย 41 ยิง่ กว่า
นั ้นอีก เกี่ยว กับ ชน ต่างด้าว ผู้ซึ่ง ไม่ใช่อิสราเอล ประชาชน
ของ พระองค์ เมื่อ เขา มา จาก ประเทศ เมือง ไกล เพราะ
เห็น แก่ พระนาม ของ พระองค์ 42 (เพราะ เขา ทัง้ หลาย จะ
ได้ยน
ิ ถึง พระนาม ใหญ่ ยิง่ ของ พระองค์ และ ถึง พระหัตถ์
อัน มหิทธิฤทธิของ
พระองค์ และ ถึง พระกร ที่เหยียด ออก
์
ของ พระองค์) เมื่อ เขา มา อธิษฐาน ตรง ต่อ พระ นิ เวศ นี้
43 ก็ขอพระองค์ ทรงสดับ ในฟ้า สวรรค์ อน
ั เป็นที่ ประทับ ของ
พระองค์ และขอทรงกระทําตามทุกสิง่ ซึ่งชนต่างด้าวได้ ทูล
ขอต่อ พระองค์ เพื่อ ว่า ชนชาติ ทัง้ หลายแห่ง แผ่น ดิน โลกจะ
รู จ
้ ัก พระนามของพระองค์ และเกรงกลัว พระองค์ ดังอิส รา
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เอลประชาชนของพระองค์ ยาํ เกรงพระองค์อยูนั
่ ้น และเพื่อ
เขาทัง้ หลายจะทราบว่า พระนิ เวศนี้ ซึ่ง ข้า พระองค์ได้สร้าง
ไว้ เขา เรียก กัน ด้วย พระนาม ของ พระองค์ 44 ถ้า ประชาชน
ของพระองค์ ออกไปทํา สงครามต่อสู้ศัตรู ของเขาทัง้ หลาย
จะเป็น โดยทางใดๆที่พระองค์ทรงใช้ เขาออกไปก็ตาม และ
เขา ทัง้ หลาย ได้ อธิษฐาน ต่อ พระ เย โฮ วาห์ ตรง ต่อ เมือง
ซึ่ง พระองค์ ทรง เลือกสรร ไว้ และ ตรง ต่อ พระ นิ เวศ ซึ่ง
ข้า พระองค์ได้สร้าง สําหรับ พระนาม ของ พระองค์ 45 ขอ
พระองค์ ทรง สดับ คํา อธิษฐาน ของ เขา และ คํา วิงวอน ของ
เขาในฟ้า สวรรค์ และขอทรงให้สิทธิอัน ชอบธรรมของเขา
คง อยู่ 46 ถ้า เขา ทัง้ หลาย กระทํา บาป ต่อ พระองค์ (เพราะ
ไม่มีมนุษย์สักคนหนึ่ งซึ่งมิได้กระทําบาป) และพระองค์ทรง
กริว้ ต่อ เขา และทรงมอบเขาไว้กับ ศัตรู เขาจึง ถูก จับ ไปเป็น
เชลย ยัง แผ่น ดิน ของ ศัตรู นั ้น ไม่ว่า ไกล หรือ ใกล้ 47 แต่ถ้า
เขาสํานึ ก ผิด ในใจในแผ่น ดิน ซึ่ง เขาได้ถูกจับ ไปเป็น เชลย
และ ได้กลับ ใจ และ ได้ ทําการ วิงวอน ต่อ พระองค์ ใน แผ่น
ดิน ของผู้ จับ เขาไปเป็น เชลย ทูล ว่า ‘ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย
ได้ กระทํา บาป และได้ประพฤติชัว่ ร้ายและได้ กระทํา ความ
ชัว่ ’ 48 ถ้า เขาทัง้ หลายกลับ มาหาพระองค์ ด้วยสุดจิต สุดใจ
ของเขาในแผ่น ดิน แห่ง ศัตรู ทัง้ หลายของเขา ผู้ซึ่ง จับ เขา
ไป เป็น เชลย และ อธิษฐาน ต่อ พระองค์ ตรง ต่อ แผ่น ดิน
ของ เขา ซึ่ง พระองค์ ทรง ประทาน แก่ บรรพบุรุษ ของ เขา
ทัง้ หลาย คือ เมืองซึ่ง พระองค์ได้ทรงเลือกสรรไว้ และพระ
นิ เวศ ซึ่ง ข้า พระองค์ได้สร้าง ไว้ เพื่อ พระนาม ของ พระองค์
49 ขอพระองค์ ทรงสดับ คํา อธิษฐานและคํา วิงวอนของเขา
ใน ฟ้า สวรรค์ อัน เป็นที่ ประทับ ของ พระองค์ และ ขอ ทรง
ให้สิทธิอัน ชอบธรรมของเขาคงอยู่ 50 และขอทรงประทาน
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อภัย แก่ ประชาชนของพระองค์ผู้ได้กระทํา บาปต่อ พระองค์
และ ทรง ประทาน อภัย ต่อ การ ละเมิด ทัง้ หลาย ของ เขา ซึ่ง
เขาได้ กระทํา ต่อ พระองค์ และให้ เขาเป็นที่ เมตตาของคน
เห ล่านั ้นที่ จับ เขา ทัง้ หลาย ไป เป็น เชลย เพื่อ เขา ทัง้ หลาย
จะได้ รบ
ั ความเมตตาจากเขา 51 เพราะว่า เขาทัง้ หลายเป็น
ประชาชน ของ พระองค์ และ เป็น มรดก ของ พระองค์ ซึ่ง
พระองค์ ทรงนํา ออกมาจากอียป
ิ ต์ จากท่ามกลางเตาเหล็ก
52 ขอพระเนตรของพระองค์ จงลืมอยู่ต่อคําวิงวอนของผู้รับ
ใช้ของพระองค์ และต่อ คํา วิงวอนของอิสราเอลประชาชน
ของ พระองค์ ขอ ทรง สดับ บรรดา เรือ
่ ง ที่ เขา ทัง้ หลาย ร้อง
ต่อ พระองค์ 53 เพราะพระองค์ ทรงแยกเขาจากท่ามกลาง
ชนชาติทัง้ หลายของแผ่นดินโลก ให้เป็นมรดกของพระองค์
ตาม ซึ่ง พระองค์ ตรัส ทาง โมเสส ผู้รบ
ั ใช้ของ พระองค์ โอ
ข้า แต่องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ใน เมื่อ พระองค์ ทรง นํา
บรรพบุรุษของข้าพระองค์ทัง้ หลายออกจากอียป
ิ ต์”
ซาโลมอนตักเตือนและให้พรแก่ประชาชน
ครัน
้ ซา โลม อ นท รง จบ คํา อธิษฐาน และ คํา วิงวอน
ทัง้ สิน
้ นี้ ต่อ พระ เย โฮ วาห์แล้ว ก็ทรง ลุก ขึ้น จาก หน้า
แท่น บูชา ของ พระ เย โฮ วาห์ ที่ซึ่ง ทรง คุกเข่า พร้อม กับ
กาง พระหัตถ์สู่ฟ้า สวรรค์ 55 และ พระองค์ ทรง ประทับ ยืน
และ ทรง ให้ พร แก่ ชุมนุม ชน อิสราเอล ทัง้ สิน
้ ด้วย เสียง
ดัง ว่า 56 “สาธุการ แด่ พระ เย โฮ วาห์ ผู้ทรง พระราชทาน
การ หยุด พัก แก่ อิสราเอล ประชาชน ของ พระองค์ ตาม
ซึ่ง พระองค์ ทรง สัญญา ไว้ทุก ประการ พระ สัญญา อัน ดี
ทัง้ สิน
้ ของ พระองค์ ซึ่ง พระองค์ ทรง สัญญา ทาง โมเสส
ผู้รับ ใช้ของ พระองค์ นั ้น ไม่ ล้ม เหลว สัก คํา เดียว 57 ขอ
พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ เรา ทัง้ หลาย สถิตกับ เรา ดัง
ที่พระองค์ได้สถิตกับ บรรพบุรุษ ของ เรา ขอ พระองค์ อย่า
54
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ทรง ละ เรา หรือ ทอด ทิง้ เรา เสีย 58 เพื่อ พระองค์ ทรง โน้ ม
จิตใจ ของ เรา ให้ มา หา พระองค์ ที่จะ ดําเนิ น ใน ทาง ทัง้ สิน
้
ของพระองค์ และรักษาบรรดาพระบัญญัติของพระองค์ กฎ
เกณฑ์ของพระองค์ และคําตัดสินของพระองค์ ซึ่งพระองค์
ทรงบัญญัติไว้แก่บรรพบุรุษ ของเรา 59 ขอให้ถ้อยคํา เหล่า นี้
ของข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าได้วงิ วอนขอต่อพระพักตร์พระเยโฮ
วาห์ ให้อยูใกล้
่
พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของพวกเราทัง้ วัน และ
คืน และขอให้สิทธิอันชอบธรรมของผู้รับใช้ของพระองค์คง
อยู่ และ ให้สิทธิอัน ชอบ ธรรม ของ อิสราเอล ประชาชน ของ
พระองค์คงอยู่ ตามต้องการแต่ละวัน 60 เพื่อบรรดาชนชาติ
ทัง้ หลายแห่ง แผ่น ดิน โลกจะทราบว่า พระเยโฮวาห์ นั้น เป็น
พระเจ้า ไม่มีองค์อื่น เลย 61 เพราะ ฉะนั ้น ขอ ให้จิต ใจ ของ
ท่านทัง้ หลายบริสุทธิ์ ต่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเรา คือ
ที่ จะ ดําเนิ น อยู่ ใน กฎ เกณฑ์ ของ พระองค์ และ รักษา พระ
บัญญัติของพระองค์ ดังในเวลานี้ ”
การ ถวาย เครือ
่ ง สัตว บูชา และ การ ฉลอง เทศกาล (2
พศด 7:4-10)
62 แล้ วกษั ตริย์ และ ชน อิสราเอล ทัง
้ ปวง ที่อยูกั
่ บ
พระองค์ได้ถวาย เครือ
่ ง สัตว บูชาต่อ พระ พักตร์ พระ เย โฮ
วาห์ 63 และซาโลมอนได้ ถวายเครือ
่ งสันติบูชา ซึ่ง พระองค์
ทรงถวายแด่ พระเยโฮวาห์ คือ วัว สองหมื่น สองพัน ตัว และ
แกะหนึ่ งแสนสองหมื่นตัว กษั ตริยและคนอิ
์
สราเอลทัง้ ปวง
จึงอุ ทิศ ถวายพระนิ เวศแห่ง พระเยโฮวาห์ 64 ในวัน เดียวกัน
นั ้น กษั ตริย์ ทรงทํา พิธี ชาํ ระส่วนกลางของลาน ซึ่ง อยูหน
่ ้า
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ เพราะว่าที่นั่นพระองค์ได้ถวาย
เครือ
่ งเผาบูชา และธัญญบูชา และส่วนไขมันของสันติบูชา
เพราะว่าแท่นทองสัมฤทธิซ
่ ่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
์ ่ึงอยูต
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นั ้น เล็ก เกิน ไป ไม่พอรับ เครือ
่ งเผาบูชาและธัญ ญบูชา และ
ส่วนไขมัน ของสันติบูชา 65 ซาโลมอนจึง ทรงฉลองเทศกาล
ในเวลานั ้น พร้ อมกับ อิสราเอลทัง้ ปวง เป็น ชุมนุมมโหฬาร
มีคน มา ตัง้ แต่ ทาง เข้า เมือง ฮามั ท จนถึง แม่น้ํา แห่งอียป
ิ ต์
ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา เป็นเจ็ดวันและ
เจ็ด วัน คือ สิบ สี่วัน 66 ในวันที่ แปดพระองค์ ทรงให้ ประชาชน
กลับ เขา ทัง้ หลาย ก็ ถวาย พระพร แด่กษั ตริย์ และ กลับ ไป
สู่เต็นท์ของตน ด้วยจิตใจชื่นบานและยินดี เนื่ องด้วยความ
ดี ทัง้ สิน
้ ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์ ทรง กระทํา แก่ดาวิด ผู้รับ ใช้ของ
พระองค์ และแก่อส
ิ ราเอลประชาชนของพระองค์

9

พันธสัญญาของพระเจ้ากับซาโลมอน (2 พศด 7:12-22)
อยูมา
่ เมื่อ ซา โลม อน ได้ สร้าง พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ
วาห์ และ พระราชวัง ขอ งกษั ตริย์ และ บรรดา สิง่ ที่ ซา โลม
อ นมี พระ ประสงค์ จะ สร้าง นั ้น สําเร็จ แล้ว 2 พระ เย โฮ วาห์
ทรงปรากฏแก่ ซาโลมอนเป็นครัง้ ที่สอง ดัง ที่พระองค์ทรง
ปรากฏ แก่ ท่า นที่ กิเบ โอน 3 และ พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับท่า
นว่า “เราได้ยน
ิ คํา อธิษฐานของเจ้า และคํา วิงวอนของเจ้า
ซึ่งเจ้าได้ กระทําต่อเรานั ้นแล้ว เราได้ รบ
ั พระนิ เวศซึ่งเจ้าได้
สร้างนี้ ไว้เป็น สถานบริสุทธิ์ และได้ ประดิษฐานนามของเรา
ไว้ที่นั ่นเป็นนิ ตย์ ตาของเราและใจของเราจะอยูที
่ ่นั ่นตลอด
ไป 4 และ ถ้า เจ้า ดําเนิ น ต่อ หน้า เรา ดัง ดา วิด บิดา ของ เจ้า
ได้ ดําเนิ น ด้วยใจซื่อสัตย์ และด้วยความเที่ยงธรรม กระทํา
ทุก อย่างตามที่ เราได้ บัญชาเจ้า ไว้ และรักษากฎเกณฑ์ ของ
เรา และคําตัดสินของเรา 5 แล้วเราจะสถาปนาราชบัลลังก์
ของเจ้าเหนื ออิสราเอลเป็นนิ ตย์ ดังที่เราได้สัญญากับดาวิด
บิดาของเจ้า ว่า ‘เจ้าจะไม่ ขาดชายผู้หน่ึ งบนบัลลังก์แห่งอิส
1

1 พงศ์กษั ตริย์ 9:6

39

1 พงศ์กษั ตริย์ 9:14

รา เอล’ 6 แต่ถ้า เจ้า หัน ไป จาก การ ติดตาม เรา ตัว เจ้า เอง
หรือลูกหลานของเจ้าก็ดี และมิได้รักษาบัญญัติของเราและ
กฎ เกณฑ์ ของ เรา ซึ่ง เรา ได้ ตัง้ ไว้ ต่อ หน้า เจ้า แต่ไป ปรน
นิ บัติพระอื่นและนมัสการพระนั ้น 7 แล้วเราจะตัดอิสราเอล
ออกเสีย จากแผ่น ดิน ซึ่ง เราได้ให้แก่เขาทัง้ หลาย และพระ
นิ เวศนี้ ซ่ึงเราได้กระทําให้เป็นสถานบริสุทธิเ์ พื่อนามของเรา
เราจะเหวีย
่ งออกเสีย จากสายตาของเรา และอิสราเอลจะ
เป็น คํา ภาษิ ต และคํา ครหาท่ามกลางชนชาติทัง้ ปวง 8 และ
พระ นิ เวศ นี้ ซึ่ง จะ เห็น ได้ทนโท่ ทุก คน ที่ ผ่าน ไป จะ ฉงน
สนเท่ห์ และเขาจะเย้ย หยัน และกล่าวว่า ‘เหตุไฉนพระเย
โฮวาห์ จึง ได้ กระทํา ดัง่ นี้ แก่แผ่นดิน นี้ และแก่ พระนิ เวศนี้ ’
9 แล้ว เขาจะตอบว่า ‘เพราะว่า เขาทัง
้ หลายได้ ทอดทิง้ พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของเขา ผู้ได้ทรงนําบรรพบุรุษของเขาออก
จากแผ่นดินอียป
ิ ต์ และได้ ยด
ึ ถือพระอื่น และนมัสการและ
ปรนนิ บัติพระนั ้น เพราะฉะนั ้นพระเยโฮวาห์ทรงนําเหตุรา้ ย
ทัง้ สิน
้ นี้ มาเหนื อเขาทัง้ หลาย’ ”
กิตติศัพท์แห่งซาโลมอนเลื่องลือไปทัว่ (2 พศด 8:1-18)
อยูมาเมื
่
่ อ สิน
่ บปี ซึ่ง ซาโลมอนได้ ทรงสร้างอาคาร
้ ยีสิ
สองหลัง คือพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และพระราชวังขอ
งกษั ตริย์ 11 (ฮีรามกษั ตริย์เมืองไทระได้ส่งไม้สนสีดาร์ ไม้สน
สาม ใบ และ ทองคํา ให้แก่ซา โลม อน ตาม ที่พระองค์มีพระ
ประสงค์แล้ว ) กษั ตริยซา
์ โลม อน จึง ทรง ประทาน หัว เมือง
ในแผ่น ดิน กาลิ ลีให้แก่ฮีรามยีสิ
่ บหัว เมือง 12 แต่เมื่อ ฮี ราม
เสด็จ จากเมืองไทระเพื่อ ชมหัว เมืองซึ่ง ซาโลมอนประทาน
แก่ท่าน หัวเมืองเหล่านั ้นไม่ เป็นที่พอพระทัยท่าน 13 เพราะ
ฉะนั ้น ท่าน จึง ว่า “พระ อนุชา เอ๋ย เมือง ซึ่ง ท่าน ประทาน
แก่ ข้าพเจ้า นั ้น เป็น เมืองอะไรอย่างนี้ ” เขาจึง เรียกเมืองเห
ล่านั ้นว่า แผ่น ดิน คาบูล จน ทุก วัน นี้ 14 ฮีราม ได้ ส่ง ทองคํา
10
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หนึ่ ง ร้อย ยีสิ
่ บ ตะ ลัน ต์ให้แก่กษั ตริย์ 15 นี่ เป็น เรือ
่ ง แรงงาน
เกณฑ์ ซึ่ง กษั ตริย์ ซา โลม อน ได้เกณฑ์เพื่อ สร้าง พระ นิ เวศ
ของ พระ เย โฮ วาห์ และ พระราชวัง ของ พระองค์ และ ป้อม
มิลโล และ กําแพง กรุ ง เยรู ซาเล็ม และ ฮา โซร์ และ เม กิด
โด และเกเซอร์ 16 ฟาโรห์กษั ตริยอี
์ ยป
ิ ต์ได้ยกทัพ ขึ้น มายึด
เมืองเกเซอร์และเอาไฟเผาเสีย และได้ ฆ่า คนคานาอัน ซึ่ง
อยู่ ในเมืองนั ้น และได้ ยกเมืองนั ้น ให้แก่ธิดาของท่านเป็น
สิน สมรสคือ มเหสีของซาโลมอน 17 ซาโลมอนจึง สร้างเก
เซอร์ข้น
ึ ใหม่ และสร้างเมืองเบธโฮโรนล่าง 18 ทัง้ เมืองบา
อาลัท และเมืองทัด โมร์ ในถิน
่ ทุรกัน ดารในแผ่น ดิน 19 ทัง้
บรรดา หัว เมือง คลัง หลวง ที่ ซา โลม อ นมีอยู่ และ หัว เมือง
สําหรับ รถรบของพระองค์ และหัว เมืองสําหรับ พลม้า ของ
พระองค์ และสิง่ ใดๆซึ่ง ซาโลมอนมี พระประสงค์ จะสร้าง
ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม ใน เลบานอน และ ทัว่ แผ่น ดิน ซึ่ง อยู่ ใน
อาณาจักรของพระองค์ 20 ประชาชนทัง้ ปวงซึ่งเหลืออยูจ
่ าก
คน อา โม ไรต์ คน ฮิต ไทต์ คน เปริ ส ซี คน ฮี ไวต์ และ คน เย
บุส ผู้ซึ่งไม่ใช่คนอิสราเอล 21 ลูกหลานของเขาที่เหลืออยูใน
่
แผ่น ดิน ซึ่ง ประชาชนอิสราเอลไม่ สามารถจะทําลายให้สิ้น
ได้ บุคคล เหล่า นี้ ซา โลม อ นท รง เกณฑ์ให้เป็น ทาส อยู่ จน
ทุก วัน นี้ 22 แต่ประชาชนอิสราเอลนั ้น ซาโลมอนหาได้ ทรง
กระทําให้เป็นทาสไม่ เขาทัง้ หลายเป็นทหาร เป็นข้าราชการ
เป็นผูบ
้ ังคับบัญชาของพระองค์ เป็นนายทหารของพระองค์
เป็น ผู้ บังคับการ รถ รบ ของ พระองค์ และ เป็น พล ม้า ของ
พระองค์ 23 เหล่า นี้ เป็น เจ้า หน้าที่ชัน
้ ผู้ใหญ่เหนื อ พระ ราช
กิจ ของ ซา โลม อน จํานวน ห้า ร้อย ห้า สิบ คน เป็น ผู้ดูแล
ประชาชนที่ทํางาน 24 แต่ธิดาของฟาโรห์ได้ขึ้น ไปจากนคร
ดาวิด ถึงพระตําหนั กของพระนางเองซึ่งซาโลมอนได้ สร้าง
ให้พระนาง แล้วพระองค์จึงสร้างป้อมมิลโล 25 ปีละสามครัง้
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ซาโลมอนได้ ทรงถวายเครือ
่ งเผาบูชา และเครือ
่ งสันติ บูชา
บนแท่ นบูชา ซึ่ง พระองค์ ทรงสร้างถวายพระเยโฮวาห์ ทรง
เผาเครือ
่ งหอมบนแท่ นบูชาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ดัง
นั ้น พระองค์ จึง สร้างพระนิ เวศจนสําเร็จ 26 กษั ตริยซาโลม
์
อนทรงสร้างกองเรือ กํา ปั่ นที่เอซีโอนเกเบอร์ ซึ่ง อยูใกล้
่
เอ
27
โลท บนฝั่ งทะเลแดงในแผ่น ดิน เอโดม และฮี รามได้ ส่ง
ข้าราชการและพลเรือผู้ซ่ึงคุ้นเคยกับทะเลไปกับกองกําปั่ น
พร้อม กับ ข้าราชการ ของ ซา โลม อน 28 เขา ทัง้ หลาย ไป ถึง
เมืองโอฟีร ์ และนํา ทองคํา มาจากที่นั ่น จํานวนสี่ รอ
้ ยยีสิ
่ บ
ตะลันต์และนํามาถวายกษั ตริย์ซาโลมอน

10

พระ ราชินีแห่งเช บาท รง เข้า เฝ้า กษั ตริย์ ซา โลม อน (2
พศด 9:1-12)
1 เมื่อพระราชินีแห่งเชบาทรงได้ยนก
ิ ิตติศัพท์แห่งซาโลม
อน เกี่ยว กับ พระนาม ของ พระ เย โฮ วาห์ พระนาง ก็ เสด็จ
มาทดลองพระองค์ด้วยปัญหายุง่ ยากต่างๆ 2 พระนางเสด็จ
มายัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม พร้ อม ด้วย ข้า ราช บริพาร มากมาย
มีฝูงอูฐ บรรทุก เครือ
่ ง เทศ และ ทอง คํา เป็นอัน มาก และ
เพชร พลอย ต่างๆ และ เมื่อ พระนาง เสด็จ มา ถึง ซา โลม อน
แล้ว พระนาง ก็ ทูล เรือ
่ ง ใน พระทัย ต่อ พระองค์ทุก ประการ
3 และซาโลมอนตรัส ตอบปั ญหาของพระนางทัง
้ สิน
้ ไม่มีสิ่ง
ใด ที่ ซ่อน อยู่ พ้น กษั ตริย์ ซึ่ง พระองค์ จะ ทรง อธิบาย แก่
พระนางไม่ได้ 4 และเมื่อพระราชินีแห่งเชบาทรงเห็นพระสติ
ปัญญาทัง้ สิน
้ ของซาโลมอน และพระราชวัง ที่พระองค์ทรง
สร้าง 5 ทัง้ อาหาร ที่โต๊ะ เสวย กับ การ เข้า เฝ้า ของ บรรดา
ข้าราชการ และการปรนนิ บัติรับ ใช้ของมหาดเล็ก ตลอดทัง้
ภูษา อาภรณ์ ของ เขา และ พนั กงาน เชิญ ถ้วย ของ พระองค์
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และ การ ที่พระองค์เสด็จ ขึ้น ไป ใน พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ
วาห์ พระทัย ของ พระนาง ก็ สลด ลง ทีเดียว 6 พระ นาง ทูล
กษั ตริย์ว่า “ข่าว คราว ซึ่ง หม่อม ฉั น ได้ยน
ิ ใน ประเทศ ของ
หม่อมฉั น ถึง พระราชกิจ และพระสติ ปัญญาของพระองค์
เป็น ความจริง 7 แต่หม่อมฉั นมิได้เชื่อ ถ้อยคํา นั ้น จนหม่อม
ฉั นมาเฝ้า และตาของหม่อมฉั นได้เห็นเอง และดูเถิด ที่เขา
บอกแก่หม่อมฉั นก็ไม่ถึงครึง่ หนึ่ ง พระสติปัญญาและความ
มัง่ คัง่ ของพระองค์ก็มากยิง่ กว่า ข่าวคราวที่ หม่อมฉั น ได้ยิน
8 บรรดา คน ของ พระองค์ก็เป็ นสุ ข บรรดา ข้าราชการ เหล่า
นี้ ของพระองค์ผู้อยูงานประจํ
่
า ต่อ พระพักตร์พระองค์ และ
ฟัง พระสติ ปัญญาของพระองค์ก็เป็นสุข 9 สาธุการแด่ พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ ผู้ทรงพอพระทัยในพระองค์
และทรงแต่งตัง้ พระองค์ไว้บนบัลลังก์แห่งอิสราเอล เพราะ
พระเยโฮวาห์ทรงรักอิสราเอลเป็นนิ ตย์พระองค์จึงทรงแต่ง
ตัง้ ให้พระองค์เป็นก ษั ตริย์ เพื่อ ว่า พระองค์ จะ ทรง อํานวย
ความ ยุติธรรม และ ความ เที่ยง ธรรม” 10 แล้ว พระนาง ก็
ถวาย ทองคํา หนึ่ ง ร้อย ยีสิ
่ บ ตะ ลัน ต์แด่กษั ตริย์ ทัง้ เครือ
่ ง
เทศ เป็น จํานวน มาก และ เพชร พลอย ต่างๆ ไม่มีเครือ
่ ง
เทศ มา มากมาย ดังนี้ อีก ดัง ที่พระ ราชินีแห่งเช บา ถวาย
แด่กษั ตริยซา
์ โลม อน 11 ยิง่ กว่า นั ้นอีก กอง กํา ปั่ น ของ ฮี
รามซึ่ง ได้ นํา ทองคํา มาจากโอฟีร ์ ได้นํา ไม้ จันทน์ แดงและ
เพชร พลอย ต่างๆ จํานวน มาก หลาย มา จาก โอ ฟีร ์ 12 และ
กษั ตริย์ ทรง ใช้ไม้ จันทน์ แดง ทํา เสา พระ นิ เวศ แห่ง พระ เย
โฮ วาห์ และ สําหรับ พระราชวัง ขอ งกษั ตริย์ และ ทํา พิณ
เขา คู่ และ พิณ ใหญ่ สํา หรับนักร้อง จน ทุก วัน นี้ ก็ไม่เคย
มีไม้ จันทน์ แดง มา หรือ เห็น อย่าง นี้ อีก 13 กษั ตริยซา
์ โลม อ
นท รง พระราชทาน ทุก อย่าง แก่พระ ราชินีแห่งเช บา ตาม
ที่พระนางมีพระประสงค์ นอกจากสิง่ ที่พระราชทานมาจาก
ความอุดมสมบูรณ์ของกษั ตริย์แล้ว สิ่งใดๆที่พระนางทูลขอ
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ซาโลมอนก็พระราชทาน ดัง นั ้น พระนางก็ เสด็จ กลับ ไปยัง
แผ่นดินของพระนาง พร้อมกับข้าราชการของพระนาง
ทรัพย์ สมบัติและความเจริญ รุ ง่ เรืองของซาโลมอน (2
พศด 9:13-28)
14 นํ้า หนั ก ของ ทองคํา ที่ นํา มา ส่ง ซา โลม อน ใน ปี หน่ง
ึ
นั ้น เป็น ทองคํา หก ร้อย หก สิบ หก ตะ ลัน ต์ 15 นอก เหนื อ
จาก ทองคํา ซึ่ง มา จาก พ่อค้า และ จาก การ ค้า ของ พวก
พ่อค้า และจากกษั ตริย์ ทัง้ ปวงของประเทศอาระเบีย และ
จาก บรรดา เจ้า เมือง แห่ง แผ่น ดิน 16 กษั ตริยซา
์ โลม อ นท
รง สร้าง โล่ใหญ่สอง ร้อย อัน ด้วย ทองคํา ทุบ โล่อัน หนึ่ ง ใช้
ทองคํา หก ร้อย เช เขล 17 และ พระองค์ ทรง สร้าง โล่ สาม
ร้อย อัน ด้วย ทองคํา ทุบ โล่อัน หนึ่ ง ใช้ ทองคํา สาม มาเน
และ กษั ตริย์ ทรง เก็บ โล่ไว้ใน พระ ตําหนั ก พนา เลบานอน
18 กษั ตริยทรง
์
กระทํา พระที่นั่ง งาช้าง ขนาด ใหญ่ด้วย และ
ทรงบุ ด้วยทองคํา อย่างงามที่สุด 19 พระที่ นั่ง นั ้นมี บันไดหก
ขัน
้ พนัก หลัง ของ พระที่นั่ง นั ้น กลม ข้าง บน และ สอง ข้าง
พระที่ นั่งมีที่วางพระหัตถ์ มีสิงโตสองตัวยืน อยู่ ข้างๆที่ วาง
พระหัตถ์ 20 มีสิงโตอีกสิบสองตัวยืนอยูที
่ ่นั ่นบนหกขัน
้ บันได
ทัง้ สองข้าง เขาไม่เคยทําในราชอาณาจักรใดๆเหมือนอย่าง
นี้ 21 ภาชนะ ทัง้ สิน
่ ง ดื่ม ขอ งกษั ตริย์ ซา โลม อ
้ สําหรับ เครือ
นทํา ด้วย ทองคํา และ ภาชนะ ทัง้ สิน
้ ของ พระ ตําหนั ก พนา
เลบานอนทําด้วยทองคําบริสุทธิ์ ไม่มีที่ทําด้วยเงินเลย เงิน
นั ้น ถือว่า เป็น ของไม่มีค่า อะไรในสมัย ของซาโลมอน 22 เพ
ราะว่า กษั ตริย์มีกองกําปั่ นเมืองทารชิช เดิน ทะเลพร้อมกับ
กอง กํา ปั่ น ของ ฮี ราม กอง กําปั่ น เมือง ทาร ชิ ชนํา ทองคํา
เงิน งาช้าง ลิง และ นก ยูง มา สาม ปี ต่อ ครัง้ 23 ดังนี้ แหละ
กษั ตริยซาโลมอนจึ
์
ง ได้ เปรียบกว่า บรรดากษั ตริย์ อ่น
ื ๆแห่ง
แผ่น ดิน โลกในเรือ
่ งสมบัติและสติปัญญา 24 และทัวท
่ ัง้ โลก
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ก็ แสวงหาที่จะเข้าเฝ้า ซาโลมอน เพื่อ จะฟัง พระสติ ปัญญา
ซึ่ง พระเจ้า พระราชทาน ไว้ ใน ใจ ของ ท่าน 25 ทุก คน ก็ นํา
เครือ
่ งบรรณาการของเขามา เป็นเครือ
่ งทําด้วยเงิน เครือ
่ ง
ทํา ด้วยทองคํา เครือ
่ งแต่ง กาย เครือ
่ งอาวุธ เครือ
่ งเทศ ม้า
และล่อ ตามจํานวนกํา หนดทุกๆปี 26 ซาโลมอนทรงสะสม
รถ รบ และ พล ม้า พระองค์ทรง มี รถ รบ หนึ่ ง พัน สี่ ร้อย คัน
และพลม้า หนึ่ ง หมื่น สองพัน คน ซึ่ง พระองค์ ทรงให้ ประจํา
อยูที
่ ่หัว เมือง รถ รบ และ อยู่ กับ กษั ตริย์ ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม
27 และกษั ตริย์ ทรงกระทํา ให้ เงิน นั ้น เป็ น ของสามัญ ในกรุ ง
เยรู ซาเล็ม เหมือน ก้อน หิน และ ทรง กระทํา ให้มีสน สี ดาร์
มากมาย เหมือน ไม้ มะเดื่อ แห่ง หุบเขา 28 ม้า อัน เป็น สินค้า
เข้าของซาโลมอนมาจากอียป
ิ ต์ พร้อมด้วยเส้นด้ายสําหรับ
ผ้า ป่าน และ บรรดา พ่อค้า ขอ งกษั ตริย์ รับ เส้น ด้าย สําหรับ
ผ้า ป่านนั ้น มาตามราคา 29 จะนํา รถรบคัน หนึ่ ง เข้า มาจาก
อียป
ิ ต์ได้ใน ราคา หก ร้อย เช เขล เงิน ม้า ตัว หนึ่ ง หนึ่ ง ร้อย
ห้า สิบ ดัง นั ้น โดย ทาง พวก พ่อค้า เขา ก็ ส่ง ออก ไป ยัง บร
รดากษั ตริย์ ทัง้ ปวงของคนฮิต ไทต์ และบรรดากษั ตริย์ ของ
ซีเรีย

11

มเหสีทัง้ หลายของซาโลมอนไหว้รู ปเคารพ
แต่กษั ตริยซา
์ โลม อ นท รง รัก หญิง ต่างด้าว หลาย คน
นอกจากธิดาของฟาโรห์ มีหญิง คนโมอับ คนอัม โมน คน
เอ โดม คน ไซ ดอน และ คน ฮิต ไทต์ 2 เป็น ของ ประชาชาติ
ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ คนอิสราเอลว่า “เจ้าทัง้ หลายอย่า
เข้าไป แต่งงาน กับ เขา ทัง้ หลาย หรือ อย่า เข้า มา แต่งงาน
กับ เจ้า เพราะ เขา จะ หัน จิตใจ ของ เจ้า ไป ตามพ ระ ของ เขา
เป็น แน่ ” ซา โลม อ นท รง ติด พันกับ คน เหล่า นี้ ด้วย ความ
รัก 3 พระองค์ทรงมีมเหสีเจ็ดร้อยคือเจ้าหญิง และนางห้าม
1
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สาม ร้อย และ บรรดา มเหสี ของ พระองค์ก็ทรง หัน พระทัย
ของพระองค์ ไปเสีย 4 เพราะอยู่ มาเมื่อ ซาโลมอนทรงพระ
ชราแล้ว มเหสีของพระองค์ได้หันพระทัยของพระองค์ให้ไป
ตามพระอื่น และพระทัย ของพระองค์ หาได้บริสุทธิต่
์ อ พระ
เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ พระองค์ ดัง พระทัย ของ ดา วิด ราช
บิดา ของ พระองค์ไม่ 5 เพราะ ซา โลม อ นท รง ดําเนิ น ตาม
พระ อัช โท เรท พระ แม่เจ้า ของ คน ไซ ดอน และ ตามพ ระ
มิล โคมสิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนของคนอัม โมน 6 ซาโลมอน
จึง ทรง กระทํา ชัว่ ใน สาย พระเนตร ของ พระ เย โฮ วาห์ และ
มิได้ทรงติด ตามพระเยโฮวาห์อย่างเต็ม กําลัง ดัง ดาวิด ราช
บิดา ของ พระองค์ได้ทรง กระทํา มา แล้วนัน
้ 7 แล้ว ซา โลม
อนได้ ทรงสร้างปูชนีย สถานสูง สําหรับ พระเคโมช สิ่ง ที่ น่า
สะอิดสะเอียน ของ โม อับ ใน ภูเขา ที่อยูหน
่ ้า กรุ ง เยรู ซาเล็ม
และ สําหรับ พระ โม เลค สิ่ง ที่ น่า สะอิดสะเอียน ของ คน อัม
โมน 8 และพระองค์ จึง ทรงกระทํา ดัง นั ้น เพื่อ มเหสี ต่างด้าว
ของ พระองค์ทัง้ สิน
่ ง หอม และ ถวาย เครือ
่ ง
้ ผู้ที่ได้เผา เครือ
สัตวบูชาแก่บรรดาพระของเขา
พระเจ้าทรงพระพิโรธและลงโทษซาโลมอน
พระ เย โฮ วาห์ ทรง กริว้ ต่อ ซา โลม อน เพราะ พระทัย
ของ ท่าน ได้ หัน ไป เสีย จาก พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า แห่งอิส
รา เอล ผู้ได้ทรง ปรากฏ แก่ ท่าน สอง ครัง้ แล้ว 10 และ ได้
ทรง บัญชา ท่าน เกี่ยว กับ เรือ
่ ง นี้ ว่า ท่าน ไม่ ควร ไป ติดตาม
พระ อื่น แต่ท่าน มิได้รักษา พระ บัญชา ของ พระ เย โฮ วาห์
11 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ ซาโลมอนว่า “เนื่ อง
ด้วยเจ้า ได้ กระทํา เช่น นี้ และเจ้า มิได้รักษาพันธสัญญาของ
เรา และ กฎ เกณฑ์ ของ เรา ซึ่ง เรา ได้ บัญชา เจ้า ไว้ เรา จะ
ฉี ก อาณาจักรเสีย จากเจ้า เป็น แน่ และให้แก่ข้าราชการของ
เจ้า 12 กระนั ้นก็ดีเพราะเห็น แก่ดาวิด บิดาของเจ้า เราจะไม่
9
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กระทํา ใน วัน เวลา ของ เจ้า แต่เรา จะ ฉี ก ออก จา กมือบุตร
ชาย ของ เจ้า 13 อย่างไร ก็ ดี เรา จะ ไม่ ฉี ก เสีย หมด อาณา
จักร แต่เราจะให้ ตระกูล หนึ่ ง แก่บุตรชายของเจ้า เพื่อ เห็น
แก่ดาวิด ผู้รับ ใช้ของเรา และเพื่อ เห็น แก่ เยรู ซาเล็ม ซึ่ง เรา
ได้ เลือกไว้” 14 พระเยโฮวาห์ ทรงให้ปฏิปักษ์ เกิด ขึ้น ต่อสู้ ซา
โลมอน คือ ฮาดัด คนเอโดม ท่านเป็น เชื้อ สายราชวงศ์แห่ง
เอโดม 15 เพราะอยู่ มาเมื่อ ดาวิดอยู่ ในเอโดม และโยอาบ
ผู้ บัญชาการ กองทัพ ได้ ขึ้น ไป ฝัง ผู้ที่ถูกฆ่า หลัง จาก เขา ได้
ฆ่า ผู้ชาย ทุก คนใน เอ โดม เสีย 16 (เพราะ โย อาบ และ คน
อิสราเอลทัง้ สิน
่ ่นั ่น หกเดือน จนกว่า เขาได้ ฆ่า ผู้ชาย
้ ยัง อยูที
17
ทุก คนใน เอ โดม) ฮา ดัด ได้หนี ไป อียป
ิ ต์ พร้ อม กับ คน เอ
โดม บาง คน ผู้ เป็น ข้าราชการ ของ บิดา ของ ท่าน ครัง้ นั ้น
ฮา ดัด ยัง เป็น เด็ก เล็กๆ อยู่ 18 เขา ทัง้ หลาย ยก ออก จาก มี
เดีย นมา ยัง ปา ราน และ พา คน จาก ปา ราน มา กับ เขา และ
มาถึงอียป
ิ ต์ เฝ้า ฟาโรห์กษั ตริยแห่
์ งอียป
ิ ต์ ผู้ประทานเรือน
หลัง หนึ่ ง แก่เขา และกําหนดให้ได้รับ ปัน เสบียงอาหาร และ
ประทาน ที่ดิน ให้ เขา ด้วย 19 และ ฮา ดัด เป็นที่ โปรดปราน
ยิง่ ใน สายตา ของ ฟาโรห์ ฟาโรห์จึง ประทาน น้ อง สาว ของ
มเหสี ของ ท่าน เอง คือ ขนิ ษฐา ของ พระ ราชิ นี ทา เปเนส ให้
เป็นภรรยาเขา 20 และขนิ ษฐาของทาเปเนสก็ประสูติเกนูบัท
ให้ ท่าน เป็น บุตร ชาย ผู้ซึ่ง ทา เปเนส ให้ หย่านม ใน วัง ของ
ฟาโรห์ และเกนู บัทอยู่ ในวัง ของฟาโรห์ ในหมู่ ราชโอรสของ
ฟาโรห์ 21 แต่เมื่อฮาดัดอยู่ในอียป
ิ ต์ได้ยินว่าดาวิดได้ล่วงลับ
ไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์แล้ว และโยอาบผู้ บัญชา
กา รก องทัพก็สิ้น ชีวต
ิ แล้ว ฮา ดัด จึง ทูล ฟาโรห์ว่า “ขอ ข้า
พระองค์ ทูล ลา เพื่อ ข้า พระองค์ จะ กลับ ไป ยัง ประเทศ ของ
ข้า พระองค์เอง ” 22 แต่ฟาโรห์ตรัส กับท่า นว่า “ท่าน อยู่ กับ
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เรา ขาด สิง่ ใด หรือ ดูเถิด ท่าน จึง เสาะ หา ที่ จะ กลับ ไป ยัง
ประเทศของท่าน” และท่านก็ ทูล พระองค์ว่า “ไม่ขาดสิง่ ใด
พระเจ้า ข้า แต่ขอ ให้ข้า พระองค์ ไป เถิด” 23 พระเจ้า ได้ ทรง
ให้ปฏิปักษ์ เกิด ขึ้น ต่อสู้ ท่านอีก คนหนึ่ ง คือ เรโซนบุตรชาย
ของ เอ ลียาดา ผู้ที่หนี ไป จาก ฮา ดัด เอ เซอร์กษั ตริยแห่
์ งโศ
บาห์เจ้านายของตน 24 เมื่อ ดาวิด เข่น ฆ่า ชาวโศบาห์ เขาก็
รวบรวม ผู้คน ให้อยูกั
่ บ เขา กลาย เป็น หัวหน้า ของกอง ปล้น
และเขาทัง้ หลายก็ ไปยัง เมืองดามัสกัส อาศัย อยูที
่ ่ นั่น และ
25
ครอบครองเมืองดามัสกัส ท่านเป็นปฏิปักษ์ ของอิสราเอล
ตลอด วัน เวลา ของ ซา โลม อน นอกจาก เหตุ ร้าย ที่ ฮา ดัด
ได้กระทํา และท่านเกลียดชังอิส ราเอล และได้ ปกครองอยู่
เหนื อซีเรีย
การเลื่อนตําแหน่ งของเยโรโบอัม
คนเอฟราอิม ชาวเมืองเศเร
ดาห์ ข้าราชการคนหนึ่ ง ของซาโลมอน มารดาชื่อ เศรุ วาห์
เป็น หญิงม่าย ได้ยกมือ ขึ้น ต่อสู้กษั ตริยด้
์ วย 27 ต่อ ไปนี้ เป็น
สาเหตุที่ท่านยกมือ ขึ้น ต่อสู้กษั ตริย์ คือ ซาโลมอนทรงสร้าง
ป้อมมิลโล และอุด ช่องกําแพงนครของดาวิด ราชบิดาของ
พระองค์ 28 เยโรโบอัม เป็น ทแกล้ว ทหาร เมื่อ ซาโลมอนท
รงเห็นว่า ชายหนุ่ม คนนั ้น เป็น คนขยัน พระองค์จึง ให้ ท่าน
ดูแลเหนื อแรงงานเกณฑ์ ทัง้ สิน
้ ของวงศ์ วานโยเซฟ 29 และ
อยู่ มาในคราวนั ้น เมื่อ เยโรโบอัม ออกไปจากกรุ ง เยรู ซาเล็ม
อา หิ ยาห์ผู้พยากรณ์ ชาว ชี โลห์ได้พบ ท่าน ที่กลาง ทาง อา หิ
ยาห์สวมเสื้อใหม่ตัวหนึ่ ง และคนทัง้ สองก็อยูลํ
่ าพังในทุ่งนา
30 แล้ วอาหิ ยาห์ก็จับ เสื้อ ใหม่ที่สวมอยู่ ฉีก ออกเป็ น สิบ สอง
ชิน
้ 31 และท่านพูดกับเยโรโบอัมว่า “ท่านจงเอาไปสิบชิน
้ เพ
26 เยโรโบอัม บุตรชายเนบัท
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ราะพระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่งอิส ราเอลตรัสดัง นี้ ว่า ‘ดูเถิด
เรา จะ ฉี ก อาณาจักร จาก มือ ของ ซา โลม อน และ จะ ให้เจ้า
สิบ ตระกูล 32 (แต่เขา จะ มี ตระกูล หนึ่ ง เพื่อ เห็น แก่ดาวิด
ผู้รับใช้ของเรา และเพื่อเห็นแก่ เยรู ซาเล็มเมืองซึ่งเราเลือก
จากท่ามกลางตระกูลทัง้ ปวงของอิสราเอล) 33 เพราะเขาทัง้
หลาย ได้ ทอด ทิง้ เรา และ ได้นมัส กา รพ ระ อัช โท เรท พระ
แม่เจ้าของชาวไซดอน เคโมชพระของโมอับ และมิล โคม
พระของคนอัม โมน และมิได้ดําเนิ น ในทางของเรา เพื่อ จะ
กระทํา สิง่ ที่ถูกต้องในสายตาของเรา และรักษากฎเกณฑ์
ของ เรา และ คํา ตัดสิน ของ เรา อย่าง กับ ดา วิด บิดา ของ
เขาได้ กระทํา นั ้น 34 ถึง กระนั ้นก็ดี เราจะไม่ เอาอาณาจักร
ทัง้ หมดออกจากมือ ของเขา แต่เราจะกระทํา ให้ เขาเป็น ผู้
ครอบครองอยู่ ตลอดวัน เวลาแห่ง ชีวต
ิ ของเขา เพราะเห็น
แก่ดาวิด ผู้รับ ใช้ของ เรา ผู้ ซึ่ง เรา ได้ เลือก ไว้ เพราะ เขา ได้
รักษา บัญญัติของ เรา และ กฎ เกณฑ์ ของ เรา 35 แต่เรา จะ
เอา อาณาจักร ออก จา กมือบุตร ชาย ของ เขา และ จะ มอบ
ให้เจ้าสิบตระกูล 36 เรายังจะให้ตระกูลหนึ่ งแก่บุตรชายของ
เขา เพื่อ ดาวิด ผู้รับ ใช้ของเราจะมี ประทีป ดวงหนึ่ ง ต่อ หน้า
เรา ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม เสมอ เป็น เมือง ซึ่ง เรา ได้ เลือก เพื่อ
ประดิษฐาน นาม ของ เรา ไว้ที่ นั ่น 37 เรา จะ เอา ตัว เจ้า และ
เจ้า จะ ปกครอง ให้ กว้าง ขวาง ตาม ชอบใจ ของ เจ้า และ เจ้า
จะเป็นกษั ตริย์ เหนื ออิส ราเอล 38 และจะเป็น ดังนี้ ว่า ถ้า เจ้า
เชื่อ ฟัง ทุก สิง่ ที่ เราบัญชาแก่เจ้า และจะดําเนิ น ในทางทัง้
หลายของเรา และกระทําสิง่ ที่ถูกต้องในสายตาของเรา โดย
รักษากฎเกณฑ์ ของเรา และบัญญัติของเราดัง ดาวิด ผู้รับ
ใช้ของเราได้กระทํา เราจะอยูก
่ ับเจ้า และจะสร้างเจ้าให้เป็น
ราชวงศ์ที่มัน
่ คง ดังที่เราได้ สร้างเพื่อดาวิดมาแล้ว และเรา
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จะให้อส
ิ ราเอลแก่เจ้า 39 ด้วยเหตุนี้เราจะให้ความทุกข์ใจแก่
เชื้อ สายของดาวิด แต่ไม่เป็น นิ ตย์ ’ ” 40 ฉะนั ้น ซาโลมอนจึง
ทรงหาช่องจะประหารเยโรโบอัมเสีย แต่เยโรโบอัมได้ลุกขึ้น
หนี เข้าไปในอียป
ิ ต์ ไปยังชิชก
ิ ต์ และอยูใ่ นอียป
ิ ต์
ั กษั ตริย์อียป
จนถึงซาโลมอนสิน
้ พระชนม์
ซาโลมอนสิน
้ พระชนม์ (2 พศด 9:29-31)
41 ส่วน พระ ราช กิจ นอก นั ้น ของ ซา โลม อน และ บรรดา
สิง่ ซึ่ง พระองค์ ทรง กระทํา และ พระ สติ ปัญญา ของ
พระองค์มิได้บันทึก ไว้ ในหนั งสือ พระราชกิจ ของซาโลมอน
หรือ 42 และเวลาที่ ซาโลมอนทรงครอบครองในเยรู ซาเล็ม
เหนื ออิสราเอลทัง้ สิน
้ นั ้น เป็นสี่สิบปี 43 และซาโลมอนก็ล่วง
หลับ ไป อยู่ กับ บรรพบุรุษ ของ พระองค์ และ เขา ฝัง พระ ศพ
พระองค์ไว้ในนครของดาวิดราชบิดาของพระองค์ และเรโห
โบอัมราชโอรสของพระองค์ก็ขึ้นครองแทน

12

1

ความโง่เขลาของเรโหโบอัมคนหนุ่ม (2 พศด 10:1-11)

เรโหโบอัม ได้ ไปยัง เมืองเชเคม เพราะอิสราเอลทัง้ ปวง
ได้มายังเชเคม เพื่อ จะ ตัง้ ท่าน ให้ เป็นก ษั ตริย์ 2 และ อยู่ มา
เมื่อ เยโรโบอัม บุตรชายเนบัท ได้ยน
ิ เรือ
่ งนั ้น เพราะท่านยัง
อยู่ ในอียป
ิ ต์ (ที่ซึ่ง ท่านหนี ไปจากพระพักตร์กษั ตริยซาโลม
์
3
อน เยโรโบอัม อาศัย อยู่ ในอียป
ิ ต์) เขาทัง้ หลายก็ใช้คนไป
เรียกท่าน เยโรโบอัม กับ ชุมนุมชนอิสราเอลทัง้ หมดได้ มา
ทูล เรโหโบอัม ว่า 4 “พระราชบิดาของพระองค์ได้กระทํา ให้
แอกของข้าพระองค์หนักนั ก เพราะฉะนั ้นบัดนี้ ขอทรงผ่อน
การปรนนิ บัติอย่างทุกข์หนัก ของพระราชบิดาของพระองค์
และแอกอันหนั ก ของพระองค์ เหนื อ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายให้
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เบาลงเสีย และข้า พระองค์ ทัง้ หลายจะปรนนิ บัติพระองค์ ”
5 พระองค์ตรัส กับ เขาว่า “จงกลับ ไปเสีย สัก สามวัน แล้ว จึง
มาหาเราอีก” ประชาชนจึงกลับไป 6 แล้วกษั ตริย์เรโหโบอัม
ก็ ทรงปรึกษากับบรรดาผู้เฒ่า ผู้อยูงานประจํ
่
าซาโลมอนรา
ชบิดาของพระองค์ ขณะเมื่อ พระองค์ ยงั ทรงพระชนม์อยูว่
่ า
“ท่าน ทัง้ หลาย จะ แนะนํา เรา ให้ ตอบ ประชาชน นี้ อย่างไร ”
7 เขาทัง
้ หลายทูล พระองค์ว่า “ถ้า พระองค์ จะทรงเป็น ผู้รับ
ใช้ประชาชนนี้ ในวัน นี้ และรับ ใช้พวกเขา และตรัส ตอบคํา
ดีแก่พวกเขา เขาทัง้ หลายก็ จะเป็นผู้รับใช้ของพระองค์เป็น
นิ ตย์ ” 8 แต่พระองค์ทรงทอดทิง้ คํา ปรึกษาซึ่ง ผู้ เฒ่า ถวาย
นั ้น เสีย และ ไป ปรึกษา กับ คน หนุ่ม ซึ่ง เติบโต ขึ้น มา พร้อม
กับพระองค์ และอยูง่ านประจําพระองค์ 9 และพระองค์ตรัส
กับเขาทัง้ หลายว่า “ท่านจะแนะนําเราอย่างไร เพื่อพวกเรา
จะตอบประชาชนนี้ ผู้ที่ทูล เราว่า ‘ขอทรงผ่อนแอกซึ่ง พระ
ราชบิดาของพระองค์ วางอยู่ เหนื อ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายให้
เบา ลง’ ” 10 และ คน หนุ่ม เหล่า นั ้น ผู้ได้เติบโต มา พร้อม กับ
พระองค์ ทูล พระองค์ว่า “พระองค์จงตรัสดัง นี้ แก่ประชาชน
นี้ ผู้ทูล พระองค์ว่า ‘พระราชบิดาของพระองค์ได้กระทํา ให้
แอกของข้าพระองค์ ทัง้ หลายหนั ก แต่ขอพระองค์ ทรงผ่อน
แก่ ข้า พระองค์ให้เบา ลง’ นั ้น พระองค์จง ตรัส แก่ เขา ทัง้
หลาย อย่าง นี้ ว่า ‘นิ้ วก้อย ของ เรา ก็ หนา กว่า เอว แห่ง ราช
บิดา ของ เรา 11 ที่พระ ราช บิดา ของ เรา วาง แอก หนั ก บน
ท่าน ทัง้ หลาย ก็ดีแล้ว เรา จะ เพิม
่ ให้แก่แอก ของ ท่าน ทัง้
หลาย อีก พระ ราช บิดา ของ เรา ตี สอน ท่าน ทัง้ หลาย ด้วย
ไม้เรียว แต่เรา จะ ตี สอน ท่าน ทัง้ หลาย ด้วย แส้แมลง ป่อง
’ ” 12 เย โร โบ อัม กับ ประชาชน ทัง้ ปวง จึง เข้า มา เฝ้า เรโห
โบ อัม ในวันที่สาม ดัง ที่กษั ตริยรั
์ บสัง่ ว่า “จง มา หา เรา อีก
ในวันที่สาม ” 13 และกษั ตริย์ ตรัส ตอบประชาชนอย่างดุดัน
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ทรง ทอด ทิง้ คํา ปรึกษา ซึ่ง ผู้ เฒ่า ได้ ถวาย นั ้น เสีย 14 และ
ตรัส กับ เขา ทัง้ หลาย ตาม คํา ปรึกษา ของ พวก คน หนุ่ม ว่า
“พระ ราช บิดา ของ เรา ทํา แอก ของ ท่าน ทัง้ หลาย ให้หนั ก
แต่เราจะเพิม
่ ให้แก่แอกของท่านทัง้ หลายอีก พระราชบิดา
ของ เรา ตี สอน ท่าน ทัง้ หลาย ด้วย ไม้เรียว แต่เรา จะ ตี สอน
ท่านทัง้ หลายด้วยแส้แมลงป่อง ” 15 กษั ตริยจึ
์ งมิได้ฟัง เสียง
ประชาชนเพราะเหตุการณ์ นั ้นเป็นมาแต่พระเยโฮวาห์ เพื่อ
พระองค์ จะ ทรง กระทํา ให้ พระ วจนะ ของ พระองค์ได้สําเร็จ
ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ตรัส โดยอาหิ ยาห์ ชาวชี โลห์แก่เยโรโบอัม
บุตรชายเนบัท
อาณาจักรอิสราเอลได้แยกกัน

16 และเมื่ออิสราเอลทัง
้ ปวงเห็นว่ากษั ตริย์มิได้ทรงฟังเขา

ทัง้ หลาย ประชาชน ก็ ทูล ตอ บกษั ตริย์ว่า “ข้า พระองค์ ทัง้
หลาย มี ส่วน อะไร ใน ดา วิด ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ไม่มีส่วน
มรดก ใน บุตร ชาย ของ เจส ซี โอ อิสราเอล เอ๋ย กลับ ไป
เต็นท์ของตนเถิด ข้าแต่ดาวิด จงดูแลราชวงศ์ของพระองค์
เอง เถิด” อิสราเอล จึง จาก ไป ยัง เต็นท์ ของ เขา ทัง้ หลาย
17 แต่เรโห โบ อัม ทรง ปกครอง เหนื อ ประชาชน อิสราเอล
ผู้อาศัย อยู่ ใน หัว เมือง ของ ยู ดาห์ 18 แล้ วกษั ตริย์เรโห
โบ อัม ทรง ใช้ อา โด รัม นายงาน เหนื อ แรงงาน เกณฑ์ไป
และ อิสราเอล ทัง้ ปวง ก็ เอา หิน ขว้าง ท่าน ถึง ตาย แล้
วกษั ตริย์เรโห โบ อัม ก็ ทรง รีบ ขึ้น รถ รบ ของ พระองค์ ทรง
หนี ไป ยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม 19 อิสราเอล กบฏ ต่อ ราชวงศ์ ของ
ดา วิด จน ทุก วัน นี้ 20 และ อยู่ มา เมื่ออิส รา เอล ทัง้ ปวง ได้
ยินว่าเยโรโบอัมได้กลับมาแล้ว เขาก็ใช้ให้ไปเชิญท่านมายัง
ที่ประชุม แล้ว ก็ตัง้ ท่าน ให้ เป็นก ษั ตริย์ เหนื ออิส รา เอล ทัง้
ปวง ไม่มีผู้ใด ติดตาม ราชวงศ์ ของ ดา วิด เว้น แต่ตระกูล
ยู ดาห์เท่านั ้น 21 เมื่อ เรโห โบ อัม มายัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม แล้ว
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พระองค์ได้เรียกประชุม วงศ์ วานยู ดาห์ทัง้ หมด และตระกูล
เบนยามิน เป็นนั กรบที่คัดเลือกแล้วหนึ่ งแสนแปดหมื่นคน
เพื่อ จะสู้ รบกับ วงศ์ วานอิสราเอล เพื่อ จะเอาราชอาณาจักร
คืน มาให้แก่เรโหโบอัม โอรสของซาโลมอน 22 แต่พระวจนะ
ของพระเจ้า มายัง เชไมอาห์ คนของพระเจ้า ว่า 23 “จงไปทูล
เรโหโบอัม โอรสของซาโลมอนกษั ตริย์แห่งยู ดาห์ และบอก
แก่วงศ์วานทัง้ สิน
้ ของยู ดาห์ และของเบนยามิน และแก่
ประชาชนที่เหลืออยูว่
่ า 24 ‘พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า เจ้าอย่า
ขึ้นไปสู้รบกับประชาชนอิสราเอลญาติพี่น้ องของเจ้าเลย จง
กลับ ไปยังบ้า นข อง ตน ทุก คน เถิด เพราะ สิง่ นี้ เป็น มา จาก
เรา’ ” เหตุฉะนี้ เขา จึง เชื่อ ฟัง พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์
และกลับไปบ้านเสียตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์
เยโรโบอัมนําคนอิสราเอลให้ไหว้รู ปเคารพ

25

แล้วเยโรโบอัม ก็ สร้างเมืองเชเคมในถิน
่ เทือกเขาเอฟ
ราอิม และอาศัยอยูที
่ ่นั่น และพระองค์ก็ออกไปจากที่นั ่น ไป
สร้างเมืองเปนู เอล 26 และเยโรโบอัม รําพึง ในใจว่า “คราว
นี้ ราชอาณาจักรจะหัน กลับ ไปยัง ราชวงศ์ ของดาวิด 27 ถ้า
ชนชาติเหล่า นี้ ขึ้น ไปถวายเครือ
่ งสัตวบูชาในพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห์ที่กรุ งเยรู ซาเล็ม แล้ว จิตใจของชนชาติเหล่า
นี้ จะหันกลับไปยังเจ้านายของเขาทัง้ หลาย คือหันไปยังเรโห
โบอัมกษั ตริย์แห่งยูดาห์ และเขาทัง้ หลายจะฆ่าเราเสีย และ
กลับ ไปยัง เรโหโบอัม กษั ตริย์แห่งยู ดาห์” 28 ดัง นั ้น กษั ตริย์
จึง ทรง ปรึกษา และ ได้ ทรง สร้างลูกวัว สอง ตัว ด้วย ทองคํา
และ พระองค์ ตรัส แก่ ประชาชน ว่า “ที่ท่าน ทัง้ หลาย ขึ้น ไป
ยังกรุ งเยรู ซาเล็มนานพออยูแล้
่ ว โอ อิสราเอลเอ๋ย จงดูพระ
ของ ท่าน ดูเถิด พระองค์ผู้ทรง นํา ท่าน ทัง้ หลาย ออก จาก
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ประเทศอียป
ิ ต์” 29 และพระองค์ก็ประดิษฐานไว้ที่เบธเอลรู ป
หนึ่ ง และอีกรู ปหนึ่ ง ทรงประดิษฐานไว้ในเมืองดาน 30 และ
สิง่ นี้ กลายเป็นความบาป เพราะว่าประชาชนได้ ไปนมัสการ
รู ป หนึ่ ง คือ ที่ เมืองดาน 31 แล้ว พระองค์ได้ทรงสร้างนิ เวศ
ที่ปูชนีย สถานสูง ทรงกําหนดตัง้ ปุโรหิต จากหมู่ ประชาชน
ทัง้ ปวง ผู้มิได้เป็น คน เลวี 32 และ เย โร โบ อัม ทรง กําหนด
เทศกาลเลี้ยงในวันที่สิบห้า ของเดือนที่ แปดเหมือนกับ การ
เลี้ยงที่อยูในยู
่
ดาห์ และพระองค์ ทรงถวายเครือ
่ งสัตวบูชา
บน แท่ นบูชา พระองค์ทรง กระ ทํา ใน เบธ เอ ลดัง นี้ แหละ
คือ ถวายเครือ
่ งสัตวบูชาแก่รู ปลูก วัวที่พระองค์ได้ทรงสร้าง
ไว้นั ้น และพระองค์ ทรงสถาปนาปุ โรหิต ในเบธเอลประจํา
ที่ปูชนียสถานสูงซึ่งพระองค์ทรงสร้างไว้ 33 พระองค์ทรงขึ้น
ไปยัง แท่น บูชาซึ่ง พระองค์ ทรงสร้างไว้ที่เบธเอลในวันที่สิบ
ห้า เดือน ที่แปด ใน เดือน ซึ่ง พระองค์ ทรง ดําริเอง และ
พระองค์ทรงกําหนดเทศกาลเลี้ยงสําหรับคนอิสราเอล และ
ทรงถวายเครือ
่ งบูชาบนแท่นและเผาเครือ
่ งหอม

13
คําพยากรณ์ ได้กล่าวโทษแท่นบูชาของเยโรโบอัม
1

และดูเถิด คนของพระเจ้า คนหนึ่ ง ได้ ออกมาจากยู ดาห์
โดย พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์ ไป ยัง ที่ เบธ เอล เย โร โบ
อัม ทรงยืน อยูที
่ ่แท่น เพื่อ จะเผาเครือ
่ งหอม 2 และชายคน
นั ้น ได้ ร้อง กล่าว โทษ แท่น นั ้น โดย พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ
วาห์ว่า “โอ แท่น บูชา แท่น บูชา พระ เย โฮ วาห์ตรัสดัง นี้ ว่า
‘ดูเถิด โอรสองค์หน่งึ จะประสูติมาในราชวงศ์ ของดาวิด ชื่อ
โยสิ ยาห์ และบนเจ้า แท่น นี้ จะฆ่า ปุโรหิต แห่ง ปูชนีย สถาน
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สูงผู้ซ่ึงเผาเครือ
่ งหอมบนเจ้า และเขาจะเผากระดูกคนบน
เจ้า’ ” 3 และท่านก็ให้หมายสําคัญในวันเดียวกันนั ้น กล่าวว่า
“นี่ เป็น หมายสําคัญ ที่ พระเยโฮวาห์ได้ตรัสว่า ‘ดูเถิด เขาจะ
พังแท่นบูชาลงมา และมูลเถ้าซึ่งอยูบ
่ นนั ้นจะถูกเทออก’ ”
ไป

พระเจ้า ทรงทําให้ พระหัตถ์กษั ตริยเยโรโบอั
์
ม เหีย
่ วแห้ง
4

และ อยู่ มา เมื่อ กษั ตริย์เย โร โบ อัม ทรง สดับ คํา กล่าว
ของ คน ของ พระเจ้า ซึ่ง ร้อง กล่าว โทษ แท่น นั ้นที่เบธ เอล
พระองค์ก็เหยียดพระหัตถ์ ออกจากที่แท่น กล่าวว่า “จงจับ
เขา ไว้” และ พระหัตถ์ ของ พระองค์ ซึ่ง เหยียด ออก ต่อ เขา
นั ้นก็เหี่ยว แห้ง ไป พระองค์จะ ชัก กลับ เข้า หาตัวอีกก็ไม่ ได้
5 แท่น บูชา ก็ พัง ลง ด้วย และ มูล เถ้า ก็ ร่วง ลง มา จาก แท่น
ตาม หมาย สําคัญ ซึ่ง คน ของ พระเจ้า ได้ให้ไว้โดย พระ วจนะ
ของ พระ เย โฮ วาห์ 6 และ กษั ตริย์ ตรัส กับ คน ของ พระเจ้า
ว่า “จงวิงวอนขอพระกรุ ณาแห่ง พระพักตร์ พระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของ ท่าน ขอ จง อธิษฐาน เพื่อ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะ
ชัก มือ กลับ เข้าหา ตัว ได้อีก ” และ คน ของ พระเจ้า ก็ วิงวอน
ต่อ พระเยโฮวาห์ และกษั ตริย์ก็ทรงชักพระหัตถ์กลับ เข้าหา
พระองค์ได้อีก และ เป็น เหมือน เดิม 7 และ กษั ตริย์ ตรัส กับ
คน ของ พระเจ้า ว่า “เชิญ มา บ้าน กับ ข้าพเจ้า เถิด และ รับ
ประทานด้วยกัน ข้าพเจ้าจะให้รางวัลแก่ท่าน” 8 และคนของ
พระเจ้า ทูล กษั ตริย์ว่า “ถ้า ท่านจะให้ สัก ครึง่ ราชสมบัติของ
ท่าน ข้าพเจ้าจะไม่ไปกับท่าน และข้าพเจ้าจะไม่รบ
ั ประทาน
ขนม ปัง หรือด่มน
ื ้าํ ใน ที่นี้ 9 เพราะ ว่า พระ วจนะ ของ พระ เย
โฮ วาห์ บัญชา ข้าพเจ้า ไว้ อย่าง นั ้นว่า ‘เจ้า อย่า กิน ขนม ปัง
หรือด่มน
ื ้าํ หรือ กลับ ไป ตาม ทาง ที่เจ้า มา นั ้น’ ” 10 ดัง นั ้น
ท่าน จึง ไป เสียอีก ทาง หนึ่ ง และ ไม่กลับ ไป ตาม ทาง ที่ ท่าน
มา ยัง เบธ เอล 11 มีผู้พยากรณ์ แก่คน หนึ่ ง อาศัย อยู่ ใน เบธ
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เอล และ บุตร ชาย ของ เขา ก็ได้มาบ อก เขา ถึง เรือ
่ ง ราว ทัง้
สิน
้ ซึ่ง คนของพระเจ้า ได้ กระทํา ในวัน นั ้นที่เบธเอล ถ้อยคํา
ซึ่ง ท่านได้กล่าวแก่กษั ตริย์ เขาทัง้ หลายก็ได้เล่า ให้บิดาของ
เขาฟังด้วย 12 และบิดาของเขาได้ ถามเขาว่า “ท่านไปทาง
ไหน” เพราะบุตรชายทัง้ หลายของเขาได้เห็นทางซึ่งคนของ
พระเจ้าผู้มาจากยูดาห์ได้เดินไปนั ้น
ผู้พยากรณ์ ของพระเจ้าไม่เชื่อฟังจึงเสียชีวต
ิ
13 เขาจึง พูดกับ บุตรชายของเขาว่า “จงผูก อานลาให้พ่อ
” เขา ทัง้ หลาย จึง ผูก อาน ลา ให้เขา แล้ว เขา ก็ ขึ้น ขี่ 14 เขา
ได้ ไปตามคนของพระเจ้า และได้ พบท่านนั ่ง อยูใต้
่ ต้น โอ๊ก
ต้น หนึ่ ง เขาจึง พูดกับท่า นว่า “ท่านเป็น คนของพระเจ้า ซึ่ง
มาจากยู ดาห์หรือ ” ท่านก็ ตอบว่า “ใช่แล้ว ” 15 เขาจึง ตอบ
ท่าน ว่า “เชิญ มา บ้าน กับ ข้าพเจ้า เถิด และ มา รับ ประทาน
อาหารบ้าง” 16 ท่านพูด ว่า “ข้าพเจ้า จะกลับ ไปกับท่าน หรือ
เข้า ไปพักกับท่าน ไม่ได้ ข้าพเจ้า จะ ไม่ รับ ประทาน อา หาร
หรือด่มน
ื ้าํ กับท่าน ใน ที่นี้ 17 เพราะ พระ วจนะ ของ พระ เย
โฮ วาห์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า ‘เจ้า อย่า รับ ประทาน อา หาร
หรือด่มน
ื ้าํ ที่นั ่น หรือ กลับ โดยทางที่เจ้าได้มา ’ ” 18 และเขา
จึงพูดกับท่านว่า “ข้าพเจ้าก็เป็นผู้พยากรณ์ อย่างที่ท่านเป็น
นั ้นด้วย มีทูตสวรรค์องค์หน่ึงมาบอกข้าพเจ้าโดยพระวจนะ
ของพระเยโฮวาห์ว่า ‘จงนํา เขากลับ มากับ เจ้า ยัง เรือนของ
เจ้า เพื่อ เขา จะ ได้ รับ ประทาน อา หาร และ ดื่มน้าํ ’ ” แต่เขา
มุสาต่อ ท่าน 19 ดัง นั ้น ท่านจึง ไปกับ เขา และได้ รบ
ั ประทาน
อาหาร ใน เรือน ของ เขา และ ได้ ดื่มน้าํ 20 และ ต่อ มา ขณะ
ที่ พวก เขา นั ่ง อยูที
่ ่โต๊ะ พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์มายัง
ผู้พยากรณ์ ผู้ที่ได้นํา ท่าน กลับ 21 และ เขา ร้อง ต่อ คน ของ
พระเจ้าผูม
้ าจากยูดาห์ว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ‘เพราะ
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เจ้า ไม่ เชื่อ ฟัง พระโอษฐ์ ของ พระ เย โฮ วาห์ และ มิได้รักษา
พระ บัญญัติซึ่ง พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ เจ้า บัญชา เจ้า
22 แต่เจ้าได้กลับ มาและรับ ประทานอาหารและดื่มน้า
ํ ในที่
ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ เจ้า ว่า “อย่า รับ ประทาน อา หาร
หรือด่มน
ื ้าํ ” ศพของเจ้า จะมิได้ไปถึงอุ โมงค์ ของบรรพบุรุษ
ของ เจ้า’ ” 23 และ อยู่ มา หลัง จาก ที่ ท่าน ได้ รับ ประทาน อา
หารและดื่มน้าํ แล้ว เขาก็ ผูก อานลาให้ผู้พยากรณ์ ผู้ซึ่ง เขา
ได้ พาก ลับ มา 24 และ เมื่อ ท่าน ไป สิง โต ก็ ออก มา พบ ท่าน
ที่ ถนนและฆ่า ท่านเสีย และศพของท่านก็ถูกทิง้ ไว้ในถนน
และลาตัวนนก
ั ้ ็ ยน
ื อยู่ ข้างๆศพนั ้น สิงโตก็ ยืน อยู่ ข้างๆศพ
ด้วย 25 และ ดูเถิด มีคน ผ่าน ไป และ ได้เห็น ศพ ทิง้ อยู่ ใน
ถนน และสิงโตยืน อยู่ ข้างศพนั ้น เขาก็ มาบอกกัน ในเมือง
ที่ที่ผู้พยากรณ์ แก่อยูนั
่ ้น 26 และ เมื่อ ผู้พยากรณ์ ผู้ที่นํา ท่าน
กลับ มาจากทางได้ยน
ิ เรือ
่ งนั ้น เขาพูด ว่า “นั ่น เป็น คนของ
พระเจ้า ผู้ไม่เชื่อ ฟัง พระวจนะของพระเยโฮวาห์ เพราะฉะ
นั ้น พระเยโฮวาห์ได้ทรงมอบท่านไว้กับ สิงโต ซึ่ง ได้ ฉีก ท่าน
และฆ่าท่านเสีย ตามคําซึ่งพระเยโฮวาห์ตรัสกับท่าน” 27 เขา
จึงพูดกับบุตรชายของเขาว่า “จงผูกอานลาให้พ่อ” แล้วเขา
ก็ ผูก อาน ลา ให้ 28 เขา จึง ไป และ พบ ศพ นั ้น ทิง้ อยู่ ใน ถนน
และลากับ สิงโตก็ ยน
ื อยู่ ข้างๆศพนั ้น สิงโตมิได้กิน ศพนั ้น
หรือ ฉี ก ลา นั ้น 29 และ ผู้พยากรณ์ ก็ยก ศพ คน ของ พระเจ้า
และวางไว้บนลา นํากลับมายังเมืองของผู้พยากรณ์ แก่ เพื่อ
ไว้ทุกข์ให้และฝัง ท่านเสีย 30 และเขาวางศพนั ้น ในที่ ฝัง ศพ
ของตนเอง และเขาทัง้ หลายก็ไว้ ทุกข์ให้กล่าวว่า “อนิ จจา
พี่น้ องเอ๋ย” 31 ต่อมาเมื่อได้ฝังท่านไว้แล้ว เขาจึงพูดกับบุตร
ชายของตนว่า “เมื่อเราตาย จงฝังเราไว้ในที่ฝังศพซึ่งฝังคน
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ของพระเจ้า ไว้นั ้น จงวางกระดูก ของเราไว้ ข้างกระดูก ของ
ท่าน 32 เพราะว่าคําพูดซึ่งท่านได้รอ
้ งโดยพระวจนะของพระ
เยโฮวาห์กล่าวโทษแท่นบูชาในเบธเอล และต่อบรรดานิ เวศ
แห่งปูชนียสถานสูงซึ่งอยูใ่ นหัวเมืองสะมาเรีย จะสําเร็จเป็น
แน่ ”
เยโรโบอัม ได้ รบ
ั คํา ตัก เตือนแล้ว แต่ไม่กลับ จากความ
บาปของตน
33 ภาย หลัง สิง
่ เหล่า นี้ เย โร โบ อัม มิได้หัน กลับ จาก ทาง
ชัว่ ของ พระองค์ แต่จาก ท่ามกลาง ประชาชน ได้ สถาปนา
บาง คน ให้ เป็น ปุโรหิต ประจํา ปูชนีย สถาน สูง นั ้นอีก ผู้ใด
ที่ พอใจ เป็น พระองค์ก็แต่ง ตัง้ เขา ให้ เป็น ปุโรหิต ประจํา
บรรดา ปูชนีย สถาน สูง 34 และ สิง่ นี้ กลาย เป็น ความ บาป
แก่ราชวงศ์เย โร โบ อัม เพื่อ จะ ตัด และ ทําลาย ราชวงศ์ นั ้น
เสียจากพื้นแผ่นดินโลก

14

พระเจ้าทรงสาปแช่งราชวงศ์ของเยโรโบอัม
ครัง้ นั ้น อาบี ยาห์ โอรสของเยโรโบอัม ประชวร 2 และเย
โรโบอัม รับ สังก
่ ับ มเหสี ของพระองค์ว่า “จงลุก ขึ้น ปลอมตัว
ของ เธอ อย่า ให้รู ว่้ า เธอ เป็น มเหสี ของ เย โร โบ อัม และ จง
ไป ยัง ชี โลห์ ดูเถิด อา หิ ยาห์ผู้พยากรณ์ อยูที
่ ่ นั ่น ผู้ได้กล่าว
เรือ
่ ง ฉั นว่า ฉั น จะ ได้ เป็นก ษั ตริย์ เหนื อ ชนชาตินี้ 3 เธอ จง
เอา ขนมปัง สิบก้อน และ ขนม หวาน บ้าง และ นํ้า ผึ้ง ไห หนึ่ ง
ไป หา ท่าน ท่าน จะ บอก เธอ ว่า อะไร จะ เกิด ขึ้นกับ เด็ก นั ้น”
4 มเหสีของเยโรโบอัม ก็ กระทํา ดัง นั ้น พระนางลุก ขึ้น เสด็จ
ไปยัง ชี โลห์ เสด็จ มาถึงบ้า นของอาหิ ยาห์ ฝ่า ยอาหิ ยาห์มอง
ไม่ เห็น เพราะว่า ตาของท่านแข็งด้ว ยอายุ ของท่าน 5 พระ
เยโฮวาห์ ตรัส กับ อาหิ ยาห์ว่า “ดูเถิด มเหสีของเยโรโบอัม
1

1 พงศ์กษั ตริย์ 14:6

58

1 พงศ์กษั ตริย์ 14:13

กําลัง มา เพื่อ จะ ถาม เจ้า ถึง เรือ
่ ง โอรส ของ เขา เพราะ เด็ก
นั ้น ป่วย เจ้าจงบอกเธออย่างนี้ ๆ เพราะเมื่อ พระนางเสด็จ
เข้า มา พระนาง ก็ แสร้ง กระทํา เป็น สตรีคน อื่น ” 6 แต่เมื่อ
อา หิ ยาห์ได้ยิน เสียง ฝี พระบาท ของ พระนาง เมื่อ พระนาง
เสด็จ มา ถึง ประตู ท่าน จึง พูด ว่า “ขอ เชิญ พระ มเหสี ของ
เย โร โบ อัม เสด็จ เข้า มา ข้าง ใน ไฉน พระองค์ จึง ทรง แสร้ง
กระทําเป็นคนอื่นเล่า เพราะข้าพระองค์ได้รับพระบัญชาให้
ทูล ข่าวอัน น่า สลดใจแก่พระนาง 7 ขอเสด็จ กลับ ไปทูล เยโร
โบอัม ว่า ‘พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่งอิส ราเอลตรัสดัง นี้ ว่า
เพราะเราได้เชิดชูเจ้าขึ้นจากประชาชน และได้กระทําให้เจ้า
เป็น ประมุข เหนื ออิส ราเอลประชาชนของเรา 8 และได้ ฉีก
ราชอาณาจักรจากราชวงศ์ ของดาวิด มาให้แก่เจ้า และถึง
กระนั ้น เจ้า ก็ไม่เป็น เหมือนดาวิด ผู้รับ ใช้ของเรา ผู้ได้รักษา
บัญญัติทัง้ หลายของเรา และติดตามเราด้วยสุดจิต ใจของ
เขา กระทํา สิง่ ซึ่ง เป็นที่ถูก ต้อง พอ ตา ของ เรา 9 แต่เจ้า ได้
กระทํา ชัว่ ยิง่ กว่า คน ทัง้ ปวง ที่อยูก่
่ อน เจ้า และ ได้ ไป สร้าง
พระ อื่น และ รู ป หล่อ และ ได้ กระทํา ให้ เรา โกรธ และ ได้เหวี่
ยง เรา ไว้ เสีย เบื้อง หลัง ของ เจ้า 10 เพราะ ฉะนั ้น ดูเถิด เรา
จะนํา เหตุ รา้ ยมาเหนื อ ราชวงศ์ ของเยโรโบอัม และจะตัด
คนที่ ปัสสาวะรดกําแพงได้ เสีย จากเยโรโบอัม ทัง้ คนที่ ยงั
อยู่ และเหลือ อยู่ ในอิสราเอล และจะผลาญคนที่ เหลือ ในรา
ชวงศ์เยโรโบอัม เสีย อย่างสิน
้ เชิง อย่างคนที่ขนมูล สัตว์ ไป
11
ทิง้ จนหมด ผู้ใดในวงศ์ เยโรโบอัมที่ ตายในเมืองสุนัข จะ
กิน และผูใ้ ดที่ตายในทุ่ง นกในอากาศจะกิน เพราะพระเยโฮ
วาห์ทรงลัน
่ พระวาจาไว้’ 12 เพราะฉะนั ้นขอเชิญเสด็จกลับไป
ยัง พระตําหนั ก ของพระนาง เมื่อ พระบาทของพระองค์เข้า
เมือง กุมารนั ้นก็จะถึงแก่มรณา 13 และอิสราเอลทัง้ ปวงจะ
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ไว้ทุกข์ให้เธอ และจะฝังศพเธอไว้ เพราะเธอผู้เดียวเท่านั ้น
ในราชวงศ์เยโรโบอัมที่จะไปถึงหลุมศพ เพราะในตัวเธอนั ้น
ยัง เห็น บางสิง่ ที่ พอพระทัย พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่งอิส รา
เอลในราชวงศ์ของเยโรโบอัม 14 ยิง่ กว่านั ้นอีก พระเยโฮวาห์
จะทรงตัง้ กษั ตริย์อีกองค์หน่งึ เหนื ออิส ราเอลเพื่อ พระองค์
ผู้ซึ่ง จะตัด ราชวงศ์ ของเยโรโบอัม เสีย ในวัน นี้ แต่นั ่น อะไร
ก็เป็น เวลานี้ 15 เพราะพระเยโฮวาห์ จะทรงตีอิสราเอล ดุจ
ไม้ อ้อ สัน
่ อยู่ ในนํ้า และจะทรงถอนรากอิสราเอลออกเสีย
จากแผ่นดินอันดีนี้ ซึ่งพระองค์ทรงยกให้แก่บรรพบุรุษของ
เขา และ กระจาย เขา ไป ฟาก แม่น้ํา ข้าง โน้ น เพราะ เขา ทัง้
หลาย ได้ สร้าง เสา รู ป เคารพ ของ เขา เป็น เหตุ ให้พระ เย โฮ
วาห์ ทรงพระพิโรธ 16 และพระองค์ จะทรงมอบอิสราเอลไว้
เพราะ บาป ทัง้ หลาย ของ เย โร โบ อัม ซึ่ง เขา ได้ กระทํา บาป
และ กระทํา ให้ อิสราเอล ทําบาป ด้วย” 17 แล้ว มเหสี ของ เย
โร โบ อัม ทรง ลุก ขึ้น เสด็จ ออก ไป และ มา ถึง เมือง ทีร ซาห์
และ เมื่อ พระนาง เสด็จ ถึง ธรณี ทวาร กุมาร ก็ ถึง แก่ มรณ
า 18 และ อิสราเอล ทัง้ ปวง ก็ ฝัง ศพ เธอ และ ไว้ทุกข์ให้เธอ
ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ซึ่ง พระองค์ ตรัส โดยอาหิ
ยาห์ผู้พยากรณ์ ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์
เยโรโบอัมสิ้นพระชนม์ (2 พศด 13:20)
19 ฝ่ายราชกิจนอกนั ้นของเยโรโบอัมกล่าวถึงว่าพระองค์
ทรงทํา ศึก และทรงครอบครองอย่างไรนั ้น ดูเถิด ก็บันทึก
ไว้ ใน หนั งสือ พงศาวดาร แห่ งกษั ตริย์ ประเทศ อิสราเอล
20 เวลา ที่ เย โร โบ อัม ครอบ ครอง นั ้น เป็ น ยีสิ
่ บ สอง ปี และ
พระองค์ก็ล่วงหลับไปอยูก
่ ับบรรพบุรุษของพระองค์ และนา
ดับราชโอรสของพระองค์ก็ขึ้นครองแทน
เรโหโบอัมนําคนยูดาห์ให้กระทําบาป (2 พศด 12:1)

1 พงศ์กษั ตริย์ 14:21
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ฝ่าย เรโห โบ อัม ราชโอรส ของ ซา โลม อ นท รง ครอบ
ครอง อยู่ ใน ยู ดาห์ เมื่อ เรโห โบ อัม ขึ้น ครอง นั ้น มีพระ
ชนมายุสี่สิบเอ็ดพรรษา และทรงครองในเยรู ซาเล็มสิบเจ็ด
ปี เป็น นครซึ่ง พระเยโฮวาห์ได้ทรงเลือกจากบรรดาตระกูล
อิสราเอล เพื่อ จะสถาปนาพระนามของพระองค์ที่ นั่น พระ
ชนนี ของกษั ตริย์มีพระนามว่านาอามาห์คนอัมโมน 22 และยู
ดาห์ได้กระทําชัว่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และเขา
ทัง้ หลายได้ยัว่ ยุให้พระองค์หวงแหนด้วยบาปทัง้ หลายที่เขา
ได้กระทํา ซึ่งมากกว่าบาปทัง้ สินที
้ ่บรรพบุรุษของเขาได้ กระ
23
ทําเสียอีก เพราะเขาได้สร้างปูชนียสถานสูงด้วย และเสา
ศักดสิ
ิ์ ทธิ์ และเสารู ปเคารพสําหรับตัวเขาไว้บนเนิ นเขาสูงๆ
ทุกเนิ น และใต้ต้นไม้เขียวทุกต้น 24 และมีกะเทยในแผ่นดิน
นั ้นด้วย และเขาได้กระทําตามบรรดาสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียน
ของประชาชาติทัง้ หลาย ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงขับ ไล่ ออกไป
ให้พ้นหน้าประชาชนอิสราเอล
ชิชักบุกรุ กกรุ งเยรู ซาเล็ม (2 พศด 12:2-12)
25 ต่อ มา ใน ปี ที่ห้า แห่ งกษั ตริย์เรโห โบ อัม ชิชัก
กษั ตริย์อียป
ิ ต์ได้ขึ้น มาร บก รุ ง เยรู ซาเล็ม 26 ท่าน ได้เก็
บท รัพย์สมบัติใน พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ วาห์ และ
ทรัพย์สมบัติใน พระราชวัง ขอ งกษั ตริย์ ท่าน ได้เก็บ ไป
เสีย ทุก อย่าง และ ท่าน ได้เก็บ โล่ ทองคํา ซึ่ง ซา โลม อน
ได้ สร้าง นั ้น ไป หมด ด้วย 27 และ กษั ตริย์เรโห โบ อัม ได้
กระทํา โล่ทอง สัมฤทธิแทน
ไว้ และ มอบ ไว้ ใน มือ ของ พวก
์
ทหาร รักษา พระองค์ผู้เฝ้า ทวาร พระราชวัง 28 เมื่อ กษั ตริย์
เสด็จ เข้าไป ยัง พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ วาห์ ทหาร รักษา
พระองค์ก็ถือ โล่ออก แล้ วนํา กลับ ไป เก็บ ไว้ ใน ห้อง ทหาร
รักษาพระองค์ตามเดิม 29 ฝ่ายพระราชกิจนอกนั ้นของเรโห
โบ อัม และ สรรพ สิง่ ที่ ทรง กระทํา มิได้บันทึก ไว้ ใน หนั งสือ
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พงศาวดารแห่ งกษั ตริย์ ประเทศยู ดาห์หรือ 30 มีสงครามระ
หว่างเรโหโบอัมและเยโรโบอัมเสมอไป
เรโหโบอัมสิ้นพระชนม์ (2 พศด 12:13-16)
และเรโหโบอัม ก็ ทรงล่วงหลับ ไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ ของ
พระองค์ และเขาก็ ฝัง ไว้กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์ ในนคร
ดาวิด พระนามของพระชนนี ของพระองค์ คือ นาอามาห์คน
อัมโมน และอาบียม
ั ราชโอรสก็ข้น
ึ ครองแทน
31

15

1

อาบียม
ั ได้ข้น
ึ ครองเหนื อประเทศยูดาห์ (2 พศด 13:1-2)

ในปีที่สิบ แปด แห่ง รัช กาล กษั ตริย์เย โร โบ อัม บุตร
ชาย เนบัท อาบียม
ั ได้ ขึ้น ครอง เหนื อ ประเทศ ยู ดาห์
2 พระองค์ทรงครองในเยรู ซาเล็ม สามปี พระนามของพระ
ชนนี คือ มา อา คาห์ ธิดา ขอ งอาบี ชา โลม 3 พระองค์ดําเนิ น
ตามการบาปทุกอย่างซึ่งราชบิดาของพระองค์ได้กระทําต่อ
พระพักตร์พระองค์ และพระทัยของพระองค์ก็ไม่บริสุทธิต่
์ อ
พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ พระองค์ ดัง พระทัย ของ ดา วิด
บรรพบุรุษ ของพระองค์ 4 อย่างไรก็ ดีเพื่อ ทรงเห็น แก่ดาวิด
พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ พระองค์ ทรง ประทาน ประทีป
แก่พระองค์ในเยรู ซาเล็ม คือทรงตัง้ ราชโอรสแทน และเพื่อ
ทรงสถาปนาเยรู ซาเล็ม 5 เพราะว่าดาวิดทรงกระทําสิง่ ที่ถูก
ต้อง ใน สาย พระเนตร ของ พระ เย โฮ วาห์ และ มิได้ทรง หัน
ไปจากสิง่ ใด ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาแก่พระองค์ตลอด
พระชนม์ชีพของพระองค์ นอกจากเรือ
่ งอุรีอาห์ คนฮิต ไทต์
6 มีศึก ระหว่างเรโหโบอัม กับ เยโรโบอัม ตลอดพระชนม์ชีพ
ของพระองค์ 7 ราชกิจ นอกนั ้น ของอาบียม
ั และสรรพสิง่ ซึ่ง
พระองค์ ทรงกระทํา มิได้บันทึก ไว้ในหนั งสือ พงศาวดารแห่
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งกษั ตริย์ ประเทศยู ดาห์หรือ และมี การศึก ระหว่า งอาบียม
ั
และเยโรโบอัม
อาบียมสิ
ั ้นพระชนม์ อาสาขึ้นครอง (2 พศด 14:1)
8 และ อาบี ยัม ก็ ล่วง หลับ ไป อยู่ กับ บรรพบุรุษ และ เขา
ทัง้ หลาย ก็ ฝัง พระ ศพ พระองค์ไว้ใน นคร ดา วิด และ อาสา
ราชโอรสของพระองค์ก็ขึ้น ครองแทน 9 ในปีที่ยี่สิบแห่ง รัช
กาล เย โร โบ อัม กษั ตริย์ ของ อิสราเอล อาสา ได้ ขึ้น ครอง
เหนื อ ประเทศ ยู ดาห์ 10 และ พระองค์ ทรง ครอง อยู่ ใน กรุ ง
เยรู ซาเล็ม สี่สิบเอ็ด ปี พระอัยกี ของพระองค์ คือ มาอาคาห์
ธิดา ขอ งอาบี ชา โลม 11 และ อาสา ทรง กระทํา สิง่ ที่ถูก ต้อง
ใน สาย พระ เนต รพ ระ เย โฮ วาห์ ดัง่ ดา วิด บรรพบุรุษ ของ
พระองค์ได้ทรงกระทํา นั ้น 12 พระองค์ทรงกวาดล้างกะเทย
เสียจากแผ่นดิน และรือ
้ ถอนรู ปเคารพทัง้ สิน
้ ซึ่งบรรพบุรุษ
13
ได้ กระทํา ไว้ นั ้น เสีย
และ พระองค์ ทรง ถอด มา อา คาห์
พระอัยกเี สียจากตําแหน่ งพระราชชนนี เพราะพระนางมีรู ป
เคารพน่า เกลียดน่าชัง สร้างไว้ ในเสารู ป เคารพ และอาสา
ทรงฟันรูปเคารพของพระนางลง และทรงเผาเสียที่ ลําธาร
ขิด โรน 14 แต่มิได้ทรงรือ
้ ปูชนีย สถานสูง เหล่า นั ้น ถึง อย่าง
นั ้น พระทัย ของ อาสา ก็บริสุทธิต่
์ อ พระ เย โฮ วาห์ ตลอด รัช
15
สมัยของพระองค์ พระองค์ทรงนําเงิน ทองคําและเครือ
่ ง
ใช้ต่างๆ อันเป็นสัญญาถวายของราชบิดาของพระองค์ และ
ของสัญญาถวายของพระองค์ เองมายัง พระนิ เวศของพระ
เยโฮวาห์
การศึกระหว่างอาสาและบาอาชา (2 พศด 16:1-6)
มีการ ศึก ระหว่าง อาสา และ บา อา ชา กษั ตริย์แห่งอิส
รา เอล ตลอด สมัย ของ พระองค์ทัง้ สอง 17 บา อา ชา
กษั ตริย์แห่งอิส รา เอล ได้ ทรง ยก ไป ต่อสู้ กับ ยู ดาห์ และ
16
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ได้ สร้าง เมือง รา มาห์ เพื่อมิให้ผู้ใด เข้าไป เฝ้า หรือ ออก มา
จากอาสากษั ตริย์แห่งยู ดาห์ 18 แล้ วอาสาทรงนํา เงิน และ
ทองคํา ซึ่ง เหลือ อยู่ ใน ทรัพย์สิน แห่ง พระ นิ เวศ ของ พระ
เยโฮวาห์ และทรัพย์สินของพระราชวัง มอบไว้ ในมือ ของ
ข้าราชการ ของ พระองค์ และ กษั ตริย์ อาสา ทรง ใช้ เขา ไป
เฝ้า เบนฮาดัด โอรสของทับ ริม โมน ผู้เป็น โอรสของเฮซี โอ
นกษั ตริย์แห่งซีเรีย ผู้อยูในเมื
่
องดามัสกัสว่า 19 “มีพันธมิตร
ระหว่างข้า พระองค์ และพระองค์ ระหว่างพระชนกของข้า
พระองค์ และพระชนกของพระองค์ ดูเถิด ข้าพระองค์ได้ส่ง
บรรณาการเป็น เงิน และทองคํา มายัง พระองค์ ขอพระองค์
เสด็จไปเลิกพันธมิตรกับบาอาชากษั ตริย์แห่งอิสราเอลเสีย
เพื่อ เขา จะ ได้ ยก ทัพ กลับ ไป เสีย จาก ข้า พระองค์” 20 แล้ว
เบน ฮาดัดก็ ทรง ฟัง กษั ตริย์ อาสา และ ส่ง ผู้ บังคับ บัญชา
ทหารของพระองค์ไปรบหัวเมืองอิสราเอล และได้โจมตีเมือ
งอิโยน ดาน อาเบลเบธมาอาคาห์ และหมดท้องถิน
่ คินเน
21
โรท และหมดดินแดนนั ฟทาลี และอยูม
่ าเมื่อบาอาชาทรง
ได้ยน
ิ แล้ว พระองค์ก็ทรงหยุด สร้างเมืองรามาห์ และพระ
องค์ประทับทเี่ มืองทีรซาห์ 22 แลว
้ กษั ตริย์อาสาทรงประกาศ
ไปทัว่ ยู ดาห์ไม่เว้น ผู้ ใดเลย เขาทัง้ หลายก็มาร้อ
ื เอาหิน ของ
เมืองรามาห์ และตัวไม้ ของเมืองนั ้น ซึ่ง บาอาชาทรงสร้าง
ค้างอยู่ กษั ตริยอาสาก็
์
ทรงเอามาสร้างเมืองเกบาแห่ง เบน
ยามินและเมืองมิสปาห์
อาสาสิน
ึ ครองแทน
้ พระชนม์ เยโฮชาฟัทก็ข้น
พระราชกิจ นอกนั ้น ของอาสา ทัง้ ยุทธพลัง ทัง้ สิน
้ ของ
พระองค์ และบรรดาสิง่ ซึ่งพระองค์ทรงกระทํา และหัวเมือง
ซึ่งพระองค์ทรงสร้าง มิได้บันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดารขอ
งกษั ตริย์ ประเทศยู ดาห์หรือ แต่เมื่อ ทรงพระชราแล้วก็เกิด
พระ โรค ขึ้นที่ พระบาท 24 และ อาสา ก็ ทรง ล่วง หลับ ไป อยู่
23
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กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์ และเขาฝัง ไว้กับ บรรพบุรุษ ของ
พระองค์ที่ในนครดาวิด ราชบิดาของพระองค์ และเยโฮชา
ฟัทราชโอรสของพระองค์ก็ขึ้นครองแทน
นาดับได้ครองเหนื ออิสราเอล
นา ดับ ราช โอ รส ของ เย โร โบ อัม ได้ เริม
่ ครอง เหนื ออิส
ราเอลในปีที่สองแห่ง รัชกาลอาสากษั ตริย์แห่งยู ดาห์ และ
พระองค์ ทรง ครอง เหนื ออิส รา เอ ล สอง ปี 26 พระองค์ทรง
กระทํา ชัว่ ใน สาย พระเนตร ของ พระ เย โฮ วาห์ และ ทรง
ดําเนิ น ใน ทาง แห่ง ราช บิดา ของ พระองค์ และ ใน บาป ซึ่ง
พระองค์ทรงกระทําให้อส
ิ ราเอลทําบาปด้วย
บาอาชากบฏและยึดเอาอาณาจักรอิสราเอล
27 บา อาชา บุตร ชา ยอาหิ ยาห์วงศ์วาน ของ อิส สา
คาร์ คิด กบฏ ต่อ พระองค์ และ บา อาชา ทรง ประหาร
พระองค์เสียที่กิบเบโธน ซึ่ง เป็น แดน เมือง ของ ฟี ลิ ส
เตีย เพราะ นา ดับ และ คน อิสราเอล ทัง้ สิน
้ กําลัง ล้อม เมือ
28
งกิบเบโธ นอ ยู่
ดัง นั ้น บา อาชา จึง สําเร็จ โทษ พระองค์
เสีย ใน ปีที่สาม แห่ง รัชกาล อา สาก ษั ตริย์แห่ง ยู ดาห์ และ
ขึ้น ครองแทน 29 ต่อ มาพอพระองค์ ทรงเป็นกษั ตริย์ก็ทรง
ประหาร ราช วงศ์ ของ เย โร โบ อัม เสีย สิน
้ ไม่มีผู้ใด ของ เย
โร โบ อัม รอด มา สัก คน เดียว เลย พระองค์ทําลาย เสีย สิน
้
ตามพระดํารัส แห่ง พระเยโฮวาห์ ซ่ึง พระองค์ ตรัส โดยอาหิ
ยาห์ ชาว ชี โลห์ผู้รบ
ั ใช้ของ พระองค์ 30 เป็น เพราะ บาป ทัง้
หลาย ซึ่ง เย โร โบ อัม ได้ ทรง กระทํา และ ซึ่ง พระองค์ได้ทรง
กระทํา ให้ อิสราเอล ทําบาป ด้วย และ เพราะ พระองค์ ทรง
กระทํา ให้พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของอิสราเอลทรงพระพิโรธ
31 ส่วน พระ ราช กิจ นอก นั ้น ของ นา ดับ และ บรรดา สิง
่ ซึ่ง
พระองค์ ทรงกระทํา มิได้บันทึก ไว้ในหนั งสือ พงศาวดารขอ
งกษั ตริย์แห่งอิสราเอลหรือ
การศึกระหว่างอาสาและบาอาชา
25
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32

มีศึก ระหว่างอาสาและบาอาชากษั ตริย์แห่งอิส ราเอล
ตลอด สมัย ของ พระองค์ทัง้ สอง 33 ในปีที่สาม แห่ง รัชกาล
อาสากษั ตริย์แห่งยู ดาห์ บาอาชาบุตรชายอาหิ ยาห์ได้ทรง
เริม
่ ครอบ ครอง เหนื ออิส รา เอล ทัง้ สินที
้ ่ เมือง ทีร ซาห์ และ
34
ได้ ทรงครอบครองอยูยี
่ ่สิบสี่ปี พระองค์ทรงกระทํา ชัว่ ใน
สายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และดําเนิ น ในมรรคาของ
เยโรโบอัม และในบาปซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา ให้ อส
ิ ราเอล
ทําบาปด้วย

16

บาอาชาถูกสาปแช่งแล้วจึงสิน
้ พระชนม์
1 พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์ได้มา ถึง เยฮูบุตร ชาย ฮา
นานี กล่าวโทษบาอาชาว่า 2 “ในเมื่อ เราได้เชิดชูเจ้าขึ้น มา
จาก ผงคลี และ กระทํา ให้เจ้า เป็น ประ มุข เหนื ออิส รา เอ ล
ประชาชนของเรา และเจ้า ได้ ดําเนิ น ตามมรรคาของเยโร
โบอัม และได้ กระทํา ให้ อส
ิ ราเอลประชาชนของเราทําบาป
ด้วย กระทํา ให้ เราโกรธด้วยบาปของเขาทัง้ หลาย 3 ดูเถิด
เรา จะ กวาดล้าง ผู้อยูภาย
่
หลัง บา อาชา และ ผู้อยูภาย
่
หลัง
ราชวงศ์ของเขาเสียอย่างสิน
้ เชิง และกระทําให้ราชวงศ์ของ
เจ้า เหมือนกับ ราชวงศ์ ของเยโรโบอัม บุตรเนบัท 4 ผู้ใดใน
ราชวงศ์บาอาชาที่ตายในเมืองสุนัขจะกิน และผู้ใดที่ตายใน
ทุ่งนา นกในอากาศจะกิน” 5 ส่วนพระราชกิจนอกนั ้นของบา
อาชา และบรรดาสิง่ ที่พระองค์ได้กระทํา และยุทธพลังของ
พระองค์ มิได้บันทึก ไว้ ใน หนั งสือ พงศาวดาร แห่ งกษั ตริย์
ประเทศ อิสราเอล หรือ 6 และ บา อาชา ก็ ล่วง หลับ ไป อยู่ กับ
บรรพบุรุษ ของพระองค์ และเขาก็ ฝัง ไว้ที่เมืองทีร ซาห์ และ
เอลาห์ราชโอรสก็ข้น
ึ ครองแทนพระองค์ 7 นอกจากนั ้นพระ
วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์ได้มา ถึง โดย ผู้พยากรณ์ เยฮูบุตร
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ชายฮานานี กล่าวโทษบาอาชาและเชื้อวงศ์ของพระองค์ ทัง้
เรือ
่ งความชัวท
่ งั ้ สิน
้ ซึ่งพระองค์กระทําในสายพระเนตรของ
พระเยโฮวาห์ ซึ่งเป็นการยัว่ ยุให้พระองค์ทรงกริว้ โกรธด้วย
พระราชกิจ จากพระหัตถ์ ของพระองค์ ในการที่ เหมือนกับ
ราชวงศ์ ของเยโรโบอัม และเพราะพระองค์ได้ทรงฆ่า เยโร
โบอัมด้วย
เอลาห์ได้ขึ้นครองเหนื ออิสราเอล
ในปีที่ยี่สิบ หก แห่ง รัชกาล อา สาก ษั ตริย์ ของ ยู ดาห์ เอ
ลาห์ โอรสบาอาชาทรงเริม
่ ขึ้น ครองเหนื ออิส ราเอลในเมือง
ทีร ซาห์ และทรงครอบครองอยู่ สองปี 9 แต่ศิ มรีข้าราชการ
ของพระองค์ ผู้บัญชาการกองรถรบของพระองค์ครึง่ หนึ่ ง
ได้คิด กบฏต่อ พระองค์ เมื่อ พระองค์ ประทับที่ เมืองทีร ซาห์
พระองค์ทรง ดื่ม จน เมา ใน เรือน ขอ งอาร ซา ผู้ ครอบ ครอง
ราช สํานั ก ใน ทีร ซาห์ 10 ศิ มรีได้เข้า มา ฟัน พระองค์ ล้ม ลง
และประหารพระองค์เสีย ในปีที่ยี่สิบเจ็ดแห่งรัชกาลอาสาก
ษั ตริย์ของยูดาห์แล้วก็ขึ้นครองแทนพระองค์
8

ศิมรีเสด็จประทับเหนื อราชบัลลังก์ของอิสราเอล
และ อยู่ มา เมื่อ พระองค์ ทรง เริม
่ ครอง ราชย์ ทันที
ที่พระองค์เสด็จ ประทับ บนราชบัล ลังก์ พระองค์ทรงสังหาร
ราชวงศ์ ของ บา อาชา เสีย สิน
้ พระองค์มิได้ทรง เหลือ ไว้ สัก
คนหนึ่ ง ที่ ปัสสาวะรดกําแพงได้ ไม่ว่า จะเป็น ญาติ หรือมิต
รส หาย ของ บา อาชา 12 ศิ มรี ทรง ทําลาย ราชวงศ์ ของ
บา อาชา ทัง้ หมด ดังนี้ แหละ ตามพ ระ วจนะ ของ พระ เย โฮ
วาห์ ซึ่งพระองค์ ตรัสโดยเยฮูผู้พยากรณ์ กล่าวโทษบาอาชา
13 เหตุด้วย บาป ทัง
้ สิน
้ ของ บา อาชา และ บาป ของ เอ ลาห์
ราชโอรส ของ พระองค์ ซึ่ง พระองค์ ทัง้ สอง ได้ กระทํา บาป
และ ซึ่ง พระองค์ ทัง้ สอง ได้ กระทํา ให้ ชน อิสราเอล ทําบาป
ด้วย กระทํา ให้พระเยโฮวาห์พระเจ้า แห่งอิส ราเอลทรงกริว้
11
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ด้วย เรือ
่ ง ความ หยิง่ ยโส ของ พระองค์ ทัง้ สอง นั ้น 14 ส่วน
พระราชกิจ นอกนั ้น ของเอลาห์ และบรรดาสิง่ ซึ่ง พระองค์
ทรงกระทํา มิได้บันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดารแห่งกษั ตริย์
ประเทศ อิสราเอล หรือ 15 ในปีที่ยี่สิบ เจ็ด แห่ง รัชกาล อา
สาก ษั ตริย์ ประเทศ ยู ดาห์ ศิ มรี ทรง ครอบ ครอง เจ็ด วัน ณ
เมือง ทีร ซาห์ ฝ่าย พวก พล ได้ ตัง้ ค่าย รบ เมือ งกิบเบโธน
ซึ่ง เป็น ของ คน ฟี ลิ ส เตีย 16 และ พวก พล ซึ่ง ตัง้ ค่าย อยู่
นั ้น ได้ยน
ิ เขา กล่าว กันว่า “ศิ มรีได้กบฏ และ ท่าน ได้ปลง
พระชนม์กษั ตริยเสี
์ ย แล้ว” เพราะฉะนั ้นอิส ราเอลทัง้ ปวงก็
สถาปนาอมรี ผู้บัญชาการกองทัพ ให้ เป็นกษั ตริย์ เหนื ออิส
ราเอลในวันนั ้นที่ในค่าย 17 อมรีจึงเสด็จขึ้นไปจากกิบเบโธน
และ อิสราเอล ทัง้ ปวง ก็ ขึ้น ไป ด้วย เขา ทัง้ หลาย เข้า ล้อม
เมืองทีร ซาห์ 18 และต่อ มาเมื่อ ศิ มรีทรงเห็นว่า เมืองนั ้น ถูก
ยึด แล้วก็ เสด็จ เข้าไปในพระราชวัง แห่ง ราชสํานั ก และทรง
เผาราชสํานั กคลอก พระองค์เองสิน
้ พระชนม์เสียในกองไฟ
19
นั ้น เหตุด้วยบาปทัง้ หลายซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา ไว้ คือ
ทรง กระทํา ชัว่ ใน สาย พระเนตร ของ พระ เย โฮ วาห์ ดําเนิ น
อยู่ ในมรรคาของเยโรโบอัม และด้วยเหตุ บาปซึ่ง พระองค์
ทรงกระทํา คือ ทรงกระทํา ให้ อส
ิ ราเอลทําบาปด้วย 20 ส่วน
พระ ราช กิจ นอก นั ้น ของ ศิ มรี และ การ กบฏ ซึ่ง พระองค์
ทรงกระทํา มิได้บันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดารแห่งกษั ตริย์
อิสราเอลหรือ
ทิบนีกับอมรีต่อสู้เพื่อได้ราชบัลลังก์ แล้วทิบนีสิน
ิ
้ ชีวต

21 แล้วชนชาติอส
ิ ราเอลก็แบง่ ออกเป็นสองส่วน ครึ่งหนึ่ ง

ของประชาชนติดตามทิบนีบุตรชายกีนัท เชิญท่านให้เป็นก
ษั ตริย์ และอีก ครึง่ หนึ่ ง ติดตามอมรี 22 แต่ประชาชนผู้ติด
ตาม อม รีได้รบ ชนะ ประชาชน ผู้ติด ตาม ทิบนีบุตร ชา ยกีนัท
ทิบนีจึงสิน
ิ และอมรีก็ขึ้นเป็นกษั ตริย์
้ ชีวต
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อมรีตัง้ เมืองหลวงไว้ที่สะมาเรีย
ในปีที่สามสิบ เอ็ด แห่ง รัชกาลอาสากษั ตริย์แห่งยู ดาห์
อมรีได้เริม
่ ต้นครอบครองอยู่เหนื ออิสราเอล และทรงครอบ
ครองอยูสิ
่ บสองปี พระองค์ทรงครอบครองในเมืองทีร ซาห์
หก ปี 24 พระองค์ทรง ซื้อ ภูเขา สะ มา เรีย จาก เช เม อร์ เงิน
สอง ตะ ลัน ต์ และ พระองค์ ทรง เสริม ภูเขา นั ้น ให้ เป็น ป้อม
และ ทรง ขนาน นาม เมือง ที่พระองค์ทรง สร้าง นั ้นว่า สะ มา
เรีย ตามชื่อของเชเมอร์ผู้เป็นเจ้าของภูเขานั ้น 25 อมรีได้ทรง
กระทํา สิง่ ที่ ชัว่ ใน สาย พระ เนต รพ ระ เย โฮ วาห์ และ ทรง
กระทํา เลว ทราม กว่า บร รดากษั ตริย์ที่ อยูมาก
่
่อ นพ ระ องค์
26 เพราะ ว่า พระองค์ ทรง ดําเนิ น ตาม มรรคา ทัง
้ สิน
้ ของ เย
โร โบ อัม บุตร ชาย เนบัท และ ตาม บาป ซึ่ง พระองค์ กระทํา
ให้ อิสราเอล ทําบาป ด้วย กระทํา ให้ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า
แห่งอิส รา เอ ล พิโรธ ด้วย ความ หยิง่ ยโส ของ เขา ทัง้ หลาย
27 ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของอมรีซ่ึง พระองค์ ทรงกระทํา
และ ยุทธ พลัง ซึ่ง พระองค์ ทรง สําแดง มิได้บันทึก ไว้ ใน
หนั งสือพงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศอิสราเอลหรือ
23

อาหับขึ้นครองแทนอมรี
และ อม รีก็ล่วง หลับ ไป อยู่ กับ บรรพบุรุษ ของ พระองค์
และ เขา ฝัง ไว้ ใน สะ มา เรีย และ อา หับ ราชโอรส ของ
พระองค์ก็ขึ้น ครองแทนพระองค์ 29 ในปีที่สามสิบ แปดแห่ง
รัชกาล อา สาก ษั ตริย์ ของ ยู ดาห์ อา หับ ราชโอรส ของ อม
รีได้เริม
่ ครอบครองเหนื ออิสราเอล และอาหับราชโอรสของ
อม รีได้ครอง เหนื ออิส รา เอล ใน เมือง สะ มา เรีย ยีสิ
่ บ สอง ปี
30 และ อา หับ โอรส ของ อม รีได้กระทํา ชัว
่ ใน สาย พระเนตร
ของพระเยโฮวาห์ มากยิง่ เสีย กว่า บรรดากษั ตริย์ที่ อยูก่
่ อน
พระองค์
28

อาหับแต่งงานกับเยเซเบล
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31

และอยู่ มาประหนึ่ ง ว่าการที่พระองค์ดําเนิ น ในบาปทัง้
หลาย ของ เย โร โบ อัม บุตร ชาย เนบัทนัน
้ เป็น สิง่ เล็ก น้ อย
พระองค์ทรงรับเยเซเบลพระราชธิดาของเอ็ทบาอัลกษั ตริย์
ของ ชาว ไซ ดอน มา เป็น มเหสี และ ไป ปรน นิ บัติพระ บา อัล
และ นมัสการ พระ นั ้น 32 พระองค์ทรง สร้าง แท่น บูชา พระ
บาอัล ในพระนิ เวศพระบาอัล ซึ่ง พระองค์ได้ทรงสร้างไว้ใน
เมืองสะมาเรีย 33 และอาหับ ทรงสร้างเสารู ป เคารพ อาหับ
ทรงกระทํา การที่ กระทํา ให้ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่งอิส รา
เอลทรงพระพิโรธ มากยิง่ กว่าบรรดากษั ตริย์แห่งอิสราเอล
ซึ่ง อยูมาก
่
่อ นพระองค์ 34 ในรัชกาลของพระองค์ฮีเอลชาว
เบธ เอล ได้ สร้าง เมือง เย รีโค ท่าน ได้ วาง ราก เมือง นั ้น โดย
ต้องเสีย อาบี รม
ั บุตรหัวปี ของท่าน และตัง้ ประตู เมืองโดย
ต้องเสียเสกุบบุตรสุดท้องของท่าน ตามพระวจนะของพระ
เยโฮวาห์ ซึ่งพระองค์ตรัสโดยโยชูวาบุตรชายนูน

17

เอลียาห์พยากรณ์ ว่าจะมีการกันดารเป็นเวลาสามปี
ฝ่าย เอ ลี ยาห์ ชาว ทิช บีผู้ซึ่ง ตัง้ อาศัย อยู่ ใน กิ เลอ าด
ได้ทูล อา หับ ว่า “พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า แห่งอิส รา เอล ผู้ ซึ่ง
ข้า พระองค์ปฏิบัติทรงพระชนม์อยูแน่
่ ฉั นใด จะไม่มีน้าํ ค้าง
หรือฝนในปีเหล่านี้ นอกจากตามคําของข้าพระองค์”
1

นกกาเลี้ยงเอลียาห์

2 แล้วพระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังท่านว่า 3 “จงออก

ไปจากที่นี่ และหันไปทางตะวันออก และซ่อนตัวอยูที
่ ่ข้างลํา
4
ธารเครีท ซึ่ง อยู่ ฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างนี้ เจ้าจะดื่มน้าํ
จาก ลําธาร และ เรา ได้ บัญชา ให้ กา เลี้ยง เจ้า ที่นั ่น ” 5 ท่าน
จึง ไปและกระทํา ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ท่านไป
อาศัยอยูที
่ ่ข้างลําธารเครีท ซึ่งอยู่ฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างนี้
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6 และกาก็ นํา ขนมปั ง และเนื้ อ มาให้ท่านในเวลาเช้า

และนํา
ขนมปังและเนื้ อมาในเวลาเย็น และท่านก็ด่ืมน้าํ จากลําธาร
7 และต่อมาภายหลังลําธารก็แห้ง เพราะไม่มีฝนในแผ่นดิน
หญิงม่ายแห่งเมืองศาเรฟัทเลี้ยงเอลียาห์
และพระวจนะของพระเยโฮวาห์มายัง ท่านว่า 9 “ลุกขึ้น
ไปยัง เมืองศาเรฟัท เถิด ซึ่ง ขึ้น แก่ เมืองไซดอน และอาศัย
อยูที
่ ่ นั่น ดูเถิด เราได้ บัญชาหญิงม่ายคนหนึ่ ง ที่ นั่น ให้ เลี้ยง
เจ้า” 10 ท่าน จึง ลุก ขึ้น ไป ยัง เมือง ศาเรฟัท และ เมื่อ มา ถึง
ประตูเมือง ดูเถิด หญิงม่ายคนหนึ่ งที่ นั่นกําลังเก็บฟืน ท่าน
จึง เรียกนางว่า “ขอน้าํ เล็ก น้ อยใส่ ภาชนะมาให้ฉั น เพื่อ ฉั น
จะได้ด่ ืมน้าํ ” 11 และขณะเมื่อนางจะไปเอานํ้ามา ท่านก็เรียก
นางแล้วบอกว่า “ขอนําอาหารใส่มือมาให้ฉันสักหน่ อยหนึ่ ง”
12 และ นาง ตอบ ว่า “พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน ทรง
พระชนม์อยูแน่
่ ฉั นใด ดิฉั นไม่มีอะไรที่ปิ้งเสร็จ มีแต่แป้งสัก
กํา มือ หนึ่ ง ในหม้อ และนํ้ามัน เล็ก น้ อยที่ ในไห ดูเถิด ดิฉั น
กําลัง เก็บ ฟืน สองท่อนเพื่อ จะเข้าไปทํา สําหรับ ตัว ดิฉัน และ
บุตรชายของดิฉั น เพื่อเราจะได้กินแล้วกจ
็ ะตาย” 13 และเอลี
ยาห์บอกนางว่า “อย่ากลัวเลย จงไปทําตามที่เจ้าพูด แต่จง
ทํา ขนมก้อนเล็ก ให้ ฉันก่อน แล้ว เอามาให้ฉั น ภายหลัง จึง
ทํา สําหรับ ตัว เจ้า และบุตรชายของเจ้า 14 เพราะพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า ‘แป้งในหม้อนั ้นจะไม่
หมดและนํ้ามัน ในไหนั ้น จะไม่ขาด จนกว่าจะถึง วันที่ พระเย
โฮวาห์ ทรงส่ง ฝนลงมายัง พื้น ดิน’ ” 15 นางก็ ไปกระทํา ตาม
คํา ของเอลี ยาห์ แล้ วนาง ตัวท่านและครอบครัว ของนางก็
รับประทานอยูห
่ ลายวัน 16 แป้งในหม้อก็ไม่หมด นํ้ามันในไห
ก็ไม่ขาด ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ซ่ึง ตรัส ทางเอลี
ยาห์
8

บุตรชายของหญิงม่ายเป็นขึ้นมาจากความตาย
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และ อยู่ มา ภาย หลัง เหตุการณ์ เหล่า นี้ บุตร ชาย ของ
หญิง คน นั ้น ผู้ เป็น เจ้าของ บ้าน ก็ ล้ม ป่วย อา การ ป่วย
นั ้นก็สาหัส จนไม่มีลมหายใจเหลือ อยูแล้
่ ว 18 นางจึง กล่าว
แก่ เอลี ยาห์ว่า “โอ คนของพระเจ้า เจ้าข้า ฉั นมี เรือ
่ งอะไร
เกี่ยวข้อ งกับท่าน ท่านได้ มาหาฉั น เพื่อ ฟื้ นให้ ทรงระลึก ถึง
ความผิด ของฉั น และกระทํา ให้บุตรชายของฉั น ตายหรือ”
19 และท่านก็พูดกับ นางว่า “เอาบุตรชายของเจ้า มาให้ ฉัน
เถิด” ท่าน ก็ นํา เขา ไป จาก อก ของ นาง อุม
้ ขึ้น ไป ที่ ห้อง ชัน
้
บน ที่ ท่าน อาศัย อยู่ และ วาง เขา ไว้ บน ที่นอน ของ ท่าน เอง
20 และท่านร้องทูลพระเยโฮวาห์ว่า “โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของข้า พระองค์ พระองค์ทรงนํา เหตุ รา้ ยมาจนกระ
ทัง่ หญิงม่ายนี้ ที่ข้า พระองค์ อาศัย อยู่ด้วยที เดียวหรือ โดยที่
ทรงประหารบุตรชายของนางเสีย” 21 แล้วท่า นก็เหยียดตัว
ลงทับ เด็ก นั ้น สามครัง้ และร้องทูล พระเยโฮวาห์ว่า “โอ ข้า
แต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอชีวต
ิ ของเด็กคน
22
นี้ มาเข้าในตัวเขาอีก” และพระเยโฮวาห์ทรงฟังเสียงของ
เอลี ยาห์ และชีวต
ิ ของเด็กนั ้นมาเข้าในตัวเขาอีก และเขาก็
ฟื้ นขึ้น 23 และเอลียาห์ก็อุ้มเด็กนั ้น นําลงมาจากห้องชัน
้ บน
เข้าไปในเรือน และมอบเขาให้แก่มารดาของเด็ก และเอลี
ยาห์บอกว่า “ดูซิ บุตรของเจ้า ยังมีชีวิตอยู”่ 24 และหญิง นั ้น
พูดกับ เอลี ยาห์ว่า “คราวนี้ ดิฉั นทราบแล้วว่า ท่านเป็น คน
ของพระเจ้า และพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ซ่ึง อยู่ ในปาก
ของท่านเป็นความจริง”

18
เอลียาห์จะไปเฝ้ากษั ตริย์อาหับ
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1

และอยู่ ต่อ มาหลายวัน พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มา
ถึง เอลี ยาห์ ในปีที่สามว่า “ไปซี และแสดงตัว ของเจ้า ต่อ อา
หับ และเราจะส่ง ฝนมาเหนื อ พื้น ดิน” 2 เอลี ยาห์ก็ไปแสดง
ตัวต่ออาหับ การกันดารอาหารนั ้นสาหัสมากในสะมาเรีย
โอบาดีห์ ผู้ที่เชื่อในพระเจ้า ได้รับใช้อาหับ

(ฝ่าย
โอบาดีห์ นั้น เกรงกลัว พระเยโฮวาห์ยิง่ นั ก และเมื่อ เยเซ
เบลขจัดผู้พยากรณ์ ของพระเยโฮวาห์ออกไป โอบาดีหได้
์ นํา
ผู้พยากรณ์ หน่งึ ร้อยคนซ่อนไว้ตามถํ้าแห่งละห้าสิบคน และ
เลี้ยง เขา ทัง้ หลาย ด้วย ขนมปัง และ นํ้า) 5 และ อา หับ รับสัง่
โอบาดีหว่
์ า “จงไปให้ ทัว่ พื้น แผ่น ดิน ไปหาธารนํ้าพุ และไป
ให้ ทัวท
่ ุ กลํา ธาร ชะรอย เรา จะ พบ หญ้า และ รักษา ชี วิตม้า
และล่อ ให้คงอยูได้
่ และไม่ ต้องสูญ เสีย สัตว์ ไปหมด” 6 ดัง
นั ้นพวกเขาก็แบ่งดินแดนกันเพื่อจะออกไปค้น อาหับเสด็จ
ไป ทาง หนึ่ ง ฝ่าย โอ บา ดีห์ ไป อีก ทาง หนึ่ ง 7 เมื่อ โอ บา ดีห์
กําลังไปตามทาง ดูเถิด เอลียาห์ได้พบเขา และโอบาดีหก็
์ จํา
ท่านได้ จึง ซบหน้า ลงพูด ว่า “เอลี ยาห์ เจ้านายของข้าพเจ้า
เป็น ตัวท่านเองจริง หรือ” 8 และท่านก็ ตอบเขาว่า “ตัว ฉั น
เอง จง ไป บอก เจ้า นาย ของ ท่าน ว่า ‘ดูเถิด เอ ลี ยาห์อยูที
่ ่
นี่ ’ ” 9 และ เขา กล่าว ว่า “ข้าพเจ้า ได้ กระทํา ผิด ประการ ใด
ท่านจึง จะมอบผู้รับ ใช้ของท่านไว้ ในพระหัตถ์ ของอาหับ ให้
ประหารข้าพเจ้า เสีย 10 พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทรง
พระชนม์อยูแน่
่ ฉั นใด ไม่มีประชาชาติหรือ ราชอาณาจักรใด
ที่เจ้า นาย ของ ข้าพเจ้า มิได้ส่ง คน ไป เสาะ หา ท่าน และ
เมื่อ เขา ทัง้ หลาย กราบทูล ว่า ‘เขา ไม่อยูที
่ ่ นี่ พระเจ้า ข้า’
พระองค์ก็ให้ประชาชาติหรือ ราชอาณาจักรปฏิญาณว่า เขา
ทัง้ หลายมิได้พบท่าน 11 และคราวนี้ ท่านกล่าวว่า ‘จงไปบอก
3 และอาหับรับสัง
่ เรียกโอบาดีหผู
์ ้เป็นอธิบดีกรมวัง
4
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เจ้า นายของท่านว่า “ดูเถิด เอลี ยาห์อยูที
่ ่ นี่ ” ’ 12 อยูมาพอ
่
ข้าพเจ้าไปจากท่านแล้ว พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์จะ
มาพาท่านไป ณ ที่ใดข้าพเจ้า ก็ไม่ ทราบ ฉะนั ้น เมื่อ ข้าพเจ้า
ไปทูล อาหับ และพระองค์ หาท่านไม่พบ พระองค์ก็จะทรง
ประหาร ข้าพเจ้า เสีย ถึง แม้ว่า ข้าพเจ้า ผู้รับ ใช้ของ ท่าน ยํา
เกรงพระเยโฮวาห์ตัง้ แต่หนุ่มๆมา 13 ไม่มีผู้ใดเรียนเจ้า นาย
ของข้าพเจ้า ดอกหรือ ว่า ข้าพเจ้า ได้ กระทํา สิง่ ใดเมื่อ เยเซ
เบลประหารผู้พยากรณ์ ของพระเยโฮวาห์เสีย และข้าพเจ้า
ได้ ซ่อนผู้พยากรณ์ หน่งึ ร้อยคนของพระเยโฮวาห์ไว้ตามถํ้า
แห่ง ละห้า สิบ คน และเลี้ยงเขาด้วยขนมปัง และนํ้า 14 และ
คราวนี้ ท่านบอกว่า ‘จงไปบอกเจ้า นายของท่านว่า “ดูเถิด
เอ ลี ยาห์อยูที
่ ่ นี่ ” ’ แล้ว พระองค์ จะ ทรง ประหาร ข้าพเจ้า
เสีย” 15 และ เอ ลี ยาห์กล่าว ว่า “พระ เย โฮ วาห์ จอม โยธา ผู้
ซึ่ง ข้าพเจ้า ปฏิ บัติอยูทรง
่
พระชนม์อยูแน่
่ ฉั นใด ข้าพเจ้า จะ
แสดงตัว ของข้าพเจ้า แก่ อาหับ ในวัน นี้ แน่ ” 16 โอบาดีห์ จึง
ไปเฝ้าอาหับและทูลพระองค์ อาหับก็เสด็จไปพบเอลียาห์
เอลียาห์เข้าเฝ้ากษั ตริย์อาหับแล้วท้าทายพระองค์
17 และ อยู่ มา เมื่อ อา หับ ทอด พระเนตร เห็น เอ ลี ยาห์
อาหับก็ ตรัส กับท่า นว่า “นี่ ตัว เจ้า หรือ เจ้าผู้ ทําความลําบาก
ให้อิสราเอล ” 18 และท่านจึง ทูล ว่า “ข้า พระองค์มิได้กระทํา
ความ ลําบาก แก่อิสราเอล แต่พระองค์ได้กระทํา และ
ราชวงศ์บิดา ของ พระองค์ เพราะ ว่า พวก พระองค์ได้ทอด
ทิง้ พระ บัญญัติของ พระ เย โฮ วาห์ และ ติดตาม พระ บา อัล
19 เพราะ ฉะนั ้น บัดนี้ ขอ ทรง สัง
่ ให้ บรรดา ชน อิสราเอล มา
พบ ข้า พระองค์ที่ภูเขา คา ร เมล ทัง้ ผู้พยากรณ์ ของ พระ บา
อัล สี่ ร้อย ห้า สิบ คน นั ้น และ ผู้พยากรณ์ ของ เสา รู ป เคารพ
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สี่ ร้อย คน นั ้น ผู้ซึ่ง รับ ประทาน ที่โต๊ะ เสวย ของ พระ นาง เย
เซเบล” 20 อาหับ จึง ทรงส่ง ไปยัง คนอิสราเอลทัง้ ปวง และ
ชุมนุมผูพยากรณ์
้
ที่ภูเขา คา ร เมล 21 และ เอ ลี ยาห์ก็เข้า มา
ใกล้ ประชาชนทัง้ ปวงกล่าวว่า “ท่านทัง้ หลายจะขยัก ขย่อน
อยู่ ระหว่างสองฝ่ายนี้ นานสัก เท่าใด ถ้า พระเยโฮวาห์ ทรง
เป็น พระเจ้า จงติดตามพระองค์ แต่ถ้า พระบาอัล เป็น ก็จง
ตาม ท่าน ไป เถิด” และ ประชาชน ไม่ ตอบ ท่าน สัก คํา เดียว
22 แล้วเอลี ยาห์พูดกับประชาชนว่า “ตัวข้าพเจ้า คือข้าพเจ้า
แต่ผู้เดียว เป็น ผู้พยากรณ์ ของ พระ เย โฮ วาห์ที่เหลือ อยู่
แต่ผู้พยากรณ์ พระบาอัลมีสี่ รอ
้ ยห้า สิบ คน 23 ขอให้เขามอบ
วัว ผู้แก่เราสองตัว แล้ว ขอให้ เขาทัง้ หลายเลือกวัว เป็น ของ
เขา ตัว หนึ่ ง ฟัน เป็น ท่อนๆ วาง ไว้ บน กอง ฟืน แต่ อย่า ใส่ไฟ
และข้าพเจ้าจะเตรียมวัวผู้อีกตัวหนึ่ งนั ้นวางไว้บนฟืน และ
ไม่ใส่ไฟ 24 และท่านทัง้ หลายจงร้องออกพระนามพระของ
ท่าน และข้าพเจ้าจะร้องออกพระนามพระเยโฮวาห์ พระเจ้า
องค์ที่ทรงตอบด้วยไฟ พระองค์นั ้น แหละทรงเป็น พระเจ้า”
และประชาชนทัง้ ปวงก็ตอบว่า “อย่างที่พูดก็ดีแล้ว”
การพิสูจน์ บนภูเขาคารเมล
แล้ว เอลี ยาห์พูดกับ ผู้พยากรณ์ ของพระบาอัล ว่า “จง
เลือก วัว ผู้ ตัว หนึ่ ง สํา หรับท่าน และ ตระ เต รี ยม เสียก่อน
เพราะพวกท่านมากคนด้วยกัน จงร้องออกพระนามพระ
ของท่าน แต่อย่าใส่ไฟ” 26 เขาทัง้ หลายก็เอาวัวผู้ที่เขานํามา
ให้ และเขาทัง้ หลายก็ จัด เตรียมและร้องออกพระนามพระ
บาอัล ตัง้ แต่เวลาเช้า จนเที่ยงกล่าวว่า “โอ ข้า แต่ พระบา
อัล ขอ สดับ พวก ข้าพเจ้า เถิด” แต่ก็ไม่มีเสียง และ ไม่มีใคร
ตอบ และ เขา ก็ โขยก เขยก อยู่ รอบ แท่น ซึ่ง เขา ได้ สร้าง ขึ้น
นั ้น 27 ครัน
้ ถึงเวลาเที่ยงเอลี ยาห์ก็เย้ยเขาทัง้ หลายว่า “ร้อง
ให้ ดังๆ ซี เพราะ ท่าน เป็น พระองค์หนึ่ ง ท่าน กําลัง สนทนา
25

1 พงศ์กษั ตริย์ 18:28

75

1 พงศ์กษั ตริย์ 18:37

อยู่ หรือ ท่านกําลัง แอบซ่อนตัว อยู่ หรือ ท่านไปเที่ยว หรือ
ชะรอยท่านกํา ลัง หลับอยู่ และจะต้องปลุก” 28 เขาทัง้ หลาย
ก็ รอ
้ งเสียงดัง และเชือดเฉื อนตัว เองตามธรรมเนี ยมของ
เขา ด้วย มีด และ หลาว จน โลหิต ไหล พุ่ง ออก มา ตาม ตัว
29 และ ต่อ มา เมื่อ ผ่าน เที่ยง วัน ไป แล้ว เขา ก็ ทํานาย จนถึง
เวลาถวายบูชาตอนเย็น แต่ไม่มีเสียง ไม่มีใครตอบ ไม่มีใคร
ฟัง 30 แล้ว เอลี ยาห์พูดกับ ประชาชนทัง้ ปวงว่า “จงเข้า มา
ใกล้ข้าพเจ้า ” และประชาชนทัง้ ปวงก็เข้า มาใกล้ท่าน และ
ท่าน ก็ ซ่อม แท่น บูชา ของ พระ เย โฮ วาห์ที่ถูก ทําลาย ลง นั ้น
31 เอลี ยาห์ นํา ศิลาสิบ สองก้อนมาตามจํานวนตระกูล ของ
บุตร ชาย ของ ยา โคบ ผู้ซึ่ง พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์ มา
ถึงว่า “อิสราเอลจะเป็นชื่อของเจ้า” 32 และท่านได้ สร้างแท่
นบูชาด้ว ยศิลานน
ั ้ ในพระนามของพระเยโฮวาห์ และท่าน
ได้ ขุด ร่อง รอบ แท่น ใหญ่ พอ จุ เมล็ด พืช ได้ สอง ถัง 33 และ
ท่านก็วางฟืนไว้เป็นระเบียบ และฟันวัวผูน
้ ั ้นเป็นท่อนๆ และ
วาง ไว้ บน กอง ฟืน และ ท่าน กล่าว ว่า “จง เติมน้าํ ให้ เต็ม สี่
ไห และ เท ลง บน เครือ
่ ง เผา บูชา และ บน กอง ฟืน” 34 และ
ท่านกล่าวว่า “จงกระทํา ครัง้ ที่สอง ” และเขาก็ กระทํา ครัง้
ที่สอง และท่านกล่าวว่า “จงกระทํา ครัง้ ที่สาม ” และเขาก็
กระทํา ครัง้ ที่สาม 35 และนํ้า ไหลรอบแท่ นบูชา และท่านใส่
นํ้า เต็ม ร่อง 36 และอยู่มาเมื่อ ถึง เวลาถวายบูชาตอนเย็น เอ
ลี ยาห์ผู้พยากรณ์ ก็เข้า มา ใกล้ ทูล ว่า “ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์
พระเจ้า แห่งอับ ราฮัม อิส อัค และอิสราเอล ขอให้ทราบเสีย
ทัวก
่ ัน ใน วัน นี้ ว่า พระองค์คือ พระเจ้า ใน อิสราเอล และ ข้า
พระองค์ เป็น ผู้รับ ใช้ของพระองค์ และข้า พระองค์ได้กระทํา
บรรดาสิง่ เหล่า นี้ ตามพระดํารัส ของพระองค์ 37 ขอทรงฟัง
ข้า พระองค์ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงฟัง ข้า พระองค์
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เพื่อ ชนชาตินี้ จะทราบว่า พระองค์คือ พระเยโฮวาห์พระเจ้า
และ พระองค์ ทรง หัน จิตใจ ของ เขา ทัง้ หลาย กลับ มา อีก”
38 แล้ว ไฟของพระเยโฮวาห์ก็ตกลงมาและไหม้ เครือ
่ งเผา
บูชา และ ฟืน และ หิน และ ผงคลี และ เลีย นํ้า ซึ่ง อยู่ ใน ร่อง
39 และ เมื่อ ประชาชน ทัง
้ ปวง ได้เห็น เขา ก็ ซบ หน้า ลง และ
ร้องว่า “พระเยโฮวาห์พระองค์ทรงเป็น พระเจ้า พระเยโฮ
วาห์พระองค์ทรง เป็น พระเจ้า” 40 และ เอ ลี ยาห์ บอก เขา ว่า
“จง จับ ผู้พยากรณ์ ของ พระ บา อัล อย่า ให้หนี ไป ได้ สัก คน
เดียว” และเขาทัง้ หลายก็ไปจับเขามา และเอลียาห์ก็นําเขา
ลงไปที่ลําธารคีโชนและฆ่าเขาเสียที่นั ่น 41 เอลียาห์ทูลอาหับ
ว่า “ขอเชิญ เสด็จ ขึ้น ไปเสวยและดื่ม เถิด เพราะมี เสียงฝน
กระหึ่มมา”
เอลียาห์อธิษฐานขอให้ฝนตก
42 อาหับก็เสด็จขึ้นไปเสวยและดื่ม

และเอลี ยาห์ก็ขึ้นไปที่
ยอดภู เขาคารเมล ท่านก็โน้ม ตัว ลงถึงดิน ซบหน้า ระหว่าง
เข่า 43 และท่านสัง่ คนใช้ ของท่านว่า “จงลุก ขึ้น มองไปทาง
ทะเล” เขาก็ลุกขึ้นมองและตอบว่า “ไม่มีอะไรเลย” และท่าน
บอกว่า “จงไปดูอีกเจ็ด ครัง้ ” 44 และอยู่ มาเมื่อ ถึง ครัง้ ที่เจ็ด
เขาบอกว่า “ดูเถิด มีเมฆก้อนหนึ่ ง เล็ก เท่า ฝ่ามือ คนขึ้น มา
จากทะเล” และท่านก็ บอกว่า “จงไปทูล อาหับ ว่า ‘ขอทรง
เตรียม ราช รถ และ เสด็จ ลง ไป เพื่อ พระองค์ จะ ไม่ติด ฝน ’ ”
45 และอยูม
่ าอีกครู หน
่ ่งึ ท้องฟ้าก็มืดไปด้วยเมฆและลม และ
มี ฝนหนั ก อาหับก็ ทรงรถเสด็จ ไปยัง เมืองยิสเรเอล 46 และ
พระหัตถ์ ของ พระ เย โฮ วาห์ ทรง สถิต อยู่ บน เอ ลี ยาห์ และ
ท่านก็คาดเอวของท่านไว้ และวิง่ ขึ้นหน้าอาหับไปถึงทางเข้า
เมืองยิสเรเอล
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เมื่อเอลียาห์หมดกําลัง ทูตสวรรค์มารับใช้ท่าน

อา หับ จึง บอก เย เซ เบล ตาม การ ทัง้ สิน
้ ซึ่ง เอ ลี
ยาห์ได้กระทํา และเรือ
่ งที่ ท่านได้ ฆ่าผู้พยากรณ์ ทัง้ หมดเสีย
ด้วย ดาบ 2 แล้วเย เซ เบล ก็ รับสัง่ ให้ผู้สื่อสาร ไป หา เอ ลี
ยาห์ว่า “ถ้า พรุ ง่ นี้ เวลา นี้ เรา มิได้กระทํา ชีวต
ิ ของ เจ้า ให้
เหมือน อย่าง ชีวต
ิ ของ คน เหล่า นั ้น แล้ว ก็ให้พระ ทัง้ หลาย
ลงโทษ เรา และ ให้หนัก ยิง่ กว่า” 3 เมื่อ ท่าน ทราบ แล้วก็ลุก
ขึ้น หนี ไปเอาชีวต
ิ รอด และมาถึง เบเออร์เชบาเขตประเทศ
ยู ดาห์ และ ละ คนใช้ ของ ท่าน ไว้ที่ นั ่น 4 แต่ตัวท่าน เอง
ก็ เดิน เข้า ถิน
่ ทุรกัน ดาร ไป เป็น ระยะ ทาง วัน หนึ่ ง มา นั ่ง
อยูที
่ ่ใต้ต้นไม้จําพวกสนจู นิ เปอร์ และท่านทูล ขอให้ ตัวท่าน
ตาย เสียที ว่า “พอแล้ว พระองค์เจ้าข้า โอ ข้า แต่ พระ เย
โฮ วาห์ บัดนี้ ขอ เอา ชีวต
ิ ของ ข้า พระองค์ ไป เสีย เพราะ ข้า
พระองค์ก็ไม่ ดีไป กว่า บรรพบุรุษ ของ ข้า พระองค์” 5 และ
ท่าน ก็ นอน ลง หลับอยู่ใต้ต้นไม้จําพวก สน จู นิ เปอร์ ดูเถิด
มีทูต สวรรค์องค์หน่ึ งมา ถูก ต้อง ท่าน และ พูดกับท่า นว่า
“ลุกขึ้นรับประทานซี” 6 และท่านก็มองดู ดูเถิด ตรงที่ ศีรษะ
ของท่านมี ขนมปัง ที่ ปิ้งบนก้อนหินร้อนและมีไหน้าํ ลูก หนึ่ ง
ท่านก็ รบ
ั ประทานและดื่ม และนอนลงอีก 7 และทูต สวรรค์
ของพระเยโฮวาห์ก็มาอีกเป็นครัง้ ที่สอง ถูกต้องท่านแล้วว่า
“ลุกขึ้นรับ ประทาน ซี เพราะ ว่า ทาง เดิน นั ้น เกิน กําลัง ของ
ท่าน”
พระเจ้าทรงให้เอลียาห์ไปทํางานใหม่
และ ท่าน ก็ลุกขึ้นรับ ประทาน และ ดื่ม และ เดิน ไป ด้วย
กําลัง ของ อาหาร นั ้น สี่สิบ วัน สี่สิบ คืน ถึง โฮ เรบ ภูเขา ของ
8
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พระเจ้า 9 ที่นั ่นท่านมาถึงถํ้าแห่งหนึ่ งก็เข้าพักอยู่ และดูเถิด
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาถึง ท่าน และพระองค์ ตรัส
กับท่า นว่า “เอลี ยาห์เอ๋ย เจ้าทํา อะไรอยูที
่ ่ นี่ ” 10 ท่านทูล ว่า
“ข้า พระองค์ รอ
้ นรนเพื่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า จอมโยธายิง่
นั ก เพราะ ประชาชน อิสราเอล ได้ ทอด ทิง้ พันธ สัญญา ของ
พระองค์ พัง แท่น บูชา ของ พระองค์ ลง เสีย และ ประหาร
ผู้พยากรณ์ ของ พระองค์เสียด้วย ดาบ และ ข้า พระองค์ ข้า
พระองค์แต่ผู้เดียวเหลือ อยู่ และเขาทัง้ หลายแสวงหาชีวต
ิ
ของข้า พระองค์ เพื่อ จะเอาไปเสีย” 11 และพระองค์ ตรัสว่า
“จงออกไปเถิด ไปยืน อยู่ บนภูเขาต่อ พระพักตร์ พระเยโฮ
วาห์” และ ดูเถิด พระ เย โฮ วาห์ ทรง ผ่าน ไป และ ลม ใหญ่
อัน แรง กล้า ได้ พัด พัง ภูเขา และ ทําให้ หิน แตก เป็นก้อนๆ
ต่อ พระ พักตร์ พระ เย โฮ วาห์ แต่พระ เย โฮ วาห์มิได้สถิต ใน
ลม นั ้น ภาย หลัง ลม ก็แผ่น ดิน ไหว แต่พระ เย โฮ วาห์ หา
ทรง สถิต ใน แผ่น ดิน ไหว นั ้น ไม่ 12 ภาย หลัง แผ่น ดิน ไหว
ก็เกิดไฟ แต่พระเยโฮวาห์หาทรงสถิต ในไฟนั ้น ไม่ ภายหลัง
ไฟ ก็มีเสียง เบาๆ 13 และ เมื่อ เอ ลี ยาห์ได้ยน
ิ ท่าน ก็ เอา ผ้า
คลุม หน้า ไว้ ออก ไป ยืน อยูที
่ ่ปาก ถํ้า และ ดูเถิด มีเสียง มา
ถึง ท่าน ว่า “เอ ลี ยาห์เอ๋ย เจ้า ทํา อะไร อยูที
่ ่ นี่ ” 14 ท่าน ทูล
ว่า “ข้าพระองค์ รอ
้ นรนเพื่อ พระเยโฮวาห์พระเจ้า จอมโยธา
ยิง่ นั ก เพราะว่า ประชาชนอิสราเอลได้ ทอดทิง้ พันธสัญญา
ของพระองค์ พังแท่นบูชาของพระองค์ลงเสีย และประหาร
ผู้พยากรณ์ ของ พระองค์เสียด้วย ดาบ และ ข้า พระองค์ ข้า
พระองค์แต่ผู้เดียวเหลือ อยู่ และเขาทัง้ หลายแสวงหาชีวต
ิ
15
ของ ข้า พระองค์ เพื่อ จะ เอา ไป เสีย” และ พระ เย โฮ วาห์
ตรัส กับท่า นว่า “ไปเถอะ จงกลับ ไปตามทางของเจ้า ถึง ถิน
่
ทุรกัน ดาร ดามัสกัส และ เมื่อ เจ้า ไป ถึง แล้ว เจ้า จง เจิม ฮา
ซาเอลไว้ให้เป็นกษั ตริย์ เหนื อ ประเทศซีเรีย 16 และเยฮูบุต
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รนิ ม ซีนั ้น เจ้า จง เจิม ให้ เป็นก ษั ตริย์ เหนื ออิส รา เอล และ
เอ ลี ชา บุตร ชา ฟัท ชา วอาเบล เม โฮ ลาห์ เจ้า จง เจิม ตัง้
ไว้ให้เป็นผู้พยากรณ์ แทนเจ้า 17 และต่อมาผู้ที่รอดจากดาบ
ของ ฮา ซา เอล เยฮู จะ ฆ่า เสีย และ ผู้ที่รอด จาก ดาบ ของ
เยฮู เอลี ชาจะฆ่า เสีย 18 แต่เรายังมี เหลือ เจ็ด พัน คนไว้ ใน
อิสราเอล คือทุกเข่าซึ่งมิได้คุกลงต่อพระบาอัล และทุกปาก
ซึ่งมิได้จุบรู ปนัน
้ ”
เอลียาห์เจิมตัง้ เอลีชา
ท่าน ก็ ออก ไป จาก ที่ นั ่น พบ เอ ลี ชา บุตร ชาย ชา ฟัท
ผู้กําลัง ไถนาอยู่ ด้วยวัว สิบ สองคู่ เดิน อยู่ ข้างหน้า และท่าน
อยู่ กับ วัว คู่ที่สิบ สอง เอ ลี ยาห์ก็ผ่าน ไป ทิง้ เสื้อ คลุม ลง บน
ท่าน 20 ท่านก็ ละวัวเหล่านั ้นวงิ่ ตามเอลี ยาห์ไปและกล่าวว่า
“ขอให้ข้าพเจ้า ไปจุบ ลาบิดามารดาของข้าพเจ้า ก่อน และ
ข้าพเจ้า จะติดตามท่านไป” เอลี ยาห์ จึง กล่าวกับ เอลีชาว่า
“กลับ ไปเถิด เพราะฉั น ได้ ทํา อะไรแก่ท่าน ” 21 และเอลี ชา
ก็กลับจากติดตามเอลียาห์จับวัวคู่นั้นฆ่าเสียเอาเครือ
่ งแอก
ต้มเนื้ อวัว และให้แก่ประชาชนและเขาก็รับประทาน แล้วเอ
ลีชาก็ลุกขึ้นตามเอลียาห์ไปและปรนนิ บัติท่าน
19

20

ครัง้ แรกที่อาหับสู้รบกับประเทศซีเรีย
เบน ฮา ดัด กษั ตริย์ซีเรีย ได้ ประชุม กองทัพ ทัง้ ปวง ของ
ท่าน มีกษั ตริยสามสิ
์
บ สององค์ข้ึนกับท่าน ทังม
้ ้า และรถรบ
และ ท่าน ก็ ขึ้น ไป ล้อม สะ มา เรีย สู้รบ กับ เมือง นั ้น 2 และ
ท่านได้ ส่งผู้ส่ ือสารเข้าไปในเมืองหาอาหับกษั ตริย์อิสราเอล
กล่าวแก่พระองค์ว่า “เบนฮาดัดว่าดังนี้ ว่า 3 ‘เงินและทองคํา
ของท่านเป็น ของเรา บรรดาภรรยาและเด็กๆ ที่ดีที่สุด ของ
1
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ท่านก็ เป็น ของเราด้วย’ ” 4 และกษั ตริย์แห่งอิส ราเอลทรง
ตอบไปว่า “โอ ข้าแต่กษั ตริย์ เจ้านายของข้าพเจ้า ดังที่ท่าน
ว่า มานั ่น แหละ ข้าพเจ้า เป็น ของท่าน ทัง้ ที่ข้าพเจ้า มีอยูนั
่ ้น
ด้วย” 5 บรรดาผู้ ส่ือสารได้กลับ มาอีก กล่าวว่า “เบนฮาดัด
กล่าวดังนี้ ว่า ‘ข้าพเจ้า ส่ง ข่าวมายัง ท่านว่า “จงส่ง เงิน และ
ทองคํา ของ ท่าน ภรรยา และ เด็ก ของ ท่าน ไป ให้ข้าพเจ้า ”
6 แต่ข้าพเจ้า จะ ส่ง ข้าราชการ ของ ข้าพเจ้า ไป หา ท่าน พรุ ง
่
นี้ ประมาณ เวลา นี้ เขา ทัง้ หลาย จะค้นวัง ของ ท่าน ทังบ
้ ้าน
เรือน ข้าราชการ ของ ท่าน สิ่ง ใด ที่ เป็นที่ ชอบ ตา ของ ท่าน
เขา จะ หยิบ เอา ไป’ ” 7 แล้ วกษั ตริย์แห่งอิส รา เอ ล ก็ เรียก
ประชุม พวก ผู้ใหญ่ทัง้ ปวง ของ แผ่น ดิน ตรัสว่า “ขอ ตรอง
ดูเถิด ดูว่า ชาย ผู้นี้ หา ช่อง ก่อ ความ ลําบาก เพราะ เขา ให้
คน มา รับ เมีย และ ลูก ของ ฉั น ทัง้ เงิน และ ทองคํา ของ ฉั น
และฉั นก็มิได้ปฏิเสธเขา” 8 บรรดาผู้ใหญ่และประชาชนทัง้
สินก
้ ็ ทูล พระองค์ว่า “ขออย่า ทรงฟัง หรือ ทรงยินยอมพ่ะ ย่ะ
ค่ะ” 9 พระองค์จึง รับสัง่ แก่ผู้สื่อสาร ของ เบน ฮา ดัด ว่า “จง
ไปทูล กษั ตริย์ เจ้านายของข้าพเจ้า ว่า ‘บรรดาสิง่ ที่ ท่านเอา
จากผู้รับ ใช้ของท่านในครัง้ แรกนั ้น ข้าพเจ้า จะกระทํา ตาม
แต่สิ่ง นี้ ข้าพเจ้า ปฏิ บัติตามไม่ได้ ’ ” และผู้ ส่ือสารก็ จากไป
และ กลับ มา รายงาน 10 เบน ฮา ดัด ส่ง ข่าว กลับ มา ว่า “ถ้า
ผงคลีแห่ง สะ มา เรีย จะ พอ แก่คนที่ติด ตาม ข้าพเจ้า มา สัก
คนละหยิบมือหนึ่ ง ก็ขอให้พระทัง้ หลายลงโทษข้าพเจ้าและ
ให้หนัก ยิง่ กว่า” 11 และกษั ตริย์แห่งอิส ราเอลทรงตอบไปว่า
“ขอ ทูล ท่าน ว่า ‘ขอ ท่าน ผู้ที่สวม เกราะ อย่า อวด อ้าง อย่าง
ผู้ที่ถอดเกราะแล้ว เลย’ ” 12 ต่อ มาเมื่อ เบนฮาดัด ได้ยน
ิ ข่าว
นี้ ขณะ ที่ดื่ม อยู่ กับ บร รดากษั ตริย์ ทัง้ หลาย ที่ ใน ทับ อาศัย
ท่านก็ สัง่ ข้าราชการของท่านว่า “จงเข้า ประจํา ที่” และเขา
ทัง้ หลายก็เข้าประจําที่เพื่อต่อสู้กับเมืองนั ้น

1 พงศ์กษั ตริย์ 20:13

81

1 พงศ์กษั ตริย์ 20:21

พระเจ้าทรงสัญญาว่าอิสราเอลจะชนะ
13

ดูเถิด ผู้พยากรณ์ คน หนึ่ ง เข้า มา ใกล้ อา หับ
กษั ตริย์แห่งอิส รา เอล ทูล ว่า “พระ เย โฮ วาห์ตรัสดัง นี้ ว่า
เจ้า เห็น กองทัพ ใหญ่นี้ หรือ ดูเถิด เรา จะ มอบ ไว้ ใน มือ ของ
เจ้าในวันนี้ เจ้าจะได้รู ว่้ าเราคือพระเยโฮวาห์” 14 และอาหับ
ตรัสว่า “ทรง ใช้ ใคร ทํา” เขา ทูล ว่า “พระ เย โฮ วาห์ตรัสดัง
นี้ ว่า ด้วย มือ ของ มหาดเล็ก ของ เจ้า นาย ประจํา จังหวัด ทัง้
หลาย” แล้วพระองค์ ตรัสว่า “ใครจะเริม
่ รบ” เขาทูลตอบว่า
“พระองค์พ่ะย่ะค่ะ”
อาหับชนะชาวซีเรีย
พระองค์จึง ทรง จัด มหาดเล็ก ของ เจ้า นาย ประจํา
จังหวัด เหล่า นั ้น ซึ่งมี สองร้อยสามสิบ สองคนด้วยกัน และ
ภาย หลัง ทรง จัด พล ทัง้ หมด คือ บรรดา คน อิสราเอล รวม
พล เจ็ด พัน คน 16 เขา ทัง้ หลาย ยก ออก ไป ใน เวลา เที่ยง วัน
ฝ่าย เบน ฮา ดัด กําลังด่ม
ื เมา อยู่ ใน ทับ อาศัย ทัง้ ท่าน และ
กษั ตริย์อีกสามสิบสององค์ที่ช่วยท่าน 17 พวกมหาดเล็กของ
เจ้านายประจําจังหวัดได้ยกออกไปก่อน เบนฮาดัดก็ส่งออก
ไป เขาทัง้ หลายรายงานท่านว่า “มีคนยกออกมาจากสะมา
เรีย” 18 ท่าน จึง ว่า “ถ้า เขา ออก มา ด้วย สันติ จง จับ เขา มา
เป็นๆ หรือ ถ้า เขา ออก มา ทํา ศึก จง จับ เขา มา เป็นๆ” 19 คน
เหล่า นี้ จึง ออกไปจากเมืองคือ พวกมหาดเล็ก ของเจ้า นาย
ประจําจังหวัด และกองทัพซึ่งติดตามคนเหล่านี้ 20 และต่าง
ก็ ฆ่า คู่ รบของตน คนซีเรีย หนี และคนอิสราเอลไล่ติดตาม
เขาไป แต่เบนฮาดัดกษั ตริย์แห่งซีเรียทรงม้าหนี ไปกับทหาร
ม้า 21 กษั ตริยแห่
์ งอิสราเอลก็ออกไปโจมตีม้าและรถรบ และ
ประหารชนซีเรียเสียอย่างใหญ่โต
15

อาหับได้รบ
ั คําตักเตือนให้เตรียมสําหรับการสู้รบอีกครัง้
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22

แล้ว ผู้พยากรณ์ ผู้นั ้น ได้เข้า มา ใกล้กษั ตริยแห่
์ งอิส รา
เอลทูลพระองค์ว่า “มาเถิด ขอเสริมกําลังของพระองค์ และ
ตรึก ตรองดู วา่ พระองค์ จะทรงกระทํา ประการใด เพราะสิน
้
ปีนี้ กษั ตริยแห่
์ งซีเรียจะยกกองทัพมาสู้กับพระองค์อีก”
ครัง้ ที่สองที่อาหับสู้รบกับประเทศซีเรีย
23 ข้าราชการ ขอ งกษั ตริย์แห่ง ซีเรีย ทูล ท่าน ว่า “พระ ทัง
้
หลายของเขาเป็น พระแห่ง ภูเขา เขาทัง้ หลายจึง แข็ง กว่า
เรา แต่ขอ ให้เรา สู้ รบ กับ เขา ใน ที่ราบ แล้ว เรา จะ ต้อง แข็ง
กว่าเขาแน่ นอนทีเดียว 24 ขอกระทําอย่างนี้ ขอปลดกษั ตริย์
เสีย ทุก องค์ จากตําแหน่ ง และตัง้ นายทหารขึ้น แทน 25 และ
เกณฑ์ กองทัพ เข้า แทน ส่วน ที่ ล้ม ตาย ไป ใน คราว ก่อน ม้า
แทนม้า รถรบแทนรถรบ แล้วเราทัง้ หลายจะสู้รบกับเขาใน
ที่ราบ เราจะต้องแข็งกว่าเขาแน่ นอนทีเดียว” และท่านก็ฟัง
เสียงของเขาทัง้ หลายและกระทํา ตาม 26 และอยู่ มาพอสิน
้
ปีแล้ว เบนฮาดัดก็เกณฑ์ชนซีเรีย ยกขึ้น ไปถึง เมือ งอาเฟก
เพื่อสู้รบกับอิสราเอล 27 และประชาชนอิสราเอลก็ถูกเกณฑ์
และอยูพร
่ ้อมกันหมด และยกออกไปต่อสู้กับเขา ประชาชน
อิสราเอลตัง้ ค่ายตรงหน้าเขาเหมือนอย่างแพะสองฝูงเล็กๆ
แต่คนซีเรีย เต็มท้ องทุ่ง ไปหมด 28 และคนของพระเจ้า คน
หนึ่ ง ได้เข้า ไป ใกล้ และ ทูล กษั ตริย์แห่งอิส รา เอ ล ว่า “พระ
เย โฮ วาห์ตรัสดัง นี้ ว่า เพราะ คน ซีเรีย ได้กล่าว ว่า ‘พระ เย
โฮวาห์เป็น พระเจ้า แห่ง ภูเขา พระองค์มิได้เป็น พระเจ้า แห่ง
หุบเขา’ เพราะฉะนั ้นเราจะมอบประชาชนหมู่ใหญ่นี้ ไว้ในมือ
ของเจ้า และเจ้า จะได้รู ว่้ า เราคือ พระเยโฮวาห์” 29 แล้ว เขา
ก็ ตัง้ ค่ายตรงข้ามกัน อยูเจ
่ ็ด วัน แล้ว ในวันที่เจ็ดก็ ปะทะกัน
ประชาชนอิสราเอลก็ ฆ่า คนซีเรีย ซึ่ง เป็น ทหารราบเสีย หนึ่ ง
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แสน คนใน วัน เดียว 30 เหลือ นอ กนั ้นก็หนี เข้า เมือ งอาเฟก
และ กํา แพง เมือง ล้มทับ คน ที่ เหลือ นอก นั ้น เสีย สอง หมื่น
เจ็ด พัน คน เบนฮาดัดก็หนี ไปด้วย และเข้าไปในห้องชัน
้ ใน
31
ที่ ในเมือง และข้าราชการของท่านมาทูล ว่า “ดูเถิด เรา
ได้ ยินว่ากษั ตริย์แห่งวง ศ์ วาน อิส รา เอล เป็นก ษั ตริย์ที่ทรง
เมตตา ขอให้เราเอาผ้า กระสอบคาดเอว และเอาเชือกพัน
ศีรษะของเรา และออกไปหากษั ตริย์แห่งอิส ราเอล ชะรอย
ท่าน จะ ไว้ชีวิต ของ พระองค์” 32 เพราะ ฉะนั ้น เขา จึง เอา ผ้า
กระสอบ คาด เอว และ เอา เชือก พัน ศีรษะ และ เขา ไป เฝ้า
กษั ตริย์แห่งอิสราเอลทูลว่า “เบนฮาดัดผู้รับใช้ของพระองค์
สัง่ มา ว่า ‘ได้โปรด เถิด ขอ ให้ข้าพเจ้า รอด ชีวต
ิ อยู’่ ” และ
พระองค์ ตรัสว่า “ท่านยังมีชีวิต หรือ ท่านเป็น น้ องของเรา”
33 ฝ่ายคนเหล่า นั ้น กําลัง หาช่องอยูแล้
่ ว เขาทัง้ หลายก็รีบ
ตอบโดยเร็วว่า “พระเจ้า ข้า เบนฮาดัดอนุ ชาของพระองค์”
แล้ว พระ องค์ ตรัสว่า “ไป เถอะ และ นํา ท่าน มา” แล้ว เบน
ฮาดัดก็ ออก มา หา พระองค์ แล้ว พระองค์ก็ให้ท่าน ขึ้น ไป
บน รถ รบ 34 และ เบน ฮา ดัด ทูล ว่า “หัว เมือง ซึ่งบิ ดา ของ
ข้าพเจ้า ยึด เอา ไป จาก ราช บิดา ของ ท่าน นั ้น ข้าพเจ้า ขอ
คืนให้พระองค์ พระองค์จะ สร้าง ถนน หนทาง ของ พระองค์
ใน เมือง ดามัสกัส ก็ได้ อย่าง ที่บิดา ข้าพเจ้า ทํา ไว้ ใน สะ มา
เรีย” แล้ วอา หับ ตรัสว่า “เรา จะ ยอม ให้ ท่าน ไป ตาม พันธ
สัญญา นี้ ” พระองค์จึง ทํา พันธ สัญญา กับท่าน และ ปล่อย
ท่านไป
อาหับไว้ชีวิตของเบนฮาดัด
มีชาย คน หนึ่ ง ใน เหล่า ศิษย์แห่งผู้พยากรณ์ พูดกับ
เพื่อนของตนตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์ว่า “ได้โปรด
เถอะ ขอ ตีฉันที ” แต่ชาย คน นั ้นก็ ปฏิเสธ ไม่ ยอม ตีท่าน
36 แล้วท่าน จึง พูดกับ เขา ว่า “เพราะ ท่าน ไม่ เชื่อ ฟัง พระ
35
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สุรเสียงของพระเยโฮวาห์ ดูเถิด พอท่านออกไปจากข้าพเจ้า
สิงโตตัว หนึ่ ง จะสังหารท่าน” พอเขาจากท่านไป สิงโตตัว
หนึ่ งก็ มาพบเขาและสังหารเขาเสีย 37 แล้วท่านไปพบชาย
อีก คน หนึ่ ง และ ท่าน ว่า “ได้โปรด เถอะ ขอ ตีฉันที ” ชาย
คน นั ้น ได้ตีท่าน และ ทําให้ ท่าน ฟกชํ้า 38 ผู้พยากรณ์ ผู้นั ้น
จึง จาก ไป และ ไป คอย พบ กษั ตริย์อยูที
่ ่หนทาง ใส่ขี้เถ้า บน
หน้า ปลอม ตัว เสีย 39 พอก ษั ตริย์ ทรง ผ่าน ไป ท่าน ก็ ร้อง
ทูล กษั ตริย์ว่า “ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์เข้า ไปในกลางศึก และ
ดูเถิด ทหาร คน หนึ่ ง หัน มา และ นํา ชาย คน หนึ่ ง มา ให้ ข้า
พระองค์ บอก ว่า ‘จง ระวัง ชาย คน นี้ ไว้นะ ถ้า เขา หลุด ไป
ได้โดยเหตุใดๆ ชีวิตของท่านจะต้องแทนชีวต
ิ ของเขา หรือมิ
ฉะนั ้น ท่าน จะ ต้อง เสีย เงิน ตะ ลัน ต์หนึ่ ง ’ 40 และ เมื่อ ข้า
พระองค์ติดธุระอยูที
่ ่ นี่ ที่ นั ่น เขาก็ หายไป” กษั ตริยแห่
์ งอิส
ราเอลตรัสกับท่านว่า “โทษของเจ้าต้องเป็นอย่างนั ้นแหละ
เพราะเจ้า เองได้ ตัดสิน แล้ว” 41 แล้วท่า นก็รีบเอาขี้ เถ้า ออก
จากหน้า ของตน และกษั ตริย์แห่งอิส ราเอลก็ จํา ท่านได้ว่า
เป็นผู้พยากรณ์ คนหนึ่ ง 42 และท่านจึงทูลพระองค์ว่า “พระ
เยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ ว่า เพราะเจ้า ได้ ปล่อยชายคนที่อยูในมื
่
อ
ของเจ้า ผู้ซึ่งเราได้กําหนดให้ทําลายนั ้น ชีวิตของเจ้าจะต้อง
แทนชีวต
ิ ของเขา และชนชาติของเจ้าแทนชนชาติของเขา”
43 และกษั ตริย์แห่งอิส ราเอลก็ เสด็จ เข้าไปในพระราชวังด้ว
ยอารมณ์ ขุ่นมัวและไม่พอพระทัยยิง่ นั ก และเสด็จมาสะมา
เรีย

21

1

อาหับโลภสวนองุน
่ ของนาโบท

และอยู่ มาภายหลัง เหตุการณ์ เหล่า นี้ นาโบทชาวยิสเร
เอ ลมี สวน องุน
่ อยู่ ใน ยิสเร เอล ข้าง พระราชวัง ของ อา หับ
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กษั ตริย์แห่ง สะ มา เรีย 2 อา หับ ตรัส กับ นา โบ ทว่า “จง ให้
สวนองุน
่ ของเจ้า แก่ เราเถิด เพื่อ เราจะได้ ทํา สวนผัก เพราะ
อยูใกล้
่
วัง ของ เรา เรา จะ ให้ สวน องุนที
่ ่ดีกว่า เพื่อ แลก สวน
นี้ หรือ ถ้า เจ้า เห็น ชอบ เราจะให้ เงิน สมกับ ราคาสวนนั ้น”
3 แต่นา โบท ทูล อา หับ ว่า “ขอ พระ เย โฮ วาห์ ทรง ห้าม ข้า
พระองค์ในการที่จะยกมรดกของบรรพบุรุษให้แก่พระองค์”
4 อาหับกเ็ สด็จเข้าในวังด้วยอารมณ์ ขุ่นมัวและไม่พอพระทัย
ยิง่ นั ก ด้วย เรือ
่ ง ที่ นา โบ ท ชาว ยิสเร เอล ทูล ตอบ พระองค์
เพราะ เขา ได้กล่าว ว่า “ข้า พระองค์ จะ ไม่ให้มรดก แห่ง
บรรพบุรุษ ของข้า พระองค์แก่พระองค์ ” และพระองค์ก็เอน
พระกายลงบนพระแท่น ทรงเบือนพระพักตร์ไม่เสวยพระ
กระยาหาร 5 แต่เย เซ เบ ลม เห สี ของ พระองค์เข้า มา เฝ้า
พระองค์ ทูล ถาม พระองค์ว่า “ไฉน พระ จิต ของ พระองค์ จึง
เสีย พระทัย ไม่เสวยพ ระ กระยาหาร” 6 และ พระองค์ ตรัส
ตอบ พระนาง ว่า “เพราะ เรา ได้พูดกับ นา โบ ท ชาว ยิสเร เอ
ล ว่า ‘จง ขาย สวน องุน
่ ของ เจ้า ให้แก่เรา หรือมิ ฉะนั ้น ถ้า
เจ้า พอใจ เรา จะ ให้ สวน องุนอ
่ ีก แห่ง หนึ่ ง แก่เจ้า เพื่อ แลก
กัน’ และ เขา ตอบ ว่า ‘ข้า พระองค์ จะ ไม่ให้สวน องุน
่ ของ ข้า
พระองค์แก่พระองค์’ ” 7 และเยเซเบลมเหสีของพระองค์ทูล
พระองค์ว่า “พระองค์เป็นผูค
้ รอบครองราชอาณาจักรอิสรา
เอลอยู่หรือ เพคะ เชิญ เสด็จ ลุก ขึ้น เสวยพระกระยาหารเถิด
และ ให้ พระทัย ของ พระองค์ร่าเริง หม่อม ฉั น จะ มอบ สวน
องุน
่ ของนาโบทชาวยิสเรเอลให้แก่พระองค์เอง ” 8 พระนาง
จึง ทรง พระ อักษร ใน พระนาม ของ อา หับ ประทับ ตรา ของ
พระองค์ ส่ง ไป ยัง พวก ผู้ใหญ่และ ขุนนาง ผู้อยูใน
่ เมือง กับ
นาโบท 9 พระนางทรงพระอักษรว่า “จงประกาศให้ ถือ อด
อาหาร และตัง้ นาโบทไว้ในที่สูงท่ามกลางประชาชน 10 และ
ตัง้ คนอันธพาลสองคนให้ นั่ง ตรงข้ามกับ เขา ให้ฟ้องเขาว่า
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‘เจ้าได้แช่งพระเจ้าและกษั ตริย์’ แล้วพาเขาออกไปและเอา
หินขว้างเสียให้ตาย” 11 และพวกผู้ชายของเมืองนั ้น คือพวก
ผู้ใหญ่และ ขุนนาง ผู้ อาศัย อยู่ ใน เมือง นั ้น ได้กระทํา ตาม ที่
เยเซเบลมี ไปถึง พวกเขา ตามที่ปรากฏในลายพระหัตถ์ ซ่ึง
พระนางทรงมีไปถึงเขานั ้น 12 เขาได้ประกาศให้ถืออดอาหาร
และได้ ตัง้ นาโบทไว้ในที่ สูง ท่ามกลางประชาชน 13 และคน
อันธพาลสองคนนั ้นก็เข้ามา นั ่งอยู่ตรงข้ามกับเขา และคน
อันธพาลนั ้น ได้ ฟ้องนาโบทต่อ หน้า ประชาชนกล่าวว่า “นา
โบทได้แช่งพระเจ้า และกษั ตริย์” เขาทัง้ หลายจึง พานาโบ
ทออกไปนอกเมือง และขว้างเขาถึงตายด้วยก้อนหิน 14 แล้ว
เขาก็ ส่งข่าวไปทูลเยเซเบลว่า “นาโบทถูกขว้างด้วยหิน เขา
ตายแล้ว” 15 อยูมาพอเยเซเบลทรงได้
่
ยนว
ิ ่านาโบทถูกขว้าง
ด้วยหินตายแล้ว เยเซเบลจึงทูลอาหับว่า “ขอเชิญเสด็จลุก
ขึ้น ไปยึดสวนองุน
่ ของนาโบทชาวยิสเรเอล ซึ่งเขาได้ปฏิเสธ
ไม่ ขาย ให้แก่พระองค์ เพราะ ว่า นา โบ ท ไม่อยู่ เขา ตาย เสีย
แล้ว” 16 และอยู่ มาพออาหับ ทรงได้ ยนว
ิ ่า นาโบทตายแล้ว
อาหับก็ ทรงลุก ขึ้น ไปยัง สวนองุน
่ ของนาโบทชาวยิสเรเอล
เพื่อยึดถือเป็นกรรมสิทธิ์
เอลียาห์พยากรณ์ ถึงความตายของอาหับ
แล้วพระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงเอลี ยาห์ชาวทิช
18
บีว่า “จงลุก ขึ้น แล้ว ลงไปพบอาหับ กษั ตริย์แห่งอิส ราเอล
ผู้อยูในสะมาเรี
่
ย ดูเถิด เขาอยู่ในสวนองุน
่ ของนาโบท ที่เขา
ไปยึด เอาเป็น กรรมสิทธิ์ 19 เจ้าจงพูดกับ เขาว่า ‘พระเยโฮ
วาห์ตรัสดัง นี้ ว่า ท่านได้ ฆ่า และได้ ยด
ึ ถือ เอาเป็น กรรมสิทธิ์
ด้วย หรือ’ และ เจ้า จง พูดกับ เขา ว่า ‘พระ เย โฮ วาห์ตรัสดงั ่
นี้ ว่า ในที่ซ่ึงสุนัขเลียโลหิตของนาโบท สุนัขจะเลียโลหิตของ
เจ้า ด้วย’ ” 20 อาหับ ตรัส กับ เอลี ยาห์ว่า “โอ ศัตรู ของข้า เอ๋ย
17
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เจ้าพบข้า แล้ว หรือ” ท่านทูล ตอบว่า “ข้า พระองค์ พบพระ
องค์แล้ว เพราะว่าพระองค์ยอมขายพระองค์เพื่อกระทําสิง่
ชัว่ ใน สาย พระเนตร ของ พระ เย โฮ วาห์ 21 ดูเถิด เรา จะ นํา
เหตุ รา้ ยมาเหนื อ เจ้า เราจะเอาคนชัว่ อายุ ต่อ จากเจ้า ออก
ไปเสีย และจะขจัดคนที่ปัสสาวะรดกําแพงได้เสียจากอาหับ
ทัง้ คนที่ยงั อยู่และเหลืออยู่ในอิสราเอล 22 และเราจะกระทํา
ให้ราชวงศ์ของเจ้าเหมือนราชวงศ์ของเยโรโบอัมบุตรเนบัท
และเหมือนราชวงศ์ ของบาอาชาบุตรอาหิ ยาห์ เพราะเจ้า
ได้ กระทํา ให้ เราโกรธ และเพราะเจ้า ได้ กระทํา ให้ อส
ิ ราเอล
ทําบาป ด้วย 23 และ ส่วน เย เซ เบล พระ เย โฮ วาห์ตรัสว่า
‘สุนัข จะ กิน เย เซ เบล ข้าง กํา แพง ยิสเร เอล’ 24 ผู้ใด ใน ราช
วงศ์ อาหับที่ ตาย ใน เมือง สุนัข จะ กิน และ ผู้อยูใน
่ ราชวงศ์
25
เขาที่ ตายในทุ่ง นา นกในอากาศจะกิน” ไม่มีผู้ใดได้ ขาย
ตนเองเพื่อ กระทํา ความชัว่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮ
วาห์อย่างอาหับ ผู้ที่เยเซเบลมเหสีได้ยุแหย่ 26 พระองค์ทรง
ประพฤติ อย่างน่า สะอิดสะเอียนเป็น อย่างยิง่ ในการดําเนิ น
ตาม รู ป เคารพ ดัง สิง่ ทัง้ ปวง ที่ คน อา โม ไรต์ได้กระทํา ซึ่ง
เป็น ผู้ที่พระเยโฮวาห์ทรงขับ ไล่ ออกไปให้พ้น หน้า ประชาชน
อิสราเอล
อาหับกลับใจเสียใหม่ พระเจ้าจึงไม่ลงโทษอาหับทันที
27

และ อยู่ มา เมื่อ อา หับ ทรง ได้ยน
ิ พระ วจนะ เหล่า นั ้น
พระองค์ก็ฉี กฉลองพระองค์ และทรงสวมผ้ากระสอบ และ
ถือ อดอาหาร ประทับ ในผ้า กระสอบ และทรงดําเนิ น ไปมา
อย่างค่อยๆ 28 และ พระ วจนะ ของ พระเย โฮ วาห์มายัง เอลี
ยาห์ ชาวทิช บีว่า 29 “เจ้าได้เห็ นอาหับ ถ่อมตัว ลงต่อ หน้า เรา
แล้วหรือ เพราะเขาได้ถ่อมตัวลงต่อหน้าเรา เราจะไม่นําเหตุ
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ร้ายมาในสมัยของเขา แต่มาในสมัยบุตรชายของเขา เราจะ
นําเหตุรา้ ยมาเหนื อราชวงศ์ของเขา”

22
1

ปี

ประเทศซีเรียและอิสราเอลมีสันติกันอยูส
่ ามปี
ประเทศซีเรีย และอิสราเอลไม่มีศึก สงครามกัน อยู่ สาม

เยโฮชาฟัทช่วยอาหับสู้รบกับซีเรีย
2 ต่อ ไป ใน ปี ที่สาม เย โฮ ชา ฟัทกษั ตริย์แห่ง ยู ดาห์ เสด็จ
ลง ไป เฝ้า กษั ตริย์แห่งอิส รา เอล 3 และ กษั ตริย์แห่งอิส รา
เอลตรัส ถามบรรดาข้าราชการของพระองค์ว่า “ท่านทราบ
กัน หรือ ไม่ ว่า รา โม ทกิ เลอ าด เป็น ของ เรา และ เรา ได้นิ่ ง
อยูมิ
่ ได้เอา ออก มา จาก มือ ขอ งกษั ตริย์แห่ง ซีเรีย” 4 และ
พระองค์ ตรัส กับ เย โฮ ชาฟัทว่า “ท่าน จะ ยก ไป ทํา ศึก ที่ รา
โม ทกิ เลอ า ดกับ ข้าพเจ้า หรือ” และ เย โฮ ชา ฟัท ตรัส กับ
กษั ตริย์แห่งอิส รา เอ ล ว่า “ข้าพเจ้า ก็ เป็น อย่าง ที่ ท่าน เป็น
ประชาชนของข้าพเจ้า ก็ เป็น ดัง ประชาชนของท่าน ม้า ของ
ข้าพเจ้า ก็ เป็น ดังม้า ของ ท่าน” 5 และ เย โฮ ชา ฟัท ตรัส กับ
กษั ตริย์แห่งอิส ราเอลว่า “ขอสอบถามดู พระดํารัส ของพระ
เยโฮวาห์วันนี้ เถิด”
พวกผู้พยากรณ์ ของอาหับพยากรณ์ เท็จ
แล้ วกษั ตริย์แห่งอิส รา เอ ล ก็ เรียก ประชุม พวก
ผู้พยากรณ์ ประมาณ สี่ ร้อย คน ตรัส กับ เขา ว่า “ควร ที่ เรา
จะไปตี ราโมทกิ เลอาดหรือ หรือ เราไม่ ควรไป” และเขาทัง้
หลายทูล ตอบว่า “ขอเชิญ เสด็จ ขึ้น ไปเถิด เพราะองค์ พระ
ผู้ เป็น เจ้า จะทรงมอบไว้ในพระหัตถ์ ของกษั ตริย์” 7 แต่เยโฮ
ชา ฟัท ทูล ว่า “ที่ นี่ ไม่มีผู้พยากรณ์ ของ พระ เย โฮ วาห์อีก ซึ่ง
เรา จะ สอบถาม ได้แล้ว หรือ” 8 และ กษั ตริย์แห่งอิส รา เอล
6
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ทูล เยโฮชาฟัทว่า “ยังมี ชายอีก คนหนึ่ ง ซึ่ง เราจะให้ ทูล ถาม
พระเยโฮวาห์ได้คือ มีคายาห์บุตรอิมลาห์ แต่ข้าพเจ้าชังเขา
เพราะ เขา พยากรณ์ แต่ความ ร้าย ไม่เคย พยากรณ์ ความ
ดีเกี่ย วกับ ข้าพเจ้า เลย” และเยโฮชาฟัท ทูล ว่า “ขอกษั ตริย์
อย่า ตรัสดัง นั ้น เลย” 9 แล้ วกษั ตริย์แห่งอิส รา เอล จึง เรียก
มหาดเล็ก คนหนึ่ ง เข้า มาตรัสสัง่ ว่า “ไปพามี คายาห์บุตรอิ
มลาห์ มา เร็วๆ” 10 ฝ่า ยกษั ตริย์แห่งอิส รา เอล และ เย โฮ ชา
ฟัทกษั ตริย์แห่ง ยู ดาห์ ต่าง ประทับ บน พระ ที่นั ่ง ทรง ฉลอง
พระองค์ ณ ช่อง ว่าง ตรง ทาง เข้า ประตู เมือง สะ มา เรีย
และผู้พยากรณ์ ทัง้ ปวงก็พยากรณ์ ถวายอยู่ 11 และเศเดคี
ยาห์บุตร ชาย เคน าอะ นาห์ จึง เอา เหล็ก ทํา เป็น เขา และ พูด
ว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ด้วยสิง่ เหล่านี้ เจ้าจะผลักคน
ซีเรีย ไป จน เจ้า ผลาญ เขา ทัง้ หลาย เสีย สิน
้ ” 12 และ บรรดา
ผู้พยากรณ์ ก็พยากรณ์ อย่างนั ้น ทูล ว่า “ขอเสด็จ ขึ้น ไปราโม
ทกิ เลอ าด เถิด และ มีชัยชนะ เพ ราะ พระ เย โฮ วาห์ จะ ทรง
มอบเมืองนั ้นไว้ในพระหัตถ์ของกษั ตริย์”
มีคายาห์เป็นผู้พยากรณ์ แท้

และผู้ ส่ือสารผู้ ไปตามมี คายาห์ได้บอกท่านว่า “ดูเถิด
ถ้อยคํา ของ บรรดา ผู้พยากรณ์ ก็พูด สิง่ ที่ดีแก่กษั ตริยเป็
์ น
ปาก เดียวกัน ขอ ให้ถ้อยคํา ของ ท่าน เหมือน อย่าง ถ้อยคํา
ของคนหนึ่ ง ในพวกนั ้น และพูด แต่สิ่ง ที่ดี ” 14 แต่มีคายาห์
ตอบ ว่า “พระ เย โฮ วาห์ ทรง พระชนม์อยูแน่
่ ฉั นใด พระ เย
โฮ วาห์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า อย่างไร ข้าพเจ้า จะ ต้อง พูดอย่าง
นั ้น” 15 และ เมื่อ ท่าน มา เฝ้า กษั ตริย์ กษั ตริยตรั
์ ส ถาม
ท่าน ว่า “มีคา ยาห์ ควร ที่ เรา จะ ไป ตี รา โม ทกิ เลอ าด
หรือ หรือ เรา ไม่ ควร ไป” และ ท่าน ทูล ตอบ พระองค์ว่า
“ขอ เชิญ เสด็จ ขึ้น ไป และ มีชัยชนะ พระ เย โฮ วาห์ จะ ทรง
13
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มอบ ไว้ ใน พระหัตถ์ ขอ งกษั ตริย์” 16 แต่กษั ตริยตรั
์ ส กับท่า
นว่า “เรา ได้ให้เจ้า ปฏิญาณ กี่ ครัง้ แล้วว่า เจ้า จะ พูดกับ
เรา แต่ ความ จริง ใน พระนาม ของ พระ เย โฮ วาห์” 17 และ
ท่าน ก็ ทูล ว่า “ข้า พระองค์ได้เห็น คน อิสราเอล ทัง้ ปวง
กระจัดกระจายอยู่บนภูเขาอย่างแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยง และพระ
เยโฮวาห์ตรัสว่า ‘คนเหล่านี้ ไม่มีนาย ให้เขาต่างกลับยังเรือน
ของตนโดยสันติภาพเถิด’ ” 18 กษั ตริยแห่
์ งอิส ราเอลจึง ทูล
เย โฮ ชาฟัทว่า “ข้าพเจ้า มิได้บอก ท่าน แล้ว หรือ ว่า เขา จะ
ไม่พยากรณ์ สิ่งดีเกี่ย วกับ ข้าพเจ้า เลย แต่สิ่ง ร้ายต่างหาก”
19 และมี คายาห์ ทูล ว่า “ฉะนั ้น ขอสดับ พระวจนะของพระเย
โฮวาห์ ข้า พระองค์ได้เห็ นพระเยโฮวาห์ประทับ บนพระที่นั่ง
ของ พระองค์ และ บรรดา บริวาร แห่ง ฟ้า สวรรค์ ยืน ข้างๆ
พระองค์ ข้าง ขวา พระหัตถ์ และ ข้าง ซ้าย 20 และ พระ เย โฮ
วาห์ตรัสว่า ‘ผู้ใดจะเกลี้ย กล่อมอาหับ เพื่อ เขาจะขึ้น ไปและ
ล้ม ลง ที่ รา โม ทกิ เลอ าด’ บ้าง ก็ ทูลอย่าง นี้ บ้าง ก็ ทูลอย่าง
นั ้น 21 แล้ว มี วิญญาณ ดวง หนึ่ ง มา ข้าง หน้า เฝ้า ต่อ พระ
พักตร์ พระ เย โฮ วาห์ ทูล ว่า ‘ข้า พระองค์ จะ เกลี้ย กล่อม เขา
เอง’ 22 และ พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ เขา ว่า ‘จะ ทํา อย่างไร’
และเขาทูล ว่า ‘ข้า พระองค์ จะออกไป และจะเป็นวิญ ญาณ
มุสาอยู่ในปากของผู้พยากรณ์ ของเขาทุกคน’ และพระองค์
ตรัสว่า ‘เจ้า ไป เกลี้ย กล่อม เขา ได้ และ เจ้า จะ ทําได้สําเร็จ
จง ไป ทํา เถิด’ 23 เพราะ ฉะนั ้น บัดนี้ ดูเถิด พระ เย โฮ วาห์
ทรง ใส่ วิญญาณ มุสา ใน ปาก ของ เหล่า ผู้พยากรณ์ นี้ ทัง้ สิน
้
ของ พระองค์ พระ เย โฮ วาห์ ทรง ตรัส เป็น ความ ร้าย เกี่ยว
กับพระองค์” 24 แล้วเศเดคี ยาห์บุตรชายเคนาอะนาห์ได้เข้า
มา ใกล้ และ ตบ แก้ม มี คา ยาห์พูด ว่า “พระ วิญญาณ ของ
พระ เย โฮ วาห์ ไป จาก ข้า พูดกับ เจ้า ได้อย่างไร ” 25 และ มี
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คายาห์ ตอบว่า “ดูเถิด เจ้าจะเห็น ในวัน นั ้น เมื่อ เจ้า เข้าไป
ในห้องชัน
้ ในเพื่อ จะซ่อนตัว เจ้า” 26 และกษั ตริย์แห่งอิส รา
เอลตรัสว่า “จง จับ มี คา ยาห์ พา เขา กลับ ไป มอบ ให้ อา โมน
ผู้ วา่ ราชการเมืองและแก่ โยอาชราชโอรสกษั ตริย์ 27 และ
ว่า ‘กษั ตริยตรั
์ สดัง นี้ ว่า “เอาคนนี้ จํา คุก เสีย ให้อาหารแห่ง
ความทุกข์ กับน้าํ แห่ง ความทุกข์ จนกว่า เราจะกลับ มาโดย
สันติภาพ” ’ ” 28 และมีคายาห์ทูลว่า “ถ้าพระองค์เสด็จกลับ
มาโดยสันติภาพ พระเยโฮวาห์ก็มิได้ตรัส โดยข้า พระองค์”
และท่านกล่าวว่า “โอ บรรดาชนชาติทัง้ หลายเอ๋ย ขอจงฟัง
เถิด”
การสู้รบที่ ราโมทกิ เลอาด อาหับ สิน
้ พระชนม์ (2 พศด
18:28-34)
29 กษั ตริยแห่
์ งอิสราเอลกับเยโฮชาฟัทกษั ตริย์แห่งยูดาห์
จึง เสด็จ ขึ้น ไป ยัง รา โม ทกิ เลอ าด 30 และ กษั ตริย์แห่งอิส
รา เอล ตรัส กับ เย โฮ ชาฟัทว่า “ข้าพเจ้า จะ ปลอม ตัว
เข้า ทํา ศึก แต่ท่าน จง สวม เครือ
่ ง ทรง ของ ท่าน” และ
กษั ตริย์แห่งอิส ราเอลก็ ทรงปลอมพระองค์เข้า ทํา สงคราม
31 ฝ่า ยกษั ตริย์ ประเทศ ซีเรีย ทรง บัญชา แม่ทัพ รถ รบ ทัง
้
สามสิบสองคนว่า “อย่ารบกับทหารน้ อยหรือใหญ่ แต่มุ่งเฉ
พาะกษั ตริย์แห่งอิส รา เอล” 32 และ อยู่ มา เมื่อ ผู้ บัญชาการ
รถ รบ แล เห็น เย โฮ ชา ฟัท เขา ทัง้ หลาย ก็ว่า “เป็นก ษั ตริย์
อิสราเอล แน่ แล้ว ” เขา จึง หัน เข้าไป สู้ รบ กับ พระ องค์ และ
เย โฮ ชา ฟัท ทรง ร้อง ขึ้น 33 และ อยู่ มา เมื่อ ผู้ บัญชาการ
รถ รบ เห็นว่า ไม่ใช่กษั ตริยแห่
์ งอิส รา เอล ก็หัน กลับ จาก
ไล่ ตามพ ระ องค์ 34 แต่มีชาย คน หนึ่ ง โก่ง ธนู ยิง เดา ไป
ถูกกษั ตริย์แห่งอิส ราเอลเข้า ระหว่างเกล็ด เกราะและแผ่น
บังพระอุระ พระองค์จึงรับสัง่ คนขับรถรบว่า “หันกลับเถอะ
พาเราออกจากการรบ เพราะเราบาดเจ็บ แล้ว” 35 วัน นั ้น
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การรบก็ดุเดือดขึ้น เขาก็หนุนกษั ตริย์ไว้ในราชรถให้หน
ั พระ
พักตร์เข้า สู่ชน ซีเรีย จน เวลา เย็น พระองค์ก็สิน
้ พระชนม์
36
และโลหิต ที่ บาดแผลก็ ไหลออกนองท้องรถรบ ประมาณ
ดวงอาทิตย์ ตกก็มีเสียงร้องทัว่ กองทัพ ว่า “ทุกคนจงกลับ
ไป เมือง ของ ตัว และ ทุก คน จง กลับ ไป ภูมิลําเนา ของ ตัว”
37 ครัน
้ กษั ตริย์สิน
้ พระชนม์แล้วเขาก็ นํามายังกรุ งสะมาเรีย
และ ฝัง พระ ศพ กษั ตริย์ไว้ใน สะ มา เรีย 38 เขา ล้าง รถ รบ ที่
สระแห่งสะมาเรีย และสุนัขก็เลียโลหิตของพระองค์ เขาได้
ล้างเกราะของพระองค์ ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ซ่ึง
พระองค์ได้ตรัส 39 ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของอาหับ และ
บรรดาสิง่ ซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา และพระราชวัง งาช้างซึ่ง
พระองค์ ทรง สร้าง ไว้ และ หัว เมือง ทัง้ ปวง ที่พระองค์ทรง
สร้าง มิได้บันทึก ไว้ ใน หนั งสือ พงศาวดาร แห่ งกษั ตริย์
ประเทศอิสราเอลหรือ
อาหัสยาห์ข้น
ึ ครองแทนอาหับ
อา หับ ทรง ล่วง หลับ ไป อยู่ กับ บรรพบุรุษ ของ พระองค์
และอาหัสยาห์ราชโอรสของพระองค์ก็ขึ้นครองแทน
40

เยโฮชาฟัทขึ้นครองเหนื อยูดาห์ (2 พศด 17:1; 20:31)

41

เย โฮ ชา ฟัท ราชโอรส ของ อาสา เริม
่ ขึ้น ครอง เหนื อ
ยู ดาห์ ใน ปีที่ สี่แห่ง รัชกาล อา หับ กษั ตริย์แห่งอิส รา เอล
42 เย โฮ ชาฟัทมี พระ ชนมายุ สามสิบ ห้า พรรษา เมื่อ ทรง
เริม
่ บ
่ ขึ้น ครอง และ พระองค์ ทรง ครอง ใน เยรู ซาเล็ม ยีสิ
ห้า ปี พระ ชนนี ของ พระองค์มีพระนาม ว่า อา ซู บาห์ ธิดา
ของชิ ลหิ 43 พระองค์ทรงดําเนิ น ตามมรรคาของอาสาราช
บิดาทุก ประการ มิได้หันเหออกไปจากทางนั ้น ทรงกระทํา
สิง่ ที่ถูก ต้อง ใน สาย พระ เนต รพ ระ เย โฮ วาห์ แต่ปูชนีย
สถาน สูง นั ้น ยังมิได้ถูกร้อ
ื ลง ประชาชน ยัง คง ถวาย เครือ
่ ง
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สัตว บูชา และ เผา เครือ
่ ง หอม ใน ปูชนีย สถาน สูง นั ้น 44 เย
โฮ ชา ฟัท ทรง กระทํา ไมตรี กับ กษั ตริย์แห่งอิส รา เอ ลด้วย
45 ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของเยโฮชาฟัท และยุทธพลัง
ที่พระองค์ทรง สําแดง และ สงคราม ที่พระองค์ทรง กระทํา
มิได้บันทึก ไว้ ใน หนั งสือ พงศาวดาร แห่ งกษั ตริย์ ประเทศ ยู
ดาห์หรือ 46 และ พวก กะเทย ที่ ยัง เหลือ อยู่ คือ ผู้ที่ยัง เหลือ
ในสมัย ของอาสาราชบิดานน
ั ้ พระองค์ก็ทรงกําจัด เสีย จาก
แผ่นดิน 47 ไม่มีกษั ตริยในประเทศเอโดม
์
แต่มีผู้ว่าราชการ
เป็นกษั ตริย์ 48 เยโฮชาฟัท ทรงต่อ กําปั่ นทารชิช เพื่อ จะไป
ขนทองคําจากโอฟีร ์ แต่กําปั่ นนั ้นไปไม่ถึงเพราะไปแตกเสีย
ที่เอซีโอนเกเบอร์ 49 แล้วอาหัสยาห์ราชโอรสของอาหับตรัส
กับเยโฮชาฟัทว่า “ขอให้ข้าราชการของข้าพเจ้าไปในเรือกํา
ปั่ นกับข้าราชการของท่าน” แต่เยโฮชาฟัทไม่พอพระทัย
เยโฮรัมขึ้นครองแทนเยโฮชาฟัท
และเยโฮชาฟัท ทรงล่วงหลับ ไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ ของ
พระองค์ และ เขา ฝัง พระ ศพ ไว้ กับ บรรพบุรุษ ที่ ใน นคร ดา
วิดบรรพบุรุษของพระองค์ และเยโฮรัมราชโอรสก็ข้น
ึ ครอง
แทนพระองค์
50

การครอบครองอันชัว่ ร้ายของอาหัสยาห์
อาหัส ยาห์ ราชโอรสของอาหับ ทรงเริม
่ ครองเหนื ออิส
รา เอล ใน สะ มา เรีย ใน ปีที่สิบ เจ็ด แห่ง รัช กาล เย โฮ
ชา ฟัทกษั ตริย์แห่ง ยู ดาห์ และ พระองค์ ทรง ครอบ ครอง
เหนื ออิส รา เอ ล สอง ปี 52 พระองค์ทรง กระทํา ชัว่ ใน สาย
พระเนตร ของ พระ เย โฮ วาห์ และ ทรง ดําเนิ น ใน มรรคา
แห่ง ราช บิดา ของ พระองค์ และ ใน มรรคา แห่ง พระมารดา
ของพระองค์ และในมรรคาของเยโรโบอัม บุตรชายเนบัท
ผู้ทรงกระทํา ให้ อส
ิ ราเอลทําบาปด้วย 53 พระองค์ทรงปรน
นิ บัติพระบาอัลและนมัสการพระนั ้น และทรงกระทําให้พระ
51
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เยโฮวาห์ พระเจ้า แห่งอิส ราเอลพิโรธด้วยทุก วิธที
ี ่ราชบิดา
ของพระองค์ทรงกระทําแล้วนัน
้
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