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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

2 พงศ์กษั ตริย์

หนั งสือ 2 พงศ์กษั ตริยบั
์ น ทึก ประ วัติศาสตร์ของ ยู
ดาห์ และ อิสราเอล ต่อ จาก หนั งสือ 1 พงศ์กษั ตริย์ จนถึง
สมัย ที่ ทัง้ สอ งอาณาจักรนี้สิ้น สุด ลง และ ประชาชน
เป็น เชลย เล่มนี้ได้บันทึก การ ที่ เอ ลี ยาห์ ขึ้น สวรรค์ โดย
พายุ และ การ รับ ใช้ กับ การ อัศจรรย์ ของ เอ ลีชา ใน
สมัย นี้ ศาสดา พยากรณ์ สอง คน คือ อา โม ส และ โฮ เชย
า ได้พยากรณ์ ใน อิสราเอล และ ใน ยู ดาห์ พระเจ้า ทรง
ใช้ศาสดา พยากรณ์ หลาย คน คือ โอ บา ดีย์ โย เอล อิส ยาห์
มีคาห์ นาฮูม ฮะบากุก เศฟันยาห์ และเยเรมีย์
อาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชูร ์ บอกว่า ระยะเวลาของหนั งสือ
เล่มนี้คือ 308 ปี

1

กษั ตริยอาหั
์
สยาห์แห่งอิสราเอลไปถามบาอัลเซบูบ

หลัง จาก อา หับ สิน
้ พระชนม์แล้ว เมือง โมอับก็ กบฏ ต่อ
คน อิสราเอล 2 ฝ่าย อา หัส ยาห์ ทรง ตกลง มา จาก ช่อง พระ
แกลตาข่ายที่ หอ
้ งชัน
้ บนของพระองค์ ในกรุ ง สะมาเรีย และ
ทรงประชวร จึง ทรงใช้ บรรดาผู้ ส่ือสารไป รับสัง่ ว่า “จงไป
ถามบาอัล เซบู บ พระแห่ง เอโครนว่า เราจะหายจากความ
เจ็บป่วยนี้ หรือไม่”
เอลียาห์ติเตียนกษั ตริย์ แล้วได้รอดจากมือทหาร
แต่ทูต สวรรค์ของพระเยโฮวาห์พูดกับ เอลี ยาห์ ชาวทิช
บีว่า “จง ลุก ขึ้น ไป พบ บรรดา ผู้ สื่อสาร ขอ งกษั ตริย์แห่ง สะ
มาเรีย และจงพูดกับเขาทัง้ หลายว่า ‘เพราะไม่มีพระเจ้าใน
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อิสราเอลแล้ว หรือ ท่านจึง ไปถามบาอัล เซบู บ พระแห่ง เอ
โครน’ 4 เพราะฉะนั ้น บัด นี้ พระเยโฮวาห์ตรัสดงั ่ นี้ ว่า ‘เจ้าจะ
ไม่ได้ลง มา จาก ที่นอน ซึ่ง เจ้า ขึ้น ไป นั ้น แต่เจ้า จะ ต้อง ตาย
แน่ ’ ” แล้วเอลี ยาห์ก็ไป 5 ผู้สื่อสารนั ้นก็กลับมาเฝ้าพระองค์
พระองค์ตรัส ถามเขาทัง้ หลายว่า “ทําไมพวกเจ้า จึง พากัน
กลับ มา” 6 และเขาทัง้ หลายทูล พระองค์ว่า “มีชายคนหนึ่ ง
มา พบ กับ พวก ข้า พระองค์ และ พูดกับ พวก ข้า พระองค์ว่า
‘จงกลับ ไปหากษั ตริย์ผู้ ใช้ท่านมา และทูล พระองค์ว่า พระ
เย โฮ วาห์ตรัสดัง นี้ ว่า เพราะ ไม่มีพระเจ้า ใน อิสราเอล แล้ว
หรือ เจ้า จึง ใช้ คน ไป ถาม บา อัล เซบู บ พระ แห่ง เอ โค รน
เพราะฉะนั ้นเจ้าจะไม่ได้ลงมาจากที่นอนซึ่งเจ้าได้ ข้น
ึ ไปนั ้น
แต่เจ้าจะต้องตายแน่ ’ ” 7 พระองค์ตรัสถามเขาทัง้ หลายว่า
“คนที่ได้มาพบเจ้า และบอกสิง่ เหล่า นี้ แก่เจ้านั ้น เป็น คนใน
ลักษณะใด” 8 เขาทัง้ หลายทูล ตอบพระองค์ว่า “ท่านมี ขน
มาก และ มีหนัง คาด เอว ของ ท่าน ไว้” และ พระ องค์ ตรัสว่า
“เป็น เอ ลี ยาห์ ชาว ทิช บี” 9 แล้ วกษั ตริย์ก็รับสัง่ ให้ นายก อง
ของทหารห้า สิบ คนพร้อมกับ ทหารห้า สิบ คนของเขาไปหา
เอ ลี ยาห์ เขา ได้ ขึ้น ไป หา ท่าน ดูเถิด ท่าน นั ่ง อยู่ บน ยอด
ภูเขา และ นายก อง ห้า สิบ คน นั ้น กล่าว แก่ ท่าน ว่า “ข้า แต่
คนแห่งพระเจ้า กษั ตริยตรั
์ สดังนี้ ว่า ‘ลงมา’ ” 10 แต่เอลียาห์
ตอบนายกองห้า สิบ คนว่า “ถ้า ข้า เป็น คนแห่ง พระเจ้า ก็ขอ
ให้ไฟลงมาจากฟ้า สวรรค์ เผาผลาญเจ้า และคนทัง้ ห้า สิบ
ของเจ้า เถิด” แล้ว ไฟก็ ลงมาจากฟ้า สวรรค์ และเผาผลาญ
เขากับ คนทัง้ ห้า สิบ ของเขาเสีย 11 พระองค์ก็รับสัง่ ให้นายก
องของทหารห้า สิบ คนพร้อมกับ ทหารห้า สิบ คนของเขาอีก
พวกหนึ่ ง ไป และเขาก็กล่าวแก่ ท่านว่า “โอ ข้า แต่ คนแห่ง
พระเจ้า กษั ตริยตรั
์ สดัง นี้ ว่า ‘ลง มา เร็วๆ’ ” 12 แต่เอ ลี ยาห์
ตอบว่า “ถ้า ข้า เป็น คนแห่ง พระเจ้า ก็ขอให้ไฟลงมาจากฟ้า
สวรรค์ เผาผลาญเจ้าและคนทัง้ ห้าสิบของเจ้าเถิด” และไฟ
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ของพระเจ้า ลงมาจากฟ้า สวรรค์ และเผาผลาญเขากับ คน
ทัง้ ห้า สิบ ของเขาเสีย 13 และพระองค์ รบ
ั สัง่ ให้ นายกองของ
ทหารห้า สิบ คนพวกที่ สามไปพร้อมกับ ทหารห้า สิบ คนของ
เขา และนายกองคนที่ สามของทหารห้า สิบ คนนั ้นก็ขึ้น ไป
และมาคุกเข่า ลงต่อ หน้า เอลี ยาห์ และวิงวอนท่านว่า “โอ
ข้า แต่ คนแห่ง พระเจ้า ข้าพเจ้า ขออ้อนวอนต่อ ท่าน ขอได้
โปรด ให้ชีวิต ของ ข้าพเจ้า และ ชีวต
ิ ของ ผู้รับ ใช้ของ ท่าน ห้า
สิบ คนนี้ เป็น สิง่ ประเสริฐ ในสายตาของท่าน 14 ดูเถิด ไฟลง
มาจากฟ้า สวรรค์ และได้ เผาผลาญนายกองห้า สิบทัง้ สอง
คนก่อนหน้า นั ้น เสีย พร้อมทัง้ ทหารห้า สิบ คนของเขาด้วย
แต่บัดนี้ ขอ ให้ชีวิต ของ ข้าพเจ้า เป็น สิง่ ประเสริฐ ใน สายตา
ของท่าน” 15 แล้วทูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์กล่าวแก่ เอลี
ยาห์ว่า “จงลงไปกับเขาเถิด อย่ากลัวเขาเลย” ท่านก็ลุกขึ้น
ลงไปกับ เขาเข้า เฝ้า กษั ตริย์ 16 และทูล พระองค์ว่า “พระเย
โฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ‘เพราะเจ้าได้ส่งผู้ส่ือสารไปยังบาอัลเซบู
บพระแห่ง เอโครน เพราะไม่มีพระเจ้า ในอิสราเอลที่ จะทูล
ถามพระวจนะของพระองค์ อย่างนั ้น หรือ เพราะฉะนั ้น เจ้า
จะไม่ได้ลงมาจากที่นอนซึ่ง เจ้า ได้ ข้น
ึ ไปนั ้น แต่เจ้าจะต้อง
ตายแน่ ’ ”

อาหัสยาห์สิน
ิ แล้วเยโฮรัมขึ้นครองแทน
้ ชีวต
17

พระองค์ก็สิ้น ชีวต
ิ ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ซ่ึง
เอลี ยาห์กล่า วนั ้น และเยโฮรัม ก็ ข้น
ึ ครองแทน ในปีที่สอง
แห่ง รัช กาลเยโฮรัม บุตรชายเยโฮชาฟัทกษั ตริย์แห่งยู ดาห์
เพราะพระองค์หามีโอรสไม่ 18 ส่วนพระราชกิจนอกนั ้นของ
อาหัส ยาห์ ซ่ึง พระองค์ ทรงกระทํา มิได้บันทึก ไว้ ในหนั งสือ
พงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศอิสราเอลหรือ
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เอลียาห์ข้น
ึ ไปสู่สวรรค์

4

2

2 พงศ์กษั ตริย์ 2:7

และ อยู่ มา เมื่อ ถึง เวลา ที่ พระ เย โฮ วาห์ จะ ทรง รับ เอ
ลี ยาห์ ขึ้น ไป สู่สวรรค์ด้วย ลม หมุน เอ ลี ยาห์ และ เอ ลี ชา
กําลัง เดิน ทาง จาก หมู่ บ้า นกิล กาล 2 และ เอ ลี ยาห์พูดกับ
เอ ลีชาว่า “ขอ ท่าน จง คอย อยูที
่ ่ นี่ เพ ราะ พระ เย โฮ วาห์
ทรงใช้ ข้าพเจ้า ไปถึง เบธเอล” แต่เอลีชาว่า “พระเยโฮวาห์
ทรง พระชนม์อยู่ และ ท่าน เอง มีชีวิ ตอ ยูแน่
่ ฉั นใด ข้าพเจ้า
จะ ไม่ จาก ท่าน ไป ฉั น นั ้น” ดัง นั ้น ท่าน ทัง้ สอง ก็ ลง ไป ยัง
เบธ เอล 3 และ เหล่า ศิษย์แห่งผูพยากรณ์
้
ผู้อยูใน
่ เบธ เอล
ได้ ออก มา หา เอ ลี ชา และ บอก ท่าน ว่า “ท่าน ทราบ ไหม
ว่า วัน นี้ พระ เย โฮ วาห์ จะ ทรง รับ อาจารย์ ของ ท่าน ไป จาก
เป็น หัวหน้า ท่าน” ท่าน ตอบ ว่า “ครับ ข้าพเจ้า ทราบ แล้ว
เงียบๆ ไว้” 4 เอ ลี ยาห์พูดกับท่า นว่า “เอลีชา ขอ ท่าน คอย
อยูที
่ ่ นี่ เถิด เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงใช้ ข้าพเจ้า ไปถึง เมือง
เยรีโค” แต่ท่านตอบว่า “พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยูและ
่
ท่าน เอง มีชีวิ ตอ ยูแน่
่ ฉั นใด ข้าพเจ้า จะ ไม่ จาก ท่าน ไป ฉั น
นั ้น” เพราะฉะนั ้น ท่านทัง้ สองจึง มายัง เมืองเยรีโค 5 และ
เหล่า ศิษย์แห่งผู้พยากรณ์ ผู้อาศัย อยู่ ใน เมือง เย รี โค ได้เข้า
มา ใกล้ เอ ลี ชา และ พูดกับท่า นว่า “ท่าน ทราบ ไหม ว่า วัน
นี้ พระ เย โฮ วาห์ จะ ทรง รับ อาจารย์ ของ ท่าน ไป จาก เป็น
หัวหน้า ท่าน” ท่านตอบว่า “ครับ ข้าพเจ้า ทราบแล้ว เงียบๆ
ไว้” 6 แล้ว เอ ลี ยาห์ จึง พูดกับท่า นว่า “ขอ ท่าน จง คอย
อยูที
่ ่ นี่ เพ ราะ พระ เย โฮ วาห์ ทรง ใช้ ข้าพเจ้า ไป ถึง แม่ นํ้า
จอร์แดน ” แต่ท่านว่า “พระเยโฮวาห์ ทรงพระชนม์อยูและ
่
ท่าน เอง มีชีวิ ตอ ยูแน่
่ ฉั นใด ข้าพเจ้า จะ ไม่ จาก ท่าน ไป ฉั น
นั ้น” แล้วท่า นทัง้ สองก็ เดิน ต่อ ไป 7 คนห้า สิบ คนของเหล่า
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ศิษย์แห่งผู้พยากรณ์ ก็ไปเหมือนกันและยืนอยู่ตรงหน้าห่าง
จาก ท่าน ทัง้ สอง ฝ่าย ท่าน ทัง้ สอง ยืน อยูที
่ ่แม่น้าํ จอร์แดน
8 เอลี ยาห์ก็เอาเสื้อ คลุม ของท่านม้วนเข้า แล้ว ฟาดลงที่ น้ํา
นั ้น นํ้า ก็ แยกออกไปสองข้าง ท่านทัง้ สองจึง เดิน ข้ามไปได้
บนดินแห้ง 9 และอยูม
่ าเมื่อท่านทัง้ สองข้ามไปแล้ว เอลียาห์
จึงพูดกับเอลีชาว่า “จงขอสิง่ ที่ อยากให้ข้าพเจ้าทําเพื่อท่าน
ก่อนที่ข้าพเจ้าจะถูกรับไปจากท่าน” และเอลีชาตอบว่า “ขอ
ให้ฤทธิเดชของท่
านอยู่กับข้าพเจ้าเป็นสองเท่าเดิม” 10 และ
์
ท่านตอบว่า “ท่านขอสิง่ ที่ ยากนั ก แต่ถ้า ท่านเห็น ข้าพเจ้า
ถูกรับขึ้นไปจากท่าน ท่านก็จะได้อย่างนั ้น แต่ถ้าท่านไม่เห็น
ก็จะไม่ เป็น แก่ ท่านอย่างนั ้น” 11 และอยู่ มาเมื่อ ท่านทัง้ สอง
ยัง เดิน พูดกัน ต่อ ไป ดูเถิด รถเพลิง คัน หนึ่ ง และม้า เพลิง ได้
แยกท่านทัง้ สองออกจากกัน และเอลี ยาห์ได้ขึ้น ไปโดยลม
หมุนเข้าสวรรค์
ฤทธิเดชของเอลี
ยาห์มาสวมทับเอลีชา
์
12 เอลี ชาก็เห็น และท่านได้ รอ
้ งว่า “คุณพ่อ ของข้าพเจ้า
คุณพ่อ ของข้าพเจ้า รถรบของอิสราเอลและพลม้า ประจํา”
และท่านก็ไม่ ได้เห็น เอลี ยาห์อีกเลย แล้วท่า นก็ จับ เสื้อ ของ
ตนฉี ก ออกเป็น สองท่อน 13 แล้วท่า นก็ หยิบ เสื้อ คลุม ของเอ
ลี ยาห์ที่ตกลงมาจากเอลี ยาห์นั ้น และกลับไปยืนอยูที
่ ่ฝั่ งแม่
นํ้าจอร์แดน
เอลีชามีฤทธิเดชของเอลี
ยาห์
์
14 แล้วท่า นก็ เอา เสื้อ คลุม ของ เอ ลี ยาห์ที่ตกลง มา นั ้น
ฟาด ลง ที่ นํ้า กล่าว ว่า “พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า แห่ง เอ ลี
ยาห์ ทรง สถิต ที่ใด ” และ เมื่อ ท่าน ฟาด ลง ที่นํ้า นํ้า ก็ แยก
ออก ไป สอง ข้าง และ เอ ลี ชา ก็ เดิน ข้าม ไป 15 เมื่อ เหล่า
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ศิษย์แห่งผู้พยากรณ์ ที่ อยู่ ณ เมืองเยรีโค แลเห็น ท่าน เขา
ทัง้ หลายจึงว่า “ฤทธิเดชของเอลี
ยาห์อยูกั
่ บเอลีชา” และเขา
์
ทัง้ หลายก็มาต้อนรับท่าน แล้วซบหน้าลงถึงดินต่อหน้าท่าน
เหล่าศิษย์แห่งผู้พยากรณ์ ขาดความเชื่อ

เขาทัง้ หลายกล่าวแก่ ท่านว่า “ดูเถิด มีห้า สิบ คนที่ เป็น
ชายฉกรรจ์อยูกั
่ บผู้รับใช้ของท่าน ขอจงไปเที่ยวหาอาจารย์
ของ ท่าน บางทีพระ วิญญาณ แห่ง พระ เย โฮ วาห์ได้รับท่าน
ไป แล้ว เหวีย
่ ง ท่าน ลง มา ที่ภูเขา หรือ หุบเขา แห่ง หนึ่ ง แห่ง
ใดบ้าง” และท่านว่า “อย่า ใช้ เขาไปเลย” 17 แต่เมื่อ เขาทัง้
หลาย ชักชวน ท่าน จน ท่าน ละอาย แล้วท่าน จึง ว่า “ใช้ไปซี”
เพราะฉะนั ้น เขาจึง ใช้ หา้ สิบ คนไป เขาทัง้ หลายแสวงหาเอ
ลี ยาห์อยูสามวั
่
นก็ไม่พบท่าน 18 เขาทัง้ หลายก็กลับ มาหาเอ
ลีชา (ขณะเมื่อท่านพักอยูที
่ ่เมืองเยรีโค) และท่านพูดกับเขา
ว่า “ข้ามิได้บอกท่านทัง้ หลายแล้วหรือว่า ‘อย่าไปเลย’ ”
16

เอลีชารักษานํ้าพุให้หายที่เมืองเยรีโค

คนใน เมือง พูดกับ เอ ลีชาว่า “ดูเถิด ทําเล เมือง นี้ ก็ร่า
เริงดี ดัง ที่เจ้า นาย ของ ข้าพเจ้า ได้เห็น แล้ว แต่ทว่า นํ้า
ไม่ดีและชาวแผ่นดินก็แท้ง ลูก ” 20 ท่านพูด ว่า “จงเอาชาม
ใหม่มาลูกหนึ่ ง ใส่เกลือไว้ในนั ้น” แล้วเขาทัง้ หลายก็หามาให้
21 แล้วท่านก็ไปที่นํ้าพุ โยนเกลือลงในนั ้นและกล่าวว่า “พระ
เยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ ว่า เราได้ กระทํา นํ้า นี้ ให้ดีแล้ว ตัง้ แต่นี้ ไป
จะไม่มีความตายหรือการแท้ง ลูกมาจากนํ้า นี้ อีก” 22 ฉะนั ้น
นํ้า จึงดี มาจนถึง ทุก วัน นี้ จริง ตามถ้อยคํา ซึ่ง เอลี ชาได้กล่า
วนั ้น
19

หมีทําโทษคนล้อเลียน
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23

ท่านได้ ข้น
ึ ไปจากที่ นั่น ถึง เมืองเบธเอล และขณะเมื่อ
ท่านขึ้นไปตามทางมีเด็กชายเล็กๆบางคนออกมาจากเมือง
ล้อ เลียนท่านว่า “อ้ายหัว ล้าน จงขึ้น ไปเถิด อ้ายหัว ล้าน จง
ขึ้นไปเถิด” 24 ท่านก็เหลียวดู แล้วจึงแช่งเขาในพระนามพระ
เยโฮวาห์ และหมีตัวเมียสองตัวออกมาจากป่า ฉี กเด็กชาย
พวกนั ้นเสียสี่สิบสองคน 25 จากที่นั่นท่านก็ข้น
ึ ไปถึงภูเขาคา
รเมล และจากที่นั่นท่านก็หน
ั กลับมายังสะมาเรีย

3

เยโฮรัมครอบครองเหนื ออิสราเอล
ในปีที่สิบ แปด ของ รัช กาล เย โฮ ชา ฟัทกษั ตริย์แห่ง ยู
ดาห์ เย โฮ รัม โอรส ของ อา หับ ได้ เริม
่ ครอบ ครอง เหนื ออิส
รา เอล ณ กรุ ง สะ มา เรีย และ ทรง ครอง อยูสิ
่ บ สอง ปี
2 พระองค์ทรง กระทํา สิง
่ ที่ ชัว่ ใน สาย พระเนตร ของ พระ เย
โฮวาห์ แต่ไม่เหมือนราชบิดาและราชมารดาของพระองค์
พระองค์ทรง ทํา ลาย เสา ศักดสิ
ิ์ ทธิแห่
์ ง พระ บา อัล ซึ่ง ราช
บิดา ของ พระองค์ ทรง สร้าง นั ้น เสีย 3 แม้กระนั ้น พระองค์
ยัง ทรง เกาะ ติดอยู่ กับ บาป ทัง้ หลาย ของ เย โร โบ อัม บุตร
ชายเนบัท ซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา ให้ อส
ิ ราเอลทําบาปด้วย
พระองค์หาได้ทรงพรากจากบาปนั ้นไม่
1

โมอับกบฏต่ออิสราเอล
ฝ่าย เม ชา กษั ตริย์แห่ง โม อับ ทรง เป็น ผู้ ดํา เนิ นกิ
จการ เลี้ยง แกะ และ พระองค์ ต้อง ถวาย ลูก แกะ
หนึ่ ง แสน ตัว และ แกะ ผู้หน่งึ แสน ตัว พร้อม กับ ขน
ของ มัน ให้แก่กษั ตริยอิ
์ สราเอล 5 แต่อยูมา
่
เมื่อ อา
หับ สิน
์ ง โมอับก็ กบฏ ต่อ
้ พระชนม์แล้ว กษั ตริยแห่
6
กษั ตริย์แห่งอิส รา เอล กษั ตริยเย
์ โฮ รัม จึง กรีธา ทัพ ออก
จากสะมาเรียในครัง้ นั ้น และทรงเกณฑ์ คนอิสราเอลทัง้ สิน
้
4
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พระองค์ทรงส่งสารไปยังเยโฮชาฟัทกษั ตริย์แห่งยู ดาห์ว่า
“กษั ตริยแห่
์ งโมอับ ได้ กบฏต่อ ข้าพเจ้า ท่านจะไปรบกับ โม
อับพร้อมกับข้าพเจ้าได้หรือไม่” และท่านว่า “เราจะไป เราก็
เป็นดังที่ท่านเป็น และประชาชนของเราก็เป็นดังประชาชน
ของท่าน บรรดาม้า ของเราก็ เป็น ดังม้า ของท่าน” 8 แล้วท่า
นว่า “เราจะขึ้น ไปทางใด” เยโฮรัม ทรงตอบไปว่า “ไปทาง
ถิน
์ งอิสราเอลจึงเสด็จ
่ ทุรกันดารเมืองเอโดม” 9 กษั ตริยแห่
ไปพร้อมกับกษั ตริย์แห่งยูดาห์ และกษั ตริย์แห่งเอโดม และ
เมื่อ ทัง้ สา มกษั ตริย์ เสด็จอ้ อม ไป ได้เจ็ด วัน แล้วก็ หา นํ้า ให้
กองทัพและให้สัตว์ที่ติดตามมานั ้นไม่ได้
พระเจ้า ทรงติ เตียนพันธมิตรระหว่างเยโฮชาฟัท กับ เย
โฮรัม
10 แล้วกษั ตริย์แห่งอิสราเอลจึงตรัสว่า “อนิ จจาเอ๋ย พระ
เยโฮวาห์ทรงเรียกสามกษั ตริย์นี้ มาเพื่อจะมอบไว้ในมือของ
โมอับ” 11 และเยโฮชาฟัทตรัสว่า “ที่ นี่ไม่มีผู้พยากรณ์ ของ
พระ เย โฮ วาห์ เพื่อ เรา จะ ให้ ทูล ถาม พระ เย โฮ วาห์หรือ
” แล้ว ข้าราชการ คน หนึ่ ง ขอ งกษั ตริย์ อิสราเอล จึง ทูล ว่า
“เอ ลี ชา บุตร ชาฟัทอยู่ที่ นี่ พระเจ้า ข้า เป็น ผู้ที่เท นํ้า ใส่ มือ
เอ ลี ยาห์” 12 และ เย โฮ ชา ฟัทตรัสว่า “พระ วจนะ แห่ง พระ
เย โฮ วาห์อยูกั
่ บท่าน” กษั ตริยแห่
์ งอิส รา เอล และ เย โฮ ชา
ฟัท และ กษั ตริย์แห่ง เอ โดม จึง เสด็จ ลง ไป หา ท่าน 13 และ
เอ ลี ชา ทูล กษั ตริย์แห่งอิส รา เอ ล ว่า “ข้า พระองค์มีเรือ
่ ง
อะไร เกี่ยวข้อง กับ พระองค์ เสด็จ ไป หา ผู้พยากรณ์ ของ
เสด็จ พ่อ และ ผู้พยากรณ์ ของ เสด็จ แม่ ของ พระองค์เถิด ”
แต่กษั ตริยแห่
์ งอิส ราเอลตรัส กับท่า นว่า “หามิได้ ด้วยพระ
เย โฮ วาห์ ทรง เป็น ผู้ เรียก กษั ตริย์ ทัง้ สาม นี้ มา เพื่อ มอบ
ไว้ ใน มือ ของ โม อับ” 14 และ เอ ลี ชา ทูล ว่า “พระ เย โฮ วาห์
จอมโยธาซึ่งข้าพระองค์ปรนนิ บัติทรงพระชนม์อยูแน่
่ ฉั นใด
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ถ้า ข้า พระองค์มิได้เคารพ คารวะ ต่อ พระ พักตร์ เย โฮ ชา
ฟัทกษั ตริย์แห่ง ยู ดาห์แล้ว ข้า พระองค์ จะ ไม่ มอง พระ
พักตร์พระองค์หรือดู แล พระองค์เลย 15 ขอ ทรง นํา ผู้ เล่น
เครือ
่ งสายมาให้ ข้า พระองค์ สัก คนหนึ่ ง” และต่อ มาเมื่อ ผู้
เล่นเครือ
่ งสายบรรเลงแล้ว พระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์ก็มา
เหนื อท่าน
พระเจ้าจะทรงประทานนํ้าและการมีชัย
และท่านทูล ว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ ว่า ‘ทํา หุบเขา
นี้ ให้เป็น สระทัว่ ไปหมด’ 17 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ ว่า
‘เจ้า ทัง้ หลาย จะ ไม่เห็น ลม และ จะ ไม่เห็นฝน ถึง อย่างไร
ก็ดีหุบเขานั ้น จะมี น้ํา เต็ม ไปหมด เพื่อ เจ้า จะได้ดื่ม ทัง้ เจ้า
ฝูง สัตว์ เลี้ยง และ สัตว์ใช้ของ เจ้า’ 18 เรือ
่ ง อย่าง นี้ เป็น เรือ
่ ง
เล็กน้ อยในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ พระองค์จะทรง
มอบ คน โม อับ ไว้ ใน มือ ของ เจ้า ด้วย 19 เจ้า จะ โจมตี เมือง
ที่มีป้อมทุก เมือง และเมืองเอกทุก เมือง และจะโค่น ต้นไม้
ลง ทุก ต้น และ จะ จุก นํ้าพุทุก แห่ง เสีย และ ทํา ไร่นาที่ดีทุก
แปลงให้เสียด้วยหิน” 20 และอยู่มาพอรุ ง่ เช้า ประมาณเวลา
ถวายเครือ
่ งธัญ ญบูชา ดูเถิด มีน้าํ มาจากทางเมืองเอโดม
จนแผ่นดินมีน้ําเต็มหมด
16

คนโมอับพ่ายแพ้

21 และเมื่อคนโมอับทง
ั ้ หลายได้ยนว
ิ ่าบรรดากษั ตริย์ยกไป

สู้ รบกับตน คนที่มีอายุสวมเกราะและสูงขึ้นไปก็ได้รวบรวม
กันเข้า และยกไปตัง้ ที่พรมแดน 22 เมื่อเขาตื่นขึ้นในตอนเช้า
และดวงอาทิตย์ส่องแสงอยูบ
่ นนํ้า คนโมอับเห็นนํ้าที่อยูตรง
่
23
ข้ามกับ ตนแดงอย่างโลหิต เขาทัง้ หลายกล่าวว่า “นี่ เป็น
โลหิต บร รดากษั ตริย์ได้สู้รบ กันเอง และ ฆ่า กันเอง เพราะ
ฉะนั ้นบัดนี้ โมอับเอ๋ย มาริบเอาข้าวของของเขา” 24 แต่เมื่อ
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เขามาถึง ค่ายอิสราเอล คนอิสราเอลก็ลุกขึ้น ต่อสู้ กับ คนโม
อับจนเขาทัง้ หลายหนี ไป และเขาก็รุกหน้าเข้าไปในแผ่นดิน
ฆ่าฟันคนโมอับ 25 เขาทัง้ หลายได้ทลายหัวเมือง และต่างคน
ก็ต่างโยนหินเข้าไปในไร่นาที่ดีทุกแปลงจนเต็ม เขาจุกนํ้าพุ
เสีย ทุก แห่ง และ โค่น ต้นไม้ดีๆ เสีย หมด จน ใน คีร ์ หะ เรเช
ทมีแต่หิน ของเมืองเหลือ อยู่ บรรดานั ก สลิง ได้ ล้อมเมืองไว้
และโจมตีได้ 26 เมื่อ กษั ตริย์แห่งโมอับ ทรงเห็นว่า จะสู้ไม่ ได้
พระองค์ก็ทรงพาพลดาบเจ็ดร้อยคนจะตีฝ่าออกมาทางด้า
นกษั ตริย์ เมืองเอโดม แต่ออกมาไม่ได้ 27 แล้ว พระองค์ ทรง
นําโอรสหัวปี ผู้ซึ่งควรจะขึ้นครองแทนนั ้น ถวายเป็นเครือ
่ ง
เผาบูชาเสีย ที่ บนกําแพง และมี พระพิโรธใหญ่ ยงิ่ ต่อ พวก
อิสราเอล เขา ทัง้ หลาย ก็ ยก ถอย ไป จาก พระองค์ และ กลับ
บ้านเมืองของตน

4
นํ้ามันหนึ่ งไหของหญิงม่ายคนหนึ่ ง

1 ภรรยาของคนหนึ่ งในเหล่าศิษย์แห่งผู้พยากรณ์ ร้องต่อ

เอ ลีชาว่า “ผู้รบ
ั ใช้ของ ท่าน คือ สามี ของ ดิฉัน สิน
ิ เสีย
้ ชีวต
แล้ว และท่านก็ ทราบอยูแล
่ ้วว่า ผู้รับ ใช้ของท่านเกรงกลัว
พระเยโฮวาห์ แต่เจ้า หนี้ ได้มาเพื่อ นํา เอาบุตรชายสองคน
ของดิฉันไปเป็นทาสของเขา” 2 และเอลีชาตอบนางว่า “บอก
ฉั น มาซิ วา่ จะให้ ฉัน ทํา อะไรให้ เจ้ามี อะไรอยู่ ในบ้านบ้าง”
และนางตอบว่า “สาวใช้ของท่านไม่มีอะไรในบ้านนอกจาก
นํ้ามัน หนึ่ ง ไห” 3 แล้วท่า นก ล่า ว ว่า “จง ออก ไป นอก บ้าน
ขอยืม ภาชนะจากเพื่อนบ้านทุก คนของเจ้า มาเป็น ภาชนะ
เปล่า อย่าให้น้ อย 4 แล้วจงเข้าไปในเรือน ปิดประตูขังตัวเจ้า
และบุตรชายของเจ้า ไว้ และจงเทนํ้ามัน ใส่ ภาชนะทัง้ หมด
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เมื่อลูกหนึ่ งๆเต็มแล้วก็ตัง้ ไว้ต่างหาก” 5 นางก็ลาไป และปิด
ประตู ขัง นางและบุตรชายของนางไว้ บุตรส่ง ภาชนะมาให้
และนางก็ เทนํ้ามัน 6 และอยู่ มาเมื่อ ภาชนะเต็ม หมดแล้ว
นาง จึง บอก บุตร ชาย ว่า “เอา ภาชนะ มา ให้แม่อีกลูก หนึ่ ง”
และ เขา ตอบ นาง ว่า “ไม่มีอีก แล้ว ” แล้วน้าํ มันก็ หยุด ไหล
7 นาง ก็ ไป เรียน ให้ คน ของ พระเจ้า ทราบ และ ท่าน บอก ว่า
“ไปซี ขายนํ้ามันเสียเอาเงินชําระหนี้ ของเจ้า ที่เหลือนอกนั ้น
เจ้าและบุตรของเจ้าจงใช้เลี้ยงชีวต
ิ ”
หญิงมงม
ั ่ ีคนหนึ่ งแห่งเมืองชูเนม
8 วันหนึ่ งเอลีชาเดินต่อไปถึงเมืองชูเนม เป็ นที่ที่หญิงมงม
ั่ ี

คนหนึ่ งอาศัยอยู่ และนางได้ ชวนท่านให้รบ
ั ประทานอาหาร
ฉะนั ้น เมื่อ ท่าน ผ่าน ทาง นั ้น ไป เมื่อไร ท่าน ก็ แวะ เข้าไป รับ
ประทาน อาหาร ที่นั ่น 9 และ นาง ได้ บอก สามี ของ นาง ว่า
“ดูเถิด ดิฉั น เห็นว่า ชาย คน นี้ เป็น คน บริสุทธิ์ ของ พระเจ้า
เดิน ผ่าน บ้าน เรา อยูเนื
่ องๆ 10 ขอ ให้เรา ทํา ห้อง เล็ก ไว้ บน
กําแพง วางเตียง โต๊ะ เก้าอี้ และตะเกียงไว้ให้ท่าน เพื่อ ว่า
เมื่อ ท่าน มา หา เรา ท่าน จะ ได้เข้า ไป พัก ใน ห้อง นั ้น” 11 วัน
หนึ่ ง ท่านก็ มาที่นั ่น และแวะเข้าไปในห้องนั ้น พัก อยูที
่ ่ นั่น
12 ท่านจึง บอกเกหะซีคนใช้ของท่านว่า “ไปเรียกหญิง ชาว
ชู เนม คน นี้ มา ” เมื่อ เขา เรียก นาง นาง ก็มายื นอ ยู่ ต่อ หน้า
ท่าน 13 ท่านจึงบอกแก่เกหะซีว่า “จงบอกนางว่า ดูเถิด เธอ
ลําบากมากมายอย่างนี้ เพื่อเรา จะให้เราทําอะไรให้เธอบ้าง
มีอะไร จะ ให้ ทูล กษั ตริย์ เผื่อ เธอ หรือ หรือ ให้พูด อะไร กับ ผู้
บัญชาการกองทัพ” นางตอบว่า “ดิฉั น อยู่ ในหมู่ พวกพี่ น้อง
ของ ดิฉัน ค่ะ” 14 และ ท่าน กล่าว ว่า “ถ้า อย่าง นั ้น จะ ให้ ทํา
อะไรเพื่อนาง” เกหะซีตอบว่า “แท้จริงนางไม่มีบุตรและสามี
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ของนางก็แก่แล้ว” 15 ท่านจึงบอกว่า “ไปเรียกเธอมา” และ
เมื่อ เขาไปเรียกนาง นางก็มายื นอยูที
่ ่ประตู 16 ท่านกล่าวว่า
“ในฤดูนี้ เมื่อ ครบกํา หนดอุมท
้ ้อง เจ้าจะได้อุ้ม บุตรชายคน
หนึ่ ง” และนางตอบว่า “ข้า แต่ คนแห่ง พระเจ้า เจ้านายขอ
งดิฉั น หามิได้ อย่า มุสาแก่สาวใช้ของท่านเลย” 17 แต่หญิง
คนนั ้นก็ตัง้ ครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่ ง ในฤดู นั้น เมื่อ
ครบกําหนดอุมท
้ ้องจริงตามที่เอลีชาบอกแก่นางไว้
บุตรชายของหญิงชาวชูเนมฟื้ นขึ้นอีก
วันหนึ่ งเขาออกไปหาบิดาของเขาใน
หมู่ คนเกี่ยวข้าว 19 เขาบอกบิดาของเขาว่า “โอยหัว ของฉั น
หัวของฉั น” บิดาจึงสัง่ คนใช้ของเขาว่า “อุ้มเขาไปหาแม่ไป๊”
20 และเมื่อ เขาอุม
้ มาให้ มารดาของเด็ก เด็ก นั ้นก็ นั่ง อยู่ บน
ตักมารดาจนเที่ยงวัน แล้วก็สิน
ิ 21 นางจึงอุ้มขึ้นไปวาง
้ ชีวต
ไว้ บนที่นอนของคนแห่ง พระเจ้า และปิด ประตู เสีย แล้วไป
ข้างนอก 22 นางก็ไปเรียกสามีของนางกล่าวว่า “ขอส่งคนใช้
คน หนึ่ งกับ ลา ตัว หนึ่ ง มา ให้ฉั น เพื่อ ฉั น จะ ได้รีบ ไป หา คน
แห่ง พระเจ้า และกลับ มาอีก” 23 และเขาถามว่า “จะไปหา
ท่านทําไมในวัน นี้ ไม่ใช่วัน ขึ้น คํ่า หรือ วัน สะบาโต” นางตอบ
ว่า “ก็ดีอยูแล้
่ ว ” 24 นางก็ ผูก อานลาและสัง่ คนใช้ ของนาง
ว่า “จงเร่ง ลาไปเร็วๆ อย่า ให้ฝีเท้า หย่อนลงได้ นอกจากฉั น
สัง่ ” 25 แล้วนางก็ออกเดิน และมาถึงคนแห่งพระเจ้าที่ภูเขา
คารเมล อยูมาเมื
่
่ อ คนแห่ง พระเจ้า เห็น นางมาแต่ไกล ท่าน
ก็พูดกับ เกหะซีคนใช้ของท่านว่า “ดูเถิด หญิง ชาวชู เนมมา
ข้างโน้ น 26 จงวิง่ ไปรับ นางทันที และกล่าวแก่ นางว่า ‘นาง
สบายดีหรือ สามีสบายดีหรือ เด็ก สบายดีหรือ ’ ” และนาง
ได้ ตอบ ว่า “สบาย ดีค่ะ ” 27 และ เมื่อ นาง มายัง ภูเขา ถึง คน
แห่ง พระเจ้า แล้ว นางก็เข้า ไปกอดเท้า ของท่าน เกหะซี จึง
18 เมื่อเด็กนั ้นโตขึ้น
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เข้า มาจะจับ นางออกไป แต่คนแห่ง พระเจ้า บอกว่า “ปล่อย
เขาเถอะ เพราะนางมี ใจทุกข์หนั ก และพระเยโฮวาห์ ทรง
ซ่อนเรือ
่ งนี้ จากฉั น หาได้ ตรัส สําแดงแก่ ฉัน ไม่” 28 แล้ วนา
งจึง เรียนว่า “ดิฉั น ขอบุตรชายจากเจ้า นายของดิฉัน หรือ
คะ ดิฉั น ไม่ได้เรียน หรือ ว่า อย่า ลวง ดิฉัน เลย” 29 ท่าน จึง
สัง่ เก หะ ซีว่า “คาด เอว ของ เจ้า เข้า และ ถือ ไม้เท้า ของ เรา
และไปเถอะ ถ้า เจ้า พบใคร อย่า สวัสดี กับ เขา และถ้า ใคร
สวัสดี กับ เจ้า ก็ อย่า ตอบ และจงวางไม้เท้า ของเราบนหน้า
ของ เด็ก นั ้น” 30 แล้ว มารดา ของ เด็ก นั ้น เรียน ว่า “พระ เย
โฮ วาห์ ทรง พระชนม์อยูและ
่
ตัวท่าน เอง มีชีวิ ตอ ยูแน่
่ ฉั นใด
ดิฉั น จะไม่ พรากจากท่านไป” ดัง นั ้น ท่านจึง ลุก ขึ้น ตามนาง
ไป 31 เกหะซีได้ล่วงหน้า ไปก่อนและวางไม้เท้า บนหน้า ของ
เด็กนั ้น แต่ไม่มีเสียงหรืออาการเป็น เขาจึงกลับมาพบท่าน
และเรียนท่านว่า “เด็ก นั ้น ยัง ไม่ตื่น ” 32 เมื่อ เอลี ชาเข้า มา
ในเรือน ดูเถิด ท่านเห็น เด็ก นอนตายอยู่ บนเตียงของท่าน
33 ท่านจึง เข้าไปข้างในปิ ด ประตูให้ทัง
้ สองอยู่ ข้างในและได้
อธิษฐาน ต่อ พระ เย โฮ วาห์ 34 แล้วท่า นขึ้น ไป นอน ทับ เด็ก
ให้ปากทับปาก ตาทับตา และมือทับมือ และเมื่อท่านเหยียด
ตัว ของท่านบนเด็ก เนื้ อ ของเด็ก นั ้นก็อุ่ นขึ้ นมา 35 แล้วท่า
นก็ลุกขึ้นอีก เดิน ไปเดิน มาในเรือนนั ้นครัง้ หนึ่ ง แล้ว ขึ้น ไป
เหยียดตัว ของท่านบนเขา เด็ก นั ้นก็ จามเจ็ด ครัง้ และเด็ก
นั ้นก็ ลืมตาของตน 36 แล้วท่า นก็ เรียกเกหะซี มาสัง่ ว่า “ไป
เรียกหญิง ชาวชู เนมคนนี้ มา ” เขาจึง ไปเรียกนาง และเมื่อ
นางมาถึงท่านแล้วท่านว่า “จงอุม
้ บุตรชายของเจ้าขึ้นเถิด”
37 นางจึงเข้ามาซบหน้าลงที่เท้าของท่านกราบลงถึงดิน แล้
วนางก็อุ้มบุตรชายของนางขึ้นออกไปข้างนอก
เอลีชาชําระอาหารที่มีพิษ
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38 เอลี ชามาถึงกิลกาลอีก

เมื่อแผ่นดินเกิดกันดารอาหาร
และเมื่อ เหล่า ศิษย์แห่งผู้พยากรณ์ นั ่ง อยู่ ต่อ หน้า ท่าน ท่าน
ก็ บอกกับ คนใช้ของท่านว่า “จงตัง้ หม้อ ลูก ใหญ่ และต้ม ข้าว
ให้แก่เหล่าศิษย์แห่งผู้พยากรณ์ ” 39 คนหนึ่ งในพรรคออกไป
เก็บ ผัก ที่ ในทุ่ง นา และพบไม้ เถาป่า เถาหนึ่ ง เขาเก็บ ได้ น้ํา
เต้าป่าจนเต็มตัก กลับมาหัน
่ ใส่ ในหม้อข้าวต้มโดยไม่ ทราบ
ว่าเป็นผลอะไร 40 เขาก็เทออกให้คนเหล่านั ้นรับประทาน ต่อ
มาขณะที่ เขากําลัง รับ ประทานข้าวต้ม อยูนั
่ ้น เขาร้องขึ้นว่า
“โอ ข้า แต่ คนแห่ง พระเจ้า มีความตายอยู่ ในหม้อ นี้ ” และ
เขาก็ รบ
ั ประทานกันไม่ได้ 41 ท่านก็ว่า “จงเอาแป้งมา” ท่าน
ก็ใส่แป้งลงในหม้อ และบอกว่า “จงเทออกให้คนเหล่านั ้นรับ
ประทาน” และไม่มีอันตรายอยูใ่ นหม้อนั ้น
เอลีชาเลี้ยงหนึ่ งร้อยคนอย่างอัศจรรย์
มีชาย คน หนึ่ ง มา จาก บ้า นบาอัล ชา ลิ ชาห์ นํา ของ
มา ให้ คน แห่ง พระเจ้า มีขนมปัง เป็น ผล แรก คือ ขนม
ข้าว บาร์เลย์ยี่สิบก้อน และ รวง ข้าว ใหม่ใส่กระสอบ ของ
เขา มา และ เอ ลีชาว่า “จง ให้แก่คน เห ล่านั ้นรับ ประทาน”
43 แต่คนใช้คนนี้ ตอบว่า “ข้าพเจ้า จะตัง
้ อาหารเท่า นี้ ให้คน
หนึ่ ง ร้อยรับ ประทานได้อย่างไร ” ท่านจึง สัง่ ซํ้า ว่า “จงให้คน
เหล่านั ้นรับประทานเถิด เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสสงด
ั ่ ังนี้ ว่า
44
‘เขาทัง้ หลายจะได้ รบ
ั ประทานและยัง เหลืออีก’ ” เขาจึง
ตัง้ อาหารไว้ต่อ หน้า เขาทัง้ หลาย เขาทัง้ หลายก็รับ ประทาน
และยังเหลืออยูจร
่ ิงตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์
42

5
นาอามานชาวซีเรียได้รบ
ั การรักษาให้หาย
นา อา มาน ผู้ บัญชาการ กองทัพ ขอ งกษั ตริย์ ประเทศ
ซีเรียเป็นคนสําคัญมากของกษั ตริย์ เป็นคนมีเกียรติ เพราะ
1
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ว่า พระเยโฮวาห์ ทรงนํา ชัยชนะมายัง ซีเรีย โดยท่านนี้ ท่าน
เป็นวีรบุ รุ ษ ด้วย แต่ท่าน เป็น โรค เรือ
้ น 2 ฝ่าย คน ซีเรีย ยก
พวก ไป ปล้นครงั ้ หนึ่ ง นั ้น ได้จับ เด็ก หญิง คน หนึ่ ง มา จาก
แผ่นดินอิสราเอลมาเป็นเชลย และเธอมาปรนนิ บัติภรรยา
ของนาอามาน 3 เธอได้ เรียนนายผู้ หญิง ของเธอว่า “อยาก
ให้เจ้า นาย ของ ดิฉัน ไป อยู่ กับ ผู้พยากรณ์ ผู้ซึ่ง อยู่ ใน สะ มา
เรีย ท่านจะได้ รก
ั ษาโรคเรือ
้ นของเจ้า นายเสีย ให้หาย ” 4 นา
อา มาน จึง ไป ทูล กษั ตริย์เจ้า นาย ของ ท่าน ว่า “สาว ใช้จาก
แผ่นดินอิส รา เอ ล พูด ว่า อย่าง นั ้นๆ” 5 กษั ตริยแห่
์ ง ซีเรีย
ตรัสว่า “จง ไป เถิด เรา จะ ส่ง สาร ไป ยัง กษั ตริย์แห่งอิส รา
เอล” แล้วท่า นก็ไป นํา เงิน หนั ก สิบ ตะ ลัน ต์ ทองคํา หนั ก
หก พัน เช เขล และ เสื้อ สิบ ชุด ไป ด้วย 6 และ ท่าน ก็ นํา
สาร ไป ยัง กษั ตริย์แห่งอิส รา เอล ใจความ ว่า “เมื่อ สาร นี้
มา ถึง ท่าน ดูเถิด ข้าพเจ้า ได้ ส่ง นา อา มาน ข้าราชการ ของ
ข้าพเจ้า มา เพื่อ ขอให้ ท่านรักษาเขาให้ หายจากโรคเรือ
้ น”
7 และอยู่ มาเมื่อ กษั ตริย์แห่งอิส ราเอลทรงอ่านสารนั ้น แล้ว
พระองค์ก็ทรง ฉี ก ฉลอง พระ องค์ ตรัสว่า “เรา เป็น พระเจ้า
ซึ่ง จะ ให้ ตาย และ ให้มีชีวิต หรือ ชาย คน นี้ จึง ส่ง สาร มา ให้
เรา รักษา คน หนึ่ ง ที่ เป็น โรค เรือ
้ น ขอ ใคร่ครวญ ดูเถิด ว่า
เขา แสวงหา เหตุ พิพาท กับ เรา อย่างไร” 8 แต่เมื่อ เอ ลี ชา
คน แห่ง พระ เจ้า ได้ ยินว่ากษั ตริย์แห่งอิส รา เอล ได้ ทรง ฉี ก
ฉลองพระองค์ จึง ใช้ คนไปทูล กษั ตริย์ว่า “ไฉนพระองค์ จึง
ทรงฉี ก ฉลองพระองค์ ของพระองค์เสีย ขอให้เขามาหาข้า
พระองค์เถิด เพื่อ เขา จะ ได้ ทราบ ว่า มีผู้พยากรณ์ คน หนึ่ ง
ในอิสราเอล” 9 นาอามานจึง มาพร้อมกับ บรรดาม้า และรถ
รบ ของ ท่าน มา หยุดอยู่ที่ประตูเรือน ของ เอ ลีชา 10 เอ ลี ชา
ก็ ส่ง ผู้ สื่อสาร มา เรียน ท่าน ว่า “ขอ จง ไป ชําระ ตัว ใน แม่น้ํา
จอร์แดน เจ็ด ครัง้ และ เนื้ อ ของ ท่าน จะ กลับ คืน เป็น อย่าง
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เดิม และ ท่าน จะ สะอาด” 11 แต่นา อา มาน ก็ โกรธ และ ไป
เสีย บ่น ว่า “ดูเถิด ข้า คิด ว่า เขา จะ ออก มา หา ข้า เป็น แน่
และมายืน อยู่ และออกพระนามของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของ เขา แล้ว โบกมือ เหนื อ ที่ นั ้น ให้ โรค เรือ
้ น หาย 12 อา บา
นาและฟารปาร์แม่น้าํ เมืองดามัสกัส ไม่ดีกว่า บรรดาลํานํ้า
แห่งอิสราเอลดอกหรือ ข้าจะชําระตัวในแม่น้ําเหล่านั ้นและ
จะ สะอาด ไม่ได้หรือ ” ท่าน จึง หัน ตัว แล้วไป เสีย ด้วย ความ
เดือดดาล 13 แต่พวก ข้าราชการ ของ ท่าน เข้า มา ใกล้ และ
เรียนท่านว่า “คุณพ่อของข้าพเจ้า ถ้าท่านผู้พยากรณ์ จะสัง่
ให้ท่านกระทําสิง่ ใหญ่โตประการหนึ่ ง ท่านจะไม่กระทําหรือ
ถ้า เช่น นั ้น เมื่อ ท่านผู้พยากรณ์ กล่าวแก่ ท่านว่า ‘จงไปล้าง
และสะอาดเถิด’ ควรท่านจะทํา ยิง่ ขึ้น เท่าใด” 14 ท่านจึง ลง
ไปจุ่มตัวเจ็ดครัง้ ในแม่น้ําจอร์แดนตามถ้อยคําของคนแห่ง
พระเจ้า และเนื้ อของท่านก็กลับคืนเป็นอย่างเนื้ อเด็กเล็กๆ
และท่านก็สะอาด 15 แล้วท่านจึง กลับ ไปยัง คนแห่ง พระเจ้า
ทัง้ ตัวท่านและพรรคพวกของท่าน และท่านมายืน อยู่ ข้าง
หน้า เอ ลี ชา และ ท่าน กล่าว ว่า “ดูเถิด บัดนี้ ข้าพเจ้า ทราบ
แล้วว่า ไม่มีพระเจ้า ทัว่ ไป ใน โลก นอกจาก ที่ ใน อิสราเอล
เพราะ ฉะนั ้น บัดนี้ ขอ ท่าน รับ ของ กํานั ล สัก อย่าง หนึ่ ง จาก
ผู้รับ ใช้ของท่านเถิด” 16 แต่ท่านตอบว่า “พระเยโฮวาห์ ซ่ึง
ข้าพเจ้า ปรน นิ บัติทรง พระชนม์อยูแน่
่ ฉั นใด ข้าพเจ้า จะ ไม่
รับ สิง่ ใด เลย ฉั น นั ้น” และ ท่าน ก็ได้ชักชวน ให้ รบ
ั ไว้แต่เอ ลี
17
ชาได้ปฏิเสธ แล้ วนาอามานจึง กล่าวว่า “มิฉะนั ้น ขอท่าน
ได้ โปรด ให้ดินบรร ทุกล่อ สัก สอง ตัว ให้แก่ผู้รบ
ั ใช้ของ ท่าน
เถิด เพราะตัง้ แต่นี้ ไปผู้รับใช้ของท่านจะไม่ ถวายเครือ
่ งเผา
บูชาหรือ เครือ
่ งสัตวบูชาแด่ พระอื่น แต่จะถวายแด่ พระเย
โฮ วาห์เท่านั ้น 18 ใน เรือ
่ ง นี้ ขอ พระ เย โฮ วาห์ ทรง โปรด ให้
อภัย แก่ผู้รบ
ั ใช้ของท่าน ในเมื่อ นายของข้าพเจ้า ไปในนิ เวศ
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ของพระริม โมนเพื่อ จะนมัสการที่นั ่น ทรงพิง อยูที
่ ่มือ ของ
ข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะต้องโน้ มคํานั บในนิ เวศของพระริม
โมน เมื่อ ข้าพเจ้า โน้ ม ตัว ลงในนิ เวศของพระริม โมนนั ้น ขอ
พระเยโฮวาห์ทรงให้อภัยแก่ผู้รบ
ั ใช้ของท่านในกรณี นี้ ” 19 เอ
ลี ชาจึงตอบท่านว่า “จงไปโดยสันติภาพเถิด” แต่เมื่อนาอา
มานออกไปได้ไม่ไกลนั ก
ความบาปและการทําโทษของเกหะซี
เกหะซีคนใช้ของเอลี ชาคนแห่ง พระเจ้า คิด ว่า “ดูเถิด
นายของข้าพเจ้า ไม่ ยอมรับ จากมือ ของนาอามานคนซีเรีย
ซึ่งของที่ ท่านนํามา พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยูแน่
่ ฉั นใด
ข้าพเจ้า จะ วิง่ ตาม ไป เอา มา จาก เขา บ้าง” 21 เก หะ ซี จึง
ตาม นา อา มาน ไป และ เมื่อ นา อา มาน แล เห็นว่า มี คน วิง่
ตาม ท่าน มา ท่าน ก็ ลง จาก รถ รบ ต้อนรับ เขา พูด ว่า “ทุกอ
ย่างเรียบร้อยดีหรือ ” 22 เขาตอบว่า “เรียบร้อยดี นายของ
ข้าพเจ้าใช้ข้าพเจ้ามา กล่าวว่า ‘ดูเถิด มีชายหนุ่มสองคนใน
เหล่า ศิษย์แห่งผู้พยากรณ์ มาจากแดนเทือกเขาเอฟราอิม
ขอท่านโปรดให้เงินแก่เขาทัง้ หลายสักหนึ่ งตะลันต์และเสื้อ
สักสองชุด’ ” 23 และนาอามานกล่าวว่า “ขอโปรดรับไปสอง
ตะ ลัน ต์เถิด ” ท่าน ก็ เชิญ ชวน เขา และ เอา เงิน สอง ตะ ลัน
ต์ใส่กระสอบ ผูก ไว้ พร้ อม กับ เสื้อ สอง ตัว ให้คนใช้สอง คน
แบกไป เขาก็ แบกเดิน ขึ้น หน้า เกหะซีมา 24 เมื่อ เขามาถึง
ภูเขา เกหะซีก็รับ มาจากมือ ของเขาทัง้ สอง เอาไปเก็บ ไว้ใน
เรือนและให้ คนเหล่า นั ้น กลับ เขาทัง้ สองก็จากไป 25 เกหะ
ซีก็เข้า ไปยืน อยู่ ต่อ หน้า นายของตน และเอลี ชาถามเขาว่า
“เกหะซี เจ้าไปไหนมา” เขาตอบว่า “ผู้รบ
ั ใช้ของท่านไม่ได้ไป
ไหน” 26 แต่ท่านกล่าวแก่ เขาว่า “เมื่อ ชายคนนั ้น หัน มาจาก
รถรบต้อนรับ เจ้า นั ้น จิตใจของเรามิได้ไปกับ เจ้า ดอกหรือ
นั ่นเป็นเวลาควรที่ จะรับเงิน รับเสื้อผ้า สวนต้นมะกอกเทศ
20
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และสวนองุน
่ แกะและวัว และคนใช้ชายหญิงหรือ 27 ฉะนั ้น
โรค เรือ
้ นของ นาอา มาน จะ ติดอยู่ที่เจ้า และ ที่ เชื้อ สาย ของ
เจ้าเป็นนิ ตย์” เขาก็ ออกไปจากหน้าท่านเป็นโรคเรือ
้ นขาวอ
ย่างหิมะ

6

เอลีชาเอาหัวขวานกลับคืน
ฝ่าย เหล่า ศิษย์แห่งผู้พยากรณ์ กล่า วกับ เอ ลีชาว่า
“ดูเถิด สถาน ที่ซึ่ง ข้าพเจ้า ทัง้ หลาย อยูใต้
่ ความ ดูแล ของ
2
ท่านนั ้นก็เล็กเกินไป ไม่พอแก่พวกเรา ขอให้เราไปที่แม่น้าํ
จอร์แดน ต่างคนต่างเอาไม้ ท่อนหนึ่ ง มาสร้างที่ อาศัย ของ
เราที่นั ่น” และท่านตอบว่า “ไปเถอะ” 3 แล้วคนหนึ่ งกล่าวว่า
“ขอท่านโปรดไปกับ ผู้รับ ใช้ของท่านด้วย” และท่านก็ ตอบ
ว่า “ข้า จะไป” 4 ท่านก็ ไปกับ เขาทัง้ หลาย และเมื่อ เขามาถึง
แม่น้ํา จอร์แดน เขา ก็โค่น ต้นไม้ 5 ขณะ ที่คน หนึ่ ง ฟัน ไม้อยู่
หัว ขวานของเขาตกลงไปในนํ้า และเขาร้องขึ้นว่า “อนิ จจา
นายครับ ขวานนั ้น ผมขอยืม เขามา” 6 แล้ว คนแห่ง พระเจ้า
ถามว่า “ขวานนั ้น ตกที่ไหน ” เมื่อ เขาชีที
้ ่ให้ท่านแล้ว ท่าน
ก็ตัด ไม้อัน หนึ่ ง ทิง้ ลงไปที่นั ่น ทําให้ขวานเหล็ก นั ้น ลอยขึ้น
มา 7 และท่านบอกว่า “หยิบ ขึ้น มาซิ” เขาก็เอ้ื อมมือ ไปหยิบ
ขึ้นมา
1

เอ ลี ชา ให้กษั ตริยแห่
์ งอิส รา เอล ทราบ ถึง แผนการ ของ
เบนฮาดัด
8
ฝ่า ยกษั ตริย์แห่ง ซีเรีย รบ พุ่งกับ อิสราเอล
พระองค์ปรึกษา กับ ข้าราชการ ของ พระองค์ว่า “เรา
จะ ตัง้ ค่าย ของ เรา ที่ นั ่นๆ” 9 แต่คน แห่ง พระเจ้า ส่ง
ข่าว ไป ยัง กษั ตริย์แห่งอิส รา เอ ล ว่า “ขอ พระองค์ ทรง
ระวัง อย่า ผ่าน มา ทาง นั ้น เพราะ คน ซีเรีย กําลัง ยก
ลง ไป ที่นั ่น ” 10 และ กษั ตริย์แห่งอิส รา เอล ทรง ใช้ให้ไป
ยัง สถาน ที่ ซึ่ง คน แห่ง พระเจ้า บอก และ เตือน ให้

2 พงศ์กษั ตริย์ 6:11

19

2 พงศ์กษั ตริย์ 6:19

พระองค์จึง ทรง ระวัง ตัว ได้ที่นั ่นมิใช่เพียง ครัง้ สอง ครัง้
11 กษั ตริยแห่
์ งซีเรียก็ไม่สบาย พระทัย มาก เพราะ เรือ
่ ง
นี้ พระองค์จึง ทรง เรียก ข้า ราช กา รมาตรัสว่า “พวก
ท่าน จะ ไม่ บอก เรา หรือ ว่า คน ใด ใน พวก เรา ที่อยูฝ่
่ า
12
ยกษั ตริย์แห่งอิสราเอล” ข้าราชการคนหนึ่ งของพระองค์
ทูล ว่า “โอ ข้า แต่กษั ตริย์ เจ้านายของข้า พระองค์ ไม่มีผู้ใด
พระเจ้า ข้า แต่เอ ลี ชา ผู้พยากรณ์ ซึ่ง อยู่ ใน อิสราเอล
ทูล บรรดา ถ้อยคํา ซึ่ง พระองค์ ตรัส ใน ห้อง บรรทม ของ
พระองค์แก่กษั ตริยแห่
์ งอิสราเอล”
เอลีชาอยูใ่ นโดธาน

พระองค์จึงตรัสว่า “จงไปหาดูว่า เขาอยูที
่ ่ไหน เพื่อเรา
จะใช้ คนไปจับ เขามา” มีคนทูล พระองค์ว่า “ดูเถิด เขาอยู่
ในโดธาน” 14 พระองค์จึงทรงส่งม้า รถรบ และกองทัพใหญ่
เขาไปกัน ในกลางคืน และล้อมเมืองนั ้น ไว้ 15 เมื่อ คนใช้ ของ
คนแห่งพระเจ้าตื่นขึ้นเวลาเช้าตรูแ
่ ละออกไป ดูเถิด กองทัพ
พร้อมกับม้าและรถรบก็ล้อมเมืองไว้ และคนใช้นั้นบอกท่าน
ว่า “อนิ จจา นายของข้าพเจ้า เราจะทํา อย่างไรดี” 16 ท่าน
ตอบ ว่า “อย่า กลัว เลย เพราะ ฝ่าย เรา มี มากกว่า ฝ่าย เขา”
17 แล้ว เอลี ชาก็ อธิษฐานว่า “ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรง
เบิกตาของเขาเพื่อเขาจะได้เห็น” และพระเยโฮวาห์ทรงเบิก
ตาของชายหนุ่มคนนั ้น และเขาก็ได้เห็นและดูเถิด ที่ภูเขาก็
เต็มไปด้วยม้า และรถรบเพลิงอยูร่ อบเอลีชา
13

เอลีชานําทหารซีเรียที่ตาบอดไปยังกรุ งสะมาเรีย

18

และเมื่อ คนซีเรีย ลงมารบกับท่าน เอลี ชาก็ อธิษฐาน
ต่อ พระเยโฮวาห์ว่า “ขอทรงโปรดให้ คนเหล่า นี้ ตาบอดไป
เสีย” พระองค์จึง ทรงให้ เขาทัง้ หลายตาบอดไปตามคํา ของ
เอลีชา 19 และเอลี ชาบอกคนเหล่านั ้นว่า “ไม่ใช่ทางนี้ และ
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ไม่ใช่เมืองนี้ จงตามข้า มา และข้า จะพาไปยัง คนนั ้น ซึ่ง เจ้า
แสวงหา” และท่านก็ พาเขาไปกรุ ง สะมาเรีย 20 และอยู่ มา
พอเข้าไปในกรุ ง สะมาเรีย เอลี ชาก็ ทูล ว่า “ข้า แต่ พระเยโฮ
วาห์ ขอทรงเบิก ตาของคนเหล่า นี้ เพื่อ เขาจะเห็น ได้” พระ
เยโฮวาห์ จึง ทรงเบิก ตาของเขาทัง้ หลายและเขาทัง้ หลาย
ก็เห็น และดูเถิด เขามาอยู่ กลางกรุ ง สะมาเรีย 21 และเมื่อ
กษั ตริย์แห่งอิสราเอลเห็นเขาเข้า จึงตรัสแก่เอลีชาว่า “บิดา
ของ ข้าพเจ้า จะ ให้ ข้าพเจ้า ฆ่า เขา เสีย หรือ จะ ให้ ข้าพเจ้า
ฆ่า เขาเสีย หรือ” 22 ท่านก็ ทูล ตอบว่า “ขอพระองค์ อย่า ทรง
ประหาร เขา เสีย พระองค์จะ ประหาร คน ที่ จับ มา เป็น เชลย
เสียด้วยดาบและด้วยธนูของพระองค์หรือ ขอทรงโปรดจัด
อาหาร และ นํ้า ต่อ หน้า เขา เพื่อ ให้เขา รับ ประทาน และ ดื่ม
แล้ว ปล่อยให้ เขาไปหาเจ้า นายของเขาเถิด” 23 พระองค์จึง
ทรงจัดการเลี้ยงใหญ่ให้เขา และเมื่อเขาได้กินและดื่มแล้วก็
ทรงปล่อยเขาไป และเขาทัง้ หลายได้กลับไปหาเจ้านายของ
ตน และพวกซีเรียมิได้มาปล้นในแผ่นดินอิสราเอลอีกเลย
กองทัพซีเรียล้อมกรุ งสะมาเรีย

24 และอยู่มาภายหลังเบนฮาดัดกษั ตริย์แห่งซีเรียทรงจัด

กองทัพ ทัง้ สิน
้ ของพระองค์แล้ว ได้ เสด็จ ขึ้น ไปล้อมกรุ ง สะ
มาเรีย 25 มีการกัน ดารอาหารอย่างหนั ก ในสะมาเรีย และ
ดูเถิด ขณะเมื่อ เขาล้อมอยู่จนหัว ลาตัว หนึ่ ง เขาขายกัน เป็น
เงิน แปด สิบ เช เขล และ มูล นกเขา ครึง่ ลิตร เป็น เงิน ห้า เช
เขล 26 ขณะที่กษั ตริยแห่
์ งอิส ราเอลทรงผ่านไปบนกําแพง
มีผู้หญิง คนหนึ่ ง ร้องทูล พระองค์ว่า “โอ ข้า แต่กษั ตริย์ เจ้า
นาย ของ ข้า พระองค์ ขอ ทรง ช่วย” 27 พระองค์ตรัสว่า “ถ้า
พระ เย โฮ วาห์มิได้ทรง ช่วย เจ้า เรา จะ ช่วย เจ้า ได้ จาก ไหน
จากลานนวดข้าวหรือ จากบ่อ ยํ่า องุน
่ หรือ” 28 และกษั ตริย์
ทรงถามนางว่า “เจ้าเป็นอะไรไป” นางทูลตอบว่า “หญิงคน
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นี้ บอกข้าพระองค์ว่า ‘เอาลูกชายของเจ้ามาให้เรากินเสียวัน
นี้ เถิด และเราจะกินลูกชายของฉั นวันพรุ ง่ นี้ ’ 29 เราจึงต้มลู
กชายของข้าพระองค์และกิน และรุ ง่ ขึ้นข้าพระองค์ก็พูดกับ
นาง ว่า ‘เอา ลูกชาย ของ เจ้า มา เพื่อ เรา จะ กิน เสีย’ และ
นาง ก็ ซ่อน ลูกชาย ของ นาง เสีย” 30 และ ต่อ มา เมื่อ กษั ตริย์
ทรงได้ยน
ิ ถ้อยคําของหญิงนั ้น พระองค์ก็ฉี กฉลองพระองค์
พระองค์กําลัง ดําเนิ น อยู่ บน กําแพง ประชาชน ก็มอง ดู
ดูเถิด พระองค์ทรงฉลองพระองค์ ผ้า กระสอบอยูแนบเนื
่
้อ
31 และ พระ องค์ ตรัสว่า “ถ้า ศีรษะ ของ เอ ลี ชา บุตร ชา ฟัท
ยัง อยู่ บน เขา ใน วัน นี้ ก็ขอ พระเจ้า ทรง ลงโทษ แก่ เรา และ
ให้หนักยิง่ กว่า”
เยโฮรัมหาโอกาสฆ่าเอลีชา
แต่เอลีชานั ่ งอ ยู่ ใน บ้าน ของ ท่าน และ พวก
ผู้ใหญ่ก็นั ่ง อยูด้
่ วย กษั ตริยทรง
์
ใช้ คน มา จาก ต่อ เบื้อง พระ
พักตร์พระองค์ แต่ก่อนที่ผู้สื่อสารจะมาถึง เอลี ชาก็พูดกับ
พวกผู้ใหญ่ว่า “ท่านทัง้ หลายเห็นหรือไม่เล่า ที่บุตรชายของ
ฆาตกร คน นี้ ใช้คน มา เอา ศีรษะ ของ ข้าพเจ้า ดูเถิด เมื่อ ผู้
สื่อสารมา จงปิดประตู และยึดประตูให้แน่ นกันเขาไว้ เสียง
เท้า ของนายของเขาตามเขามามิใช่หรือ ” 33 ขณะที่ท่านยัง
พูดกับ เขา ทัง้ หลาย อยู่ ดูเถิด ผู้สื่อสาร ลง มา หา ท่าน และ
บอกว่า “ดูเถิด เหตุร้ายนี้ มาจากพระเยโฮวาห์ ข้าพเจ้า จะ
รอคอยพระเยโฮวาห์อีกทําไม”
32

7

เอลีชาพยากรณ์ วา่ จะมีอาหารพอ
แต่เอลี ชาบอกว่า “ขอฟัง พระวจนะของพระเยโฮวาห์
พระเยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ ว่า พรุ ง่ นี้ ประมาณเวลานี้ ยอดแป้ง
1

2 พงศ์กษั ตริย์ 7:2

22

2 พงศ์กษั ตริย์ 7:9

ถัง หนึ่ ง เขาจะขายกัน หนึ่ ง เชเขล และข้าวบาร์เลย์ สองถัง
เช เขล ที่ประตูเมือง สะ มา เรีย” 2 แล้ วนา ย ทหาร คน สนิ ท
ของกษั ตริย์ตอบคนแห่ง พระเจ้า ว่า “ดูเถิด ถ้า แม้พระเยโฮ
วาห์ทรงสร้างหน้าต่างในฟ้า สวรรค์ สิ่ง นี้ จะเป็น ขึ้น ได้หรือ ”
แต่ท่านบอกว่า “ดูเถิด ท่านจะเห็นกับตาของท่านเอง แต่จะ
ไม่ได้กิน ” 3 มีคนโรคเรือ
้ นสี่ คนอยูที
่ ่ทางเข้า ประตูเมือง เขา
พูดกันว่า “เราจะนั ่ง ที่นี่ จนตายทําไมเล่า 4 ถ้า เราว่า ‘ให้เรา
เข้าไปในเมือง’ การกันดารอาหารก็อยูในเมื
่
อง และเราก็ จะ
ตายที่นั ่น และถ้าเรานั ่งที่นี่ เราก็ตายเหมือนกัน ฉะนั ้นบัดนี้
จงมาเถิด ให้เราเข้าไปในกองทัพของคนซีเรีย ถ้าเขาไว้ชีวิต
ของเรา เราก็ จะรอดตาย ถ้า เขาฆ่า เรา ก็ได้แต่ตายเท่านั ้น
เอง”
พระเจ้าทรงทําให้คนซีเรียตกใจแล้วหนี ไป
ดัง นั ้น เขา จึง ลุก ขึ้น ใน เวลา โพล้เพล้ เพื่อ จะ ไป ยัง ค่าย
ของ คน ซีเรีย แต่เมื่อ เขา มา ถึง ริม ค่าย ของ คน ซีเรีย แล้ว
ดูเถิด ไม่มีใคร ที่ นั ่น สัก คน 6 เพราะ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า ได้
ทรงกระทํา ให้ กองทัพ ของคนซีเรีย ได้ยน
ิ เสียงรถรบ เสียง
ม้า และเสียงกองทัพ ใหญ่ เขาจึง พูดกัน และกันว่า “ดูเถิด
กษั ตริยแห่
์ งอิส ราเอลได้ จ้างบรรดากษั ตริย์แห่งคนฮิต ไทต์
และบรรดากษั ตริย์แห่งอียป
ิ ต์มารบเราแล้ว” 7 เขาจึงลุกขึ้น
หนี ไปในเวลาโพล้เพล้ และทิง้ เต็นท์ ม้า และลาของเขา ทิง้
ค่ายไว้ อย่างนั ้น เอง และหนี ไปเอาชีวต
ิ รอด 8 และเมื่อ คน
โรคเรือ
้ นเหล่านี้ มาถึงที่รม
ิ ค่าย เขาก็เข้าไปในเต็นท์หน่งก
ึ ิน
และดื่ม และขนเงิน ทองคํา และเสื้อผ้า เอาไปซ่อนไว้ แล้ว
เขาก็กลับ มาเข้าไปในอีก เต็นท์หน่งึ ขนเอาข้าวของออกไป
จากที่นั่นด้วยเอาไปซ่อนไว้ 9 แล้วเขาพูดกันและกันว่า “เรา
ทํา ไม่ถูกเสีย แล้ว วัน นี้ เป็นวัน ข่าวดี ถ้า เรานิ่ ง อยู่ และคอย
จนแสงอรุ ณ ขึ้น โทษจะตกอยู่ กับ เรา เพราะฉะนั ้น บัดนี้ มา
5
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เถิด ให้เรา ไป บอก ยัง สํานั ก พระราชวัง” 10 เขา จึง มา เรียก
นายประตูเมือง และบอกเรือ
่ งราวแก่ เขาว่า “เรามายังค่าย
ของคนซีเรีย และดูเถิด เราไม่เห็น ใครและไม่ได้ยิน เสียงผู้
ใดที่นั ่น มีแต่ม้าผูกอยู่ และลาผูกอยู่ และเต็นท์ตัง้ อยูอย่
่ าง
นั ้น เอง” 11 แล้ว เขาบอกแก่เหล่านายประตู และพวกเขาก็
บอกกัน ไปถึง สํานั ก พระราชวัง 12 กษั ตริยก็
์ ทรงตื่น บรรทม
ในกลางคืน และตรัสกับข้าราชการว่า “เราจะบอกให้วา่ คน
ซีเรีย เตรียมสู้ รบเราอย่างไร เขาทัง้ หลายรู อยู
้ ว่
่ า เราหิว เขา
จึงออกไปซ่อนตัวอยู่นอกค่ายที่กลางทุ่งคิดว่า ‘เมื่อเขาออก
มาจากในเมืองเราจะจับเขาทัง้ เป็น แล้วจะเข้าไปในเมือง’ ”
13 และ ข้าราชการ คน หนึ่ ง ทูล ว่า “ขอรับ สัง
่ ให้ คน เอา ม้า
ที่เหลือ อยูในเมื
่
องสักห้า ตัว (ดูเถิด บางทีม้า เหล่า นั ้น จะยัง
เป็น อยู่ อย่างคนอิสราเอลที่เหลือ อยูในเมื
่
อง หรือดูเถิด จะ
เป็น อย่างคนอิสราเอลที่ได้พินาศแล้วก็ช่างเถิด ) ขอให้เรา
ส่ง คนไปดู” 14 เขาจึง เอาม้า กับ รถรบสองคัน และกษั ตริย์
ทรงส่ง ให้ ไปติดตามกองทัพ ของคนซีเรีย ตรัสว่า “จงไปดู”
15 เขาทัง
้ หลายจึงติดตามไปจนถึงแม่น้ําจอร์แดน และดูเถิด
ตลอดทางมี เสื้อผ้า และเครือ
่ งใช้ ซึ่ง คนซีเรีย ทิง้ เมื่อ เขารีบ
หนี ไป ผู้สื่อสารก็กลับมาทูลกษั ตริย์
คําพยากรณ์ เรือ
่ งอาหารสําเร็จ
แล้ว ประชาชนก็ ยกออกไปปล้น เต็นท์ ทัง้ หลายของคน
ซีเรีย ยอด แป้ง จึง ขาย กัน ถัง ละ เช เขล และ ข้าว บาร์เลย์
สอง ถัง เช เขล ตามพ ระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์ 17 ฝ่า
ยกษั ตริย์ ทรง แต่ง ตัง้ นาย ทหาร คน สนิ ท ให้ เป็น นาย ประตู
และประชาชนก็เหยียบไปบนเขาตรงประตู เขาจึง สิน
ิ
้ ชีวต
ตาม ซึ่ง คน แห่ง พระเจ้า ได้กล่าว ไว้ ใน วัน เมื่อ กษั ตริย์ เสด็จ
ลง มา หา ท่าน 18 และ เป็น ไป ตาม ที่ คน แห่ง พระเจ้า ได้
16
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ทูล กษั ตริย์ว่า “ข้าว บาร์เลย์ สอง ถัง ขาย หนึ่ ง เช เขล และ
ยอด แป้ง หนึ่ ง ถัง หนึ่ ง เช เขล ประมาณ เวลา นี้ ใน วัน พรุ ง่
นี้ ที่ประตูเมืองสะมาเรีย” 19 และนายทหารคนสนิ ทก็ได้ตอบ
คน แห่ง พระเจ้า ว่า “ดูเถิด ถ้า แม้พระ เย โฮ วาห์ ทรง สร้าง
หน้าต่างในฟ้า สวรรค์ สิ่ง นี้ จะเป็น ขึ้น ได้หรือ ” และท่านได้
ตอบว่า “ดูเถิด ท่านจะเห็นกับตาของท่านเองแต่จะไม่ได้กิน
” 20 และอยูมาก
่
็ บังเกิด เป็น ดัง นั ้น แก่เขา เพราะประชาชน
เหยียบไปบนเขาที่ประตูเมืองและเขาก็ได้สิน
ิ
้ ชีวต

8
เอลีชาพยากรณ์ ถึงการกันดารอาหารเจ็ดปี

1 ฝ่ายเอลี ชาได้บอกหญิงคนที่ ท่านได้ให้บุตรชายของนาง

กลับ คืน ชีวต
ิ มาว่า “จงลุก ขึ้น และออกไปทัง้ ครัว เรือนของ
เจ้า ไปอาศัย อยูที
่ ่ใดซึ่ง เจ้า จะอาศัย อยูได้
่ เพราะพระเยโฮ
วาห์ทรงเรียกให้เกิดการกันดารอาหาร และจะเป็นแก่แผ่น
ดินนี้ เจ็ดปี” 2 หญิงคนนั ้นก็ลุกขึ้นกระทําตามถ้อยคําของคน
แห่ง พระเจ้า นางยกออกไปทัง้ ครัว เรือนของนาง ไปอาศัย
อยู่ในแผ่นดินฟี ลิสเตียเจ็ดปี 3 และอยู่มาเมื่อสิน
้ เจ็ดปีแล้ว
หญิง คน นั ้นก็กลับ มา จาก แผ่น ดิน ฟี ลิ ส เตีย และ ได้ ออก
ไปทูล อุท ธรณ์ ต่อ กษั ตริย์ เพื่อ ขอบ้านและที่ดินของนางคืน
4 ฝ่ายกษั ตริย์กําลังตรัสกับเกหะซีคนใช้ของคนแห่งพระเจ้า
อยูว่
่ า “จงบอกเราถึงบรรดามหกิจที่เอลีชาได้กระทํา” 5 และ
อยู่มาเมื่อเขากําลังทูลกษั ตริย์ถึงเรือ
่ งที่ เอลี ชาได้ เรียกชีวต
ิ
ของศพคนหนึ่ งกลับคืนมา ดูเถิด ผู้หญิงคนที่ท่านได้ให้บุตร
ชายกลับ คืน ชีวต
ิ มาได้อุทธรณ์ ต่อ กษั ตริย์ เพื่อ ขอบ้านและ
ที่ดินของนางคืน และเกหะซี ทูล ว่า “โอ ข้า แต่กษั ตริย์ เจ้า
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นายของข้า พระองค์ นี่ เป็น นางคนนั ้น และคนนี้ แหละเป็น
บุตรชายของนาง ซึ่งเอลีชาได้ให้กลับคืนชีวต
ิ มา” 6 และเมื่อ
กษั ตริย์ ตรัส ถามหญิง คนนั ้น นางก็ ทูล เรือ
่ งถวายพระองค์
กษั ตริยจึ
์ ง ทรงตัง้ เจ้า หน้าที่ คนหนึ่ ง ให้แก่นางรับสัง่ ว่า “จง
จัดการคืนทุกสิง่ ที่ เป็นของของนาง พร้อมทัง้ พืชผลของนา
นั ้น ตัง้ แต่วันที่นางออกจากแผ่นดินมาจนถึงบัดนี้ ”
เอลี ชาพยากรณ์ ถึง การครอบครองของฮาซาเอลเหนื อ
ซีเรีย
7 ฝ่ายเอลี ชามายัง ดามัสกัส เบนฮาดัด กษั ตริย์แห่งซีเรีย
ทรงประชวร และเมื่อมี คนทูล ว่า “คนแห่ง พระเจ้า มาที่นี่ ”
8 กษั ตริยตรั
์ ส กับ ฮา ซา เอ ล ว่า “จง นํา ของ กํานั ล ไป พบ คน
แห่ง พระเจ้า ให้ทูล ถามพระเยโฮวาห์ โดยท่านว่า ‘ข้าพเจ้า
จะหายป่วยไหม’ ” 9 ฮาซาเอลจึง ไปพบท่านนํา ของกํานั ล ไป
ด้วย คือ สินค้า อย่างดีทุกอย่างของเมืองดามัสกัส จุ อูฐ ต่าง
สี่สิบตัว เมื่อเขามายืนอยูต
่ ่อหน้าท่าน เขากล่าวว่า “บุตรของ
ท่านคือเบนฮาดัด กษั ตริยแห่
์ งซีเรีย ได้ทรงใช้ข้าพเจ้ามาหา
ท่าน กล่าวว่า ‘ข้าพเจ้าจะหายป่วยหรือ’ ” 10 และเอลีชาตอบ
เขาว่า “จงไปทูล พระองค์ว่า ‘พระองค์จะทรงหายประชวร
แน่ ’ แต่พระเยโฮวาห์ทรงสําแดงแก่ ข้าพเจ้าว่า พระองค์จะ
สิน
้ พระชนม์แน่ ” 11 และท่านก็เพ่งหน้า จ้องมองเขาแน่ นิ่ ง
จนเขาอาย และคนแห่ง พระเจ้า ก็ร้องไห้ 12 และฮาซาเอล
ถาม ว่า “เหตุใด เจ้า นาย ของ ข้าพเจ้า จึง ร้องไห้” ท่าน ตอบ
ว่า “เพราะ ข้าพเจ้า ทราบ ถึง เหตุ ร้าย ซึ่ง ท่าน จะ กระทํา ต่อ
ประชาชนอิสราเอล ท่านจะเอาไฟเผาป้อมปราการของเขา
เสีย และท่านจะสังหารคนหนุ่มๆเสียด้วยดาบ และจับเด็กๆ
โยน ลง และ ผ่า ท้อง หญิง ที่มี ครรภ์เสีย ” 13 และ ฮา ซา เอล
ตอบ ว่า “ผู้รบ
ั ใช้ของ ท่าน ผู้ เป็น แต่ เพียง สุนัข เป็น ใคร เล่า
ซึ่ง จะ กระทํา สิง่ ใหญ่ โต นี้ ” เอ ลี ชาต อบ ว่า “พระ เย โฮ วาห์
ทรงสําแดงแก่ ข้าพเจ้า ว่า ท่านจะเป็นกษั ตริย์ ครอบครอง
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ประเทศ ซีเรีย” 14 และ เขา ก็ ไป จาก เอ ลี ชา มายัง นาย ของ
ตน ผู้ซึ่ง ถาม เขา ว่า “เอลีชาว่า อย่างไร กับ เจ้า บ้าง” และ
เขา ทูล ตอบ ว่า “เขา บอก ว่า พระองค์ จะ หาย ประชวร แน่ ”
15 และอยู่มาในวันรุ่งขึ้นเขาก็ เอาผ้าปูที่นอนจุ่มน้า
ํ คลุมพระ
พักตร์พระองค์ไว้ จนพระองค์สิน
้ พระชนม์ และฮาซาเอลก็
ขึ้นครองแทน
เยโฮรัมกับเยโฮชาฟัทครอบครองเหนื อยูดาห์พร้อมกัน
(2 พศด 21:5)
16 ในปี ที่ห้า แห่ง โย รัม โอรส อา หับ กษั ตริย์ ของ อิสราเอล
เมื่อ เย โฮ ชา ฟัท ยัง เป็นก ษั ตริย์ ของ ยู ดาห์อยู่ เย โฮ รัม โอ
รส เย โฮ ชา ฟัทกษั ตริย์ ของ ยู ดาห์ได้ทรง เริม
่ ครอบ ครอง
17 เมื่อพระองค์ทรงเริม
่ ครอบครองนั ้นมีพระชนมายุสามสิบ
สอง พรรษา และ พระองค์ ทรง ครอบ ครอง ใน เยรู ซาเล็ม
แปด ปี 18 และ พระองค์ ทรง ดําเนิ น ตาม มรรคา ของ บร
รดากษั ตริย์แห่งอิส รา เอล ตาม อย่าง ที่ราชวงศ์อา หับ
กระทํา เพราะ ว่า ธิดา ของ อา หับ เป็น มเหสี ของ พระองค์
และ พระองค์ ทรง กระทํา ชัว่ ใน สาย พระเนตร ของ พระ
เย โฮ วาห์ 19 อย่างไร ก็ ดีพระ เย โฮ วาห์ จะ ไม่ ทรง ทําลาย
ยู ดาห์ เพราะ ทรง เห็น แก่ดาวิด ผู้รับ ใช้ของ พระองค์
เหตุที่พระองค์ได้ตรัสสัญญา ว่า จะ ทรง ประทาน ประทีป
แก่ดา วิด และ แก่ ราชโอรส ของ พระองค์เป็น นิ ตย์ 20 ใน
รัชกาล ของ พระองค์ เอ โดม ได้ กบฏ ออก ห่าง จาก การ
ปกครอง ของ ยู ดาห์ และ ตัง้ กษั ตริย์ ขึ้น เหนื อ ตน 21 แล้ว
โย รัม ก็ เสด็จ พร้อม กับ บรรดา รถ รบ ของ พระองค์ ผ่าน ไป
ถึง ศาอีร ์ พอกลางคืน พระองค์ก็ลุกขึ้น โจมตี คนเอโดมซึ่ง
มาล้อมพระองค์นั ้น พร้ อมกับ ผู้ บัญชาการรถรบ แล้ วกอง
ทัพ ได้หนี กลับ เต็นท์เสีย 22 เอ โดม จึง ได้ กบฏ ออก ห่าง จาก
การปกครองของยู ดาห์จนทุกวันนี้ แล้วลิ บนาห์ก็ได้กบฏใน
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คราว เดียวกัน 23 ส่วน พระ ราช กิจ นอก นั ้น ของ โย รัม และ
บรรดา สิง่ ซึ่ง พระองค์ ทรง กระทํา มิได้บันทึก ไว้ ใน หนั งสือ
พงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศยูดาห์หรือ

เยโฮรัมสิ้นพระชนม์ (2 พศด 21:19-20)
โยรัม จึง ทรงล่วงหลับ ไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์
และเขาฝัง ไว้กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์ ในนครดาวิด และ
อา หัส ยาห์ โอรส ของ พระองค์ได้ขึ้น ครอง แทน 25 ในปีที่สิบ
สอง แห่ง รัชกาล โย รัม โอรส ของ อา หับ กษั ตริย์แห่งอิส รา
เอล อา หัส ยาห์ โอ รส เย โฮ รัมก ษั ตริย์แห่ง ยู ดาห์ได้ทรง
เริม
่ ครอบ ครอง 26 เมื่อ อา หัส ยาห์ ทรง เริม
่ ครอบ ครอง
นั ้นมี พระ ชนมายุยี่สิบ สอง พรรษา และ ทรง ครอบ ครอง
ใน เยรู ซาเล็ม หนึ่ ง ปี พระมารดา ของ พระองค์ ทรง พระ นา
มอาธา ลิ ยาห์ พระนาง เป็น ธิดา ของ อม รีกษั ตริยแห่
์ งอิส
รา เอล 27 พระองค์ทรง ดําเนิ น ตาม มรรคา ราชวงศ์ ขอ
งอาหับด้วย และ ทรง กระทํา ชัว่ ใน สาย พระเนตร ของ พระ
เยโฮวาห์ ดัง ที่ราชวงศ์ของอาหับ ได้กระทํา เพราะทรงเป็น
ราชบุตรเขยในราชวงศ์ของอาหับ
24

อาหัส ยาห์ รวมกับ เยโฮรัม ในการสู้ รบที่ ราโมทกิ เลอาด
(2 พศด 22:5)
28 พระองค์เสด็จกับโยรัมโอรสของอาหับเพื่อทําสงคราม
กับ ฮา ซา เอ ลกษั ตริย์แห่ง ซีเรีย ที่ รา โม ทกิ เลอ าด และ คน
ซีเรียกระทําให้โยรัมบาดเจ็บ
อาหัสยาห์เสด็จไปเยีย
่ มเยโฮรัมที่ยส
ิ เรเอล (2 พศด 22:6)
29 และกษั ตริย์ โยรัม ได้กลับ มารักษาพระองค์ที่ยิสเรเอล
ให้ หาย บาด เจ็บ จาก ที่ คน ซีเรีย ได้ กระทํา แก่พระองค์ที่รา
มาห์ เมื่อ พระองค์ ทรงสู้ กันกับ ฮาซาเอลกษั ตริย์แห่งซีเรีย
และอาหัส ยาห์โอรสของเยโฮรัมกษั ตริย์แห่งยู ดาห์ได้เสด็จ
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ลงไปหาโยรัมโอรสของอาหับในยิสเรเอล เพราะว่าพระองค์
ทรงประชวร

9

เยฮูได้รับการเจิมตัง้ ให้เป็นกษั ตริย์เหนื ออิสราเอล
1
แล้ว เอ ลี ชา ผู้พยากรณ์ ได้เรียก เหล่า
ศิษย์แห่งผู้พยากรณ์ มา คน หนึ่ ง และ พูดกับ เขา ว่า “จง
คาด เอว ของ เจ้า ไว้ ถือ นํ้ามัน ขวด นี้ ไป ที่ รา โม ทกิ เลอ าด
2 และ เมื่อ เจ้า ไป ถึง แล้ว จง มอ งดูเยฮูบุตรเย โฮ ชาฟัทบุต
รนิ ม ซี จง เข้าไป หา เขา ให้ลุก ขึ้น จาก หมู่ พวก พีน้
่ อง และ
3
นํา เขาเข้าไปในห้องชัน
้ ใน แล้ว จงเอานํ้ามัน ในขวดเทลง
บนศีรษะของเขา และกล่าวว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ ว่า
เรา เจิม ตัง้ เจ้า ให้ เป็นก ษั ตริย์ เหนื ออิส รา เอล’ แล้ว จง เปิด
ประตู ออกหนี ไป อย่า รอช้า อยู”่ 4 คนหนุ่มนน
ั ้ คือ คนหนุ่มที่
เป็นผู้พยากรณ์ จึงไปยังราโมทกิเลอาด 5 และเมื่อเขามาถึง
ดูเถิด บรรดาผู้ บังคับ บัญชาทหารกําลัง ประชุม กัน อยู่ และ
เขากล่าวว่า “โอ ข้าแต่ ท่านผู้บัญชาการ ข้าพเจ้ามี ธุระด่วน
มาถึง ท่าน” และเยฮูพูด ว่า “มาหาคนใดในพวกเรา” และ
เขาว่า “โอ ข้า แต่ ท่านผู้บัญชาการ มาหาท่าน” 6 ท่านก็ลุก
ขึ้น เข้าไปในเรือน และคนหนุ่มนนก
ั ้ ็ เทนํ้ามัน บนศีรษะของ
ท่าน กล่าวว่า “พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่งอิส ราเอลตรัสดัง
นี้ ว่า เราเจิมตัง้ เจ้าไว้เป็นกษั ตริย์เหนื อประชาชนของพระเย
โฮวาห์ คือ เหนื ออิส ราเอล 7 และเจ้า จงโค่น ราชวงศ์ ของอา
หับ นายของเจ้า เพื่อ เราจะได้ จัดการสนองเยเซเบลเพราะ
โลหิต ของ บรรดา ผู้พยากรณ์ ผู้รบ
ั ใช้ของ เรา และ เพราะ
โลหิต ของบรรดาผู้รับ ใช้ทัง้ สิน
้ ของพระเยโฮวาห์ 8 เพราะ
ว่า ราชวงศ์ อาหับทงั ้ หมดจะต้องพินาศ และเราจะตัด คนที่
ปัสสาวะรดกําแพงได้ออกเสียจากอาหับ ทัง้ คนที่ยงั อยู่และ
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เหลืออยู่ในอิสราเอล 9 และเราจะกระทําราชวงศ์ ของอาหับ
ให้ เหมือน ราช วงศ์ ของ เย โร โบ อัม บุตร เนบัท และ เหมือน
ราชวงศ์ ของบาอาชาบุตรอาหิ ยาห์ 10 และสุนัข จะกิน เยเซ
เบลในที่ดินส่วนพระองค์ ณ ยิสเรเอล และจะไม่มีผู้ใดฝัง
ศพพระนาง” แล้วเขาก็เปิดประตูหนี ไป
ทหารอิสราเอลยอมรับเยฮูเป็นกษั ตริย์
11 เมื่อ เยฮู ออก มา สู่ พวก ข้าราชการ ของ เจ้า นาย ของ
ท่าน คนหนึ่ งพูดกับท่านว่า “ทุกอย่างเรียบร้อยดีหรือ ทําไม
คน บ้า คน นี้ จึง มา หา ท่าน” ท่าน พูดกับ เขา ทัง้ หลาย ว่า
“ท่านทัง้ หลายรู จ
้ ัก ชายคนนั ้น และทราบเขาพูด อะไรแล้ว”
12 และ เขา ทัง
้ หลาย ว่า “นั ่น ไม่ เป็น ความ จริง ขอบ อก เรา
มาเถิด” และท่านว่า “เขาพูดอย่างนี้ กับ ข้าพเจ้า ว่า ‘พระเย
โฮวาห์ตรัสดัง นี้ ว่า เราเจิม ตัง้ เจ้า ให้เป็นกษั ตริย์เหนื ออิส รา
เอล’ ” 13 แล้วทุก คน ก็รีบ เปลื้อง เสื้อผ้า ของ ตน ออก วาง ไว้
รองท่านที่ ขัน
้ บันไดซึ่ง เปล่า อยู่ และเขาทัง้ หลายเป่า แตร
และป่าวร้องว่า “เยฮูเป็นกษั ตริย์”
เยฮูฆ่าโยรัม
ดังนี้ แหละ เยฮูบุตร ชาย เย โฮ ชาฟัทบุตร ชาย นิ ม
ซีได้ร่วมกัน คิด กบฏต่อโยรัม (ฝ่ายโยรัมพร้อมกับอิสราเอล
ทัง้ ปวงยัง ระวัง ป้องกัน ราโมทกิ เลอาดอยู่ เพราะเหตุ ฮาซา
เอลกษั ตริย์แห่งซีเรีย 15 แต่กษั ตริยโยรั
์
ม ทรงกลับ ไปรักษา
พระองค์ที่ยิสเร เอล เพราะ บาดแผล ซึ่ง ชน ซีเรีย ได้ กระทํา
แก่พระองค์ เมื่อพระองค์ ทรงสู้ รบกับฮาซาเอลกษั ตริย์แห่ง
ซีเรีย) เยฮู จึง ตรัสว่า “ถ้า นี่ เป็น ความ ประสงค์ ของ ท่าน
ทัง้ หลาย ก็ขอ อย่า ให้ คน หนึ่ ง คน ใด เล็ดลอด ออก ไป จาก
เมือง เพื่อ บอก ข่าว ที่ ยิสเร เอล” 16 แล้วเยฮูก็เสด็จ ทรง รถ
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รบ และ เสด็จ ไป ยัง ยิสเร เอล เพราะ โย รัม บรรทม ที่นั ่น
และอาหัส ยาห์กษั ตริยแห่
์ งยู ดาห์ได้เสด็จ ลงมาเยีย
่ มโยรัม
17 ฝ่าย ทหาร ยาม ยืน อยู่ บน หอ คอย ที่ ยิสเร เอล เขา มอง
เห็น พวกของเยฮูม าจึง ว่า “ข้าพเจ้า เห็น คนพวกหนึ่ ง” โย
รัม ตรัสว่า “จงใช้ให้พลม้า คนหนึ่ ง ไปพบเขาให้ ถามเขาว่า
‘มาอย่างสันติหรือ ’ ” 18 คนนั ้น จึง ขึ้นม้า ไปพบท่านและพูด
ว่า “กษั ตริยตรั
์ สดัง นี้ ว่า ‘มาอย่างสันติหรือ ’ ” และเยฮู ตอบ
ว่า “ท่านเกี่ยวข้องอะไรกับ สันติ จงเลี้ยวกลับ ตามเรามา”
และทหารยามก็ รายงานว่า “ผู้สื่อสารไปถึงเขาแล้ว แต่เขา
ไม่กลับ มา ” 19 พระองค์จึง รับสัง่ ใช้ พลม้า คนที่ สองออกไป
ผู้นั ้น มาถึง เขาแล้วก็พูด ว่า “กษั ตริยตรั
์ สดัง นี้ ว่า ‘มาอย่าง
สันติหรือ ’ ” และ เยฮู ตอบ ว่า “ท่าน เกี่ยวข้อง อะไร กับ สันติ
จง เลี้ยว กลับ ตาม เรา มา” 20 ทหาร ยาม ก็ รายงาน ว่า “เขา
ไป ถึง แล้ว แต่ เขา ไม่กลับ มา และ การ ขับ รถ นั ้นก็ เหมือน
กับ การ ขับ รถ ของ เยฮูบุต รนิ ม ซี เพราะ เขา ขับ รวดเร็วนัก”
21 โยรัม ตรัสว่า “จงเตรียมพร้อม ” และเขาก็ จัด รถรบของ
พระองค์ให้ พร้ อม ไว้ แล้ว โย รัมก ษั ตริย์แห่งอิส รา เอล และ
อาหัสยาห์กษั ตริยแห่
์ งยูดาห์ก็เสด็จออกไป ต่างก็ทรงรถรบ
ของพระองค์เอง ทรงออกไปปะทะกับ เยฮู มาพบกัน เข้า ณ
ที่ดิน แปลง ของ นา โบ ท ชาว ยิสเร เอล 22 และ อยู่ มา เมื่อ โย
รัมเห็นเยฮูแล้วจึงตรัสว่า “เยฮูมาอย่างสันติหรือ” เยฮูตอบ
ว่า “จะสันติ อย่างไรได้ เมื่อ การเล่น ชู้ และวิทยาคมของเย
เซเบลมารดาของท่านยังมีอยูมากเช่
่
น นี้ ” 23 แล้ว โยรัม ทรง
ชักบัง เหียนหัน กลับ หนี ไปพลางรับ สังก
่ ับ อาหัส ยาห์ว่า “โอ
ข้า แต่ อาหัส ยาห์ เขาร่วมกัน คิด กบฏ” 24 และเยฮูก็โก่งธนู
ด้วยสุด กําลัง ยิง ถูก เยโฮรัม ระหว่างพระอังสาทัง้ สอง ลูก
ธนูจึง แทงทะลุ พระหทัย ของพระองค์ พระองค์ก็ทรงล้ม ลง
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ในรถรบของพระองค์ 25 เยฮู ตรัส กับ บิด คาร์นายทหารของ
พระองค์ว่า “จงยกศพเขาขึ้นและโยนทิง้ ลงไปในที่ดินแปลง
ของนาโบทชาวยิสเรเอล จํา ไว้เถอะ เมื่อ ฉั น และท่านขี่ ม้า
เคียง กัน มา ตาม อา หับ บิดา ของ เขา ไป พระ เย โฮ วาห์ ทรง
กล่าวโทษเขาดังนี้ 26 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ‘เราได้เห็นโลหิต
ของนาโบทและโลหิต ของลูก หลานของเขาเมื่อ วานนี้ ’ พระ
เยโฮวาห์ตรัสว่า ‘แน่ ทีเดียวเราจะสนองเจ้า บนที่ดินแปลง
นี้ แหละ’ ฉะนั ้นบัดนี้ จงยกเขาขึ้นทิง้ ไว้บนที่ดินแปลงนี้ แหละ
ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์”
อาหัสยาห์กษั ตริยแห่
์ งยูดาห์ถูกฆ่าเสีย (2 พศด 22:9)
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เมื่อ อา หัส ยาห์กษั ตริยแห่
์ ง ยู ดาห์เห็น ดัง นั ้น
พระองค์ทรง หนี ไป ทาง บ้าน ใน สวน และ เยฮูก็ติด ตามพ
ระองค์ไปตรัสว่า “จงยิงท่านในรถรบด้วย” และเขาทัง้ หลาย
ได้ ยงิ พระองค์ ตรงทางข้ามเขาตําบลกูร ซึ่ง อยูใกล้
่
อิบ เลอั ม
และพระองค์ทรงหนี ไปถึงเมืองเมกิดโด และสิน
้ พระชนม์ที่
28
นั ่น
ข้าราชการ ของ พระองค์ก็บรรทุก พระ ศพ ใส่ รถ รบ
ไป ยัง เยรู ซาเล็ม และ ฝัง ไว้ ใน อุโมงค์ ของ พระองค์ กับ
บรรพบุรุษ ของ พระองค์ ใน นคร ดา วิด 29 ในปีที่สิบ เอ็ด
แห่งรัชกาลโยรัมโอรสของอาหับ อาหัสยาห์เริม
่ ครอบครอง
เหนื อยูดาห์
เยเซเบลสิน
้ พระชนม์ตามคําพยากรณ์
เมื่อ เยฮูม าถึง เมืองยิสเรเอล เยเซเบลทรงได้ยน
ิ เรือ
่ ง
นั ้น พระนางก็ ทรงเขียนตาและแต่งพระเศียรและทรงมอง
ออก ไป ทาง พระ แกล 31 และ เมื่อ เยฮู ผ่าน เข้า ประตู วัง มา
พระนางมีพระเสาวนี ยว่
์ า “ศิมรีผู้ฆ่านายของเขามีสันติหรือ
” 32 แล้วเยฮู แหงน พระ พักตร์ ทอด พระเนตร ที่ พระ แกล
ตรัสว่า “ใครอยู่ฝ่ายเรา ใครบ้าง” มีขันทีสองสามคนชะโงก
30
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หน้าต่างออกมาดูพระองค์ 33 พระองค์ตรัสว่า “โยนนางลง
มา” เขา จึง โยน พระนาง ลง มา และ โลหิต ของ พระนาง ก็
กระเด็น ติด ผนั ง กําแพงและติดม้า และพระองค์ ทรงม้า ยํ่า
ไปบนพระนาง 34 แล้ว พระองค์ เสด็จ เข้าไป เสวยและทรง
ดื่ม และ พระ องค์ ตรัสว่า “จัดการ กับ หญิง ที่ถูก สาป คน นี้
เอา ไป ฝัง เสีย เพราะ เธอ เป็น ธิดา ขอ งกษั ตริย์” 35 แต่เมื่อ
เขา จะ ไป ฝัง ศพ พระนาง เขา ก็ พบ แต่ กะโหลก พระ เศียร
พระบาทและฝ่าพระหัตถ์ของพระนาง 36 เมื่อเขากลับมาทูล
พระองค์ พระองค์ตรัสว่า “นี่ เป็น ไปตามพระวจนะของพระ
เยโฮวาห์ ซึ่ง พระองค์ ตรัส ทางเอลี ยาห์ชาวทิช บีผู้รบ
ั ใช้ของ
พระองค์ว่า ‘สุนัข จะกิน เนื้ อ ของเยเซเบลในเขตแดนยิสเร
เอล’ 37 และศพของเยเซเบลจะเป็น เหมือนมูล สัตว์ บนพื้น
ทุ่งในเขตแดนยิสเรเอล เพื่อว่าจะไม่มีใครกล่าวว่า ‘นี่ คือเย
เซเบล’ ”

10

การพิพากษาราชวงศ์ของอาหับ
ฝ่ายอาหับ มี โอรสเจ็ด สิบ องค์ ในสะมาเรีย เยฮู จึง ทรง
พระ อักษร ส่ง ไป ยัง สะ มา เรีย ถึง บรรดา ผู้ ปก ครอง เมือง
ยิสเรเอลนั ้น ถึงพวกผู้ใหญ่ และถึงบรรดาพี่เลี้ยงแห่งโอรส
ของ อา หับ ว่า 2 “เพราะ บรรดา โอรส ของ นาย ของ ท่า นอ ยู่
กับท่าน และ ท่าน มี รถ รบ และ ม้า และ เมือง ที่มีป้อม ด้วย
และ อาวุธ พอ จดหมาย นี้ มา ถึง ท่าน 3 จง คัด เลือก โอรส
นาย ของ ท่าน องค์ที่ดีที่สุด และ เหมาะ สม ที่สุด จง ตัง้ ท่าน
ไว้ บน พระที่นั่ง ของ พระ ชนก ของ ท่าน และ จง สู้ รบ เพื่อ
ราชวงศ์ นาย ของ ท่าน” 4 แต่เขา ทัง้ หลาย กลัว อย่าง ที่สุด
และพูด ว่า “ดูเถิด กษั ตริยสององค์
์
ยงั ต้านทานพระองค์ไม่
ได้แล้ว เราจะต่อสู้พระองค์ได้อย่างไร ” 5 ฉะนั ้น ผู้ที่ปกครอง
1
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ดูแล พระราชวัง และ ผู้ที่ปกครอง ดูแลบ้าน เมือง พร้ อม
ทัง้ พวกผู้ใหญ่และพวกพี่ เลี้ยงของราชโอรส ก็ใช้คนให้ ไป
ทูล เยฮูว่า “ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย เป็น ผู้รับ ใช้ของ พระองค์
และข้า พระองค์ จะกระทํา ทุก อย่างที่พระองค์ตรัสสัง่ แก่ ข้า
พระองค์ ข้า พระองค์ จะ ไม่ ตัง้ กษั ตริย์ผู้หน่งึ ผู้ใด ขอ ทรง
กระทําตามที่ชอบพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์เถิด
” 6 แล้ว พระองค์ ทรงมีลายพระหัตถ์ไปถึง เขาฉบับที่ สองว่า
“ถ้าท่านทัง้ หลายอยู่ฝ่ายเรา และถ้าท่านพร้อมที่ จะเชื่อฟัง
เสียงของเรา จงนํา ศีรษะของบรรดาโอรสนายของท่านมา
หาเราที่ ยส
ิ เรเอลพรุ ง่ นี้ เวลานี้ ” ฝ่ายโอรสของกษั ตริย์เจ็ด
สิบองค์ด้วยกัน อยูกั
่ บคนใหญ่คนโตในเมือง ผู้ซึ่งได้ชุบเลี้ยง
7
ท่าน ทัง้ หลาย มา และ อยู่ มา เมื่อ ลาย พระหัตถ์ มา ถึง เขา
ทัง้ หลาย เขาก็ จับ โอรสของกษั ตริย์ ฆ่า เสีย เจ็ด สิบ องค์ด้วย
กัน เอาศีรษะใส่ ตะกร้า ส่ง ไปยัง พระองค์ที่ยิสเรเอล 8 เมื่อ
ผู้ ส่ือสารมาทูล พระองค์ว่า “เขานํา ศีรษะโอรสของกษั ตริย์
มา แล้ว พระเจ้า ข้า” พระองค์ตรัสว่า “จง กอง ไว้ เป็น สอง
กองตรงทางเข้า ประตู เมืองจนถึง รุ ง่ เช้า” 9 อยูมาพอรุ
่
ง่ เช้า
พระองค์ เสด็จ ออกไปประทับ ยืน ตรัส กับ ประชาชนทัง้ ปวง
ว่า “ท่านทัง้ หลายเป็น ผู้ไร้ความผิด ดูเถิด ส่วนเราได้ กบฏ
ต่อ นายของเราและประหารพระองค์เสีย แต่ผู้ใดเล่า ที่ ฆ่า
บรรดาคนเหล่านี้ 10 จงทราบเถิดว่าพระวจนะของพระเยโฮ
วาห์ ซึ่งพระเยโฮวาห์ตรัสเกี่ยวกับราชวงศ์ ของอาหับ จะไม่
ตกดิน แต่ อย่างไรเลย เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา ตาม
ที่พระองค์ตรัสโดยเอลียาห์ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์” 11 เยฮูทรง
ประหารราชวงศ์ ของอาหับที่เหลืออยูในยิ
่
สเรเอลทัง้ สิน
้ คน
ใหญ่คนโตทุกคนของพระองค์ และญาติพี่น้ องของพระองค์
และปุโรหิต ของพระองค์ ดังนี้ แหละไม่ เหลือ ไว้ สัก คนเดียว
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เลย 12 แล้ว พระองค์ก็ทรงลุก ขึ้น เสด็จ ออกไปยัง สะมาเรีย
เมื่อพระองค์ประทับที่โรงตัดขนแกะตามทางที่เสด็จ 13 เยฮู
ทรง พบพระ ญาติ ของ อา หัส ยาห์กษั ตริยแห่
์ ง ยู ดาห์ และ
พระองค์ ตรัส ถาม ว่า “ท่าน ทัง้ หลาย คือ ใคร” และ เขา ทัง้
หลายทูล ตอบว่า “ข้าพเจ้า ทัง้ หลายคือ ญาติ ของอาหัส ยาห์
และข้าพเจ้า ทัง้ หลายลงมาเยีย
่ มบรรดาโอรสของกษั ตริย์
14
และโอรสของราชมารดา” พระองค์รับสัง่ ว่า “จับ เขาทัง้
เป็น” เขาทัง้ หลายก็ จับเขาทัง้ เป็นและประหารเขาเสียที่ บ่อ
โรงตัดขนแกะสี่สิบสองคนด้วยกัน ไม่เหลือไว้สักคนเดียว
เยฮูไว้ชีวิตของเยโฮนาดับ
15

และ เมื่อ พระองค์ เสด็จ จาก ที่ นั ่นก็ ทรง พบ เย โฮ นา
ดับ บุตรชายเรคาบมาหาพระองค์ พระองค์ทรงต้อนรับ เขา
และ ตรัส กับ เขา ว่า “จิต ใจ ของ ท่าน ซื่อตรง ต่อ จิตใจ ของ
ฉั น อย่าง จิตใจ ของ ฉั น ตรง ต่อ จิตใจ ของ ท่าน หรือ” และ
เย โฮ นาดับทูล ว่า “ตรง พระเจ้า ข้า” เยฮูตรัสว่า “ถ้า ตรง
ก็ ยื่นมื อมา ให้เรา ” เขา จึง ยื่นมือ ของ เขา และ เยฮูก็จับ เขา
ขึ้น มา บน รถ รบ 16 พระองค์ตรัสว่า “มากับ เรา เถิด และ
ดู ความ ร้อนรน ของ เรา เพื่อ พระ เย โฮ วาห์” พระองค์จึง ให้
เขา นั ่ง รถ รบ ของ พระองค์ไป 17 และ เมื่อ พระองค์ มา ถึง สะ
มา เรีย พระองค์ทรง ประหาร คน ทัง้ ปวง ที่ เป็น ราชวงศ์ ขอ
งอาหับที่เหลือ อยูในสะมาเรี
่
ย เสีย จนพระองค์ ทรงทําลาย
อาหับ เสีย สิน
้ ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ซ่ึง พระองค์
ตรัสกับเอลี ยาห์ 18 แล้วเยฮูทรงประชุมบรรดาประชาชนทัง้
สิน
้ และตรัสกับเขาทัง้ หลายว่า “อาหับปรนนิ บัติพระบาอัล
แต่เล็กน้ อย แต่เยฮูจะปรนนิ บัติพระองค์มาก
เยฮูทําลายการนั บถือพระบาอัลในอิสราเอล
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ฉะนั ้น บัดนี้ จง เรียก ผู้พยากรณ์ ของ พระ บา อัล มา
ให้หมด ทัง้ บรรดาผู้รับ ใช้และปุโรหิต ของท่าน อย่า ให้ผู้ใด
ขาดไปเลย เพราะเราจะมี สัตวบูชาอย่างใหญ่ โตที่ จะถวาย
แก่ พระ บา อัล ผู้ใด ขาด จะ มีชีวิ ตอ ยูไม่
่ ได้ ” แต่เยฮู ทรง
กระทํา เป็นอุ บายเพื่อ จะทําลายผู้ นับถือ พระบาอัล 20 และ
เยฮูตรัสสัง่ ว่า “จง จัด ประ ชุมอันศักดสิ
ิ์ ทธิสํ
์ าหรับ พระ บา
21
อัล” เขา ก็ ป่าว ร้อง เรียก ประชุม เช่น นั ้น
และ เยฮู ทรง
ใช้ให้ไป ทัวอ
่ ิส รา เอล และ ผู้ นั บถือ พระ บาอัลก็ มา ทัง้ หมด
จึง ไม่มีเหลือ สัก คน หนึ่ ง ที่ไม่ ได้มา และ เขา ทัง้ หลาย ก็เข้า
ไป ใน นิ เวศ ของ พระ บา อัล และ นิ เวศ ของ พระ บาอัลก็ เต็ม
แน่ น 22 พระองค์ตรัสสัง่ ผู้ที่ดูแลตู้เสื้อว่า “จงเอาเสื้อสําหรับ
บรรดา ผู้ นั บถือ พระ บา อัล ออก มา” เขา ก็ เอา เสื้อ ออก มา
ให้เขาทัง้ หลาย 23 แล้วเยฮู เสด็จ เข้าไปในนิ เวศของพระบา
อัล พร้ อมกับ เยโฮนาดับ บุตรชายเรคาบ พระองค์ตรัส กับ
ผู้ นั บถือ พระ บา อัล ว่า “จง ค้น ดู ดูให้ดีว่า ไม่มีผู้รบ
ั ใช้ของ
พระเยโฮวาห์อยูในหมู
่
่ พวกท่าน ให้มีแต่ผู้นั บถือ พระบาอัล
เท่านั ้น” 24 แล้ว เขา ทัง้ หลาย เข้าไป ถวาย เครือ
่ ง สัตว บูชา
และเครือ
่ งเผาบูชา เยฮู ทรงวางคนแปดสิบ คนไว้ภายนอก
และ ตรัสว่า “ชาย คน ใด ที่ ปล่อย ให้ คน หนึ่ ง คน ใด ซึ่ง เรา
มอบ ไว้ ใน มือ เจ้า หนี รอด ไป ได้ เขา ต้อง เสีย ชีวต
ิ ของ เขา
25
แทน” และอยู่ มาเมื่อ พระองค์ เสร็จ การถวายเครือ
่ งเผา
บูชา เยฮู รบ
ั สัง่ แก่ ทหารรักษาพระองค์ และพวกนายทหาร
ว่า “จงเข้าไปฆ่า เขาเสีย อย่า ให้ รอดสัก คนเดียว” เมื่อ เขา
ฆ่า เขาทัง้ หลายเสีย ด้วยคมดาบแล้ว ทหารรักษาพระองค์
และพวกนายทหารก็ โยนศพเขาทัง้ หลายออกไปข้างนอก
แล้ว ก็ไป ที่ เมือง แห่ง นิ เวศ ของ พระ บา อัล 26 เขา นํา เอา
เสาศักดสิ
ิ์ ทธิซึ
์ ่ง อยู่ ในนิ เวศของพระบาอัล ออกมาเผาเสีย
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27

และเขาทัง้ หลายทลายเสาศักดสิ
ิ์ ทธิแห่
์ งพระบาอัล และ
ทลายนิ เวศของพระบาอัล และกระทํา ให้ เป็น ส้วมจนทุก วัน
นี้ 28 เยฮู ทรงกวาดล้างพระบาอัล จากอิสราเอลดังนี้ แหละ
29 แต่เยฮูมิได้ทรงหัน จากบาปทัง
้ หลายของเยโรโบอัม บุตร
ชายเนบัท ซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา ให้ อส
ิ ราเอลทําบาปด้วย
คือวัวทองคําซึ่งอยูใ่ นเมืองเบธเอลและในเมืองดาน
พระสัญญาสําหรับชัว่ อายุที่สี่ของเยฮู

และพระเยโฮวาห์ ตรัส กับ เยฮูว่า “เพราะเจ้า ได้ทําดีใน
การที่ กระทํา สิง่ ที่ถูกต้องในสายตาของเรา และได้ กระทํา
ต่อ ราชวงศ์ อา หับ ตาม ทุก อย่าง ที่อยูใน
่ ใจ ของ เรา ลูก
หลาน ของ เจ้า ชัว่ อายุที่ สี่จะ ได้ นั ่ง บน บัล ลังก์แห่งอิส รา
เอล” 31 แต่เยฮูมิได้ทรง ระมัดระวัง ที่ จะ ดําเนิ น ตามพ ระ
ราช บัญญัติของ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า แห่งอิส รา เอ ลด้วย
สิน
้ สุด พระทัย ของ พระองค์ พระองค์มิได้ทรง หัน เสีย จาก
บาป ทัง้ หลาย ของ เย โร โบ อัม ซึ่ง พระองค์ ทรง กระทํา ให้
อิสราเอลทําบาปด้วย 32 ในสมัย นั ้น พระเยโฮวาห์ ทรงเริม
่
ตัด ส่วนของอิสราเอลออก ฮาซาเอลได้ รบชนะตามบรรดา
พรมแดนอิสราเอล 33 ตัง้ แต่แม่น้าํ จอร์แดนฟากตะวันออก
ทัว่ แผ่นดินกิ เลอ าด คน กาด คน รู เบน และ คน มนั ส เสห์
ตัง้ แต่อาโรเออร์ ซึ่งอยู่ข้างที่ลุ่มแม่น้ําอารโนน คือกิเลอาด
และบาชาน
30

เยฮูสิน
้ พระชนม์ เยโฮอาหาสครอบครองแทน

34

ส่วน พระ ราช กิจ นอก นั ้น ของ เยฮู และ บรรดา สิง่ ซึ่ง
พระองค์ ทรง กระทํา และ ยุทธ พลัง ทัง้ สิน
้ ของ พระองค์
มิได้บันทึก ไว้ ใน หนั งสือ พงศาวดาร แห่ งกษั ตริย์ ประเทศ
อิสราเอล หรือ 35 เยฮู จึง ทรง ล่วง หลับ ไป อยู่ กับ บรรพบุรุษ
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ของพระองค์ และเขาก็ ฝัง ไว้ในกรุ ง สะมาเรีย และเยโฮอา
หาสโอรสของพระองค์ได้เสวยราชย์แทนพระองค์ 36 เวลาที่
เยฮูทรงครอบครองเหนื ออิสราเอลในสะมาเรียนั ้นเป็นยีสิ
่ บ
แปดปี

11

เชื้อพระวงศ์ของยู ดาห์ถูกทําลายเสียสิน
้ เว้นแต่โยอาช
(2 พศด 22:10-12)
1 เมื่อ อา ธา ลิ ยาห์ พระมารดา ของ อา หัส ยาห์ ทรง เห็นว่า
โอรสของพระนางสิน
้ พระชนม์ พระนางก็ลุกขึ้น ทรงทําลาย
เชื้อ พระ วงศ์ เสีย สิน
้ 2 แต่เย โฮ เช บา ธิดา ขอ งกษั ตริย์ โย
รัม พระน้ องนางของอาหัส ยาห์ ได้นํา โยอาชโอรสของอา
หัส ยาห์ และลอบลัก เธอไปจากท่ามกลางโอรสของกษั ตริย์
ผู้ซึ่ง จะ ถูก ประหาร ชีวต
ิ และ พระนาง เก็บ เธอ และ พี่ เลี้ยง
ของเธอไว้ ในห้องบรรทมเพื่อ ซ่อนเธอเสีย จากอาธาลิ ยาห์
ดังนี้ แหละ เธอ จึงมิได้ถูก ประหาร ชีวต
ิ 3 และ เธอ อยู่ กับ
พระนางหกปี ซ่อนอยู่ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และอา
ธาลิยาห์ก็ครอบครองแผ่นดิน
11)

4

โยอาชรับตําแหน่ งเป็นกษั ตริย์เหนื อยูดาห์ (2 พศด 23:1-

แต่ในปีที่เจ็ดเยโฮยาดาได้ใช้ให้บรรดานายทัพ นายกอง
ผู้บังคับ บัญชากองและพวกทหารรักษาพระองค์ ให้เขาทัง้
หลาย มา หา ท่าน ที่ ใน พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ วาห์ และ
ท่านได้ ทํา พันธสัญญากับ เขาทัง้ หลาย และให้เขาปฏิญาณ
ใน พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ วาห์ และ ท่าน ได้ นํา โอรส ขอ
งกษั ตริย์ มา ให้ เขา เห็น 5 และ ท่าน บัญชา เขา ทัง้ หลาย ว่า
“นี่ เป็น สิง่ ที่ ท่าน ทัง้ หลาย พึง กระทํา คือ หนึ่ ง ใน สาม ของ
พวกท่าน ผู้เข้า เวรวัน สะบาโต ให้เฝ้า พระราชวัง 6 ฝ่ายอีก
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หนึ่ ง ในสามประจํา อยูที
่ ่ประตูสูร และอีก หนึ่ ง ในสามประจํา
อยูที
่ ่ประตูข้าง หลัง ทหาร รักษา พระองค์ ให้เฝ้า พระราชวัง
เพื่อ ป้องกัน ไว้ 7 ส่วนท่านทัง้ หลายอีก สองพวก คือ ผู้ที่ออก
เวร วัน สะ บา โต ให้เฝ้า พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ วาห์ รอ
บกษั ตริย์ 8 ท่านทัง้ หลายจงล้อ มกษั ตริย์ไว้รอบ ทุกคนถือ
อาวุธของตนไว้ ผู้ที่เข้ามาใกล้แถวให้ประหารชีวต
ิ เสีย จงอยู่
กับ กษั ตริย์ เมื่อ พระองค์ เสด็จ ออกและเสด็จ เข้า” 9 นายทัพ
นายกองก็ได้กระทํา ตามที่ เยโฮยาดาปุโรหิต สัง่ ทุก ประการ
ต่างก็ นํา คนของตนที่จะเข้าเวรวัน สะบาโต พร้ อมกับ คนที่
จะออกเวรวันสะบาโตนั ้น มาหาเยโฮยาดาปุโรหิต 10 และปุ
โรหิตก็มอบหอกและโล่ซ่ึงอยู่ในพระวิหารของพระเยโฮวาห์
อัน เป็น ของกษั ตริย์ดาวิด แก่ นายทัพ นายกอง 11 และทหาร
รักษาพระองค์ ถืออาวุธทุกคนยืนประจําอยูตั
่ ง้ แต่พระวิหาร
ด้าน ขวา ไป ถึง พระ วิหาร ด้าน ซ้าย รอบ แท่น บูชา และ พระ
วิหารอยู่รอบกษั ตริย์ 12 แล้วท่านก็นําโอรสของกษั ตริย์ออก
มาสวมมงกุฎ ให้ และมอบพระโอวาทให้ และเขาทัง้ หลาย
ตัง้ ท่าน ไว้ เป็นก ษั ตริย์ และ ได้เจิมท่าน และ เขา ทัง้ หลาย
ก็ตบมือ พูดว่า “ขอกษั ตริย์ทรงพระเจริญ”
อาธาลิยาห์ถูกประหารชีวต
ิ (2 พศด 23:12-15)
13

เมื่อ อา ธา ลิ ยาห์ ทรง สดับ เสียง ทหาร รักษา พระองค์
และ เสียง ประชาชน พระนาง ก็ เสด็จ เข้าไป หา ประชาชน
ที่ พระ วิหาร ของ พระ เย โฮ วาห์ 14 และ เมื่อ พระนาง
ทอด พระเนตร ดูเถิด กษั ตริยประทั
์
บ ยืน อยูที
่ ่ข้าง เสา ตาม
ธรรมเนี ยมประเพณี มีนายทัพ นายกองและพลแตรอยู่ ข้า
งกษั ตริย์ และ ประชาชน แห่ง แผ่น ดิน ทัง้ สินก
้ ็ร่าเริง และ
เป่า แตร พระ นา งอาธา ลิ ยาห์ก็ฉี ก ฉลอง พระองค์ ทรง ร้อง
ว่า “กบฏ กบฏ ” 15 แล้วเยโฮยาดาปุ โรหิตก็ บัญชานายทัพ
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นายก อง ทัง้ ปวง ผู้ที่ได้ตัง้ ให้ ควบคุม กองทัพ ว่า “จง คุม
พระนางออกมาระหว่างแถวทหาร ผู้ใดติดตามพระนางไป
ก็ จงประหารเสีย ด้วยดาบ” เพราะปุโรหิต กล่าวว่า “อย่า ให้
พระนางถูก ประหารในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์” 16 เขา
ทัง้ หลายจึง จับ พระนาง และพระนางก็ ไปตามทางที่ ม้า เข้า
พระราชวัง และถูกประหารเสียที่นั ่น
การฟื้ นฟูมาโดยเยโฮยาดา (2 พศด 23:16-21)

17

และ เย โฮ ยาดา ได้ กระทํา พันธ สัญญา ระ หว่างพระ เย
โฮ วาห์ และ กษั ตริย์ และ ประชาชน ว่า ให้เขา เป็น ประชาชน
ของ พระ เย โฮ วาห์ และ ระ หว่า งกษั ตริย์ กับ ประชาชน ด้วย
18 แล้ว ประชาชน ทัง
้ สิน
้ แห่ง แผ่นดินก็เข้า ไป ใน นิ เวศ ของ
พระบาอัล และพัง นิ เวศเสีย เขาทําลายแท่น บูชาและรู ป
เคารพของพระบาอัล เสีย เป็น ชิน
ิ ัท
้ ๆ และได้ ประหารชี วตม
ตานปุโรหิตของพระบาอัลเสียที่หน้าแท่นบูชา และปุโรหิตก็
วางยามไว้ดูแลพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 19 และท่านได้
นํานายทัพนายกอง ผู้บังคับบัญชากอง ทหารรักษาพระองค์
และประชาชนทัง้ สิน
้ แห่ง แผ่น ดิน และเขาทัง้ หลายได้ นํา
กษั ตริย์ ลงมาจากพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ไปตามทาง
ประตู ทหาร รักษา พระองค์ ไป ถึง พระราชวัง และ พระองค์
เสด็จ ประทับ บน พระที่นั่ง ขอ งกษั ตริย์ 20 ประชาชน ทุก คน
แห่ง แผ่น ดิน จึง ร่าเริง และบ้านเมืองก็สงบเงียบ และอาธา
ลิยาห์ทรงถูกประหารด้วยดาบแล้วที่พระราชวัง 21 เมื่อเยโฮ
อาชได้เริม
่ ครอบครองนั ้นมีพระชนมายุเจ็ดพรรษา

12
การครอบครองของเยโฮอาช (2 พศด 24:2)
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1

ในปีที่เจ็ด แห่ง รัช กาล เยฮู เย โฮ อา ช ได้ เริม
่ ครอบ
ครอง และ พระองค์ ทรง ปกครอง ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม สี่สิบปี
พระมารดา ของ พระองค์ ทรง พระ นาม ว่า ศิบี ยาห์ ชาว เบ เอ
อร์เช บา 2 และ เย โฮ อา ช ทรง กระทํา สิง่ ที่ถูก ต้อง ใน สาย
พระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตลอดรัชสมัยของพระองค์ตาม
ที่เย โฮ ยาดา ปุโรหิต ได้ สัง่ สอน พระองค์ 3 ถึง กระนั ้น เขา
ก็ยงม
ั ิได้รือ
้ ปูชนียสถานสูงเอาไป ประชาชนยังคงถวายสัตว
บูชา และเผาเครือ
่ งหอมในปูชนียสถานสูงเหล่านั ้น
พวกปุโรหิตที่ไม่สัตย์ซ่ือ (2 พศด 24:4-5)
4 เยโฮอาชตรัส กับ พวกปุโรหิต ว่า “เงินอัน เป็ น ของถวาย
ที่บริสุทธิทั
์ ง้ สิน
้ ซึ่ง เขานํา มาในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์
เงินที่ เรียกจากรายบุคคล คือ เงินที่กําหนดให้เสีย ตามราย
บุคคล และบรรดาเงิน ซึ่ง ประชาชนถวายด้วยความสมัคร
ใจที่ จะนํา มาไว้ ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 5 ให้ปุโรหิต
รับ เงิน นั ้น จาก หมู่คนที่รู จั
้ กกัน ให้เขา ซ่อม พระ นิ เวศ ตรง
ที่ที่เขาเห็นว่า ต้องการซ่อมแซม” 6 แต่เมื่อ ถึง ปีที่ยี่สิบสาม
แห่ง รัช กาลกษั ตริย์เยโฮอาชปรากฏว่า ปุโรหิตมิได้ทําการ
ซ่อมแซมพระนิ เวศ 7 เพราะฉะนั ้น กษั ตริย์เยโฮอาชจึง ตรัส
เรียกเยโฮยาดาปุโรหิต และปุ โรหิตอ่น
ื ๆและตรัส กับ เขาว่า
“ไฉนท่านจึงมิได้ซ่อมแซมพระนิ เวศ เพราะฉะนั ้นบัดนี้ อย่า
เก็บเงินจากคนที่ ท่านรู จ
้ ักอีกต่อไปเลย แต่ให้ส่งไปเพื่อการ
ซ่อมแซมพระนิ เวศ” 8 ปุโรหิต จึง ตกลงว่า จะไม่ รบ
ั เงิน จาก
ประชาชนอีก และเขาไม่ต้องทําการซ่อมแซมพระนิ เวศ
การซ่อมแซมพระวิหาร (2 พศด 24:8-14)
9 แล้วเยโฮยาดาปุโรหิตนําหีบมาใบหนึ่ ง เจาะรู ๆหนึ่ งที่ฝา
หีบนัน
้ และตัง้ ไว้ที่ข้างๆแท่ นบูชาด้านขวาเมื่อเข้าไปในพระ
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นิ เวศของพระเยโฮวาห์ และพวกปุโรหิต ผู้ที่เฝ้า อยูที
่ ่ธรณี
ประตูก็นํา เงิน ทัง้ หมดซึ่ง เขานํา มาในพระนิ เวศของพระเย
โฮวาห์ใส่ไว้ในหีบนัน
้ 10 และเมื่อ เขาเห็นว่า มี เงิน ในหีบ มาก
แล้ว ราชเลขาของกษั ตริย์ และมหาปุโรหิต มานั บ เงิน และ
เอาเงินที่ เขาพบในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์นั้น ใส่ ถุงมัด
ไว้ 11 แล้ว เขา จะ มอบ เงินที่ ชัง่ ออก แล้วนน
ั ้ ใส่ มือ ของ คน
งานผู้ดูแลพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ แล้ว เขาจะจ่ายต่อ
ให้แก่ช่างไม้และช่างก่อสร้าง ผู้ทํางานพระนิ เวศของพระเย
โฮวาห์ 12 และให้แก่ช่างก่อ และช่างสกัดหิน ทัง้ จ่ายซื้อตัวไม้
และหิน สกัด ที่ใช้ในการซ่อมแซมพระนิ เวศของพระเยโฮ
วาห์ และเพื่อ ค่า ใช้ จ่ายทัง้ หมดในงานซ่อมแซมพระนิ เวศ
นั ้น 13 แต่ว่า เงินที่ นํา มา ถวาย ใน พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ
วาห์นั้นมิได้นํา ไปใช้ในการทํา อ่างเงิน ตะไกรตัด ไส้ตะเกียง
ชาม แตร หรือภาชนะทองคําใดๆ หรือภาชนะเงิน 14 เพราะ
เงินนั ้นเขาให้แก่คนงานซึ่งทํางานซ่อมพระนิ เวศของพระเย
โฮวาห์ 15 และเขามิได้ขอบัญชีจากคนที่เขามอบเงินใส่ในมือ
ให้ เอาไปจ่ายแก่คนงาน เพราะว่า เขาปฏิ บัติงานด้วยความ
สัตย์ซื่อ 16 เงินที่ได้จากการไถ่ การละเมิด และเงินที่ได้จาก
การไถ่บาป มิได้นํา มาไว้ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ เงิน
นั ้นเป็นของปุโรหิต
ทหาร ซีเรีย ได้ ยึด เมือ งกัท แต่เย โฮ อา ช ทรง ไถ่กรุ ง
เยรู ซาเล็มไว้
17

แล้ว คราวนั ้น ฮาซาเอลกษั ตริย์แห่งซีเรีย ได้ ยกขึ้น ไป
สู้ รบ กับ เมือ งกัท และ ยึด เมือง นั ้น ได้ แต่เมื่อ ฮา ซา เอ ลมุ่ง
พระพักตร์จะไปตีกรุ งเยรู ซาเล็ม 18 เยโฮอาชกษั ตริย์แห่งยู
ดาห์ ทรงนํา เอาส่วนศักดสิ
ิ์ ทธิทั
์ ง้ หมดที่ เยโฮชาฟัท และเย
โฮรัม และอาหัส ยาห์ บรรพบุรุษ ของพระองค์ กษั ตริยแห่
์ ง
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ยู ดาห์ ถวายไว้นั ้น และส่วนศักดสิ
ิ์ ทธิของพระองค์
เอง และ
์
ทองคํา ทัง้ หมด ที่ พบ ใน คลัง พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ วาห์
และ ของ สํานั ก พระราชวัง และ ส่ง สิง่ เหล่า นี้ ไป กํานั ล ฮา
ซาเอลกษั ตริย์แห่งซีเรีย แล้ว ฮาซาเอลก็ ถอยทัพ จากกรุ ง
เยรู ซาเล็ม
โยอาชสิน
้ พระชนม์ อามาซิยาห์ครอบครองแทน (2 พศด
24:25-27)
19 ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของโยอาช และบรรดาสิง
่ ซึ่ง
พระองค์ ทรงกระทํา มิได้บันทึก ไว้ในหนั งสือ พงศาวดารแห่
งกษั ตริย์ ประเทศ ยู ดาห์หรือ 20 ข้าราชการ ของ พระองค์ลุก
ขึ้น กระทํา การ ทรยศ และ ประหาร โย อา ช เสีย ในวังมิลโล
ตาม ทาง ที่ ลง ไป ยัง สิ ล ลา 21 คือ โย ซา คาร์บุตร ชาย ชิ เม
อัท และ เย โฮ ซา บาด บุตร ชาย โช เม อร์ ข้าราชการ ของ
พระองค์ได้ประหาร พระองค์ พระองค์จึง สิน
้ พระชนม์ และ
เขาฝังไว้กับบรรพบุรุษของพระองค์ในนครดาวิด และอามา
ซิยาห์โอรสของพระองค์ได้ขึ้นครองแทน

13

เยโฮอาหาสครอบครองเหนื ออิสราเอล
ในปีที่ยี่สิบ สาม แห่ง รัชกาล โย อา ช โอรส ของ อา หัส
ยาห์กษั ตริยแห่
์ ง ยู ดาห์ เย โฮ อา หาส โอ รส ของ เยฮูได้เริม
่
ครอบ ครอง เหนื ออิส รา เอล ใน สะ มา เรีย และ ทรง ครอบ
ครองอยูสิ
่ บเจ็ด ปี 2 พระองค์ทรงกระทํา สิง่ ที่ ชัว่ ช้า ในสาย
พระเนตรของพระเยโฮวาห์ และกระทํา ตามบาปทัง้ หลาย
ของเยโรโบอัม บุตรชายเนบัท ซึ่ง พระองค์ได้ทรงกระทํา ให้
อิสราเอลทําบาปด้วย พระองค์หาได้ พรากจากสิง่ เหล่า นั ้น
ไม่ 3 และพระพิโรธของพระเยโฮวาห์ก็พลุ่งขึ้น ต่ออิสราเอล
และ พระองค์ ทรง มอบ เขา ทัง้ หลาย ไว้ ใน มือ ของ ฮา ซา เอ
1
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ลกษั ตริย์แห่งซีเรีย และในมือของเบนฮาดัดโอรสของฮาซา
เอลเนื องๆ
เยโฮอาหาสแสวงหาพระเยโฮวาห์
แล้วเย โฮ อา หาส ได้ วิง วอ นพ ระ เย โฮ วาห์ และ พระ
เย โฮ วาห์ ทรง สดับท่าน เพราะ พระองค์ ทรง เห็น การ บีบ
บังคับอิสราเอล คือที่กษั ตริยแห่
์ งซีเรียบีบบังคับเขาอย่างไร
5 (เพราะ ฉะ นั ้น พระ เย โฮ วาห์ ทรง ประทาน ผู้ ช่วย ผู้หน่ง
ึ
แก่อิสราเอล เขาจึง รอดพ้น จากมือ คนซีเรีย และประชาชน
อิสราเอล ก็ อาศัย อยู่ ใน เต็นท์ เขา อย่าง เดิม 6 ถึง กระนั ้น
เขา ก็มิได้พราก จาก บาป ทัง้ หลาย ของ รา ชวงศ์เย โร โบ อัม
ซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา ให้ อส
ิ ราเอลทํา ด้วย แต่ทรงดําเนิ น
ใน บาป นั ้น และ เสา รู ป เคารพ ก็ ยัง คง อยู่ ใน สะ มา เรียด้
วย) 7 เพราะ มิได้เหลือก อง ทัพ ไว้ให้เย โฮ อา หาส เกิน กว่า
ทหาร ม้า ห้า สิบ คน และ รถ รบ สิบ คัน และ ทหาร ราบ หนึ่ ง
หมื่นคน เพราะกษั ตริย์แห่งซีเรียได้ทําลายเขาทัง้ หลายเสีย
ทําให้เหมือนละอองเวลานวดข้าว
4

เยโฮอาหาสสิน
้ พระชนม์
ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของเยโฮอาหาส และบรรดา
สิง่ ซึ่ง พระองค์ ทรง กระทํา และ ยุทธ พลัง ของ พระองค์
มิได้บันทึก ไว้ ใน หนั งสือ พงศาวดาร แห่ งกษั ตริย์ ประเทศ
อิสราเอล หรือ 9 และ เย โฮ อา หาส ทรง ล่วง หลับ ไป อยู่ กับ
บรรพบุรุษของพระองค์ และเขาฝังไว้ในสะมาเรีย และโยอา
ชโอรสของพระองค์ ข้น
ึ ครองแทนพระองค์ 10 ในปีที่สามสิบ
เจ็ด แห่ง รัชกาล โย อา ชกษั ตริย์แห่ง ยู ดาห์ เย โฮ อา ช โอ รส
เย โฮ อา หาส ได้ เริม
่ ครอบ ครอง เหนื ออิส รา เอล ใน สะ มา
เรีย และพระองค์ ทรงครอบครองสิบ หกปี 11 พระองค์ทรง
กระทํา สิง่ ที่ ชัว่ ร้าย ใน สาย พระเนตร ของ พระ เย โฮ วาห์
พระองค์มิได้พราก จาก บรรดา บาป ของ เย โร โบ อัม บุตร
8
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ชาย เนบัท ซึ่ง พระองค์ ทรง กระทํา ให้ อิสราเอล ทํา ด้วย
แต่พระองค์ทรงดําเนิ นในบาปนั ้น
เยโฮอาชสิน
้ พระชนม์ (2 พกษ 14:15-16)
ส่วน พระ ราช กิจ นอก นั ้น ของ โย อาช และ บรรดา สิง่
ซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา และยุทธพลัง ซึ่ง พระองค์ ทรงสู้ รบ
กับ อามาซิ ยาห์กษั ตริยแห่
์ งยู ดาห์ มิได้บันทึก ไว้ ในหนั งสือ
พงศาวดารแห่ งกษั ตริย์ ประเทศอิสราเอลหรือ 13 โยอาชจึง
ทรงล่วงหลับ ไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์ และเยโรโบ
อัม ทรงประทับ บนบัล ลังก์ ของพระองค์ และเขาฝัง พระศพ
โยอาชไว้ในสะมาเรียกับกษั ตริย์แห่งอิสราเอล 14 เมื่อเอลีชา
ล้มป่วยด้วยโรคที่ท่านจะต้องสิน
ิ โยอาชกษั ตริย์แห่งอิส
้ ชีวต
ราเอลได้เสด็จลงไปหาท่าน และกันแสงต่อหน้าท่าน ตรัสว่า
“โอ บิดาของข้า บิดาของข้า ราชรถของอิสราเอล และพล
ม้า ของประเทศ” 15 และเอลี ชาทูล พระองค์ว่า “ขอทรงเอา
คัน ธนู และ ลูก ธนูมา ” พระองค์จึง ทรง เอา คัน ธนู และ ลูก
ธนูมา 16 แล้วท่านทูลกษั ตริย์แห่งอิสราเอลว่า “ขอทรงหยิบ
ธนู” และพระองค์ ทรงหยิบ มา และเอลี ชาเอามือ ของตน
วางบนพระหัตถ์ของกษั ตริย์ 17 และท่านทูลว่า “ขอทรงเปิด
หน้าต่าง ด้าน ตะวัน ออก” และ พระองค์ ทรง เปิด แล้ว เอ ลี
ชาทูล ว่า “ขอทรงยิง” และพระองค์ก็ทรงยิง และท่านทูล
ว่า “ลูก ธนูแห่งการ ช่วย ให้ รอดพ้น ของ พระ เย โฮ วาห์ ลูก
ธนูแห่งการช่วยให้รอดพ้นจากซีเรีย เพราะพระองค์ จะทรง
ต่อสู้ กับ คนซีเรีย ที่ อาเฟก จนกว่า พระองค์ จะทรงกระทํา ให้
เขาสิน
้ ไป”
12

โยอาชมีความเชื่อน้ อย
และ ท่าน ทูล ว่า “ขอ ทรง หยิบลูกธนู” และ พระองค์
ทรง หยิบ มัน และ ท่า นทูลกษั ตริย์แห่งอิส รา เอ ล ว่า “เอา
ลูก ธนูตีพื้น ดิน ” และ พระองค์ ทรง ตี สาม ครัง้ แล้ว ทรง
18
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หยุด เสีย 19 แล้ว คน แห่ง พระเจ้า ก็ โกรธ พระองค์ และ ทูล
ว่า “พระองค์ควร จะ ได้ตีสักห้า หรือ หก ครัง้ แล้ว พระองค์
จะ ได้ตีซีเรีย จนกว่า พระองค์ จะ ทรง กระทํา ให้ เขา สิน
้ ไป
แต่บัดนี้ พระองค์จะตีซีเรียได้เพียงสามครัง้ เท่านั ้น”
เอลีชาสิน
ิ การอัศจรรย์ที่อุโมงค์ของเอลีชา
้ ชีวต

20

และเอลี ชาสิน
ิ เขาก็ ฝัง ไว้ ฝ่ายหมู่ คนโมอับ เคย
้ ชีวต
ปล้นแผ่นดินนั ้นในฤดูแล้ง 21 อยูมาเมื
่
่ อเขากําลังส่งศพคน
หนึ่ ง ไป ดูเถิด เขา เห็น โจร หมู่หนึ่ ง เขา จึง โยน ศพ ชาย คน
นั ้น ลงไปในอุโมงค์ ของเอลีชา พอศพชายคนนั ้น ลงไปแตะ
ต้อง กระดูก ของ เอ ลีชา เขา ก็ คืน ชีวต
ิ ลุก ขึ้น ยืน 22 ฝ่าย ฮา
ซาเอลกษั ตริย์แห่งซีเรีย ได้ บีบ บังคับ คนอิสราเอลอยู่ ตลอด
รัช กาลของเยโฮอาหาส 23 แต่พระเยโฮวาห์ทรงพระกรุ ณา
ต่อเขา และทรงเมตตาเขา และพระองค์ ทรงหันมาทางเขา
เพราะ พันธ สัญญา ของ พระองค์ กับ อับ รา ฮัม อิส อัค และ
ยา โคบ และ จะ ไม่ ทรง ทําลาย เขา หรือ ทอด ทิง้ เขา เสีย ให้
พ้น พระ พักตร์จน บัดนี้ 24 เมื่อ ฮา ซา เอ ลกษั ตริย์แห่ง ซีเรีย
สิน
้ พระชนม์ เบนฮาดัด โอรสของพระองค์ได้ขึ้น ครองแทน
พระองค์ 25 แล้วเยโฮอาชโอรสของเยโฮอาหาสได้ยด
ึ บรรดา
หัว เมืองจากพระหัตถ์ เบนฮาดัด บุตรชายฮาซาเอลกลับ คืน
มา เป็นหัวเมืองที่พระองค์ตีไปได้ จากพระหัตถ์ เยโฮอาหาส
พระชนกของพระองค์ เมื่อ ทํา สงครามกัน โยอาชได้ รบชนะ
พระองค์สามครัง้ และได้หว
ั เมืองอิสราเอลกลับคืนมา

14

1

กษั ตริยอามาซิ
์
ยาห์ครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พศด 25:1)

ใน ปี่ สอง แห่ง รัชกาล โย อา ช โอ รส ของ เย โฮ อา
หา สกษั ตริย์แห่งอิส รา เอล อา มา ซิ ยาห์ โอรส ของ โย อา
ชกษั ตริย์แห่ง ยู ดาห์ได้เริม
่ ครอบ ครอง นั ้น 2 เมื่อ พระองค์
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ทรง เริม
่ ครอบ ครอง นั ้น พระองค์มีพระ ชนมายุยี่สิบ ห้า
พรรษา และ พระองค์ ทรง ครอง ใน เยรู ซาเล็ม ยีสิ
่ บ เก้า ปี
พระมารดา ของ พระองค์มีพระ นาม ว่า เย โฮ อัด ดาน ชาว
เยรู ซาเล็ม 3 และ พระองค์ ทรง กระทํา สิง่ ที่ถูก ต้อง ใน สาย
พระเนตร ของ พระ เย โฮ วาห์ แต่ยัง ไม่ เหมือน กับ ดา วิด
บรรพบุรุษ ของ พระองค์ พระองค์ทรง กระทํา ตาม ทุก สิง่
ที่ โย อา ชรา ช บิดา ของ พระองค์ได้ทรง กระทํา 4 แต่ว่า
ปูชนีย สถาน สูง นั ้น ยังมิได้ทรง รือ
้ เสีย ประชาชน ยัง คง
ถวาย สัตว บูชา และ เผา เครือ
่ ง หอม บน ปูชนีย สถาน สูง
5
เหล่า นั ้น และ อยู่ มา เมื่อ ราช อาณาจักร อยู่ ใน พระหัตถ์
ของ พระองค์ อย่าง มัน
่ คง แล้ว พระองค์ก็ทรง ประหาร ชีวต
ิ
ข้าราชการของพระองค์ผู้ที่ฆ่า กษั ตริย์ คือ พระราชบิดาของ
พระองค์เสีย 6 แต่พระองค์มิได้ทรง ประหาร ชีวต
ิ ลูก หลาน
ของ เหล่า ฆาตกร นั ้น ตาม ซึ่ง ได้ บันทึก ไว้ ใน หนั งสือ พระ
ราชบัญญัติของโมเสส ที่พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาว่า “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 โทษ ถึง
ตายเนื่ องด้วยบาปของคนนั ้น เอง” 7 พระองค์ทรงประหาร
ชีวต
ิ คนเอโดมหนึ่ งหมื่นคนในหุบเขาเกลือ และยึดเมืองเสลาด้วยการสงคราม และเรียกเมืองนั ้นว่า โยกเธเอล ซึ่งเป็น
ชื่อมาถึงทุกวันนี้
สงครามระหว่างอิสราเอลกับยูดาห์ (2 พศด 25:17-24)
8 และอามาซิยาห์ทรงใช้ผู้สื่อสารไปหาเยโฮอาชโอรสของ

เยโฮอาหาสโอรสของเยฮูกษั ตริยแห่
์ งอิส ราเอลทูล ว่า “มา
เถิด ขอให้เราเผชิญหน้ากัน” 9 และเยโฮอาชกษั ตริย์แห่งอิส
รา เอล ทรง ส่ง ข่าว ไป ยัง อา มา ซิ ยาห์กษั ตริยแห่
์ ง ยู ดาห์ว่า
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“ต้น ผัก หนามบนภูเขาเลบานอนส่ง ข่าวไปหาต้นสนสี ดาร์
บนภูเขาเลบานอนว่า ‘จงยกบุตรสาวของเจ้า ให้เป็น ภรรยา
บุตรชายของเรา’ และสัตว์ป่าทุ่งตัวหนึ่ งแห่งเลบานอนผ่าน
มา และยํ่า ต้น ผัก หนามลงเสีย 10 จริง อยู่ ท่านได้โจมตีเอ
โดม และ พระทัย ของ ท่าน ก็ทําให้ท่าน ผยอง ขึ้น จง พอใจ
ใน สง่า ราศี ของ ท่าน เถิด และ อยู่ กับ บ้าน เพราะ ไฉน ท่าน
จึง เร้าใจ ตนเอง ให้ต่อสู้และ รับ อันตราย อัน จะ ให้ ท่าน ล้ม
ลง ทัง้ ท่าน และ ยู ดาห์ด้วย ” 11 แต่อา มา ซิ ยาห์ หา ทรง ฟัง
ไม่ เย โฮ อา ชกษั ตริย์แห่งอิส รา เอล จึง ขึ้น ไป และ พระองค์
กับ อา มา ซิ ยาห์กษั ตริยแห่
์ ง ยู ดาห์ก็เผ ชิญ หน้า กันที่เบธเช
เมช ซึ่ง เป็น ของ ยู ดาห์ 12 และ ยู ดาห์ก็พ่าย แพ้อิสราเอล
และ ทุก คน ก็หนี กลับ ไป เต็นท์ ของ ตน 13 และ เย โฮ อา
ชกษั ตริย์แห่งอิส ราเอลก็ จับ อามาซิ ยาห์กษั ตริยแห่
์ งยู ดาห์
โอรสของเยโฮอาชโอรสของอาหัส ยาห์ได้ที่เมืองเบธเชเมช
และได้ เสด็จ มายัง เยรู ซาเล็ม และทลายกําแพงเยรู ซาเล็ม
ลง เสีย สี่ ร้อย ศอก ตัง้ แต่ประตูเอ ฟ รา อิม จนถึง ประตูมุม
14 และพระองค์ทรงริบทองคําและเงินทัง
้ หมด และเครือ
่ งใช้
ทัง้ หมดที่พบในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และในคลังของ
สํานั ก พระราชวัง พร้ อม กับ คน ประกัน และ พระองค์กลับ
ไป ยัง สะ มา เรีย 15 ส่วน พระ ราช กิจ นอก นั ้น ของ เย โฮ
อาช ซึ่ง พระองค์ ทรง กระทํา ทัง้ ยุทธ พลัง ของ พระองค์
และ ที่พระองค์ทรง สู้ รบ กับ อา มา ซิ ยาห์กษั ตริยแห่
์ ง ยู ดาห์
อย่างไรนั ้น มิได้บันทึก ไว้ในหนั งสือ พงศาวดารแห่งกษั ตริย์
ประเทศอิสราเอลหรือ 16 และเยโฮอาชทรงล่วงหลับ ไปอยู่
กับ บรรพบุรุษ ของ พระองค์ และ เขา ฝัง ไว้ ใน สะ มา เรียกับ
บร รดากษั ตริย์แห่งอิส รา เอล และ เย โร โบ อัม โอรส ของ
พระองค์ได้ครอบครองแทนพระองค์
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อามาซิยาห์สิน
้ พระชนม์ (2 พศด 25:26-28)
อา มา ซิ ยาห์ โอรส ของ โย อา ชกษั ตริย์แห่ง ยู ดาห์ ทรง
พระชนม์อยูสิ
่ บห้า ปี หลัง จากสวรรคตของเยโฮอาชโอรส
ของเยโฮอาหาสกษั ตริย์แห่งอิส ราเอล 18 ส่วนพระราชกิจ
นอกนั ้นของอามาซิยาห์ มิได้บันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดาร
แห่ งกษั ตริย์ ประเทศยู ดาห์หรือ 19 และเขาได้ ร่วมกัน กบฏ
ต่อ พระองค์ ใน เยรู ซาเล็ม และ พระองค์ ทรง หนี ไป ยัง ลา
คีช แต่เขาใช้ คนไปตามพระองค์ที่ลาคีช และประหารชีวต
ิ
พระองค์เสียที่นั ่น 20 และเขานํา พระศพบรรทุก ม้า กลับ มา
และฝังไว้ในเยรู ซาเล็มอยูก
่ ับบรรพบุรุษของพระองค์ในนคร
ดา วิด 21 และ ประชาชน ทัง้ สิน
้ แห่ง ยู ดาห์ก็ตัง้ อา ซา ริ ยาห์
ผู้ซึ่งมีพระชนมายุสิบหกพรรษา ให้เป็นกษั ตริย์แทนอามาซิ
ยาห์พระราชบิดาของพระองค์ 22 พระองค์ทรงสร้างเมืองเอ
ลัทและให้กลับขึ้นแก่ยูดาห์ หลังจากที่กษั ตริยทรงล่
์
วงหลับ
ไปอยูก
่ ับบรรพบุรุษของพระองค์
17

เยโรโบอัมที่สองครอบครองเหนื ออิสราเอล
ในปีที่สิบ ห้า แห่ง รัชกาล อา มา ซิ ยาห์ โอรส ของ
โย อา ชกษั ตริย์แห่ง ยู ดาห์ เย โร โบ อัม โอรส ของ โย อา
ชกษั ตริย์แห่งอิส รา เอล ได้ เริม
่ ครอบ ครอง ใน สะ มา เรีย
และ ทรง ครอบ ครอง อยูสี
่ ่สิบ เอ็ด ปี 24 และ พระองค์ ทรง
กระทํา สิง่ ที่ ชัว่ ร้าย ใน สาย พระเนตร ของ พระ เย โฮ วาห์
พระองค์มิได้ทรงพรากจากบาปทัง้ สิน
้ ของเยโรโบอัม บุตร
ชาย เนบัท ซึ่ง พระองค์ ทรง กระทํา ให้ อิสราเอล ทําบาป
25 พระองค์ทรง ตี เอา ดิน แดน อิสราเอล คืน มา ตัง
้ แต่ ทาง
เข้า เมือง ฮามั ท ไกล ไป จนถึง ทะเล แห่ง ที่ราบ ตามพ ระ
วจนะของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่งอิส ราเอล ซึ่ง พระองค์
ตรัส โดยผู้รับ ใช้ของพระองค์ คือ โยนาห์ ผู้เป็น บุตรชายอา
มิททัย ผู้พยากรณ์ ผู้มาจากกัธ เฮเฟอร์ 26 เพราะพระเยโฮ
23
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วาห์ ทอด พระ เนตร เห็นว่า ความ ทุกข์ใจ ของ อิสราเอล นั ้น
ขมขื่น นั ก เพราะไม่มีใครยัง อยู่ หรือ เหลือ อยู่ และไม่มีผู้ใด
ช่วย อิสราเอล 27 พระ เย โฮ วาห์มิได้ตรัสว่า จะ ทรง ลบ นาม
อิสราเอลเสียจากใต้ฟ้าสวรรค์ แต่พระองค์ทรงช่วยเขาโดย
พระหัตถ์ของเยโรโบอัมโอรสของโยอาช
เยโรโบอัมที่สองสิน
ึ ครองแทน
้ พระชนม์ เศคาริยาห์ข้น
ส่วน พระ ราช กิจ นอก นั ้น ของ เย โร โบ อัม และ
บรรดา สิง่ ซึ่ง พระองค์ ทรง กระทํา และ ยุทธ พลัง ของ
พระองค์ พระองค์สู้รบ อย่างไร และ เรือ
่ ง ที่พระองค์ทรง ตี
เอา ดามัสกัส และ ฮามั ท คืน แก่อิสราเอล ซึ่ง ได้ เคย เป็น
ของยู ดาห์ มิได้บันทึก ไว้ ในหนั งสือ พงศาวดารแห่ งกษั ตริย์
ประเทศอิสราเอลหรือ 29 และเยโรโบอัมทรงล่วงหลับไปอยู่
กับบรรพบุรุษของพระองค์ คือบรรดากษั ตริย์แห่งอิสราเอล
และเศคาริยาห์โอรสของพระองค์ข้น
ึ ครองแทนพระองค์
28

15

อา ซา ริ ยาห์ (อุส ซี ยาห์) ได้ครอบ ครอง เหนื อ ยู ดาห์ (2
พศด 26:1-3)
1 ในปี ที่ยี่สิบ เจ็ด แห่ง รัช กาล เย โร โบ อัม กษั ตริย์แห่งอิส
รา เอล อา ซา ริ ยาห์ โอรส ของ อา มา ซิ ยาห์กษั ตริยแห่
์ ง
ยู ดาห์ได้เริม
่ ครอบ ครอง 2 เมื่อ พระองค์ ทรง เริม
่ ครอบ
ครอง นั ้น พระองค์ทรง มี พระ ชนมายุสิบ หก พรรษา และ
พระองค์ ทรง ครอบ ครอง อยู่ ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม ห้า สิบ สอง
ปี พระมารดา มี พระ นาม ว่า เย โค ลี ยาห์ ชาว เยรู ซาเล็ม
3 พระองค์ได้ทรง กระทํา สิง
่ ที่ถูก ต้อง ใน สาย พระเนตร ของ
พระเยโฮวาห์ ตามทุกสิง่ ที่อามาซิยาห์ราชบิดาของพระองค์
ทรง กระทํา 4 ถึง กระนั ้น ปูชนีย สถาน สูงก็ยงม
ั ิได้ถูกกํา

2 พงศ์กษั ตริย์ 15:5

50

2 พงศ์กษั ตริย์ 15:12

จัด เสีย ประชาชน ยัง ถวาย สัตว บูชา และ เผา เครือ
่ ง หอม
บน ปูชนีย สถาน สูง เหล่า นั ้น 5 และ พระ เย โฮ วาห์ ทรง
ลง ทัณฑ์กษั ตริย์ กษั ตริยจึ
์ ง ทรง เป็น โรค เรือ
้ น จนถึง วัน
สิน
้ พระชนม์ และ ทรง ประทับ ใน วัง ต่าง หาก และ โยธา ม
โอรสของกษั ตริย์ควบคุมสํานั กพระราชวัง และทรงวินิจฉั ย
ประชาชนแห่งแผ่นดิน
อาซาริยาห์สิน
้ พระชนม์ โยธามขึ้นครองแทนพระองค์
ส่วนพระราชกิจนอกนั ้นของอาซาริยาห์ และบรรดาสิง่
ซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา มิได้บันทึก ไว้ ในหนั งสือ พงศาวดาร
แห่ งกษั ตริย์ ประเทศยู ดาห์หรือ 7 และอาซาริยาห์ ทรงล่วง
หลับ ไป อยู่ กับ บรรพบุรุษ ของ พระองค์ และ เขา ฝัง ไว้ กับ
บรรพบุรุษ ของพระองค์ ในนครดาวิด และโยธามโอรสของ
พระองค์ ขึ้น ครอง แทน พระองค์ 8 ในปีที่สามสิบ แปด แห่ง
รัชกาลอาซาริยาห์กษั ตริยแห่
์ งยู ดาห์ เศคาริยาห์ โอรสของ
เย โร โบ อัม ขึ้น ครอง เหนื ออิส รา เอล ใน สะ มา เรีย หก เดือน
9 และ พระองค์ ทรง กระทํา สิง
่ ที่ ชัว่ ร้าย ใน สาย พระเนตร
ของพระเยโฮวาห์ ดัง ที่บรรพบุรุษ ของพระองค์ ทรงกระทํา
พระองค์มิได้ทรง พราก จาก บาป ทัง้ หลาย ของ เย โร โบ อัม
บุตรชายเนบัท ซึ่งพระองค์ทรงกระทําให้อส
ิ ราเอลทําบาป
6

เศคาริยาห์สิน
้ พระชนม์ ชัลลูมขึ้นครองแทนพระองค์
ชัลลูม บุตร ชาย ยา เบ ชร่ว มกัน กบฏ ต่อ พระองค์ และ
ล้มพระองค์เสียต่อหน้าประชาชน และประหารพระองค์เสีย
และ ขึ้น ครอง แทน พระองค์ 11 ส่วน พระ ราช กิจ นอก นั ้น
ของ เศ คา ริ ยาห์ ดูเถิด ได้บันทึก ไว้ ใน หนั งสือ พงศาวดาร
แห่ งกษั ตริย์ ประเทศอิสราเอล 12 เหตุการณ์ นี้ เป็น ไปตามพ
ระ ดํารัส ที่ พระ เย โฮ วาห์ ตรัส แก่ เยฮูว่า “บุตร ชาย ของ เจ้า
จะนั ่ง บนบัล ลังก์แห่งอิส ราเอลถึง ชัว่ อายุที่ สี่ ” และเป็น ไป
10
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อย่างนั ้น แหละ 13 ชัลลูม บุตรชายยาเบชได้ เริม
่ ครอบครอง
ใน ปีที่สามสิบ เก้า แห่ง รัช กาล อุส ซี ยาห์กษั ตริยของ
์
ยู ดาห์
14
และท่านครองในสะมาเรีย เวลาหนึ่ ง เดือนเต็ม แล้ว เม
นา เฮม บุตร ชาย กา ดีได้ขึ้น มา จาก เมือง ทีร ซาห์ และ มายัง
สะมาเรีย และท่านก็ ล้ม ชัลลูม บุตรชายยาเบชเสีย ที่ ในสะ
มา เรีย และ ประหาร ชีวต
ิ ท่าน เสีย และ ได้ ขึ้น ครอบ ครอง
แทนท่าน 15 ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของชัลลูม และการ
ร่วมกันคิดกบฏที่ท่านได้กระทํา ดูเถิด ได้บันทึกไว้ในหนั งสือ
พงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศอิสราเอล
เมนาเฮมครอบครองเหนื ออิสราเอล

16

ใน คราว นั ้น เม นา เฮ ม เข้า ปล้น ทิฟ สาห์ และ บรรดา
ผู้ที่ อยูใน
่ เมือง นั ้น และ ดิน แดน ของ เมือง นั ้น ตัง้ แต่ทีร
ซาห์ไป เพราะ เขา มิได้เปิด ให้แก่ท่าน ท่าน จึง โจมตี เมือง
นั ้น และท่านได้ ผ่า ท้องหญิงมีครรภ์ในเมืองนั ้น เสีย ทุก คน
17 ในปี ที่สามสิบ เก้า แห่ง รัชกาล อา ซา ริ ยาห์กษั ตริยแห่
์ ง ยู
ดาห์ เมนาเฮมบุตรชายกาดีได้เริม
่ ครอบครองเหนื ออิส รา
เอล และพระองค์ ทรงครอบครองในสะมาเรีย สิบ ปี 18 และ
พระองค์ ทรง กระทํา สิง่ ที่ ชัว่ ร้าย ใน สาย พระเนตร ของ พระ
เยโฮวาห์ พระองค์มิได้พรากจากบาปทัง้ หลายของเยโรโบ
อัม บุตรชายเนบัท ตลอดรัช สมัย ของพระองค์ ซึ่ง พระองค์
ทรง กระทํา ให้ อส
ิ ราเอล ทําบาป 19 ปูลกษั ตริย์แห่งอัส ซีเรีย
ได้ ยก ขึ้น มา ต่อสู้แผ่น ดิน นั ้น และ เม นา เฮ ม ได้ ถวาย เงิน
หนึ่ ง พัน ตะลัน ต์แก่ปูล เพื่อ จะให้ปูลช่วยให้พระองค์ยึด พระ
ราช อาณาจักร ไว้ ใน พระหัตถ์ ของ พระองค์ได้ 20 เม นา เฮ ม
ได้เร่งรัดเอาเงินนั ้นมาจากอิสราเอล คือจากคนมังม
่ ีทุกคน
เงิน คนละ ห้า สิบ เช เขล เพื่อ ถวาย แก่กษั ตริยแห่
์ งอัส ซีเรีย
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กษั ตริยแห่
์ งอัสซีเรียจึงยกทัพกลับ และมิได้ทรงยับยัง้ อยูใ่ น
แผ่นดินนั ้น
เม นา เฮ มสิ้ นพ ระ ชนม์ เป คา หิ ยาห์ ขึ้น ครอง แทน
พระองค์
21 ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของเมนาเฮม และบรรดาสิง
่
ซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา มิได้บันทึก ไว้ ในหนั งสือ พงศาวดาร
แห่ งกษั ตริย์ ประเทศอิสราเอลหรือ 22 และเมนาเฮมก็ ล่วง
หลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเปคาหิยาห์โอรส
ก็ข้น
ึ ครองแทนพระองค์
เปคาหิยาห์สิน
ึ ครองแทนพระองค์
้ พระชนม์ เปคาห์ข้น
ในปีที่ห้า สิบ แห่ง รัชกาลอาซาริยาห์กษั ตริยแห่
์ งยู ดาห์
เปคาหิ ยาห์ โอรสของเมนาเฮมได้ เริม
่ ครอบครองเหนื ออิส
รา เอล ใน สะ มา เรีย และ พระองค์ ทรง ครอบ ครอง สอง ปี
24 และ พระองค์ ทรง กระทํา สิง
่ ที่ ชัว่ ร้าย ใน สาย พระเนตร
ของพระเยโฮวาห์ พระองค์มิได้ทรงพรากจากบาปทัง้ หลาย
ของ เย โร โบ อัม บุตร ชาย เนบัท ซึ่ง พระองค์ ทรง กระทํา ให้
อิสราเอลทําบาป 25 แต่เปคาห์บุตรชายเรมาลิ ยาห์ แม่ทัพ
ของพระองค์ ได้ร่วมกันคิดกบฏต่อพระองค์ และได้ประหาร
พระองค์ เสีย ในสะมาเรีย ในพระราชวัง แห่ง ราชสํานั ก กับ
อา ร โกบ และ อา รี เอห์ และ มี คน กิ เลอ าด ห้า สิบ คน ร่วม
กับท่าน ท่าน ได้ สังหาร พระองค์ และ ได้ ขึ้น ครอบ ครอง
แทนพระองค์ 26 ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของเปคาหิ ยาห์
และบรรดาสิง่ ซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา ดูเถิด มีบันทึก ไว้ ใน
หนั งสือพงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศอิสราเอล
23

เปคาห์ครอบครองเหนื ออิสราเอล เปคาห์สิน
้ พระชนม์
ในปีที่ห้า สิบ สองแห่ง รัชกาลอาซาริยาห์กษั ตริยแห่
์ งยู
ดาห์ เปคาห์บุตรชายเรมาลิ ยาห์ได้เริม
่ ครอบครองเหนื ออิส
รา เอล ใน สะ มา เรีย และ ทรง ครอบ ครอง ยีสิ
่ บปี 28 และ
27
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พระองค์ ทรง กระทํา สิง่ ที่ ชัว่ ร้าย ใน สาย พระเนตร ของ พระ
เยโฮวาห์ พระองค์มิได้ทรงพรากจากบาปทัง้ หลายของเย
โรโบอัม บุตรชายเนบัท ซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา ให้ อส
ิ ราเอล
ทําบาป 29 ใน รัช กาล ของ เป คาห์กษั ตริยแห่
์ งอิส รา เอล
ทิกลัทปิเล เส อร์กษั ตริยแห่
์ งอัส ซีเรีย ได้ ยก มา และ ยึด เมือ
งอิโยน อา เบลเบ ธมา อา คาห์ ยา โน อาห์ คา เดช ฮา โซร์
กิ เลอ าด กาลิลี แผ่น ดิน นั ฟ ทา ลีทัง้ หมด และ กวาดต้อน
ประชาชนเป็นเชลยไปยังอัสซีเรีย 30 แล้วโฮเชยาบุตรชายเอ
ลาห์ได้ร่วมกัน คิด กบฏต่อ เปคาห์บุตรชายเรมาลิ ยาห์ และ
ล้มพระองค์ลง และประหารพระองค์เสีย และขึ้นครองแทน
พระองค์ ใน ปีที่ยี่สิบ แห่ง รัช กาล โยธา ม โอรส ขอ งอุส ซี ยาห์
31 ส่วน พระ ราช กิจ นอก นั ้น ของ เป คาห์ และ บรรดา สิง
่ ซึ่ง
พระองค์ทรงกระทํา ดูเถิด มีบันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดาร
แห่งกษั ตริย์ประเทศอิสราเอล
โยธามครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พศด 26:23)
ในปีที่สอง แห่ง รัช กาล เป คาห์บุตร ชาย เร มา ลิ
ยาห์กษั ตริยแห่
์ งอิส รา เอล โยธา ม โอรส ขอ งอุส ซี
ยาห์กษั ตริยแห่
์ ง ยู ดาห์ได้เริม
่ ครอบ ครอง 33 เมื่อ พระองค์
ทรง เริม
่ ครอบ ครอง นั ้นมี พระ ชนมายุยี่สิบ ห้า พรรษา และ
พระองค์ ทรงครอบครองในเยรู ซาเล็มสิบหกปี พระมารดา
ของพระองค์มีพระนามว่าเยรูชาบุตรสาวของศาโดก 34 และ
พระองค์ ทรงกระทํา สิง่ ที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระ
เย โฮ วาห์ พระองค์ทรง กระทํา ตาม ทุก สิง่ ที่อุส ซี ยาห์ พระ
ราชบิดาของพระองค์ ทรงกระทํา 35 ถึง กระนั ้น ปูชนีย สถาน
สูงก็ยงม
ั ิได้ถูกกํา จัด เสีย ประชาชน ยัง ถวาย สัตว บูชา และ
เผา เครือ
่ ง หอม บน ปูชนีย สถาน สูง นั ้น พระองค์ทรง สร้าง
ประตูบนของพระนิ เวศแห่งพระเยโฮวาห์ 36 ส่วนพระราชกิจ
32
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นอกนั ้นของโยธาม และบรรดาสิง่ ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทํา
มิได้บันทึก ไว้ ใน หนั งสือ พงศาวดาร แห่ งกษั ตริย์ ประเทศ
ยู ดาห์หรือ 37 ใน กาล ครัง้ นั ้น พระ เย โฮ วาห์ได้ทรง ใช้ เร ซี
นกษั ตริย์แห่งซีเรีย และเปคาห์บุตรชายเรมาลิ ยาห์ให้มาสู้
กับ ยู ดาห์ 38 โยธามได้ ทรงล่วงหลับ ไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ ของ
พระองค์ และได้ ฝัง ไว้กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์ ในนครดา
วิดบรรพบุรุษของพระองค์ และอาหัสโอรสของพระองค์ข้น
ึ
ครอบครองแทน

16

1

อาหัสครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พศด 28:1)

ในปีที่สิบ เจ็ด แห่ง รัช กาล เป คาห์บุตร ชาย เร มา ลิ ยาห์
อาหัส โอรสของโยธามกษั ตริย์แห่งยู ดาห์ได้เริม
่ ครอบครอง
2 อาหัสมพ
ี ระชนมายุยี่สิบพรรษาเมื่อพระองค์ทรงเริม
่ ครอง
ราชย์ และพระองค์ ทรงครองราชย์ในกรุ ง เยรู ซาเล็มสิบหก
ปี และพระองค์มิได้ทรงกระทําสิง่ ที่ถูกต้องในสายพระเนตร
ของพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของพระองค์ ดัง ดาวิด บรรพบุรุษ
ของ พระองค์ได้ทรง กระทํา 3 แต่พระองค์ทรง ดําเนิ น ตาม
ทางของกษั ตริย์ทัง้ หลายแห่งอิสราเอล และถวายโอรสของ
พระองค์ให้ลุยไฟ ตามการกระทํา อัน น่า สะอิดสะเอียนของ
ประชาชาติ ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์ ทรง ขับ ไล่ ออก ไป จาก เบื้อง
หน้า ประชาชนอิสราเอล 4 และพระองค์ ทรงถวายสัตวบูชา
และเผาเครือ
่ งหอมบนปูชนีย สถานสูง และในเนิ น สูง และ
ใต้ต้นไม้สีเขียวทุกต้น
ซีเรียกับอิสราเอลบุกรุ กยูดาห์ (2 พศด 28:5-8)
5 แล้วเร ซี นกษั ตริย์แห่ง ซีเรีย และ เป คาห์บุตร ชาย เร
มา ลิ ยาห์กษั ตริยแห่
์ งอิส รา เอล ทรง ยก ขึ้น มา ทํา สงคราม
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กับ กรุ ง เยรู ซาเล็ม และ กษั ตริย์ ทัง้ สอง ได้ ล้อม อา หัส ไว้
แต่ทรง เอาชัย ชนะ ยัง ไม่ได้ 6 ครา วนั ้นเร ซี นกษั ตริย์แห่ง
ซีเรีย ได้เข้า ยึด เมือง เอ ลัท คืนให้ซีเรีย และ ทรง ขับ ไล่
พวก ยิว เสีย จาก เอ ลัท และ คน ซีเรีย มา ที่ เอ ลัท และ
อยูที
่ ่นั ่น จน ทุก วัน นี้ 7 อา หัส จึง ทรง ส่ง ผู้ สื่อสาร ไป ยัง
ทิกลัทปิเลเสอร์กษั ตริยแห่
์ งอัสซีเรียว่า “ข้าพเจ้า เป็น คนใช้
ของ ท่าน และ เป็น บุตร ของ ท่าน ขอ เชิญ ขึ้น มา ช่วย
ข้าพเจ้า ให้ พ้น จาก มือ ขอ งกษั ตริย์แห่ง ซีเรีย และ จาก มือ
ขอ งกษั ตริย์แห่งอิส รา เอล ผู้ซึ่ง ลุก ขึ้น ต่อสู้ข้าพเจ้า ” 8 อา
หัส ทรงนํา เอาเงิน และทองคํา ซึ่งมีอยูในพระนิ
่
เวศแห่ง พระ
เย โฮ วาห์ และ ใน คลัง สํานั ก พระราชวัง และ ส่ง เป็น ของ
กํานั ลถวายแก่กษั ตริยแห่
์ งอัสซีเรีย 9 กษั ตริยแห่
์ งอัสซีเรียก็
ทรง ฟัง พระองค์ กษั ตริยแห่
์ งอัสซีเรียก็ ทรง ยก ทัพ ขึ้น ไป
ยัง ดามัสกัส และ ยึด ได้ จับ ประชาชน เมือง นั ้น ไป เป็น
เชลย ยัง เมือง คีร ์ และ ทรง ประ หาร เร ซีน เสีย 10 เมื่อ
กษั ตริย์ อา หัส เสด็จ ไป ดามัสกัส เพื่อ พบกับทิกลัทปิเล เส
อร์กษั ตริยแห่
์ งอัสซีเรียก็ ทรงเห็น แท่น บูชาที่ดามัสกัส และ
กษั ตริย์ อา หัส ทรง ส่ง หุน
่ แท่น บูชา ไปยังอุรียาห์ปุโรหิต
พร้อม ทัง้ แบบ แปลน ตาม ลักษณะ การ สร้าง 11 และ
อุรียาห์ปุโรหิตก็ได้สร้าง แท่ นบูชานัน
้ ตาม แบบ ทุก ประ การ
ซึ่ง กษั ตริย์อาหัส ได้ ส่ง มาจากดามัสกัส อุรียาห์ปุโรหิต จึง ได้
สร้าง แท่ นบูชานนก
ั ้ ่อ นที่กษั ตริยอา
์ หัส เสด็จ จาก ดามัสกัส
12
มา ถึง
และ เมื่อ กษั ตริย์ เสด็จ จาก ดามัสกัส ถึง แล้ว
กษั ตริยก็
์ ทรงเห็นแท่นบูชา แลว
้ กษั ตริย์ทรงเข้ามาใกล้แท่น
บูชาเสด็จขึ้นถวายบนนั ้น 13 และทรงเผาเครือ
่ งเผาบูชาของ
พระองค์ และธัญญบูชาของพระองค์ และทรงเทเครือ
่ งดื่ม
บูชาของพระองค์ และทรงพรมเลือดเครือ
่ งสันติ บูชาของ
พระองค์ ลงบนแท่น นั ้น 14 และพระองค์ ทรงย้ายแท่น บูชา
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ทองสัมฤทธิ์ ซึ่งอยู่ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ออกเสียจาก
ข้างหน้า พระนิ เวศ จากสถานที่ ระหว่างแท่น บูชาและพระ
นิ เวศ ของ พระ เย โฮ วาห์ และ ตัง้ ไว้ ทาง ด้าน เหนื อ แห่ง แท่
นบูชานน
ั ้ 15 และกษั ตริย์อาหัส ทรงบัญชากับ อุรียาห์ปุโรหิต
ว่า “บนแท่น ใหญ่นี้ ท่านจงเผาเครือ
่ งเผาบูชาตอนเช้า และ
ธัญ ญ บูชา ตอน เย็น และ เครือ
่ ง เผา บูชา ขอ งกษั ตริย์ และ
เครือ
่ งธัญญบูชาของพระองค์ พร้อมกับเครือ
่ งเผาบูชาของ
บรรดา ประชาชน แห่ง แผ่น ดิน และ ธัญ ญ บูชา ของ เขา ทัง้
หลาย และ เครือ
่ ง ดื่ม บูชา ของ เขา ทัง้ หลาย และ จง พรม
เลือดทัง้ หมดของเครือ
่ งเผาบูชาบนนั ้น และเลือดทัง้ หมด
ของเครือ
่ งสัตวบูชา แต่แท่น บูชาทองสัมฤทธิให้
์ เป็นที่ที่ข้า
จะทูล ถามพระเจ้า” 16 อุรียาห์ปุโรหิต ได้ กระทํา การเหล่า นี้
ทัง้ สิน
้ ตามพระบัญชาของกษั ตริย์ อาหัส 17 และกษั ตริย์ อา
หัส ทรง ตัด แผง แท่น นั ้น ออก และ ทรง ยก ขัน ออก ไป จาก
แท่น เสีย และ พระองค์ ทรง เอา ขัน สาคร ลง มา เสีย จาก วัว
ทองสัมฤทธิที
่ ้น ทรงวางไว้ บนพื้นก้อนหิน 18 และ
์ ่รองอยูนั
ศาลา วัน สะ บา โต ซึ่ง เขา ได้ สร้าง ไว้ ใน พระ นิ เวศ และ ทาง
เข้า พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ชน
ั ้ นอกสําหรับ กษั ตริย์นั ้น
พระองค์ทรงเปลี่ยนเสีย เพราะเห็นแก่กษั ตริยแห่
์ งอัสซีเรีย
อาหัสสิ้ นพ ระ ชนม์ กษั ตริยเฮ
์ เซ คี ยาห์ ขึ้น ครอบ ครอง
แทน (2 พศด 28:26-27)
19

ส่วน พระ ราช กิจ นอก นั ้น ของ อา หัส ซึ่ง พระองค์ ทรง
กระทํา มิได้บันทึก ไว้ ใน หนั งสือ พงศาวดาร แห่ งกษั ตริย์
ประเทศ ยู ดาห์หรือ 20 และ อา หัส ทรง ล่วง หลับ ไป อยู่ กับ
บรรพบุรุษ ของ พระองค์ และ เขา ฝัง ไว้ กับ บรรพบุรุษ ของ
พระองค์ในนครดาวิด และเฮเซคียาห์โอรสของพระองค์ข้น
ึ
ครอบครองแทนพระองค์
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โฮเชยาครอบครองเหนื ออิสราเอล
ในปีที่สิบ สอง แห่ง รัชกาล อา หัส กษั ตริย์แห่ง ยู ดาห์ โฮ
เชย า บุตร ชาย เอ ลาห์ได้เริม
่ ครอบ ครอง ใน กรุ ง สะ มา เรีย
เหนื ออิส ราเอล และพระองค์ ทรงครอบครองเก้า ปี 2 และ
พระองค์ ทรง กระทํา สิง่ ที่ ชัว่ ร้าย ใน สาย พระเนตร ของ พระ
เยโฮวาห์ แต่ก็ไม่เหมือ นกับกษั ตริย์ ทัง้ หลายแห่งอิส ราเอล
ที่อยูมาก
่
่อนพระองค์
1

อิสราเอล (คือ ตระกูล ภาคเหนื อ) ถูกกวาดไปเป็น เชลย
ยังอัสซีเรีย
3 แช ลมาเน เส อร์กษั ตริยแห่
์ งอัส ซีเรีย ได้ ยก ทัพ มา
รบ กับ พระองค์ และ โฮ เชย า ทรง ยอม เป็น ผู้รับ ใช้และ
ถวาย เครือ
่ ง บรรณาการ 4 แต่กษั ตริยอั
์ ส ซีเรีย ได้ ทรง พบ
ความ ทรยศ ใน โฮ เชย า เพราะ พระองค์ ทรง ใช้ผู้สื่อสาร ไป
ยัง โสก ษั ตริย์แห่งอียป
ิ ต์ และ ไม่ ถวาย เครือ
่ ง บรรณาการ
แก่กษั ตริยอั
์ ส ซีเรีย ตาม ซึ่ง พระองค์ ทรง เคย กระทํา ทุก ปี
เพราะฉะนั ้น กษั ตริย์แห่งอัส ซีเรีย จึง ขัง พระองค์ไว้ และจํา
พระองค์ไว้ในคุก 5 แล้วกษั ตริย์แห่งอัสซีเรียก็ทรงบุกเข้าทัว่
แผ่น ดิน และ มายัง สะ มา เรีย และ พระองค์ ทรง ล้อม เมือง
ไว้ สาม ปี 6 ในปีที่เก้า แห่ง รัชกาล โฮ เชย า กษั ตริยแห่
์ งอัส
ซีเรีย ยึด ได้ เมือง สะ มา เรีย และ พระองค์ ทรง นํา ชน อิส รา
เอลไปยังอัส ซีเรีย ให้เขาอยูที
่ ่ฮาลาห์ และข้างแม่น้ํา ฮาโบร์
แม่น้าํ เมืองโกซาน และในหัว เมืองแห่ง ชาวมีเดีย 7 ที่เป็น
อย่างนั ้น ก็เพราะประชาชนอิสราเอลได้ กระทํา บาปต่อ พระ
เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ตน ผู้ทรง นํา เขา ขึ้น ออก มา จาก
แผ่นดินอียป
ิ ต์ จากพระหัตถ์ ของฟาโรห์กษั ตริยแห่
์ งอียป
ิ ต์
และ ได้ เกรง กลัว พระ อื่นๆ 8 และ ได้ ดําเนิ น ตาม กฎ
เกณฑ์แห่งประชาชาติทัง้ หลาย ซึ่ง พระเยโฮวาห์ได้ทรงขับ

2 พงศ์กษั ตริย์ 17:9

58

2 พงศ์กษั ตริย์ 17:16

ไล่ ไปเสีย ให้พ้น หน้า ประชาชนอิสราเอล และตามกฎเกณฑ์
ซึ่ง กษั ตริย์แห่งอิส รา เอล ทรง ทํา ขึ้น มา 9 และ ประชาชน
อิสราเอลได้กระทําสิง่ ที่ไม่ชอบต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ตนอย่างลับๆ เขาได้ สร้างปูชนีย สถานสูง ทัว่ บ้านทัว่ เมือง
สําหรับ ตน ตัง้ แต่ที่ที่มีหอคอยเหตุ กระทัง่ ถึง เมืองที่มีป้อม
10 เขาได้ตัง
้ เสาศักดสิ
ิ์ ทธิและเสารู
ปเคารพบนเนิ นเขาสูงทุก
์
11
แห่ง และใต้ต้นไม้เขียวทุก ต้น ณ ที่นั ่น เขาได้ เผาเครือ
่ ง
หอม บน ปูชนีย สถาน สูง ทัง้ หมด นั ้น ตาม อย่าง ประชาชาติ
ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงกวาดไปเสีย ต่อ หน้า เขาทัง้ หลาย และ
เขา ทัง้ หลาย ได้ กระทํา สิง่ ชัว่ ร้ายก ระ ทํา ให้ พระ เย โฮ วาห์
ทรงพระพิโรธ 12 และเขาทัง้ หลายปรนนิ บัติรู ปเคารพ ซึ่ง
พระ เย โฮ วาห์ได้ตรัส แก่ เขา แล้วว่า “เจ้า อย่า กระทํา อย่าง
นี้ ” 13 พระ เย โฮ วาห์ ยัง ทรงตัก เตือน อิสราเอล และ ยู ดาห์
โดยผู้พยากรณ์ ทุกคนและโดยผู้ ทํานายทุก คนว่า “จงหัน
กลับจากทางชัว่ ร้ายทัง้ หลายของเจ้า และรักษาบัญญัติของ
เราและกฎเกณฑ์ ของเรา ตามราชบัญญัติทุกข้อ ซึ่ง เราได้
บัญชา แก่ บรรพบุรุษ ของ เจ้า และ ซึ่ง เรา ได้ ส่ง มายัง เจ้า
โดย ผู้พยากรณ์ ผู้รบ
ั ใช้ของ เรา” 14 เขา ไม่ ฟัง แต่ทําให้คอ
ของ ตน แข็ง ดัง คอ ของ บรรพบุรุษ ของ เขา ได้ เป็น มา แล้ว
ผู้ซึ่งมิได้เชื่อ ถือ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ เขา 15 เขา ทอด
ทิง้ กฎ เกณฑ์ ของ พระองค์ และ พันธ สัญญา ของ พระองค์
ซึ่ง ได้ ทรง กระทํา ไว้ กับ บรรพบุรุษ ของ เขา และ พระ โอวาท
ซึ่ง พระองค์ได้ทรง ประทาน แก่เขา เขา ทัง้ หลาย ติดตาม
สิง่ ที่ไร้สาระ และ กลาย เป็น ผู้ที่ไร้สาระ ไป และ เขา ติดตาม
ประชาชาติที่ อยูรอบๆ
่
เขา ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์ได้ทรง บัญชา
เขา มิให้เขา กระทํา ตาม 16 และ เขา ทัง้ หลาย ได้ ละ ทิง้ พระ
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บัญญัติทัง้ สิน
้ ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของตน และได้หล่อ
รู ป เคารพสําหรับ ตนเป็น ลูกวัว สองตัว และเขาได้ สร้างเสา
รู ป เคารพ และนมัสการบรรดาบริวารของฟ้า สวรรค์ และ
ปรนนิ บัติพระบาอัล 17 และเขาทัง้ หลายได้ ถวายบุตรชาย
หญิง ของเขาให้ลุยไฟ ใช้การทํานายและใช้เวทมนตร์ และ
ยอม ขายตัว เอง เพื่อ กระทํา ความ ชัว่ ร้าย ใน สาย พระเนตร
ของพระเยโฮวาห์ ซึ่ง เป็นการยัว่ ยุให้พระองค์ทรงกริว้ โกรธ
18 เพราะ ฉะ นั ้น พระ เย โฮ วาห์ ทรง พระ พิโรธ ต่ออิส รา เอล
ยิง่ นั ก และ ทรง ให้ เขา ออก ไป เสีย จาก สาย พระเนตร ของ
พระองค์ ไม่มีผู้ใด เหลือ อยู่ นอกจาก ตระกูล ยู ดาห์เท่านั ้น
19 ยูดาห์มิได้รักษา พระ บัญญัติของ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า
ของ เขา ด้วย แต่ดําเนิ น ตาม กฎ เกณฑ์ ซึ่งอิส รา เอล ทํา ขึ้น
มา 20 และ พระ เย โฮ วาห์ ทรง ปฏิเสธ ไม่ รับ เชื้อ สาย ทัง้ สิน
้
ของอิสราเอล และได้ให้เขาทัง้ หลายทุกข์ใจ และทรงมอบ
เขา ไว้ ใน มือ ของ ผู้ปล้น จนกว่า พระองค์ได้ทรง เหวีย
่ ง เขา
21
เสีย จากสายพระเนตรของพระองค์ เพราะพระองค์ ทรง
ฉี กอิส ราเอลจากราชวงศ์ ของดาวิด และเขาได้ ตัง้ เยโรโบ
อัม บุตรชายเนบัท ให้ เป็นกษั ตริย์ และเยโรโบอัม ทรงชักนํา
อิสราเอลไปจากการที่ติดตามพระเยโฮวาห์ และกระทํา ให้
เขาทําบาปอย่างใหญ่หลวง 22 ประชาชนอิสราเอลได้ ดําเนิ น
ในความบาปทัง้ สิน
้ ซึ่งเยโรโบอัมได้ทรงกระทํา เขาทัง้ หลาย
ไม่ พรากจากบาปเหล่า นั ้น เลย 23 จนพระเยโฮวาห์ ทรงให้
อิสราเอลออกไปเสีย จากสายพระเนตรของพระองค์ ตาม
ที่พระองค์ตรัส โดย บรรดา ผู้พยากรณ์ ผู้รบ
ั ใช้ของ พระองค์
อิสราเอล จึง ถูก กวาด ไป เป็น เชลย จาก แผ่น ดิน ของ ตน ยัง
ประเทศอัสซีเรียจนทุกวันนี้
คนต่างชาติมาอาศัยอยูใ่ นหัวเมืองต่างๆของอิสราเอล
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และ กษั ตริย์แห่งอัส ซีเรีย ได้ นํา ประชาชน มา จาก บา
บิโลน คูธาห์ อิฟ วาห์ ฮามัท เส ฟาร วา อิม และ บรรจุ เขา
ไว้ ใน หัว เมือง สะ มา เรีย แทน ประชาชน อิสราเอล เขา ทัง้
หลาย ก็เข้า ถือ กรรมสิทธิ์ สะ มา เรีย และ อาศัย อยู่ ใน หัว
เมืองของประเทศนั ้น 25 และตัง้ แต่ ต้นที่ เขามาอาศัย อยูที
่ ่
นั ่น เขามิได้ยํา เกรงพระเยโฮวาห์ ฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ จึง
ทรง ใช้สิง โต มา ท่ามกลาง เขา ซึ่ง ได้ ฆ่า เขา เสีย บ้าง 26 เพ
ราะฉะนั ้นมีผู้ไปทูล กษั ตริย์แห่งอัสซีเรียว่า “ประชาชาติซึ่ง
พระองค์ได้ทรง พา เอา ไป ให้อยูใน
่ หัว เมือง สะ มา เรียนั ้ น
ไม่รู ลั
้ กษณะ ของ พระเจ้า ของ แผ่น ดิน นั ้น ฉะนั ้น พระองค์
จึง ส่ง สิงโต มา ท่ามกลาง เขา และ ดูเถิด สิง โต นั ้น ได้ ฆ่า
เขา เสีย เพราะ เขา ไม่รู พระ
้
ลักษณะ แห่ง พระเจ้า ของ แผ่น
27
ดิน นั ้น” แล้ วกษั ตริย์แห่งอัส ซีเรีย จึงบัญ ชา ว่า “จง ส่ง
ปุโรหิต สัก คนหนึ่ ง ไปที่ นั่น จากบรรดาที่เจ้ากวาดเอามา จง
ให้ เขาไปอยูที
่ ่ นั่น และให้ สัง่ สอนพระลักษณะแห่ง พระเจ้า
ของ แผ่น ดิน นั ้น” 28 ฉะนั ้น ปุโรหิต ผู้หน่งึ ใน บรรดา ซึ่ง เขา
กวาดมาจากสะมาเรียจึงมาอาศัยอยูที
่ ่เบธเอลและสัง่ สอน
เขา ทัง้ หลาย ว่า เขา จะ ต้อง ยํา เก รง พระ เย โฮ วาห์อย่างไร
29 แต่ว่า ทุกๆ ประชาชาติ ยัง สร้าง รู ป พระ ของ ตนเอง และ
ตัง้ ไว้ ในนิ เวศแห่ง ปูชนีย สถานสูง ซึ่ง ชาวสะมาเรีย ได้ สร้าง
ไว้ ทุกๆ ประชาชาติ ใน หัว เมือง ที่ เขา อาศัย อยู่ 30 ชาว บา บิ
โลนสร้างพระสุ คคทเบโนท ชาวคู ท สร้างพระเนอร์กัล ชาว
ฮามั ท สร้าง พระ อา ชิมา 31 และ ชา วอิฟ วาห์ สร้าง พระ นิ บ
หัส และ พระ ทาร ทัก และ ชาว เส ฟาร วา อิม เผา ลูก ของ ตน
ในไฟถวายพระอัด รัม เมเลคและพระอานั ม เมเลค ซึ่ง เป็น
พระ ของ เมือง เส ฟาร วา อิม 32 เขา ทัง้ หลาย เกรง กลัว พระ
เย โฮ วาห์ด้วย และ ได้ กําหนด ประชาชน จาก ท่ามกลาง เขา
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ให้ เป็น ปุโรหิต ของ ปูชนีย สถาน สูง นั ้น ซึ่ง ถวาย สัตว บูชา
สําหรับพวกเขาในนิ เวศแห่งปูชนียสถานสูงเหล่านั ้น 33 เขา
จึง เกรง กลัว พระ เย โฮ วาห์ แต่ปรนนิ บัติพระ ของ เขา เอง
ด้วย ตาม อย่าง ประชาชาติ ซึ่ง เขา ได้ถูกนํา ให้ จาก ออก มา
เสีย นั ้น 34 ทุก วัน นี้ เขาก็ กระทํา ตามอย่างเดิม เขาทัง้ หลาย
ไม่ ยํา เก รง พระ เย โฮ วาห์ และ เขา ทัง้ หลาย ไม่ กระทํา ตาม
กฎ เกณฑ์ หรือ กฎ หรือ พระ ราช บัญญัติ หรือ พระ บัญญัติ
ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์ ทรง บัญชา แก่ ลูก หลาน ของ ยา โคบ ผู้ซึ่ง
พระองค์ ทรงประทานนามว่า อิสราเอล 35 ซึ่ง พระเยโฮวาห์
ทรงกระทําพันธสัญญากับเขาทัง้ หลายและบัญชาแก่เขาว่า
“เจ้าอย่า ยําเกรงพระอื่นๆ หรือ กราบนมัสการพระนั ้น หรือ
ปรนนิ บัติ หรือ ถวายสัตวบูชาแก่ พระนั ้น 36 แต่เจ้าจงยํา เก
รงพระเยโฮวาห์ ผู้ซึ่ง นํา เจ้า ขึ้น ออกมาจากแผ่นดินอียป
ิ ต์
ด้วย กําลังอัน ยิง่ ใหญ่ และ ด้วย พระหัตถ์ที่เหยียด ออก เจ้า
จง โน้ ม ตัว ลง ต่อ พระองค์ และ เจ้า จง ถวาย สัตว บูชาต่อ
พระองค์ 37 และกฎเกณฑ์ และกฎ และพระราชบัญญัติ และ
พระบัญญัติซึ่ง พระองค์ ทรงจารึก ให้แก่เจ้า เจ้าทัง้ หลายจง
ระวัง ที่ จะ กระทํา ตาม เสมอ เจ้า อย่า ยําเกรง พระ อื่น เลย
38 เจ้า ทัง
้ หลาย อย่า ลืม พันธ สัญญา ซึ่ง เรา ได้ กระทํา ไว้ กับ
เจ้า และอย่า ยําเกรงพระอื่น เลย 39 แต่เจ้าทัง้ หลายจงยํา
เก รง พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ เจ้า และ พระองค์ จะ ทรง
ช่วย เจ้า ให้ พ้นมือศัตรู ทัง้ สิน
้ ของ เจ้า” 40 ถึง อย่าง นั ้น เขา
ทัง้ หลายก็มิได้ฟัง แต่เขายัง กระทํา ตามอย่างเดิม ของเขา
41 ประชาชาติเหล่า นี้ จึง เกรง กลัว พระ เย โฮ วาห์ และ ปรน
นิ บัติรู ปเคารพสลัก ของเขาด้วย ลูก ของเขาก็เช่น เดียวกัน
หลานของเขาก็เช่น เดียวกัน บรรพบุรุษ ของเขาทํา อย่างไร
เขาก็กระทําอย่างนั ้นจนทุกวันนี้
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เฮเซคียาห์ได้ครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พศด 29:1)

อยูมา
่ ใน ปีที่สาม แห่ง รัชกาล โฮ เชย า บุตร ชาย เอ
ลาห์กษั ตริยแห่
์ งอิส รา เอล เฮ เซ คี ยาห์ โอรส ของ อา หัส
กษั ตริย์แห่ง ยู ดาห์ได้เริม
่ ครอบ ครอง 2 เมื่อ พระองค์ ทรง
เริม
่ ครอบ ครอง นั ้น พระองค์มีพระ ชนมายุยี่สิบ ห้า พรรษา
และ พระองค์ ทรง ครอบ ครอง ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม ยีสิ
่ บ เก้า ปี
พระมารดา ของ พระองค์มีพระนาม ว่า อาบีบุต รสาว ของ เศ
คา ริ ยาห์ 3 และ พระองค์ ทรง กระทํา สิง่ ที่ถูก ต้อง ใน สาย
พระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตามทุก สิง่ ที่ดาวิด บรรพบุรุษ
ของพระองค์ได้ทรงกระทํา
4

การฟื้ นฟูในสมัยของเฮเซคียาห์ (2 พศด 29:3-31:21)

พระองค์ทรงรือ
้ ปูชนีย สถานสูง ทิง้ ไป และทรงพัง เสา
ศักดสิ
ิ์ ทธิเสี
์ ย และ ตัด เสา รู ป เคารพ ลง เสีย และ พระองค์
ทรงทุบ งูทองสัมฤทธิซึ
์ ่ง โมเสสสร้างขึ้น นั ้น เป็น ชิน
้ ๆ เพราะ
ว่า ประชาชน อิสราเอล ได้ เผา เครือ
่ ง หอม ให้แก่งู นั ้น จนถึง
วัน เหล่า นั ้น เขาเรียกงู นั้นว่าเนหุช ทาน 5 พระองค์ทรงวาง
พระทัยในพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล เพราะฉะนั ้น
ใน บร รดากษั ตริย์แห่ง ยู ดาห์ ต่อ จาก พระองค์ มา หรือ ใน
บรรดาผู้อยูก่
่ อนพระองค์ ไม่มีผู้ใดเหมือนพระองค์ 6 เพราะ
ว่า พระองค์ ทรง ยึด พระ เย โฮ วาห์แน่ น พระองค์มิได้ทรง
พราก จาก การ ติดตาม พระองค์เลย แต่ได้รักษา พระ
บัญญัติซึ่ง พระ เย โฮ วาห์ ทรง บัญชา แก่โมเสส 7 และ พระ
เยโฮวาห์ ทรงสถิตกับ พระองค์ พระองค์ทรงออกไปยัง ที่ใด
พระองค์ก็ทรง กระทํา ความ สําเร็จ ที่นั ่น พระองค์ได้ทรง
กบฏต่อกษั ตริย์แห่งอัสซีเรีย และไม่ยอมปรนนิ บัติท่าน
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เฮเซคียาห์ทรงชนะคนฟีลิสเตีย
พระองค์ทรง โจม ตี คน ฟี ลิ ส เตีย ไกล ไป จนถึง เมือง กา
ซาและดิน แดนเมืองนั ้น ตัง้ แต่ที่ที่มีหอคอยเหตุก ระทัง่ ถึง
เมือง ที่มีป้อม 9 และ อยู่ มา ใน ปีที่ สี่แห่ง รัช กาล กษั ตริย์ เฮ
เซ คี ยาห์ ซึ่ง เป็น ปีที่เจ็ด แห่ง รัชกาล โฮ เชย า บุตร ชาย เอ
ลาห์กษั ตริยแห่
์ งอิส รา เอล แช ลมาเน เส อร์กษั ตริยแห่
์ งอัส
ซีเรีย ได้ ทรงยกขึ้น มารบสะมาเรีย และล้อมเมืองไว้ 10 และ
เมื่อ สิน
ึ เมืองนั ้น ได้ ในปีที่หกแห่ง รัชกาลเฮ
้ สามปี เขาก็ ยด
เซคี ยาห์ ซึ่ง เป็น ปีที่เก้า แห่ง รัชกาลโฮเชยากษั ตริย์แห่งอิส
ราเอล สะมาเรียก็ถูกยึดไป 11 กษั ตริยแห่
์ งอัสซีเรียได้ กวาด
เอา คน อิส รา เอล ไปยังอัส ซีเรีย ไป ไว้ที่ฮา ลาห์ และ ข้าง
แม่น้ํา ฮา โบร์แม่น้าํ เมือง โก ซาน และ ใน หัว เมือง ของ คน
มีเดีย 12 เพราะว่า เขาทัง้ หลายมิได้เชื่อ ฟัง พระสุรเสียงของ
พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ตน แต่ได้ละเมิด พันธ สัญญา
ของ พระองค์ คือ ทุก อย่าง ซึ่ง โมเสส ผู้รับ ใช้ของ พระ เย โฮ
วาห์ได้บัญชาไว้ และเขาทัง้ หลายไม่ฟัง ไม่กระทําตาม
8

เซนนาเคอริบบุกรุ กยูดาห์
ในปีที่สิบสี่แห่ง รัช กาล กษั ตริย์ เฮ เซ คี ยาห์ เซน นา เค
อริ บกษั ตริย์แห่งอัส ซีเรีย ได้ ทรงยกขึ้น มาต่อสู้ บรรดานคร
ที่มีป้อมของยูดาห์ และยึดได้ 14 และเฮเซคียาห์กษั ตริยแห่
์ ง
ยู ดาห์ ทรงใช้ให้ไปทูล กษั ตริย์แห่งอัส ซีเรีย ที่ เมืองลาคี ชว่า
“ข้าพเจ้า ได้ กระทํา ผิด ขอ ถอน ทัพ ไป เสีย จาก ข้าพเจ้า
ท่าน จะ ปรับ สัก เท่าใด ข้าพเจ้า จะ ยอม ทัง้ สิน
้ ” และ
กษั ตริย์แห่งอัส ซีเรีย ได้ เรียก ร้อง เอา เงิน สาม ร้อย ตะ ลัน ต์
และทองคํา สามสิบ ตะลัน ต์ จากเฮเซคี ยาห์กษั ตริยแห่
์ งยู
15
ดาห์ และ เฮ เซ คี ยาห์ได้มอบ เงิน ทัง้ หมด ซึ่งมีอยูใน
่ พระ
นิ เวศของพระเยโฮวาห์ และในคลัง สํานั ก พระราชวัง 16 ใน
ครัง้ นั ้น เฮ เซ คี ยาห์ ทรง ลอก ทองคํา จาก ประตู ทัง้ หลาย
13
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ของพระวิหารแห่ง พระเยโฮวาห์ และจากเสาประตู ซึ่ง เฮ
เซ คี ยาห์กษั ตริยแห่
์ ง ยู ดาห์ ทรง บุ ทองคํา ไว้ และ ทรง มอบ
ให้แก่กษั ตริยแห่
์ งอัสซีเรีย
การอวดอ้างอย่างหยิง่ ยโสของเซนนาเคอริบ (2 พศด
32:9-19)
17 และกษั ตริย์แห่งอัส ซีเรีย ได้ รบ
ั สัง่ ให้ ทารทาน รับ สารี
ส และ รับ ชา เคห์ ไป พร้อม กับ กองทัพ ใหญ่ จาก เมือง ลา คีช
ถึง กรุ ง เยรู ซาเล็ม เข้า เฝ้า กษั ตริย์ เฮเซคี ยาห์ เขาก็ ข้น
ึ ไปยัง
กรุ ง เยรู ซาเล็ม เมื่อ เขาขึ้น มาเขาก็มายื นอยู่ ทางรางระบาย
นํ้า สระ บน ซึ่ง อยูที
่ ่ถนน ลาน ซักฟอก 18 และ เมื่อ เขา เรียก
หากษั ตริย์แล้ว เอลี ยาคิ ม บุตรชายฮิ ล คี ยาห์ ผู้บัญชาการ
ราชสํานั ก พร้ อมกับ เชบนาห์ราชเลขา และโยอาห์บุตรชาย
ของอาสาฟเจ้า กรมสารบรรณ ก็ออกไปหาพวกเขา 19 และ
รับ ชา เคห์พูดกับ เขา ว่า “จง ทูล เฮ เซ คี ยาห์ว่า ‘พระ มหา
กษั ตริย์ คือ กษั ตริย์แห่งอัส ซีเรีย ตรัสดัง นี้ ว่า ท่านวางใจใน
อะไร 20 ท่านคิด ว่า (แต่เป็น เพียงแต่ ถ้อยคํา ไร้สาระ ) “เรา
มียุทธศาสตร์และแสนยานุภาพ” หรือ เดีย
๋ วนี้ ท่านวางใจใน
21
ใคร ท่าน จึง ได้ กบฏ ต่อ เรา ดูเถิด เดีย
๋ ว นี้ ท่าน วางใจ ใน
ไม้เท้าอ้อชํ้า คืออียป
ิ ต์ ซึ่งจะตํามือของคนใดๆที่ใช้ไม้เท้านั ้น
ยัน ฟาโรห์กษั ตริยแห่
์ งอียป
ิ ต์ เป็น เช่น นั ้น ต่อ ทุก คนที่ วางใจ
ในเขา 22 แต่ถ้า ท่านทัง้ หลายจะบอกเราว่า “เราวางใจใน
พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเรา” ก็ปูชนีย สถานสูง และแท่น
บูชา ของ พระ องค์ นั ้นมิใช่หรือ ที่ เฮ เซ คี ยาห์ รือ
้ ทิง้ เสีย แล้ว
พลาง กล่าว แก่ยูดาห์ และ เยรู ซาเล็ม ว่า “ท่าน ทัง้ หลาย จง
นมัสการที่หน้า แท่ นบูชานี้ ในเยรู ซาเล็ม เถิด” 23 ฉะนั ้น บัดนี้
มาเถิด มาทําสัญญากันกับกษั ตริย์แห่งอัสซีเรียนายของข้า
เราจะให้ม้า สองพัน ตัว แก่เจ้า ถ้า ฝ่ายเจ้า หาคนที่ขี่ม้า เหล่า
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นั ้น ได้ 24 แล้ วอ ย่าง นั ้น เจ้า จะ ขับ ไล่ นายก อง แต่ เพียง คน
เดียวในหมู่ ข้าราชการผู้ น้อยที่สุด ของนายของเราอย่างไร
ได้ แต่เจ้ายังวางใจพึ่งอียป
ิ ต์เพื่อรถรบและเพื่อพลม้า 25 ยิง่
กว่า นั ้นอีก ที่ เรา มา ต่อสู้สถาน ที่นี้ เพื่อ ทําลาย เสีย ก็ขึ้น มา
โดยปราศจากพระเยโฮวาห์หรือ พระเยโฮวาห์ตรัสแก่ข้าว่า
“จงขึ้นไปต่อสู้กับแผ่นดินนี้ และทําลายเสีย” ’ ”
รับชาเคห์ดูหมิน
่ พวกยิว
แล้ว เอ ลี ยาคิ ม บุตร ชาย ฮิ ล คี ยาห์ และ เช บนาห์ และ
โยอาห์ เรียนรับ ชาเคห์ว่า “ขอทีเถอะ ขอพูดกับ ผู้รับ ใช้ของ
ท่าน เป็น ภาษา อา รัม เถิด เพราะ เรา เข้าใจ ภาษา นั ้น ขอ
อย่า พูดกับ เรา เป็น ภาษา ฮีบรู ให้ประชาชน ผู้อยูบน
่ กําแพง
นั ้น ได้ยน
ิ เลย” 27 แต่รับ ชาเคห์พูดกับ เขาทัง้ หลายว่า “นาย
ของ ข้า ใช้ให้เรา มา พูด ถ้อยคํา เหล่า นี้ แก่นาย ของ เจ้า และ
แก่เจ้า และไม่ให้พูดกับคนที่นั่งอยูบ
่ นกําแพง ผู้ที่จะต้องกิน
ขี้ และกิน เยีย
่ วของเขาพร้อมกับ เจ้า อย่างนั ้น หรือ” 28 แล้ว
รับ ชา เคห์ได้ยืนร้ อง ตะโกน เสียง ดัง เป็น ภาษา ฮีบรู ว่า “จง
ฟัง พระวจนะของพระมหากษั ตริย์ คือ กษั ตริย์แห่งอัส ซีเรีย
29 กษั ตริยตรั
์ สดังนี้ ว่า ‘อย่าให้เฮเซคียาห์ลวงเจ้า เพราะเขา
ไม่ สามารถ ที่ จะ ช่วย เจ้า ให้ พ้น จาก พระหัตถ์ ของ พระองค์
30 อย่า ให้ เฮ เซ คี ยาห์ กระทํา ให้เจ้า วางใจ ใน พระ เย โฮ วาห์
โดยกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์ จะทรงช่วยเราให้ พ้น แน่ และ
จะ ไม่ ทรง มอบ เมือง นี้ ไว้ใน มือ ขอ งกษั ตริย์แห่งอัส ซีเรีย” ’
31 อย่า ฟัง เฮ เซ คี ยาห์ เพ ราะกษั ตริย์แห่งอัส ซีเรีย ตรัสดัง
นี้ ว่า ‘จง ทํา สัญญา ไมตรี กับ เรา ด้วย ของ กํานั ล และ ออก
มา หา เรา แล้วทุก คน จะ ได้ กิน จาก เถา องุน
่ ของ ตน และ
ทุก คน จะ กิน จาก ต้น มะเดื่อ ของ ตน และ ทุก คน จะ ดื่มน้าํ
จากที่ ขัง นํ้า ของตน 32 จนเราจะมานํา เจ้า ไปยัง แผ่นดินที่
เหมือนแผ่นดินของเจ้าเอง เป็นแผ่นดินที่มีข้าวและนํ้าองุน
่
26
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เป็น แผ่นดินที่มีขนมปัง และ สวน องุน
่ เป็น แผ่นดินที่มีน้าํ
มัน มะกอก เทศ และ นํ้า ผึ้ง เพื่อ เจ้า ทัง้ หลาย จะ มีชีวิ ตอ ยู่
และ ไม่ตาย และ อย่า ฟัง เฮ เซ คี ยาห์ เมื่อ เขา นํา เจ้า ผิด ไป
โดยกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์ จะทรงช่วยเราทัง้ หลายให้พ้น
” 33 มีพระแห่ง ประชาชาติองค์ใดเคยช่วยแผ่น ดิน ของตน
ให้ พ้น จากพระหัตถ์ ของกษั ตริย์แห่งอัส ซีเรีย ได้หรือ 34 พระ
ของเมืองฮามั ท และเมือ งอารปัดอยู่ที่ไหน พระของเมืองเส
ฟารวาอิม เฮนาและอิฟ วาห์อยูที
่ ่ไหน เขาได้ ชว
่ ยสะมาเรีย
35
ให้ พ้น จากมือ ของเราหรือ พระองค์ใดในบรรดาพระทัง้
หลายของประเทศเหล่า นี้ ได้ช่วยประเทศของตนให้พ้น จาก
มือ ของเรา แล้ว พระเยโฮวาห์ จะทรงช่วยเยรู ซาเล็ม ให้ พ้น
จากมือ ของเราหรือ’ ” 36 แต่ประชาชนนิ่ ง ไม่ ตอบเขาสัก คํา
เดียว เพราะพระบัญชาของกษั ตริย์มีว่า “อย่าตอบเขาเลย”
37 แล้ว เอลี ยาคิ ม บุตรชายฮิ ล คี ยาห์ ผู้บัญชาการราชสํานั ก
และเชบนาห์ ราชเลขา และโยอาห์บุตรชายอาสาฟเจ้า กรม
สารบรรณ ได้เข้า เฝ้า เฮ เซ คี ยาห์ ด้วย เสื้อผ้า ฉี ก ขาด และ
กราบทูลถ้อยคําของรับชาเคห์

19
ข่าวสารจากเฮเซคียาห์ถึงอิสยาห์
1 อยูมาเมื
่
่ อ กษั ตริย์ เฮเซคี ยาห์ ทรงได้ยิน พระองค์ก็ทรง
ฉี ก ฉลอง พระองค์เสีย และ ทรง เอา ผ้า กระสอบ คลุม
พระองค์ และ เสด็จ เข้าไป ใน พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ วาห์
2 และ พระองค์ ทรง ใช้ เอ ลี ยาคิ ม ผู้บัญชาการ ราช สํานั ก
และเชบนาห์ ราชเลขา และพวกปุโรหิต ใหญ่ คลุม ตัว ด้วย
ผ้า กระสอบ ไปหาอิส ยาห์ผู้พยากรณ์ บุตรชายของอามอส
3 เขา ทัง
้ หลาย เรียน ท่าน ว่า “เฮ เซ คี ยาห์ตรัสดัง นี้ ว่า ‘วัน
นี้ เป็นวัน ทุกข์ใจ วัน ถูก ติ เตียน และ หมิน
่ ประมาท เด็กก็
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ถึง กําหนด คลอด แต่ไม่มีกําลัง เบ่ง ให้คลอด 4 ชะ รอย พระ
เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน คงจะ สดับ บรรดา ถ้อยคํา ของ
รับ ชา เคห์ ผู้ซึ่ง กษั ตริย์แห่งอัส ซีเรีย นาย ของ เขา ได้ สัง่ มา
ให้เย้ยพระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์ และจะทรงขนาบถ้อยคํา ซึ่ง
พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน ได้ ทรง สดับ เพราะ ฉะนั ้น
ขอ ท่าน ถวาย คํา อธิษฐาน เพื่อ ส่วน ชน ที่เหลือ อยูนี
่ ้ ’ ” 5 ดัง
นั ้น ข้าราชการ ขอ งกษั ตริย์ เฮ เซ คี ยาห์ มาถึงอิส ยาห์ 6 อิส
ยาห์ก็บอกเขาทัง้ หลายว่า “จงทูล นายของท่านเถิด ว่า พระ
เยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ‘อย่ากลัวเพราะถ้อยคําที่เจ้าได้ยน
ิ นั ้น
ซึ่ง ข้าราชการของกษั ตริย์แห่งอัส ซีเรีย ได้กล่าวหยาบช้า ต่อ
เรา 7 ดูเถิด เราจะบรรจุจิตใจอย่างหนึ่ ง ในเขา เพื่อ เขาจะ
ได้ยน
ิ ข่าวลือ และกลับ ไปยัง แผ่น ดิน ของเขา และเราจะให้
เขาล้มลงด้วยดาบในแผ่นดินของเขาเอง’ ”
เซนนาเคอริบท้าทายพระเจ้า (2 พศด 32:17)
และได้พบกษั ตริย์แห่งอัสซีเรียสู้รบ
เมืองลิบนาห์ เพราะเขาได้ยนว
ิ ่าพระองค์ออกจากลาคีชแล้ว
9 และ เมื่อ กษั ตริย์ ทรง ได้ยน
ิ เรือ
่ ง ที ร หะ คาห์กษั ตริยแห่
์ ง
เอธิโอเปีย ว่า “ดูเถิด เขาได้ ยกออกมาสู้ รบกับ พระองค์แล้ว
” พระองค์จึง ส่ง ผู้ สื่อสาร ไป เฝ้า เฮ เซ คี ยาห์ ทูล ว่า 10 “เจ้า
จง พูดกับ เฮ เซ คี ยาห์กษั ตริยแห่
์ ง ยู ดาห์ดังนี้ ว่า ‘อย่า ให้
พระเจ้า ของท่านซึ่ง ท่านวางใจนั ้น ลวงท่านว่า “เยรู ซาเล็ม
จะมิได้ถูกมอบไว้ ในมือ ของกษั ตริย์แห่งอัส ซีเรีย” 11 ดูเถิด
ท่าน ได้ยน
ิ แล้วว่า บร รดากษั ตริย์แห่งอัส ซีเรีย ได้ กระทํา
อะไร กับ แผ่น ดิน ทัง้ สิน
้ บ้าง ทําลาย เสีย หมด อย่าง สิน
้ เชิง
12
ส่วน ท่าน เอง จะ รับ การ ช่วย ให้ พ้น หรือ บรรดา พระ ของ
บรรดาประชาชาติได้ช่วยเขาให้ รอดพ้น หรือ คือ ประชาชาติ
ซึ่ง บรรพบุรุษ ของ เรา ได้ทําลาย คือ โก ซาน ฮา ราน เร เซฟ
และประชาชนของเอเดนซึ่งอยูใ่ นเทลอัสสาร์ 13 กษั ตริยของ
์
8 รับชาเคห์ได้กลับไป
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ฮามัท กษั ตริยของอารปั
์
ด กษั ตริยของเมื
์
องเสฟารวาอิม เฮ
นาและอิฟวาห์อยูที
่ ่ไหน’ ”
เฮเซคียาห์ทรงอธิษฐาน (2 พศด 32:20)

14

เฮเซคี ยาห์ ทรงรับ จดหมายจากมือ ของผู้สื่อสาร และ
ทรงอ่าน และเฮเซคี ยาห์ได้ขึ้น ไปยัง พระนิ เวศของพระเย
โฮ วาห์ และ ทรง คลี่ จดหมาย นั ้น ออก ต่อ เบื้อง พระ พักตร์
พระเยโฮวาห์ 15 และเฮเซคี ยาห์ ทรงอธิษฐานต่อ เบื้องพระ
พักตร์ พระ เย โฮ วาห์ว่า “โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า
แห่งอิสราเอล ผู้ทรงประทับระหว่างพวกเครู บ พระองค์ทรง
เป็น พระเจ้า แห่ง บรรดา ราช อาณาจักร ของ แผ่น ดิน โลก
พระองค์แต่องค์เดียว พระองค์ได้ทรง สร้าง ฟ้า สวรรค์ และ
แผ่น ดิน โลก 16 ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ ทรง เงีย
่ พระกร
รณ สดับ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ ทรง เบิก พระเนตร ทอด
พระเนตร และ ขอ ทรง สดับ ถ้อยคํา ของ เซน นา เค อริ บ
ซึ่ง เขา ได้ใช้มา เย้ย พระเจ้า ผู้ทรง พระชนม์ 17 ข้า แต่ พระ
เย โฮ วาห์ เป็น ความ จริง ที่กษั ตริยแห่
์ งอัส ซีเรีย ได้ กระทํา
แก่ประชาชาติทัง้ หลายและแผ่นดิน ของประชาชาติ นั้นร้าง
เปล่า 18 และได้เหวี่ ยงพระของประชาชาติ นั้น เข้า ไฟ เพราะ
เขามิใช่พระ เป็น แต่ ผลงานของมือมนุษย์ เป็น ไม้ และหิน
เพราะฉะนั ้น เขาจึง ถูก ทําลายเสีย 19 ฉะนั ้น บัดนี้ โอ ข้า แต่
พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้า พระองค์ทัง้ หลาย ขอทรงช่วย
ข้าพระองค์ให้พ้นมือของเขา เพื่อ ราชอาณาจักรทัง้ สิน
้ แห่ง
แผ่น ดิน โลก จะ ทราบ ว่า พระองค์ทรง เป็น พระ เย โฮ วาห์
พระเจ้าแต่พระองค์เดียว”
พระเจ้าทรงตอบคําอธิษฐานโดยทางอิสยาห์
แล้วอิส ยาห์บุตรชายอามอสได้ใช้ให้ไปเฝ้า เฮเซคี ยาห์
ทูลว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้า แห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า เรา
ได้ยน
ิ คําอธิษฐานของเจ้าเรือ
่ งเซนนาเคอริบกษั ตริย์แห่งอัส
20
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ซีเรียแล้ว 21 ต่อไปนี้ เป็นพระวจนะที่พระเยโฮวาห์ตรัสเกี่ยว
กับท่านนั ้นว่า ‘ธิดา พรหมจารีแห่งศิ โยน ดู หมิน
่ เจ้า และ
หัวเราะ เยาะ เย้ย เจ้า ธิดา แห่ง เยรู ซาเล็ม สัน
่ ศีรษะ ใส่เจ้า
22 เจ้า เย้ย และ กล่าว หยาบ ช้า ต่อ ผู้ใด เจ้า ขึ้น เสียง ของ
เจ้า ต่อ ผู้ใด แล้ว เบิง่ ตา ของ เจ้า อย่าง เย่อ หยิง่ ต่อ ผู้ใด ต่อ
องค์บริสุทธิแห่
์ งอิส ราเอลน่ ะ ซิ 23 เจ้าได้เย้ยองค์ พระผู้ เป็น
เจ้า ด้วยผู้ ส่ือสารของเจ้า และเจ้า ได้ว่า “ด้วยรถรบเป็นอัน
มาก ของ ข้า ข้า ได้ ขึ้น ไป ที่ สูง ของ ภูเขา ถึงที่ไกล สุด ของ
เลบานอน ข้า จะ โค่น ต้นสน สี ดาร์ที่สูง ที่สุด ของ มัน ลง ทัง้
ต้นสน สาม ใบ ที่ดีที่สุด ของ มัน ข้า จะ เข้าไป ใน ที่ พํานั ก ใน
ชายแดนของมัน และที่ป่า ไม้แห่งคารเมล 24 ข้า ขุด บ่อ และ
ดื่มน้าํ ต่างด้าว ข้า เอาฝ่าเท้า ของข้า กวาดธารนํ้า ทัง้ สิน
้ ของ
25
สถานที่ที่ถูกล้อมโจมตีให้แห้งไป” เจ้าไม่ได้ยินหรือว่า เรา
ได้ จัด ไว้ นาน แล้ว เรา ได้ กะ แผน งาน ไว้แต่ดึกดําบรรพ์ ณ
บัดนี้ เราให้เป็นไปแล้ว คือเจ้าจะทําเมืองที่มีป้อมให้พังลงให้
เป็นกองสิง่ ปรักหักพัง 26 ส่วนชาวเมืองนั ้นมอ
ี าํ นาจน้ อย เขา
สะดุ้ง กลัว และอับอาย เขาเหมือนหญ้า ที่ทุ่ง นา และเหมือน
หญ้า อ่อน เหมือนหญ้า ที่ บนยอดหลังคาเรือน เหมือนข้าว
เกรียม ไป ก่อน ที่ มัน จะ งอกงาม อย่าง นั ้น 27 แต่เรา ได้รู จั
้ ก
การที่เจ้านั ่ง ลงกับ การออกไปและเข้า มาของเจ้า และการ
เกรีย
้ วกราดของเจ้า ต่อ เรา 28 เพราะเจ้า ได้ เกรีย
้ วกราดต่อ
เรา และ ความ จองหอง ของ เจ้า ได้ มา เข้าหู ของ เรา ฉะนั ้น
เราจะเอาขอของเราเกี่ยวจมูก เจ้า และบังเหียนของเราใส่
ริม ฝีปากเจ้า และเราจะหัน เจ้า กลับ ไปตามทางซึ่ง เจ้า มา
นั ้น 29 และ นี่ จะ เป็น หมาย สําคัญ แก่เจ้า คือ ปีนี้ เจ้า จะ กิน
สิง่ ที่ งอกขึ้น เอง และในปีที่สองสิง่ ที่ผลิจากเดิม แล้ว ในปีที่
สาม จงหว่านและเกี่ยว และปลูก สวนองุน
่ และกิน ผลของ
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มัน 30 ส่วนที่ รอดและเหลือ แห่ง วงศ์ วานของยู ดาห์ จะหยัง่
รากลงไป และเกิด ผลขึ้น บน 31 เพราะว่า ส่วนคนที่ เหลือ จะ
ออกไปจากเยรู ซาเล็ม และส่วนที่ รอดมาจะออกมาจากภู
เขาศิโยน ความกระตือรือร้นของพระเยโฮวาห์จอมโยธาจะ
กระทํา การนี้ ’ 32 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ จึง ตรัส เกี่ยวกับ
กษั ตริย์แห่งอัสซีเรียดัง นี้ ว่า ‘ท่านจะไม่เข้า ในนครนี้ หรือ ยิง
ลูก ธนู ไปที่นั ่น หรือ ถือ โล่เข้า มาข้างหน้า นคร หรือ สร้างเชิง
เทินสู้มัน 33 ท่านมาทางใด ท่านจะต้องกลับไปทางนั ้น ท่าน
จะไม่เข้ามาในนครนี้ พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 34 เพราะ
เราจะป้องกัน นครนี้ ไว้เพื่อ ให้รอด เพื่อ เห็น แก่ เราเอง และ
เห็น แก่ดาวิด ผู้รับ ใช้ของ เรา’ ” 35 และ อยู่ มา ใน คืน นั ้น ทูต
สวรรค์ ของ พระ เย โฮ วาห์ได้ออก ไป และ ได้ ประหาร คนใน
ค่ายแห่งคนอัสซีเรียเสียหนึ่ งแสนแปดหมื่นห้าพันคน และ
เมื่อคนลุกขึ้นในเวลาเช้ามืด ดูเถิด พวกเหล่านั ้นเป็นศพทัง้
นั ้น
เซนนาเคอริบกลับบ้านและถูกประหารชีวต
ิ
36 แล้ว เซนนาเคอริบกษั ตริย์แห่งอัสซีเรียก็ได้ยกไป และ
กลับบ้าน และอยูใ่ นนี นะเวห์ 37 และอยูม
่ าเมื่อท่านนมัสการ
ในนิ เวศของพระนิ สโรกพระของท่าน อัด รัม เมเลคและชา
เรเซอร์โอรสของท่านประหารท่านเสีย ด้วยดาบ และหนี ไป
ยัง แผ่น ดิน อาร์มีเนี ย และเอสารฮัด โดนโอรสของท่านขึ้น
ครอบครองแทนท่าน

20

เฮเซคียาห์ทรงประชวร แลว
้ หายเป็นปกติ (2 พศด 32:24)
ใน วัน เหล่า นั ้น เฮ เซ คี ยาห์ ทรง ประชวร ใกล้ จะ
สิน
้ พระชนม์ และ ผู้พยากรณ์ อิส ยาห์บุตร ชาย ของ อา
มอ ส เข้า มา เฝ้า พระองค์ และ ทูล พระองค์ว่า “พระ เย
โฮ วาห์ตรัสดัง นี้ ว่า ‘จง จัดการ บ้าน การเมือง ของ เจ้า
1
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ให้เรียบร้อย เจ้า จะ ต้อง ตาย เจ้า จะ ไม่ฟื้ น ’ ” 2 แล้ว เฮ เซ
คียาห์ทรงหันพระพักตร์เข้าข้างฝา และอธิษฐานต่อพระเย
โฮวาห์ว่า 3 “โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ขอวิงวอนต่อ
พระองค์ ขอทรงระลึกว่า ข้าพระองค์ดําเนิ นอยูต
่ ่อเบื้องพระ
พักตร์พระองค์ด้วยความจริงและด้วยใจที่เพียบพร้อม และ
ได้ กระทํา สิง่ ที่ ประเสริฐ ใน สาย พระเนตร ของ พระองค์ มา
อย่างไร” และเฮเซคี ยาห์ ทรงกันแสงอย่างปวดร้าว 4 และ
อยูมาก
่
่อนที่ อส
ิ ยาห์จะออกไปถึงลาน พระวจนะของพระเย
โฮวาห์ มาถึง ท่านว่า 5 “จงกลับ ไปบอกเฮเซคี ยาห์เจ้านาย
แห่ง ประชาชนของเราว่า พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของดาวิด
บรรพบุรุษ ของเจ้า ตรัสดัง นี้ ว่า ‘เราได้ยน
ิ คํา อธิษฐานของ
เจ้า แล้ว เรา ได้เห็น นํ้าตา ของ เจ้า แล้ว ดูเถิด เรา จะ รักษา
เจ้า ในวันที่ สามเจ้า จะขึ้น ไปยัง พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์
6 และเราจะเพิม
ิ ของเจ้าอีกสิบห้าปี เราจะช่วยเจ้าและ
่ ชีวต
เมืองนี้ พ้น จากมือ ของกษั ตริย์แห่งอัส ซีเรีย และจะป้องกัน
เมือง นี้ ไว้ เพื่อ เห็น แก่ เรา เอง และ เพื่อ เห็น แก่ดาวิด ผู้รับ
ใช้ของเรา’ ” 7 และอิส ยาห์ บอกว่า “เอาขนมมะเดื่อ มาอัน
หนึ่ ง” เขา ก็ เอา มา วาง ไว้ บน พระ ยอด นั ้น พระองค์จึง ทรง
หาย เป็น ปกติ 8 และ เฮ เซ คี ยาห์ ตรัส กับ อิส ยาห์ว่า “อะไร
จะเป็น หมายสําคัญ ว่า พระเยโฮวาห์ จะทรงรักษาข้าพเจ้า
และว่า ข้าพเจ้า จะได้ ข้น
ึ ไปยัง พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์
ในวันที่สาม ” 9 และอิส ยาห์ทูล ว่า “ต่อ ไปนี้ เป็น หมายสําคัญ
สําหรับ พระองค์ จากพระเยโฮวาห์ ที่พระเยโฮวาห์ จะทรง
กระทําตามที่พระองค์ทรงตรัสไว้ คือว่า จะให้เงาคืบหน้าไป
สิบ ขัน
้ หรือ ย้อนกลับ มาสิบ ขัน
้ ” 10 เฮเซคี ยาห์ ตรัส ตอบว่า
“เป็นการง่ายที่ เงาจะยาวออกไปอีก สิบ ขัน
้ แต่ให้เงาย้อน
11
กลับ มาสิบ ขัน
้ ต่างหาก” และอิส ยาห์ผู้พยากรณ์ ก็ร้องทูล
ต่อพระเยโฮวาห์ และพระองค์ทรงนําเงาย้อนกลับมาสิบขัน
้
ซึ่งเงานั ้นได้เลยไปในนาฬิกาแดดของอาหัส
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เฮเซคียาห์สําแดงคลังทรัพย์ทัง้ หมดของพระองค์ให้คน
จากบาบิโลนเห็น (2 พศด 32:27-31)
12

คราว นั ้น เบ โร ดัค บา ลา ดัน โอรส ของ บา ลา ดัน
กษั ตริย์แห่งบาบิโลนทรงส่งราชสารและเครือ
่ งบรรณาการ
มายัง เฮ เซ คี ยาห์ เพราะ พระองค์ ทรง ได้ ยินว่า เฮ เซ
คี ยาห์ ทรง ประชวร 13 และ เฮ เซ คี ยาห์ได้ทรง ต้อนรับ
เขา และ พระองค์ ทรง พา เขา ชม คลัง ทรัพย์ ทัง้ หมด ของ
พระองค์ ให้ชม เงิน ทองคํา และ เครือ
่ ง เทศ และ นํ้ามัน
ประเสริฐ และ คลัง พระแสง ของ พระองค์ทุกอ ย่าง ซึ่งมี
ใน ท้อง พระ คลัง ไม่มีสิ่ง ใด ที่ ใน พระราชวัง หรือ ใน ราช
อาณาจักร ของ พระองค์ ทัง้ สิน
้ ซึ่ง เฮ เซ คี ยาห์มิได้สําแดง
แก่เขา 14 แล้วอิส ยาห์ผู้พยากรณ์ ก็เข้า เฝ้า กษั ตริย์ เฮ เซ คี
ยาห์ และทูล พระองค์ว่า “คนเหล่า นี้ ทูล อะไรบ้าง และเขา
มาเฝ้า พระองค์แต่ ไหน ” และเฮเซคี ยาห์ตรัสว่า “เขาได้ มา
จากเมืองไกล จากบาบิโลน ” 15 ท่านทูล ว่า “เขาเห็น อะไร
ในพระราชวัง ของพระองค์บ้าง ” และเฮเซคี ยาห์ ตรัส ตอบ
ว่า “เขา เห็น ทุก อย่าง ใน วัง ของ เรา ไม่มีสิ่ง ใด ใน พระ คลัง
ของ เรา ซึ่ง เรา มิได้สําแดง แก่เขา ” 16 แล้วอิส ยาห์ ทูล เฮ เซ
คี ยาห์ว่า “ขอทรงฟัง พระวจนะของพระเยโฮวาห์ 17 ดูเถิด
วัน เวลากําลัง ย่างเข้า มาเมื่อ สรรพสิง่ ทัง้ สิน
้ ในวัง ของเจ้า
และ สิง่ ซึ่ง บรรพบุรุษ ของ เจ้า ได้ สะสม จนถึง ทุก วัน นี้ จะ
ต้อง ถูก เอา ไป ยัง บา บิโลน ไม่มีสิ่ง ใด เหลือ เลย พระ เย โฮ
วาห์ตรัสดัง นี้ แหละ 18 และลูก บางคนซึ่ง ถือ กําเนิ ด จากเจ้า
ผู้ซึ่ง เกิด มาแก่เจ้า จะถูก นํา เอาไป และเขาจะเป็น ขันทีใน
วัง ของกษั ตริย์แห่งบาบิโลน ” 19 แล้ว เฮเซคี ยาห์ ตรัส กับ อิส
ยาห์ว่า “พระวจนะของพระเยโฮวาห์ซ่ึงท่านกล่าวนั ้นก็ดีอยู่
” เพราะ พระองค์ดําริว่า “ก็ดีแล้วมิใช่หรือ ใน เมื่อมี ความ
อยูเ่ ย็นเป็นสุขและความจริงในวันเวลาของเรา”
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เฮเซคียาห์สิน
้ พระชนม์ (2 พศด 32:32-33)
20 ส่วน พระ ราช กิจ นอก นั ้น ของ เฮ เซ คี ยาห์ และ ยุทธ
พลัง ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ และที่พระองค์ทรงสร้างสระและ
รางระบายนํ้า นํา นํ้า เข้า มาในกรุ ง อย่างไร มิได้บันทึก ไว้ ใน
หนั งสือพงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศยูดาห์หรือ 21 และเฮ
เซคียาห์ทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และ
มนั สเสห์โอรสของพระองค์ข้น
ึ ครอบครองแทนพระองค์

21

1

มนัสเสห์ได้ครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พศด 33:1-9)

มนัส เสห์มีพระชนมายุสิบสองพรรษาเมื่อ พระองค์ เริม
่
ครอบครอง และพระองค์ ทรงครอบครองในกรุ ง เยรู ซาเล็ม
ห้าสิบห้าปี พระมารดาของพระองค์มีพระนามว่าเฮฟซีบาห์
2 และ พระองค์ ทรง กระทํา สิง
่ ที่ ชัว่ ร้าย ใน สาย พระเนตร
ของ พระ เย โฮ วาห์ ตาม การก ระ ทํา อัน น่า สะอิดสะเอียน
ของ ประชาชาติ ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์ ทรง ขับ ไล่ ออก ไป ให้ พ้น
หน้า ประชาชน อิสราเอล 3 เพราะ พระองค์ ทรง สร้าง ปูชนีย
สถาน สูง ซึ่ง เฮ เซ คี ยาห์ พระ ราช บิดา ของ พระองค์ ทรง
ทําลาย เสีย นั ้น ขึ้น ใหม่ และ พระองค์ ทรง สร้าง แท่น บูชา
สําหรับ พระ บา อัล และ ทรง สร้าง เสา รู ป เคารพ ดัง ที่อา
หับ กษั ตริย์แห่งอิส รา เอล ทรง กระทํา และ ทรง 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 วาห์ได้ตรัสว่า “เรา จะ บรรจุ นาม
ของ เรา ไว้ ใน เยรู ซาเล็ม” 5 และ พระองค์ได้สร้าง แท่น บูชา
สําหรับบรรดาบริวารแห่งฟ้าสวรรค์ ในลานทัง้ สองของพระ
นิ เวศ แห่ง พระ เย โฮ วาห์ 6 และ พระองค์ได้ทรง ถวาย โอรส
ของ พระองค์ให้ลุยไฟ ถือ ฤกษ์ ยาม การ ใช้เวทมนตร์ ทรง
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เจ้า เข้าผี และ พ่อ มด หมอผี พระองค์ทรง กระทํา ความ ชัว่
ร้าย เป็นอัน มาก ใน สาย พระเนตร ของ พระ เย โฮ วาห์ ซึ่ง
เป็นการยัว่ ยุให้พระองค์ทรงกริว้ โกรธ 7 ส่วนรู ป เคารพสลัก
จากเสารู ป เคารพที่พระองค์ทรงสร้างนั ้น พระองค์ทรงตัง้
ไว้ ใน พระ นิ เวศ คือ พระ นิ เวศ ที่ พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ ดา
วิด และ ซา โลม อน โอรส ของ พระองค์ว่า “ใน นิ เวศ นี้ และ
ใน เยรู ซาเล็ม ซึ่ง เรา ได้ เลือก ออก จาก ตระกูล ทัง้ สิน
้ ของ
8
อิสราเอล เรา จะ บรรจุ นาม ของ เรา ไว้เป็น นิ ตย์ เรา จะ
ไม่เป็น เหตุ ให้เท้า ของ อิสราเอล พเนจร ออก ไป จาก แผ่น
ดิน ซึ่ง เรา ได้ให้กับ บรรพบุรุษ ของ เขา อีก ถ้า เขา เพียง แต่
ระมัดระวังที่จะกระทําตามทุกอย่างซึ่งเราได้บัญชาเขา และ
ตามราชบัญญัติทัง้ สิน
้ ซึ่ง โมเสสผู้รับ ใช้ของเราบัญชาเขา”
9 แต่เขามิได้ฟัง และมนั ส เสห์ได้ชักจูง เขาให้ กระทํา ชัว
่ มาก
ยิง่ ไป กว่า บรรดา ประชาชาติ ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์ ทรง ทําลาย
เสียต่อหน้าประชาชนอิสราเอลได้เคยกระทําแล้วเสียอีก
พระเจ้าทรงเตือนเรือ
่ งความชัว่ ร้ายของมนั สเสห์

10 และพระเยโฮวาห์ตรัสโดยเหล่าผู้พยากรณ์ ผู้รบ
ั ใช้ของ

พระองค์ว่า 11 “เพราะมนั ส เสห์กษั ตริยแห่
์ งยู ดาห์ได้กระทํา
การอัน น่า สะอิดสะเอียนเหล่า นี้ และได้ประพฤติชัว่ ร้ายยิง่
กว่า สิง่ ทัง้ ปวงที่ คนอาโมไรต์ได้กระทํา ผู้ซึ่ง อยูมาก
่
่อ นพระ
องค์ และ ได้ ทรง กระทํา ให้ยูดาห์ ทําบาป ด้วย รู ป เคารพ ทัง้
หลาย ของ พระองค์อีก ด้วย 12 เพราะ ฉะ นั ้น พระ เย โฮ วาห์
พระเจ้า แห่งอิส ราเอลตรัสดัง นี้ ว่า ‘ดูเถิด เรากําลัง นํา เหตุ
ร้ายมาถึง เยรู ซาเล็ม และยู ดาห์ อย่างที่ผู้ใดซึ่ง ได้ยน
ิ แล้ว หู
ทัง้ สองของเขาจะซ่า ไป 13 และเราจะเอาเชือกอย่างที่ วัด
กรุ ง สะมาเรีย ขึง เหนื อ กรุ ง เยรู ซาเล็ม และใช้ ลูกดิ่ งอย่างที่
วัด ราชวงศ์ อา หับ และ เรา จะ ล้าง เยรู ซาเล็ม อย่าง เขา ล้าง
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ชาม ล้างและพลิก ควํา่ 14 และเราจะทอดทิง้ มรดกส่วนที่
เหลือของเรา และมอบเขาไว้ในมือศัตรู ของเขา และเขาทัง้
หลายจะเป็น เหยื่อ และเป็น ของริบ ของศัตรู ทัง้ สิน
้ ของเขา
15 เพราะ เขา ได้ กระทํา สิง
่ ที่ ชัว่ ร้าย ใน สายตา ของ เรา และ
ได้ยัว่ ยุให้เรา โกรธ ตัง้ แต่วัน ที่บรรพบุรุษ ของ เขา ออก จาก
อียป
ิ ต์ กระทัง่ ถึงทุกวันนี้ ’ ”
มนัส เสห์ ผู้กระทํา ให้ โลหิต ตก สิน
้ พระชนม์ (2 พศด
33:18-20)
16 ยิง
่ กว่า นั ้น มนั ส เสห์ได้ทรง กระทํา ให้ โลหิต ที่ไร้ความ
ผิด ตกเป็นอัน มาก จนเต็ม เยรู ซาเล็ม จากปลายข้างหนึ่ ง ถึง
ปลายอีกข้างหนึ่ ง นอกเหนื อจากบาปที่พระองค์ทรงกระทํา
ให้ยูดาห์ ทํา ด้วย โดยประพฤติสิ่ง ที่ ชว
ั ่ ร้ายในสายพระเนตร
17
ของพระเยโฮวาห์ ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของมนั ส เสห์
และบรรดาสิง่ ซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา และบาปซึ่ง พระองค์
ทรงกระทํา มิได้บันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดารแห่งกษั ตริย์
ประเทศยู ดาห์หรือ 18 และมนั ส เสห์ ทรงล่วงหลับ ไปอยู่ กับ
บรรพบุรุษ ของ พระองค์ และ เขา ฝัง ไว้ ใน พระ อุทยาน ริม
พระราชวังของพระองค์ ในสวนของอุสซา และอาโมนโอรส
ของพระองค์ได้ขึ้นครอบครองแทนพระองค์
อาโมนได้ครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พศด 33:20-23)
19 อาโมนมี พระชนมายุยี่สิบสองพรรษาเมื่อ พระองค์ เริม
่
ครอบครอง และพระองค์ ทรงครอบครองในกรุ ง เยรู ซาเล็ม
สอง ปี พระมารดา ของ พระองค์มีพระนาม ว่า เม ชุลเล เมท
บุตรสาวของฮารู ส ชาวโยทบาห์ 20 และพระองค์ ทรงกระทํา
สิง่ ที่ ชว
ั ่ ร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ อย่างมนั ส
เสห์บิดาของพระองค์ได้ทรงกระทํา 21 พระองค์ทรงดําเนิ น
ใน ทาง ทัง้ สิน
้ ซึ่งบิ ดา ของ พระองค์ ทรง ดําเนิ น และ ปรน
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นิ บัติรู ป เคา รพ ซึ่งบิ ดา ของ พระองค์ ทรง ปรน นิ บัติ และ
นมัสการรู ป เหล่า นั ้น 22 พระองค์ทรงทอดทิง้ พระเยโฮวาห์
พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพระองค์ และมิได้ทรงดําเนิ นใน
มรรคาของพระเยโฮวาห์
อา โมน สิน
้ พระชนม์ โย สิ ยาห์ได้ครอบ ครอง แทน
พระองค์ (2 พศด 33:24-25)
23 และ ข้าราชการ ของ อา โมน ได้ ร่วม กัน คิด กบฏ
ต่อ พระองค์ และ ประ หา รกษั ตริย์ ใน พระราชวัง ของ
พระองค์เสีย 24 แต่ประชาชน แห่ง แผ่น ดิน ได้ ประหาร ทุก
คนที่ รว่ มกัน คิด กบฏต่อ กษั ตริย์ อาโมน และประชาชนแห่ง
แผ่น ดิน ได้ ตัง้ โย สิ ยาห์ โอรส ของ พระองค์ให้เป็นก ษั ตริย์
แทน พระองค์ 25 ส่วน พระ ราช กิจ นอก นั ้น ของ อา โมน ซึ่ง
พระองค์ ทรง กระทํา มิได้บันทึก ไว้ ใน หนั งสือ พงศาวดาร
แห่ งกษั ตริย์ ประเทศยู ดาห์หรือ 26 และเขาฝัง ไว้ ในอุโมงค์
ของ พระองค์ ใน สวน ขอ งอุส ซา และ โย สิ ยาห์ โอรส ของ
พระองค์ได้ครอบครองแทนพระองค์

22

โยสิยาห์ได้ครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พศด 34:1)
1 โยสิ ยาห์มีพระชนมายุ แปดพรรษาเมื่อ เริม
่ ครอบครอง
และพระองค์ ทรงครอบครองในกรุ ง เยรู ซาเล็ม สามสิบ เอ็ด
ปี พระมารดาของพระองค์มีพระนามว่า เยดี ดาห์บุตรสาว
ของ อา ดา ยาห์ ชาว โบ ส คาท 2 และ พระองค์ได้ทรง กระทํา
สิง่ ที่ถูก ต้อง ใน สาย พระเนตร ของ พระ เย โฮ วาห์ และ ทรง
ดําเนิ น ใน มรรคา ทัง้ สิน
้ ของ ดา วิด บรรพบุรุษ ของ พระองค์
และมิได้ทรงหันไปทางขวามือหรือซ้ายมือ
การซ่อมแซมพระวิหาร (2 พศด 34:8-13)
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3

และอยู่ มาในปีที่สิบแปดแห่ง รัช กาลกษั ตริย์ โยสิ ยาห์
กษั ตริยทรง
์
ใช้ ชา ฟาน บุตร ชาย อา ซา ลิ ยาห์ บุตร ชาย เม ชุ
ล ลาม ราช เลขา ไป ยัง พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ วาห์ รับสัง่
ว่า 4 “จง ขึ้น ไป หา ฮิ ล คี ยาห์ มหา ปุโรหิต เพื่อ ให้ท่าน รวม
เงิน ซึ่ง เขา นํา เข้า มา ใน พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ วาห์ ซึ่ง ผู้
รักษา ธรณี ประตูได้เก็บ จาก ประชาชน 5 และ ให้ มอบ ไว้ ใน
มือ ของ คน งาน ผู้ดูแล พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ วาห์ และ
ให้ เขา จ่าย แก่ คน งาน ผู้ที่ อยู่ ณ พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ
วาห์ ที่ทําการซ่อมแซมพระนิ เวศอยู่ 6 คือ ให้แก่ช่างไม้ และ
แก่ช่างก่อสร้าง และแก่ช่างปูน ทัง้ สําหรับ ซื้อ ตัวไม้ และหิน
สกัด เพื่อ ซ่อมแซม พระ นิ เวศ” 7 แต่ไม่ ได้ขอบัญ ชี จาก เขา
เรือ
่ ง เงินที่ จ่าย ใส่ มือ ของ เขา เพราะ เขา กระทํา ด้วย ความ
สัตย์ซื่อ
15)

8

พวกเขาได้พบพระราชบัญญัติของโมเสส (2 พศด 34:14-

และ ฮิ ล คี ยาห์ มหา ปุโรหิต พูดกับ ชา ฟาน ราช เลขา ว่า
“ข้าพเจ้า ได้ พบ หนั งสือ พระ ราช บัญญัติใน พระ นิ เวศ ของ
พระเยโฮวาห์” และฮิ ล คี ยาห์ได้มอบหนั งสือ นั ้น ให้ ชาฟาน
และ ท่าน ก็อ่าน 9 และ ชา ฟาน ราช เลขา ได้เข้า เฝ้า กษั ตริย์
และทูลรายงานต่อกษั ตริย์อีกว่า “ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ได้เท
เงินที่ พบ ใน พระ นิ เวศ ออก และ ได้ มอบ ไว้ ใน มือ ของ คน
งาน ผู้ดูแล พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ วาห์” 10 แล้ว ชา ฟาน
ราชเลขาได้ ทูล กษั ตริย์ว่า “ฮิ ล คี ยาห์ปุโรหิต ได้ มอบหนั งสือ
แก่ ข้า พระองค์ ม้วนหนึ่ ง” และชาฟานก็ อา่ นถวายกษั ตริย์
11 และอยู่ มาเมื่อ กษั ตริย์ได้ฟัง ถ้อยคํา ของหนั งสือ แห่ง พระ
ราชบัญญัติ พระองค์ทรงฉี ก ฉลองพระองค์ 12 และกษั ตริย์
ทรง บัญชา ฮิ ล คี ยาห์ปุโรหิต และ อา หิคัม บุตร ชาย ชา ฟาน
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และอัคโบร์บุตรชายมีคายาห์ และชาฟานราชเลขา และอา
สายาห์ผู้รบ
ั ใช้ของกษั ตริย์ รับสัง่ ว่า 13 “จงไปทูล ถามพระ
เยโฮวาห์ให้เรา ให้ประชาชนและให้ยูดาห์ ทัง้ หมดเกี่ยวกับ
ถ้อยคํา ในหนั งสือ นี้ ที่ได้พบ เพราะว่า พระพิโรธของพระเย
โฮวาห์ซ่ึงพลุ่งขึ้นต่อเราทัง้ หลายนั ้นใหญ่หลวงนั ก เพราะว่า
บรรพบุรุษ ของเรามิได้เชื่อ ฟัง ถ้อยคํา ของหนั งสือ นี้ กระทํา
ทุก สิง่ ซึ่ง เขียนไว้เกี่ย วกับ เราทัง้ หลาย” 14 ฮิ ล คี ยาห์ปุโรหิต
และอาหิคัม และอัค โบร์ และชาฟาน และอาสายาห์ ได้ไป
หาฮุ ลดาห์ หญิง ผู้พยากรณ์ ภรรยาของชัลลูม บุตรชายของ
ทิ กวา ห์บุตร ชาย ฮารฮัสผู้ดูแล ตู้เสื้อ (เวลา นั ้น นาง อยู่ ใน
เยรู ซาเล็มแขวงสอง) และเขาทัง้ หลายได้สนทนากับนาง
คําพยากรณ์ ของนางฮุลดาห์ (2 พศด 34:22-28)

15 และนางตอบพวกเขาว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิส

รา เอลตรัสดัง นี้ ว่า ‘จง บอก ชาย คน ที่ใช้พวก เจ้า มา หา เรา
นั ้นว่า 16 “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด เราจะนําเหตุรา้ ย
มาเหนื อสถานที่นี้ และเหนื อชาวเมืองนี้ ตามบรรดาถ้อยคํา
ในหนั งสือ ซึ่ง กษั ตริย์แห่งยู ดาห์ได้อ่านนั ้น 17 เพราะเขาทัง้
หลาย ได้ ทอด ทิง้ เรา และ ได้ เผา เครือ
่ ง หอม ถวาย พระ อื่น
เพื่อ เขาจะได้ กระทํา ให้ เราโกรธด้วยผลงานทัง้ สิน
้ แห่งมือ
ของเขา เพราะฉะนั ้น ความพิโรธของเราจึง จะพลุ่ง ขึ้น ต่อ
สถาน ที่นี้ และ จะ ดับ เสีย ไม่ได้ ” 18 แต่ฝ่า ยกษั ตริย์แห่ง ยู
ดาห์ผู้ได้ส่ง เจ้า มาถามพระเยโฮวาห์นั ้น เจ้าจงไปบอกเขา
ว่า “พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า แห่งอิส รา เอลตรัสดัง นี้ ว่า เกี่ย
วกับเรือ
่ งถ้อยคําที่เจ้าได้ยิน 19 เพราะจิตใจของเจ้าอ่อนโยน
และเจ้า ได้ ถ่อมตัว ลงต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ เมื่อ เจ้า
ได้ยน
ิ เรากล่าวต่อ ต้านสถานที่นี้ และต่อ ต้านชาวเมืองนี้ ว่า
เขาจะต้อ งกลายเป็นที่ รกร้างและที่ถูกสาป และเจ้า ได้ ฉีก
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เสื้อและร้องไห้ต่อหน้าเรา เราก็ได้ยินเจ้าแล้วด้วย พระเยโฮ
วาห์ตรัสดัง นี้ แหละ 20 เพราะฉะนั ้น ดูเถิด เราจะรวบเจ้า ไป
ไว้กับบรรพบุรุษของเจ้า และเจ้าจะถูกรวบไปยังอุโมงค์ของ
เจ้าอย่างสันติ และตาของเจ้าจะไม่เห็นเหตุรา้ ยทัง้ สิน
้ ซึ่งเรา
จะนํา มาเหนื อ ที่นี้ ” ’ ” และเขาทัง้ หลายก็ได้นํา ถ้อยคํา เหล่า
นั ้นมาทูลกษั ตริย์อีก

23

30)

การอ่านพระราชบัญญัติให้ประชาชนฟัง (2 พศด 34:29-

1

แล้ วกษั ตริย์ ทรง ใช้ และ บรรดา ผู้ใหญ่ของ ยู ดาห์ และ
เยรู ซาเล็ม ได้ มาชุมนุมกับ พระองค์ 2 และกษั ตริย์ เสด็จ ขึ้น
ไปยังพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และคนยูดาห์ทัง้ สิน
้ และ
บรรดา ชาว กรุ ง เยรู ซาเล็ม พร้อม กับ พระองค์ และ ปุโรหิต
และผู้พยากรณ์ และประชาชนทัง้ ปวงทัง้ เล็กและใหญ่ และ
พระองค์ ทรง อ่าน ถ้อยคํา ทัง้ หมด ใน หนั งสือ พันธ สัญญา
ซึ่ง ได้ พบ ใน พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ วาห์ให้เขา ฟัง 3 และ
กษั ตริย์ทรงประทับยืนข้างเสา และทรงกระทําพันธสัญญา
ต่อ พระ พักตร์ พระ เย โฮ วาห์ว่า จะ ดําเนิ น ตาม พระ เย โฮ
วาห์ และรักษาพระบัญญัติ พระโอวาทและกฎเกณฑ์ ของ
พระองค์ ด้วย สุด พระ จิต สุด พระทัย ของ พระองค์ จะ ปฏิ
บัติตามถ้อยคํา ของพันธสัญญานี้ ซึ่ง เขียนไว้ ในหนั งสือ นี้
และประชาชนทัง้ ปวงก็เข้าส่วนในพันธสัญญานั ้น
โยสิยาห์นําคนอิสราเอลในการปฏิรู ปใหม่ (2 พศด 34:33)
และ กษั ตริย์ ทรง บัญชา ฮิ ล คี ยาห์ มหา ปุโรหิต และ
พวกปุ โรหิตรอง และผู้ รก
ั ษาธรณี ประตู ให้นํา เครือ
่ งใช้ ทัง้
สินที
้ ่ ทํา ขึ้น สําหรับ พระ บา อัล สําหรับ เสา รู ป เคารพ และ
4
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สําหรับ บรรดาบริวารของฟ้า สวรรค์ ออกมาจากพระวิหาร
ของ พระ เย โฮ วาห์ พระองค์ทรง เผา เสีย ที่ ภายนอก กรุ ง
เยรู ซาเล็ม ใน ทุ่ง นา แห่ง ขิด โรน และ ขน มูล เถ้า ของ มัน
ไป ยัง เบธ เอล 5 และ พระองค์ ทรง กําจัด ปฏิมากร ปุโรหิต
ผู้ซึ่งบรรดากษั ตริย์แห่งยูดาห์ได้สถาปนา ให้เผาเครือ
่ งหอม
ใน ปูชนีย สถาน สูง ที่ หัว เมือง แห่ง ยู ดาห์ และ รอบๆ กรุ ง
เยรู ซาเล็ม ทัง้ คนเหล่านั ้นที่เผาเครือ
่ งหอมถวายพระบาอัล
ถวายดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และหมู่ ดาวประจํา ราศี และ
บริวารทัง้ สิน
้ ของ ฟ้า สวรรค์ 6 และ พระองค์ ทรง นํา เสา รู ป
เคารพ ออก มา จาก พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ วาห์ ภายนอก
เยรู ซาเล็ม ถึง ลํา ธาร ขิด โรน และ เผา เสีย ที่ ลํา ธาร ขิด โรน
และทรงทุบ ให้ เป็น ผงคลี และเหวีย
่ งผงคลี นั้น ลงบนหลุม
7
ศพ ของ คน สามัญ และ พระองค์ ทรง ทําลาย เรือน กะเทย
ซึ่ง อยู่ ข้าง พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ วาห์เสีย เป็นที่ที่ผู้หญิง
ทอม่านสําหรับ เสารู ป เคารพ 8 และพระองค์ ทรงให้ปุโรหิต
ทัง้ หมด ออก จาก หัว เมือง ยู ดาห์ และ ทรง กระทํา ให้ปูชนีย
สถาน สูง เสีย ความ ศักดสิ
ิ์ ทธิ์ คือ ที่ที่ปุโรหิต ได้ เผา เครือ
่ ง
หอม ตัง้ แต่เมือง เก บา ถึง เบ เอ อร์เช บา และ พระองค์ ทรง
ทําลาย ปูชนีย สถาน สูง ของ ประตูเมือง ซึ่ง อยู่ ตรง ทาง เข้า
ประตู โย ชู วา ผู้ ว่า ราชการ เมือง ซึ่ง อยู่ ทาง ซ้าย มือ ที่ประตู
เมือง 9 ถึง อย่างไรก็ดีปุโรหิต แห่ง ปูชนีย สถานสูงมิได้ขึ้น ไป
ยัง แท่น บูชา แห่ง พระ เย โฮ วาห์ ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม แต่เขา
ทัง้ หลาย กิน ขนมปัง ไร้ เชื้อ ท่ามกลาง พวก พี่ น้ อง ของ เขา
เอง 10 และ ทรง กระทํา ให้ โท เฟท เสีย ความ ศักดสิ
ิ์ ทธิ์ คือ
ที่ที่หุบเขา บุตร แห่ง ฮิ น โนม เพื่อ จะ ไม่มีผู้ใด ถวาย บุตร
ชาย หญิง ของ ตน ให้ลุย ไฟ ต่อ พระ โม เลค 11 และ พระองค์

2 พงศ์กษั ตริย์ 23:12

81

2 พงศ์กษั ตริย์ 23:17

ทร งกําจัดม้า ซึ่ง บร รดากษั ตริย์แห่ง ยู ดาห์ได้ถวาย แก่ดวง
อาทิตย์ ที่ตรงทางเข้า พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ข้างห้อง
นาธันเมเลคข้าราชสํานั ก ซึ่งอยูใ่ นบริเวณ และพระองค์ทรง
เผารถรบของดวงอาทิตย์เสียด้วยไฟ 12 และแท่นบนหลังคา
ห้องชัน
้ บนของอาหัส ซึ่ง บรรดากษั ตริย์ ของยู ดาห์ได้สร้าง
ไว้ และแท่น บูชาซึ่ง มนั ส เสห์ได้สร้างไว้ ในลานทัง้ สองของ
พระ นิ เวศ แห่ง พระ เย โฮ วาห์ กษั ตริยทรง
์
ดึง ลง มา ให้ หัก
เสีย ที่นั ่น และทรงเหวีย
่ งผงคลี ของมัน ลงไปในลํา ธารขิด
โรน 13 และกษั ตริย์ ทรงกระทํา ให้ปูชนีย สถานสูง ซึ่ง อยูหน
่ ้า
กรุ ง เยรู ซาเล็ม เสีย ความ ศักดสิ
ิ์ ทธิ์ ซึ่ง อยู่ ทาง มือขวา ของ
ภูเขา พินาศ ซึ่ง ซา โลม อ นกษั ตริย์แห่งอิส รา เอล ได้ สร้าง
สําหรับ พระ อัช โท เรท สิง่ น่า สะอิดสะเอียน ของ คน ไซ ดอน
และ สําหรับ พระ เค โมช สิง่ น่า สะอิดสะเอียน ของ คน โม อับ
และสําหรับ พระมิล โคมสิง่ น่า สะอิดสะเอียนของชนอัม โมน
14 และพระองค์ ทรงทุบ เสาศักดสิ
ิ์ ทธิเป็
์ น ชิน
้ ๆ และตัด เหล่า
เสารู ป เคารพลงเสีย และเอากระดูก มนุษย์ ถมที่นั ้น 15 ยิง่
กว่า นั ้นอีก แท่น บูชา ที่ เบธ เอล ปูชนีย สถาน สูง ซึ่ง เย โร โบ
อัม บุตรชายเนบัท ได้ ตัง้ ไว้ ผู้ซึ่ง กระทํา ให้ อส
ิ ราเอลทําบาป
ด้วย พระองค์ทรงรือ
้ แท่นบูชากับปูชนียสถานสูงนั ้นลงและ
ทรงเผาปูชนีย สถานสูง นั ้น บดให้ เป็น ผงคลี และพระองค์
ทรง เผา เสา รู ป เคารพ เสีย ด้วย 16 และ เมื่อ โย สิ ยาห์ ทรง
หัน พระพักตร์ พระองค์ทอดพระเนตรอุโมงค์ ฝัง ศพอยู่ บน
ภูเขา และพระองค์ ทรงใช้ให้ไปเอากระดูก ออกมาเสีย จาก
อุโมงค์ และ เผา เสียบน แท่ นบูชา และ ทรง กระทํา ให้ เสีย
ความศักดสิ
ิ์ ทธิ์ ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ซ่ึงคนแห่ง
พระเจ้าได้ป่าวร้องไว้ ผู้ซึ่งป่าวร้องถึงสิง่ เหล่านี้ 17 แล้วพระ
องค์ ตรัสว่า “อนุสาวรียที
์ ่เรามองเห็น ข้างโน้ น คือ อะไร” คน
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เมือง นั ้นก็ ทูล พระองค์ว่า “เป็นอุ โมง ค์ ฝัง ศพ ของ คน แห่ง
พระเจ้า ผู้ มา จาก ยู ดาห์ และ ได้ ป่าว ร้อง ถึง สิง่ เหล่า นี้ ซึ่ง
พระองค์ได้ทรงกระทํา ต่อ แท่น บูชาที่ เบธเอล” 18 และพระ
องค์ ตรัสว่า “ให้เขา อยูที
่ ่นั ่น แหละ อย่า ให้ผู้ใด ย้าย กระดูก
ของ เขา” เขา ทัง้ หลาย จึง ทิง้ กระดูก ของ เขา ไว้ อย่าง นั ้น
พร้อม กับ กระดูก ของ ผู้พยากรณ์ ผู้ออก มา จาก สะ มา เรีย
19 โยสิยาห์ทรงกําจัดนิ เวศทัง
้ สิน
่
้ ของปูชนียสถานสูงที่อยูใน
หัว เมืองสะมาเรีย ซึ่ง บรรดากษั ตริย์แห่งอิส ราเอลได้ ทรง
สร้างไว้กระทําให้พระเยโฮวาห์ทรงกริว้ พระองค์ทรงกระทํา
ต่อ ที่เหล่านั ้น ตามทุก อย่างที่พระองค์ทรงกระทํา ที่ เบธเอล
20 และพระองค์ทรงประหารปุโรหิตทัง
้ ปวงแห่งปูชนียสถาน
สูง ซึ่ง อยูที
่ ่นั ่น เสียบนแท่ นบูชา และเผากระดูก คนเสียบน
นั ้น แล้วพระองค์ก็เสด็จกลับกรุ งเยรู ซาเล็ม
การถือเทศกาลปัสกา (2 พศด 35:1-19)

และ กษั ตริย์ ทรง บัญชา ประชาชน ทัง้ ปวง ว่า “จง ถือ
เทศกาลปัส กาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า ดัง
ที่เขียนไว้ในหนั งสือ พันธสัญญานี้ ” 22 เพราะว่า เทศกาลปัส
กาอย่างนี้ มิได้ถือกัน มาตัง้ แต่สมัย ผู้วินิจฉั ย ผู้ที่ครอบครอง
อิสราเอล หรือ ระหว่าง สมัย บร รดากษั ตริย์แห่งอิส รา เอ ล
หรือ กษั ตริย์แห่ง ยู ดาห์ 23 แต่ในปีที่สิบ แปด แห่ง รัช กาล
กษั ตริย์ โย สิ ยาห์ได้ถือ เท ศกาลปัส กา นี้ ถวาย แด่ พระ เย โฮ
วาห์ ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม 24 ยิง่ กว่า นั ้นอีก โย สิ ยาห์ได้กําจัด
คนทรง และ แม่มด และ เท รา ฟิม และ รู ป เคารพ และ
บรรดา สิง่ น่า สะอิดสะเอียน ซึ่ง เห็นกัน อยู่ ใน แผ่น ดิน ยู
ดาห์ และ ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม เพื่อ พระองค์ จะ ทรง สถาปนา
ถ้อยคํา แห่ง พระ ราช บัญญัติซึ่ง เขียน อยู่ ใน หนั งสือ ที่ ฮิ ล คี
21
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ยาห์ปุโรหิต ได้ พบ ใน พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ วาห์ 25 ก่อน
พระองค์หามีกษั ตริยองค์
์
ใด เหมือน พระองค์ไม่ ผู้ซึ่ง หัน หา
พระ เย โฮ วาห์ ด้วย สุด พระ จิต สุด พระทัย และ ด้วย สิน
้ สุด
พระกําลัง ตามพระราชบัญญัติทัง้ สิน
้ ของโมเสส หรือผู้ที่เกิ
ดมา ทีหลัง พระองค์ ก็ไม่มีใคร เหมือน พระองค์ 26 ถึง กระ
นั ้น พระ เย โฮ วาห์มิได้ทรง หัน จาก พระพิโรธ อัน แรง กล้า
และ ยิง่ ใหญ่ ของ พระองค์ พระพิโรธ ของ พระองค์ได้พลุ่ง
ขึ้น ต่อ ยู ดาห์ ด้วย การก ระ ทํา ทัง้ สิน
้ ของ มนั ส เสห์ อัน เป็น
เหตุให้พระองค์ทรง พระพิโรธ 27 และ พระ เย โฮ วาห์ตรัสว่า
“เราจะให้ยูดาห์ออกเสียจากสายตาของเราด้วย ดังที่เราได้
กระทําให้อส
ิ ราเอลออกเสีย และเราจะเหวีย
่ งเมืองนี้ ซ่ึงเรา
ได้ เลือกออกไปเสีย คือเยรู ซาเล็ม กับนิเวศซึ่งเราได้ บอกว่า
‘นามของเราจะอยูที
่ ่นั่น’ ”
กษั ตริยโยสิ
์
ยาห์สิน
้ พระชนม์ (2 พศด 35:20-27)
28

ส่วน พระ ราช กิจ นอก นั ้น ของ โย สิ ยาห์ และ บรรดา
สิง่ ซึ่ง พระองค์ ทรง กระทํา มิได้บันทึก ไว้ ใน หนั งสือ
พงศาวดาร แห่ งกษั ตริย์ ประเทศ ยู ดาห์หรือ 29 ใน สมัย
ของ พระองค์ ฟาโรห์เน โคก ษั ตริย์ ของ อียป
ิ ต์ เสด็จ ขึ้น
ไป ยัง กษั ตริย์แห่งอัส ซีเรีย ถึง แม่ นํ้า ยู เฟ รติ ส กษั ตริยโย
์
สิ ยาห์ เสด็จ ไป ปะทะ พระองค์ และ เมื่อ ฟาโรห์ เน โค
ทรง เห็น พระองค์ก็ประหาร พระองค์เสียที่ เมือง เม กิด โด
30 ข้าราชการของพระองค์ก็นํา พระศพใส่ รถรบไปจากเมือง
เมกิด โด และนํา มายัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม และฝัง ไว้ ในอุโมงค์
ของ พระองค์ และ ประชาชน แห่ง แผ่น ดิน นั ้นก็ รับ เย โฮ อา
หาส โอรส โย สิ ยาห์เจิมท่าน ไว้ และ ตัง้ ท่าน ให้ เป็นก ษั ตริย์
แทนราชบิดาของท่าน
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ฟาโรห์ปลด กษั ตริย์เย โฮ อา หาส ออก จาก ราช สมบัติ (2
พศด 36:1-2)
31

เย โฮ อา หาส มี พระ ชนมายุยี่สิบ สาม พรรษา เมื่อ
พระองค์ ทรง เริม
่ ครอบ ครอง และ พระองค์ ทรง ครอบ
ครอง ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม สาม เดือน พระมารดา ของ
พระองค์มีพระนาม ว่า ฮามุ ทา ลบุต รสาว ของ เยเร มีย์ ชาว
ลิ บนาห์ 32 และ พระองค์ ทรง กระทํา สิง่ ที่ ชัว่ ร้าย ใน สาย
พระเนตร ของ พระ เย โฮ วาห์ ตาม ทุก สิง่ ซึ่ง บรรพบุรุษ ของ
พระองค์ได้กระทํา 33 และ ฟาโรห์ เน โค ก็ จับ พระองค์ ขัง
ไว้ที่ริบ ลาห์ ในแผ่น ดิน ฮามั ท เพื่อมิให้พระองค์ครอบครอง
ในเยรู ซาเล็ม และกําหนดบรรณาการจากแผ่น ดิน นั ้น เป็น
เงินหนึ่ งร้อยตะลันต์ และทองคําหนึ่ งตะลันต์
เยโฮยาคิมครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พศด 36:4-5)
34

และ ฟาโรห์ เน โค ทรง ตัง้ เอ ลี ยาคิ ม โอรส โย สิ ยาห์
เป็นกษั ตริย์ แทนโยสิ ยาห์บิดาของท่าน และเปลี่ยนชื่อ ของ
ท่านเป็น เยโฮยาคิ ม แต่ได้พาเยโฮอาหาสไปเสีย และท่า
นมาถึงอียป
ิ ต์และสิน
ิ เสียที่นั ่น 35 และเยโฮยาคิมก็มอบ
้ ชีวต
เงินและทองคําแก่ฟาโรห์ แต่พระองค์ทรงเก็บภาษี จากชาว
แผ่น ดิน เพื่อ มอบเงิน ตามบัญชาของฟาโรห์ พระองค์ทรง
เร่งรัด เอา เงิน และ ทองคํา ของ ประชาชน แห่ง แผ่น ดิน นั ้น
จากทุก คนตามการประเมิน เพื่อ มอบแก่ฟาโรห์เนโค 36 เย
โฮยาคิ ม มี พระชนมายุยี่สิบห้า พรรษาเมื่อ พระองค์ ทรงเริม
่
ครอบ ครอง และ พระองค์ ทรง ครอบ ครอง ใน กรุ ง เย รู ซา
เล็มสิบเอ็ด ปี พระมารดาของพระองค์มีพระนามว่า เศบูด
าห์บุตรสาวเปดายาห์ ชาวรู มาห์ 37 และพระองค์ ทรงกระทํา
สิง่ ที่ ชว
ั ่ ร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตามทุก สิง่
ซึ่งบรรพบุรุษของพระองค์ได้ทรงกระทํา
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เยโฮยาคิมรับใช้เนบูคัดเนสซาร์ (2 พศด 36:6-7)
1 ในรัชกาลของพระองค์ เนบู คัด เนสซาร์กษั ตริยแห่
์ งบา
บิ โลน ยก ขึ้น มา และ เย โฮ ยาคิ ม เป็น คนใช้ ของ พระองค์
สามปี แล้วท่านก็กลับกบฏต่อพระองค์ 2 และพระเยโฮวาห์
ทรงใช้ พวกคนเคลเดีย และพวกคนซีเรีย และพวกคนโม
อับ และพวกคนอัม โมนมาต่อ สู้ กับท่าน และทรงใช้ เขาทัง้
หลาย ไป ต่อสู้ยูดาห์ เพื่อ จะ ทําลาย เสีย ตามพ ระ วจนะ ของ
พระ เย โฮ วาห์ ซึ่ง พระองค์ ตรัส โดย บรรดา ผู้พยากรณ์ ผู้รบ
ั
3
ใช้ของพระองค์ แท้จริงเหตุการณ์ นี้ เกิดขึ้นกับยูดาห์ตามพ
ระ บัญชา ของ พระ เย โฮ วาห์ เพื่อ จะ ให้ เขา ออก ไป เสีย จาก
สายพระเนตรของพระองค์ เพราะบรรดาบาปของมนั สเสห์
ตามทุก อย่างซึ่ง พระองค์ได้ทรงกระทํา 4 และเพราะโลหิต
ที่ไร้ความ ผิด ซึ่ง ท่าน ได้ทําให้หลัง่ นั ้น ด้วย เพราะ ท่าน ได้
กระทํา ให้ โลหิต ไร้ ความ ผิด ตก เต็ม เยรู ซาเล็ม และ พระ เย
โฮวาห์ไม่ทรงอภัย 5 ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของเยโฮยาคิ
ม และ บรรดา สิง่ ซึ่ง พระองค์ ทรง กระทํา มิได้บันทึก ไว้ ใน
หนั งสือพงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศยูดาห์หรือ
เยโฮยาคิมสิ้นพระชนม์ รัชสมัยของเยโฮยาคีน (2 พศด
36:8-9)
6 เย โฮ ยาคิ ม จึง ทรง ล่วง หลับ ไป อยู่ กับ บรรพบุรุษ ของ
พระองค์ และเยโฮยาคี น โอรสของพระองค์ ข้น
ึ ครอบครอง
7
แทนพระองค์ และกษั ตริย์แห่งอียป
ิ ต์มิได้ทรงยกออกมา
จากแผ่นดินของพระองค์อีก เพราะกษั ตริย์แห่งบาบิโลนได้
ยึด แดนทัง้ สิน
ิ ต์ตัง้ แต่แม่น้าํ อียป
ิ ต์
้ ซึ่ง เป็น ของกษั ตริย์อียป
ถึง แม่ นํ้า ยู เฟ รติ ส 8 เย โฮ ยา คีนมี พระ ชนมายุสิบ แปด
พรรษาเมื่อ พระองค์ ทรงเริม
่ ครอบครอง และพระองค์ ทรง
ครอบ ครอง ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม สาม เดือน พระมารดา ของ
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พระองค์มีพระนามว่า เนหุช ทาบุตรสาวของเอลนาธัน ชาว
เยรู ซาเล็ม 9 และ พระองค์ ทรง กระทํา สิง่ ที่ ชัว่ ร้าย ใน สาย
พระเนตร ของ พระ เย โฮ วาห์ ตาม ทุก สิง่ ซึ่ง ราช บิดา ของ
พระองค์ ทรงกระทํา 10 คราวนั ้น ข้า ราชการของเนบู คัด เนส
ซาร์กษั ตริยแห่
์ งบา บิ โลน ยก ขึ้น มา ยัง กรุ ง เย รู ซา เล็มล้ อม
กรุ งไว้
เนบูคัดเนสซาร์ส่งชาวเยรู ซาเล็มหลายคนไปเป็นเชลย
11

และ เนบู คัด เนส ซาร์กษั ตริยแห่
์ งบา บิ โลน เสด็จ มา
ที่ เมือง นั ้น ขณะ เมื่อ ข้าราชการ ของ พระองค์ ยัง ล้อม
เมือง อยู่ 12 และ เย โฮ ยา คี นกษั ตริย์แห่ง ยู ดาห์ ทรง
มอบ พระองค์แก่กษั ตริยแห่
์ งบา บิโลน พระองค์เอง และ
พระมารดาของพระองค์ และข้าราชการของพระองค์ และ
เจ้า นาย ของ พระองค์ และ ข้า ราช สํานั ก ของ พระองค์
กษั ตริยแห่
์ งบา บิ โลน จับ พระองค์ เป็น นั กโทษ ใน ปีที่แปด
แห่ง รัชกาล ของ พระองค์ 13 ได้ขน เอา บรรดา ทรัพย์สิน
ใน พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ วาห์ และ ทรัพย์สิน ใน สํานั ก
พระราชวัง และ ตัด บรรดา เครือ
่ ง ใช้ ทองคํา เป็น ชิน
้ ๆ ซึ่ง
ซา โลม อ นกษั ตริย์แห่งอิส รา เอล ทรง สร้าง ไว้ ใน พระ วิหาร
ของ พระ เย โฮ วาห์ ดัง ที่พระ เย โฮ วาห์ ตรัส ไว้ ก่อน แล้ว
14 พระองค์ทรง กวาด ชาว เยรู ซาเล็ม ไป หมด ทัง
้ เจ้า นาย
ทัง้ ปวง และทแกล้ว ทหารทัง้ หมด เป็น เชลยหนึ่ ง หมื่น คน
มีช่าง ฝีมือ และ ช่างเหล็ก ทัง้ หมด ไม่มีผู้ใด เหลือ นอกจาก
ประชาชนที่ จนที่สุด แห่ง แผ่น ดิน 15 และพระองค์ นํา เยโฮ
ยา คีน ไป ยัง บา บิโลน ทัง้ พระ ชนนี บรรดา พระ มเหสี ข้า
ราชสํานั ก ของพระองค์ และบุคคลชัน
้ หัวหน้า ของแผ่น ดิน
พระองค์จับเป็นเชลยจากกรุ งเยรู ซาเล็มถึงบาบิโลน 16 และ
กษั ตริย์แห่งบาบิโลนทรงนําเชลยมายังบาบิโลน คือทแกล้ว
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ทหารทัง้ หมดเจ็ด พัน คน และช่างฝีมือ และช่างเหล็ก หนึ่ ง
พัน ทุกคนแข็งแรง และเหมาะสําหรับการรบ
เศเดคียาห์ครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พศด 36:10-18)
และ กษั ตริย์แห่งบา บิ โลน ตังม
้ ัทธา นิ ยาห์ปิตุลา ของ
เย โฮ ยา คี น เป็นก ษั ตริย์ แทน พระองค์ และ เปลี่ยน พระ
นาม ว่า เศเด คี ยาห์ 18 เศเด คี ยาห์มีพระ ชนมายุยี่สิบ เอ็ด
พรรษาเมื่อ พระองค์ ทรงเริม
่ ครอบครอง และพระองค์ ทรง
ครอบ ครอง ใน กรุ ง เย รู ซา เล็มสิบ เอ็ด ปี พระมารดา ของ
พระองค์มีพระนาม ว่า ฮามุ ทา ลบุต รสาว ของ เยเร มีย์ ชาว
ลิ บนาห์ 19 และ พระองค์ ทรง กระทํา สิง่ ที่ ชัว่ ร้าย ใน สาย
พระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตามทุก สิง่ ซึ่ง เยโฮยาคิ ม ทรง
กระทํา
17

เศเดคียาห์กบฏต่อบาบิโลน
20 เพราะ ว่า โดย พระพิโรธ ของ พระ เย โฮ วาห์ นั ้น
เหตุการณ์ มาถึง ขีด ที่พระองค์ทรงเหวีย
่ งเยรู ซาเล็ม และยู
ดาห์ไปให้พ้นพระพักตร์พระองค์ และเศเดคียาห์ได้กบฏต่อ
กษั ตริย์แห่งบาบิโลน

25

การ ล้อม กรุ ง เยรู ซาเล็ม การนํา คน ไป เป็น เชลย ครัง้
สุดท้าย (2 พศด 36:17-20; ยรม 39:8-10)
1 และ อยู่ มา เมื่อ วันที่สิบ เดือน ที่สิบปี ที่เก้า แห่ง รัชกาล
ของพระองค์ เนบู คัดเนสซาร์กษั ตริยแห่
์ งบาบิโลนได้ ยกมา
พร้อมกับกองทัพทัง้ สิน
้ ของพระองค์เข้าสู้รบกรุ งเยรู ซาเล็ม
และ ล้อม กรุ ง นั ้น ไว้ และ เขา ทัง้ หลาย ได้ สร้าง เครือ
่ ง ล้อม
ไว้รอบ 2 กรุ ง นั ้น จึง ถูกล้ อม อยู่ ถึง ปีที่สิบ เอ็ด แห่ง รัช กาล
กษั ตริย์เศเดคี ยาห์ 3 เมื่อ วันที่เก้า ของเดือนที่สี่ การกันดาร
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อาหารในกรุ ง นั ้นก็ รา้ ยกาจนั ก ไม่มีอาหารให้แก่ประชาชน
แห่ง แผ่น ดิน 4 แล้ วกรุ งนั ้นก็แตก ทหารทัง้ สิน
้ หนี ออกไป
ในกลางคืน ตามทางประตู เมืองระหว่างกําแพงทัง้ สองซึ่ง
อยู่ ริม ราช อุทยาน (ทัง้ ๆ ที่ คน เคล เดีย อยู่ รอบ เมือง) และ
กษั ตริย์ก็เสด็จ ตาม ทาง ไป ที่ราบ 5 แต่กองทัพ ของ คน เคล
เดีย ได้ไล่ตามกษั ตริย์ และมาทัน พระองค์ ในที่ ราบเมืองเย
รีโค และกองทัพทัง้ สิน
้ ของพระองค์ก็กระจัดกระจายไปจาก
6
พระองค์ แล้วเขาจึงจับกษั ตริย์นําขึ้นมายังกษั ตริย์แห่งบา
บิ โลนที่ รบ
ิ ลาห์ และพวกเขาได้ พิพากษาพระองค์ 7 เขาได้
ประหารชีวต
ิ บรรดาโอรสของเศเดคี ยาห์ต่อ พระพักตร์ของ
พระองค์ แล้ว ทํา พระเนตรเศเดคี ยาห์ให้บอดไป ได้ผูกมัด
พระองค์ไว้ด้วยโซ่ ตรวนทองสัมฤทธิ์ และพาพระองค์ ไปยัง
บา บิโลน 8 เมื่อ วันที่เจ็ด เดือน ที่ ห้า ซึ่ง เป็น ปีที่สิบ เก้า ของ
รัช กาล กษั ตริย์เนบู คัด เนส ซาร์กษั ตริยแห่
์ งบา บิโลน เนบู
ซาระดานผู้ บัญชาการทหารรักษาพระองค์ ข้าราชการคน
หนึ่ ง ของกษั ตริย์แห่งบาบิโลน ได้มายัง เยรู ซาเล็ม 9 ท่านได้
เผา พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ วาห์เสีย และ เผา พระราชวัง
และ เผา บ้าน เรือน ทัง้ หมด ของ เยรู ซาเล็ม ท่าน เผา บ้าน
ใหญ่ทุก หลัง ลง หมด 10 และ ทหาร คน เคล เดีย ทัง้ หมด
ผู้อยูกั
่ บ ผู้ บัญชาการ ทหาร รักษา พระองค์ได้ทลาย กําแพง
รอบเยรู ซาเล็มลง 11 และประชาชนที่เหลืออยูซึ
่ ่งอยู่ในเมือง
และคนหลบหนี ซ่ึงหลบหนี ไปยังกษั ตริย์แห่งบาบิโลน พรอ
้ ม
กับ มวลชนที่เหลือ อยูนั
่ ้น เนบู ซาระดานผู้ บัญชาการทหาร
รักษาพระองค์ได้กวาดไปเป็นเชลย 12 แต่ผู้บัญชาการทหาร
รักษาพระองค์ได้ละคนจนแห่งแผ่นดินไว้ให้เป็นคนทําสวน
องุน
่ และเป็น คนทํา ไร่ ไถนา 13 และเสาทองสัมฤทธิ์ ซ่ึง อยู่
ใน พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ วาห์ และ เชิงกับ ขัน สาคร ทอง
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สัมฤทธิ์ ซ่ึง อยู่ ใน พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ วาห์นั ้น คน เคล
เดีย ได้ทุบเป็น ชิน
้ ๆ และขนเอาทองสัมฤทธิ์ ไปยัง บาบิโลน
14 เขา ขน หม้อ พลัว
่ และ ตะไกร ตัด ไส้ตะเกียง และ ช้อน
และบรรดาเครือ
่ งใช้ทองสัมฤทธิซึ
์ ่ง ใช้ ในงานปรนนิ บัติเอา
ไป เสีย 15 ทัง้ ถาด รอง ไฟ ด้วย กับ ชาม สิ่ง ใด ที่ ทํา ด้วย
ทองคํา ผู้บัญชาการ ทหาร รักษา พระองค์ก็ขน เอา ไป เป็น
ทองคํา และสิง่ ใดที่ ทํา ด้วยเงินก็ ขนเอาไปเป็น เงิน 16 ส่วน
เสาสองต้น ขันสาครหนึ่ งลูก และเชิงซึ่งซาโลมอนทรงสร้าง
สําหรับ พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ วาห์นั ้น ทอง สัมฤทธิของ
์
17
ภาชนะ ทัง้ หมด นี้ ก็เหลือ ที่ จะ ชัง่ ได้
เสา ต้น หนึ่ ง สูง สิบ
แปด ศอก และ บัว ควํา่ ทอง สัมฤทธิมี
์ บน เสา บัว ควํา่ นั ้น
สูง สามศอก มีตาข่า ยกับลูกทับทิมล้ วนทองสัมฤทธิอยู
่
์ บน
บัว ควํา่ โดย รอบ และ เสา ต้นที่ สอง ก็ เหมือน กัน พร้อม
ตาข่าย 18 และ ผู้ บัญชาการ ทหาร รักษา พระองค์ก็จับ เส ไร
อาห์ปุโรหิต ผู้ใหญ่และ เศ ฟัน ยาห์ปุโรหิต ที่สอง กับ ผู้ รักษา
ธรณี ประตูสาม คน ไป ด้วย 19 และ จาก เมือง นั ้น ท่าน ได้ จับ
ข้า ราช สํานั ก ซึ่ง เป็น ผู้ บัญชาการ กองทัพ กับที่ ปรึกษา ขอ
งกษั ตริย์อีกห้า คน ที่ พบ ใน เมือง นั ้น และ เลขาธิการ คือ ผู้
บัญชาการกองทัพ ผู้เกณฑ์ประชาชนแห่ง แผ่น ดิน และอีก
หกสิบคนจากประชาชนแห่งแผ่นดินซึ่งพบในเมือง 20 และ
เนบู ซา ระ ดาน ผู้ บัญชาการ ทหาร รักษา พระองค์ได้จับ คน
เหล่า นี้ ไป พามาถึง กษั ตริย์แห่งบาบิ โลนที่ ริบ ลาห์ 21 และ
กษั ตริย์แห่งบาบิโลนได้ทรงฟันเขา และประหารชีวต
ิ เขาทัง้
หลายเสียที่ รบ
ิ ลาห์ในแผ่นดินฮามั ท ยูดาห์จึงถูกกวาดเป็น
เชลยไปจากแผ่นดินของตน
เกดาลิยาห์ได้รับการตัง้ ให้เป็นเจ้าเมือง
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พระองค์ทรงตัง้ เกดาลิ ยาห์บุตรชายอาหิคัม บุตรชาย
ชา ฟาน ให้ เป็น เจ้า เมือง เหนื อ ประชาชน ผู้เหลือ อยูใน
่ แผ่น
ดินยูดาห์ ผู้ซึ่งเนบู คัดเนสซาร์กษั ตริยบาบิ
์
โลนได้ ทรงเหลือ
23
ไว้ เมื่อ บรรดาผู้ บังคับ บัญชาพลรบ ทัง้ ตัว เขาทัง้ หลาย
และคนของเขาได้ ยนว
ิ ่า กษั ตริยแห่
์ งบาบิ โลนได้แต่งตัง้ เก
ดาลิ ยาห์ให้เป็น เจ้า เมือง เขาก็ มาหาเกดาลิ ยาห์ที่มิสปาห์
คืออิชมาเอลบุตรชายเนธานิ ยาห์ และโยฮานั นบุตรชายคา
เรอาห์ และเสไรอาห์บุตรชายทัน หุ เมทชาวเนโทฟาห์ และ
ยา อา ซัน ยาห์บุตร ชาย คน มา อา คาห์ ทัง้ เขา ทัง้ หลาย และ
คนของเขา 24 และเกดาลิ ยาห์ก็กระทําสัตย์ปฏิญาณแก่เขา
และ คน ของ เขา ว่า “อย่า กลัวที่ จะ เป็น ผู้รับ ใช้ของ คน เคล
เดีย เลย จงอาศัย ในแผ่น ดิน และปรนนิ บัติกษั ตริยแห่
์ งบา
บิโลน แล้วท่า นก็ จะ อยูเ่ ย็น เป็นสุข” 25 แต่อยูมา
่ ใน เดือน
ที่เจ็ดอิ ชมา เอ ลบุตร ชาย เนธา นิ ยาห์บุตร ชาย เอ ลี ชา มา ผู้
เป็นเชื้อพระวงศ์ ได้เข้ามาพร้อมกับชายสิบคน ได้โจมตีและ
ฆ่า เกดาลิ ยาห์ และพวกยิวกับ คนเคลเดีย ผู้อยูกั
่ บท่า นที่มิส
ปาห์เสีย 26 แล้ว ประชาชน ทัง้ ปวง ทัง้ เล็ก และ ใหญ่ และ
ผู้ บังคับ บัญชา พล รบ ได้ลุก ขึ้น และ ไปยังอียป
ิ ต์ เพราะ เขา
กลัว คน เคล เดีย 27 และ อยู่ มา ใน ปีที่สามสิบ เจ็ด แห่ง การ
เนรเทศ เย โฮ ยา คี นกษั ตริย์แห่ง ยู ดาห์ ใน เดือน ที่สิบ สอง
เมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดของเดือนนั ้น เอวิลเมโรดักกษั ตริย์แห่งบา
บิโลน ในปีที่พระองค์ทรง เริม
่ ครอบ ครอง ทรง พระ กรุ ณา
โป รด ให้ เย โฮ ยา คี นกษั ตริย์แห่ง ยู ดาห์ พ้น จาก เรือน จํา
28 พระองค์ตรัสด้วยคํา อ่อนหวานแก่ท่าน และให้นั่ง สู ง กว่า
บรรดาที่นั่งของกษั ตริย์ที่อยูในบาบิ
่
โลนกับพระองค์ 29 เยโฮ
ยาคีน จึง ได้ ถอดเครือ
่ งแต่ง กายของนั กโทษออก และได้ รบ
ั
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ประทานที่โต๊ะ เสวยของกษั ตริย์เป็น ปกติทุกวัน ตลอดชีวต
ิ
30 ส่วนงบประมาณที่ให้นั ้นก็ได้รับ พระราชทานจากกษั ตริย์
ตามความต้องการรายวันอยูเ่ สมอตลอดเมื่อท่านมีชีวิตอยู่
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