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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

2 พงศาวดาร

หนั งสือ 2 พงศาวดาร นี้ พรรณนา การ ปกครอง ขอ
งกษั ตริย์ ซา โลม อน และ อีก 17 รัชกาล อาร์ชบิชอบ เจมส์
อาชชูร ์ บอกว่าระยะเวลาของหนั งสือเล่มนี้คือ 427 ปี เล่มนี้
บัน ทึก ประ วัติศาสตร์ของ อิสราเอล จนถึง เวลา ที่ เขา เป็น
เชลย
3:4)

1

กษั ตริยซา
์ โลม อน ถวาย เครือ
่ ง บูชา ที่ กิเบ โอน (1 พกษ

ซา โลม อน โอรส ของ ดา วิด ได้ สถาปนา ราช อาณาจักร
ของพระองค์ และพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของพระองค์ ทรง
สถิตกับ พระองค์ และ ทรง กระทํา ให้พระองค์ใหญ่โต อย่าง
ยิง่ 2 ซาโลมอนตรัสกับอิสราเอลทัง้ ปวง กับนายพันและนาย
ร้อย ทังก
้ ับ ผู้วินิจฉั ย และกับ เจ้า นายทัง้ ปวงในอิสราเอลทัง้
สิน
้ ผู้เป็นประมุขของบรรพบุรุษของเขา 3 และซาโลมอนกับ
ชุมนุมชนทัง้ ปวงที่อยูกั
่ บ พระองค์ได้ขึ้น ไปที่ปูชนีย สถานสูง
ซึ่งอยูที
่ ่กิเบโอน เพราะพลับพลาแห่งชุมนุมของพระเจ้า ซึ่ง
โมเสสผู้รับ ใช้ของพระเยโฮวาห์ได้สร้างขึ้น ในถิน
่ ทุรกัน ดาร
อยูที
่ ่ นั ่น 4 แต่ดาวิด ได้ ทรง นํา หีบ ของ พระเจ้า ขึ้น มา จาก คี
ริ ยาทเยอาริม ถึง สถานที่ ซึ่ง ดาวิด ทรงเตรียมไว้ให้ เพราะ
พระองค์ได้ทรงตัง้ เต็นท์ไว้ให้ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม 5 ยิง่ กว่า นั ้น
แท่น บูชา ทอง สัมฤทธิ์ ซึ่ง เบ ซา เล ลบุตร ชาย อุรีผู้เป็น บุตร
ชาย เฮ อร์ได้สร้าง ไว้ นั้นก็อยูที
่ ่หน้า พลับพลา ของ พระ เย โฮ
วาห์ และซาโลมอนกับ ชุมนุมชนก็ได้ใช้แท่น นั ้น เป็น ประจํา
6 และซาโลมอนเสด็จขึ้นไปที่นั่นยังแท่นบูชาทองสัมฤทธิต
์ ่อ
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พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ซ่ึง อยูที
่ ่พลับ พลาแห่ง ชุมนุม และ
ทรงถวายเครือ
่ งเผาบูชาหนึ่ งพันตัวบนแท่นนั ้น
ซาโลมอนทูลขอสติปัญญา (1 พกษ 3:5-15)
7

ใน คืน นั ้น พระเจ้า ทรง ปรากฏ แก่ ซา โลม อน และ
ตรัส กับ พระองค์ว่า “เจ้า อยาก ให้ เรา ให้ อะไร เจ้า ก็จง ขอ
เถิด” 8 และ ซา โลม อ นทูล พระเจ้า ว่า “พระองค์ได้ทรง
สําแดง ความ เมตตา ยิง่ ใหญ่แก่ดาวิด เสด็จ พ่อ ของ ข้า
พระองค์ และ ทรง กระทํา ให้ ข้า พระองค์ ปกครอง แทน
9 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์พระเจ้า ขอ ให้พระ สัญญา ของ
พระองค์ที่มีต่ อดา วิด เสด็จ พ่อ ของ ข้า พระองค์เป็น จริง ณ
บัดนี้ เพราะ พระองค์ได้ทรง ตัง้ ให้ ข้า พระ องค์ เป็นก ษั ตริย์
เหนื อ ชนชาติที่มาก อย่าง ผงคลีแห่ง แผ่น ดิน โลก 10 ขอ
ทรงประทานสติ ปัญญาและความรู แก่
้ ข้า พระองค์ที่จะเข้า
นอก ออก ใน ต่อ หน้า ชนชาตินี้ เพราะ ผู้ ใด เล่า ที่ จะ วินิจฉั ย
ประชาชน ของ พระองค์ได้ ซึ่ง ใหญ่ โต นั ก” 11 พระเจ้า ตรัส
ตอบ ซา โลม อ นว่า “เพราะ ว่า สิง่ นี้ อยูใน
่ จิตใจ ของ เจ้า
และ เจ้า มิได้ขอ ทรัพย์สมบัติ ความ มัง่ คัง่ และ เกียรติ หรือ
ชี วิต ของ ศัตรู เจ้า และ ทังม
้ ิได้ขอ ชีวต
ิ ยืนยาว แต่ได้ขอ สติ
ปัญญา และ ความ รู ้ เพื่อ ตัว เจ้า เอง เพื่อ เจ้า จะ วินิจฉั ย
ประชาชน ของ เรา ผู้ซึ่ง เรา ได้ ตัง้ เจ้า ให้ เป็นก ษั ตริย์ เหนื อ
เขานั ้น 12 เราประสาทสติ ปัญญาและความรู ให้
้ แก่เจ้า เรา
จะให้ทรัพย์สมบัติ ความมัง่ คัง่ และเกียรติแก่เจ้าด้วย อย่าง
ที่ไม่มีกษั ตริยองค์
์
ใด ผู้อยูก่
่ อน เจ้า ได้มี และ ไม่มีผู้ใด ภาย
หลังเจ้าจะมีเหมือน” 13 ซาโลมอนจึงเสด็จจากปูชนียสถาน
สูง ที่ กิเบ โอน จาก ต่อ หน้า พลับพลา แห่ง ชุมนุม ไป ยัง กรุ ง
เยรู ซาเล็ม และพระองค์ ทรงครอบครองอยู่ เหนื ออิส ราเอล
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ซา โลม อ นท รง สะสม รถ รบ และ พล ม้า พระองค์ทรง มี
รถ รบ หนึ่ ง พัน สี่ ร้อย คัน และ พล ม้า หนึ่ ง หมื่น สอง พัน คน
ซึ่ง พระองค์ ทรง ให้ ประจํา อยูที
่ ่หัว เมือง รถ รบ และ อยู่ กับ
กษั ตริย์ ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม 15 และกษั ตริย์ ทรงกระทํา ให้ เงิน
และทองคําเป็นของสามัญในกรุ งเยรู ซาเล็มเหมือนก้อนหิน
และ ทรง กระทํา ให้มีไม้สน สี ดาร์ มากมาย เหมือน ไม้ มะเดื่อ
แห่ง หุบเขา 16 ม้า อัน เป็น สินค้า เข้า ของ ซา โลม อ นมา จาก
อียป
ิ ต์ พร้อมด้วยเส้นด้ายสําหรับผ้าป่าน และบรรดาพ่อค้า
ขอ งกษั ตริย์ รับ เส้น ด้าย สําหรับ ผ้า ป่าน นั ้น มา ตาม ราคา
17 เขาทัง
้ หลายนํารถรบเข้ามาจากอียป
ิ ต์คันหนึ่ งเป็นเงินหก
ร้อยเชเขลเงิน และม้าตัวหนึ่ งหนึ่ งร้อยห้าสิบ ดังนั ้นโดยทาง
พวกพ่อค้า เขาก็ส่งออกไปยังบรรดากษั ตริย์ของคนฮิตไทต์
และบรรดากษั ตริย์ของคนซีเรีย

2

การเตรียมสร้างพระวิหารของพระเจ้า (1 พกษ 5:1-18)
ฝ่าย ซา โลม อ นท รง ตัง้ พระทัย ที่ จะ สร้าง พระ นิ เวศ
เพื่อ พระนาม ของ พระ เย โฮ วาห์ และ สร้าง ราชวัง เพื่อ ราช
อาณาจักรของพระองค์ 2 และซาโลมอนทรงกําหนดให้เจ็ด
หมื่น คน เป็น คน ขน ของ และ ให้ แปด หมื่น คน สกัด หินที่
ถิน
่ เทือก เขา และ ให้ คน สาม พัน หก ร้อย คน ดูแล เขา ทัง้
หลาย 3 และซาโลมอนทรงส่ง ราชสารไปยัง หุ รามกษั ตริย์
เมือง ไท ระ ว่า “ท่าน ได้ กระทํา กิจ กับ ดา วิด ราช บิดา ของ
ข้าพเจ้า คือ ได้ส่ง ไม้ สนสี ดาร์ให้พระองค์ท่าน เพื่อ สร้างวัง
ให้พระองค์ท่านอาศัย อย่างไร ขอท่านได้ กระทํา แก่ ข้าพเจ้า
อย่างนั ้น 4 ดูเถิด ข้าพเจ้า กําลัง จะสร้างพระนิ เวศเพื่อ พระ
นาม พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ข้าพเจ้า และ มอบ ถวาย
แด่พระองค์ เพื่อเผาเครือ
่ งหอมต่อพระพักตร์พระองค์ และ
เพื่อ ขนมปัง หน้า พระ พักตร์เนื อง นิ ตย์ และ เพื่อ เครือ
่ ง เผา
บูชา ทัง้ เช้า และ เย็น ใน วัน สะ บา โต และ ใน วัน ข้าง ขึ้น
1
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และวัน เทศกาลตามกําหนดของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของ
เรา ซึ่ง เป็น กฎตัง้ ไว้เป็น นิ ตย์สําหรับ อิสราเอล 5 พระนิ เวศ
ซึ่ง ข้าพเจ้า จะ สร้าง นั ้น ใหญ่โต เพราะ ว่า พระเจ้า ของ เรา
ใหญ่ ยิง่ กว่า พระ ทัง้ ปวง 6 แต่ผู้ใด เล่า ที่ จะ สามารถ สร้าง
พระนิ เวศสําหรับ พระองค์ได้ ในเมื่อ ฟ้า สวรรค์ถึง แม้ว่า ฟ้า
สวรรค์ที่สูง ที่สุด รับรอง พระองค์ไว้ไม่ ได้ ข้าพเจ้า เป็น ผู้ ใด
เล่า ที่ จะสร้างพระนิ เวศสําหรับ พระองค์ นอกจากให้ เป็นที่
เผาเครือ
่ งบูชาต่อพระพักตร์พระองค์เท่านั ้น 7 เพราะฉะนั ้น
บัดนี้ ขอส่ง ชายคนหนึ่ ง ผู้ ชาํ นาญการช่างทองคํา เงิน ทอง
สัมฤทธิและเหล็
ก และชํานาญในเรือ
่ งผ้า สีม่วง สีแดงเข้ม
์
และ สีฟ้า ทัง้ เป็น ผู้ ชํานาญ ใน การ แกะ สลัก เพื่อ จะ อยู่ กับ
ช่าง ฝีมือ ผู้อยูกั
่ บ ข้าพเจ้า ใน ยู ดาห์ และ ใน เยรู ซาเล็ม ผู้ซึ่ง
ดา วิด ราช บิดา ของ ข้าพเจ้า ได้ จัดหา ไว้ 8 ขอ ท่าน ส่ง ไม้ สน
สี ดาร์ ไม้สนสามใบและไม้ประดู่จากเลบานอนให้ ข้าพเจ้า
ด้วย เพราะ ข้าพเจ้า ทราบ ว่า ข้าราชการ ของ ท่าน รู จ
้ ัก การ
ตัดไม้ในเลบานอน และดูเถิด ข้าราชการของข้าพเจ้าจะอยู่
กับ ข้าราชการของท่าน 9 เพื่อ จัด เตรียมตัวไม้ให้แก่ข้าพเจ้า
ให้มากมาย เพราะว่า พระนิ เวศที่ ข้าพเจ้า จะสร้างนี้ จะใหญ่
โต และ แปลก ประหลาด 10 และ ดูเถิด ส่วน ข้าราชการ ของ
ท่าน คือ ผู้ที่โค่น ตัด ไม้นั ้น ข้าพเจ้า จะ ให้ข้าว สาลีนวด แล้ว
สอง หมื่น โค ระ ข้าว บาร์เลย์ สอง หมื่น โค ระ นํ้า องุน
่ สอง
หมื่น บัท และนํ้ามัน สองหมื่น บัท แก่เขาทัง้ หลาย ” 11 แล้วหุ
รามกษั ตริย์แห่งเมืองไทระทรงตอบเป็น ลายพระหัตถ์ ซึ่ง
พระองค์ ทรงมี ไปถึง ซาโลมอนว่า “เพราะว่า พระเยโฮวาห์
ทรง รัก ประชาชน ของ พระองค์ พระองค์จึง ทรง กระทํา ให้
ท่าน เป็นก ษั ตริย์ เหนื อ เขา ทัง้ หลาย” 12 หุ ราม ตรัส อีกว่า
“สาธุการ แด่ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า แห่งอิส รา เอล ผู้ทรง
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สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก ผู้ได้ประทานโอรสที่ฉลาด
คน หนึ่ ง แก่ดาวิ ดก อปร ด้วย ความ เฉลียว ฉลาด และ ความ
เข้าใจ ผู้ซึ่งจะสร้างพระนิ เวศถวายพระเยโฮวาห์ และสร้าง
พระราชวัง เพื่อ ราชอาณาจักรของพระองค์ 13 บัดนี้ ข้าพเจ้า
ได้ ส่ง ช่าง ฝีมือ คน หนึ่ ง กอปร ด้วย ความ เข้า ใจ คือ หุ ราม
ที่ ปรึกษา อาวุโส 14 บุตร ชาย ของ หญิง คน ดาน บิดา ของ
เขา เป็น ชาว เมือง ไท ระ เขา ชํานาญ งาน ช่าง ทองคํา เงิน
ทอง สัมฤทธิ์ เหล็ก หิน และ ไม้ และ ทํางาน ช่าง ผ้า สีม่วง
สีฟ้า ผ้าป่านเนื้ อละเอียดและผ้าสีแดงเข้ม และทําการแกะ
สลัก ทุก ชนิ ด และสร้างตามแบบลวดลายใดๆที่ จะกําหนด
ให้แก่เขา พร้ อมกับ ช่างฝีมือ ของท่าน คือ ช่างฝีมือ ของดา
วิด ราช บิดา ของ ท่าน ผู้ เป็น เจ้า นาย ของ ข้าพเจ้า 15 เพราะ
ฉะนั ้น บัดนี้ เรือ
่ ง ข้าว สาลี ข้าว บาร์เลย์ นํ้ามัน และ นํ้า องุน
่
ซึ่ง เจ้า นายของข้าพเจ้า ได้กล่าวถึง นั ้น ขอท่านได้ ส่ง ไปให้
พวกเราผู้รับ ใช้ท่าน 16 และพวกเราจะตัด ตัวไม้เท่า ที่ท่าน
ต้องการจากเลบานอน และนํา มาให้ ท่านโดยแพทางทะเล
ถึงเมืองยัฟฟา เพื่อว่าท่านจะได้นําขึ้นไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม”
17 แล้ว ซาโลมอนทรงทํา บัญชี สํามะโนครัว ชนต่างด้าวทัง
้
สิน
่
นดินอิส ราเอล ภายหลังบัญ ชีสํามะโนครัว ซึ่ง
้ ผู้อยูในแผ่
ดาวิด ราชบิดาของพระองค์ได้ทรงกระทํา ไว้ และปรากฏว่า
มี คนหนึ่ ง แสนห้า หมื่น สามพัน หกร้อยคน 18 พระองค์ทรง
กําหนด ให้เจ็ด หมื่น คน เป็น คน ขน ของ และ ให้ แปด หมื่น
คนสกัด หินที่ ถิน
่ เทือกเขา และคนสามพัน หกร้อยคนเป็น
ผู้ดูแลให้ประชาชนทํางาน

3
การเริม
่ สร้างพระวิหารบนภูเขาโมริยาห์
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1

แล้ว ซา โลม อ นท รง เริม
่ สร้าง พระ นิ เวศ ของ พระ เย
โฮ วาห์ที่กรุ ง เยรู ซาเล็ม บน ภูเขา โม ริ ยาห์ ที่ซึ่ง พระ เย โฮ
วาห์ ทรง ปรากฏ แก่ดาวิ ดราช บิดา ของ พระองค์ ตรง ที่ ซึ่ง
ดา วิด ทรง กําหนด ไว้ที่ลาน นวด ข้าว ของ โอ รนั น คน เย บุส
2 พระองค์ทรง เริม
่ สร้าง ในวันที่ สอง เดือน ที่ สอง ของ ปีที่
สี่แห่งรัชกาลของพระองค์
3

ขนาดและวัตถุแห่งพระวิหาร (1 พกษ 6:2-7:51)

ต่อ ไป นี้ เป็น รากฐาน ซึ่ง ซา โลม อ นท รง วาง เพื่อ สร้าง
พระ นิ เวศ ของ พระเจ้า ส่วน ยาว ตาม ศอก โบราณ หก สิบ
ศอก และ กว้าง ยีสิ
่ บศอก 4 มุขด้าน หน้า ของ พระ นิ เวศ นั ้น
ยาวยีสิ
่ บศอก เท่ากับด้า นกว้างของพระนิ เวศ และส่วนสูง
หนึ่ ง ร้อย ยีสิ
่ บ พระองค์ทรง บุ ด้าน ใน ด้วย ทอง คํา บริสุทธิ์
5 ห้อง โถง พระองค์ ทรง บุ ด้วย ไม้ สน สาม ใบ และ บุ ด้วย
ทอง คํา เนื้ อดี และ ทําต้นอิ นท ผลัม และ ลูกโซ่ ประดับ ไว้
บน นั ้น 6 พระองค์ทรง แต่ง พระ นิ เวศ ด้วย ฝัง เพชร พลอย
ต่างๆ เพื่อ ความ สวยงาม ทองคํา นั ้น เป็น ทองคํา เมือง พา
ร วา ยิม 7 พระองค์จึง ทรง บุพ ระ นิ เวศ นั ้น ด้วย ทองคํา คือ
ที่คาน ธรณี ประตู ผนั ง ประตู กับ สลักรู ปเค รู บ ไว้ บน ผนั ง
8 และ พระองค์ ทรง สร้าง ที่บริสุทธิที
์ ่สุด คือ ความ ยาว ของ
ที่ นั ้น ตาม ความ กว้าง ของ พระ นิ เวศ เป็น ยีสิ
่ บศอก และ
กว้าง ยีสิ
่ บศอก พระองค์ทรง บุ ด้วย ทอง คํา เนื้ อดีหนัก หก
ร้อย ตะ ลัน ต์ 9 นํ้า หนั ก ของ ตะปู ห้า สิบ เช เขล ทองคํา และ
พระองค์ ทรงบุ ห้องชัน
้ บนด้วยทองคํา 10 ในที่บริสุทธิที
์ ่สุด
11
นั ้น พระองค์ทรงสร้างเครู บไว้สองรู ปด้วยไม้บุทองคํา ปีก
ของเครู บทัง้ สองนั ้นกางออกยีสิ
่ บศอก ปีกข้างหนึ่ งของเครู
บรู ป หนึ่ ง ยาวห้าศอกจดผนั ง พระนิ เวศ และอีก ปีก หนึ่ ง ยาว

2 พงศาวดาร 3:12

7

2 พงศาวดาร 4:5

ห้า ศอกจดปีก ของเครู บอีกรู ปหนึ่ ง 12 และของเครู บอีกรู ป
หนึ่ ง ปีก ข้างหนึ่ ง ห้า ศอกจดผนั ง พระนิ เวศ และอีก ปีก หนึ่ ง
ห้า ศอกด้วยติด ต่อกับ ปีก ของเครู บอีกรู ปหนึ่ ง 13 ปีกของเค
รู บ เหล่า นี้ กางออกยีสิ
่ บศอก เครู บทงั ้ สองนั ้น ยืน หัน หน้า ไป
ทางห้องโถง 14 และพระองค์ ทรงสร้างม่าน ด้วยผ้า สีฟ้า สี
ม่วง และสีแดงเข้ม และผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด และปักรู ปเค
รู บไว้บนนั ้น 15 ข้างหน้าพระนิ เวศพระองค์ทรงสร้างเสาสอง
ต้น สูง สามสิบ ห้า ศอก มีบัว ควํา่ สูง ห้า ศอกอยู่ บนยอดเสา
แต่ละ ต้น 16 พระองค์ทรง ทํา ลูกโซ่ เหมือน ใน ห้อง หลัง ติด
ไว้ที่ยอดเสา และพระองค์ ทรงทําทับทิม หนึ่ ง ร้อยลูก แขวน
ไว้ที่โซ่ 17 พระองค์ทรงตัง้ เสาไว้หน้า พระวิหาร ข้างขวาต้น
หนึ่ ง อีกต้นหนึ่ งข้างซ้าย ต้นข้างขวานั ้นพระองค์ทรงขนาน
นามว่า ยาคีน และต้นข้างซ้ายว่า โบอาส

4

เครือ
่ งติดตัง้ สําหรับพระวิหาร
พระองค์ทรง สร้าง แท่ นบูชาด้วย ทอง สัมฤทธิ์ ยาว
ยีสิ
่ บศอก กว้างยีสิ
่ บศอก และสูงสิบศอก 2 แล้วพระองค์ทรง
สร้างขัน สาครหล่อ เป็น ขัน กลม วัด จากขอบหนึ่ ง ไปถึงอีก
ขอบหนึ่ ง ได้สิบศอก สูง ห้า ศอก และวัด โดยรอบได้ สามสิบ
ศอก 3 ภาย ใต้ขัน นี้ มีรู ป วัว อยู่ รอบ ขัน สาคร ใน ระยะ หนึ่ ง
ศอกมีรู ปวัว สิบลูก อยูรอบขั
่
น สาคร วัว เหล่า นี้ เป็น สองแถว
หล่อ พร้อมกับ เมื่อ หล่อ ขัน สาคร 4 ขัน สาครนั ้น วางอยู่ บน
วัว สิบ สอง ตัว หัน หน้า ไป ทิศ เหนื อ สาม ตัว หัน หน้า ไป ทิศ
ตะวันตกสามตัว หันหน้าไปทิศใต้สามตัว และหันหน้าไปทิศ
ตะวันออกสามตัว ขันสาครนั ้นวางอยูบ
่ นวัวนี้ ส่วนเบื้องหลัง
ของมัน ทัง้ สิน
่ างใน 5 ขัน สาครหนาหนึ่ ง คืบ ที่ขอบของ
้ อยูข้
1
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มัน ทํา เหมือน ขอบ ถ้วย เหมือน อย่าง ดอกบัว บรรจุได้สาม
พัน บัท 6 พระองค์ทรงทํา ขัน สิบลูก วางอยู่ ด้านขวาห้า ลูก
ด้าน ซ้าย ห้า ลูก เพื่อ ใช้ ล้าง ของ ใน นั ้น เขา จะ ล้าง ของ ซึ่ง
ใช้ เป็น เครือ
่ ง เผา บูชา ใน นี้ ขัน สาคร นั ้น สําหรับ ให้ปุโรหิต
ล้าง ใน นั ้น 7 แล้ว พระองค์ ทรง สร้าง คัน ประทีป ทองคํา สิบ
คัน ตามที่ กําหนดเกี่ยวกับ คัน ประทีปนน
ั ้ และพระองค์ ทรง
ตัง้ ไว้ ในพระวิหาร อยูด้
่ านขวาห้า คัน และด้านซ้ายห้า คัน
8 พระองค์ทรงสร้างโต๊ะ สิบ ตัว ด้วย และตัง
้ ไว้ ในพระวิหาร
อยูด้
่ านขวาห้า ตัว ด้านซ้ายห้า ตัว และพระองค์ ทรงทํา ชาม
ทองคํา หนึ่ ง ร้อย ลูก 9 พระองค์ทรง สร้าง ลาน แห่ง ปุโรหิต
และลานใหญ่ และประตูลาน และทรงบุประตูนั ้น ด้วยทอง
สัมฤทธิ์ 10 และพระองค์ ทรงวางขัน สาครไว้ที่ด้านขวาพระ
นิ เวศทางทิศ ตะวัน ออกเฉี ยงใต้ 11 หุ รามได้ สร้างหม้อ พลว
ั่
และชาม ดังนั ้นหุรามจึงทํางานซึ่งท่านกระทําให้กษั ตริยซา
์
โลมอนเรือ
่ งพระนิ เวศของพระเจ้าสําเร็จ 12 คือ เสาสองต้น
คิว
่ นยอดเสาทัง้ สอง และตาข่ายสองผืน
้ และบัวควํา่ ซึ่งอยูบ
ซึ่ง คลุม คิวท
้ งั ้ สองของบัว ควํา่ ซึ่ง อยู่ บนยอดเสา 13 และลูก
ทับทิม สี่ รอ
้ ยลูก สําหรับ ตาข่ายทัง้ สองผืน ตาข่ายผืน หนึ่ งมี
ลูกทับทิมสองแถว เพื่อคลุมคิวท
้ งั ้ สองของบัวควํา่ ซึ่งอยู่บน
14
ยอดเสา เขาทําแท่นด้วย และทําขันไว้บนแท่น 15 และขัน
สาครลูกหนึ่ ง และวัวสิบสองตัวรองอยูนั
่ ้น 16 หม้อ พลว
ั ่ และ
ขอเกี่ยวเนื้ อ และเครือ
่ งประกอบทัง้ สิน
้ นี้ หุ รามที่ ปรึกษา
อาวุโสได้ ทําขึ้นด้วยทองสัมฤทธิส
์ ุกถวายกษั ตริย์ซาโลมอน
สําหรับ พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 17 กษั ตริยทรงหล่
์
อ สิง่
เหล่า นี้ ใน ที่ราบ แม่ นํ้า จอร์แดน ใน ที่ดิน เหนี ยว ระ หว่าง สุ
คคทกับเศเรดาห์ 18 ซาโลมอนทรงสร้างเครือ
่ งใช้ ทัง้ สิน
้ นี้
เป็น จํานวนมาก จึงมิได้หานํ้า หนั ก ของทองสัมฤทธิ์ 19 และ
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ซาโลมอนจึง ทรงกระทํา เครือ
่ งใช้ ทัง้ สิน
้ ซึ่ง อยู่ ในพระนิ เวศ
ของพระเจ้า คือแท่นบูชาทองคํา โต๊ะขนมปังหน้าพระพักตร์
20 คันประทีปและตะเกียงทําด้วยทองคําบริสุ ทธิ์ เพื่อใช้ตาม
ประทีป หน้า ห้องหลัง ตามลักษณะ 21 ดอกไม้ ตะเกียง และ
ตะไกรตัดไส้ตะเกียง ทําด้วยทองคํา คือทองคําบริสุทธิ์ที่สุด
22 ตะไกรตัด ไส้ตะเกียง ชาม ช้อน และกระถางไฟ ทํา ด้วย
ทองคํา บริสุทธิ์ ส่วนทางเข้า ของพระนิ เวศคือ ประตูชัน
้ ใน
ของที่บริสุทธิที
้ งโถงทํา
์ ่สุด และประตู พระวิหารคือประตู หอ
ด้วยทองคํา

5

การนําหีบแห่งพระเจ้าเข้าไปในพระวิหาร (1 พกษ 8:1-11)

1 บรรดากิจการซึ่งซาโลมอนทรงกระทําสําหรับพระนิ เวศ

ของพระเยโฮวาห์ก็สําเร็จดังนี้ และซาโลมอนทรงนําบรรดา
สิง่ ซึ่งดาวิดราชบิดาทรงถวายไว้เข้ามา คือเครือ
่ งเงิน เครือ
่ ง
ทองคํา และ เครือ
่ ง ใช้ต่างๆ และ เก็บ ไว้ ใน คลัง พระ นิ เวศ
ของ พระเจ้า 2 แล้ว ซา โลม อ นท รง ประชุม พวก ผู้ใหญ่ของ
อิสราเอล และบรรดาหัวหน้าของตระกูล และบรรดาประมุข
ของ บรรพบุรุษ ชน อิสราเอล ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม เพื่อ จะ นํา
หีบ พันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ ข้น
ึ มาจากนครดาวิด คือ
3
เมืองศิโยน และผู้ชายทัง้ สิน
้ ของอิสราเอลก็ประชุมต่อพระ
พักตร์กษั ตริย์ ณ การ เลี้ยง ใน เดือน ที่เจ็ด 4 พวก ผู้ใหญ่ทัง้
สิน
้ ของอิสราเอลมา และคนเลวีก็ยกหีบ 5 และเขาทัง้ หลาย
ก็ นํา หีบ พลับ พลาแห่ง ชุมนุม และเครือ
่ งใช้บริสุทธิทั
์ ง้ สิน
้
ซึ่ง อยู่ ใน พลับพลา ขึ้น มา ของ เหล่า นี้ บรรดา ปุโรหิต และ
คน เลวี หาม ขึ้น มา 6 และ กษั ตริย์ ซา โลม อ นกับ ชุมนุม ชน
อิสราเอล ทัง้ สินที
้ ่ได้ประชุม กัน อยู่ กับ พระองค์ ต่อ หน้า หีบ
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ได้ถวายแกะและวัว มากมาย ซึ่ง เขาจะนั บ หรือ เอาจํานวน
ก็ไม่ ได้ 7 แล้ วปุ โรหิตก็ นํา หีบ พันธ สัญญา ของ พระ เย โฮ
วาห์มายัง ที่ ของหีบ ในที่อยูในห้
่
องหลัง ของพระนิ เวศคือ ใน
8
ที่บริสุทธิที
์ ่สุด ภายใต้ปีกเครู บ เพราะว่า เครู บนั ้นกางปีก
ออกเหนื อ ที่ ของหีบ เครู บ จึง เป็น เครือ
่ งคลุม เหนื อ หีบ และ
9
ไม้ คานของหีบ พวกเขาดึง คานหามของหีบนั ้ นออกบ้าง
จึงเห็นปลายคานหามได้จากหีบนัน
้ ซึ่งอยู่ข้างหน้าห้องหลัง
แต่เขาจะเห็น จากข้างนอกไม่ได้ และคานหามก็ ยงั อยูที
่ ่นั ่น
10
จน ทุก วัน นี้
ไม่มีสิ่ง ใด ใน หีบ นอกจาก ศิลา สอง แผ่น ซึ่ง
โมเสสเก็บ ไว้ ณ ภูเขาโฮเรบ เมื่อ พระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา
พันธสัญญากับ คนอิสราเอล เมื่อ เขาทัง้ หลายออกมาจาก
อียป
ิ ต์ 11 และอยูม
่ าเมื่อปุโรหิตออกมาจากที่บริสุทธิ์ (เพราะ
ปุโรหิต ทัง้ ปวงผู้อยูที
่ ่นั ่น ได้ ชําระตนให้บริสุทธิแล้
์ ว และไม่
12
คํานึ ง ถึง เวร และ บรรดา พวก เลวีที่เป็น นั กร้ อง ทัง้ หมด
ทัง้ อาสาฟ เฮมาน และเยดู ธูน ทังบ
้ ุตรชายและญาติ ของ
เขา ทัง้ หลาย แต่งกาย ด้วย ผ้า ป่าน สีขาว มีฉาบ พิณ ใหญ่
และ พิณ เขา คู่ ยืน อยู่ ทาง ตะวัน ออก ของ แท่ นบูชา พร้ อม
กับ ปุโรหิต เป่า แตรหนึ่ ง ร้อยยีสิ
่ บคน) 13 อยูมาพวกคนเป่
่
า
แตร และ พวก นั กร้ อง จะ ทําให้ คน ได้ยน
ิ เขา ทัง้ หลาย ร้อง
เพลงสรรเสริญ และเพลงโมทนาพระคุณพระเยโฮวาห์เป็น
เสียงเดียวกัน และเมื่อ เขาร้องขึ้น พร้อมกับ แตรและฉาบ
กับ เครือ
่ งดนตรีอย่างอื่น ในการถวายสรรเสริญ แด่ พระเย
โฮวาห์ว่า “เพราะพระองค์ประเสริฐ เพราะความเมตตาของ
พระองค์ ดํารงเป็นนิ ตย์” พระนิ เวศคือพระนิ เวศของพระเย
โฮวาห์ก็มีเมฆเต็ม ไปหมด 14 จนปุโรหิต จะยืน ปรนนิ บัติไม่
ได้ด้วย เหตุ เมฆ นั ้น เพราะ สง่า ราศี ของ พระ เย โฮ วาห์ เต็ม
พระนิ เวศของพระเจ้า
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ซาโลมอนทรงกล่าวกับชุมนุมชน (1 พกษ 8:12-21)
แล้ว ซา โลม อนตรัสว่า “พระ เย โฮ วาห์ได้ตรัสว่า
พระองค์จะ ประทับ ใน ความ มืด ทึบ 2 ข้า พระองค์ได้สร้าง
พระนิ เวศอันเป็นที่ประทับสําหรับพระองค์ เป็นสถานที่เพื่อ
พระองค์ จะ ทรง สถิต อยูเป็
่ น นิ ตย์ ” 3 แล้ วกษั ตริย์ก็ทรง หัน
พระพักตร์มา และทรงให้ พรแก่ ชุมนุมชนอิสราเอลทัง้ ปวง
ขณะที่ชุมนุมชนอิสราเอลทัง้ ปวงยืน อยู่ 4 พระองค์ตรัสว่า
“สาธุการ แด่ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า แห่งอิส รา เอล
ผู้ทรง กระทํา ให้ สํา เร็จด้วย พระหัตถ์ ของ พระองค์ ตาม
ที่พระองค์ตรัส ไว้ ด้วยพระโอษฐ์ ต่อ ดาวิด พระราชบิดาของ
ข้าพเจ้าว่า 5 ‘ตัง้ แต่วันที่เราได้นําประชาชนของเราออกจาก
แผ่นดินอียป
ิ ต์ เรา มิได้เลือก เมือง หนึ่ ง เมือง ใด ใน ตระกูล
อิสราเอลทัง้ สิน
้ เพื่อ จะสร้างพระนิ เวศ เพื่อ นามของเราจะ
อยูที
่ ่นั่น และเรามิได้เลือกชายคนใดให้เป็นเจ้านายเหนื ออิส
รา เอ ล ประชาชน ของ เรา 6 แต่เรา ได้ เลือก เยรู ซาเล็ม แล้ว
เพื่อ นาม ของ เรา จะ อยูที
่ ่ นั ่น และ เรา ได้ เลือก ดา วิด แล้ว
ให้อยูเหนื
่
ออิส รา เอ ล ประชาชน ของ เรา’ 7 ดาวิ ดราช บิดา
ของ ข้าพเจ้า ทรง ตัง้ พระทัย ที่ จะ สร้าง พระ นิ เวศ สําหรับ
พระนามแห่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของอิสราเอล 8 แต่พระ
เยโฮวาห์ ตรัส กับ ดาวิด ราชบิดาของข้าพเจ้า ว่า ‘ที่เจ้าตัง้ ใจ
สร้าง พระ นิ เวศ สําหรับ นาม ของ เรา นั ้น เจ้าก็ทําดีอยูแล้
่ ว
9
ในเรือ
่ งความตัง้ ใจของเจ้า อย่างไรก็ตาม เจ้าจะไม่ สร้าง
พระนิ เวศ แต่บุตรชายของเจ้า ผู้ ซ่ึง จะออกมาจากบัน
้ เอว
ของเจ้า จะสร้างพระนิ เวศเพื่อ นามของเรา’ 10 บัดนี้ พระเย
โฮวาห์ทรงให้พระดํารัสของพระองค์ซ่ึงพระองค์ทรงกระทํา
นั ้น สําเร็จ เพราะข้าพเจ้า ได้ ข้น
ึ มาแทนดาวิด ราชบิดาของ
1
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ข้าพเจ้า และนั ่ง อยู่ บนบัล ลังก์ ของอิสราเอล ดัง ที่พระเยโฮ
วาห์ได้ทรงสัญญาไว้ และข้าพเจ้าได้ สร้างพระนิ เวศสําหรับ
พระนาม ของ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า แห่งอิส รา เอล 11 และ
ข้าพเจ้า ได้ วาง หีบ ไว้ที่ นั ่น ซึ่ง พันธ สัญญา ของ พระ เย โฮ
วาห์อยูในนั
่
้น ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทํากับชนอิสราเอล”
การอธิษฐานที่อุทิศถวายพระวิหาร (1 พกษ 8:22-53)
แล้ว พระองค์ ประทับ ยืน หน้า แท่น บูชา ของ พระ เย
โฮ วาห์ ต่อ หน้า ชุมนุม ชน อิสราเอล ทัง้ ปวง และ กาง
พระหัตถ์ ของ พระองค์ออก 13 เพราะ ซา โลม อน ได้ ทรง
สร้าง แท่น ทอง สัมฤทธิ์ ยาว ห้า ศอก กว้าง ห้า ศอก สูง
สาม ศอก และ ทรง ตัง้ ไว้ กลาง ลาน และ พระองค์ ทรง
ประ ทับอยู่ บน นั ้น แล้ว พระองค์ ทรง คุกเข่า ลง ต่อ หน้า
ชุมนุมอิสราเอลทัง้ ปวง และกางพระหัตถ์ของพระองค์สู่ฟ้า
สวรรค์ 14 และ พระองค์ ทูล ว่า “โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ
วาห์ พระเจ้า แห่งอิส รา เอล ไม่มีพระเจ้า องค์ ใด เหมือน
พระองค์ ใน ฟ้า สวรรค์ หรือ ที่แผ่น ดิน โลก ผู้ทรง รักษา
พันธ สัญญา และ ทรง สําแดง ความ เมตตา แก่ผู้รบ
ั ใช้ของ
พระองค์ ผู้ดําเนิ น อยู่ ต่อ พระ พักตร์พระองค์ด้วย สิน
้ สุดใจ
15
ของ เขา
พระองค์ได้ทรง กระทํา กับ ดา วิด บิดา ของ ข้า
พระองค์ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ ตามบรรดาสิง่ ซึ่งพระองค์ ทรง
สัญญาไว้แก่ท่าน พระองค์ตรัสด้วยพระโอษฐ์ ของพระองค์
และ พระองค์ได้ทรง กระทํา ให้ สําเร็จ ใน วัน นี้ ด้วย พระหัตถ์
ของ พระองค์ 16 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า แห่งอิส
รา เอล เพราะ ฉะนั ้น บัดนี้ ขอ ทรง รักษา สิง่ ที่พระองค์ทรง
สัญญา ไว้ 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
12
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ของ เจ้า จะ ระมัดระวัง ใน วิถี ทาง ของ เขา ที่จะ ดําเนิ น ตา
มราชบัญญัติของเรา อย่างที่เจ้าได้ ดําเนิ น ต่อ หน้า เรานั ้น’
17 เพราะฉะนั ้น โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล
ขอ พระ วจนะ ของ พระองค์ จง ดํารง อยู่ ซึ่ง พระองค์ได้ตรัส
กับ ดา วิด ผู้รับ ใช้ของ พระองค์ 18 แต่พระเจ้า จะ ทรง ประ
ทับกับ มนุษย์ที่แผ่น ดิน โลก หรือ ดูเถิด ฟ้า สวรรค์ และ ฟ้า
สวรรค์ อัน สูง ที่สุด ยัง รับ พระองค์อยูไม่
่ ได้ พระ นิ เวศ ซึ่ง
ข้า พระองค์ได้สร้าง ขึ้น จะ รับ พระองค์ไม่ ได้ยิง่ กว่า นั ้น สัก
เท่าใด 19 แต่ขอพระองค์ ทรงสนพระทัย ในคํา อธิษฐานของ
ผู้รับ ใช้ของ พระองค์ และ ใน คํา วิงวอน นี้ โอ ข้า แต่ พระ
เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ข้า พระองค์ ขอ ทรง สดับ เสียง ร้อง
และ คํา อธิษฐาน ซึ่ง ผู้รับ ใช้ของ พระองค์ อธิษฐาน ต่อ พระ
พักตร์พระองค์ 20 เพื่อ ว่า พระเนตรของพระองค์ จะทรงลืม
อยูเ่ หนื อพระนิ เวศนี้ ทัง้ กลางวันและกลางคืน คือสถานที่ซ่ึง
พระองค์ได้ตรัสว่า จะตัง้ พระนามของพระองค์ไว้ที่ นั่น เพื่อ
ว่า พระองค์ จะทรงสดับ คํา อธิษฐานซึ่ง ผู้รับ ใช้ของพระองค์
จะ ได้ อธิษฐาน ตรง ต่อ สถาน ที่นี้ 21 และ ขอ พระองค์ ทรง
สดับ คํา วิงวอนของผู้รับ ใช้ของพระองค์ และของอิสราเอล
ประชาชนของพระองค์ เมื่อ เขาอธิษฐานตรงต่อ สถานที่นี้
ขอพระองค์ ทรงสดับอยู่ ในฟ้า สวรรค์ อัน เป็นที่ ประทับ ของ
พระองค์ และเมื่อ พระองค์ ทรงสดับ แล้ว ก็ขอพระองค์ ทรง
ประทาน อภัย 22 เมื่อ ชาย คน ใด กระทํา บาป ต่อ เพื่อน บ้าน
ของ เขา และ ถูกบัง คับ ให้ ทํา สัตย์ปฏิญาณ และ เขา มา ให้
คํา ปฏิญาณ ต่อ หน้า แท่น บูชา ของ พระองค์ ใน พระ นิ เวศ นี้
23 ขอพระองค์ทรงสดับจากฟ้าสวรรค์และขอทรงกระทํา ขอ
ทรงพิพากษาผู้รับใช้ทัง้ หลายของพระองค์ ลงโทษผู้กระทํา
ความผิด และทรงนํา ความประพฤติ ของเขาให้กลับ ตกบน
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ศีรษะของตัวเขาเอง และขอทรงประกาศความบริสุทธิ์ของ
ผู้ชอบธรรม สนองแก่เขาตามความชอบธรรมของเขา 24 ถ้า
อิสราเอลประชาชนของพระองค์พ่ายแพ้ต่อหน้าศัตรู เพราะ
เขา ได้ กระทํา บาป ต่อ พระองค์ และ เขา หัน กลับ มา หา
พระองค์อีก ยอมรับ พระนาม ของ พระองค์ และ อธิษฐาน
และกระทํา การวิงวอนต่อ พระพักตร์พระองค์ในพระนิ เวศ
นี้ 25 ก็ขอพระองค์ ทรงสดับ ในฟ้า สวรรค์ และประทานอภัย
แก่บาปของอิสราเอลประชาชนของพระองค์ และขอทรงนํา
เขากลับมายังแผ่นดินซึ่งพระองค์ได้พระราชทานแก่เขาทัง้
หลาย และ บรรพบุรุษ ของ เขา 26 เมื่อ ฟ้า สวรรค์ ปิดอยู่ และ
ไม่มีฝน เพราะ เขา ทัง้ หลาย ได้ กระทํา บาป ต่อ พระองค์ ถ้า
เขาทัง้ หลายได้ อธิษฐานต่อ สถานที่นี้ และยอมรับ พระนาม
ของ พระองค์ และ หัน กลับ เสีย จาก บาป ของ เขา ทัง้ หลาย
เมื่อ พระองค์ ทรงให้ ใจเขาทัง้ หลายรับ ความทุกข์ใจ 27 ก็ขอ
พระองค์ทรงสดับในฟ้าสวรรค์ และขอประทานอภัยแก่บาป
ของ ผู้รับ ใช้ของ พระองค์ และ ของ อิสราเอล ประชาชน ของ
พระองค์ เมื่อ พระองค์ ทรงสอนทางดีแก่เขาซึ่ง เขาควรจะ
ดําเนิ น และขอทรงประทานฝนบนแผ่นดินของพระองค์ ซึ่ง
พระองค์ พระราชทานแก่ ประชาชนของพระองค์ เป็น มรดก
นั ้น 28 ถ้า มีการกัน ดาร อาหาร ใน แผ่น ดิน ถ้า มีโรค ระบาด
ข้าว ม้าน รากิ นข้าว หรือ ตัก
๊ แตน วัย บิน หรือ ตัก
๊ แตน วัย
คลาน หรือ ศัตรู ของเขาทัง้ หลายล้อมเมืองในแผ่น ดิน ของ
เขาไว้รอบด้าน จะเป็นภัยพิบัติอย่างใด หรือความเจ็บอย่าง
ใด มี ขึ้นก็ดี 29 ไม่ว่า คํา อธิษฐาน อย่าง ใด หรือ คํา วิงวอน
ประการ ใด ซึ่ง ประชาชน คน ใด หรืออิส รา เอ ล ประชาชน
ของพระองค์ ทัง้ สิน
้ ทูล ต่างก็ประจักษ์ ในภัยพิบัติและความ
ทุกข์ ใจ ของ เขา และ ได้ กาง มือ ของ เขา สู่ พระ นิ เวศ นี้
30 ขอ พระองค์ ทรง สดับ ใน ฟ้า สวรรค์ อัน เป็ นที่ ประทับ ของ
พระองค์ และ พระราชทาน อภัย และ ทรง ประทาน แก่ทุก
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คน ซึ่ง พระองค์ ทรง ทราบ จิตใจ ตาม การ ประพฤติ ทัง้ สิน
้
ของเขา (เพราะพระองค์เท่านั ้นที่ ทรงทราบจิตใจแห่งบุตร
ทัง้ หลาย ของ มนุษย์) 31 เพื่อ ว่า เขา ทัง้ หลาย จะ ได้ ยําเกรง
พระองค์ และดําเนิ น ในมรรคาของพระองค์ ตลอดวัน เวลา
ที่ เขา มีชีวิ ตอาศัย ใน แผ่น ดิน ซึ่ง พระองค์ พระราชทาน แก่
บรรพบุรุษ ของ ข้า พระองค์ทัง้ หลาย 32 ยิง่ กว่า นั ้นอีก เกี่ย
วกับ ชนต่างด้าว ผู้ซึ่ง ไม่ใช่อิสราเอลประชาชนของพระองค์
เมื่อ เขา มา จาก ประเทศ เมือง ไกล เพราะ เห็น แก่ พระนาม
ใหญ่ ยงิ่ ของพระองค์ พระหัตถ์ อัน มหิทธิฤทธิของพระองค์
์
และพระกรที่เหยียดออกของพระองค์ เมื่อ เขามาอธิษฐาน
ตรงต่อ พระนิ เวศนี้ 33 ก็ขอพระองค์ ทรงสดับ ในฟ้า สวรรค์
อัน เป็นที่ ประทับ ของ พระองค์ และ ขอ ทรง กระทํา ตาม ทุก
สิง่ ซึ่ง ชน ต่างด้าว ได้ ทูล ขอ ต่อ พระองค์ เพื่อ ว่า ชนชาติ
ทัง้ หลาย แห่ง แผ่น ดิน โลก จะ รู จ
้ ัก พระนาม ของ พระองค์
และ ยําเกรง พระองค์ ดังอิส รา เอ ล ประชาชน ของ พระองค์
ยําเกรง พระองค์อยูนั
่ ้น และ เพื่อ เขา ทัง้ หลาย จะ ทราบ ว่า
พระ นิ เวศ นี้ ซึ่ง ข้า พระองค์ได้สร้าง ไว้ เขา เรียก กัน ด้วย
พระนามของพระองค์ 34 ถ้า ประชาชนของพระองค์ ออกไป
กระทํา สงครามต่อสู้ศัตรู ของเขาทัง้ หลาย จะเป็น โดยทาง
ใดๆ ที่พระองค์ทรง ใช้ เขา ออก ไป ก็ตาม และ เขา ทัง้ หลาย
ได้ อธิษฐาน ต่อ พระองค์ ตรง ต่อ เมือง นี้ ซึ่ง พระองค์ ทรง
เลือกสรร ไว้ และ ตรง ต่อ พระ นิ เวศ ซึ่ง ข้า พระองค์ได้สร้าง
เพื่อ พระนาม ของ พระองค์ 35 แล้ว ขอ พระองค์ ทรง สดับ
คํา อธิษฐาน ของ เขา และ คํา วิงวอน ของ เขา ใน ฟ้า สวรรค์
และ ขอ ทรง ให้สิทธิอัน ชอบ ธรรม ของ เขา คง อยู่ 36 ถ้า เขา
ทัง้ หลายกระทํา บาปต่อ พระองค์ (เพราะไม่มีมนุษย์สัก คน
หนึ่ ง ซึ่งมิได้กระทํา บาป) และพระองค์ ทรงกริว้ ต่อ เขา และ
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พระองค์ ทรง มอบ เขา ไว้ ต่อ หน้า ศัตรู เขา จึง ถูก จับ ไป เป็น
เชลย ยัง แผ่น ดิน หนึ่ ง ไม่ ว่า ไกล หรือ ใกล้ 37 แต่ถ้า เขา
สํานึ ก ผิด ใน ใจ ใน แผ่น ดิน ซึ่ง เขา ได้ถูก จับ ไป เป็น เชลย
และ ได้กลับ ใจ และ ได้ อธิษฐาน ต่อ พระองค์ ใน แผ่นดินที่
เขา ไป เป็น เชลย ทูล ว่า ‘ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ได้ กระทํา
บาป และได้ประพฤติชัว่ ร้ายและได้ กระทํา ความชัว่ ’ 38 ถ้า
เขา ทัง้ หลาย กลับ มา หา พระองค์ ด้วย สุดจิต สุดใจ ของ เขา
ใน แผ่นดินที่ เขา ไป เป็น เชลย ที่ซึ่ง ศัตรู กวาด เขา ไป เป็น
เชลย และอธิษฐานต่อ พระองค์ ตรงต่อ แผ่น ดิน ของเขา ซึ่ง
พระองค์ พระราชทานแก่ บรรพบุรุษ ของเขาทัง้ หลาย และ
ต่อเมืองซึ่งพระองค์ได้ทรงเลือกสรรไว้ และต่อพระนิ เวศซึ่ง
ข้า พระองค์ได้สร้างไว้ เพื่อ พระนามของพระองค์ 39 แล้ว ขอ
พระองค์ ทรงสดับ คํา อธิษฐานและคํา วิงวอนของเขาในฟ้า
สวรรค์อน
ั เป็นที่ประทับของพระองค์ และขอทรงให้สิทธิอัน
ชอบ ธรรม ของ เขา คง อยู่ และ ขอ ทรง ประทาน อภัย แก่
ประชาชนของพระองค์ผู้ได้กระทําบาปต่อพระองค์ 40 ข้าแต่
พระเจ้าของข้าพระองค์ บัดนี้ ขอพระเนตรของพระองค์ทรง
ลืมอยู่ และขอพระกรรณของพระองค์สดับคําอธิษฐานแห่ง
สถานที่นี้ 41 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ฉะนั ้น บัดนี้ ขอ
ทรง ลุก ขึ้น เสด็จ ไป ยัง ที่ พํานั ก ของ พระองค์ ทัง้ พระองค์
และหีบ แห่ง ฤทธานุ ภาพของพระองค์ โอ ข้า แต่ พระเยโฮ
วาห์พระเจ้า ขอให้ปุโรหิต ของพระองค์ สวมความรอด และ
ให้ วิสุทธิชน ของ พระองค์ เปรม ปรีดิ์ ใน ความ ประเสริฐ ของ
พระองค์ 42 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ขออย่า ทรงหัน
หน้า ของผู้ที่พระองค์ทรงเจิม ไว้ นั้น ไปเสีย ขอพระองค์ ทรง
ระลึก ถึง ความ เมตตา ของ พระ องค์ อันมีอยูต่
่ อ ดา วิด ผู้รับ
ใช้ของพระองค์”
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ไฟ อย่าง อัศจรรย์ ลง มา จาก ฟ้า สวรรค์ สง่า ราศี ของ
พระเจ้า
1 เมื่อ ซา โลม อ นท รง จบ คํา อธิษฐาน ของ พระองค์แล้ว
ไฟ ได้ ลง มา จาก ฟ้า สวรรค์ไหม้เครือ
่ ง เผา บูชา และ เครือ
่ ง
สัตว บูชา เสีย และ สง่า ราศี ของ พระ เย โฮ วาห์ก็เต็ม พระ
นิ เวศ 2 ปุโรหิต เข้าไป ใน พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ วาห์ไม่ ได้
เพราะว่า สง่า ราศี ของพระเยโฮวาห์ เต็ม พระนิ เวศของพระ
เย โฮ วาห์ 3 เมื่อ บรรดา ชน อิสราเอล ได้เห็น ไฟ ลง มา และ
สง่า ราศี ของพระเยโฮวาห์อยูบนพระนิ
่
เวศ เขาทัง้ หลายก็
กราบซบหน้า ลงถึง พื้น หิน และได้นมัส การสรรเสริญ พระ
เยโฮวาห์ว่า “เพราะพระองค์ประเสริฐ เพราะความเมตตา
ของพระองค์ดํารงอยูเป็
่ น นิ ตย์ ” 4 แล้ วกษั ตริย์ และบรรดา
ประชาชน ทัง้ หลาย ได้ ถวาย เครือ
่ ง สัตว บูชาต่อ พระ พักตร์
พระเยโฮวาห์ 5 กษั ตริยซาโลมอนทรงถวายเครื
์
อ
่ งสัตวบูชา
เป็นวัว สองหมื่น สองพัน ตัว และแกะหนึ่ ง แสนสองหมื่น ตัว
ดังนี้ แหละกษั ตริย์ และประชาชนทัง้ ปวงได้อุทิศ ถวายพระ
นิ เวศแห่งพระเจ้า 6 บรรดาปุโรหิตก็ยน
ื ประจําตําแหน่ งของ
ตน ทัง้ คนเลวี ด้วยพร้อมกับ เครือ
่ งดนตรี ถวายแด่ พระเย
โฮ วาห์ ซึ่ง กษั ตริย์ดาวิด ได้ ทรง กระทํา เพื่อ สรร เส ริญ พระ
เยโฮวาห์ เมื่อ ดาวิด ได้ ถวายสาธุการด้วยการปรนนิ บัติของ
เขาทัง้ หลาย เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารงอยูเป็
่ น
นิ ตย์ และ ปุ โรหิตก็ เป่า แตร ข้าง หน้า เขา และ อิสราเอล ทัง้
ปวงยืน อยู่ 7 และซาโลมอนทรงทํา พิธี ชาํ ระส่วนกลางของ
ลานซึ่ง อยู่ ข้างหน้า พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ให้เป็น ส่วน
บริสุทธิ์ เพราะพระองค์ ทรงถวายเครือ
่ งเผาบูชาและไขมัน

2 พงศาวดาร 7:8

18

2 พงศาวดาร 7:15

ของเครือ
่ งสันติ บูชาที่นั ่น เพราะว่า แท่น ทองสัมฤทธิ์ซ่ึง ซา
โลมอนทรงสร้างไว้นั ้น ไม่พอจุ เครือ
่ งเผาบูชา เครือ
่ งธัญ ญ
8
บูชาและไขมัน ในครัง้ นั ้นซาโลมอนทรงถือเทศกาลอยูเจ
่ ็ด
วัน และ อิสราเอล ทัง้ ปวง อยู่ กับ พระองค์ด้วย เป็น ชุมนุม
ชนใหญ่ยิง่ นั ก ตัง้ แต่ทางเข้า เมืองฮามั ท จนถึง แม่น้ํา อียป
ิ ต์
9 และ ในวันที่ แปด เขา ทัง
้ หลาย มี การ ประ ชุมอันศักดสิ
ิ์ ทธิ์
เพราะ เขา ทัง้ หลาย ได้มีงาน มอบ ถวาย แท่น บูชา มา เจ็ด
วัน และ ถือ เทศกาล เลี้ยง มา เจ็ด วัน แล้ว 10 เมื่อ วันที่ยี่สิบ
สามของเดือนที่เจ็ด พระองค์ทรงให้ประชาชนกลับไปเต็นท์
ของ ตน มีใจ ชื่นบาน และ ยินดี ด้วย ความ ดี ซึ่ง พระ เย โฮ
วาห์ได้ทรง สําแดง แก่ดา วิด และ แก่ ซา โลม อน และ แก่
อิสราเอลประชาชนของพระองค์ 11 ดังนี้ แหละซาโลมอนท
รง สร้าง พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ วาห์ และ พระราชวัง เสร็จ
คือทุกอย่างซึ่งพระองค์ทรงดําริจะกระทําในเรือ
่ งพระนิ เวศ
ของพระเยโฮวาห์ และในเรือ
่ งพระราชสํานั ก ของพระองค์
พระองค์ทรงกระทําให้สําเร็จสิน
้
พันธสัญญาของพระเจ้ากับซาโลมอน (1 พกษ 9:1-9)

12

แล้ว พระเยโฮวาห์ทรงปรากฏแก่ ซาโลมอนเวลากลาง
คืน และตรัส กับท่า นว่า “เราได้ยน
ิ คํา อธิษฐานของเจ้า และ
ได้ เลือก สถาน ที่นี้ สําหรับ เรา ให้ เป็น นิ เวศ แห่ง เครือ
่ ง สัตว
13
บูชา ถ้า เรา ปิด ฟ้า สวรรค์มิให้ฝนตก หรือ เรา บัญชา ให้
ตัก
๊ แตน มา กิน แผ่น ดิน หรือ ส่ง โรค ระบาด มา ท่ามกลาง
ประชาชน ของ เรา 14 ถ้า ประชาชน ของ เรา ผู้ ซึ่ง เขา เรียก
กัน โดย นาม ของ เรา นั ้น จะ ถ่อม ตัว ลง และ อธิษฐาน และ
แสวงหาหน้า ของเรา และหัน เสีย จากทางชัว่ ของเขา เรา
ก็ จะฟัง จากสวรรค์ และจะให้ อภัย แก่ บาปของเขา และจะ
รักษา แผ่น ดิน ของ เขา ให้หาย 15 บัดนี้ ตา ของ เรา จะ ลืม อยู่
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และ หู ของ เรา จะ ฟัง คํา อธิษฐาน ซึ่ง เขา ทัง้ หลาย อธิษฐาน
ณ สถาน ที่นี้ 16 เพราะ บัดนี้ เรา ได้ เลือกสรร และ กระทํา ให้
นิ เวศ นี้ เป็นที่บริสุทธิเพื
่ ่นั ่น เป็น นิ ตย์
์ ่อ นาม ของ เรา จะ อยูที
ตาของเราและใจของเราจะอยูที
่ ่นั ่น ตลอดเวลา 17 ส่วนเจ้า
ถ้า เจ้า ดําเนิ น ต่อ หน้า เรา อย่าง ดา วิด บิดา ของ เจ้า ดําเนิ น
นั ้น กระทํา ตามทุก สิง่ ซึ่ง เราได้ บัญชาแก่เจ้า และรักษากฎ
เกณฑ์ ของเราและคํา ตัดสิน ของเรา 18 แล้ว เราจะสถาปนา
ราชบัล ลังก์แห่งอาณาจักรของเจ้า ดัง ที่เราได้ กระทํา พันธ
สัญญาไว้กับ ดาวิดบิดาของเจ้าว่า ‘เจ้าจะไม่ ขาดชายผู้หน่งึ
ที่จะครอบครองเหนื ออิสราเอล’
พระเจ้าทรงเตือนซาโลมอน
แต่ถ้า เจ้า หัน ไป และ ทอด ทิง้ กฎ เกณฑ์ ของ เรา และ
บัญญัติของ เรา ซึ่ง เรา ตัง้ ไว้ ต่อ หน้า เจ้า และ จะ ไป ปรน
นิ บัติพระ อื่น และ นมัสการ พระ เหล่า นั ้น 20 แล้ว เรา จะ
ถอน ราก เขา ทัง้ หลาย ออก จาก แผ่น ดิน ของ เรา ซึ่ง เรา
ได้ให้แก่เขา และ นิ เวศ ซึ่ง เรา ชําระ ให้บริสุทธิเพื
์ ่อ นาม ของ
เรา เราจะเหวีย
่ งออกไปจากสายตาของเรา และเราจะทําให้
เขา เป็น คํา ภาษิ ต และ คํา ครหา ท่ามกลาง ชนชาติทัง้ ปวง
21 และนิ เวศนี้ ซ่ึงสู งส่ง ทุกคนที่ ผ่านไปจะประหลาดใจ และ
กล่าวว่า ‘ไฉนพระเยโฮวาห์จึง ทรงกระทํา เช่น นี้ แก่แผ่นดิน
นี้ และแก่พระนิ เวศนี้ ’ 22 แล้วเขาทัง้ หลายจะตอบว่า ‘เพราะ
เขาทัง้ หลายทอดทิง้ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ
ของเขา ผู้ทรงนําเขาออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ และได้ยด
ึ พระ
อื่น และได้นมัส การพระเหล่า นั ้น ทัง้ ปรนนิ บัติด้วย ฉะนั ้น
พระองค์จึงได้ทรงนําเหตุรา้ ยทัง้ หมดนี้ มาถึงเขาทัง้ หลาย’ ”
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การขยายราชอาณาจักร กิตติศัพท์แห่งซาโลมอนเลื่อง
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ลือไปทัว่ (1 พกษ 9:10-28)
1

และ อยู่ มา เมื่อ สิน
่ บปี ที่ซา โลม อน ได้ ทรง สร้าง
้ ยีสิ
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และพระราชวัง ส่วนพระองค์
2 ซา โลม อน ได้ ทรง เสริม สร้าง หัว เมือง ซึ่ง หุ ราม ได้ ถวาย
แด่พระองค์ แล้ว ให้ คนอิสราเอลอาศัย อยู่ ในนั ้น 3 และซา
โลม อน ได้ เสด็จ ไป ยัง ฮามั ทโศ บาห์ และ ยึด เมือง นั ้น ได้
4 พระองค์ได้ทรงสร้างเมืองทัด โมร์ไว้ในถิน
่ ทุรกัน ดาร และ
หัว เมืองคลัง หลวงทัง้ สิน
้ ซึ่ง พระองค์ ทรงสร้างไว้ ในฮามั ท
5 พระองค์ได้ทรง สร้าง เมือง เบธ โฮ โร นบน และ เบธ โฮ โร น
ล่างด้วยเป็น เมืองที่มัน
่ คง มีกําแพง ประตู เมือง และดาน
6 และ ทรง สร้าง เมือง บา อา ลัท และ หัว เมือง คลัง หลวง ทัง
้
ปวง ที่ ซา โลม อ นท รง มีอยู่ และ เมือง ทัง้ ปวง สําหรับ รถ รบ
ของพระองค์ และเมืองทัง้ ปวงสําหรับ พลม้า ของพระองค์
และ สิง่ ใดๆ ซึ่ง พระองค์ประสงค์จะ สร้าง ใน เยรู ซาเล็ม ใน
เลบานอน และในแผ่น ดิน ทัง้ หมดซึ่ง อยู่ ในครอบครองของ
พระองค์ 7 ประชาชน ทัง้ ปวง ที่เหลือ อยูใน
่ เหล่า คน ฮิต ไทต์
คน อา โม ไรต์ คน เปริ ส ซี คน ฮี ไวต์ และ คน เย บุส ผู้ซึ่ง
ไม่ใช่อิสราเอล 8 จาก ลูก หลาน ของ ชน เหล่า นี้ ผู้เหลือ ต่อ
มาในแผ่น ดิน ผู้ซึ่ง ประชาชนอิสราเอลมิได้ทําลาย ซาโลม
อนได้ ทรงกระทํา ให้ ประชาชนเหล่า นี้ เป็น ทาสแรงงานและ
เขา ทัง้ หลาย ก็เป็น อยูจน
่ ทุก วัน นี้ 9 แต่ส่วน คน อิสราเอล
นั ้น ซาโลมอนหาได้ ทรงกระทํา ให้ เป็น ทาสแรงงานไม่ เขา
ทัง้ หลายเป็น ทหารและเป็น นายทหารของพระองค์ เป็น ผู้
บังคับ บัญชา รถ รบ ของ พระองค์ และ พล ม้า ของ พระองค์
10 และ คน ต่อ ไป นี้ เป็ น เจ้า หน้าที่ชัน
้ ผู้ใหญ่ขอ งกษั ตริย์ ซา
โลม อน มีสอง ร้อย ห้า สิบ คน เป็น ผู้ ปกครอง ประชาชน
11 ซา โลม อ นท รง นํา ธิดา ของ ฟาโรห์ ขึ้น มา จาก นคร ดา
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วิด ยัง พระราชวัง ซึ่ง พระองค์ ทรงสร้างไว้ให้พระนาง เพราะ
พระ องค์ ตรัสว่า “มเหสีของ เรา ไม่ ควร อยู่ ใน วัง ของ ดา วิ
ดกษั ตริย์แห่งอิส ราเอล เพราะสถานที่ ทัง้ หลายซึ่ง หีบ ของ
พระ เย โฮ วาห์ มา ถึง เป็นที่บริสุทธิ์ ” 12 แล้ว ซา โลม อ นท รง
ถวายเครือ
่ งเผาบูชาแด่ พระเยโฮวาห์บนแท่น บูชาของพระ
เยโฮวาห์ ซึ่งพระองค์ทรงสร้างไว้ที่หน้ามุข 13 ตามหน้าที่ประ
จําวันที่ ต้อง ทํา เป็นการ ถวาย บูชา ตาม บัญญัติของ โมเสส
ใน วัน สะ บา โต ใน วัน ขึ้น คํ่า หนึ่ ง และ ใน วัน เทศกาล ตาม
กําหนด ประจําปีสามเทศกาล คือเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อ
เทศกาลสัปดาห์ และเทศกาลอยูเพิ
่ ง 14 ตามพระราชบัญชา
ของดาวิด ราชบิดาของพระองค์ พระองค์ทรงกําหนดแบ่ง
เวรปุโรหิต สําหรับ การปรนนิ บัติ และแบ่ง คนเลวีให้ประจํา
หน้าที่ การสรรเสริญ และการปรนนิ บติ
ั ต่อ หน้า ปุโรหิต ตาม
หน้าที่ประจําวันที่ ต้องทํา และคนเฝ้า ประตู เป็น เวรเฝ้า ทุก
ประตู เพราะว่าดาวิด บุรุษ ของพระเจ้า ทรงบัญชาไว้เช่น นั ้น
15 และเขาทัง
้ หลายมิได้หัน ไปเสีย จากสิง่ ซึ่ง กษั ตริย์ได้ทรง
บัญชา ปุโรหิต และ คน เลวี ซึ่ง เกี่ยว กับ เรือ
่ ง ใดๆ และ เกี่ยว
กับ เรือ
่ ง คลัง 16 บรรดา พระ ราช กิจ ของ ซา โลม อ นก็ลุล่วง
ไป ตัง้ แต่วัน ที่วาง ราก พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ วาห์ จนถึง
วัน สําเร็จ งาน ดัง นั ้น พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ วาห์ก็สําเร็จ
ครบถ้วน 17 แล้ว ซาโลมอนเสด็จ ไปยัง เอซี โอนเกเบอร์และ
เมือง เอ โลท ที่ ชายทะเล ใน แผ่น ดิน เอ โดม 18 และ หุ ราม
ก็ให้ข้าราชการของพระองค์ส่งเรือ และข้าราชการที่คุ้นเคย
กับ ทะเล ไป ให้ ซา โลม อน และ เขา ทัง้ หลาย ไป ถึง เมือง โอ
ฟีรพร
์ ้ อมกับ ข้าราชการของซาโลมอน และนํา เอาทองคํา
จากที่นั่นหนั กสี่รอ
้ ยห้าสิบตะลันต์มายังกษั ตริย์ซาโลมอน
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พระ ราชินีแห่งเช บาท รง เข้า เฝ้า กษั ตริย์ ซา โลม อน (1
พกษ 10:1-13)
1 เมื่อพระราชินีแห่งเชบาทรงได้ยนก
ิ ิตติศัพท์แห่งซาโลม
อน พระนาง ก็ เสด็จ มายัง เยรู ซาเล็ม เพื่อ ทดลอง พระองค์
ด้วยปัญหายุง่ ยากต่างๆ พร้ อมด้วยข้า ราชบริพารมากมาย
กับ อูฐ บรรทุก เครือ
่ งเทศและทองคํา เป็นอัน มาก และเพชร
พลอย ต่างๆ และ เมื่อ พระนาง เสด็จ มา ถึง ซา โลม อน แล้ว
พระนางทูลเรือ
่ งในใจของพระนางทุกประการ 2 และซาโลม
อนตรัสตอบปัญหาของพระนางทัง้ สิน
้ ไม่มีสิ่งใดที่ ซ่อนเร้น
อยู่พ้นซาโลมอนซึ่งพระองค์จะทรงอธิบายแก่พระนางไม่ได้
3 และเมื่อ พระราชินีแห่งเชบาทรงเห็น พระสติ ปัญญาของ
ซาโลมอนและพระราชวัง ที่พระองค์ทรงสร้าง 4 ทัง้ อาหาร
ที่โต๊ะ เสวย กับ การเข้า เฝ้า ของบรรดาข้าราชการ และการ
ปรนนิ บัติรับใช้ของมหาดเล็กตลอดทัง้ ภูษาอาภรณ์ ของเขา
และพนั กงานเชิญ ถ้วยของพระองค์ ตลอดทัง้ ภูษาอาภรณ์
ของเขา และการที่พระองค์เสด็จขึ้นไปในพระนิ เวศของพระ
เยโฮวาห์ พระทัย ของพระนางก็ สลดลงทีเดียว 5 พระนาง
ทูล กษั ตริย์ว่า “ข่าวคราวซึ่ง หม่อมฉั น ได้ยน
ิ ในประเทศของ
หม่อมฉั น ถึง พระราชกิจ และพระสติ ปัญญาของพระองค์
เป็น ความจริง 6 แต่หม่อมฉั นมิได้เชื่อ ถ้อยคํา นั ้น จนหม่อม
ฉั น มา เฝ้า และ ตา ของ หม่อม ฉั น ได้เห็น เอง และ ดูเถิด
ที่เขาบอกแก่ หม่อมฉั นก็ไม่ถึง ครึง่ หนึ่ ง แห่ง พระสติ ปัญญา
ใหญ่ ยงิ่ ของพระองค์ พระองค์เลิศ ลํ้า ยิง่ ไปกว่า ข่าวคราวที่
หม่อม ฉั น ได้ยิน 7 บรรดา คน ของ พระองค์ก็เป็นสุข บรรดา
ข้าราชการ เหล่า นี้ ของ พระองค์ ผู้อยูงาน
่
ประจํา ต่อ พระ
พักตร์พระองค์และฟังพระสติปัญญาของพระองค์ก็เป็นสุข
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สาธุการแด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของพระองค์ ผู้ทรงพอ
พระทัย ใน พระองค์ และ ทรง แต่ง ตัง้ พระองค์ไว้บน บัล ลังก์
เป็นกษั ตริย์ เพื่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของพระองค์ เพราะ
พระเจ้า ของ พระ องค์ ทรง รักอิส รา เอล และ จะ สถาปนา
เขาไว้เป็น นิ ตย์ พระองค์จึง ได้ ทรงแต่ง ตัง้ ให้พระองค์เป็นก
ษั ตริย์ เหนื อ เขา ทัง้ หลาย เพื่อ พระองค์ จะ ทรง อํา นาย
ความ ยุติธรรม และ ความ เที่ยง ธรรม” 9 แล้ว พระนาง ก็
ถวาย ทองคํา หนึ่ ง ร้อย ยีสิ
่ บ ตะ ลัน ต์แก่กษั ตริย์ ทัง้ เครือ
่ ง
เทศ เป็น จํานวน มาก และ เพชร พลอย ต่างๆ ไม่มีเครือ
่ ง
เทศ ใดๆ เหมือน อย่าง ที่พระ ราชินีแห่ง เมือง เช บา ถวาย
แด่กษั ตริยซา
์ โลม อน 10 ยิง่ กว่า นั ้นอีก ข้า ราช การ ของ หุ
ราม และ ข้าราชการ ของ ซา โลม อน ผู้นํา ทองคํา มา จาก โอ
ฟีร ์ ได้นํา ไม้ประดู่และเพชรพลอยต่างๆมา 11 แล้ วกษั ตริย์
ทรงใช้ไม้ประดู่ทําขัน
้ บันไดพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์และ
พระราชวัง ทัง้ ทําพิณเขาคู่ และพิณใหญ่ให้แก่นักร้อง ซึ่งไม่
เคยเห็นมี อย่างนั ้น แต่ ก่อนในแผ่น ดิน ยู ดาห์ 12 กษั ตริยซา
์
โลมอนพระราชทานทุก อย่างแก่พระราชินีแห่งเชบาตาม
ที่ พระนางทรงมี พระประสงค์ ไม่ว่า พระนางจะทูล ขอสิง่ ใด
นอกเหนื อ ไปจากสิง่ ที่ พระนางนํา มาถวายกษั ตริย์ ดัง นั ้น
พระนางก็ เสด็จ กลับ ไปยัง แผ่น ดิน ของพระนาง พร้ อมกับ
ข้าราชการของพระนาง
ทรัพย์ สมบัติและความเจริญ รุ ง่ เรืองของซาโลมอน (1
พกษ 10:14-29)
13 นํ้า หนั ก ทองคํา ที่ นํา มาส่ง ซาโลมอนในปี หน่ง
ึ นั ้น เป็น
ทองคํา หกร้อยหกสิบ หกตะลัน ต์ 14 นอกเหนื อ จากทองคํา
ซึ่ง นั กการ ค้า และ พ่อค้า ได้นํามา และ กษั ตริย์ ทัง้ ปวง ของ
ประเทศอาระเบีย และบรรดาเจ้า เมืองแห่ง แผ่น ดิน ได้ นํา
ทองคํา และ เงิน มายัง ซา โลม อน 15 กษั ตริยซา
์ โลม อ นท

2 พงศาวดาร 9:16

24

2 พงศาวดาร 9:26

รง สร้าง โล่ใหญ่สอง ร้อย อัน ด้วย ทองคํา ทุบ โล่อัน หนึ่ ง ใช้
ทองคํา ทุบ หกร้อยเชเขล 16 และพระองค์ ทรงสร้างโล่ สาม
ร้อยอัน ด้วยทองคํา ทุบ โล่อัน หนึ่ ง ใช้ ทองคํา สามร้อยเชเขล
และ กษั ตริย์ก็ทรง เก็บ โล่ไว้ใน พระ ตําหนั ก พนา เลบานอน
17 กษั ตริยทรง
์
กระทํา พระที่นั่ง งาช้าง ขนาด ใหญ่ด้วย และ
ทรงบุด้วยทองคําบริสุทธิ์ 18 พระที่นั่งนั ้นมบ
ี ันไดหกขัน
้ กับที่
รองพระบาททํา ด้วยทองคํา ซึ่ง ติดอยู่ กับ พระที่นั ่ง ทัง้ สอง
ข้างของพระที่ นั่งมีที่วางพระหัตถ์ และสิงโตสองตัวยืน อยู่
ข้างๆ ที่ วาง พระหัตถ์ 19 มีสิง โต อีก สิบ สอง ตัวยืน อยูที
่ ่ นั ่น
บนบันไดหกขัน
้ ทัง้ สองข้าง เขาไม่ เคยทํา ในราชอาณาจักร
ใดๆ เหมือน อย่าง นี้ 20 ภาชนะ ทัง้ สิน
่ ง ดื่ม ขอ
้ สําหรับ เครือ
งกษั ตริย์ ซาโลมอนทํา ด้วยทองคํา และภาชนะทัง้ สิน
้ ของ
พระตําหนั ก พนาเลบานอนทํา ด้วยทองคํา บริสุทธิ์ ไม่มีที่ทํา
ด้วยเงิน เลย เงิน นั ้น ถือว่า เป็น ของไม่มีค่า อะไรในสมัย ของ
ซาโลมอน 21 เพราะเรือของกษั ตริย์แล่นไปยังทารชิชพร้อม
กับข้าราชการของหุราม กําปั่ นทารชิชนําทองคํา เงิน งาช้าง
ลิง และนกยูง มาสามปี ต่อ ครัง้ 22 ดัง นั ้น แหละ กษั ตริยซา
์
โลม อน จึง ได้ เปรียบ กว่า กษั ตริย์ อื่นๆ แห่ง แผ่น ดิน โลก ใน
เรือ
่ งสมบัติและสติปัญญา 23 และกษั ตริย์ ทัง้ สิน
้ แห่ง แผ่น
ดิน โลก ก็ แสวงหา ที่จะเข้า เฝ้า ซา โลม อน เพื่อ จะ ฟัง พระ
สติ ปัญญาซึ่ง พระเจ้า พระราชทานไว้ ในใจของท่าน 24 ทุก
คน ก็ นํา เครือ
่ ง บรรณาการ ของ เขา มา เป็น เครือ
่ ง ทํา ด้วย
เงิน เครือ
่ งทําด้วยทองคํา และเครือ
่ งแต่งกาย เครือ
่ งอาวุธ
25
เครือ
่ งเทศ ม้า และล่อ ตามจํานวนกําหนดทุกๆปี และซา
โลมอนทรงมีโรงช่องม้าสี่พันช่องสําหรับม้าและรถรบ และ
มี พลม้า หนึ่ ง หมื่น สองพัน คน ซึ่ง พระองค์ ทรงให้ ประจํา อยู่
ในหัวเมืองรถรบและอยู่กับกษั ตริย์ที่กรุ งเยรู ซาเล็ม 26 และ
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พระองค์ ทรงครอบครองเหนื อ กษั ตริย์ ทัง้ ปวงตัง้ แต่แม่น้าํ
ถึง แผ่น ดิน ของ คน ฟี ลิ ส เตีย และ ถึง พรมแดน ของ อียป
ิ ต์
27 และ กษั ตริย์ ทรง กระทํา ให้ เงิน นั ้น เป็ น ของ สามัญ ใน
กรุ ง เยรู ซาเล็ม เหมือนก้อนหิน และกระทํา ให้มีไม้สนสี ดาร์
มากมายเหมือนไม้ มะเดื่อ แห่ง หุบเขา 28 และเขานํา ม้า เข้า
มาถวายซาโลมอนจากอียป
ิ ต์ และจากแผ่นดินทัง้ ปวง
การสิน
้ พระชนม์ของซาโลมอน (1 พกษ 11:41-43)
ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของซาโลมอน ตัง้ แต่ต้น จน
ปลาย มิได้บันทึกไว้ในหนั งสือของนาธันผู้พยากรณ์ และใน
คํา พยากรณ์ ของอาหิ ยาห์ ชาวชี โลห์ และในนิ มิตของอิด โด
ผู้ ทํานายเกี่ยวกับ เยโรโบอัม บุตรชายเนบัท หรือ 30 ซาโลมอ
นทรงครอบครองในกรุ ง เยรู ซาเล็ม เหนื ออิส ราเอลทัง้ ปวง
สี่สิบปี 31 และซาโลมอนล่ วงหลับ ไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ ของ
พระองค์ และเขาฝัง พระศพไว้ ในนครดาวิด ราชบิดาของ
พระองค์ และเรโหโบอัมโอรสของพระองค์ครอบครองแทน
พระองค์
29

10

เรโหโบอัม ปกครองแทนซาโลมอน ความโง่ เขลาของ
เรโหโบอัม (1 พกษ 12:1-15)
1 เรโหโบอัม ได้ ไปยัง เมืองเชเคม เพราะอิสราเอลทัง
้ ปวง
2
ได้มายังเชเคม เพื่อ จะ ตัง้ ท่าน ให้ เป็นก ษั ตริย์ และ อยู่ มา
เมื่อ เยโรโบอัม บุตรชายเนบัท ได้ยน
ิ เรือ
่ งนั ้น เพราะท่านยัง
อยู่ ใน อียป
ิ ต์ที่ซึ่ง ท่าน หนี ไป จาก พระ พักตร์กษั ตริยซา
์ โลม
อน แล้วเยโรโบอัม กลับ จากอียป
ิ ต์ 3 เขาทัง้ หลายก็ใช้คนไป
เรียนท่าน และเยโรโบอัมกับอิสราเอลทัง้ หมดได้มาและทูล
เรโหโบอัมว่า 4 “พระราชบิดาของพระองค์ได้กระทําให้แอก
ของ ข้า พระองค์ทุกข์หนั ก เพราะ ฉะนั ้น บัดนี้ ขอ ทรง ผ่อน
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การปรนนิ บัติอย่างทุกข์หนัก ของพระราชบิดาของพระองค์
และแอกอันหนั ก ของพระองค์ เหนื อ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายให้
เบาลงเสีย และข้า พระองค์ ทัง้ หลายจะปรนนิ บัติพระองค์
” 5 พระองค์ตรัส กับ เขา ว่า “สิ้น สาม วัน จง กลับ มา หา เรา
อีก” ประชาชนจึงกลับไปเสีย 6 แล้วกษั ตริย์เรโหโบอัมก็ทรง
ปรึกษากับบรรดาผู้เฒ่า ผู้อยูงานประจํ
่
าซาโลมอนราชบิดา
ของพระองค์ ขณะเมื่อพระองค์ ยงั ทรงพระชนม์อยูว่
่ า “ท่าน
ทัง้ หลายจะแนะนําเราให้ตอบประชาชนนี้ อย่างไร” 7 เขาทัง้
หลายทูล พระองค์ว่า “ถ้า พระองค์ ทรงเมตตาแก่ ประชาชน
นี้ และให้ เขาพอใจ และตรัส ตอบคํา ดีแก่เขา เขาทัง้ หลาย
จะ เป็น ผู้รับ ใช้ของ พระองค์เป็น นิ ตย์ ” 8 แต่พระองค์ทรง
ทอด ทิง้ คํา ปรึกษา ซึ่ง ผู้ เฒ่า ถวาย นั ้น เสีย และ ไป ปรึกษา
กับ คนหนุ่ม ซึ่ง เติบโตขึ้น มาพร้อมกับ พระองค์ และอยู่ งาน
ประจํา พระองค์ 9 และ พระองค์ ตรัส กับ เขา ทัง้ หลาย ว่า
“ท่านจะแนะนํา เราอย่างไร เพื่อ พวกเราจะตอบประชาชน
นี้ ผู้ที่ทูล เรา ว่า ‘ขอ ทรง ผ่อน แอก ซึ่ง พระ ราช บิดา ของ
พระองค์ วาง อยู่ เหนื อ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ให้ เบา ลง’ ”
10 และ คน หนุ่ม เหล่า นั ้น ผู้ได้เติบโต มา พร้อม กับ พระองค์
ทูล พระองค์ว่า “พระองค์จง ตรัสดัง นี้ แก่ประชาชน นี้ ผู้ทูล
พระองค์ว่า ‘พระราชบิดาของพระองค์ได้ทรงกระทําให้แอก
ของข้า พระองค์ ทัง้ หลายทุกข์หนั ก แต่ขอพระองค์ ทรงผ่อน
แก่ ข้า พระองค์ให้เบา ลง’ นั ้น พระองค์จง ตรัส แก่ เขา ทัง้
หลายอย่างนี้ ว่า ‘นิ้ วก้อยของเราก็หนากว่าเอวแห่งราชบิดา
ของเรา 11 ที่พระราชบิดาของเราวางแอกหนั ก บนท่านทัง้
หลายก็ดีแล้ว เราจะเพิม
่ แอกให้แก่ท่านทัง้ หลายอีก พระ
ราชบิดาของเราตี สอนท่านทัง้ หลายด้วยไม้เรียว แต่เราจะ
ตีสอนท่านทัง้ หลายด้วยแส้แมลงป่อง’ ”
อาณาจักร ได้แยก กัน เย โร โบ อัม ปก ครอง เหนื ออิส รา
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เอล (1 พกษ 12:16-24)
12 เย โร โบ อัม กับ ประชาชน ทัง
้ ปวง จึง เข้า มา เฝ้า เรโห
โบ อัม ในวันที่สาม ดัง ที่กษั ตริยรั
์ บสัง่ ว่า “จง มา หา เรา อีก
ในวันที่สาม” 13 และกษั ตริย์ตรัสตอบเขาทัง้ หลายอย่างดุดัน
กษั ตริยเรโห
์
โบ อัม ทรง ทอด ทิง้ คํา ปรึกษา ของ ผู้ เฒ่า เสีย
14 และตรัสกับเขาทัง
้ หลายตามคําแนะนําของพวกคนหนุ่ม
ว่า “พระราชบิดาของเราทํา แอกของท่านทัง้ หลายให้หนั ก
แต่เรา จะ เพิม
่ ให้แก่แอก นั ้น พระ ราช บิดา ของ เรา ตี สอน
ท่าน ทัง้ หลาย ด้วย ไม้เรียว แต่เรา จะ ตี สอน ท่าน ทัง้ หลาย
ด้วยแส้แมลงป่อง” 15 กษั ตริยจึ
์ งมิได้ทรงฟังเสียงประชาชน
เพราะเหตุการณ์ นี้ เป็น มาแต่พระเจ้า เพื่อ พระเยโฮวาห์ จะ
ทรงให้ พระวจนะของพระองค์ได้สําเร็จ ซึ่ง พระองค์ ตรัส โด
ยอาหิ ยาห์ ชาว ชี โลห์แก่เย โร โบ อัม บุตร ชาย เนบัท 16 และ
เมื่ออิสราเอลทัง้ ปวงเห็นว่ากษั ตริย์มิได้ทรงฟังเขาทัง้ หลาย
ประชาชนก็ ทูล ตอบกษั ตริย์ว่า “ข้า พระองค์ ทัง้ หลายมี ส่วน
อะไร ใน ดา วิด ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ไม่มีส่วน มรดก ใน บุตร
เจส ซี โอ อิสราเอล เอ๋ย กลับ ไป เต็นท์ ของ ตน แต่ละ คน
เถิด ข้า แต่ดา วิด จงดูแล ราชวงศ์ ของ พระองค์ เอง เถิด”
อิสราเอลทัง้ ปวงจึง ไปยัง เต็นท์ ของเขาทัง้ หลาย 17 แต่เรโห
โบอัม ทรงปกครองเหนื อ ประชาชนอิสราเอลผู้ อาศัย อยู่ ใน
หัว เมือง ยู ดาห์ 18 แล้ วกษั ตริย์เรโห โบ อัม ทรง ใช้ ฮา โด รัม
นายงานเหนื อ แรงงานเกณฑ์ไป และประชาชนอิสราเอลก็
เอาหินขว้างท่านถึงตาย แล้วกษั ตริย์เรโหโบอัมก็ทรงรีบขึ้น
รถรบของพระองค์ ทรงหนี ไปกรุ งเยรู ซาเล็ม 19 อิสราเอลจึง
กบฏต่อราชวงศ์ของดาวิดถึงทุกวันนี้

11
พระเจ้า ทรงเตือนเรโหโบอัม ไม่ให้สู้รบกับ อิสราเอลสิบ
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ตระกูล

1 เมื่อเรโหโบอัมมายังกรุ งเยรู ซาเล็มแล้ว

พระองค์ได้ทรง
รวบรวมวงศ์วานยูดาห์และเบนยามิน เป็นนั กรบที่คัดเลือก
แล้วหนึ่ งแสนแปดหมื่นคน เพื่อจะสู้ รบกับอิสราเอล หมาย
จะเอาราชอาณาจักรคืนมาให้แก่เรโหโบอัม 2 แต่พระวจนะ
ของพระเยโฮวาห์มายังเชไมอาห์คนของพระเจ้าว่า 3 “จงไป
ทูล เรโหโบอัม โอรสของซาโลมอนกษั ตริย์แห่งยู ดาห์ และ
บอกแก่อส
ิ ราเอลทัง้ ปวงในยูดาห์และเบนยามินว่า 4 ‘พระเย
โฮวาห์ตรัสดัง นี้ ว่า เจ้าอย่า ขึ้น ไปสู้ รบกับ พี่ น้องของเจ้า จง
กลับไปบ้านของตนทุกคนเถิด เพราะสิง่ นี้ เป็นมาจากเรา’ ”
เขาทัง้ หลายก็ เชื่อฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ และกลับ
ไป ไม่ได้สู้รบกับเยโรโบอัม
การสร้างหัวเมืองเพื่อป้องกัน
5 และเรโหโบอัม ประทับ ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม และพระองค์
ทรงสร้างหัวเมืองเพื่อป้องกันในยูดาห์ 6 พระองค์ทรงสร้าง
เมือง เบธเล เฮม เอ ตาม เท โค อา 7 เบธ ซูร ์ โสโค อดุลลัม
8 กัท มาเรชาห์ และศิฟ 9 อาโดราอิม ลาคีช และอาเซคาห์
10 โศราห์ อัย ยาโลน และเฮโบรน หัว เมืองซึ่งมี ป้อมที่อยูใน
่
ยู ดาห์ และในเบนยามิน 11 พระองค์ทรงเสริม ป้อมปราการ
ให้แข็งแกร่ง และ ส่ง ผู้ บังคับ บัญชา ไป ประจํา การ ใน ป้อม
เหล่า นั ้น และทรงสะสมเสบียงอาหาร นํ้ามัน และนํ้า องุน
่
12 และ พระองค์ ทรง เก็บ โล่ และ หอก ไว้ ใน หัว เมือง ทัง
้ ปวง
และ กระทํา ให้ หัว เมือง เหล่า นั ้น แข็ง แรง มาก พระองค์จึง
ทรงยึด ยู ดาห์ และเบนยามิน ไว้ได้ 13 และปุ โรหิตกับ คนเลวี
ซึ่ง อยู่ ในอิสราเอลทัง้ สิน
้ ได้เข้า มาหาพระองค์ จากเขตแดน
ซึ่งเขาอาศัยอยู่
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เยโรโบอัมได้ขับไล่พวกปุโรหิตกับคนเลวีออก

14

เพราะ คน เลวี ละทิง้ ทุ่ง หญ้า และ ที่ บ้าน ซึ่ง เขา ยึดถือ
เป็น กรรมสิทธิ์และมายัง ยู ดาห์ และเยรู ซาเล็ม เพราะเยโร
โบอัม และโอรสของพระองค์ได้ขับ ไล่เขาทัง้ หลายออกจาก
ตําแหน่ งปุโรหิตของพระเยโฮวาห์ 15 และพระองค์ ทรงแต่ง
ตัง้ ปุโรหิต ของพระองค์ ข้น
ึ สําหรับ ปูชนีย สถานสูง ทัง้ หลาย
และสําหรับเมษปิศาจ และสําหรับรู ปลูกวัวซึ่งพระองค์ ทรง
สร้าง ขึ้น 16 และ บรรดา ผู้ที่ปักใจ แสวง หา พระ เย โฮ วาห์
พระเจ้า ของอิสราเอลก็ติดตามเขาทัง้ หลายมาจากตระกูล
ทัง้ ปวง ของ อิสราเอล ยัง เยรู ซาเล็ม เพื่อ ถวาย สัตว บูชาต่อ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเขาทัง้ หลาย 17 เขา
ทัง้ หลายได้ เสริม กําลัง ให้ ราชอาณาจักรของยู ดาห์ และได้
กระทํา ให้ เรโหโบอัม โอรสของซาโลมอนเข้ม แข็ง อยูได้
่ สาม
ปี เพราะเขาทัง้ หลายดําเนิ น อยู่ สามปี ในวิถี ของดาวิด และ
ซาโลมอน
ราชวงศ์ของเรโหโบอัม
เรโหโบอัม ทรงรับ มาหะลัทธิ ดาของเยรีโมทโอรสของ
ดา วิด เป็น มเหสี และ อาบี ฮาอิลบุต รสาว ของ เอ ลี อับ บุตร
ชายเจสซี 19 และพระนางก็ประสูติโอรสให้พระองค์คือ เยอูช
เช มา ริ ยาห์ และ ศา ฮัม 20 ภาย หลัง พระองค์ก็ทรง รับ มา
อา คาห์ ธิดา ของ อับ ซา โลม ผู้ซึ่ง ประ สูติ อาบี ยาห์ อัททัย
ศีศา และ เช โลมิ ท ให้พระองค์ 21 เรโห โบ อัม ทรง รัก มา อา
คาห์ ธิดา ของ อับ ซา โลม มากกว่า มเหสี และ นาง สนม ของ
พระองค์ทัง้ สิน
้ (พระองค์มีมเหสีสิบแปดองค์ และนางสนม
หกสิบ คนและให้ กําเนิ ด โอรสยีสิ
่ บแปดองค์ และธิดาหกสิบ
22
องค์) และ เรโห โบ อัม ทรง แต่ง ตัง้ ให้อาบี ยาห์ โอรส ของ
มา อา คาห์ เป็น โอรส องค์ใหญ่ ให้เป็น ประมุข ท่ามกลาง พี่
18
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น้ องของตน เพราะพระองค์ ทรงตัง้ พระทัย จะให้ ท่านเป็นก
ษั ตริย์ 23 และ พระองค์ ทรง จัดการ อย่าง ฉลาด และ แจก
จ่าย บรรดา โอรส ของ พระองค์ ไป ทัว่ แผ่น ดิน ทัง้ สิน
้ ของ ยู
ดาห์ และ ของ เบน ยา มิน ใน หัว เมือง ที่มีป้อม ทัง้ สิน
้ และ
พระองค์ ประทานเสบียงอาหารให้ อย่างอุดม และพระองค์
ทรงประสงค์มเหสีมากมาย

12

เรโหโบอัมทรงทอดทิง้ พระเจ้า (1 พกษ 14:21-24)
ต่อ มาเมื่อ ราชอาณาจักรของเรโหโบอัม ตังม
้ ัน
่ คงและ
แข็ง แรง แล้ว พระองค์ทรง ทอด ทิง้ พระ ราช บัญญัติของ
พระ เย โฮ วาห์เสีย และ อิสราเอล ทัง้ ปวง ก็ ทิง้ พร้อม กับ
พระองค์ด้วย
1

ชิชัก กษั ตริย์แห่งอียป
ิ ต์บุกรุ กก รุ ง เยรู ซาเล็ม (1 พกษ
14:25-28)
2 อยูมา
่ ใน ปีที่ห้า แห่ งกษั ตริย์เรโห โบ อัม เพราะ เขา ทัง้
หลาย ได้ ละเมิด ต่อ พระ เย โฮ วาห์ ชิชัก กษั ตริย์แห่งอียป
ิ ต์
3
เสด็จ ขึ้น มาสู้ รบเยรู ซาเล็ม มีรถรบหนึ่ ง พัน สองร้อยคัน
และพลม้า หกหมื่น คน และพลผู้มากับ พระองค์ จากอียป
ิ ต์
นั บ ไม่ ถ้วน คือ ชาว ลิบนี คน สุ คี อิม และ คน เอธิโอเปีย
4 และพระองค์ ทรงยึด หัว เมืองที่มีป้ อมของยู ดาห์และมายัง
เยรู ซาเล็ม 5 แล้วเชไมอาห์ผู้พยากรณ์ ได้มาเฝ้า เรโหโบอัม
และ บรรดา เจ้า นาย แห่ง ยู ดาห์ ผู้มา ประชุม กัน อยูที
่ ่เย รู
ซา เล็มด้วย เรือ
่ ง ชิชัก และ กล่าว แก่ เขา ทัง้ หลาย ว่า “พระ
เย โฮ วาห์ตรัสดัง นี้ ว่า เจ้า ได้ ละทิง้ เรา เรา จึง ได้ ละทิง้ เจ้า
ให้อยูใน
่ มือ ของ ชิชัก ” 6 แล้ว เจ้า นาย แห่งอิส รา เอล และ
กษั ตริย์ได้ถ่อมตนลงและกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์ ทรงชอบ
ธรรม แล้ว” 7 เมื่อ พระ เย โฮ วาห์ ทรง เห็นว่า เขา ทัง้ หลาย
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ถ่อมตัวลง พระวจนะของพระเยโฮวาห์ได้มาถึงเชไมอาห์ว่า
“เขา ทัง้ หลาย ได้ ถ่อม ตัว ลง แล้ว เรา จึง จะ ไม่ ทําลาย เขา
แต่เราจะประสาทการช่วยให้พ้น แก่ เขาบ้าง และพระพิโรธ
ของ เรา จะ ไม่ เท ลง มา เหนื อ เยรู ซาเล็ม โดย มือ ของ ชิชัก
8 อย่างไรก็ ดีเขาทัง
้ หลายต้องเป็น ผู้รับ ใช้ของชิชัก เพื่อ เขา
ทัง้ หลาย จะ ได้ ทราบ ความ แตก ต่าง ระหว่าง การ รับ ใช้ เรา
และรับ ใช้ ราชอาณาจักรทัง้ หลายของแผ่น ดิน โลก” 9 ชิชัก
กษั ตริย์แห่งอียป
ิ ต์ จึง ขึ้น มา ต่อสู้เยรู ซาเล็ม พระองค์ทรง
เก็บ เอา ทรัพย์สิน แห่ง พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ วาห์ และ
ทรัพย์สมบัติในพระราชวัง พระองค์ทรงเก็บเอาไปทุกอย่าง
พระองค์ทรงเก็บเอาโล่ ทองคําซึ่งซาโลมอนทรงสร้างไว้นั้น
ไปด้วย 10 และกษั ตริย์เรโหโบอัม ทรงทํา โล่ทองสัมฤทธิขึ
์ ้น
แทน และ ได้ มอบ ไว้ ใน มือ ของ ทหาร รักษา พระองค์ ผู้เฝ้า
ทวาร พระราชวัง 11 และ กษั ตริย์ เสด็จ เข้าไป ใน พระ นิ เวศ
ของพระเยโฮวาห์เมื่อไร ทหารรักษาพระองค์ก็มาถือ โล่นั ้น
แล้ วนํา กลับ ไปเก็บ ไว้ ในห้องทหารรักษาพระองค์ตามเดิม
12 และเมื่อ พระองค์ ทรงถ่อมพระองค์ลง พระพิโรธของพระ
เยโฮวาห์ก็หันไปเสียจากพระองค์ มิได้ทําลายพระองค์อย่าง
สิน
่
ดาห์
้ เชิง ยิง่ กว่านั ้นอีกสภาพการณ์ ก็ยังดีอยูในยู
การสิน
้ พระชนม์ของเรโหโบอัม (1 พกษ 14:31)
กษั ตริยเรโห
์
โบ อัม จึง สถาปนา พระองค์ ขึ้น ใน กรุ ง
เยรู ซาเล็ม และ ทรง ครอบ ครอง เมื่อ เรโห โบ อัม ทรง เริม
่
ครอบครองนั ้นมี พระชนมายุสี่สิบเอ็ด พรรษา และพระองค์
ทรง ครอบ ครอง สิบ เจ็ด ปี ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม อัน เป็น เมือง
ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์ ทรง เลือกสรร ไว้ จาก ตระกูล ต่างๆ ทัง้
สิน
้ ของ อิสราเอล เพื่อ จะ ตัง้ พระนาม ของ พระองค์ไว้ที่ นั ่น
พระมารดา ของ พระองค์ ทรง พระนาม ว่า นา อา มาห์ คน
อัม โมน 14 และ พระองค์ได้ทรง กระทํา การ ชัว่ ร้าย เพราะ
13
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พระองค์ไม่ตัง้ พระทัย ของ พระองค์ที่จะ แสวง หา พระ เย โฮ
วาห์ 15 ส่วนพระราชกิจของเรโหโบอัม ตัง้ แต่ต้นจนสุดท้าย
มิได้บันทึก ไว้ ใน หนั งสือ ของ เชไม อาห์ผู้พยากรณ์ และ ของ
อิดโดผู้ทํานายตามแบบพงศาวดารหรือ มีสงครามเรือ
่ ยไป
อยูร่ ะหว่างเรโหโบอัมและเยโรโบอัม 16 และเรโหโบอัมก็ล่วง
หลับ ไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์ และเขาก็ ฝัง พระศพ
ไว้ ในนครดาวิด และอาบี ยาห์ ราชโอรสของพระองค์ได้ขึ้น
ครอบครองแทนพระองค์

13

1

อาบียาห์ครอบครองเหนื อยูดาห์ (1 พกษ 15:1-2)

ในปีที่สิบ แปด แห่ง รัชกาล ขอ งกษั ตริย์เย โร โบ
อัม อาบี ยาห์ได้เริม
่ ครอบ ครอง เหนื อ ประเทศ ยู ดาห์
2 พระองค์ทรง ครอบ ครอง ใน เยรู ซาเล็ม สาม ปี พระ ชนนี
ของพระองค์มีพระนามว่ามี คายาห์ธด
ิ าของอุรีเอลแห่งกิเบ
อาห์ มีสงคราม ระ หว่า งอาบี ยาห์ และ เย โร โบ อัม 3 อาบี
ยาห์ เสด็จ ออกทํา สงคราม มีกองทัพ ทหารชํานาญศึก เป็น
คนคัด เลือกแล้ว สี่ แสนคน และเยโรโบอัม ได้ ตัง้ แนวรบสู้
กับ พระองค์ ด้วย คน คัด เลือก แล้ว เป็น ทแกล้ว ทหาร แปด
แสน คน 4 และ อาบี ยาห์ ทรง ลุก ยืน อยู่ บน ภู เขา เศ มา รา
อิม ซึ่ง อยู่ ใน ถิน
่ เทือก เขา เอ ฟ รา อิม และ ตรัสว่า “ข้า แต่
เย โร โบ อัม และ อิสราเอล ทัง้ ปวง ขอ ฟัง ข้าพเจ้า 5 ไม่ควร
หรือ ที่ ท่าน ทัง้ หลาย จะ รู ว่้ า พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า แห่งอิส
รา เอ ล พระราชทาน ตํา แหน่ งกษั ตริย์ เหนื ออิส รา เอล เป็น
นิ ตย์แก่ดาวิด และลูก หลานของพระองค์ โดยพันธสัญญา
เกลือ 6 ถึงกระนั ้นเยโรโบอัมบุตรชายเนบัท ข้าราชการของ
ซาโลมอนโอรสของดาวิด ได้ลุกขึ้นกบฏต่อเจ้านายของตน
7 และมีคนถ่อยคนอันธพาลบางคนมัว
่ สุ มกันกับเขาและขัน
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สู้ กับ เรโหโบอัม โอรสของซาโลมอน เมื่อ เรโหโบอัม ยัง เด็ก
อยู่ และใจอ่อนแอต้านทานไม่ไหว 8 และบัดนี้ ท่านคิด ว่า จะ
ต่อต้านราชอาณาจักรของพระเยโฮวาห์ซ่ึงอยู่ในมือของลูก
หลานของดาวิด เพราะท่านทัง้ หลายเป็น คนหมู่ใหญ่และมี
ลูกวัวทองคําซึ่งเยโรโบอัมสร้างไว้ให้ท่านเป็นพระ 9 ท่านทัง้
หลายมิได้ขับ ไล่ปุโรหิต ของพระเยโฮวาห์ ลูก หลานของอา
โรน และคนเลวีออกไป และตัง้ ปุโรหิต สําหรับ ตนเองอย่าง
ชนชาติ ทัง้ หลาย หรือ ผู้ใด ที่ นํา วัว หนุ่ม และ แกะ ผู้เจ็ด ตัว
มาชําระตัว ให้บริสุทธิไว้
์ จะได้ เป็น ปุโรหิต ของสิง่ ที่ไม่ใช่พระ
10 แต่สําหรับ เรา ทัง
้ หลาย พระ เย โฮ วาห์ ทรง เป็น พระเจ้า
ของ เรา ทัง้ หลาย และ เรา ทัง้ หลาย มิได้ทอด ทิง้ พระองค์
เรามีปุโรหิต ผู้ปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์ เป็น ลูก หลานของอา
โรน ทังม
้ ีคนเลวี ทํางานหน้าที่ ของเขาทัง้ หลาย 11 เขาถวาย
เครือ
่ ง เผา บูชา แด่ พระ เย โฮ วาห์ทุก เช้า ทุก เย็น ทัง้ เครือ
่ ง
หอม ตัง้ ขนมปังหน้าพระพักตร์บนโต๊ะบริสุทธิ์ และดูแลคัน
ประทีป ทองคํา พร้อม ทัง้ ตะเกียง เพื่อ ให้ประทีป ลุก อยูทุ
่ ก
เย็น เพราะเราได้ รก
ั ษาพระบัญชากําชับ ของพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเรา แต่ท่านได้ทอดทิง้ พระองค์เสีย 12 และดูเถิด
พระเจ้า ทรงอยู่ กับ เรา ทรงเป็น ผู้ บังคับ บัญชาของเรา และ
ปุโรหิต ของพระองค์พร้ อมกับ แตรศึก พร้อมที่ จะเป่า เรียก
ทํา สงครามต่อ สู้ กับท่าน โอ ข้า แต่ ประชาชนอิสราเอล ขอ
อย่า ต่อสู้ กับ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของท่าน
เพราะท่านจะชนะไม่ได้” 13 เยโรโบอัมได้ส้องสุมผู้คนไว้เพื่อ
จะอ้อมมาหาเขาจากเบื้องหลัง ดังนั ้นกองทหารของท่านจึง
อยูข
่ ้างหน้ายูดาห์ และกองซุ่มก็อยูข้
่ างหลังเขา 14 และเมื่อยู
ดาห์มองดูข้างหลัง ดูเถิด การศึกก็อยูข้
่ างหน้าและข้างหลัง
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เขา และเขาทัง้ หลายก็ รอ
้ งทูลต่อพระเยโฮวาห์ และบรรดา
ปุ โรหิตก็เป่า แตร 15 แล้ว คน ของ ยู ดาห์ก็ตะเบ็ง เสียง ร้อง
ทํานองศึกและเมื่อคนยูดาห์ตะโกน อยูมาพระเจ้
่
าทรงให้เย
โรโบอัม และอิสราเอลทัง้ ปวงพ่ายแพ้ ไปต่อ อาบี ยาห์ และยู
ดาห์ 16 คนอิสราเอลได้หนี ต่อ หน้า ยู ดาห์ และพระเจ้า ทรง
มอบเขาไว้ในมือของเขาทัง้ หลาย 17 อาบียาห์และประชาชน
ของพระองค์ก็ฆ่า เขาเสีย มากมาย คนอิสราเอลที่ คัด เลือก
แล้ว จึง ล้ม ตาย ห้า แสน คน 18 นี่ แหละ คน อิสราเอล ก็ถูก
ปราบ ปราม ใน ครัง้ นั ้น และ คน ยู ดาห์ก็ชนะ เพราะ เขา พึ่ง
พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของ เขา 19 และ อาบี
ยาห์ได้ติดตามเยโรโบอัม และยึด เอาหัว เมืองจากพระองค์
คือ เมืองเบธเอลกับ ชนบทของเมืองนั ้น และเยชานาห์ กับ
ชนบทของเมืองนั ้น และเอโฟรนกับชนบทของเมืองนั ้น
การสิน
้ พระชนม์ของเยโรโบอัม (1 พกษ 14:19-20)
เย โร โบ อัม มิได้ฟื้ น อํานาจ ของ พระองค์ ใน รัช สมัย
ขอ งอาบี ยาห์ และ พระ เย โฮ วาห์ ทรง ประหาร พระองค์
พระองค์ก็สิน
้ พระชนม์
20

ครอบครัวของอาบียาห์
แต่อาบี ยาห์ก็มีอํานาจ ยิง่ ขึ้น และ มีมเหสีสิบสี่องค์
ให้กําเนิ ด โอรส ยีสิ
่ บ สอง องค์ และ ธิดา สิบ หก องค์ 22 ราช
กิจ นอก นั ้น ขอ งอาบี ยาห์ วิธการ
ี
และ พระ ดํารัส ของ
พระองค์ได้บันทึกไว้ในหนั งสือของผู้พยากรณ์ อิดโด
21

14

การ สิน
้ พระชนม์ ขอ งอาบี ยาห์ อาสา ขึ้น ครอง แทน (1
พกษ 15:7-10)
1 อาบี ยาห์ จึง ล่วง หลับ ไป อยู่ กับ บรรพบุรุษ ของ พระองค์
เขา ก็ ฝัง พระ ศพ ไว้ ใน นคร ดา วิด และ อาสา โอรส ของ
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พระองค์ได้ขึ้นครองแทนพระองค์ ในรัชกาลของอาสาแผ่น
ดิน ได้ สงบ อยูสิ
่ บปี 2 และ อาสา ทรง กระทํา สิง่ ที่ดีและ
ชอบ ใน สาย พระ เนต รพ ระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ พระองค์
3 พระองค์ทรงกําจัดแท่นบูชาพระต่างด้าวและปูชนียสถาน
สูง ทัง้ หลาย และ พัง เสา ศักดสิ
ิ์ ทธิลง
และ ได้โค่น เสา รู ป
์
4
เคารพ เสีย และ ทรง บัญชา ให้ยูดาห์ แสวง หา พระ เย โฮ
วาห์ พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของ ตน และ ให้ รก
ั ษา พระ ราช
5
บัญญัติและ พระ บัญญัติ พระองค์ทรง กําจัด ปูชนีย สถาน
สูง และ แท่น เครือ
่ ง หอม ออก เสีย จาก หัว เมือง ทัง้ สิน
้ ของ
ยู ดาห์ด้วย และ ราช อาณาจักร ก็ได้สงบ อยูภาย
่
ใต้พระองค์
6 พระองค์ทรง สร้าง หัว เมือง ที่มีป้ อม ใน ยู ดาห์ เพ ราะ
แผ่นดินก็สงบ พระองค์มิได้ทําสงครามในปีเหล่านั ้น เพราะ
พระ เย โฮ วาห์ ทรง ประทาน การ หยุด พัก สงบ แก่พระองค์
7 และ พระองค์ ตรัส กับ ยู ดาห์ว่า “ให้เรา ทัง
้ หลาย สร้าง หัว
เมือง เหล่า นี้ ล้อม ด้วย กําแพง หอคอย ประตู เมือง และ
ดาน แผ่น ดิน ยัง เป็น ของ เรา เพราะ เรา ได้ แสวง หา พระ
เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ เรา เรา ได้ แสวงหา พระองค์ และ
พระองค์ได้ทรง ประทาน การ หยุด พัก สงบ ทุกด้าน” เขา ทัง้
หลาย จึง สร้าง และ จําเริญ ขึ้น 8 และ อาสา ทรง มี กองทัพ
สรรพด้วยโล่ใหญ่และหอกจากยูดาห์สามแสนคน และจาก
เบนยามินซึ่งถือโล่และโก่งธนูสองแสนแปดหมื่นคน ทัง้ สิน
้
เป็นทแกล้วทหาร
การชนะยิง่ ใหญ่ของอาสาเหนื อเศ-ราห์ (2 พศด 16:8)
9 เศ-ราห์ ชาว เอธิโอเปี ย ได้ ออก มา ต่อสู้ กับ เขา ทัง
้ หลาย
ด้วยกองทัพ หนึ่ ง ล้านคน และรถรบสามร้อยคัน มาถึง เมือ
งมาเร ชาห์ 10 และ อาสา ทรง ยก ออก ไป ปะทะ กับ เขา และ
เขา ทัง้ หลาย ก็ ตัง้ แนวรบ ใน หุบ เขา เศฟาธาห์ที่มา เร ชาห์
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11 และอาสาร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ว่า

“ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ไม่มีผู้ใด ช่วย ได้ อย่าง พระองค์ ใน
การ สู้ รบ กัน ระหว่าง ผู้ที่มีกําลังกับ ผู้ที่ไม่มีกําลัง โอ ข้า แต่
พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้า พระองค์ทัง้ หลาย ขอทรงช่วย
พวกข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ ทัง้ หลายพึ่งพระองค์ ข้า
พระองค์ ทัง้ หลาย มา ต่อสู้ กับ ชน หมู่ใหญ่นี้ ใน พระนาม ของ
พระองค์ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงเป็น พระเจ้า
ของ ข้า พระองค์ทัง้ หลาย ขอ อย่า ให้มนุษย์ชนะ พระองค์”
12 พระเยโฮวาห์ จึง ทรงให้ ชาวเอธิโอเปี ย พ่ายแพ้ ต่อ อาสา
และต่อ ยู ดาห์ และชาวเอธิ โอเปียก็หนี ไป 13 อาสาและพล
ที่อยูกั
่ บ พระองค์ก็ไล่ตาม เขา ไป ถึง เมือง เก-ราร์ และ ชาว
เอ ธิ โอ เปียล้ม ตาย มาก จน ไม่ เหลือ สัก ชีวต
ิ เดียว เพราะ
เขา ได้ แตก พ่าย ต่อ พระ พักตร์ พระ เย โฮ วาห์ และ กองทัพ
ของพระองค์ คนยู ดาห์ได้เก็บ ของที่ รบ
ิ ได้ มากมายนั กหนา
14 และ เขา ก็โจมตีบรรดา หัว เมือง รอบ เมือง เก-ราร์ เพราะ
ว่า ความกลัว พระเยโฮวาห์ นั้น มาครอบเขาทัง้ หลาย เขาได้
ปล้น หัว เมืองทัง้ สิน
ิ ได้ ในนั ้น มาก 15 และ
้ เพราะมี ของที่ รบ
เขาได้โจมตีเต็นท์ของผู้ที่มีวัว และเอาแกะไปมากมายและ
อูฐด้วย แล้วเขาก็กลับไปยังเยรู ซาเล็ม

15
ผู้พยากรณ์ อาซาริยาห์เตือนอาสา
1 พระ วิญญาณ ของ พระเจ้า เสด็จ มาส ถิตกับ อา ซา ริ
ยาห์บุตร ชาย โอ เดด 2 และ ท่าน ออก ไป เฝ้า อาสา ทูล
พระองค์ว่า “ข้า แต่อาสา และ ยู ดาห์ กับ เบน ยา มิ นทัง้ ปวง
ขอจงฟัง ข้าพเจ้า พระเยโฮวาห์ ทรงสถิตกับท่า นทัง้ หลาย
ต่อ เมื่อ ท่าน ทัง้ หลาย อยู่ กับ พระองค์ ถ้า ท่าน ทัง้ หลาย
แสวงหาพระองค์ ท่านก็จะพบพระองค์ แต่ถ้าท่านทัง้ หลาย
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ทอด ทิง้ พระองค์ พระองค์จะ ทรง ทอด ทิง้ ท่าน ทัง้ หลาย
3 อิสราเอลอยูป
่ ราศจากพระเจ้าเที่ยงแท้เป็นเวลานาน และ
ไม่มีปุโรหิต ผู้สัง่ สอน และไม่มีพระราชบัญญัติ 4 แต่เมื่อ ถึง
คราวเขาทุกข์ยากลําบาก เขาหันมาหาพระเยโฮวาห์พระเจ้า
แห่งอิส ราเอลและแสวงหาพระองค์ เขาทัง้ หลายก็ พบพระ
องค์ 5 ในสมัยนั ้นไม่มีสันติภาพแก่ผู้ที่ออกไปหรือผู้ที่เข้ามา
เพราะมี การวุน
่ วายอยู่ มากมายรบกวนชาวเมือง ทัง้ หลาย
นั ้น 6 เขาแตกแยกกัน เป็น พวกๆ ประชาชาติต่อ ประชาชาติ
และเมืองต่อเมือง เพราะพระเจ้าทรงรบกวนเขาด้วยความ
ทุกข์ยากทุกอย่าง 7 แต่ท่านทัง้ หลายจงกล้าหาญ อย่าให้มือ
ของท่านอ่อนลง เพราะว่ากิจการของท่านจะได้รบ
ั บําเหน็ จ”
8

อาสานําการปฏิรู ปและการฟื้ นฟูใหม่มาสู่ประเทศ

เมื่อ อาสาทรงสดับ ถ้อยคํา เหล่า นี้ คือ คํา พยากรณ์ ของ
โอ เดด ผู้พยากรณ์ พระองค์ก็ทรง มี พระทัย กล้า ขึ้น ทรง
กําจัด สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียน จาก แผ่น ดิน ยู ดาห์ และ เบน
ยา มิน สิน
้ และ จาก หัว เมือง ซึ่ง พระองค์ ยึด มา ได้ จาก ถิน
่
เทือก เขา เอ ฟ รา อิม และ พระองค์ ทรง ซ่อมแซม แท่น บูชา
ของ พระ เย โฮ วาห์ ซึ่ง อยูหน
่ ้า มุข พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ
วาห์ 9 และ พระองค์ ทรง รวบรวม ยู ดาห์ และ เบน ยา มิ นทัง้
ปวง และคนเหล่า นั ้น จากเอฟราอิม มนัส เสห์ และจากสิ
เม โอน ผู้อาศัย อยู่ กับ เขา ทัง้ หลาย เพราะ คน เป็น จํานวน
มากได้หลบหนี มาหาพระองค์ จากอิสราเอล เมื่อ เขาเห็นว่า
พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของพระองค์ สถิตกับ พระองค์ 10 เขา
ทัง้ หลาย ชุมนุมกันที่ เยรู ซาเล็ม ใน เดือน ที่ สาม ของ ปีที่สิบ
ห้า ใน รัชกาล ของ อาสา 11 เขา ทัง้ หลาย ถวาย สัตว บูชา แด่
พระ เย โฮ วาห์ ใน วัน นั ้น จาก ข้าว ของ ที่ เขา ได้ ริบ มา มีวัว
ผู้เจ็ ดร้อยตัว และแกะเจ็ด พัน ตัว 12 และเขาก็เข้า ทํา พันธ
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สัญญาที่ จะแสวงหาพระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ
ของเขาด้วย สุดจิต สุดใจ ของเขา 13 และว่า ผู้ ใดที่ไม่แสวง
หา พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า แห่งอิส รา เอ ล ควร จะ มี โทษ ถึง
ตาย ไม่ว่า เล็ก หรือ ใหญ่ ชาย หรือ หญิง 14 เขา ทัง้ หลาย ได้
กระทํา สัตย์ ปฏิญาณต่อ พระเยโฮวาห์ด้วยเสียงอัน ดัง และ
ด้วย เสียง โห่ร้อง และ ด้วย เสียง แตร และ แตร ทอง เหลือง
ขนาด เล็ก 15 และ ยู ดาห์ ทัง้ ปวง ก็ เปรม ปรีดิ์ เพราะ สัตย์
ปฏิญาณนั ้น เพราะเขาทัง้ หลายได้ ปฏิญาณด้วยสุดใจของ
เขา และ ได้ แสวงหา พระองค์ ด้วย สิน
้ ความ ปรารถนา ของ
เขา และเขาทัง้ หลายก็ พบพระองค์ และพระเยโฮวาห์ ทรง
ประทาน ให้ เขา หยุด พัก สงบ รอบ ด้าน 16 แม้ว่า มา อา คาห์
พระมารดา ขอ งกษั ตริย์อาสา พระองค์ก็ทรง ถอด เสีย จาก
เป็น พระ ราช ชนนี เพราะ พระนาง ได้ กระทํา รู ป เคารพ อัน
น่า เกลียด น่าชัง ใน เสา รู ป เคารพ อาสา ทรง โค่นรูป เคารพ
ของ พระนาง ลง และ บด และ เผา เสีย ที่ ลํา ธาร ขิด โรน
17 แต่ยังมิได้กําจัด ปูชนีย สถาน สู ง ออก เสีย จาก อิสราเอล
อย่างไร ก็ ดีพระทัย ของ อาสา ก็บริสุทธิตลอด
รัช สมัย ของ
์
18
พระองค์
และ พระองค์ ทรง นํา ของ อุทิศ ถวาย ของ ราช
บิดาของพระองค์ และข้าวของที่พระองค์เองทรงอุทิศถวาย
มี เงิน และ ทองคํา และ เครือ
่ ง ใช้เข้า ไป ใน พระ นิ เวศ ของ
19
พระเจ้า และไม่มีสงครามอีก จนปีที่สามสิบ ห้า ในรัชกาล
ของอาสา

16

สงครามระหว่างอาสากับบาอาชา (1 พกษ 15:16-22)
ในปีที่สามสิบ หก แห่ง รัชกาล อาสา บา อา ชา
กษั ตริย์แห่งอิส รา เอล ขึ้น มา ต่อสู้ กับ ยู ดาห์ และ ได้ สร้าง
เมืองรามาห์ เพื่อ ว่า พระองค์ จะมิ ทรงให้ คนหนึ่ ง คนใดออก
1

2 พงศาวดาร 16:2

39

2 พงศาวดาร 16:9

ไปหรือ เข้า มาหาอาสากษั ตริย์ ของยู ดาห์ 2 แล้ วอาสาทรง
เอา เงิน และ ทองคํา จาก คลัง ของ พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ
วาห์ และ ราช สํานั ก และ ส่ง ไป ให้ เบน ฮา ดัด กษั ตริย์แห่ง
ซีเรีย ผู้ ประทับ ในเมือ งดามัสกัสว่า 3 “ขอให้มีสัญญาไมตรี
ระหว่างข้าพเจ้าและท่านดังที่มีอยูกั
่ บพระชนกของข้าพเจ้า
และพระชนกของท่าน ดูเถิด ข้าพเจ้า ได้ ส่ง เงิน และทองคํา
มายัง ท่าน ขอเสด็จ ไปทําลายสัญญาไมตรีของท่านซึ่งมี กับ
บา อา ชา กษั ตริย์แห่งอิส รา เอล เพื่อ เขา จะ ถอยทัพ ไป จาก
ข้าพเจ้า” 4 และ เบน ฮา ดัด ทรง เชื่อ ฟัง กษั ตริย์อาสา และ
ส่ง ผู้ บังคับ บัญชา กองทัพ ของ พระองค์ ไป ต่อสู้ กับ หัว เมือง
ของอิสราเอล และเขาทัง้ หลายโจมตี เมือ งอิโยน ดาน เอเบ
ลมาอิม และหัวเมืองคลังหลวงทัง้ สิน
้ ของนั ฟทาลี 5 และต่อ
มาเมื่อ บาอาชาทรงได้ยน
ิ เรือ
่ งนั ้น พระองค์ทรงหยุด สร้าง
เมืองรามาห์ และให้ พระราชกิจ ของพระองค์หยุด ยัง้ 6 แล้
วกษั ตริย์ อาสาทรงนํา ยู ดาห์ทัง้ สิน
้ และเขาทัง้ หลายขนหิน
ของเมืองรามาห์ และเครือ
่ งไม้ ของเมืองนั ้น ซึ่ง บาอาชาใช้
สร้างอยูนั
่ ้น และเอามาสร้างเมืองเกบาและเมืองมิสปาห์
พระเจ้าทรงติเตียนอาสาเรือ
่ งการประนี ประนอม
ครัง้ นั ้น ฮา นา นี ผู้ทํานาย ได้ มา เฝ้า อา สาก ษั ตริย์ ของ
ยู ดาห์ และ ทูล พระองค์ว่า “เพราะ ท่า นพึ่ งกษั ตริย์ ของ
ซีเรีย และ มิได้พึ่ง พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน เพราะ
ฉะนั ้น กองทัพ ขอ งกษั ตริย์ซีเรีย จึง ได้ หลุด พ้นมือ ท่าน ไป
8 คนเอธิโอเปี ย และชาวลิบนีไม่เป็ นกองทัพ มหึมา มีรถรบ
และ พล ม้า มาก เหลือ หลาย หรือ แต่เพราะ ท่าน พึ่ง พระ เย
โฮ วาห์ พระองค์ทรง มอบ เขา ทัง้ หลาย ไว้ ใน มือ ของ ท่าน
9 เพราะว่า พระเนตรของพระเยโฮวาห์ ไปมาอยู่ เหนื อ แผ่น
ดิน โลก ทัง้ สิน
้ เพื่อ สําแดง ฤทธา นุ ภาพ ของ พระองค์ โดย
7
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เห็น แก่ผู้เหล่านั ้นที่มีใจ จริง ต่อ พระองค์ ใน เรือ
่ ง นี้ ท่าน ได้
กระทํา การอย่างโง่เขลา เพราะตัง้ แต่นี้ ไปท่านจะมี การศึก
สงคราม” 10 และอาสาก็ทรงกริว้ ต่อผูท
้ ํานายนั ้น และจับเขา
จําไว้ในคุก เพราะพระองค์ทรงเกรีย
้ วกราดแก่เขาในเรือ
่ งนี้
และอาสาทรงข่มเหงประชาชนบางคนในเวลาเดียวกัน นั ้น
ด้วย 11 และดูเถิด พระราชกิจของอาสา ตัง้ แต่ต้นจนสุดท้าย
ได้บันทึกไว้ในหนั งสือของกษั ตริย์แห่งยูดาห์และอิสราเอล
การสิน
้ พระชนม์ของอาสา (1 พกษ 15:23-24)
ในปีที่สามสิบ เก้า แห่ง รัชกาล ของ พระองค์ อาสา ทรง
เป็นโรคที่พระบาทของพระองค์ และโรคของพระองค์ก็ร้าย
แรง แม้เป็น โรค อยูพระองค์
่
ก็มิได้ทรง แสวง หา พระ เย โฮ
วาห์ แต่ได้แสวงหา ความ ช่วย เหลือ จาก แพทย์ 13 และ
อาสา ทรง ล่วง หลับ ไป อยู่ กับ บรรพบุรุษ ของ พระองค์
สิน
้ พระชนม์ในปีที่ สี่สิบ เอ็ด แห่ง รัชกาล ของ พระองค์
14 เขา ทัง
้ หลาย ฝัง พระ ศพ ไว้ ใน อุโมงค์ ของ พระองค์ ซึ่ง
พระองค์ได้สกัดออกเพื่อพระองค์ในนครดาวิด เขาวางพระ
ศพ ของ พระองค์ไว้บน แท่น ซึ่งมี เครือ
่ ง หอม ต่างๆ เต็ม ไป
หมด ซึ่งช่างปรุ งเครือ
่ งหอมได้ปรุ งไว้ และเขาทัง้ หลายก็ก่อ
เพลิงใหญ่โตถวายพระเกียรติพระองค์
12

17
เยโฮชาฟัทครอบครองแทนอาสา (1 พกษ 15:24)
เยโฮชาฟัทโอรสของพระองค์ ครอบครองแทนพระองค์
และ ทรง เสริม กําลัง พล ต่อสู้อิสราเอล 2 พระองค์ทรง วาง
กําลัง พล ไว้ ใน หัว เมือง ที่มีป้อม ทัง้ ปวง ของ ยู ดาห์ และ
ทรง ตัง้ ทหาร ประจํา ป้อม ใน แผ่น ดิน ยู ดาห์ และ ใน หัว
เมือง เอ ฟ รา อิม ซึ่ง อาสา ราช บิดา ของ พระองค์ได้ยึด ไว้
1
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3

พระเยโฮวาห์ ทรงสถิตกับเยโฮชาฟัท เพราะพระองค์ ทรง
ดําเนิ น ใน ทาง เบื้อง ต้นๆ ของ ดา วิด ราช บิดา ของ พระองค์
พระองค์มิได้ทรง แสวงหา พระ บา อัล 4 แต่ได้แสวง หา พระ
เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ พระ ราช บิดา ของ พระองค์ และ
ดําเนิ น ใน พระ บัญญัติของ พระองค์ มิได้ทรง ดําเนิ น ตาม
การกระทํา ของอิสราเอล 5 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ ทรง
สถาปนา ราช อาณาจักร ไว้ ใน พระหัตถ์ ของ พระองค์ และ
สิน
่ ง บรรณาการ มา ถวาย เย โฮ ชา ฟัท
้ ทัง้ ยู ดาห์ก็นํา เครือ
พระองค์จึงมีทรัพย์มัง่ คัง่ อย่างยิง่ และมีเกียรติมาก
การฟื้ นฟูกันใหม่ในสมัยเยโฮชาฟัท
พระทัย ของพระองค์เข้ม แข็ง ขึ้น ในพระมรรคาของพระ
เยโฮวาห์ พระองค์จึง ทรงกําจัด ปูชนีย สถานสูง และบรรดา
เสา รู ป เคารพ เสีย จาก ยู ดาห์ 7 ในปีที่สาม แห่ง รัชกาล ของ
พระองค์ พระองค์ทรงใช้เจ้านายของพระองค์คือ เบนฮาอิล
โอบาดีห์ เศคาริยาห์ เนธัน เอล และมี คายาห์ ไปสัง่ สอนใน
หัวเมืองของยูดาห์ 8 และคนเลวีไปกับเขาด้วยคือ เชไมอาห์
เนธานิ ยาห์ เศบาดิยาห์ อาสาเฮล เชมิราโมท เยโฮนาธัน อา
โดนี ยาห์ โทบียาห์ และโทบาโดนิ ยาห์ คนเลวี และพร้อมกับ
คนเหล่านี้ มี เอลี ชามา และเยโฮรัม ผู้เป็นปุโรหิต 9 และเขา
ทัง้ หลายได้ สัง่ สอนในยู ดาห์ มีหนังสือ พระราชบัญญัติของ
พระเยโฮวาห์ ไปกับ เขาด้วย เขาเที่ยวไปทัว่ หัว เมืองทัง้ สิน
้
แห่งยูดาห์ และได้สัง่ สอนประชาชน
6

พระเจ้าทรงเสริมกําลังให้เยโฮชาฟัท
ความหวาดกลัวอัน มาจากพระเยโฮวาห์ ตกอยู่ เหนื อ
บรรดา ราช อาณาจักร แห่ง แผ่น ดิน ต่างๆ ที่อยูรอบ
่
ยู ดาห์
11
และเขาทัง้ หลายมิได้ทํา สงครามกับเยโฮชาฟัท คนฟี ลิ
สเตียบางพวกได้ นํา ของกํานั ล มาถวายเยโฮชาฟัท และนํา
เงินมาเป็นบรรณาการ และพวกอาระเบียได้นําฝูงแพะแกะ
10
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คือ แกะผู้เจ็ด พัน เจ็ด ร้อยตัว และแพะผู้เจ็ด พัน เจ็ด ร้อยตัว
มาถวายพระองค์ 12 และเยโฮชาฟัท ทรงเจริญ ใหญ่ ยงิ่ ขึ้น
เป็นลําดับ พระองค์ทรงสร้างป้อมและหัวเมืองคลังหลวงไว้
ในยู ดาห์ 13 และพระองค์ ทรงมี พระราชกิจ มากมายในหัว
เมืองของยู ดาห์ พระองค์ทรงมี ทหารเป็น ทแกล้ว ทหารใน
กรุ ง เยรู ซาเล็ม 14 ต่อ ไปนี้ เป็น จํานวนตามเรือนบรรพบุรุษ
ของเขาคือ ของยู ดาห์ ผู้บังคับ บัญชากองพันมี อัด นาห์ผู้
บังคับบัญชา พร้อมกับทแกล้วทหารสามแสนคน 15 ถัดเขา
ไป คือ เย โฮ ฮา นั น ผู้บังคับ บัญชา พร้อม กับ สอง แสน แปด
หมื่น คน 16 และถัด เขาไปคือ อามัสยาห์ บุตรชายศิค รี เป็น
คน อาสา สมัคร เพื่อ การ ปรน นิ บัติพระ เย โฮ วาห์พร้ อม กับ
ทแกล้ว ทหารสองแสนคน 17 ของเบนยามิ น คือ เอลียาดา
ทแกล้ว ทหาร พร้อม กับ คน สอง แสน สรรพ ด้วย ธนู และ โล่
18 และ ถัด เขา ไป คือ เย โฮ ซา บาด พร้ อม กับ คน ติด อาวุธ
หนึ่ งแสนแปดหมื่นคน 19 เหล่านี้ เป็นข้าราชการของกษั ตริย์
นอกเหนื อ จากผู้ที่กษั ตริยทรงวางไว้
์
ในหัว เมืองที่มีป้อมทัว่
ตลอดแผ่นดินยูดาห์

18
เยโฮชาฟัททรงเป็นพันธมิตรกับอาหับ (1 พกษ 22:2)
ฝ่าย เย โฮ ชา ฟัท ทรง มีทรัพย์มัง่ คัง่ และ เกียรติใหญ่ยิง่
และ พระองค์ ทรง กระทํา ให้ เป็น ทอง แผ่น เดีย วกันกับ อา
หับ 2 ครัน
้ ล่วง มา หลาย ปีพระองค์เสด็จ ลง ไป เฝ้า อา หับ
ใน สะ มา เรีย และ อา หับ ทรง ฆ่า แกะ และ วัว มากมาย
สําหรับ พระองค์ และสําหรับ พลที่มากับ พระองค์ และทรง
ชักชวน พระองค์ให้ขึ้น ไป ต่อสู้ กับ รา โม ทกิ เลอ าด 3 อา หับ
กษั ตริย์แห่งอิส รา เอล ตรัส กับ เย โฮ ชา ฟัทกษั ตริย์แห่ง ยู
ดาห์ว่า “ท่าน จะ ไป กับ ข้าพเจ้า ยัง รา โม ทกิ เลอ าด หรือ”
1
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พระองค์ทูล ตอบ พระองค์ว่า “ข้าพเจ้า ก็ เป็น อย่าง ที่ ท่าน
เป็น ประชาชนของข้าพเจ้าก็ เป็นดังประชาชนของท่าน เรา
จะ อยู่ กับท่าน ใน การ สงคราม” 4 และ เย โฮ ชา ฟัท ตรัส กับ
กษั ตริย์แห่งอิส ราเอลว่า “ขอสอบถามดู พระดํารัส ของพระ
เยโฮวาห์วัน นี้ เสียก่อน” 5 แล้ วกษั ตริย์แห่งอิส ราเอลก็ เรียก
ประชุม พวก ผู้พยากรณ์ ประมาณ สี่ ร้อย คน ตรัส กับ เขา ว่า
“ควรที่ เราจะไปตี ราโมทกิ เลอาดหรือ หรือ เราไม่ ควรไป”
และเขาทัง้ หลายทูลตอบว่า “ขอเชิญเสด็จขึ้นไปเถิด เพราะ
พระเจ้า จะทรงมอบไว้ ในพระหัตถ์ ของกษั ตริย์” 6 แต่เยโฮ
ชา ฟัท ทูล ว่า “ที่ นี่ ไม่มีผู้พยากรณ์ ของ พระ เย โฮ วาห์อีก สัก
คน หนึ่ ง หรือ ซึ่ง เรา จะ สอบถาม ได้” 7 และ กษั ตริย์แห่งอิส
รา เอล ทูล เย โฮ ชาฟัทว่า “ยังมี ชาย อีก คน หนึ่ ง ซึ่ง เรา จะ
ให้ ทูล ถาม พระ เย โฮ วาห์ได้ แต่ข้าพเจ้า ชัง เขา เพราะ เขา
พยากรณ์ แต่ความ ร้าย เสมอ ไม่เคย พยากรณ์ ความ ดีเกี่ย
วกับ ข้าพเจ้า เลย คน นั ้น คือมี คา ยาห์บุต รอิ มลาห์” และ
เย โฮ ชา ฟัท ทูล ว่า “ขอก ษั ตริย์ อย่า ตรัสดัง่ นั ้น เลย” 8 แล้
วกษั ตริย์แห่งอิส รา เอล จึง เรียก มหาดเล็ก คน หนึ่ ง เข้า มา
และ ตรัสสัง่ ว่า “ไป พา มี คา ยาห์บุต รอิ มลาห์ มา เร็วๆ”
9 ฝ่า ยกษั ตริย์แห่งอิส ราเอลและเยโฮชาฟัทกษั ตริย์แห่งยู
ดาห์ ต่างประทับ บนพระที่นั ่ง ทรงฉลองพระองค์ ณ ที่ว่าง
ตรง ทาง เข้า ประตู เมือง สะ มา เรีย และ ผู้พยากรณ์ ทัง้ ปวง
ก็พยากรณ์ ถวายอยู่ 10 และเศเดคียาห์บุตรชายเคนาอะนาห์
จึง เอาเหล็ก ทํา เป็น เขา และพูด ว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสดัง
นี้ ว่า ‘ด้วยสิง่ เหล่า นี้ เจ้าจะผลัก คนซีเรีย ไปจนเขาทัง้ หลาย
ถูก ทําลาย’ ” 11 และบรรดาผู้พยากรณ์ ก็พยากรณ์ อย่างนั ้น
ทูล ว่า “ขอเสด็จ ขึ้น ไปราโมทกิ เลอาดเถิด และจะมีชัยชนะ
เพราะพระเยโฮวาห์ จะทรงมอบเมืองนั ้น ไว้ ในพระหัตถ์ ขอ
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งกษั ตริย์”
ผู้พยากรณ์ มีคา ยาห์พยากรณ์ ถึง การ สิน
้ พระชนม์ ของ
อาหับ (1 พกษ 22:13-28)
12 และผู้ ส่ ือสารผู้ ไปตามมี คายาห์ได้บอกท่านว่า “ดูเถิด
ถ้อยคํา ของ บรรดา ผู้พยากรณ์ ก็พูด สิง่ ที่ดีแก่กษั ตริยดุ
์ จ
ปาก เดียวกัน ขอ ให้ถ้อยคํา ของ ท่าน เหมือน อย่าง ถ้อยคํา
ของ คน หนึ่ ง ใน พวก นั ้น และ พูด แต่สิ่ง ที่ดี ” 13 แต่มีคา
ยาห์ ตอบ ว่า “พระ เย โฮ วาห์ ทรง พระชนม์อยูแน่
่ ฉั นใด
พระเจ้า ของ ข้าพเจ้า ตรัสว่า อย่างไร ข้าพเจ้า จะ พูดอย่าง
นั ้น” 14 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 จะ มีชัยชนะ เขา ทัง้ หลาย จะ
ถูก มอบ ไว้ ใน พระหัตถ์ ของ พระองค์” 15 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”
16 และท่านทูล ว่า “ข้า พระองค์ได้เห็น คนอิสราเอลทัง
้ ปวง
กระจัดกระจายอยูบ
่ นภูเขา อย่างแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยง และพระ
เยโฮวาห์ตรัสว่า ‘คนเหล่านี้ ไม่มีนาย ให้เขาต่างกลับยังเรือน
ของ ตน โดย สันติภาพ เถิด’ ” 17 กษั ตริยแห่
์ งอิส รา เอล จึง
ทูล เย โฮ ชาฟัทว่า “ข้าพเจ้า มิได้บอก ท่าน แล้ว หรือ ว่า เขา
จะไม่พยากรณ์ สิ่งดีเกี่ย วกับ ข้าพเจ้า เลย แต่สิ่ง ชัว่ ร้ายต่าง
หาก” 18 และมี คายาห์ ทูล ว่า “ฉะนั ้น ขอสดับ พระวจนะของ
พระ เย โฮ วาห์ ข้า พระองค์ได้เห็ นพ ระ เย โฮ วาห์ ประทับ บน
พระที่นั่ง ของพระองค์ และบรรดาบริวารแห่งฟ้า สวรรค์ ยน
ื
ข้างๆพระองค์ ข้างขวาพระหัตถ์ และข้างซ้าย 19 และพระเย
โฮวาห์ตรัสว่า ‘ผู้ใดจะเกลี้ย กล่อมอาหับ กษั ตริย์แห่งอิส รา
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เอล เพื่อ เขา จะ ขึ้น ไป และ ล้ม ลง ที่ รา โม ทกิ เลอ าด’ บ้าง ก็
ทูลอย่างนี้ บ้างก็ทูลอย่างนั ้น 20 แล้วมีวญ
ิ ญาณดวงหนึ่ งมา
ข้างหน้า เฝ้า ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ทูล ว่า ‘ข้า พระองค์
จะ เกลี้ย กล่อม เขา เอง’ และ พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ เขา ว่า
‘จะ ทํา อย่างไร’ 21 และ เขา ทูล ว่า ‘ข้า พระองค์ จะ ออก ไป
และจะเป็นวิญ ญาณมุสาอยู่ในปากของผู้พยากรณ์ ของเขา
ทุก คน’ และ พระ เย โฮ วาห์ตรัสว่า ‘เจ้า ไป เกลี้ย กล่อม เขา
ได้ และ เจ้า จะ ทําได้สําเร็จ จง ไป ทํา เช่น นั ้น เถิด’ 22 เพราะ
ฉะนั ้น บัดนี้ ดูเถิด พระ เย โฮ วาห์ ทรง ใส่ วิญญาณ มุสา ใน
ปาก ของ เหล่า ผู้พยากรณ์ ของ พระองค์ พระ เย โฮ วาห์ ทรง
ลัน
่ พระวาจาเป็น ความร้ายเกี่ยวกับ พระองค์” 23 แล้วเศเด
คี ยาห์บุตรชายเคนาอะนาห์ได้เข้า มาใกล้ และตบแก้ม มี คา
ยาห์พูดว่า “พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ไปจากข้าพูดกับ
เจ้า ได้อย่างไร ” 24 และมี คายาห์ ตอบว่า “ดูเถิด เจ้าจะเห็น
ใน วัน นั ้น เมื่อ เจ้า เข้าไป ใน ห้อง ชัน
้ ใน เพื่อ จะ ซ่อน ตัว เจ้า”
25 และกษั ตริย์แห่งอิสราเอลตรัสว่า “จงจับมีคายาห์ พาเขา
กลับ ไปมอบให้ อาโมนผู้ วา่ ราชการเมือง และแก่ โยอาชรา
ชโอรส 26 และว่า ‘กษั ตริยตรั
์ สดัง นี้ ว่า เอาคนนี้ จํา คุก เสีย
ให้อาหารแห่งความทุกข์กับน้าํ แห่งความทุกข์ จนกว่าเราจะ
กลับมาโดยสันติภาพ’ ” 27 และมีคายาห์ทูลว่า “ถ้าพระองค์
เสด็จ กลับ มาโดยสันติภาพ พระเยโฮวาห์ก็มิได้ตรัส โดยข้า
พระองค์” และ ท่าน กล่าว ว่า “บรรดา ชนชาติ ทัง้ หลาย เอ๋ย
ขอจงฟังเถิด”
40)

การสงครามที่ราโมทกิเลอาด อาหับถูกฆ่า (1 พกษ 22:29-

28 กษั ตริยแห่
์ งอิสราเอลกับเยโฮชาฟัทกษั ตริย์แห่งยูดาห์

จึง เสด็จ ขึ้น ไปยัง ราโมทกิ เลอาด

29

และกษั ตริย์แห่งอิส รา
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เอลตรัส กับ เยโฮชาฟัทว่า “ข้าพเจ้า จะปลอมตัว เข้า ทํา ศึก
แต่ท่าน จง สวม เครือ
่ ง ทรง ของ ท่าน” และ กษั ตริย์แห่งอิส
รา เอ ล ก็ ทรง ปลอม พระองค์ แล้วทงั ้ สองพระ องค์เข้า ทํา
สงคราม 30 ฝ่า ยกษั ตริย์ ประเทศ ซีเรีย ทรง บัญชา บรรดา ผู้
บัญชาการ รถ รบ ของ พระองค์ว่า “อย่า รบ กับ ทหาร น้ อยห
รือ ใหญ่ แต่มุ่ง เฉพาะกษั ตริย์แห่งอิส ราเอล” 31 และอยู่ มา
เมื่อ ผู้ บัญชาการ รถ รบ แล เห็น เย โฮ ชา ฟัท เขา ทัง้ หลาย
ก็ว่า “เป็นก ษั ตริย์ อิสราเอล แล้ว” เขา จึง หัน เข้าไป จะ สู้
รบ กับ พระองค์ และ เย โฮ ชา ฟัท ทรง ร้อง ขึ้น และ พระ
เย โฮ วาห์ ทรง ช่วย พระองค์ พระเจ้า ทรง ให้ เขา ทัง้ หลาย
ออก ไป เสีย จาก พระองค์ 32 และ อยู่ มา เมื่อ ผู้ บัญชาการ
รถ รบ เห็นว่า ไม่ใช่กษั ตริยอิ
์ สราเอล ก็หัน รถ กลับ จาก ไล่
33
ตามพ ระ องค์
แต่มีชาย คน หนึ่ ง โก่ง ธนู ยิง เดา ไป
ถูกกษั ตริย์แห่งอิส ราเอลเข้า ระหว่างเกล็ด เกราะและแผ่น
บังพระอุระ พระองค์จึงรับสัง่ คนขับรถรบว่า “หันกลับเถอะ
พาเราออกจากการรบ เพราะเราบาดเจ็บ แล้ว” 34 วัน นั ้น
การ รบ ก็ดุเดือด ขึ้น และ กษั ตริย์ อิสราเอล ก็พยุง พระองค์
เอง ขึ้น ไป ใน รถ รบ ของ พระองค์ หัน พระ พักตร์เข้า สู้ ชน
ซีเรีย จนถึง เวลา เย็น แล้ว ประมาณ เวลา ดวง อาทิตย์ ตก
พระองค์ก็สิน
้ พระชนม์

19

ผู้พยากรณ์ เยฮูติเตียนเยโฮชาฟัท
1 เย โฮ ชา ฟัทกษั ตริย์แห่ง ยู ดาห์ เสด็จ กลับ ไป โดย
สวัสดิ ภาพ ถึง พระราชวัง ของ พระองค์ ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม
2 แต่เยฮูบุตร ชาย ฮา นา นี ผู้ทํานาย ได้ ออก ไป เฝ้า พระองค์
ทูล กษั ตริย์เย โฮ ชาฟัทว่า “ควร ที่พระองค์จะ ช่วย คน
อธรรม และ รัก ผู้ที่เกลียด ชัง พระ เย โฮ วาห์หรือ เพราะ
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เรือ
่ ง นี้ พระพิโรธ ของ พระ เย โฮ วาห์ได้ออก มา ถึง พระองค์
3 อย่างไรก็ ดีพระองค์ทรงพบความดี ในพระองค์บ้าง เพราะ
พระองค์ได้ทําลาย บรรดา เสา รู ป เคารพ เสีย จาก แผ่น ดิน
และได้มุ่งพระทัยแสวงหาพระเจ้า”
เยโฮชาฟัททรงตัง้ ผู้วินิจฉั ยและคนเลวีในแผ่นดิน
4 เยโฮชาฟัท ประทับที่เยรู ซาเล็ม และพระองค์ ทรงออก
ไปท่ามกลางประชาชนอีก ตัง้ แต่เบเออร์เชบาถึง ถิน
่ เทือก
เขาเอฟราอิม และนํา เขาทัง้ หลายกลับ มายัง พระเยโฮวาห์
พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของเขา 5 พระองค์ทรงตัง้ ผู้วินิจฉั ย
ใน แผ่น ดิน นั ้น ใน หัว เมือง ที่มีป้อม ทัง้ สิน
้ ของ ยู ดาห์ ทีละ
หัว เมือง 6 และตรัส กับ ผู้วินิจฉั ย เหล่านั ้นว่า “จงพิจารณา
สิง่ ที่ ท่าน ทัง้ หลาย จะ กระทํา เพราะ ท่าน มิได้พิพากษา
เพื่อมนุษย์แต่เพื่อ พระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงสถิตกับท่าน
ใน การ พิพากษา 7 ฉะนั ้น จง ให้ ความ ยํา เก รง พระ เย โฮ
วาห์อยูเหนื
่
อท่าน จงระมัดระวังสิง่ ที่ท่านกระทํา เพราะพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของเราไม่มีความชัว่ ช้า ไม่เห็นแก่หน้าคน
ใด และ ไม่มีการ รับ สินบน” 8 ยิง่ กว่า นั ้นอีก ใน เยรู ซาเล็ม
เยโฮชาฟัท ทรงตัง้ คนเลวี และปุ โรหิตบ้าง กับ ประมุข ของ
บรรพบุรุษ แห่งอิส ราเอลบ้าง เพื่อ จะให้การพิพากษาแห่ง
พระ เย โฮ วาห์ และ วินิจฉั ย คดีที่โต้แย้งกัน เขา ทัง้ หลาย
มี ตําแหน่ ง ใน เยรู ซาเล็ม 9 และ พระองค์ ทรง กําชับ เขา ทัง้
หลาย ว่า “ท่าน ทัง้ หลาย จง กระทํา การ นี้ ด้วย ความ ยํา เก
รงพระเยโฮวาห์ ด้วยความสัตย์ซื่อ และด้วยสิน
้ สุดใจของ
ท่าน 10 เมื่อมีคดีมาถึงท่านจากพีน
่ ้ องของท่านผูอ
้ าศัยอยูใ่ น
หัว เมืองของเขาทัง้ หลาย เกี่ย วกับ เรือ
่ งฆ่า ฟันกัน พระราช
บัญญัติหรือ พระ บัญญัติ กฎ เกณฑ์หรือ คํา ตัดสิน ท่าน ทัง้
หลายก็ ควรจะตัก เตือนเขา เพื่อ เขาจะไม่ ละเมิด ต่อ พระเย
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โฮวาห์ พระพิโรธจึง จะไม่ มาเหนื อ ท่านและพี่ น้องของท่าน
ท่านจงกระทํา เช่น นี้ และท่านจะไม่ละเมิด 11 และดูเถิด อา
มาริยาห์ปุโรหิต ใหญ่ก็อยูเหนื
่
อ ท่านในสรรพกิจ ของพระเย
โฮวาห์ และเศบาดิ ยาห์บุตรชายอิ ชมาเอลเจ้า นายของวงศ์
วานยู ดาห์ก็อยูเหนื
่
อ ท่านในสรรพกิจ ของกษั ตริย์ และเลวี
จะเป็น เจ้า หน้าที่ปรนนิ บัติท่าน จงประกอบกิจ อย่างแกล้ว
กล้า และขอพระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยูก
่ ับผู้เที่ยงธรรม”

20
คนโมอับบุกรุ กยูดาห์
1 และ อยู่ มา ภาย หลัง คน โม อับ และ คน อัม โมน และ
พร้อมกับ เขามี คนอื่น นอกจากคนอัม โมนนั ้น ได้ ขึ้น มาทํา
สงครามกับเยโฮชาฟัท 2 มีคนมาทูล เยโฮชาฟัทว่า “มีคน
หมู่ใหญ่มาสู้ รบกับ พระองค์ จากซีเรีย ข้างนี้ จากฟากทะเล
ข้าง โน้ น และ ดูเถิด เขา ทัง้ หลาย อยู่ ใน ฮา ซา โซน ทา มาร์
คือ เอน กา ดี” 3 และ เย โฮ ชา ฟัท ก็กลัว และ มุ่ง แสวง หา
พระ เย โฮ วาห์ และ ได้ ทรง ประกาศ ให้ อด อาหาร ทัว่ ยู ดาห์
4 และยู ดาห์ได้ชุมนุมกัน แสวงหาความช่วยเหลือ จากพระ
เยโฮวาห์ เขาทัง้ หลายพากัน มาจากหัว เมืองทัง้ สิน
้ แห่ง ยู
5
ดาห์ เพื่อ แสวงหาพระเยโฮวาห์ และเยโฮชาฟัท ประทับ
ยืน อยู่ ใน ที่ ประชุม ของ ยู ดาห์ และ เยรู ซาเล็ม ใน พระ นิ เวศ
ของพระเยโฮวาห์ ข้างหน้า ลานใหม่ 6 และตรัส ทูล ว่า “โอ
ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของ ข้าพเจ้า
ทัง้ หลาย พระองค์มิได้เป็น พระเจ้า ใน ฟ้า สวรรค์หรือ
พระองค์มิได้ปกครอง เหนื อ บรรดา ราช อาณาจักร ของ
ประชาชาติหรือ ในพระหัตถ์ ของพระองค์มี ฤทธิและอํ
านาจ
์
7
จึง ไม่มีผู้ใด ต่อ ต้าน พระองค์ได้ พระองค์เป็น พระเจ้า ของ
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ข้าพระองค์ทัง้ หลายมิใช่หรือ ผู้ทรงขับไล่ชาวแผ่นดินนี้ ออก
ไปเสียให้พ้นหน้าอิสราเอลประชาชนของพระองค์ และทรง
มอบไว้แก่เชื้อสายของอับราฮัมมิตรสหายของพระองค์เป็น
นิ ตย์ 8 และเขาทัง้ หลายได้อาศัยอยูใ่ นนั ้น และได้สร้างสถาน
บริสุทธิ์แห่ง หน่งึ ใน นั ้น ถวาย พระองค์ เพื่อ พระนาม ของ
พระองค์ ทูล ว่า 9 ‘ถ้า เหตุ ชว
ั ่ ร้ายขึ้น มาเหนื อ ข้า พระองค์ทัง้
หลาย จะเป็น ดาบ การพิพากษา หรือ โรคระบาด หรือ การ
กันดาร อาหาร ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย จะ ยืน อยู่ ต่อ หน้า พระ
นิ เวศ นี้ และ ต่อ พระ พักตร์พระองค์ (เพราะ พระนาม ของ
พระองค์อยูในพระนิ
่
เวศนี้ ) และร้องทูลต่อพระองค์ในความ
ทุกข์ใจของข้าพระองค์ทัง้ หลาย และพระองค์จะทรงฟังและ
ช่วยให้รอด’ 10 ดูเถิด บัดนี้ คนอัมโมนและโมอับ และภูเขาเส
อีร ์ ผู้ซึ่ง พระองค์ไม่ทรงยอมให้ คนอิสราเอลบุกรุ ก เมื่อ เขา
มา จาก แผ่นดินอียป
ิ ต์ และ ผู้ ซึ่ง เขา ได้หลีก ไป มิได้ทําลาย
11
เสีย ดูเถิด เขาทัง้ หลายได้ให้บําเหน็ จแก่ เราอย่างไร ด้วย
มาขับ เราออกเสีย จากแผ่น ดิน กรรมสิทธิ์ของพระองค์ ซึ่ง
พระองค์ประทานให้แก่ข้าพระองค์ทัง้ หลายเป็นมรดก 12 โอ
ข้า แต่ พระเจ้า ของข้า พระองค์ทัง้ หลาย พระองค์จะไม่ ทรง
กระทํา การ พิพากษา เหนื อ เขา หรือ เพราะ ว่า ข้า พระองค์
ทัง้ หลายไม่มี ฤทธิที
์ ่จะต่อสู้ คนหมู่ ม หึมานี ้ ซ่ึง กําลัง มาต่อสู้
กับ ข้า พระองค์ทัง้ หลาย ข้า พระองค์ ทัง้ หลายไม่ ทราบว่า จะ
กระทํา ประการใด แต่ดวงตาของข้า พระองค์ ทัง้ หลายเพ่ง
ที่พระองค์ ” 13 ในระหว่างนั ้น คนทัง้ ปวงของยู ดาห์ก็ยืน อยู่
ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์พร้ อมกับ ภรรยาและลูก หลาน
ของเขา
ผู้พยากรณ์ ของพระเจ้าคือยาฮาซีเอลให้คําตอบ
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และพระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ เสด็จ มาสถิตกับ
ยาฮาซี เอลบุตรชายเศคาริ ยาห์ ผู้เป็น บุตรชายเบไนยาห์
ผู้เป็น บุตรชายเยอี เอล ผู้เป็น บุตรชายมัทธานิ ยาห์ เป็น คน
เลวี ลูกหลานของอาสาฟ เมื่อท่านอยูท
่ ่ามกลางที่ประชุมนัน
้
15 และเขาได้พูด ว่า “ยูดาห์ทัง
้ ปวง และชาวเยรู ซาเล็มทงั ้
หลาย กับกษั ตริย์เยโฮชาฟัทขอจงฟัง พระเยโฮวาห์ตรัสดัง
นี้ แก่ท่าน ทัง้ หลาย ว่า ‘อย่า กลัว เลย และ อย่า ท้อถอย ด้วย
คนหมู่ ม หึมานี ้เลย เพราะว่าการสงครามนั ้น ไม่ใช่ของท่าน
แต่เป็น ของพระเจ้า 16 พรุ ง่ นี้ ท่านทัง้ หลายจงลงไปต่อสู้ กับ
เขา ดูเถิด เขาจะขึ้น มาทางขึ้นที่ ตําบลศิส ท่านจะพบเขาที่
ปลายลําธาร ข้างหน้า ถิน
่ ทุรกัน ดารเยรู เอล 17 ไม่จํา เป็นที่
ท่านจะต้องสู้ รบในสงครามครัง้ นี้ โอ ยูดาห์ และเยรู ซาเล็ม
จงเข้า ประจํา ที่ ยืน นิ่ ง อยู่ และดู ชัยชนะของพระเยโฮวาห์
เพื่อท่าน’ อย่ากลัวเลย อย่าท้อถอย พรุ ง่ นี้ จงออกไปสู้กับเขา
เพราะพระเยโฮวาห์จะทรงสถิต อยู่กับท่าน” 18 แล้วเยโฮชา
ฟัท โน้ ม พระเศียรก้ม พระพักตร์ของพระองค์ ลงถึงดิน และ
ยู ดาห์ ทัง้ ปวง กับ ชาว เยรู ซาเล็ม ได้ กราบ ลง ต่อ พระ พักตร์
พระเยโฮวาห์ นมัส การพระเยโฮวาห์ 19 และคนเลวี จาก
ลูกหลานคนโคฮาท และลูกหลานคนโคราห์ ได้ยืนขึ้นถวาย
สรรเสริญ แด่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า แห่งอิส ราเอลด้วยเสียง
อันดังในที่สูง
พระเจ้าทรงประหารพวกทหารที่บุกรุ กอิสราเอล
20 และ เขา ทัง
้ หลาย ได้ลุก ขึ้น แต่เช้า และ ออก ไป ใน ถิน
่
ทุรกัน ดาร แห่ง เท โค อา และ เมื่อ เขา ออก ไป เย โฮ ชา ฟัท
ประทับ ยืน และ ตรัสว่า “โอ ยูดาห์ และ ชาว เยรู ซาเล็ม เอ๋ย
จงฟัง ข้าพเจ้า จงเชื่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน และ
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ท่านจะตังม
้ น
ั ่ คงอยู่ จงเชื่อ บรรดาผู้พยากรณ์ ของพระองค์
และ ท่าน จะ สําเร็จ ผล” 21 และ เมื่อ พระองค์ได้ปรึกษา กับ
ประชาชน แล้ว พระองค์ได้ทรง แต่ง ตัง้ บรรดา ผู้ที่จะ ร้อง
เพลงถวายพระเยโฮวาห์ ให้สรรเสริญ พระองค์ ด้วยเครือ
่ ง
ประดับแห่งความบริสุทธิ์ ขณะเมื่อเขาเดินออกไปหน้าศัตรู
และ ว่า “จง ถวาย โมทนา แด่ พระ เย โฮ วาห์ เพราะ ความ
เมตตา ของ พระองค์ดํารง อยูเป็
่ น นิ ตย์ ” 22 และ เมื่อ เขา ทัง้
หลายตัง้ ต้นร้ องเพลงสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ ทรงจัด กอง
ซุ่ม คอย ต่อสู้ กับ คน อัม โมน โม อับ และ ชาว ภูเขา เส อีร ์
ผู้ได้เข้า มาต่อสู้ กับ ยู ดาห์ ดัง นั ้น เขาทัง้ หลายจึง แตกพ่าย
ไป 23 เพราะว่า คนของอัม โมนและของโมอับ ได้ลุกขึ้น ต่อสู้
กับ ชาว ภูเขา เส อีร ์ ทําลาย เขา เสีย อย่าง สิน
้ เชิง และ เมื่อ
เขาทัง้ หลายทําลายชาวเสอีร ์ หมดแล้ว เขาทัง้ สิน
้ ช่วยกัน
ทํา ลายซึ่งกัน และกัน 24 เมื่อยู ดาห์ ข้น
ึ ไปอยูที
่ ่หอคอยที่ ใน
ถิน
่ ทุรกัน ดาร เขา มอง ตรง ไป ที่ คน หมู่ใหญ่นั ้น และ ดูเถิด
มีแต่ศพ นอน อยู่ บน แผ่น ดิน ไม่มีสัก คน เดียว ที่ รอด ไป ได้
25 เมื่อ เยโฮชาฟัท และประชาชนของพระองค์ มาเก็บ ของที่
ริบจากเขาทัง้ หลาย พรอ
้ มกับศพทัง้ หลายนั ้นเขาพบสิง่ ของ
เป็น จํานวนมาก ทัง้ ทรัพย์สมบัติและเพชรพลอยต่างๆ ซึ่ง
เขาเก็บ มามากสําหรับ ตัว จนขนไปไม่ไหว เขาเก็บ ของที่ รบ
ิ
ได้เหล่านั ้นสามวัน เพราะมากเหลือเกิน
เยโฮชาฟัทเสด็จกลับไปยังเยรู ซาเล็มอย่างมีชัย
26

ในวันที่สี่ เขา ทัง้ หลาย ได้ ชุมนุมกันที่ หุบ เขา เบ รา คาห์
ด้วยที่ นั่น เขาสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ เพราะฉะนั ้น เขาจึง
เรียกที่ นั้นว่า หุบเขาเบราคาห์ จนถึงทุกวันนี้ 27 แล้วเขาทัง้
หลายกลับ ไปคนยู ดาห์ และเยรู ซาเล็มทุกคน และเยโฮชา
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ฟัท ทรงนํา หน้า กลับ ไปยัง เยรู ซาเล็มด้วยความชื่นบาน เพ
ราะพระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทําให้เขาเปรมปรีดิ์เย้ยศัตรู ของ
เขา 28 เขาทัง้ หลายมายัง เยรู ซาเล็มด้วยพิณ ใหญ่ พิณ เขา
คู่ และ แตร ยัง พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ วาห์ 29 และ ความ
กลัว พระเจ้า มาอยู่ เหนื อ บรรดาราชอาณาจักรของประเทศ
ทัง้ ปวง เมื่อ เขา ได้ ยินว่า พระ เย โฮ วาห์ ทรง ต่อสู้ศัตรู ของ
อิสราเอล 30 แดน ดิน ของ เย โฮ ชา ฟัท จึง สงบ เงียบ เพราะ
ว่า พระเจ้า ของพระองค์ ทรงประทานให้พระองค์มีการหยุด
พัก สงบ อยูรอบ
่
ด้าน 31 ดังนี้ แหละ เย โฮ ชา ฟัท ทรง ครอบ
ครองอยู่เหนื อ ยู ดาห์ เมื่อ พระองค์ ทรงเริม
่ ครอบครองนั ้นมี
พระชนมายุสามสิบห้าพรรษา และพระองค์ทรงครอบครอง
ใน เยรู ซาเล็ม ยีสิ
่ บ ห้า ปี พระ ราช มารดา ของ พระองค์ ทรง
พระนามว่า อาซู บาห์ บุตรสาวชิ ลหิ 32 พระองค์ทรงดําเนิ น
ตาม มรรคา ของ อาสา ราช บิดา ของ พระองค์ และ มิได้ทรง
พราก ไป จาก ทาง นั ้น พระองค์ทรง กระทํา สิง่ ที่ถูก ต้อง ใน
สาย พระเนตร ของ พระ เย โฮ วาห์ 33 อย่างไร ก็ ดี ปูชนีย
สถานสูงยังไม่ได้ถูกกําจัดออกไป ประชาชนยังมิได้ปักใจใน
พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของตน 34 ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น
ของเยโฮชาฟัท ตัง้ แต่ต้นจนถึงที่สุด ดูเถิด ได้มีบันทึกไว้ใน
หนั งสือ ของเยฮูบุตรชายฮานานี ซึ่ง รวมเข้า ในหนั งสือ ขอ
งกษั ตริย์แห่งอิสราเอล
เยโฮชาฟัท ทรงเป็น พันธมิตรกับ อาหัส ยาห์กษั ตริยของ
์
อิสราเอลที่ชัว่ (1 พกษ 22:47-49)
35 ต่อ มา ภาย หลัง เย โฮ ชา ฟัทกษั ตริย์ ของ ยู ดาห์ได้ทรง
ร่วม งาน กับ อา หัส ยาห์กษั ตริยของ
์
อิสราเอล ผู้ทรง กระทํา
การอย่างชัว่ ร้ายมาก 36 พระองค์ทรงร่วมงานในเรือ
่ งการ
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สร้างเรือ ไปยังเมืองทารชิช และเขาทัง้ หลายสร้างเรือในเอ
ซีโอนเกเบอร์ 37 แล้วเอลีเยเซอร์บุตรชายโดดาวาหุแห่งเมือ
งมาเร ชาห์ได้พยากรณ์ ถึง เย โฮ ชาฟัทว่า “เพราะ พระองค์
ทรงร่วมงานกับ อาหัส ยาห์ พระเยโฮวาห์ จะทรงทําลายสิง่
ที่ท่านกระทํา” เรือก็แตกไม่สามารถไปเมืองทารชิชได้

21
1

เยโฮรัมครอบครองเหนื อยูดาห์

เยโฮชาฟัท ก็ ล่วงหลับ ไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์
และ เขา ฝัง พระ ศพ ไว้ กับ บรรพบุรุษ ของ พระองค์ ใน นคร
ดา วิด และ เย โฮ รัม โอรส ของ พระองค์ ครอบ ครอง แทน
พระองค์ 2 พระองค์ทรงมี พระอนุชา ผู้เป็น โอรสของเยโฮ
ชา ฟัท คือ อา ซา ริ ยาห์ เยฮี เอล เศ คา ริ ยาห์ อา ซา ริ ยาห์
มีคาเอล เชฟาทิ ยาห์ เหล่า นี้ ทัง้ สิน
้ เป็น โอรสของเยโฮชา
ฟัทกษั ตริย์ ของ อิสราเอล 3 พระ ราช บิดา ของ เขา ทัง้ หลาย
ประทานเงิน ทองคํา และของอันมี ค่า มากมาย พร้ อมกับ
หัว เมือง ที่มีป้อม ใน ยู ดาห์ แต่พระองค์ประทาน ราช อาณา
จักรแก่ เยโฮรัม เพราะว่า ท่านเป็น โอรสหัวปี 4 เมื่อ เยโฮรัม
ได้ ข้น
ึ ครอบครองราชอาณาจักรของราชบิดาของพระองค์
และได้ สถาปนาไว้แล้ว พระองค์ทรงประหารพระอนุชาของ
พระองค์เสียหมดด้วยดาบ ทัง้ เจ้านายบางคนของอิสราเอล
ด้วย 5 เมื่อ เย โฮ รัม ทรง เริม
่ ครอบ ครอง นั ้น พระองค์มีพระ
ชนมายุสามสิบสองพรรษา และพระองค์ทรงครอบครองใน
เยรู ซาเล็ม แปดปี 6 และพระองค์ ทรงดําเนิ น ตามมรรคาขอ
งกษั ตริย์ทัง้ หลายแห่งอิส ราเอล ตามอย่างที่ราชวงศ์อาหับ
กระทํา เพราะว่าธิดาของอาหับเป็นมเหสีของพระองค์ และ
พระองค์ ทรงกระทํา สิง่ ที่ ชว
ั ่ ร้ายในสายพระเนตรพระเยโฮ
วาห์ 7 อย่างไรก็ดีพระเยโฮวาห์จะไม่ทรงทําลายราชวงศ์ของ
ดาวิด เพราะเหตุ พันธสัญญาซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา ไว้ กับ
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ดาวิด และเหตุที่พระองค์ทรงสัญญาว่า จะประทานประทีป
แก่ดาวิดและแก่ลูกหลานของพระองค์เป็นนิ ตย์
คนเอโดมได้ก่อการกบฏ (2 พกษ 8:20-22)
8 ในรัชกาลของพระองค์ เอโดมได้ กบฏออกห่างจากการ
ปกครอง ของ ยู ดาห์ และ ตัง้ กษั ตริย์ ขึ้น เหนื อ ตน 9 แล้วเย
โฮรัม ก็ เสด็จ ออกไปพร้อมกับ บรรดาเจ้า นายและรถรบทัง้
สิน
้ ของพระองค์ และพระองค์ ทรงลุก ขึ้น ในกลางคืน โจมตี
คนเอโดม ซึ่ง มาล้อมพระองค์ และผู้ บังคับ บัญชารถรบไว้
10 เอโดมจึง ได้ กบฏออกห่างจากการปกครองของยู ดาห์ จน
ทุก วัน นี้ ครัง้ นั ้น ลิ บนาห์ก็ได้กบฏออกห่างจากการปกครอง
ของพระองค์ด้วย เพราะว่าพระองค์ได้ทรงทอดทิง้ พระเยโฮ
วาห์ พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของ พระองค์ 11 ยิง่ กว่า นั ้นอีก
พระองค์ทรงสร้างปูชนียสถานสูงในถิน
่ เทือกเขาของยูดาห์
และทรงนํา ชาวเยรู ซาเล็ม ไปทําการผิด ประเวณี และทรง
กระทําให้ยูดาห์ทําเช่นกัน
ก่อนเอลี ยาห์ ข้น
ึ สวรรค์ ท่านได้เขียนคํา พยากรณ์ ถึง เย
โฮรัม
12 และ จดหมาย ฉบับ หนึ่ ง มา ถึง พระองค์ จาก เอ ลี
ยาห์ผู้พยากรณ์ ว่า “พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ดา วิด
บรรพบุรุษ ของพระองค์ ตรัสดัง นี้ ว่า ‘เพราะเจ้า มิได้ดําเนิ น
ในบรรดามรรคาของเยโฮชาฟัทบิดาของเจ้า หรือในบรรดา
มรรคาของอาสากษั ตริย์ ของยู ดาห์ 13 แต่ได้เดิน ในมรรคา
ของบรรดากษั ตริย์แห่งอิส ราเอล และได้ นํา ยู ดาห์ กับ ชาว
เยรู ซาเล็มในการแพศยา อย่างกับการแพศยาแห่งราชวงศ์
อาหับ และเจ้า ได้ ฆ่า พวกน้ องชายของเจ้า เสีย ด้วย ผู้เป็น
เชื้อวงศ์บิดาของเจ้า และพวกเขาดีกว่าเจ้า 14 ดูเถิด พระเย
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โฮวาห์จะทรงนําภัยพิบัติอันยิง่ ใหญ่มาเหนื อชนชาติของเจ้า
ลูก หลานของเจ้า เมีย ของเจ้า และข้าวของทัง้ สิน
้ ของเจ้า
15 และตัวเจ้าเองจะมีความเจ็บป่ วยสาหัสด้วยโรคลําไส้ของ
เจ้า จนกว่า ลําไส้ ของ เจ้า จะ ออก มา เพราะ เหตุ โร คนั ้นวัน
แล้ววัน เล่า’ ” 16 ยิง่ กว่า นั ้น พระเยโฮวาห์ ทรงเร้า ให้ ความ
โกรธของคนฟี ลิ สเตีย และของคนอาระเบีย ผู้อยูใกล้
่
กับ
17
คนเอธิโอเปีย มีต่อเยโฮรัม และเขาทัง้ หลายยกมาต่อสู้
กับ ยู ดาห์ และ บุกรุ ก เข้าไป ใน นั ้น และ ขน ข้าว ของ ทัง้ สิน
้
ซึ่งมใี นราชสํานั ก ทัง้ บรรดาโอรสและมเหสีของพระองค์ จึง
ไม่มีโอรสเหลือ ไว้ให้แก่พระองค์นอกจากเยโฮอาหาสโอรส
องค์สุดท้องของพระองค์
เยโฮรัมเป็นโรคซึ่งรักษาไม่ได้
ภาย หลัง เรือ
่ ง เหล่า นี้ พระ เย โฮ วาห์ ทรง กระทํา
ให้ลําไส้ของ เย โฮ รัม เป็น โรค ซึ่ง รักษา ไม่ได้ 19 ต่อ มา
เป็น เวลา สิน
้ สอง ปีลําไส้ของ พระองค์ก็ออก มา เพราะ
โรค นั ้น และ พระองค์ก็สิน
้ พระชนม์ด้วย ความ ทุรนทุราย
อย่าง ยิง่
ประชาชน ของ พระองค์มิได้ก่อ เพลิง ถวาย
เกียรติแก่พระองค์ อย่า งกับก่อ เพลิง ให้ กับ บรรพบุรุษ
ของ พระองค์ 20 เมื่อ พระองค์ ทรง เริม
่ ครอบ ครอง นั ้น
พระองค์มีพระ ชนมายุ สามสิบ สอง พรรษา และ ทรง ครอบ
ครอง ใน เยรู ซาเล็ม แปด ปี และ พระองค์ได้ทรง จาก ไป โดย
ไม่มีใครอาลัย เขาก็ ฝัง พระศพไว้ ในนครดาวิด แต่ไม่ใช่ใน
อุโมงค์ของบรรดากษั ตริย์
18

22

อาหัสยาห์เป็นกษั ตริย์เหนื อยูดาห์ (2 พกษ 8:24-26)
1 และ ชาว เยรู ซาเล็ม ได้ให้อา หัส ยาห์ โอรส องค์ สุ ด ท้อง
ของ พระ องค์ เป็นก ษั ตริย์ แทน พระองค์ เพราะ คน หมู่ นั ้น
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มา ถึง ค่าย กับ คน อา ระ เบีย ได้ ฆ่า โอรส ผู้พี่เสีย ทัง้ หมด ดัง
นั ้น อาหัส ยาห์ โอรสของเยโฮรัมกษั ตริย์ ของยู ดาห์ จึง ครอบ
ครอง 2 เมื่อ อา หัส ยาห์ เริม
่ ครอบ ครอง นั ้น พระองค์มีพระ
ชนมายุสี่สิบ สอง พรรษา และ พระองค์ ทรง ครอบ ครอง ใน
เยรู ซาเล็ม หนึ่ ง ปี พระมารดาของพระองค์ ทรงพระนามว่า
อา ธา ลิ ยาห์ หลาน หญิง ของ อม รี 3 พระองค์ทรง ดําเนิ น
ใน ทาง ทัง้ หลาย ของ ราชวงศ์ ขอ งอาหับด้วย เพราะ ว่า
พระมารดาของพระองค์ เป็นที่ ปรึกษาในการกระทําความ
ชัว่ ร้าย ของ พระองค์ 4 ดัง นั ้น พระองค์ จึง ทรง กระทํา
ชัว่ ใน สาย พระเนตร ของ พระ เย โฮ วาห์ อย่าง ราชวงศ์
ของ อา หับ ได้กระทํา เพราะ ว่า หลัง จาก ราช บิดา ของ
พระองค์สิน
้ พระชนม์แล้ว เขา ทัง้ หลาย เป็นที่ ปรึกษา ของ
พระองค์ นําไปสู่ความพินาศของพระองค์
อาหัสยาห์เข้าร่วมกับเยโฮรัมในการสู้รบที่เมืองราโมทกิ
เลอาด (2 พกษ 8:28)
5 พระองค์ทรง ดําเนิ น ตาม คํา ปรึกษา ของ เขา ทัง
้ หลาย
ด้วย และเสด็จไปกับเยโฮรัมโอรสของอาหับกษั ตริย์แห่งอิส
ราเอล เพื่อทําสงครามกับฮาซาเอลกษั ตริย์ของซีเรียที่เมือง
รา โม ทกิ เลอ าด และ คน ซีเรีย ได้ กระทํา ให้ โย รัม บาด เจ็บ
6 และพระองค์ ทรงกลับ มาที่ ยิสเรเอลเพื่อ รักษาบาดแผล
ซึ่ง พระองค์ได้รับที่ เมือง รา มาห์ เมื่อ พระองค์ ทรง ต่อสู้ กับ
ฮาซาเอลกษั ตริย์ ของซีเรีย และอาหัส ยาห์ โอรสของเยโฮ
รัมกษั ตริย์ ของยู ดาห์ เสด็จ ลงไปเฝ้า เยโฮรัม โอรสของอา
หับในเมืองยิสเรเอล เพราะว่าพระองค์ประชวร 7 แต่พระเจ้า
ทรง กําหนด ไว้ เสีย แล้วว่า ความ ล่มจม ของ อา หัส ยาห์ จะ
มาโดยที่พระองค์เสด็จลงไปเยีย
่ มโยรัม เพราะเมื่อพระองค์
เสด็จไปที่นั ่น พระองค์เสด็จออกไปกับเยโฮรัมเพื่อจะปะทะ
กับเยฮูบุตรชายนิ มซี ผู้ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงเจิมตัง้ ให้ตัด
ราชวงศ์ของอาหับออกเสีย 8 และอยูม
่ าเมื่อเยฮูกําลังสําเร็จ
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โทษราชวงศ์ ของอาหับ ท่านได้ พบเจ้า นายของยู ดาห์ และ
บรรดาโอรสพระเชษฐาของอาหัสยาห์ ผู้มาปรนนิ บัติอาหัส
ยาห์ และท่านก็ได้ประหารเขาทัง้ หลายเสีย 9 ท่านได้ ค้นหา
อา หัส ยาห์ และ พระองค์ก็ถูก จับ (เมื่อ ซ่อน พระองค์อยูใน
่
สะ มา เรีย) และ เขา พา พระองค์ มา หา เยฮู และ ประหาร
ชีวต
ิ พระองค์เสีย เขา ทัง้ หลาย ก็ ฝัง พระ ศพ ไว้ เพราะ เขา
ทัง้ หลายกล่าวว่า “พระองค์ทรงเป็น พระเจ้า หลานเธอของ
เย โฮ ชา ฟัท ผู้แสวง หา พระ เย โฮ วาห์ ด้วย สิน
้ สุด พระทัย
ของพระองค์” และราชวงศ์ ของอาหัสยาห์ไม่มีผู้ใดสามารถ
ปกครองราชอาณาจักรได้
เชื้อ พระวงศ์แห่งยู ดาห์ถูกทําลายเสีย สิน
้ เว้น แต่ โยอาช
(2 พกษ 11:1-3)
10 เมื่อ อาธาลิ ยาห์ พระมารดาของอาหัส ยาห์เห็นว่า โอรส
ของ พระนางสิน
้ พระชนม์แล้ว พระนาง ก็ลุก ขึ้น ทําลาย เชื้อ
พระวงศ์แห่งราชวงศ์ ของยู ดาห์เสีย สิน
้ 11 แต่พระนางเยโฮ
ชาเบอาทธิดาของกษั ตริย์ได้นํา โยอาชโอรสของอาหัส ยาห์
ลักพา ไป เสีย จาก ท่ามกลาง บรรดา โอรส ขอ งกษั ตริย์ ผู้ซึ่ง
จะต้องถูก ประหาร และพระนางก็เก็บ เธอและพี่ เลี้ยงของ
เธอไว้ ในห้องบรรทม ดัง นั ้น แหละเยโฮชาเบอาทธิ ดาขอ
งกษั ตริย์เยโฮรัม และภรรยาของเยโฮยาดาปุโรหิต (เพราะ
ว่า พระนางเป็น พระขนิ ษฐาของอาหัส ยาห์) ได้ซ่อนเธอให้
พ้น พระ นา งอาธา ลิ ยาห์ เพื่อมิให้พระนาง ประหาร เธอ ได้
12 และเธอได้อยูกั
่ บ เขาในพระนิ เวศของพระเจ้า ซ่อนตัว อยู่
หกปี ฝ่ายพระนางอาธาลิยาห์ก็ได้ครอบครองแผ่นดิน

23

โยอาชเป็นกษั ตริย์เหนื อยูดาห์ (2 พกษ 11:4-12)
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1 แต่ในปี ที่เจ็ดเยโฮยาดาได้กล้า แข็ง ขึ้น

และให้พวกนาย
ร้อยกระทํา พันธสัญญากับท่าน มีอาซาริยาห์บุตรชายเยโร
ฮัม อิชมาเอลบุตรชายเยโฮฮานนั น อาซาริยาห์บุตรชายโอ
เบด มาอาเสอาห์บุตรชายอาดายาห์ และเอลี ชาฟัทบุตรชา
ยศิค รี 2 และเขาทัง้ หลายเที่ยวไปทัว่ ยู ดาห์และรวบรวมคน
เลวีมาจากทุกหัว เมืองของยู ดาห์ ทัง้ บรรดาหัว ประมุข ของ
บรรพบุรุษ ของอิสราเอล และเขาทัง้ หลายมายัง เยรู ซาเล็ม
3 และ บรรดา ชุมนุม ชน ทัง
้ สินก
้ ็ ทํา พันธ สัญญา กับ กษั ตริย์
ใน พระ นิ เวศ ของ พระเจ้า และ เย โฮ ยาดา กล่าว แก่ เขา ทัง้
หลายว่า “ดูเถิด โอรสของกษั ตริย์จะครอบครองตามที่ พระ
เย โฮ วาห์ ตรัส เกี่ยว กับ บรรดา โอรส ของ ดา วิด 4 ท่าน ทัง้
หลาย จง กระทํา อย่าง นี้ คือ ท่าน ผู้ เป็น ปุโรหิต และ คน เลวี
ผู้ออก เวร ใน วัน สะ บา โต หนึ่ ง ใน สาม ให้เป็น คน เฝ้า ประตู
5 และ หนึ่ ง ใน สาม ให้อยูที
่ ่พระ ราช สํานั ก และ หนึ่ ง ใน สาม
ให้อยูที
่ ่ประตูเชิง ราก และ ให้ ประชาชน ทัง้ ปวง อยู่ ใน ลาน
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 6 แต่อย่า ให้ สัก คนหนึ่ ง เข้าไป
ใน พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ วาห์ นอกจาก ปุโรหิต และ คน
เลวีที่ปรนนิ บัติอยู่ เขาทัง้ หลายเข้าไปได้ เพราะเขาทัง้ หลาย
บริสุทธิ์ แต่ประชาชนทัง้ ปวงจะต้องรักษาการบังคับ บัญชา
ของพระเยโฮวาห์ 7 ให้คนเลวี ล้อ มกษั ตริย์ไว้ แต่ละคนให้
ถือ อาวุธ และผู้ ใดเข้าไปในพระนิ เวศนั ้น จะต้องถูก ประหาร
จงอยูก
่ ับกษั ตริย์เมื่อพระองค์เสด็จเข้ามา และเมื่อพระองค์
เสด็จ ออกไป” 8 คนเลวี และคนยู ดาห์ ทัง้ ปวงได้ กระทํา ทุก
สิง่ ที่ เยโฮยาดาปุโรหิตได้ บัญชาไว้ เขาทัง้ หลายต่างก็ นําคน
ของเขามา คือ ทัง้ คนที่ ออกเวรในวัน สะบาโต และบรรดา
คนเหล่านั ้นที่จะเข้าเวรในวัน สะบาโต เพราะเยโฮยาดาปุ
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โรหิตมิได้ปล่อยกองเวร 9 และเยโฮยาดาปุโรหิต ได้ มอบหอ
กกับดงั ้ และ โล่ ซึ่ง เป็น ขอ งกษั ตริย์ดาวิด นั ้น ซึ่ง อยู่ ใน พระ
นิ เวศของพระเจ้า ให้ผู้บังคับ บัญชากองร้อย 10 และท่านได้
ตัง้ ประชาชนทัง้ สิน
้ ให้ ล้อ มกษั ตริย์ไว้ ทุกคนถือ อาวุธ ตัง้ แต่
ด้านขวาของพระวิหารถึงด้านซ้ายของพระวิหาร รอบแท่น
บูชาและพระวิหาร 11 แล้ว เขานํา โอรสของกษั ตริย์ออกมา
และสวมมงกุฎ ให้ท่าน มอบพระโอวาทให้แก่ท่าน และเขา
ทัง้ หลายตัง้ ท่านไว้เป็นกษั ตริย์ เยโฮยาดากับ บุตรชายของ
ท่านก็เจิมพระองค์ และเขาทัง้ หลายร้องว่า “ขอกษั ตริย์ทรง
พระเจริญ”
การ ประหาร ชีวต
ิ ของ พระ นา งอาธา ลิ ยาห์ผู้ชัว่ ร้าย (2
พกษ 11:13-16)
12

เมื่อ อา ธา ลิ ยาห์ได้ยิน เสียง ประชาชน วิง่ และ สรร เส
ริญกษั ตริย์ พระนางก็เสด็จเข้าไปหาประชาชนในพระนิ เวศ
ของ พระ เย โฮ วาห์ 13 และ เมื่อ พระนาง ทอด พระเนตร
ดูเถิด มีกษั ตริยประทั
์
บ ยืน อยูที
่ ่เสาของพระองค์ ตรงที่ทาง
เข้า บรรดาผู้ บังคับ กองและพลแตรก็อยูข้
่ า งกษั ตริย์ และ
ประชาชน ทัง้ ปวง แห่ง แผ่นดินก็ เปรม ปรีดิ์ และ เป่า แตร
บร รดานั กร้ อง พร้อม กับ เครือ
่ ง ดนตรี ของ เขา ก็ นํา การ
สรรเสริญ พระ นา งอาธา ลิ ยาห์ก็ฉี ก ฉลอง พระองค์ ของ
พระนาง ทรงร้องว่า “กบฏ กบฏ ” 14 แล้วเยโฮยาดาปุโรหิต
จึง นํา บรรดา นาย ร้อย ผู้ บัญชาการ กองทัพ ออก มา สัง่ เขา
ว่า “จงคุม พระนางออกมาระหว่างแถวทหาร ผู้ใดที่ ตามพ
ระ นาง ไป ก็ให้ประหาร ชีวต
ิ เสีย ด้วย ดาบ” เพราะ ปุโรหิต
กล่าวว่า “อย่า ประหารพระนางในพระนิ เวศของพระเยโฮ
วาห์” 15 เขาจึงจับพระนาง แล้วพระนางก็ เสด็จไปที่ทางเข้า
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ประตูม้า ณ พระราชวัง และเขาทัง้ หลายก็ ประหารพระนาง
เสียที่นั ่น

เยโฮยาดาตัง้ โยอาชเป็นกษั ตริย์ (2 พกษ 11:17-20)
16

เย โฮ ยาดา ได้ กระทํา พันธ สัญญา ระหว่าง ท่าน เอง
กับ ประชาชน ทัง้ ปวง และ กษั ตริย์ว่า เขา ทัง้ หลาย จะ เป็น
ประชาชนของพระเยโฮวาห์ 17 แล้ว ประชาชนทัง้ ปวงก็ ไปที่
นิ เวศของพระบาอัล และพัง ลงเสีย และเขาทุบ แท่น บูชา
และ รู ป เคารพ ของ พระ บาอัลนัน
้ ให้ เป็น ชิน
้ ๆ และ เขา ประ
หารมัทธานปุโรหิต ของพระบาอัล เสีย ที่หน้า แท่ นบูชา 18 เย
โฮ ยาดา วาง ยาม ไว้ดูแล พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ วาห์ภาย
ใต้การ ควบคุม ของ ปุโรหิต แห่ง คน เลวี ผู้ซึ่ง ดา วิด ทรง จัด
ตัง้ ให้ดูแลพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ให้ถวายเครือ
่ งเผา
บูชาแด่พระเยโฮวาห์ ตามที่บันทึกไว้ในพระราชบัญญัติของ
โมเสส ด้วยความเปรมปรีดิ์ และการร้องเพลง ตามพระรา
ชดํารัสสัง่ ของ ดา วิด 19 ท่าน ได้ ตัง้ ผู้ เฝ้า ประตูไว้ที่ประตูรัว้
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ เพื่อมิให้ผู้มีมลทินด้วยประการ
หนึ่ งประการใดเข้าไป 20 ท่านได้ นําผู้บังคับกองร้อย ขุนนาง
ผู้ปกครอง ประชาชน และ บรรดา ประชาชน แห่ง แผ่น ดิน
และ ท่าน ได้ เชิญ กษั ตริย์ ลง มา จาก พระ นิ เวศ ของ พระ เย
โฮ วาห์ ไป ทาง ประตู บน ไป สู่ พระ ราช สํานั ก และ เขา ก็
เชิญ กษั ตริย์ ประทับ บนพระราชบัล ลังก์แห่งราชอาณาจักร
21 บรรดาประชาชนแห่งแผ่นดินก็เปรมปรีดิ์ และกรุ งก็สงบ
เงียบหลัง จากที่ เขาได้ ประหารพระนางอาธาลิ ยาห์เสียด้วย
ดาบแล้ว
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โยอาช (เยโฮอาช) ครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พกษ 12:11

เมื่อ โย อา ช ได้ เริม
่ ครอบ ครอง มี พระ ชนมายุเจ็ด
พรรษา และ พระองค์ ทรง ครอบ ครอง ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม
สี่สิบปี พระมารดาของพระองค์ทรงพระนามว่า ศิบย
ี าห์แห่ง
เมือง เบ เอ อร์เช บา 2 และ โย อา ช ทรง กระทํา สิง่ ที่ ชอบ ใน
สาย พระเนตร ของ พระ เย โฮ วาห์ ตลอด ชัว่ อา ยุ ของ เย โฮ
ยาดาปุโรหิต 3 เยโฮยาดาหามเหสีให้พระองค์สององค์ และ
พระองค์ก็ให้กําเนิ ดโอรสและธิดาหลายองค์
พวกปุโรหิตที่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่เอาใจใส่งานของ
พระเจ้า (2 พกษ 12:4-8)
4 ต่อ มาภายหลัง โยอาชทรงตัง
้ พระทัยที่ จะซ่อมแซมพระ
นิ เวศของพระเยโฮวาห์ 5 พระองค์ทรงประชุม ปุโรหิต และ
คนเลวี และตรัสกับเขาทัง้ หลายว่า “จงออกไปตามหัวเมือง
ยูดาห์ และเก็บเงินจากอิสราเอลทัง้ ปวง เพื่อซ่อมแซมพระ
นิ เวศของพระเจ้า ของเจ้า เป็น ปีๆ ไป และจงรีบ ทํางานนั ้น”
แต่คนเลวีไม่เร่ง รีบ 6 แล้ วกษั ตริย์ จึง ตรัส เรียกเยโฮยาดาผู้
เป็นหัวหน้า และตรัสกับท่านว่า “ไฉนท่านไม่เรียกร้องให้คน
เลวี นํา เงิน ส่วยเข้า มาจากยู ดาห์ และเยรู ซาเล็ม ซึ่ง โมเสส
ผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์กําหนดไว้ ให้ชุมนุมชนอิสราเอลนํา
มาเพื่อ พลับพลาพระโอวาท” 7 เพราะบรรดาโอรสของพระ
นา งอาธา ลิ ยาห์ หญิง ชัว่ ร้าย คน นั ้น ได้ ปล้น พระ นิ เวศ ของ
พระเจ้า และได้ เอาสิง่ ของที่ มอบถวายทัง้ สิน
้ ของพระนิ เวศ
ของพระเยโฮวาห์มอบให้แก่พระบาอัล
การซ่อมแซมพระวิหาร (2 พกษ 12:9-16)
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8

กษั ตริยจึ
์ ง ทรง บัญชา และ เขา ได้ ทํา หีบลูก หนึ่ ง วาง ไว้
นอกประตู พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 9 และมี คํา ประกาศ
ไปทัว่ ยู ดาห์ และเยรู ซาเล็ม ให้ นํา ส่วยซึ่ง โมเสสผู้รับ ใช้ของ
พระเจ้า กําหนดแก่ อส
ิ ราเอลในถิน
่ ทุรกัน ดาร เข้า มาถวาย
พระ เย โฮ วาห์ 10 บรรดา เจ้า นาย ทัง้ สิน
้ และ ประชาชน ทัง้
ปวง ก็ เปรม ปรีดิ์ และ นํา ส่วย ของ เขา ทัง้ หลาย มา หย่อน
ลง ใน หีบ จน ครบ 11 และ ต่อ มา เมื่อ คน เลวี นํา หีบ เข้า
มายัง เจ้า พนั กงานของกษั ตริย์เมื่อไร และเมื่อ เขาทัง้ หลาย
เห็นว่า มี เงิน มาก ราช เลขา และ เจ้า หน้าที่ ของ มหา ปุโรหิต
จะ เข้า มา เท หีบ ออก และ นํา หีบ กลับ ไป ยัง ที่เดิม เขา ทัง้
หลายทํา อย่างนี้ วัน แล้ว วัน เล่า และเก็บ เงิน ได้เป็น อัน มาก
12 กษั ตริยและ
์
เย โฮ ยาดา ก็ให้แก่บรรดา ผู้ดูแลกิ จการ ของ
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และเขาทัง้ หลายจ้างช่างก่อ
และช่างไม้ให้ซ่อมแซมพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ทัง้ คน
งานช่างเหล็ก และช่างทองสัมฤทธิ์ ให้ซ่อมแซมพระนิ เวศ
ของพระเยโฮวาห์ 13 บรรดาคนที่รบ
ั จ้างทํางานจึงได้ทํางาน
และงานซ่อมแซมก็ ดํา เนิ นก้าวหน้า ในมือ ของเขา และเขา
ได้ ซ่อมแซมพระนิ เวศของพระเจ้า ตามขนาดเดิม และเสริม
ให้แข็ง แรง ขึ้น 14 และ เมื่อ เขา ได้ กระทํา สําเร็จ แล้ว เขา ก็
นํา เงินที่เหลือ อยูมาหน้
่
า พระพักตร์กษั ตริยและเยโฮยาดา
์
และเขาเอาเงิน นั ้น ทํา เครือ
่ งใช้ สําหรับ พระนิ เวศแห่ง พระ
เยโฮวาห์ คือ เครือ
่ งใช้ สําหรับ การปรนนิ บัติ ทัง้ สําหรับ การ
ถวายเครือ
่ งบูชาและช้อน และภาชนะทองคําและเงิน และ
เขาทัง้ หลายได้ ถวายเครือ
่ งเผาบูชาในพระนิ เวศของพระเย
โฮวาห์เสมอตลอดชัว่ อายุของเยโฮยาดา
เยโฮยาดาปุโรหิตที่ดีเสียชีวต
ิ
แต่เย โฮ ยาดา ก็ ชรา ลง และ หง่อม แล้วก็สิน
ิ เมื่อ
้ ชีวต
16
สิน
เขา ก็ ฝัง ศพ
้ ชี วิตนั ้ นท่า นมีอายุหน่งึ ร้อย สามสิบ ปี
15
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ท่าน ไว้ ใน นคร ของ ดา วิด ท่ามกลาง บร รดากษั ตริย์ เพราะ
ท่านได้ กระทํา การดี ในอิสราเอล และต่อ พระเจ้า และพระ
นิ เวศ ของ พระองค์ 17 หลัง จาก ที่เย โฮ ยาดา สิน
ิ แล้ว
้ ชีวต
บรรดาเจ้า นายแห่ง ยู ดาห์ได้เข้า มาถวายบัง คมต่อ กษั ตริย์
แล้วกษั ตริย์ทรงฟังคําทูลของเขา 18 และเขาได้ทอดทิง้ พระ
นิ เวศของพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเขา และ
ปรนนิ บัติบรรดาเสารู ปเคารพและรู ปเคารพ และพระพิโรธ
ได้ ลงมาเหนื อ ยู ดาห์ และเยรู ซาเล็ม เพราะการละเมิด ของ
เขานี้ 19 แต่พระองค์ยัง ทรงใช้ผู้พยากรณ์ มาท่ามกลางเขา
นํา เขา ให้กลับ มา ยัง พระ เย โฮ วาห์ คน เหล่า นี้ เป็น พยาน
ปรักปรําเขา แต่เขาไม่ยอมเงีย
่ หูฟัง
ประชาชนเอาหินขว้างเศคาริยาห์ปุโรหิตที่ดี
แล้ว พระ วิญญาณ ของ พระเจ้า ได้ สวม ทับ เศ คา ริ
ยาห์บุตร ชาย เย โฮ ยาดา ปุโรหิต และ ท่าน ได้ ยืน เหนื อ
ประชาชน และ กล่าว แก่ เขา ทัง้ หลาย ว่า “พระ เจ้า ตรัสดัง
นี้ ว่า ‘ทําไมท่านทัง้ หลายจึง ละเมิด พระบัญญัติของพระเย
โฮ วาห์ อัน เป็น เหตุให้ท่าน เจริญ ขึ้น ไม่ได้ ’ เพราะ ท่าน ทัง้
หลาย ได้ ทอด ทิง้ พระ เย โฮ วาห์พระองค์จึง ทอด ทิง้ ท่าน”
21 แต่เขา ทัง
้ หลาย คิด ร้าย ต่อ ท่าน และ โดย บัญชา ขอ
งกษั ตริย์เขาทัง้ หลายจึงขว้างท่านด้วยหินในลานพระนิ เวศ
ของพระเยโฮวาห์ 22 ดังนี้ แหละกษั ตริย์ โยอาชจึงมิได้ทรง
ระลึก ถึง ความ กรุ ณา ซึ่ง เย โฮ ยาดา บิ ดา ของ เศ คา ริ
ยาห์ได้สําแดงต่อ พระองค์ แต่ได้ทรงประหารบุตรชายของ
ท่าน เสีย และ เมื่อ เขา กําลัง จะ ตาย เขา พูด ว่า “ขอ พระ
เย โฮ วาห์ ทรง ทอด พระเนตร และ แก้แค้น ” 23 ต่อ มา พอ
ปลายปีก องทัพ ของคนซีเรียก็ มาต่อสู้ กับ โยอาช เขามายัง
ยู ดาห์ และ เยรู ซาเล็ม และ ได้ ทําลาย บรรดา เจ้า นาย ของ
20
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ประชาชนจากหมู่ประชาชน และส่ง ของที่ รบ
ิ ได้ ทัง้ สิน
้ ไปยัง
24
กษั ตริย์แห่งดามัสกัส แม้ว่า กองทัพ คนซีเรีย มาแต่ น้อย
คน พระ เย โฮ วาห์ ทรง มอบ กองทัพ ใหญ่ไว้ใน มือ ของ เขา
เพราะ เขา ทัง้ หลาย ได้ ทอด ทิง้ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า แห่ง
บรรพบุรุษของเขา ดังนี้ แหละคนซีเรียได้ทําโทษโยอาช
โยอาชสิน
้ พระชนม์ (2 พกษ 12:19-21)
เมื่อ เขา ทัง้ หลาย จาก พระองค์ไป (เขา ละ
พระองค์ไว้บาด เจ็บอย่าง สาหัส)
ข้าราชการ ของ
พระองค์ก็คิด ร้าย ต่อ พระองค์ เพราะ โลหิต ของ บุตร ชาย
เย โฮ ยาดา ปุโรหิต และ ได้ ประหาร พระองค์เสียที่ บน แท่น
บรรทม พระองค์ก็สิน
้ พระชนม์ และเขาทัง้ หลายฝังพระศพ
ไว้ในนครดาวิด แต่เขาทัง้ หลายมิได้ฝังพระศพไว้ในอุโมงค์
ของ บร รดากษั ตริย์ 26 คน เห ล่านั ้นที่ คิด ร้าย ต่อ พระองค์
คือ ศา บาด บุตร ชาย นาง ชิ เม อัท คน อัม โมน และ เย โฮ ศา
บาด บุตร ชาย นาง ชิ มริท คน โม อับ 27 เรือ
่ ง ราว แห่ง โอรส
ของ พระองค์ และ ภาระ หนั ก มากมาย ที่ ตก อยูแก่
่ พระองค์
และการซ่อมแซมพระนิ เวศของพระเจ้า ดูเถิด มีบันทึก ไว้
ในหนั งสือ เรือ
่ งราวของกษั ตริย์ และอามาซิ ยาห์ โอรสของ
พระองค์ครอบครองแทนพระองค์
25

25

1

อามาซิยาห์ครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พกษ 14:1-2)

เมื่อ อามาซิ ยาห์ เริม
่ ครอบครองนั ้นมี พระชนมายุยี่สิบ
ห้า พรรษา และ พระองค์ ทรง ครอบ ครอง ใน เยรู ซาเล็ม
ยีสิ
่ บ เก้า ปี พระมารดา ของ พระองค์ ทรง พระนาม ว่า เย
โฮ อัด ดาน ชาว เยรู ซาเล็ม 2 และ พระองค์ ทรง กระทํา สิง่
ที่ถูก ต้อง ใน สาย พระเนตร ของ พระ เย โฮ วาห์ แต่มิใช่ด้วย
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พระทัย ที่เพียบ พร้อม 3 และ อยู่ มา พอ ราช อาณาจักร อยู่
ใน พระหัตถ์ ของ พระองค์ อย่าง มัน
่ คง แล้ว พระองค์ทรง
ประหาร ชีวต
ิ ข้าราชการ ของ พระองค์ ผู้ที่ฆ่า พระ ราช บิดา
ของ พระองค์ 4 แต่พระองค์มิได้ทรง ประหาร ชีวต
ิ ลูก หลาน
ของ เขา แต่ได้ทรง กระทํา ตาม ที่มีบันทึก ไว้ ใน หนั งสือ พระ
ราชบัญญัติของโมเสส ที่พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาไว้ นั้นว่า
“อย่า ให้บิดา ต้อง รับ โทษ ถึง ตาย แทน บุตร ของ ตน หรือ
ให้บุตร ต้อง รับ โทษ ถึง ตาย แทน บิดา ของ ตน ให้ทุก คน รับ
โทษถึงตายเนื่ องด้วยบาปของคนนั ้นเอง”
ยูดาห์บุกรุ กเอโดม

5 แล้วอามาซิยาห์ได้ประชุมพวกยูดาห์

และให้เขาอยูภาย
่
ใต้ผู้บังคับกองพันและผูบ
้ ังคับกองร้อยตามเรือนบรรพบุรุษ
ของ เขา คือ ยู ดาห์ และ เบน ยา มิ นทัง้ สิน
้ พระองค์ได้ทรง
นั บคนที่มีอายุยี่สิบปี ข้น
ึ ไปและทรงเห็นว่ามีชายฉกรรจ์สาม
แสน คน สามารถ เข้า ทํา สงคราม สามารถ ถือ หอก และ โล่
6 นอกจากนั ้น พระองค์ ทรงจ้างทแกล้ว ทหารจากอิสราเอล
หนึ่ ง แสน คน เป็น เงิน หนึ่ ง ร้อย ตะ ลัน ต์ 7 แต่คน ของ
พระเจ้า คน หนึ่ ง มา เฝ้า พระองค์ ทูล ว่า “โอ ข้า แต่กษั ตริย์
ขอ อย่า ให้ กอง ทัพอิส รา เอล ไป กับ พระองค์ เพ ราะ พระ
เย โฮ วาห์มิได้ทรง สถิต อยู่ กับ อิสราเอล คือกับ คน เอ ฟ
รา อิม เหล่า นี้ ทัง้ สิน
้ 8 แต่ถ้า พระองค์ คาด หมาย ว่า โดย
วิธนี
ี ้ พระองค์จะเข้ม แข็ง พอที่จะเข้า สงคราม พระเจ้า จะ
ทรง เหวีย
่ ง พระองค์ ลง ต่อ หน้า ศัตรู เพราะ ว่า พระเจ้า ทรง
ฤทธิที
์ ่จะช่วยไว้หรือ ทิง้ ไปได้” 9 และอามาซิ ยาห์ตรัส กับ คน
ของพระเจ้า ว่า “แต่เราจะกระทํา ประการใดเรือ
่ งเงิน หนึ่ ง
ร้อย ตะ ลัน ต์ ซึ่ง เรา ได้ให้แก่กอง ทัพอิส รา เอล ไป แล้วนัน
้ ”
แล้ว คนของพระเจ้า ทูล ตอบว่า “พระเยโฮวาห์ทรงสามารถ
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ที่ จะ ประทาน แก่พระองค์ยิง่ กว่า นี้ อีกมาก” 10 และ อา มา
ซิ ยาห์ก็ทรง ปลด ปล่อย กองทัพ ซึ่ง มายัง พระองค์ จาก เอ ฟ
ราอิม ให้กลับ ไปบ้านอีก เขาทัง้ หลายจึง โกรธยู ดาห์ยิง่ นั ก
และ ได้กลับ บ้าน ด้วย ความ โกรธ อย่าง รุ นแรง 11 แต่อา มา
ซิ ยาห์ ทรง กล้า แข็ง ขึ้น และ ทรง นํา พล ของ พระองค์ ออก
ไปยัง หุบเขาเกลือ และโจมตี คนเสอีรหน
์ ่งึ หมื่น คน 12 คนยู
ดาห์ จับ เป็น ได้หน่งึ หมื่น คน และพาเขาไปที่ ยอดหิน และ
ทิง้ เขา ทัง้ หลาย ลง มา จาก ยอด หิน นั ้น เขา ก็ ตก มา แหลก
เป็น ชิน
้ ๆ 13 แต่คน ของกอง ทัพ ซึ่ง อา มา ซิ ยาห์ ทรง ปลด
ให้กลับไป และ ไม่ให้เขา ไป รบ ด้วย นั ้น เขา ตลบ เข้า โจมตี
หัว เมืองของยู ดาห์ ตัง้ แต่สะมาเรีย ถึง เบธโฮโรน และฆ่า
ประชาชน เสีย สาม พัน คน และ ริบ ข้าว ของ ไป เป็นอัน มาก
14 และอยู่ มาเมื่อ อามาซิ ยาห์ เสด็จ กลับ จากการฆ่า ฟัน คน
เอ โดม พระองค์ทรง นํา รู ป เคารพ ของ คน ชาว เส อีร ์ มา ตัง้
ไว้ เป็น พระ ของ พระองค์ และ กราบ นมัสการ พระ เหล่า นั ้น
ทรงเผาเครือ
่ งหอมถวาย 15 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ทรง
กริว้ ต่ออามาซิยาห์ และทรงใช้ผู้พยากรณ์ คนหนึ่ งไปหา ทูล
พระองค์ว่า “ทําไมเจ้า จึง แสวงหาพระของชนชาติหนึ่ ง ซึ่ง
ไม่สามารถช่วยชนชาติของตนเองให้พ้นจากมือของเจ้าได้”
16 อยูมาขณะที
่
่ เขากําลัง ทูลอยู่ กษั ตริยตรั
์ ส กับ เขาว่า “เรา
ได้แต่งตัง้ เจ้า ให้ เป็นที่ ปรึกษาของกษั ตริย์หรือ หยุด ทําไม
เจ้า จะต้องตายเล่า” ผู้พยากรณ์ นั ้น จึง หยุด แต่ทูล ว่า “ข้า
พระองค์ ทราบว่า พระเจ้า ทรงตัง้ พระทัย จะทําลายพระองค์
เพราะพระองค์ทรงกระทําเช่นนี้ และมิได้ทรงฟังคําปรึกษา
ของข้าพระองค์”
สงครามระหว่างยูดาห์กับอิสราเอล (2 พกษ 14:8-14)
17 แล้วอามาซิยาห์กษั ตริยแห่
์ งยูดาห์ได้ทรงรับคําปรึกษา
และ ทรง ใช้ให้ไป เฝ้า โย อา ช โอ รส ของ เย โฮ อา หาส โอ รส
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ของเยฮู กษั ตริยของอิ
์
สราเอลทูลว่า “มาเถิด ให้เราทัง้ สอง
มาเผชิญ หน้า กัน” 18 และโยอาชกษั ตริย์แห่งอิส ราเอลทรง
ใช้ ไป ยัง อา มา ซิ ยาห์กษั ตริยแห่
์ ง ยู ดาห์ว่า “ต้น ผัก หนาม
บนเลบานอนส่ง ข่าวให้หาต้นสนสี ดาร์บนเลบานอนว่า ‘จง
ยก บุตร สาว ของ เจ้า ให้ เป็น ภรรยา บุตร ชาย ของ เรา’ และ
สัตว์ ป่า ทุ่ง ตัว หนึ่ ง แห่ง เลบานอน ผ่าน มา และ ยํ่า ต้น ผัก
หนามลงเสีย 19 ท่านว่า ‘ดูซิ ข้าพเจ้า ได้โจมตีเอโดม’ และ
จิตใจของท่านก็ ผยองขึ้น ในความโอ้อวด แต่จงอยู่ กับ บ้าน
เถิด เพราะไฉนท่านจึงเร้าใจตนเองให้ต่อสู้และรับอันตราย
อัน จะ ให้ ท่าน ล้ม ลง ทัง้ ท่าน และ ยู ดาห์กับท่าน” 20 แต่อา
มา ซิ ยาห์ หา ทรง ฟัง ไม่ เพราะ เป็น มา จาก พระเจ้า เพื่อ ว่า
พระองค์ จะทรงมอบเขาทัง้ หลายไว้ ในมือ ของศัตรู ของเขา
เพราะ เขา ทัง้ หลาย ได้ เสาะ หา พระ แห่ง เอ โดม 21 โย อา
ชกษั ตริย์แห่งอิส รา เอล จึง เสด็จ ขึ้น ไป พระองค์และ อา มา
ซิ ยาห์กษั ตริยแห่
์ ง ยู ดาห์ได้เผ ชิญ หน้า กันที่เบธเช เมช ซึ่ง
เป็น ของ ยู ดาห์ 22 และ ยู ดาห์ก็พ่าย แพ้อิสราเอล และ ทุก
คน ก็หนี กลับ ไป เต็นท์ ของ ตน 23 โย อา ชกษั ตริย์แห่งอิส รา
เอลทรงจับ อามาซิ ยาห์กษั ตริยแห่
์ งยู ดาห์ โอรสของโยอาช
โอ รส ของ เย โฮ อา หาส ที่ เบธเช เมช และ นํา พระองค์มายัง
เยรู ซาเล็ม และ ทรง พัง กําแพง เยรู ซาเล็ม ลง สี่ ร้อย ศอก
ตัง้ แต่ประตูเอฟราอิม ถึง ประตูมุม 24 และพระองค์ ทรงริบ
ทองคํา และเงิน ทัง้ หมด และเครือ
่ งใช้ ทัง้ สิน
้ ซึ่ง พบในพระ
นิ เวศ ของ พระเจ้า ใน ความ อารักขา ของ โอ เบด เอ โดม ทัง้
คลัง ทรัพย์ ของสํานั ก พระราชวัง พร้ อมกับ คนประกัน ด้วย
และ พระองค์ เสด็จ กลับ ไป ยัง สะ มา เรีย 25 อา มา ซิ ยาห์
โอรส ของ โย อา ชกษั ตริย์แห่ง ยู ดาห์ ทรง พระชนม์อยูสิ
่ บ ห้า
ปี หลัง จาก สวรรคต ของ โย อาช โอ รส ของ เย โฮ อา หาส
กษั ตริยแห่
์ งอิสราเอล
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การสิน
้ พระชนม์ของอามาซิยาห์ (2 พกษ 14:17-20)
26 ส่วน พระ ราช กิจ นอก นั ้น ของ อา มา ซิ ยาห์ ตัง
้ แต่ต้น
จน ปลาย ดูเถิด มิได้บันทึก ไว้ ใน หนั งสือ ขอ งกษั ตริย์แห่ง
ยู ดาห์ และ อิสราเอล หรือ 27 นั บ แต่เวลา เมื่อ อา มา ซิ ยาห์
ทรง หัน ไป จาก การ ติด ตาม พระ เย โฮ วาห์ เขา ทัง้ หลาย ก็
คิด กบฏต่อ พระองค์ ในเยรู ซาเล็ม และพระองค์ ทรงหนี ไป
ที่ ลา คีช แต่เขา ใช้ ไป ตามพ ระ องค์ที่ลา คีช และ ประหาร
พระองค์เสียที่นั ่น 28 และเขาทัง้ หลายนํา พระศพใส่ หลังม้า
กลับมา และฝังไว้กับบรรพบุรุษของพระองค์ ในเมืองแห่งยู
ดาห์

26
1

อุสซียาห์เป็นกษั ตริย์แทนอามาซิยาห์ (2 พกษ 14:21)

ประชาชนทัง้ สิน
้ ุส ซี ยาห์ ผู้ซึ่งมี พระ
้ แห่ง ยู ดาห์ จึง ตังอ
ชนมายุสิบหกพรรษา ให้เป็นกษั ตริย์ แทนอามาซิ ยาห์ ราช
บิดา ของ พระองค์ 2 พระองค์ทรง สร้าง เมือง เอ โลท และ
ให้กลับ ขึ้น แก่ยูดาห์ หลัง จาก ที่กษั ตริยทรง
์
ล่วง หลับ ไป อยู่
กับ บรรพบุรุษ ของ พระองค์ 3 เมื่ออุส ซี ยาห์ ทรง เริม
่ ครอบ
ครอง นั ้นมี พระ ชนมายุสิบ หก พรรษา และ พระองค์ ทรง
ครอบครองในกรุ ง เยรู ซาเล็ม ห้า สิบ สองปี พระมารดาของ
พระองค์ ทรงพระนามว่า เยโคลี ยาห์ ชาวเยรู ซาเล็ม 4 และ
พระองค์ ทรงกระทํา สิง่ ที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระ
เย โฮ วาห์ ตาม ที่อา มา ซิ ยาห์ ราช บิดา ของ พระองค์ได้ทรง
กระทํา ทุก ประการ 5 และพระองค์ ทรงแสวงหาพระเจ้า ใน
สมัย ของ เศ คา ริ ยาห์ ผู้เข้า ใจ ใน นิ มิต ต่างๆ จาก พระเจ้า
และตราบใดที่พระองค์แสวงหาพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ทรง
กระทําให้พระองค์เจริญ
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อุสซียาห์รบ
ั พระพรทังด
้ ้านสงครามและพระราชกิจ
6

พระองค์เสด็จ ออกไปทํา สงครามต่อสู้ กับ คนฟี ลิ ส เตีย
และ พัง กําแพง เมือ งกัท และ กําแพง เมือง ยับ เนห์ และ
กําแพง เมือ งอัช โดด และ พระองค์ ทรง สร้าง หัว เมือง ใน
เขต แด นอัช โดด และ ที่ อื่นๆ อีก ท่า มก ลาง คน ฟี ลิ ส เตีย
7 พระเจ้า ทรง ช่วย พระองค์ ใน การ ต่อ สู้ คน ฟี ลิ ส เตีย และ
ต่อสู้ คนอาระเบีย ซึ่ง อาศัย อยู่ ในกูร ์บาอัล และต่อสู้ กับ คน
เมอู นิม 8 ชนอัม โมนได้ ถวายบรรณาการแก่อุสซี ยาห์ และ
พระนาม ของ พระองค์ก็แผ่แพร่ออก ไป ถึง เขตแดน อียป
ิ ต์
เพราะพระองค์ ทรงเข้ม แข็ง ขึ้น ยิง่ นั ก 9 ยิง่ กว่า นั ้นอีกอุส ซี
ยาห์ ทรงสร้างป้อมในเยรู ซาเล็มที่ประตูมุม ที่ประตูหุบเขา
และที่หัว เลี้ยว และป้องกัน ไว้แข็ง แรง 10 และพระองค์ ทรง
สร้างป้อมในถิน
่ ทุรกัน ดาร ทรงขุด บ่อนํ้า หลายแห่ง เพราะ
พระองค์ ทรง มี ฝูง สัตว์ใหญ่ โต ทัง้ ใน หุบเขา และ ใน ที่ราบ
และ ทรง มี ชาวนา และ คน แต่ง ต้นองุ่น ใน เนิ น เขา และ ใน
คา ร เมล เพราะ พระองค์ ทรง รัก เกษตรกรรม 11 ยิง่ กว่า
นั ้นอีกอุส ซี ยาห์ ทรงมีกองทหาร ซึ่ง ออกไปทํา ศึก เป็น กองๆ
ตาม จํานวน ที่เยอี เอ ล ราช เลขา ได้ รวบรวม ไว้ ด้วย กันกับ
มา อา เส อาห์เจ้า หน้าที่ภาย ใต้การ ควบคุม ของ ฮา นั น ยาห์
ผู้บังคับ กองพลคนหนึ่ ง ของกษั ตริย์ 12 จํานวนประมุข ของ
บรรพบุรุษ ทัง้ หมด แห่ง พวก ทแกล้ว ทหาร คือ สอง พัน หก
ร้อยคน 13 ใต้บังคับ บัญชาของคนเหล่า นี้ มีกองทัพ พลสาม
แสน เจ็ด พัน ห้า ร้อย คน ผู้ทํา สงคราม ได้ ด้วย กําลัง มาก
เพื่อ ช่วยกษั ตริย์ให้ต่อสู้กับ ศัตรู 14 และอุส ซี ยาห์ทรงเตรียม
โล่ หอก หมวกเหล็ก เสื้อ เกราะ ธนู และ ก้อน หิน สําหรับ
สลิง ไว้ สําหรับ กองทัพ 15 ในเยรู ซาเล็ม พระองค์ ทรงกระทํา
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เครือ
่ งกลไกโดยคนช่างประดิษฐ์ ทํา ขึ้น ไว้บนป้อมและตาม
มุม เพื่อ ยิง ลูก ธนู และโยนก้อนหิน ใหญ่ๆ และพระนามของ
พระองค์ก็ลือ ไปไกล เพราะพระองค์ ทรงรับ ความช่วยเหลือ
อย่างมหัศจรรย์จนพระองค์เข้มแข็ง
อุสซียาห์ทรงกระทําหน้าที่ของปุโรหิตแล้วถูกลงโทษ

16

แต่เมื่อ พระองค์ ทรงแข็ง แรงแล้ว พระองค์ก็มีพระทัย
ผยอง ขึ้น จึง ทรง กระทํา ความ เสีย หาย เพราะ พระองค์
ละเมิด ต่อ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ พระองค์ และ เข้าไป
ใน พระ วิหาร ของ พระ เย โฮ วาห์ เพื่อ เผา เครือ
่ ง หอม บน
17
แท่น เครือ
่ งหอม แต่อาซาริยาห์ปุโรหิต ได้เข้า ไปติดตาม
พระองค์พร้อมกับปุโรหิตของพระเยโฮวาห์แปดสิบคนผู้ซ่ึง
เก่งกล้า 18 และเขาทัง้ หลายได้ขัดขวางกษั ตริย์อุสซียาห์และ
ทูลพระองค์ว่า “ข้าแต่อุสซียาห์ มิใช่หน้าที่ของพระองค์ที่จะ
เผา เครือ
่ ง หอม ถวาย แด่ พระ เย โฮ วาห์ แต่เป็น หน้าที่ ของ
ปุโรหิต ลูก หลาน ของ อา โรน ผู้ซึ่ง ชําระ ไว้ให้บริสุทธิเพื
์ ่อ
เผา เครือ
่ ง หอม ขอ เชิญ พระองค์ เสด็จ ออก ไป จาก สถาน
บริสุทธิ์นี้ เพราะ พระองค์ได้ทรง ล่วง เกิน และ พระองค์
จะ ไม่ได้รับ เกียรติ อัน ใด จาก พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า เลย”
19 แล้วอุส ซี ยาห์ ทรง กริว
้ พระองค์มีกระถาง ไฟ อยู่ ใน
พระหัตถ์ จะทรงเผาเครือ
่ งหอม และเมื่อ พระองค์ ทรงกริว้
ต่อ พวก ปุโรหิต โรค เรือ
้ น ก็เกิด ขึ้น มา ที่ พระ นลาฏ ต่อ หน้า
ปุโรหิต ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ข้างแท่น เผาเครือ
่ ง
หอม 20 และอาซาริยาห์ปุโรหิต ใหญ่ และบรรดาปุโรหิต ทัง้
ปวงมองดูพระองค์ และดูเถิด พระองค์ทรงเป็น โรคเรือ
้ นที่
พระนลาฏ และเขาทัง้ หลายก็ผลักพระองค์ออกไปจากที่นั ่น
และพระองค์ เองก็ ทรงรีบ เสด็จ ออกไป เพราะว่า พระเยโฮ
วาห์ทรงลงโทษพระองค์แล้ว 21 และกษั ตริย์อุสซี ยาห์ก็ทรง
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เป็น โรคเรือ
้ นจนวัน สิน
้ น
้ พระชนม์ และเพราะเป็น โรคเรือ
ก็ ทรงประทับ ในวัง ต่างหาก เพราะพระองค์ ทรงถูก ตัดขาด
จาก พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ วาห์ และ โยธา ม โอรส ของ
พระองค์ เป็น ผู้ดูแลราชสํานั ก ปกครองประชาชนแห่ง แผ่น
ดินนั ้น
การสิน
้ พระชนม์ ของอุส ซี ยาห์ โยธามครอบครองแทน
พระองค์ (2 พกษ 15:32)
22 ส่วน พระ ราช กิจ นอก นั ้น ขอ งอุส ซี ยาห์ ตัง
้ แต่ต้น
จน ปลาย อิส ยาห์ผู้พยากรณ์ บุตร ชาย อา มอส ได้บันทึก
ไว้ 23 และ อุส ซี ยาห์ก็ทรง ล่วง หลับ ไป อยู่ กับ บรรพบุรุษ
ของ พระองค์ และ เขา ก็ ฝัง พระ ศพ ไว้ กับ บรรพบุรุษ ของ
พระองค์ ใน นา ที่ ฝัง ศพ อัน เป็น ขอ งกษั ตริย์ เพราะ เขา ทัง้
หลายว่า “พระองค์ทรงเป็นโรคเรือ
้ น” และโยธามโอรสของ
พระองค์ก็ครอบครองแทนพระองค์

27

โยธามทรงครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พกษ 15:32-38)

1 เมื่อโยธามทรงเริม
่ ครอบครองนั ้นมีพระชนมายุยี่สิบห้า

พรรษา และพระองค์ ทรงครอบครองในเยรู ซาเล็มสิบหก
ปี พระมารดาของพระองค์มีพระนามว่า เยรู ชาห์ บุตรสาว
ของศาโดก 2 และพระองค์ ทรงกระทํา สิง่ ที่ถูกต้องในสาย
พระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตามซึ่งอุส ซี ยาห์ ราชบิดาของ
พระองค์ได้ทรงกระทํา ทุก ประการ เว้น แต่พระองค์มิได้เข้า
ไปในพระวิหารของพระเยโฮวาห์ แต่ประชาชนยัง ประพฤติ
อย่างเลวทราม 3 พระองค์ทรงสร้างประตู บนของพระนิ เวศ
แห่ง พระ เย โฮ วาห์ และ ทรง กระทํา การ ก่อสร้าง มาก ที่
กําแพง ตําบล โอ เฟล 4 ยิง่ กว่า นั ้นอีก พระองค์ ทรง สร้าง

2 พงศาวดาร 27:5

72

2 พงศาวดาร 28:3

หัว เมือง ใน ถิน
่ เทือก เขา แห่ง ยู ดาห์ และ สร้าง ป้อม กับ
หอคอย ตาม ป่า ไม้ 5 และ พระองค์ ทรง สู้ รบ กับ กษั ตริย์ คน
อัม โมน และ ทรง ชนะ และ ใน ปี นั ้น คน อัม โมน ได้ ถวาย
เงิน แก่พระองค์หน่งึ ร้อย ตะ ลัน ต์ และ ข้าว สาลีหน่งึ หมื่น
โคระกับข้าวบาร์เลย์หน่งึ หมื่น คนอัม โมนได้ ถวายเท่า กัน
ใน ปีที่สอง และ ใน ปีที่ สาม 6 โยธา ม จึง ทรง มี กําลัง มาก ขึ้น
เพราะ พระองค์ ทรง ตระ เตรียม ทาง ทัง้ หลาย ของ พระองค์
ต่อ พระ พักตร์ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ พระองค์ 7 ส่วน
พระ ราช กิจ นอก นั ้น ของ โยธา ม และ การ สงคราม ทัง้ สิน
้
ของพระองค์ และพระราชวัตรของพระองค์ ดูเถิด มีบันทึก
ไว้ ใน หนั งสือ ขอ งกษั ตริย์แห่งอิส รา เอล และ ยู ดาห์ 8 เมื่อ
พระองค์ ทรง เริม
่ ครอบ ครอง มี พระ ชนมายุยี่สิบ ห้า พรรษา
และพระองค์ ทรงครอบครองในเยรู ซาเล็มสิบหกปี 9 และ
โยธามล่วงหลับไปอยูก
่ ับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาฝัง
พระศพไว้ในนครดาวิด และอาหัส โอรสของพระองค์ ครอบ
ครองแทนพระองค์

28

อาหัสครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พกษ 16:1)
เมื่อ อา หัส ทรง เริม
่ ครอง ราชย์มีพระ ชนมายุยี่สิบ
พรรษา และ พระองค์ ทรง ครอง รา ชย์ ใน เย รู ซา เล็มสิบ
หก ปี แต่พระองค์มิได้ทรง กระทํา สิง่ ที่ถูก ต้อง ใน สาย
พระเนตรของพระเยโฮวาห์ อย่างกับ ดาวิด บรรพบุรุษ ของ
พระองค์ 2 แต่ทรง ดําเนิ น ตาม ทาง ขอ งกษั ตริย์แห่งอิส รา
เอล พระองค์ถึงกับ ทรงสร้างรู ป เคารพหล่อ สําหรับ พระบา
อัล 3 ยิง่ กว่า นั ้น พระองค์ ทรงเผาเครือ
่ งหอมในหุบเขาบุตร
ชาย ของ ฮิ น โนม และ ทรง เผา โอรส ทัง้ หลาย ของ พระองค์
ในไฟ ตามการกระทํา อัน น่า สะอิดสะเอียนของประชาชาติ
ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์ ทรง ขับ ไล่ ออก ไป ให้ พ้น หน้า ประชาชน
1
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อิสราเอล 4 พระองค์ทรงถวายสัตวบูชาและทรงเผาเครือ
่ ง
หอมที่ปูชนียสถานสูง และบนเนิ นเขาและใต้ต้นไม้เขียวสด
ทุกต้น
อาหัสกับเปคาห์สู้รบกัน (2 พกษ 16:5-6)
เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของพระองค์ จึง ทรง
มอบพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของกษั ตริย์แห่งซีเรียผู้ทรงชนะ
พระองค์ และ จับ ประชาชน ของ พระองค์ เป็น เชลย จํานวน
มาก นํา มายัง ดามัสกัส และ พระองค์ ทรง ถูก มอบ ไว้ ใน
พระหัตถ์ของกษั ตริย์แห่งอิสราเอล ผู้ชนะพระองค์ด้วยการ
ฆ่า ฟัน อย่าง ใหญ่หลวง 6 เพ ราะ ว่า เป คาห์บุตร ชาย เร มา ลิ
ยาห์ได้ฆ่าเสียหนึ่ งแสนสองหมื่นคนในยูดาห์ในวันเดียว ทัง้
สิน
้ เป็นทหารกล้าแข็ง เพราะเขาทัง้ หลายได้ ทอดทิง้ พระเย
โฮวาห์ พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของเขาทัง้ หลาย 7 และศิค รี
ทแกล้ว ทหารของเอฟราอิม ได้ สังหารมาอาเสอาห์ โอรสขอ
งกษั ตริย์ และอัส รีคัม อธิบดี กรมวัง และเอลคานาห์อุปราช
8 คนอิสราเอลได้ จับ ญาติพี่น้ องของตนเป็ น เชลยสองแสน
คน มีผู้ หญิง บุตรชาย และบุตรสาว และได้ รบ
ิ ของเป็นอัน
9
มากมาจากเขานํา มายัง สะมาเรีย แต่ผู้พยากรณ์ คนหนึ่ ง
ของ พระ เย โฮ วาห์อยูที
่ ่นั ่น ชื่อ ว่า โอ เดด ท่าน ออก ไป พบ
กองทัพซึ่งมายังสะมาเรีย และพูดกับเขาทัง้ หลายว่า “ดูเถิด
เพ ราะ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของ ท่าน ทัง้
หลาย ทรง กริว้ ต่อ ยู ดาห์ พระองค์ทรง มอบ เขา ทัง้ หลาย ไว้
ในมือของท่าน แต่ท่านทัง้ หลายได้สังหารเขาเสียด้วยความ
เกรีย
้ วกราดซึ่งขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์ 10 และบัดนี้ ท่านทัง้ หลาย
เจตนา จะ ข่มขี่ ประชาชน แห่ง ยู ดาห์ และ เยรู ซาเล็ม ให้ เป็น
ทาสชายและทาสหญิงของท่าน ตัวท่านเองไม่มีบาปต่อพระ
เยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านหรือ 11 บัดนี้ ขอฟัง ข้าพเจ้า และ
5
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ขอส่งเชลยซึ่งท่านได้ นํามาจากญาติพีน้
่ องของท่านกลับไป
เพราะว่า พระพิโรธอัน แรงกล้า ของพระเยโฮวาห์อยูเหนื
่
อ
ท่านทัง้ หลาย” 12 บางคนในหัวหน้า คนเอฟราอิม คือ อาซา
ริ ยาห์บุตร ชาย โย ฮา นั น เบเรคิ ยาห์บุตร ชาย เม ซิลเล โมท
เย ฮิ ส คี ยาห์บุตร ชาย ชัลลูม และ อา มา สา บุตร ชาย หัดลัย
ได้ยืน ขึ้น ขัด ขวางบรรดาผู้ที่กลับ มาจากสงคราม 13 พูดกับ
เขาทัง้ หลายว่า “เจ้าอย่า นํา เชลยเข้า มาที่นี่ เพราะเจ้า มุ่ง
หมาย ที่ จะ นํา โทษ บาป มา เหนื อ เรา ต่อ พระ เย โฮ วาห์ เพิม
่
เข้า กับ บาปและการละเมิด ในปัจจุบัน ของเรา เพราะว่าการ
ละเมิด ของเราก็ใหญ่โตอยู่ พระพิโรธอัน แรงกล้า ต่ออิส รา
เอ ลมีอยูแล้
่ ว ” 14 เพราะ ฉะนั ้น ผู้ถือ อาวุธ จึง ทิง้ เชลย และ
ของที่ ริบ มาต่อ หน้า เจ้า นายและชุมนุมชนทัง้ ปวง 15 และ
ผู้ชายซึ่ง ถูก ระบุ ช่อ
ิ
ื นั ้น ได้ลุกขึ้น เอาเสื้อผ้า อัน เป็น ของที่ รบ
มาให้แก่คนที่เปลือ ยกายอยู่ ในพวกเชลยและเขาก็ นุ่ง ห่ม
ให้ เขา ไว้ และ ให้รองเท้า และ จัดหา อาหาร และ เครือ
่ ง ดื่ม
ให้ และชโลมเขา และนํา คนที่ ออ
่ นเปลี้ย ในพวกเขาขึ้น ลา
นํา เขากลับ มายัง ญาติพี่น้ องของเขาที่ เมืองเยรีโค คือ เมือง
ต้นอินทผลัม และเขาทัง้ หลายก็กลับไปยังสะมาเรีย
คนเอโดมกับคนฟีลิสเตียบุกรุ กยูดาห์
16

ครัง้ นั ้น กษั ตริย์ อา หัส ทรง ใช้ให้ไป หาก ษั ตริย์แห่งอัส
ซีเรีย เพื่อ ขอ ความ ช่วย เหลือ 17 เพราะ คน เอ โดม ได้บุกรุ ก
เข้า มาอีก และโจมตียูดาห์ และจับ ไปเป็น เชลยบ้าง 18 และ
คนฟี ลิ ส เตีย ได้เข้า ปล้น หัว เมืองในหุบเขาและที่ภาคใต้ของ
ยู ดาห์ และ ได้ ยึด เมือง เบธเช เมช อัย ยา โลน เก เด โรท
และ โส โค กับ ชนบท ทิม นาห์ กับ ชนบท และ ทังก
้ ิม โซ กับ
19
ชนบท และ เขา ก็ตัง้ อยูที
่ ่ นั ่น เพ ราะ พระ เย โฮ วาห์ ทรง
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กระทํา ให้ยูดาห์ ต้อย ตํ่า ลง ด้วย เหตุ อา หัส กษั ตริย์แห่งอิส
รา เอล เพราะ อา หัส ทรง กระทํา ให้ยูดาห์เปลือย เปล่า ไป
แล้ว และ ได้ ละเมิด ต่อ พระ เย โฮ วาห์อย่าง ร้าย แรง 20 ฉะ
นั ้น ทิกลัทปิเล เส อร์กษั ตริยแห่
์ งอัส ซีเรีย จึง ยก ขึ้น มา ต่อสู้
กับ พระองค์ และ กระทํา ให้พระองค์ทุกข์พระทัย แทนที่ จะ
สนั บสนุน พระองค์ให้เข้ม แข็ง 21 เพราะ อา หัส ทรง เอา
ของ ส่วน หนึ่ ง จาก พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ วาห์ และ
จาก ราช สํานั ก และ จาก เจ้า นาย ถวาย เป็น บรรณาการ
แก่กษั ตริยของอั
์
ส ซีเรีย แต่หาเป็น ประโยชน์ แก่พระองค์ไม่
22 ใน คราว ทุกข์ ยาก นั ้น พระองค์ยิง
่ ละเมิด ต่อ พระ เย
โฮ วาห์ คือ กษั ตริย์ อา หัส องค์ เดียวกัน นี้ แหละ 23 เพราะ
พระองค์ ทรง ถวาย สัตว บูชา แก่ พระ ของ เมือง ดามัสกัส
ซึ่ง ได้ให้พระองค์พ่าย แพ้และ ตรัสว่า “เพราะ ว่า พระ แห่
งกษั ตริย์ ของ ซีเรีย ได้ ช่วย เขา ทัง้ หลาย เรา จึง จะ ถวาย
สัตว บูชา แก่ พระ เหล่า นั ้น เพื่อ จะ ช่วย เรา” แต่พระ เหล่า
นั ้น เป็น เครือ
่ ง ทําลาย พระองค์ และ ทังอ
้ ิส รา เอล ทัง้ ปวง
ด้วย 24 และอาหัส ทรงรวบรวมเครือ
่ งใช้ ของพระนิ เวศแห่ง
พระเจ้า และ ตัด เครือ
่ ง ใช้แห่ง พระ นิ เวศ ของ พระเจ้า เป็น
ชิน
้ ๆ และ พระองค์ ทรง ปิด ประตู พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ
วาห์ และพระองค์ทรงสร้างแท่นบูชาสําหรับพระองค์ทุกมุม
เมืองเยรู ซาเล็ม 25 พระองค์ทรงสร้างปูชนีย สถานสูง ในหัว
เมืองของยูดาห์ทุกหัวเมืองเพื่อเผาเครือ
่ งหอมถวายพระอื่น
กระทําให้พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพระองค์
ทรงพระพิโรธ
การสิน
้ พระชนม์ ของอาหัส เฮเซคี ยาห์ครอบครองแทน
พระองค์ (2 พกษ 16:19-20)
26 ส่วนพระราชกิจนอกนั ้นของพระองค์ และพระราชวัตร
ของพระองค์ทัง้ สิน
้ ตัง้ แต่ต้น จนปลาย ดูเถิด เขาบันทึก ไว้
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ในหนั งสือ ของกษั ตริย์แห่งยู ดาห์ และอิสราเอล 27 และอา
หัสก็ล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ เขาก็ฝังพระ
ศพไว้ในกรุ ง คือในเยรู ซาเล็ม แต่เขามิได้นําพระศพไปไว้ใน
อุโมงค์ ของกษั ตริย์แห่งอิส ราเอล และเฮเซคี ยาห์โอรสของ
พระองค์ได้ครอบครองแทนพระองค์

29
เฮเซคียาห์ทรงครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พกษ 18:1; อสย
36-39)
1 เมื่อ เฮ เซ คี ยาห์มีพระ ชนมายุยี่สิบ ห้า พรรษา
พระองค์ทรงเริม
่ ครอบครอง และพระองค์ ทรงครอบครอง
ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม ยีสิ
่ บ เก้า ปี พระมารดา ของ พระองค์ ทรง
พระนาม ว่า อาบี ยาห์ บุต รสาว ของ เศ คา ริ ยาห์ 2 และ
พระองค์ ทรงกระทํา สิง่ ที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระ
เย โฮ วาห์ ตาม ซึ่ง ดา วิด บรรพบุรุษ ของ พระองค์ได้ทรง
กระทํา ทุก ประการ 3 ใน ปี แรก แห่ง รัชกาล ของ พระองค์ ใน
เดือนแรก พระองค์ทรงเปิด ประตู พระนิ เวศของพระเยโฮ
วาห์ และ ได้ ทรง ทําการ ซ่อมแซม ประตูนั ้น 4 พระองค์ทรง
นํา ปุโรหิต และ คน เลวีเข้า มา และ ทรง ให้ เขา ชุมนุมที่ ถนน
ด้าน ตะวัน ออก 5 และ ตรัส กับ เขา ว่า “คน เลวีเอ๋ย ขอ ฟัง
เรา จงชําระตัวให้บริสุทธิ์ และชําระพระนิ เวศของพระเยโฮ
วาห์ พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของท่านให้บริสุทธิ์ และขนสิง่
สกปรกออกเสีย จากสถานบริสุทธิ์ 6 เพราะบรรพบุรุษ ของ
เราทัง้ หลายได้ กระทํา การละเมิด และได้ กระทํา สิง่ ที่ ชว
ั ่ ใน
สายพระเนตรพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา เขาทัง้ หลายได้
ทอดทิง้ พระองค์ และหันหน้าของเขาเสียจากที่ ประทับของ
พระเยโฮวาห์ และได้หน
ั หลังให้ 7 เขาปิดประตูมุขพระนิ เวศ
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ด้วย และ ได้ ดับ ประทีป เสีย และ มิได้เผา เครือ
่ ง หอม หรือ
ถวายเครือ
่ งเผาบูชาในสถานบริสุทธิ์แด่พระเจ้า แห่งอิส รา
8
เอล เพราะ ฉะนั ้น พระพิโรธ ของ พระ เย โฮ วาห์ จึง มา บน
ยู ดาห์ และ เยรู ซาเล็ม และ พระองค์ ทรง กระทํา ให้ เขา เป็น
สิง่ ที่น่า หวาดเสียว เป็นที่สยดสยอง และ เป็นที่เย้ย หยัน
ตาม ที่ ท่าน ได้เห็นกับ ตา ของ ท่าน แล้ว 9 เพราะ ดูเถิด บิดา
ทัง้ หลายของเราได้ ล้ม ลงด้วยดาบ และบุตรชายบุตรสาว
กับ ภรรยาของเราได้ เป็น เชลยเพราะเหตุนี้ 10 บัดนี้ เรามี ใจ
ประสงค์ที่จะ กระทํา พันธ สัญญา กับ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า
แห่งอิส รา เอล เพื่อ ว่า พระพิโรธ อัน แรง กล้า ของ พระองค์
จะหัน ไปเสีย จากเรา 11 บุตรชายทัง้ หลายของข้าพเจ้า เอ๋ย
อย่า เพิก เฉย เพ ราะ พระ เย โฮ วาห์ได้ทรง เลือก ท่าน ให้ ยืน
อยูเฉพาะ
่
พระ พักตร์ของ พระองค์ เพื่อ ปรน นิ บัติพระองค์
และ เป็น ผู้ปรนนิ บัติของ พระองค์ และ เผา เครือ
่ ง หอม”
12 แล้ว คนเลวีก็ลุก ขึ้น คือ มาฮาทบุตรชายอามาสั ย และโย
เอลบุตรชายอาซาริยาห์ ผู้เป็นลูกหลานของโคฮาท และลูก
หลานของเมรารี มีคี ช บุตรชายอับดี และอาซาริยาห์บุตร
ชาย เย ฮาลเลเลล และ ของ คน เกอร์โชน มีโย อาห์บุตร ชา
ยศิม มาห์ และเอเดนบุตรชายโยอาห์ 13 และลูก หลานของ
เอลี ซาฟาน มีชิมรี และเยอี เอล และลูก หลานของอาสาฟ
มีเศคาริยาห์ และมัทธานิ ยาห์ 14 และลูก หลานของเฮมาน
มีเยฮี เอลและชิ เมอี และลูก หลานของเยดู ธูน มีเชไมอาห์
และอุส ซี เอล 15 เขาทัง้ หลายรวบรวมพี่ น้องของเขา และ
ชําระ ตน ให้บริสุทธิ์ และ เข้าไป ตาม ที่กษั ตริยได้
์ ทรง บัญชา
โดยพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ให้ชําระพระนิ เวศของพระ
เย โฮ วาห์ให้บริสุทธิ์ 16 ปุโรหิต ได้เข้า ไป ใน ส่วน ข้าง ใน ของ
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์เพื่อ ชําระให้บริสุทธิ์ และเขานํา
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สิง่ สกปรกที่ เขาพบในพระวิหารของพระเยโฮวาห์ ออกมา
ที่ ลานพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และคนเลวีก็ขนเอาของ
นั ้น ออกไปยัง ลํา ธารขิด โรน 17 เขาเริม
่ ชําระในวัน แรกของ
เดือนแรก และในวันที่ แปดของเดือนนั ้น เขามายังมุข ของ
พระเยโฮวาห์ เขาชําระพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์อยูแปด
่
18
วัน และในวันที่สิบหกของเดือนแรกก็เสร็จ แล้ว เขาเข้า
ไปหากษั ตริย์ เฮเซคี ยาห์ และทูล ว่า “ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย
ได้ กระทํา ความสะอาดพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์สิ้น เสร็จ
แล้ว ทัง้ แท่น เครือ
่ งเผาบูชา และเครือ
่ งใช้ ของแท่น นั ้น ทัง้
สิน
่ งใช้ ของโต๊ะ
้ และโต๊ะ ขนมปัง หน้า พระพักตร์ และเครือ
19
นั ้น ทัง้ สิน
เครือ
่ งใช้ทัง้ สิน
้
้ ซึ่ง กษั ตริย์ อาหัส คัด ทิง้ ในรัช
สมัย ของ พระองค์ เมื่อ พระองค์ได้กระทํา การ ละเมิด ข้า
พระองค์ ทัง้ หลาย ได้ เตรียม พร้อม และ ได้ ชําระ แล้ว และ
ดูเถิด ของเหล่านั ้นก็อยูหน
่ ้าแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์”
เฮเซคียาห์ให้ประชาชนนมัสการพระเจ้าในพระวิหารอีก
และรวบรวม
เจ้า นายของกรุ ง และเสด็จ ขึ้น ไปยัง พระนิ เวศของพระเย
โฮวาห์ 21 และเขาได้ นํา วัว ผู้เจ็ด ตัว แกะผู้เจ็ด ตัว ลูก แกะ
เจ็ดตัว และแพะผู้เจ็ดตัวเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาปสําหรับราช
อาณาจักร สถานบริสุทธิแ
์ ละยูดาห์ และพระองค์ทรงบัญชา
ให้ ลูก หลานของอาโรน คือ ปุโรหิต ให้ ถวายของเหล่า นั ้น บน
แท่น บูชาของพระเยโฮวาห์ 22 เขาทัง้ หลายจึง ฆ่า วัว ผู้ และ
ปุ โรหิตก็ รบ
ั เลือดและพรมที่แท่น บูชา และเขาทัง้ หลายฆ่า
แกะผู้ และเอาเลือดของมัน พรมแท่ นบูชา และฆ่า ลูก แกะ
เอา เลือด ของ มัน พรม แท่ นบูชา 23 แล้ว แพะ ผู้ สําหรับ เป็น
เครือ
่ ง บูชา ไถ่บาป นั ้น เขา นํา มา ที่กษั ตริยและ
์
ที่ ประชุม ชน
และ เขา ทัง้ หลาย ก็ เอา มือ ของ เขา วาง บน แพะ นั ้น 24 และ
20 แล้วกษั ตริย์เฮเซคี ยาห์ทรงลุก ขึ้นแต่เช้า
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ปุ โรหิตก็ ฆ่า แพะเสีย และเอาเลือดของมัน ทําการคืนดี กัน
บนแท่นนั ้นเพื่อทําการลบมลทินบาปให้อส
ิ ราเอลทัง้ ปวง เพ
ราะกษั ตริย์ ทรง บัญชา ว่า ให้ทํา เครือ
่ ง เผา บูชา และ เครือ
่ ง
25
บูชา ไถ่บาป สําหรับ อิสราเอล ทัง้ ปวง
แล้ว พระองค์ ทรง
ให้คนเลวี ประจํา อยู่ ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ มีฉาบ
พิณ ใหญ่ และ พิณ เขา คู่ ตาม บัญญัติของ ดา วิด และ ของ
กาดผู้ทํานายของกษั ตริย์ และของนาธันผู้พยากรณ์ เพราะ
ว่า พระบัญญัตินั ้น มาจากพระเยโฮวาห์ทางผู้พยากรณ์ ของ
พระองค์ 26 คนเลวีก็ยืน อยู่ ถือ เครือ
่ งดนตรีของดาวิด และ
27
ปุโรหิต ถือ แตร แล้ว เฮ เซ คี ยาห์ ทรง บัญชา ว่า ให้ถวาย
เครือ
่ งเผาบูชานน
ั ้ บนแท่น และเมื่อเริม
่ งเผาบูชา
่ ถวายเครือ
ก็เริม
่ งดนตรี
่ ถวายเพลงแด่พระเยโฮวาห์ และแตรกับเครือ
ของดาวิ ดกษั ตริย์ ของอิส ราเอลก็ เริมด
่ ้วย 28 ชุมนุมชนทัง้
สินก
้ ็นมัสการ และ นั กร้ อง ก็ร้อง เพลง และ คน ดนตรีก็เป่า
แตร ทํา อย่าง นี้ อยูจน
่ ถวาย เครือ
่ ง เผา บูชา เสร็จ 29 เมื่อ
การ ถวาย บูชา เสร็จ แล้ว กษั ตริยและ
์
คน ทัง้ ปวง ที่อยูกั
่ บ
30
พระองค์ก็กราบลงนมัสการ และกษั ตริย์ เฮเซคี ยาห์ และ
เจ้านายก็ บัญชาให้คนเลวีรอ
้ งเพลงสรรเสริญพระเยโฮวาห์
ด้วย ถ้อยคํา ของ ดา วิด และ ของ อา สาฟ ผู้ทํานาย และ เขา
ทัง้ หลายร้องเพลงสรรเสริญ ด้วยความยินดี และเขาก็ ก้ม
ศีรษะลงนมัสการ 31 แล้ว เฮเซคี ยาห์ตรัสว่า “บัดนี้ ท่านทัง้
หลาย ได้ ชําระ ตัว ของ ท่าน ให้บริสุทธิต่
์ อ พระ เย โฮ วาห์ จง
เข้า มาใกล้ นํา เครือ
่ งสัตวบูชา และเครือ
่ งบูชาโมทนามายัง
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์” และชุมนุมชนก็นําเครือ
่ งสัตว
บูชาและเครือ
่ งบูชาโมทนา และทุก คนที่มีใจสมัครก็ได้นํา
เครือ
่ ง เผา บูชา มา 32 จํานวน เครือ
่ ง เผา บูชา ซึ่ง ชุมนุม ชน
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นํา มา คือ วัว ผู้เจ็ด สิบ ตัว แกะผู้หน่งึ ร้อยและลูก แกะสอง
ร้อย ทัง้ สิน
่ งเผาบูชาแด่ พระเยโฮวาห์ 33 และ
้ นี้ เป็น เครือ
เครือ
่ งบูชาที่มอบถวายไว้ มีวัวผูห
้ กร้อยตัว และแกะสามพัน
34
ตัว แต่มีปุโรหิตน้อยเกิน ไป จนถลกหนั ง เครือ
่ งเผาบูชา
ทัง้ หมด ไม่ได้ คน เลวีพีน้
่ อง ของ เขา ก็ได้ช่วย จน เสร็จ งาน
และ จนกว่า ปุโรหิต คน อื่น จะ เสร็จ การ ชําระ ตน ให้บริสุทธิ์
เพราะในการชําระตนนั ้น คนเลวีจริง จัง ยิง่ กว่า พวกปุโรหิต
35 นอกจากเครือ
่ งเผาบูชามีจํานวนมากมายแล้วยังมีไขมัน
ของ เครือ
่ ง สันติบูชา และ มี เครือ
่ ง ดื่ม บูชา คู่ กับ เครือ
่ ง เผา
บูชาด้วย ดังนี้ แหละงานปรนนิ บัติในพระนิ เวศของพระเยโฮ
วาห์ก็ฟื้ นคืนมาอีก 36 เฮเซคียาห์กับประชาชนทัง้ ปวงก็เปรม
ปรีดิ์ ด้วยการที่ พระเจ้า ได้ ทรงกระทํา ให้แก่ประชาชนครัง้ นี้
เพราะเรือ
่ งนี้ เกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วน

30
การตระเตรียมสําหรับเทศกาลปัสกา
เฮ เซ คี ยาห์ ทรง รับ สัง่ ไปถึงอิส รา เอล และ ยู ดาห์ทัง้
ปวง และ ทรง พระ อักษร ถึง เอ ฟ รา อิ มกับ มนั ส เสห์ด้วย
ว่า เขา ทัง้ หลาย ควร จะ มายัง พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ
วาห์ที่เยรู ซาเล็ม เพื่อ จะ ถือ เท ศกาลปัส กา ถวาย แด่ พระ
เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ อิสราเอล 2 เพ ราะ ว่า กษั ตริย์ และ
เจ้า นาย ของ พระองค์ ทัง้ ชุมนุม ชน ทัง้ ปวง ใน เยรู ซาเล็ม ได้
ปรึกษากันที่ จะถือ เทศกาลปัส กาในเดือนที่สอง 3 ด้วยเขา
ทัง้ หลายจะถือปัสกาตามกําหนดไม่ได้ เพราะว่าพวกปุโรหิต
ยังมิได้ชําระ ตน ให้บริสุทธิเพี
์ ยง พอ แก่จํานวน และ ประ ชา
ชนยังมิได้ชุมนุมกันในเยรู ซาเล็ม 4 และแผนงานนั ้นก็เป็นที่
ชอบแก่กษั ตริยและชุ
์
มนุมชนทัง้ ปวง 5 เขาจึง ลงมติให้ทํา
1
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ประกาศ ออก ไป ทัวอ
่ ิส รา เอล ตัง้ แต่เบ เอ อร์เช บา ถึง เมือง
ดานว่า ประชาชนควรมาถือ ปัส กาถวายแด่ พระเยโฮวาห์
พระเจ้า แห่งอิส รา เอล ที่เยรู ซาเล็ม เพราะ เขา มิได้ถือ เป็น
เวลา นาน ตาม ที่ได้กําหนด ไว้ 6 คน เดิน หนั งสือ จึง ออก ไป
ทัวอ
่ ิส ราเอลและยู ดาห์ ถือ หนั งสือ จากกษั ตริย์ และบรรดา
เจ้า นาย ของ พระองค์ เพ ราะกษั ตริย์ได้ทรง บัญชา ว่า “ชน
อิสราเอล เอ๋ย จง กลับ มา หา พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ
อับ รา ฮัม อิส อัค และ อิสราเอล เพื่อ พระองค์ จะ หัน กลับ
มายังคนส่วนที่เหลืออยูของท่
่
าน ผู้ซึ่งหนี รอดจากพระหัตถ์
7
ขอ งกษั ตริย์แห่งอัส ซีเรีย ท่าน อย่า เป็น เหมือน บิดา และ
เหมือนพี่ น้องของท่านผู้ได้กระทํา การละเมิด ต่อ พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเขา พระองค์จึงทรงมอบเขา
ให้ ถึง ความเศร้า สลดตามที่ ท่านเองก็เห็ นอยู่ 8 และคราว
นี้ อย่า คอแข็ง อย่างบิดาของท่านทัง้ หลายเลย แต่จงยอม
มอบตัวท่านแด่ พระเยโฮวาห์ และมายัง สถานบริสุทธิ์ ของ
พระองค์ ซึ่ง พระองค์ ทรง ชําระ ไว้ให้บริสุทธิเป็
์ น นิ ตย์ และ
ปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน เพื่อ พระพิโรธอัน
แรงกล้าของพระองค์จะหันไปเสียจากท่าน 9 เพราะถ้าท่าน
ทัง้ หลายหัน กลับ มายัง พระเยโฮวาห์ พี่น้ องของท่านและ
ลูก หลาน ของ ท่าน จะ ประสบ ความ เอ็นดู จาก ผู้ที่จับ เขา ไป
เป็น เชลย และจะได้กลับ มายัง แผ่น ดิน นี้ อีก เพราะพระเย
โฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทรงพระเมตตาและกรุ ณา ถ้า ท่าน
กลับมาหาพระองค์ พระองค์จะไม่ทรงหันพระพักตร์ไปจาก
ท่าน” 10 คน เดิน หนั งสือ จึง ไป ตาม หัว เมือง ต่างๆ ทัว่ แผ่น
ดิน เอฟราอิม และมนั ส เสห์ ไกลไปจนถึง เศบูลุน แต่คนทัง้
หลายก็หว
ั เราะเยาะเขา และเย้ยหยันเขา 11 มีแต่คนอาเชอร์
มนัส เสห์ และเศบูลุนบางคนที่ ถ่อมตัว และมายัง เยรู ซาเล็ม
12 พระหัตถ์ ของ พระเจ้า อยู่ เหนื อ ยู ดาห์ด้วย ทรง ให้ เขา
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เป็นใจ เดีย วกันที่ จะ กระทํา ตาม ซึ่ง กษั ตริย์ และ เจ้า นาย ได้
บัญชา เขา ไว้ ตามพ ระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์ 13 ประ ชา
ชนเป็นอัน มากมาประชุม กัน ในเยรู ซาเล็ม เพื่อ ถือ เทศกาล
กิน ขนมปัง ไร้เชื้อ ในเดือนที่สอง เป็นการชุมนุมใหญ่ยิง่ นั ก
14 พวกเขาลุก ขึ้น และได้ กําจัด แท่น บูชาที่อยูในเยรู
่
ซาเล็ม
และแท่นสําหรับเผาเครือ
่ งหอมทัง้ ปวงนั ้น เขาขนไปทิง้ เสีย
ในลําธารขิดโรน
การถือเทศกาลปัสกาด้วยความยินดี

15 และเขาทัง
้ หลายได้ฆ่าแกะปัสกาในวันที่สิบสี่ของเดือน

ที่สอง ปุโรหิต และ คน เลวีก็ต้อง รู ส
้ ึก ละอาย เพราะ ฉะนั ้น
เขาจึง ชําระตัว ให้บริสุทธิ์ และนํา เครือ
่ งเผาบูชามาในพระ
นิ เวศของพระเยโฮวาห์ 16 เขาทัง้ หลายเข้า ประจํา ตําแหน่ ง
ที่ เขาเคย ตามพระราชบัญญัติของโมเสสคนของพระเจ้า
ปุโรหิตก็ เอาเลือดซึ่ง เขารับ มาจากมือ ของคนเลวีประพรม
17 เพราะ ว่า มี หลาย คนใน ชุมนุม ชน นั ้น ยังมิได้ชําระ ตน
ให้บริสุทธิ์ เพราะฉะนั ้นคนเลวีจึงต้องฆ่าแกะปัสกาแทนทุก
คนที่มลทิน เพื่อกระทําให้บริสุทธิต่
์ อพระเยโฮวาห์ 18 เพราะ
ว่า มวลชนนั ้น คนเป็นอัน มากที่มาจากเอฟราอิม มนัส เสห์
อิส สา คาร์ และ เศบูลุน ยัง ไม่ได้ชําระ ตน ถึง กระนั ้น เขา ก็
ยัง รับ ประทานปัส กาผิด ต่อ ข้อ ที่ กําหนดไว้ แต่เฮเซคี ยาห์
ทรงอธิษฐานเผื่อ เขาว่า “ขอพระเยโฮวาห์ผู้ประเสริฐ ทรง
ให้ อภัย แก่ทุกๆคน 19 ผู้ปักใจเสาะหาพระเจ้า คือ พระเยโฮ
วาห์ พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของเขา ถึง แม้ว่า จะไม่ ชาํ ระตัว
ตาม กฎ ของ ความ บริสุทธิ์แห่ง สถาน บริสุทธิ์นี้ ” 20 พระ เย
โฮวาห์ ทรงฟัง เฮเซคี ยาห์ และทรงรักษาประชาชน 21 และ
ประชาชน อิสราเอล ที่อยู่ ณ เยรู ซาเล็ม ได้ ถือ เทศกาล กิน
ขนมปัง ไร้ เชื้อ เจ็ด วัน ด้วย ความ ยินดียิง่ และ คน เลวี กับ
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ปุโรหิต ได้ สรร เส ริญ พระ เย โฮ วาห์ทุก วันๆ ร้อง เพลง ทํา
เสีย งดังด้วย เครือ
่ ง ดนตรี ของ เขา ถวาย แด่ พระ เย โฮ วาห์
22 และ เฮ เซ คี ยาห์ ทรง กล่าว หนุน ใจ พวก คน เลวี ทัง
้ ปวง ผู้
สอนถึง ความรู ้อน
ั ประเสริฐ แห่ง พระเยโฮวาห์ พวกเขาจึง
รับ ประทานอาหารในเทศกาลนั ้น เจ็ด วัน ได้ถวายสัตว์ เป็น
เครือ
่ งสันติบูชา และสารภาพความผิดบาปต่อพระเยโฮวาห์
พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของตน
การถือเทศกาลปัสกาอีกเจ็ดวัน
แล้วชุมนุม ชน ทัง้ สินก
้ ็ ตก ลงกันที่ จะ ถือ เทศกาล ไป
อีก เจ็ด วัน เขาจึง ถือ เทศกาลไปอีก เจ็ด วัน ด้วยความยินดี
24 เพราะ เฮ เซ คี ยาห์กษั ตริยแห่
์ ง ยู ดาห์ได้ทรง ประทาน วัว
ผู้หน่งึ พัน ตัว และแกะเจ็ด พัน ตัว แก่ชุมนุม ชน และพวกเจ้า
นายได้ให้วัวผู้หน่งึ พันตัวและแกะหนึ่ งหมื่นตัวแก่ชุมนุมชน
และปุโรหิตเป็นจํานวนมากก็ได้ชําระตนให้บริสุทธิ์ 25 ชุมนุม
ชน ทัง้ สิน
้ ของ ยู ดาห์ กับ บรรดา ปุโรหิต และ คน เลวี และ
ชุมนุมชนทัง้ สิน
้ ซึ่ง ออกมาจากอิสราเอล และคนต่างด้าว
ซึ่ง ออกมาจากแผ่นดินอิส ราเอลและซึ่ง อยู่ ในยู ดาห์ เปรม
ปรีดิ์กัน 26 จึงมี ความ ชื่นบาน ใหญ่ ยิง่ ใน เยรู ซาเล็ม เพราะ
ตัง้ แต่สมัย ของซาโลมอนโอรสของดาวิดกษั ตริย์แห่งอิส รา
เอลไม่ เคยมีอย่างนี้ เลยในเยรู ซาเล็ม 27 แล้ว บรรดาปุโรหิต
และ คน เลวีได้ลุก ขึ้น อวยพร ประชาชน เสียง ของ เขา ก็ ถึง
พระกร รณ และ คํา อธิษฐาน ของ เขา ก็ ขึ้น มายัง ที่ ประ ทับ
บริสุทธิ์ของพระองค์คือสวรรค์
23
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1

เมื่อ สําเร็จ งานนี้ ทัง้ สิน
่ ่นั ่น
้ แล้วอิส ราเอลทัง้ ปวงผู้อยูที
ได้ ออก ไป ยัง หัว เมือง ยู ดาห์ และ ทํา ลาย เสา ศักดสิ
ิ์ ทธิเป็
์ น
ชิน
้ ๆ และโค่น บรรดาเสารู ป เคารพลง และพัง ปูชนีย สถาน
สูง ลง และพัง แท่น ทัว่ ยู ดาห์ และเบนยามิ นทัง้ สิน
้ และใน
เอ ฟ รา อิ มกับ มนั ส เสห์ จน เขา ทําลาย เสีย หมด สิน
้ แล้ว
ประชาชนอิสราเอลทัง้ ปวงก็กลับ ไปยัง หัว เมืองของตน ทุก
คนกลับไปยังที่ดินของเขา
เฮเซคียาห์นําให้มีการปฏิรู ปใหม่
2

เฮ เซ คี ยาห์ได้ทรง จัดการ แบ่ง บรรดา ปุโรหิต และ คน
เลวี เป็น กองๆ แต่ละ กอง ตาม หน้าที่ปรนนิ บัติของ ตน คือ
บรรดาปุโรหิต และคนเลวี ให้เป็น พนั กงานฝ่ายเครือ
่ งเผา
บูชา และ เครือ
่ ง สันติ บูชา ให้ปรนนิ บัติ และ ให้ ถวาย โมทนา
และ สรรเสริญ ภายใน ประตู ค่าย ของ พระ เย โฮ วาห์ 3 ส่วน
ที่กษั ตริยทรง
์
บริจาค จาก ทรัพย์สิน ส่วน พระองค์นั ้น เป็น
เครือ
่ งเผาบูชาคือเครือ
่ งเผาบูชาสําหรับเช้าและสําหรับเย็น
และเครือ
่ งเผาบูชาสําหรับ วัน สะบาโต วัน ขึ้น หนึ่ ง คํ่า และ
เทศกาลตามกําหนด ดัง ที่บันทึก ไว้ ในพระราชบัญญัติของ
พระเยโฮวาห์ 4 และพระองค์ ทรงบัญชาประชาชนผู้อยูใน
่
เยรู ซาเล็ม ให้ บริจาคส่วนที่ เป็น ของปุโรหิต และของคนเลวี
เพื่อ เขา เหล่า นั ้น จะ ได้เข้ม แข็ง ขึ้น ใน พระ ราช บัญญัติของ
พระ เย โฮ วาห์ 5 พอ พระ บัญชา กระจาย ออก ไป ประชาชน
อิสราเอลก็ได้บริจาคเข้ามาอย่างมากมาย มีผลรุ น
่ แรกของ
ข้าว นํ้า องุน
่ นํ้ามัน นํ้า ผึ้ง และผลิตผลทุก อย่างของไร่นา
และเขานําสิบชักหนึ่ งแห่งของทุกชนิ ดเข้ามาอย่างมากมาย
6 และประชาชนอิสราเอลและยู ดาห์ผู้อาศัย อยู่ ในหัว เมือง
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ของยู ดาห์ได้นํา สิบ ชัก หนึ่ ง ของวัว และแกะ และสิบ ชัก หนึ่ ง
ของสิง่ บริสุทธิ์ที่มอบถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา
และ เก็บ ไว้ เป็น กองๆ 7 ใน เดือน ที่ สาม เขา เริม
่ กอง สุม ขึ้น
8
และสําเร็จ ในเดือนที่เจ็ด เมื่อ เฮเซคี ยาห์ และเจ้า นายมา
เห็นกองเหล่านั ้น ท่านทัง้ หลายก็ถวายสาธุการแด่พระเยโฮ
วาห์ และอวยพรแก่อส
ิ ราเอลประชาชนของพระองค์ 9 เฮเซ
คี ยาห์ก็ทรงไต่ถามปุโรหิต และคนเลวีถึง เรือ
่ งกองเหล่า นั ้น
10 อาซาริยาห์ปุโรหิตใหญ่ ผู้เป็ นวงศ์วานของศาโดกทูลตอบ
พระองค์ว่า “ตัง้ แต่ประชาชนได้เริม
่ นําส่วนบริจาคเข้ามาใน
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ พวกข้า พระองค์ได้รับ ประทาน
และมีพอกับมีเหลือมาก เพราะพระเยโฮวาห์ได้ทรงอํานวย
พระพรประชาชนของพระองค์ จึงมีเหลืออยูใหญ่
่
โตอย่างนี้ ”
11 แล้ว เฮเซคี ยาห์ จึง ทรงบัญชาให้ เขาจัด ห้องในพระนิ เวศ
ของ พระ เย โฮ วาห์ และ เขา ทัง้ หลาย ก็ จัด ไว้ 12 และ เขา ทัง้
หลายนํา สิง่ บริจาคเข้า มาอย่างสัตย์ ซ่ือ ทัง้ สิบ ชัก หนึ่ ง และ
ของมอบถวาย หัวหน้า เจ้า หน้าที่ผู้ ดูแลคือ โคนานิ ยาห์คน
เลวี กับ ชิ เมอี น้องชายเป็น คนรอง 13 เยฮี เอล อาซาซิ ยาห์
นาหัท อาสาเฮล เยรีโมท โยซาบาด เอลี เอล อิส มาคิ ยาห์
มาฮาท และเบไนยาห์ เป็น ผู้ ควบคุม ช่วยเหลือ โคนานิ ยาห์
และ ชิ เม อี น้ อง ชาย ของ เขา โดย การ แต่ง ตัง้ ขอ งกษั ตริย์
เฮ เซ คี ยาห์ และ อา ซา ริ ยาห์เจ้า หน้าที่ชัน
้ ผู้ใหญ่ของ พระ
14
นิ เวศ ของ พระเจ้า โคเร บุตร ชา ยอิ มนาห์คน เลวี ผู้ เฝ้า
ประตูตะวัน ออก เป็น ผู้ดูแล ของ บูชา ที่ ถวาย ตามใจ สมัคร
แก่พระเจ้า แจกส่วนบริจาคที่ สงวนไว้สําหรับพระเยโฮวาห์
และสิง่ บริสุทธิ์ที่สุด 15 เอเดน มินยามิน เยชูอา เชไมอาห์ อา
มาริยาห์ เชคานิ ยาห์ได้ช่วยเขาในตําแหน่ งหน้าที่ในหัวเมือง
ของปุโรหิต ให้แจกแก่พี่น้ องของเขาทัง้ หลาย ทัง้ ผู้ใหญ่และ
ผู้ น้อยเหมือนกัน ตามกองเวร 16 เว้น แต่คนเหล่านั ้นที่ ข้น
ึ
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ทะเบียน ไว้ ตาม ผู้ชาย ตัง้ แต่สาม ขวบ ขึ้น ไป ทุก คน ที่เข้า
ไป ใน พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ วาห์ เป็น เวร ตาม หน้าที่ ประ
จําวันทีต
่ ้องทํา เพื่อทําการปรนนิ บัติตามหน้าที่โดยกองของ
17
เขา
การ ขึ้น ทะเบียน ปุ โรหิตก็ กระทํา ตาม วงศ์ วาน แห่ง
บรรพบุรุษ ของเขา ส่วนคนเลวีตัง้ แต่อายุยี่สิบปี ข้น
ึ ไปก็ ข้น
ึ
18
ตาม หน้าที่ ของ เขา ตาม กอง เวร ของ เขา ทัง้ หลาย และ
ขึ้น ทะเบียน ทัง้ ลูก เล็กๆ ของ เขา ภรรยา ของ เขา บุตร ชาย
บุตรสาวของเขามวลชนทัง้ สิน
้ เพราะในตําแหน่ งหน้าที่ นั้น
เขาทัง้ หลายได้ ชําระตัว ให้บริสุทธิ์ 19 สํา หรับลูกหลานของ
อาโรนคือ พวกปุโรหิต ผู้อยูในทุ
่
่ง นารวมรอบหัว เมืองของ
เขา นั ้น มีผู้ชาย ใน หัว เมือง ต่างๆ ผู้ถูกระ บุ ชื่อ ให้ แจก จ่าย
ส่วนแบ่ง แก่ผู้ชายทุก คนในพวกปุโรหิต และทุก คนในพวก
คนเลวีผู้ซึ่ง ได้ ข้น
ึ ทะเบียนไว้ 20 เฮเซคี ยาห์ ทรงกระทํา ดัง นี้
ทัวท
่ งั ้ ยู ดาห์ และพระองค์ ทรงกระทํา สิง่ ที่ดีและชอบ และ
ที่ เป็น ความ จริง ต่อ พระ พักตร์ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ
พระองค์ 21 และงานทุก อย่างซึ่ง พระองค์ ทรงเริม
่ กระทํา ใน
การปรนนิ บัติแห่งพระนิ เวศของพระเจ้า และตามพระราช
บัญญัติและพระบัญญัติ เพื่อ แสวงหาพระเจ้า ของพระองค์
พระองค์ทรงกระทําด้วยเต็มพระทัย และทรงจําเริญขึ้น

32
เซนนาเคอริบ มาบุกรุ กยู ดาห์ (2 พกษ 18:13-19:37; อสย
36:1-22)
1 ภายหลังเหตุการณ์ เหล่านี้ และการสถาปนาขึ้นนั ้น เซน
นาเคอริ บกษั ตริย์ อส
ั ซีเรีย ยกมาบุกรุ กยู ดาห์ และตัง้ ค่าย
ล้อมหัว เมืองที่มีป้อมไว้ ทรงดําริที่จะยึด ไว้ 2 และเมื่อ เฮเซ
คี ยาห์ ทรง เห็นว่า เซน นา เค อริ บ ยก มา ด้วย เจตนา จะ ต่อสู้
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กับ เยรู ซาเล็ม 3 พระองค์ทรงวางแผนการกับ เจ้า นายของ
พระองค์ และ ทแกล้ว ทหาร ของ พระองค์ ที่จะ อุด นํ้า ตาม
นํ้าพุที่อยูนอกเมื
่
องเสีย และเขาทัง้ หลายก็ทรงช่วยพระองค์
4 มีประ ชา ชน เป็ นอัน มาก รวบรวม กัน เข้า มา และ เขา ทัง
้
หลายอุดนํ้าพุ และปิดลําธารซึ่งไหลผ่านแผ่นดินเสีย พูดว่า
“ทําไมจะให้บรรดากษั ตริย์อส
ั ซีเรียยกมาพบนํ้าเป็นอันมาก
เล่า” 5 พระองค์ทรง ประกอบ กิจ อย่า งบึกบึน สร้าง กําแพง
ที่ ปรักหัก พัง นั ้น ทัว่ ไป ใหม่ และ สร้าง หอคอย ขึ้น และ ทรง
สร้าง กําแพง ข้าง นอก อีก ชัน
้ หนึ่ ง และ พระองค์ ทรง เสริม
กําแพงป้อม มิลโล ที่ นครดาวิด ทรงสร้างหอกและ โล่ เป็น
จํานวน มาก 6 และ พระองค์ ทรง ตัง้ ผู้ บังคับการ ต่อ ต้าน ไว้
เหนื อ ประชาชน และ ทรง รวบรวม เข้า ไว้ด้วย กัน ณ ถนน
ที่ประตูนคร และตรัสอย่างหนุนใจเขาทัง้ หลายว่า 7 “จงเข้ม
แข็ง และกล้า หาญเถิด อย่า กลัว หรือ ท้อ ถอยต่อ กษั ตริย์ อส
ั
ซีเรีย และต่อ กองทัพ ทัง้ สินที
่ บ เขานั ้น เพราะมีผู้หน่งึ
้ ่อยูกั
8
ฝ่าย เรา ที่ใหญ่กว่า ฝ่าย เขา ฝ่าย เขา มีแต่กําลัง เนื้ อ หนั ง
แต่ฝ่ายเรามี พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเราทรงสถิตกับ เรา
ที่ ทรงช่วยเราและสู้ รบฝ่ายเรา” ประชาชนก็ วางใจในพระ
ดํารัสของเฮเซคียาห์กษั ตริยแห่
์ งยูดาห์
25)

การขู่เข็ญอย่างหยิง่ ยโสของเซนนาเคอริบ (2 พกษ 18:17-

(ผู้ซึ่งกําลัง
ล้อม เมือง ลา คี ช อยู่ ด้วย กําลัง รบ ทัง้ สิน
้ ของ พระองค์)
ได้รับสัง่ ให้ ข้าราชการของพระองค์ ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม ถึง
เฮเซคี ยาห์กษั ตริยของยู
์
ดาห์ และถึง ประชาชนทัง้ ปวงของ
ยูดาห์ที่อยูในเยรู
่
ซาเล็มว่า 10 “เซนนาเคอริบกษั ตริย์แห่งอัส
ซีเรียตรัสดังนี้ ว่า ‘เจ้าทัง้ หลายพึ่งอะไร เจ้าจึงยืนมน
ั ่ ให้ล้อม
9 ภายหลัง เซนนาเคอริบกษั ตริย์แห่งอัสซีเรีย
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อยู่ในกรุ งเยรู ซาเล็ม 11 เฮเซคียาห์มิได้พาเจ้าให้หลงเพื่อจะ
มอบให้เจ้าตายด้วยการอดอาหารและความกระหายหรือ
ใน เมื่อ เขา บอก เจ้า ว่า “พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ เรา จะ
ทรง ช่วย เรา ให้ พ้น จาก มือ ขอ งกษั ตริย์แห่งอัส ซีเรีย” 12 เฮ
เซคี ยาห์คนนี้ แหละมิใช่หรือ ที่ได้กําจัด ปูชนีย สถานสูง และ
แท่นบูชาของพระองค์ และบัญชาแก่ยูดาห์กับเยรู ซาเล็มว่า
“เจ้าจงนมัสการอยูหน
่ ้าแท่นบูชาแท่นเดียว และเจ้าจงเผา
เครือ
่ งหอมบนแท่นนั ้น” 13 เจ้าไม่รู หรื
้ อว่าเราและบรรพบุรุษ
ของ เรา ได้ กระทํา อะไร แก่ชนชาติทัง้ หลาย แห่ง ประเทศ
ต่างๆ พระ ของ บรรดา ประชาชาติแห่ง ประเทศ เหล่า นั ้น
สามารถที่ จะช่วยประเทศของเขาให้พ้นจากมือของเราหรือ
14 ในพวกพระทัง
้ ปวงแห่ง ประชาชาติเหล่านั ้นที่ บรรพบุรุษ
ของ เรา ได้ ทําลาย เสีย อย่าง สิน
้ เชิง ยังมีพระองค์ใด เล่า ที่
สามารถช่วยประชาชนของตนให้ พ้น จากมือ ของเรา แล้ว
พระเจ้า ของ เจ้า น่ ะ หรือ จะ สามารถ ช่วย เจ้า ให้ พ้น จาก มือ
ของ เรา 15 เพราะ ฉะนั ้น บัดนี้ อย่า ให้ เฮ เซ คี ยาห์ ล่อลวง
เจ้า หรือ พา เจ้า ให้ หลง ใน ทํานอง นี้ อย่า เชื่อ เขา เพราะ
ไม่มีพระ แห่ง ประชาชาติ หรือ ราช อาณาจักร ใด ที่ สามารถ
ช่วย ประชาชน ของ ตน ให้ พ้น จาก มือ ของ เรา หรือ จาก มือ
บรรพบุรุษของเรา พระเจ้าของเจ้าจะช่วยเจ้าให้พ้นจากมือ
ของเราได้ น้อยยิง่ กว่านั ้นสักเท่าใดเล่า’ ” 16 และข้าราชการ
ของพระองค์ก็กล่าวทับถมพระเยโฮวาห์พระเจ้าและเฮเซคี
ยาห์ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์มากยิง่ กว่านั ้น
เซนนาเคอริบ หมิน
่ ประมาทพระเจ้า ของเฮเซคี ยาห์ (2
พกษ 19:9-13)
17 และพระองค์ทรงพระอักษรหมิน
่ ประมาทพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของอิสราเอล และตรัสทับถมพระองค์ว่า “พระของ
บรรดาประชาชาติแห่งประเทศทัง้ หลายมิได้ช่วยประชาชน
ของ ตน ให้ พ้น จาก มือ ของ เรา ฉั นใด พระเจ้า ของ เฮ เซ คี
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ยาห์ก็จะ ไม่ ช่วย ประชาชน ของ ตน ให้ พ้น จาก มือ ของ เรา
ฉั น นั ้น” 18 และเขาทัง้ หลายก็ ตะโกนความนี้ ด้วยเสียงอัน
ดัง เป็น ภาษาฮีบรู ให้ชาวเยรู ซาเล็ม ผู้อยูบนกํ
่
าแพงฟัง เพื่อ
ให้เขาตกใจและหวาดหวัน
่ ไหว จะได้ ยด
ึ เอาเมืองนั ้น 19 เขา
ได้พูด ถึง พระเจ้า แห่ง เยรู ซาเล็ม อย่า งกับที่ เขา พูด ถึง พระ
แห่ง ชนชาติ ทัง้ หลาย ของ แผ่น ดิน โลก ซึ่ง เป็น ผล งาน ขอ
งมือมนุษย์ 20 แล้ วกษั ตริย์ เฮ เซ คี ยาห์ และ ผู้พยากรณ์ อิส
ยาห์บุตรชายอามอสได้ อธิษฐานเพราะเรือ
่ งนี้ และร้องทูล
ต่อ สวรรค์ 21 และพระเยโฮวาห์ ทรงใช้ทูต สวรรค์องค์หนึ่ ง
ซึ่ง ได้ ตัด ทแกล้ว ทหาร ทัง้ ปวง และ ผู้ บังคับ กอง และ นาย
ทหารในค่ายของกษั ตริย์แห่งอัสซีเรียออกเสีย เพราะฉะนั ้น
พระองค์ จึงเสด็จกลับไปยังแผ่นดินของพระองค์ ด้วยความ
อับอายขายพระพักตร์ และเมื่อ พระองค์ เสด็จ เข้า ในนิ เวศ
แห่งพระของพระองค์ คนเหล่านั ้นที่ออกมาจากบัน
้ เอวของ
22
พระองค์ เองได้ ฆ่า พระองค์ ด้วยดาบเสีย ที่นั ่น ดัง นั ้น พระ
เยโฮวาห์ จึง ทรงช่วยเฮเซคี ยาห์ และชาวเยรู ซาเล็ม ให้ พ้น
จากพระหัตถ์ ของเซนนาเคอริ บกษั ตริย์แห่งอัส ซีเรีย และ
จากมือของศัตรู ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ และพระองค์ทรงนําเขา
ทัง้ หลายอยูทุ
่ กด้าน 23 และคนเป็นอันมากนําของถวายพระ
เยโฮวาห์มายังกรุ งเยรู ซาเล็ม และของกํานั ลต่างๆมาถวาย
เฮเซคี ยาห์กษั ตริยแห่
์ งยู ดาห์ พระองค์จึง ทรงเป็นที่ ยกย่อง
ในสายตาของทัง้ ปวงตัง้ แต่เวลานั ้นเป็นต้นมา
เฮเซคียาห์ทรงประชวรและทรงกลับฟื้ นมาใหม่ (2 พกษ
20:1-11)
24 ครัง
้ นั ้น เฮ เซ คี ยาห์ ทรง ประชวร ใกล้ จะ สิน
้ พระชนม์
และพระองค์ ทูล อธิษฐานต่อ พระเยโฮวาห์ และพระเยโฮ
วาห์ ทรงตอบ และประทานหมายสําคัญ อย่างหนึ่ ง ให้แก่เฮ
เซ คี ยาห์ 25 แต่เฮ เซ คี ยาห์มิได้สนอง พระคุณ นั ้น เพราะ
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พระทัย ของ พระองค์ ผยอง ขึ้น เพราะ ฉะนั ้น พระพิโรธ จึง
มา เหนื อ พระองค์ ยูดาห์ และ เยรู ซาเล็ม 26 แต่เฮ เซ คี ยาห์
ทรงอ่อนน้ อมถ่อมพระทัย ที่ กํา เริบนัน
้ ลง ทัง้ พระองค์ และ
ชาวเยรู ซาเล็ม พระพิโรธของพระเยโฮวาห์จึงมิได้มาเหนื อ
เขา ทัง้ หลาย ใน รัชกาล เฮ เซ คี ยาห์ 27 เฮ เซ คี ยาห์ ทรง มี
ราช ทรัพย์ และ เกียรติใหญ่ยิง่ และ พระองค์ ทรง สร้าง คลัง
ไว้ สําหรับ พระองค์ เพื่อ เก็บ เงิน ทองคํา และ เพชร พลอย
ต่างๆ เครือ
่ ง เทศ โล่ และ สําหรับ ทรัพย์สินที่มีค่า ทุก ชนิ ด
28 ทัง
้ ฉาง สําหรับ ข้าว นํ้า องุน
่ และ นํ้ามัน ที่ผลิตมา และ
โรงเก็บ สัตว์เลี้ยงทุก ชนิ ด และคอกแกะ 29 พระองค์ทรงจัด
หัวเมืองเพื่อพระองค์ด้วย ทัง้ ฝูงแพะแกะและฝูงวัวเป็นอัน
มาก เพราะ พระเจ้า ทรง ประทาน ทรัพย์สินให้พระองค์มาก
ยิง่ 30 เฮเซคี ยาห์องค์นี้ เองทรงปิด ทางนํ้า ออกตอนบนของ
นํ้า พุกี โฮ น เสีย แล้ วนํา ไป ให้ ไหล ลง ไป ทาง ทิศ ตะวัน ตก
ของนครดาวิด และเฮเซคี ยาห์ ทรงจําเริญ ในพระราชกิจ
ทัง้ สิน
่ ง ทูต ที่เจ้า นาย
้ ของ พระองค์ 31 อย่างไร ก็ตาม ใน เรือ
เมือง บา บิ โลน ใช้ให้มา ถาม ถึง การ มหัศจรรย์ ซึ่ง ได้เกิด ขึ้น
ในแผ่นดิน พระเจ้าก็ ทรงปล่อยพระองค์ตามอําเภอใจ เพื่อ
จะ ทดลอง พระองค์ และ เพื่อ จะ ทราบ พระ ดําริ ทัง้ สิน
้ ใน
32
พระทัย ของพระองค์ ฝ่ายพระราชกิจ นอกนั ้น ของเฮเซ
คี ยาห์ และความดี ของพระองค์ ดูเถิด มีบันทึก ไว้ ในนิ มิต
ของอิส ยาห์ผู้พยากรณ์ บุตรชายอามอส และในหนั งสือ ขอ
งกษั ตริย์แห่งยูดาห์และอิสราเอล
การสิน
้ พระชนม์ของเฮเซคียาห์ (2 พกษ 20:20-21)
และ เฮ เซ คี ยาห์ ล่วง หลับ ไป อยู่ กับ บรรพบุรุษ ของ
พระองค์ และ เขา ฝัง พระ ศพ ไว้ ใน อุโมงค์ สําคัญ ที่สุด ของ
โอรสของดาวิด และบรรดาคนยูดาห์และชาวเยรู ซาเล็มทงั ้
33
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ปวงได้ ถวายเกียรติ เมื่อ พระองค์สิน
้ พระชนม์ และมนั ส เสห์
โอรสของพระองค์ได้ครอบครองแทนพระองค์

33
1

มนัสเสห์ผู้ชัว่ ร้ายครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พกษ 21:2-9)

เมื่อ มนั ส เสห์ เริม
่ ครอบ ครอง มี พระ ชนมายุสิบ สอง
พรรษา และ พระองค์ ทรง ครอบ ครอง ใน เยรู ซาเล็ม ห้า สิบ
ห้า ปี 2 พระองค์ทรง กระทํา สิง่ ที่ ชัว่ ร้าย ใน สาย พระเนตร
ของ พระ เย โฮ วาห์ ตาม การก ระ ทํา ที่ น่า สะอิดสะเอียน
ของ ประชาชาติ ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์ ทรง ขับ ไล่ ไป เสีย ให้
พ้น หน้า ประชาชน อิสราเอล 3 เพราะ พระองค์ ทรง สร้าง
ปูชนีย สถาน สูง ขึ้น ใหม่ ซึ่ง เฮ เซ คี ยาห์ พระ ราช บิดา ของ
พระองค์ได้ทรง พัง ลง นั ้น และ ทรง สร้าง แท่น บูชา แด่ พระ
บา อัล และ ทรง ทํา บรรดา เสา รู ป เคารพ และ นมัสการ
บริวาร ทัง้ สิน
้ ของ ฟ้า สวรรค์ และ ปรน นิ บัติพระ เหล่า นั ้น
4 และ พระองค์ ทรง สร้าง แท่น บูชา ใน พระ นิ เวศ ของ พระ
เย โฮ วาห์ ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์ตรัสว่า “นาม ของ เรา จะ อยู่ ใน
เยรู ซาเล็ม เป็น นิ ตย์” 5 และ พระองค์ได้ทรง สร้าง แท่น บูชา
สําหรับ บรรดา บริวาร แห่ง ฟ้า สวรรค์ ใน ลาน ทัง้ สอง แห่ง
พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ วาห์ 6 และ พระองค์ได้ทรง ถวาย
โอรส ของ พระองค์ให้ลุย ไฟ ใน หุบเขา บุตร ชาย ของ ฮิ น โนม
ถือ ฤกษ์ ยาม ใช้เวทมนตร์ ใช้ไสยศาสตร์ ติดต่อกับ คนทรง
และพ่อ มดหมอผี พระองค์ทรงกระทํา สิง่ ที่ ชัว่ ร้ายเป็นอัน
มาก ใน สาย พระเนตร ของ พระ เย โฮ วาห์ ซึ่ง เป็นการ ยัว่
ยุให้พระองค์ทรงกริว้ โกรธ 7 และรู ป เคารพสลัก ซึ่ง คือ รู ป
เคารพ ที่พระองค์ทรง สร้าง นั ้น พระองค์ทรง ตัง้ ไว้ ใน พระ
นิ เวศของพระเจ้า ซึ่ง พระเจ้า ตรัส กับ ดาวิด และซาโลมอน
โอรส ของ ดา วิด ว่า “ใน นิ เวศ นี้ และ ใน เยรู ซาเล็ม ซึ่ง เรา
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ได้ เลือก ออก จาก ตระกูล ทัง้ สิน
้ ของ อิสราเอล เรา จะ บรรจุ
นามของเราไว้เป็น นิ ตย์ 8 และเราจะไม่ให้เท้า ของอิสราเอล
พเนจร ออก ไป จาก แผ่น ดิน ซึ่ง เรา ได้กําหนด ให้บรรพบุรุษ
ของ เจ้า อีก เลย ถ้า เขา เพียง แต่ จะ ระมัดระวัง กระทํา ทุก
อย่างซึ่ง เราได้ บัญชาเขาไว้ คือ ราชบัญญัติ กฎเกณฑ์ และ
กฎทัง้ สิน
้ ซึ่ง ได้ให้ไว้โดยทางโมเสส” 9 มนัส เสห์ ทรงชักจูง ยู
ดาห์และชาวเยรู ซาเล็มให้หลง เขาจึงได้กระทําความชัว่ ร้าย
ยิง่ กว่า บรรดาประชาชาติ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ได้ทรงทําลายให้
พ้นหน้าประชาชนอิสราเอลนั ้น 10 พระเยโฮวาห์ตรัสกับมนั ส
เสห์และประชาชนของพระองค์ แต่เขาทัง้ หลายไม่ฟัง
มนัสเสห์เป็นเชลยแล้วกลับคืนมา
เพราะ ฉะ นั ้น พระ เย โฮ วาห์ ทรง ให้ผู้บังคับ กอง ทหาร
ขอ งกษั ตริย์แห่งอัส ซีเรีย มา ต่อสู้เขา ทัง้ หลาย ได้จับ มนั ส
เสห์ ท่ามกลาง พง หนาม และ จองจํา ด้วย ตรวน และ นํา
พระองค์มายัง บา บิโลน 12 และ เมื่อ พระองค์ ทรง ทุกข์ยาก
พระองค์ทรงวิงวอนขอพระกรุ ณาต่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของ พระองค์ และ ถ่อม พระทัย ลง อย่าง มาก ต่อ พระ
พักตร์พระเจ้า ของบรรพบุรุษ ของพระองค์ 13 พระองค์ทรง
อธิษฐาน ต่อ พระเจ้า และ พระเจ้า ทรง รับคํา วิงวอน ของ
พระองค์ และ ทรง ฟัง คํา อ้อนวอน ของ พระองค์ และ นํา
พระองค์กลับ มายัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม ใน ราช อาณาจักร ของ
พระองค์อีก แล้ว มนั ส เสห์ ทรง ทราบ ว่า พระ เย โฮ วาห์ ทรง
เป็น พระเจ้า 14 ภายหลัง พระองค์ ทรงสร้างกําแพงชัน
้ นอก
ให้นครดาวิด ทางตะวัน ตกของกี โฮนในหุบเขาไปจนถึง ทาง
เข้าประตูปลา แล้ววงรอบตําบลโอเฟล และก่อขึ้นให้สูงมาก
และพระองค์ ทรงตัง้ ผู้บังคับบัญชากองทัพให้อยูในหั
่
วเมือง
มี ป้อมในยู ดาห์ทัง้ สิน
้ 15 และพระองค์ ทรงเอาพระต่างด้าว
และรู ป เคารพไปเสีย จากพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และ
11

2 พงศาวดาร 33:16

93

2 พงศาวดาร 33:22

แท่นบูชาทัง้ สิน
้ ซึ่งพระองค์ได้ทรงสร้างไว้บนภูเขาแห่งพระ
นิ เวศ ของ พระ เย โฮ วาห์ และ ใน เยรู ซาเล็ม และ พระองค์
ทรง ทิง้ ออก ไป นอก เมือง 16 และ พระองค์ ทรง ซ่อม แท่น
บูชาของพระเยโฮวาห์ และทรงถวายเครือ
่ งสัตวบูชาเป็น
เครือ
่ งสันติบูชาและเครือ
่ งโมทนาพระคุณบนแท่นนั ้น และ
พระองค์ ทรงบัญชาให้ยูดาห์ปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์พระเจ้า
แห่งอิสราเอล 17 ถึงกระนั ้นก็ดีประชาชนก็ยงั ถวายสัตวบูชา
ที่ปูชนียสถานสูง แต่ถวายต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา
เท่านั ้น 18 ส่วน พระ ราช กิจ นอก นั ้น ของ มนั ส เสห์ และ คํา
อธิษฐานของพระองค์ ต่อพระเจ้า และถ้อยคําของผู้ทํานาย
ผู้ทูล พระองค์ ในพระนามของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่งอิส
รา เอล ดูเถิด มีบันทึก ไว้ ใน หนั งสือ ขอ งกษั ตริย์แห่งอิส รา
เอล 19 และ คํา อธิษฐาน ของ พระองค์ และ เรือ
่ ง ที่ พระเจ้า
ทรงรับคําวิงวอนของพระองค์ บาปทัง้ สิน
้ ของพระองค์ และ
การละเมิดของพระองค์ทัง้ สิน
้ และสถานที่ ซ่ึงพระองค์ ทรง
สร้างปูชนีย สถาน สูง และ ตัง้ บรรดา เสา รู ป เคารพ และ รู ป
เคารพสลัก ก่อนที่พระองค์ทรงถ่อมพระองค์ ลงนั ้น ดูเถิด
เขาบันทึกไว้ในหนั งสือประวัติที่ผู้ทํานายแต่ง 20 มนัสเสห์จึง
ทรงล่วงหลับ ไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์ และเขาฝัง
พระศพไว้ในพระราชวัง ของพระองค์ และอาโมนโอรสของ
พระองค์ได้ครอบครองแทนพระองค์
อาโมนครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พกษ 21:18-22)
21 เมื่อ อา โม น เริม
่ ครอบ ครอง มี พระ ชนมายุยี่สิบ สอง
พรรษา และ พระองค์ ทรง ครอบ ครอง ใน เยรู ซาเล็ม สอง ปี
22 พระองค์ทรง กระทํา ความ ชัว
่ ร้าย ใน สาย พระเนตร ของ
พระ เย โฮ วาห์ อย่าง มนั ส เสห์ ราช บิดา ของ พระองค์ ทรง
กระทํา นั ้น อาโมนถวายสัตว บูชาแก่รู ปเคารพสลัก ทัง้ สิน
้
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ซึ่ง มนั ส เสห์ ราชบิดาของพระองค์ได้ทรงสร้างขึ้น และทรง
ปรนนิ บัติรู ปเคารพนั ้น 23 และพระองค์มิได้ถ่อมพระองค์ลง
ต่อ พระ พักตร์ พระ เย โฮ วาห์ อย่าง มนั ส เสห์ ราช บิดา ของ
พระองค์ได้ถ่อมพระองค์ ลงนั ้น แต่อาโมนองค์นี้ ได้ละเมิด
ยิง่ ๆขึ้น
การสิน
้ พระชนม์ของอาโมน (2 พกษ 21:23-26)
แล้ว ข้าราชการ ของ พระองค์ก็ร่วม กัน คิด กบฏ ต่อ
พระองค์ และได้ ฆ่า พระองค์ เสีย ในพระราชวัง ของพระองค์
25 แต่ประชาชน แห่ง แผ่น ดิน ได้ ประหาร บรรดา คน เห
ล่านั ้นที่ คิด กบฏต่อ กษั ตริย์อาโมน และประชาชนแห่ง แผ่น
ดินได้แต่งตัง้ ให้โยสิยาห์โอรสของพระองค์ครอบครองแทน
พระองค์
24

34

โยสิยาห์ครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พกษ 22:1—23:30)
1 เมื่อ โยสิ ยาห์ เริม
่ ครอบครองมี พระชนมายุ แปดพรรษา
และ พระองค์ ทรง ครอบ ครอง ใน เยรู ซาเล็ม สามสิบ เอ็ด ปี
2 พระองค์ทรง กระทํา สิง
่ ที่ถูก ต้อง ใน สาย พระเนตร ของ
พระ เย โฮ วาห์ และ ดําเนิ น ใน มรรคา ของ ดา วิด บรรพบุรุษ
ของพระองค์ และพระองค์มิได้ทรงเอนเอียงไปทางขวามือ
หรือ ทางซ้าย 3 เพราะในปีที่แปดแห่ง รัชกาลของพระองค์
เมื่อ พระองค์ ยงั ทรงพระเยาว์อยู่ พระองค์ทรงเริม
่ แสวงหา
พระเจ้า ของ ดา วิด บรรพบุรุษ ของ พระองค์ และ ใน ปีที่สิบ
สองพระ องค์ ทรง เริม
่ กวาดล้าง ยู ดาห์ และ เย รู ซา เล็มด้ว
ยกา รกํา จัด ปูชนีย สถาน สูง ทัง้ บรรดา เสา รู ป เคารพ และ
รู ป เคารพ แกะ สลัก และ รู ป เคารพ หล่อ 4 และ เขา พัง แท่น
บูชาพระบาอัล ลงต่อ พระพักตร์ของพระองค์ และพระองค์
ทรงโค่น บรรดารู ป เคารพซึ่ง ตัง้ อยู่ บนนั ้น ลง และพระองค์
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ทรงทุบ บรรดาเสารู ป เคารพและรู ป เคารพแกะสลักกับ รู ป
เคารพหล่อ เป็น ชิน
้ ๆ และทรงกระทํา ให้ เป็น ผงโรยบนหลุม
ศพของบรรดาคนที่ ถวายสัตวบูชาแก่ พระเหล่า นั ้น 5 และ
พระองค์ ทรง เผา กระดูก ของ ปุโรหิต บน แท่น พระ เหล่า นั ้น
และทรงกวาดยูดาห์และเยรู ซาเล็ม 6 และพระองค์ทรงกระ
ทํา เช่นกัน ในหัว เมืองของมนั ส เสห์ เอฟราอิม และสิ เมโอน
และ ไป ถึง นั ฟ ทา ลี ใน ที่ ปรักหัก พัง ซึ่ง อยูโดย
่
รอบ 7 เมื่อ
พระองค์ทรงทําลายแท่นบูชาและบรรดาเสารู ปเคารพ และ
ทรง ทุบ รู ป เคารพ สลัก ให้เป็น ผง และ ทรง โค่น บรรดา รู ป
เคารพ ทัง้ สิน
้ ลง ทัว่ แผ่นดินอิส รา เอล แล้ว พระองค์เสด็จ
กลับเยรู ซาเล็ม
การซ่อมแซมพระวิหาร (2 พกษ 22:3-7)

8 ในปี ที่สิบ แปด แห่ง รัชกาล ของ พระองค์ เมื่อ พระองค์
ทรง กวาดล้าง แผ่น ดิน และ พระ นิ เวศ แล้ว พระองค์ทรง
ใช้ ชา ฟาน บุตร ชาย อา ซา ลิ ยาห์ และ มา อา เส อาห์ผู้ว่า
ราชการ นคร และ โย อาห์บุตร ชาย โย อา ฮา ส เจ้า กรม
สารบรรณ ให้ซ่อมแซมพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของพระองค์ 9 เมื่อ เขาทัง้ หลายมาหาฮิ ล คี ยาห์มหาปุโรหิต
แล้ว เขาได้ มอบเงิน ซึ่ง คนทัง้ หลายนํา มายัง พระนิ เวศของ
พระเจ้า ซึ่งคนเลวีผู้เฝ้าธรณี ประตูได้เก็บจากมนั สเสห์และ
เอฟราอิม และจากบรรดาคนที่เหลือของอิสราเอล และจาก
ยูดาห์กับเบนยามินทัง้ สิน
้ แล้วพวกเขากลับไปยังเยรู ซาเล็ม
10 เขา ทัง
้ หลาย มอบ ให้แก่คน ทํางาน ผู้ดูแล พระ นิ เวศ ของ
พระ เย โฮ วาห์ และ มอบ ให้แก่คน ทํางาน ผู้ ทํางาน อยู่ ใน
พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ วาห์ เพื่อ การ ซ่อมแซม พระ นิ เวศ
ให้มัน
่ คง 11 เขาทัง้ หลายมอบให้แก่ช่างไม้และช่างก่อสร้าง
เพื่อจะซื้อหินสลักและไม้กระดาน เพื่อประกับและเป็นคาน
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สําหรับ อาคาร ซึ่ง กษั ตริย์แห่งยู ดาห์ได้ปล่อยให้ ทรุ ด โทรม
พังทลายไป 12 และคนทัง้ หลายก็ ทํางานอย่างสัตย์ซื่อ ผู้คุม
งานมี ยาหาทและโอบาดีหคนเลว
์
ี ลูก หลานของเมรารี และ
เศคาริยาห์ กับ เมชุ ลลัมลูก หลานของคนโคฮาทเป็น ผู้ดูแล
คนเลวีทุกคนที่ ชาํ นาญเครือ
่ งดนตรี 13 เป็น ผู้ดูแลคนหาบ
หาม และบรรดาคนที่ ทํางานปรนนิ บัติทุกอย่าง คนเลวีบาง
คนเป็นอาลักษณ์ เป็นเจ้าหน้าที่และเป็นนายประตู
ฮิลคียาห์ได้พบพระราชบัญญัติของโมเสส (2 พกษ 22:8)
ขณะที่เขาทัง้ หลายนํา เงินที่ได้ถวายในพระนิ เวศของ
พระ เย โฮ วาห์ออก มา ฮิ ล คี ยาห์ปุโรหิต ได้ พบ หนั งสือ พระ
ราช บัญญัติของ พระ เย โฮ วาห์ ซึ่ง ทรง ประทาน ทาง โมเสส
15 และ ฮิ ล คี ยาห์พูดกับ ชา ฟาน ราช เลขา ว่า “ข้าพเจ้า ได้
พบ หนั งสือ พระ ราช บัญญัติใน พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ
วาห์” และฮิ ล คี ยาห์ก็มอบหนั งสือ นั ้น ให้ ชาฟาน 16 และชา
ฟาน ได้ นํา หนั งสือ ไป ถวาย กษั ตริย์ และ ต่อ ไป ก็ ทูล ราย งา
นกษั ตริย์ว่า “สิ่ง ทัง้ ปวง ที่พระองค์ทรง มอบ หมาย แก่ผู้รบ
ั
17
ใช้ของพระองค์ให้กระทํานั ้น เขากําลังกระทําอยูแล้
่ ว” เขา
รวบรวมเงิน ซึ่ง พบในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และได้
มอบไว้ในมือของผู้ดูแลและคนงาน
14

การอ่านพระราชบัญญัติได้นํา การกลับ ใจยิง่ ใหญ่มา (2
พกษ 22:9-13)
18 แล้ว ชาฟานราชเลขาทูล กษั ตริย์ว่า “ฮิ ล คี ยาห์ปุโรหิต
ได้ มอบหนั งสือแก่ ข้าพระองค์ ม้วนหนึ่ ง” แล้วชาฟานก็ อา่ น
ถวาย ต่อ พระ พักตร์กษั ตริย์ 19 และ อยู่ มา เมื่อ กษั ตริย์ ทรง
สดับ ถ้อยคํา ของพระราชบัญญัตินั ้น พระองค์ทรงฉี ก ฉลอง
พระองค์ 20 และกษั ตริย์ทรงบัญชาแก่ฮล
ิ คียาห์ อาหิคัมบุตร
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ชายชาฟาน อับโดนบุตรชายมีคาห์ ชาฟานราชเลขา และอา
สายาห์ผู้รบ
ั ใช้ของกษั ตริย์ ตรัสว่า 21 “จงไปทูลถามพระเยโฮ
วาห์ให้แก่เรา และให้แก่บรรดาผู้ที่เหลืออยูในอิ
่
สราเอลและ
ในยู ดาห์ เกี่ย วกับ ถ้อยคํา ในหนั งสือ ซึ่ง ได้ พบนั ้น เพราะว่า
พระพิโรธของพระเยโฮวาห์ซ่ึงเทลงเหนื อเรานั ้นใหญ่ยิง่ นั ก
เพราะว่าบรรพบุรุษของเราไม่ได้รักษาพระวจนะของพระเย
โฮวาห์ ตามซึ่งเขียนไว้ในหนั งสือนี้ ทุกประการ”
คําพยากรณ์ ของนางฮุลดาห์ (2 พกษ 22:14-20)

22

ฮิล คี ยาห์และคนเหล่า นั ้น ซึ่ง กษั ตริย์ทรงใช้ ไปจึง ไปยัง
ฮุ ลดาห์ หญิง ผู้พยากรณ์ ภรรยาของชัลลูม บุตรชายทิ กวา
ห์ บุตรชายหัส ราห์ผู้ ดูแลฉลองพระองค์ (นางอยู่ ในเยรู ซา
เล็มที่ แขวง สอง) และ พูดกับ นาง ถึง เรือ
่ ง นั ้น 23 และ นาง
พูดกับ เขาว่า “พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่งอิส ราเอลตรัสดัง
นี้ ว่า จงบอกชายผู้ซ่ึงใช้พวกเจ้าให้มาหาเราว่า 24 ‘พระเยโฮ
วาห์ตรัสดัง นี้ ว่า ดูเถิด เราจะนํา เหตุ ชว
ั ่ ร้ายมาเหนื อ สถาน
ที่นี้ และ เหนื อ ชาว เมือง นี้ คือ คํา สาป ทัง้ สินที
้ ่ บันทึก ไว้ ใน
หนั งสือ ซึ่ง ได้ อา่ นถวายต่อ พระพักตร์กษั ตริยแห่
์ งยู ดาห์นั ้น
25 เพราะ ว่า เขา ทัง
้ หลาย ได้ ทอด ทิง้ เรา และ ได้ เผา เครือ
่ ง
หอม ถวาย พระ อื่น เพื่อ เขา จะ กระทํา ให้ เรา โกรธ ด้วย การ
งานทัง้ สิน
้ แห่งมือ ของเขา เพราะฉะนั ้น ความพิโรธของเรา
จะเทลงเหนื อ สถานที่นี้ และจะดับ ไม่ได้ ’ 26 แต่กษั ตริยของ
์
ยู ดาห์ผู้ ใช้เจ้า ให้ มา ทูล พระ เย โฮ วาห์นั ้น เจ้า จง ทูล ท่าน
ดังนี้ ว่า ‘พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า แห่งอิส รา เอลตรัสดัง นี้ ว่า
เรือ
่ งถ้อยคําซึ่งเจ้าได้ยน
ิ นั ้น 27 เพราะจิตใจของเจ้าอ่อนโยน
และเจ้า ได้ ถ่อมตัว ลงต่อ พระพักตร์พระเจ้า เมื่อ เจ้า ได้ยน
ิ
ถ้อยคํา ที่ ปรักปรํา สถานที่นี้ และชาวเมืองนี้ เจ้าได้ ถ่อมตัว
ลงต่อ หน้า เรา และเจ้า ได้ ฉีก เสื้อผ้า ของเจ้า และร้องไห้ ต่อ
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หน้าเรา พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เราได้ฟังเจ้าด้วย 28 ดูเถิด เรา
จะรวบเจ้า ไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ ของเจ้า และเขาจะรวบเจ้า
ไปสู่ที่ฝังศพอย่างสันติ และตาของเจ้าจะไม่เห็นบรรดาเหตุ
ชัว่ ร้ายซึ่งเราจะนํามาเหนื อสถานที่นี้ และชาวเมืองนี้ ’ ” และ
เขาทัง้ หลายนําพระวจนะกลับมายังกษั ตริย์
การอ่านพระราชบัญญัติให้ประชาชนทัง้ ปวงฟัง (2 พกษ
23:1-2)
29 แล้ วกษั ตริย์ รบ
ั สัง่ ให้ รวบรวมบรรดาผู้ใหญ่ของยู ดาห์
และเยรู ซาเล็ม 30 และกษั ตริย์ เสด็จ ขึ้น ไปยัง พระนิ เวศของ
พระ เย โฮ วาห์ พร้ อม กับ คน ทัง้ ปวง ของ ยู ดาห์ และ ชาว
เยรู ซาเล็มกับปุโรหิตและคนเลวี คนทัง้ ปวงทัง้ ใหญ่และเล็ก
และพระองค์ ทรงอ่านถ้อยคํา ทัง้ สิน
้ ในหนั งสือ พันธสัญญา
ซึ่งได้พบในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ให้เขาฟัง
กษั ตริยและ
์
ประชาชน ทํา พันธ สัญญา กับ พระเจ้า (2
พกษ 23:3)
31 และกษั ตริย์ ประทับ ยืน อยู่ ในพระที่ ของพระองค์ และ
กระทํา พันธ สัญญา ต่อ พระ พักตร์ พระ เย โฮ วาห์ ที่จะ ทรง
ดําเนิ น ตาม พระ เย โฮ วาห์ และ รักษา พระ บัญญัติ พระ
โอวาทและกฎเกณฑ์ของพระองค์ด้วยสุดพระจิตสุดพระทัย
ที่จะ ทรง ประกอบ กิจ ตาม ถ้อยคํา ของ พันธ สัญญา ซึ่งบัน
ทึก ไว้ ใน หนั ง สือม้ วน นี้ 32 แล้ว พระองค์ ทรง รับสัง่ บรรดา
ผู้ที่ อยูใน
่ เยรู ซาเล็ม และ ใน เบน ยา มิน ให้เข้า ส่วน ใน พันธ
สัญญา นั ้น และ ชาว เยรู ซาเล็ม ก็ กระทํา ตาม พันธ สัญญา
ของพระเจ้า พระเจ้าของบรรพบุรุษของเขาทัง้ หลาย 33 และ
โย สิ ยาห์ได้เอา สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียน ทัง้ ปวง ออก ไป เสีย
จากดินแดนทัง้ สิน
้ ซึ่งเป็นของประชาชนอิสราเอล และทรง
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กระทํา ให้ บรรดาผู้ที่ อยูในอิ
่
สราเอลปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของ เขา ทัง้ หลาย เขา ทัง้ หลาย ก็มิได้พราก ไป จาก
การติดตามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของบรรพบุรุษของเขาทัง้
หลายตลอดรัชสมัยของพระองค์

35
การถือเทศกาลปัสกา (2 พกษ 23:21-23)
ยิง่ กว่า นั ้น โยสิ ยาห์ ทรงถือ เทศกาลปัส กาถวายแด่ พระ
เย โฮ วาห์ ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม เขา ฆ่า แกะ ปัส กา ในวันที่สิบ สี่
ของเดือนต้น 2 พระองค์ทรงแต่ง ตัง้ ปุโรหิต ให้ ประจํา หน้าที่
และ ทรง สนั บสนุน เขา ใน การ ปรน นิ บัติของ พระ นิ เวศ แห่ง
พระ เย โฮ วาห์ 3 และ พระองค์ ตรัส กับ คน เลวี ผู้ บริสุทธิเฉ
์
พาะ พระ เย โฮ วาห์ ผู้สอนอิส รา เอล ทัง้ ปวง ว่า “จง วาง หีบ
บริสุทธิ์ไว้ในพระนิ เวศ ซึ่งซาโลมอนโอรสของดาวิดกษั ตริย์
ของ อิสราเอล ทรง สร้าง ไว้ เจ้า ทัง้ หลาย ไม่ ต้อง ใส่ บ่า หาม
ไปอีก บัดนี้ จงปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า และ
อิสราเอลประชาชนของพระองค์ 4 จงเตรียมตัวของเจ้าตาม
เรือนบรรพบุรุษของเจ้าเป็นกองๆ ตามบันทึกพระราชดํารัส
ชีแ
้ จงของดาวิดกษั ตริย์แห่งอิส ราเอล และตามบันทึก พระ
ราชดํารัส ชีแ
้ จงของซาโลมอนโอรสของพระองค์ 5 และยืน
ประจํา อยู่ ใน สถาน บริสุทธิ์ ตามพ วก ต่างๆ ตาม ครอบครัว
ของบรรพบุรุษ ที่ เป็น พี่ น้องของท่าน ผู้เป็น ประชาชน และ
ตาม ส่วน แบ่ง ของ แต่ละ ครอบครัว ของ คน เลวี 6 และ ฆ่า
แกะ ปัส กา และ ชําระ ตน ให้บริสุทธิ์ และ เตรียม ไว้ให้พี่น้ อง
ของเจ้า เพื่อ ให้เขากระทํา ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์
ทางโมเสสนั ้น” 7 แล้ว โยสิ ยาห์ได้ทรงบริจาคแก่ ประชาชน
เป็น เครือ
่ ง ปัส กาบู ชา สําหรับ คน ทัง้ ปวง ที่อยูที
่ ่ นั ่น เป็น
ลูก แกะ และ ลูก แพะ จาก ฝูง แพะ แกะ จํานวน สาม หมื่น ตัว
1
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และ วัว ผู้ สาม พัน ตัว สัตว์เหล่า นี้ ได้มา จาก ทรัพย์สินข อง
กษั ตริย์ 8 และเจ้านายของพระองค์บริจาคด้วยความเต็มใจ
แก่ประชาชน แก่ปุโรหิต และแก่คนเลวี ฮิ ล คี ยาห์ เศคาริ
ยาห์ และ เยฮี เอล เจ้า หน้าที่ชัน
้ หัวหน้า ของ พระ นิ เวศ แห่ง
พระเจ้า ได้มอบลูก แกะและลูก แพะสองพัน หกร้อยตัวกับ
วัว ผู้ สาม ร้อย ตัว แก่ปุโรหิต เป็น เครือ
่ ง ปัส กาบูชา 9 กับ โค
นา นิ ยาห์ และ เชไม อาห์ กับ เนธัน เอล พวก น้ อง ชาย ของ
เขา และ ฮา ชา บิ ยาห์ และ เยอี เอล กับ โย ซา บาด หัวหน้า
ของ คน เลวี ได้ให้ลูก แกะ และ ลูก แพะ ห้า พัน ตัวกับ วัว ผู้
ห้า ร้อย ตัว แก่คน เลวี เป็น เครือ
่ ง ปัส กาบูชา 10 เมื่อ เตรียม
การเรียบร้อยแล้ว บรรดาปุ โรหิตก็ ยน
ื ประจํา ที่ ของตน และ
คน เลวีก็อยูตาม
่
กอง ของ ตน ตามพ ระ บัญชา ขอ งกษั ตริย์
11 แล้ว เขาก็ ฆ่า แกะปั ส กา แล้ วปุ โรหิตก็ เอาเลือดซึ่ง รับ มา
จากมือ เขาประพรม ส่วนคนเลวี ถลกหนั ง สัตว์นั ้น 12 แล้ว
เขา ก็ แยก ส่วน ที่ เป็น เครือ
่ ง เผา บูชา ไว้ ต่าง หาก เพื่อ แจก
จ่าย ได้ ตามพ วก ต่างๆ ผู้เป็น ประชาชน ที่แบ่ง เป็น แต่ละ
ครอบครัว ให้ถวายแด่พระเยโฮวาห์ ดังที่บันทึกไว้ในหนั งสือ
ของโมเสส และเขากระทํา กับ วัว ผู้ทํานองเดียวกัน 13 และ
เขา ก็ ปิ้ ง แกะ ปัส กา ด้วย ไฟ ตาม กฎ และ เขา ทัง้ หลาย ต้ม
เครือ
่ งบูชาบริสุทธิ์ อ่น
ื ๆในหม้อ ในหม้อ ขนาดใหญ่ และใน
กระทะ และนําไปให้ประชาชนทัง้ ปวงโดยเร็ว 14 ภายหลังเขา
ทัง้ หลายจึงเตรียมสําหรับตนเองและสําหรับปุโรหิต เพราะ
ว่า ปุโรหิต ลูก หลาน ของ อา โรน ติด ธุระ ใน การ ถวาย เครือ
่ ง
เผาบูชาและส่วนไขมัน จนกลางคืน คนเลวี จึง เตรียมเพื่อ
ตนเองและเพื่อ ปุโรหิต ลูก หลานของอาโรน 15 บรรดานั กร้
อง ซึ่ง เป็น ลูก หลาน ของ อา สา ฟ อยู่ ประจํา ที่ ของ ตน ตาม
บัญชาของดาวิด อาสาฟ และเฮมาน กับ เยดู ธูน ผู้ ทํานาย
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ของกษั ตริย์ และคนเฝ้า ประตูก็อยูประจํ
่
า ทุก ประตู เขาไม่
จําเป็นละงานหน้าที่ ของเขา เพราะคนเลวีพีน้
่ องของเขาได้
เตรียมไว้ให้เขา 16 เขาจึงเตรียมการปรนนิ บัติทัง้ สิน
้ แด่ พระ
เยโฮวาห์ ในวัน เดียวนั ้น เอง เพื่อ จะถือ เทศกาลปัส กา และ
ถวายเครือ
่ งเผาบูชาบนแท่น บูชาของพระเยโฮวาห์ ตามพ
ระ บัญชา ขอ งกษั ตริย์ โย สิ ยาห์ 17 และ ประชาชน อิสราเอล
ผู้อยูที
่ ่นั ่น ได้ ถือ เท ศกาลปัส กา เวลา นั ้น และ เทศกาล กิน
ขนมปังไร้เชื้อเจ็ดวัน 18 ตัง้ แต่สมัยของซามู เอลผู้พยากรณ์
ไม่มีเท ศกาลปัส กา เหมือน อย่าง นี้ ได้ถือกัน มา ใน อิสราเอล
ไม่มีกษั ตริยแห่
์ งอิส รา เอ ล สัก องค์หน่งึ ที่ ถือ เท ศกาลปัส
กา อย่าง ที่ โย สิ ยาห์ได้ทรง ถือ นี้ และ บรรดา ปุ โรหิตกับ คน
เลวี และยู ดาห์ กับ อิสราเอลทัง้ ปวงซึ่ง อยูพร้
่ อมกัน ทัง้ ชาว
19
เยรู ซาเล็ม
เขา ถือ เท ศกาลปัส กา นี้ ใน ปีที่สิบ แปด แห่ง
รัชกาลโยสิยาห์
การสิน
้ พระชนม์ของโยสิยาห์ (2 พกษ 23:28-30)
หลัง จากสิง่ ทัง้ ปวงเหล่า นี้ เมื่อ โยสิ ยาห์ได้เตรียมพระ
วิหาร ไว้ เน โคก ษั ตริย์แห่งอียป
ิ ต์ได้เสด็จ ขึ้น ไป สู้ รบ ที่ คาร
คะ มี ช ที่แม่น้าํ ยู เฟ รติ ส และ โย สิ ยาห์ เสด็จ ออก ไป สู้ รบ
กับ พระองค์ 21 แต่พระองค์รับสัง่ ให้ ทูต ไป ทูล โย สิ ยาห์ว่า
“กษั ตริยแห่
์ งยูดาห์เอ๋ย เรามีเรือ
่ งอะไรเกี่ยวข้องกับท่าน วัน
นี้ เรามิได้มาต่อสู้ท่านแต่ต่อสู้กับวงศ์ วานซึ่งเราทําสงคราม
ด้วย เพราะ พระเจ้า ทรง บัญชา เรา ให้เร่ง รีบ ขอ ยับยัง้ การ
ขัด ขวาง พระเจ้า ผู้ ทรง สถิตกับ เรา เกรง ว่า พระองค์ จะ
ทรงทําลายท่านเสีย” 22 ถึง กระนั ้นก็ดีโยสิ ยาห์มิได้หัน พระ
พักตร์ ไป จาก พระองค์ แต่ทรง ปลอม พระองค์ เพื่อ จะ สู้
รบ กับ พระองค์ มิได้ฟัง พระ ดํา รัส ของ เน โค ที่ ออก จาก
พระโอษฐ์ ของ พระเจ้า แต่เข้ารบ ณ ที่หุบ เขา เม กิด โด
20
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23

และ นั ก ธนูได้ยิง กษั ตริย์ โย สิ ยาห์ และ กษั ตริย์ ตรัส กับ
ข้าราชการ ของ พระองค์ว่า “จง พา เรา ไป เสีย เถอะ เพราะ
เรา ถูก บาด เจ็บ สาหัส แล้ว” 24 ข้าราชการ ของ พระองค์ จึง
นํา พระองค์ ออก จาก รถ รบ และ ให้พระองค์ประทับ ใน รถ
รบคันที่ สอง ของ พระองค์ และ นํา พระองค์ มา เยรู ซาเล็ม
และพระองค์ก็สิน
้ พระชนม์ และเขาฝัง ไว้ ในอุโมงค์แห่งบร
รพ บุรุษ ของ พระองค์ ยูดาห์ และ เย รู ซา เล็มทัง้ ปวง ได้ไว้
ทุกข์ให้โย สิ ยาห์ 25 เยเร มียกล
์ ่าว คํา ครํา่ ครวญ ถวาย โย สิ
ยาห์ด้วย และ บร รดานั กร้ อง ชาย และ นั กร้ อง หญิง ทัง้ ปวง
กล่าวถึง โยสิ ยาห์ ในคํา ครํา่ ครวญของเขาจนทุก วัน นี้ เขา
ทัง้ หลายกระทําเรือ
่ งนี้ ให้เป็นกฎในอิสราเอล ดูเถิด มีบันทึก
ไว้ ใน หนั งสือ ครํา่ ครวญ 26 ส่วน พระ ราช กิจ นอก นั ้น ของ
โย สิ ยาห์ และ ความ ดี ของ พระองค์ ตาม ที่บันทึก ไว้ ใน
พระราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์ 27 และพระราชกิจ ของ
พระองค์ ตัง้ แต่ต้น จนปลาย ดูเถิด มีบันทึก ไว้ในหนั งสือ ขอ
งกษั ตริย์แห่งอิสราเอลและยูดาห์

36

เยโฮอาหาสครอบครอง แต่ถูกถอดออกจากราชสมบัติ
(2 พกษ 23:30-33)
1 ประชาชน แห่ง แผ่น ดิน ได้ ตัง
้ เย โฮ อา หาส โอรส ของ
โย สิ ยาห์ และ ให้พระองค์เป็นก ษั ตริย์ แทน ราช บิดา ของ
พระองค์ ในเยรู ซาเล็ม 2 เมื่อ เยโฮอาหาสเริม
่ ครอบครองมี
พระชนมายุยี่สิบสามพรรษา และพระองค์ ทรงครอบครอง
ในเยรู ซาเล็ม สามเดือน 3 แล้ วกษั ตริย์แห่งอียป
ิ ต์ ทรงถอด
พระองค์ ใน เยรู ซาเล็ม และ กําหนด ให้แผ่น ดิน นั ้น ถวาย
บรรณาการ เป็น เงิน หนึ่ ง ร้อย ตะ ลัน ต์ และ ทองคํา หนึ่ ง ตะ
ลัน ต์ 4 และ กษั ตริย์แห่งอียป
ิ ต์ ตัง้ ให้ เอ ลี ยาคิ ม พระ อนุชา
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ของ พระ องค์ เป็นก ษั ตริย์ เหนื อ ยู ดาห์ และ เยรู ซาเล็ม และ
ทรงเปลี่ยนพระนามของพระองค์ใหม่ว่า เยโฮยาคิ ม แต่เน
โค ทรง จับ เย โฮ อา หาส พระ เชษฐา นํา ไปยังอียป
ิ ต์ 5 เมื่อ
เย โฮ ยาคิ ม เริม
่ ครอง ราชย์ นั ้น ทรง มี พระ ชนมายุยี่สิบ ห้า
พรรษา และ พระองค์ ทรง ครอง รา ชย์ ใน เย รู ซา เล็มสิบ
เอ็ด ปี พระองค์ทรง กระทํา ความ ชัว่ ร้าย ใน สาย พระเนตร
ของ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ พระองค์ 6 เนบู คัด เนส
ซาร์กษั ตริยแห่
์ งบาบิ โลนเสด็จ ขึ้น มาต่อสู้ กับ พระองค์ และ
จองจํา พระองค์ ด้วย ตรวน เพื่อ พา พระองค์ ไป ยัง บา บิโลน
7 เนบู คัด เนสซาร์ ทรงนํา เครือ
่ งใช้ ส่วนหนึ่ ง ของพระนิ เวศ
ของพระเยโฮวาห์ไปยังบาบิโลน และทรงเก็บไว้ในวิหารของ
พระองค์ในบาบิโลน
เยโฮยาคีน ได้ ครอบครองเป็น เวลาสามเดือน (2 พกษ
24:6-10)
8 ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของเยโฮยาคิ ม และการอัน น่า
สะอิดสะเอียน ซึ่ง พระองค์ ทรง กระทํา และ เหตุการณ์ อื่นๆ
ซึ่ง เกี่ยว กับ พระองค์ ดูเถิด สิ่ง เหล่า นี้ ก็ถูกบัน ทึก ไว้ ใน
หนั งสือ ของกษั ตริย์แห่งอิส ราเอลและยู ดาห์ และเยโฮยาคี
นโอรสของพระองค์ได้ครองราชย์แทนพระองค์ 9 เมื่อ เยโฮ
ยาคี น เริม
่ ครองราชย์ นั้น ทรงมี พระชนมายุสิบแปดพรรษา
และพระองค์ ทรงครองราชย์ ในเยรู ซาเล็ม สามเดือนกับ สิบ
วัน พระองค์ทรงกระทํา ความชัว่ ร้ายในสายพระเนตรของ
พระเยโฮวาห์ 10 พอถึงสิน
้ กษั ตริย์เนบูคัดเนสซาร์ทรง
้ ปีแลว
ใช้ให้นําพระองค์มายังบาบิโลน พร้อมกับเครือ
่ งใช้ประเสริฐ
แห่งพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และตัง้ ให้เศเดคียาห์ปิตุลา
ของพระองค์เป็นกษั ตริย์เหนื อยูดาห์และเยรู ซาเล็ม
เศเดคียาห์ครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พกษ 24:17-18)
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เมื่อ เศเดคี ยาห์ เริม
่ ครอบครองมี พระชนมายุยี่สิบเอ็ด
พรรษา และพระองค์ ทรงครอบครองในเยรู ซาเล็มสิบเอ็ด
ปี 12 พระองค์ทรง กระทํา ความ ชัว่ ร้าย ใน สาย พระเนตร
ของ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ พระองค์ พระองค์มิได้ถ่อม
พระองค์ ลง ต่อ หน้า เยเร มียผู
์ ้พยากรณ์ ผู้กล่าว จาก
13
พระโอษฐ์ ของ พระ เย โฮ วาห์
พระองค์ทร งกบฏเช่นกัน
ต่อ กษั ตริย์เนบู คัด เนส ซาร์ ผู้ซึ่ง ทรง ให้พระองค์ปฏิญาณ
ใน พระนาม ของ พระเจ้า พระองค์ทรง แข็ง พระ ศอ ของ
พระองค์ ทํา พระทัย ให้กระด้าง ไม่หัน ไป หา พระ เย โฮ วาห์
พระเจ้าแห่งอิสราเอล 14 ยิง่ กว่านั ้นบรรดาปุโรหิตใหญ่และ
ประชาชน ก็ ทําการ ละ เมิดอย่าง ยิง่ โดย การ ติดตาม บรรดา
สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียน ของ ประชาชาติ และ เขา ทัง้ หลาย
กระทํา ให้ พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ซ่ึง พระองค์ ทรงชําระ
ให้บริสุทธิในเยรู
ซาเล็มนัน
้ เป็นมลทินไป
์
คนยูดาห์ถูกกวาดไปเป็นเชลย (2 พกษ 25:1-17)
15 พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของ เขา ทรง
ใช้ให้ทูตของพระองค์มาอย่างไม่หยุดยัง้ เพราะพระองค์ทรง
มี พระทัย กรุ ณาต่อ ประชาชนของพระองค์ และต่อ ที่ ประทับ
ของ พระองค์ 16 แต่เขา ทัง้ หลาย เยาะ เย้ย ทูต ของ พระเจ้า
และดู หมิน
่ พระวจนะของพระองค์ และด่า ผู้พยากรณ์ ของ
พระองค์ จน พระพิโรธ ของ พระ เย โฮ วาห์พลุ่ง ขึ้น ต่อ
ประชาชน ของ พระองค์ จน แก้ไม่ ไหว 17 พระองค์จึง ทรง นํา
กษั ตริย์แห่ง คน เคล เดีย มา ต่อสู้เขา ทัง้ หลาย ผู้ซึ่ง ฆ่า ชาย
หนุ่มของเขาด้วยดาบในพระนิ เวศอันเป็นสถานบริสุทธิข
์ อง
เขา และไม่มีความกรุ ณาแก่ ชายหนุ่ม หรือ หญิง พรหมจารี
คน แก่หรือ คน ชรา พระองค์ทรง มอบ ทัง้ หมด ไว้ ใน มือ ของ
เขา 18 และ เครือ
่ ง ใช้ ทัง้ สิน
้ ของ พระ นิ เวศ ของ พระเจ้า ทัง้
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ใหญ่ และ เล็ก และ ทรัพย์สมบัติแห่ง พระ นิ เวศ ของ พระ เย
โฮวาห์ และทรัพย์สมบัติแห่งกษั ตริย์ และแห่ง เจ้า นายของ
พระองค์ สิ่งทัง้ หมดนี้ พระองค์ทรงนํามายังบาบิโลน 19 และ
เขา เผา พระ นิ เวศ ของ พระเจ้า และ พัง กําแพง เยรู ซาเล็ม
ลง และ เอา ไฟ เผา วัง ของ เมือง นั ้น เสีย สิน
้ และ ทําลาย
เครือ
่ งใช้ ประเสริฐ ทัง้ ปวงในนั ้น 20 และบรรดาผู้ที่รอดจาก
ดาบนั ้น พระองค์ ทรงให้ กวาดไปเป็น เชลยยัง บาบิโลน และ
เขา ทัง้ หลาย เป็น ผู้รับ ใช้ของ พระองค์ และ แก่ราชวงศ์ของ
พระองค์ จนถึงการสถาปนาราชอาณาจักรเปอร์เซีย 21 เพื่อ
ให้สําเร็จตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ผ่านปากของเยเร
มีย์ จนกว่าแผ่นดินจะได้ช่น
ื ชมกับปี สะบาโตของมัน เพราะ
ตราบเท่าที่มันยังว่างเปล่าอยู่ มันก็รก
ั ษาสะบาโต เพื่อจะให้
ครบตามกําหนดเจ็ดสิบปี
กษั ตริยไซรั
์ สทรงประกาศให้สร้างพระวิหารของพระเจ้า
ขึ้นใหม่
22 ในปี แรกแห่ง รัชกาลไซรัส กษั ตริย์ ของเปอร์เซีย เพื่อ
พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์ ทาง ปาก ของ เยเร มีย์ จะ
สําเร็จ พระเยโฮวาห์ ทรงรบเร้า จิตใจของไซรัส กษั ตริย์ ของ
เปอร์เซีย กษั ตริยจึ
์ ง ทรง มี ประกาศ ตลอด ราช อาณาจักร
ของ พระองค์ และ บันทึก เป็น ลาย ลักษณ์ อักษร ลง ด้วย ว่า
23 “ไซ รัส กษั ตริย์แห่ง เปอร์เซียตรัสดัง นี้ ว่า ‘พระ เย โฮ วาห์
พระเจ้าของฟ้าสวรรค์ได้พระราชทานบรรดาราชอาณาจักร
แห่งแผ่นดินโลกแก่เรา และพระองค์ ทรงกําชับให้เราสร้าง
พระนิ เวศให้พระองค์ที่เยรู ซาเล็ม ซึ่ง อยู่ ในยู ดาห์ มีผู้ใดใน
ท่ามกลาง ท่าน ทัง้ หลาย ที่ เป็น ประชาชน ของ พระองค์ ขอ
พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ เขา สถิตกับ เขา ขอ ให้เขา ขึ้น ไป
เถิด’ ”
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