หนนังสสอ 2 พงศศ์กษนัตรริยศ์

ทททำควทำมเขข้ทำใจพระคนัมภภีรศ์
(อธริบทำยขข้อพระคนัมภภีรศ์แบบแบบ๊พตริสอริสระ)
โดย ดร. เดวริด เอช. ซอเรนสนัน

นอรศ์ธสตทำรศ์ มรินริสตรภีรสศ์
(พนันธกริจของครริสตจนักรแบบ๊พตริสนอรศ์ธสตทำรศ์)
1820 ถ. เวสตศ์ มอรศ์แกน
ดริวลนัธ, มรินเนโซตข้ทำ 55811
218-726-0209

ปรนับปรรุงครนัรงทภีที่สอง
สงวนลริขสริทธริธ 2007
นอรศ์ธสตทำรศ์ มรินริสตรภีรสศ์
1820 ถ. เวสตศ์ มอรศ์แกน
ดริวลนัธ, มรินเนโซตข้ทำ 55811

มริชชนันนทำรภีชทำวอเมรริกนนั ควรตริดตตอ ดร. เดวริด ซอเรนสนัน
เพสที่อขออนรุญทำตกตอนใชข้เนสรอหทำอธริบทำยขข้อพระคนัมภภีรศ์นร ภี
davidsorenson@juno.com

หนนังสสอ 2 พงศศ์กษนัตรริยศ์
บทนนนำสสสู่ 2 พงศศ์กษษัตรริยศ์: หนนังสสือเลล่มถนัดไปนนนี้ของพงศศ์กษนัตรริยศ์เปป็นทนที่รจรรู้ นักในชสืที่อหนนังสสือเลล่ม
ทนที่สนที่ของพงศศ์กษนัตรริยศ์ พวกยริวมองวล่า 1 และ 2 ซามรเอลคสือสองเลล่มแรก ชล่วงเวลาของหนนังสสือเลล่มนนนี้
ครอบคลลุมการรนับใชรู้ของเอลนยาหศ์ เอลนชา อาโมส โฮเชยา โอบาดนยศ์ โยเอล อริสยาหศ์ มนคาหศ์ นาฮรม ฮา
บากลุก เศฟนันยาหศ์และเยเรมนยศ์ เรสืที่องราวถรกเลล่าตล่อจากทนที่ครู้างไวรู้ตอนทรู้ายของ 1 พงศศ์กษนัตรริยศ์
ภนำพรวมของ 2 พงศศ์กษษัตรริยศ์ 1: บทแรกนนนี้นนาเสนอการเผชริญหนรู้ากนันระหวล่างพวกผรรู้
สสืที่อสารของอาหนัสยาหศ์และเอลนยาหศ์ มนันลงเอยดรู้วยการประลองกนันระหวล่างผรรู้พยากรณศ์ทล่านนนนี้กนับอา
หนัสยาหศ์เองโดยทนเที่ อลนยาหศ์แจรู้งขล่าววล่ากษนัตรริยศ์องคศ์นนนี้จะสรินี้นพระชนมศ์
2 พกษ 1:1-2

อทำหนัสยทำหศ์บรุตรของอทำหนับคสอ กษนัตรริยศ์องคศ์ถนัดไปของอริสรทำเอล

อทำณทำจนักรฝตทำยเหนสอ ขข้อควทำมตรงนภีรบนันททึกไวข้วทำต หลนังจากอาหนับสริสิ้นพระชนมศ์แลล้ว เมสองโมอนับกก
กบฏตต่อคนอริสราเอล โมอนับคสอเขตแดนททำงทริศตะวนันออกและทริศใตข้ของพสรนทภีที่สตวนใหญตของ
อริสรทำเอลและตรงกนับสต วนหนทึงที่ ของประเทศจอรศ์แดนในปนัจจรุบนัน มนันตกอยยใต ตข้อทำณนัตริของอริสรทำเอล
มทำตนัรงแตตสมนัยของดทำวริด ดย 2 ซทำมยเอล 8:2 ขณะเดภียวกนัน 2 ฝต่ายอาหนัสยาหศ์ทรงตกลงมาจากชต่องพระ
แกลตาขต่ายททที่หล้องชนัสิ้นบนของพระองคศ์ในกรรงสะมาเรทยและทรงประชวร จจึงทรงใชล้บรรดาผผล้สอสที่ สาร
ไป รนับสนัที่งวต่า "จงไปถามบาอนัลเซบผบ พระแหต่งเอโครนวต่า เราจะหายจากความเจกบปต่วยนทสิ้หรสอไมต่"
ดข้วยสทำเหตรุใดไมตทรทำบ อทำหนัสยทำหศ์ตกลงมทำททำงชตองพระแกลตทำขตทำยซทึที่งอทำจคลรุมหนข้ทำตตทำงชนัรนบนอยยต
อทำจเปป็นไดข้วทำต ควทำมเจป็บปตวยทททำใหข้เขทำตกลงมทำหรสออทำจเปป็นไดข้วทำต ภทำวะแทรกซข้อนตตทำงๆจทำกกทำร
บทำดเจป็บของเขทำทททำใหข้เกริดกทำรตริดเชสรอและควทำมเจป็บปตวยในภทำยหลนัง เขทำจทึงสต งพวกคนรนับใชข้ของตน
ไปไตตถทำม “บทำอนัลเซบยบ พระแหตงเอโครน” วตทำตนจะหทำยหรสอไมต ชสที่อบาอนัลเซบรบ มภีควทำมหมทำยตรง
ตนัววตทำ ‘เจข้ทำแหตงแมลงวนัน’ และเปป็นรยปเคทำรพหนทึที่งของคนฟภีลริสเตภีย
2 พกษ 1:3-4

อยตทำงไรกป็ตทำม ทผตสวรรคศ์ของพระเยโฮวาหศ์พผดกนับเอลทยาหศ์ชาวทริช

บทวต่า "จงลรกขจึสิ้นไปพบบรรดาผผสล้ สที่อสารของกษนัตรริยศ์แหต่งสะมาเรทย และจงพผดกนับเขาทนัสิ้งหลายวต่า
`เพราะไมต่มทพระเจล้าในอริสราเอลแลล้วหรสอ ทต่านจจึงไปถามบาอนัลเซบผบ พระแหต่งเอโครน' พระเจข้ทำ

โดยททำงทยตสวรรคศ์ของพระองคศ์ทรงสนังที่ เอลภียทำหศ์ใหข้ไปเผชริญหนข้ทำกนับพวกผยข้สสที่อสทำรของอทำหนัสยทำหศ์
ระหวตทำงททำงทภีพที่ วกเขทำเดรินททำงไปยนังเอโครน เขทำจะตข้องทข้ทำททำยคนเหลตทำนนัรนวตทำพวกเขทำกททำลนังจะไป
ยนังเอโครนและพระตตทำงดข้ทำวของมนันทททำไม ทภีที่ถยกบอกเปป็นนนัยอยยใต นคททำถทำมนภีรกคป็ อส วตทำ พระเจข้ทำทรงถยก
ปลดทริรงไปจทำกอทำณทำจนักรฝตทำยเหนสอแลข้ว พวกเขทำไดข้ละทริรงพระเยโฮวทำหศ์พระเจข้ทำและบนัดนภีรตข้องไป
พทึงที่ รยปเคทำรพทภีที่เปป็นพระตตทำงดข้ทำวของคนตตทำงชทำตริเพสที่อขอควทำมชตวยเหลสอ
เอลภียทำหศ์ทททำตทำมทภีที่ไดข้รนับสนังที่ และเผชริญหนข้ทำกนับพวกผยข้สสที่อสทำรของอทำหนัสยทำหศ์ พอเจอพวกเขทำ
เอลภียทำหศ์กกป็ ลตทำววตทำ 4 เพราะฉะนนันสิ้ บนัดนทพสิ้ ระเยโฮวาหศ์ตรนัสดนัที่งนทสิ้วต่า `เจล้าจะไมต่ไดล้ลงมาจากททที่นอนซจึที่ง
เจล้าขจึสิ้นไปนนัสิ้น แตต่เจล้าจะตล้องตายแนต่'" แลล้วเอลทยาหศ์กกไป พวกผยข้สสที่อสทำรของอทำหนัสยทำหศ์ไปไมตถงทึ เอโค
รน เอลภียทำหศ์บอกพวกเขทำอยตทำงแนตชนัดวตทำจะเกริดอะไรขทึรน อทำหนัสยทำหศ์จะไมตหทำย อภีกไมตนทำนเขทำจะตทำย
เอลภียทำหศ์จทึงหนันกลนับและเดรินจทำกไป
2 พกษ 1:5-6

พวกผยข้สสที่อสทำรเหลตทำนนัรนจทึงกลนับไปยนังสะมทำเรภีย ผผสล้ สที่อสารนนัสิ้นกกกลนับ

มาเฝล้าพระองคศ์ พระองคศ์ตรนัสถามเขาทนัสิ้งหลายวต่า "ททาไมพวกเจล้าจจึงพากนันกลนับมา" 6 และเขาทนัสิ้ง
หลายทผลพระองคศ์วต่า "มทชายคนหนจึที่งมาพบกนับพวกขล้าพระองคศ์ และพผดกนับพวกขล้าพระองคศ์วต่า
`จงกลนับไปหากษนัตรริยศ์ผใล้ผ ชล้ทต่านมา และทผลพระองคศ์วต่า พระเยโฮวาหศ์ตรนัสดนังนทสิ้วต่า เพราะไมต่มท
พระเจล้าในอริสราเอลแลล้วหรสอเจล้าจจึงใชล้คนไปถามบาอนัลเซบผบพระแหต่งเอโครน เพราะฉะนนัสิ้นเจล้าจะ
ไมต่ไดล้ลงมาจากททที่นอนซจึที่งเจล้าไดล้ขจึสิ้นไปนนัสิ้น แตต่เจล้าจะตล้องตายแนต่'" อทำหนัสยทำหศ์ไตตสวนพวกผยข้สสที่อสทำร
ของตนวตทำทททำไมพวกเขทำถทึงกลนับมทำแลข้ว พวกเขทำบอกเขทำวตทำเกริดอะไรขทึรน แตตไมตเขข้ทำใจวตทำคนทภีที่ไดข้
เผชริญหนข้ทำพวกเขทำนนัรนคสอผยข้ใด อยตทำงไรกป็ตทำม พวกเขทำเลตทำสริที่งทภีที่เอลภียทำหศ์ไดข้บอกพวกเขทำทรุกถข้อยคททำ
2 พกษ 1:7-8

พระองคศ์ตรนัสถามเขาทนัสิ้งหลายวต่า "คนททที่ไดล้มาพบเจล้าและบอกสริที่ง

เหลต่านทสิ้แกต่เจล้านนัสิ้นเปกนคนในลนักษณะใด" 8 เขาทนัสิ้งหลายทผลตอบพระองคศ์วต่า "ทต่านมทขนมากและมท
หนนังคาดเอวของทต่านไวล้" และพระองคศ์ตรนัสวต่า "เปกนเอลทยาหศ์ชาวทริชบท" วลภีทภีที่กลตทำววตทำเอลภียทำหศ์เปป็น
คนขนดกอทำจหมทำยถทึงเครทำและทรงผมของเขทำ มนันอทำจหมทำยถทึงขนตทำมรต ทำงกทำยของเขทำทภีที่อยยบต น

แขนและลททำตนัวของเขทำ มนันอทำจหมทำยถทึงกทำรทภีที่เขทำสวมหนนังสนัตวศ์ดข้วย ไมตวทำต กรณภีใด หลนังจทำกไดข้ยริน
คททำบรรยทำยลนักษณะนภีรแลข้ว อทำหนัสยทำหศ์กรป็ ยข้ชนัดเลยวตทำพวกเขทำไปเจอใครมทำ เขทำคสอผยพข้ ยทำกรณศ์เอลภียทำหศ์
2 พกษ 1:9-10

แลล้วกษนัตรริยศ์กกรบนั สนังที่ ใหล้นายกองของทหารหล้าสริบคนพรล้อมกนับทหาร

หล้าสริบคนของเขาไปหาเอลทยาหศ์ เขาไดล้ขจึสิ้นไปหาทต่าน ดผเถริด ทต่านนนัที่งอยผบต่ นยอดภผเขา และนายกอง
หล้าสริบคนนนันสิ้ กลต่าวแกต่ทต่านวต่า "ขล้าแตต่คนแหต่งพระเจล้า กษนัตรริยศ์ตรนัสดนังนทสิ้วต่า `ลงมา'" อทำหนัสยทำหศ์จทึง
ใชข้ทหทำรหข้ทำสริบคนไปเพสอที่ นททำตนัวเอลภียทำหศ์มทำโดยใชข้กทำท ลนังหทำกจททำเปป็น คททำทภีที่แปลวตทำ นนัที่ง (ยาชนับ) มภี
ควทำมหมทำยไดข้ดวข้ ยวตทำ ‘พนักอทำศนัย’ นนันที่ อทำจใชตควทำมหมทำยตรงนภีร ไมตวทำต กรณภีใดเอลภียทำหศ์กอป็ ยยบต นยอด
ภยเขทำลยกหนทึที่งตอนทภีที่คนของอทำหนัสยทำหศ์ไปถทึง นทำยกองของทหทำรเหลตทำนนัรนสนังที่ เขทำใหข้ลงมทำโดยอทำศนัย
รทำชโองกทำรของกษนัตรริยศ์ พอไดข้ยรินเชตนนนัรน เอลภียทำหศ์กตป็ อบกลนับไปวตทำ 10 "ถล้าขล้าเปกนคนแหต่งพระเจล้า
กกขอใหล้ไฟลงมาจากฟล้าสวรรคศ์เผาผลาญเจล้าและคนทนัสิ้งหล้าสริบของเจล้าเถริด " แลล้วไฟกกลงมาจากฟล้า
สวรรคศ์และเผาผลาญเขากนับคนทนัสิ้งหล้าสริบของเขาเสทย ไมตวทำต ไฟนนัรนเปป็นสทำยฟข้ทำฟทำดขนทำดมหทึมทำหรสอ
เปป็นไฟในควทำมหมทำยทนัวที่ ๆไป คนของอทำหนัสยทำหศ์กถป็ ยกเผทำผลทำญทภีที่นนันที่ เดภีดี๋ยวนนัรนเลย
2 พกษ 1:11-12

ไมตมภีหมทำยเหตรุระบรุไวข้วทำต อทำหนัสยทำหศ์ทรทำบไดข้อยตทำงไรถทึงชะตทำกรรม

ของทหทำรชรุดแรกของตน อยตทำงไรกป็ตทำม ดยเหมสอนวตทำนตทำจะมภีคนเหป็นควทำมพรินทำศของทหทำรเหลตทำ
นนัรนและนททำเรสที่องมทำรทำยงทำนเขทำ ดนังนนัรน พระองคศ์กกรบนั สนังที่ ใหล้นายกองของทหารหล้าสริบคนพรล้อมกนับ
ทหารหล้าสริบคนของเขาอทกพวกหนจึที่งไป และเขากกกลต่าวแกต่ทต่านวต่า "โอ ขล้าแตต่คนแหต่งพระเจล้า
กษนัตรริยตศ์ รนัสดนังนทสิ้วาต่ `ลงมาเรกวๆ'" ทหทำรอภีกชรุดหนทึงที่ ถยกสต งไป เรทำควรหมทำยเหตรุไวข้วทำต ในทนัรงสอง
เหตรุกทำรณศ์นร นัน นทำยกองเรภียกเอลภียทำหศ์วทำต คนของพระเจข้ทำ พวกเขทำรยข้วทำต เขทำเปป็นใครและเขทำเปป็นตนัวแทน
ของผยข้ใด มนันยริงที่ กวตทำเสภียดสภีตรงทภีที่วทำต อทำหนัสยทำหศ์ไดข้ดยถยกพระเจข้ทำแหตงฟข้ทำสวรรคศ์แตตบรรดทำคนของเขทำกป็
รยข้ดภีกวตทำ
อภีกครนัรงทภีที่ 12 เอลทยาหศ์ตอบวต่า "ถล้าขล้าเปกนคนแหต่งพระเจล้า กกขอใหล้ไฟลงมาจากฟล้าสวรรคศ์
เผาผลาญเจล้าและคนทนัสิ้งหล้าสริบของเจล้าเถริด" และไฟของพระเจล้าลงมาจากฟล้าสวรรคศ์และเผาผลาญ

เขากนับคนทนัสิ้งหล้าสริบของเขาเสทย แมข้อทำหนัสยทำหศ์ไดข้ปฏริเสธพระเยโฮวทำหศ์พระเจข้ทำเสภียแลข้ว เขทำกป็กทำท ลนัง
ไดข้รนับบทเรภียนทภีที่ชนัดเจนเกภีที่ยวกนับฤทธริธเดชของพระเจข้ทำ
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อยตทำงไรกป็ตทำม กษนัตรริยศ์ผยข้ชนัวที่ ชข้ทำองคศ์นร ภียงนั คงดสรอดทึงในกทำรทข้ทำททำยคททำ

ตรนัสของพระเจข้ทำและคนของพระเจข้ทำอยยเต หมสอนเดริม และพระองคศ์รบนั สนัที่งใหล้นายกองของทหารหล้า
สริบคนพวกททที่สามไปพรล้อมกนับทหารหล้าสริบคนของเขา และนายกองคนททที่สามของทหารหล้าสริบคน
นนัสิ้นกกขนจึสิ้ ไป และมาครกเขต่าลงตต่อหนล้าเอลทยาหศ์ และวริงวอนทต่านวต่า "โอ ขล้าแตต่คนแหต่งพระเจล้า
ขล้าพเจล้าขออล้อนวอนตต่อทต่าน ขอไดล้โปรดใหล้ชวท ริตของขล้าพเจล้าและชทวริตของผผล้รบนั ใชล้ของทต่านหล้าสริบ
คนนทสิ้เปกนสริที่งประเสรริฐในสายตาของทต่าน ทหทำรชรุดทภีที่สทำมถยกสต งตนัวไปจนับกรุมเอลภียทำหศ์ อยตทำงไรกป็ตทำม
นทำยกองผยข้นร ภีกลนับอข้อนวอนเอลภียทำหศ์ใหข้ไวข้ชภีวตริ ตนและชภีวริตของเหลตทำทหทำรของตน เขทำรยข้อยตทำงชนัดเจน
วตทำเกริดอะไรขทึรนกนับพวกเพสที่อนทหทำรของตนกตอนหนข้ทำนนัรน
14 ดผเถริด ไฟลงมาจากฟล้าสวรรคศ์และไดล้เผาผลาญนายกองหล้าสริบทนัสิ้งสองคนกต่อนหนล้านนัสิ้น
เสทยพรล้อมทนัสิ้งทหารหล้าสริบคนของเขาดล้วย แตต่บนัดนทขสิ้ อใหล้ชวท ริตของขล้าพเจล้าเปกนสริที่งประเสรริฐใน
สายตาของทต่าน" เขทำจทึงกลตทำวซทรทำคททำวริงวอนขอควทำมเมตตทำของตน ตข้องชมพวกทหทำรธรรมดทำ
เหลตทำนภีรทภีที่รยข้จนักยททำเกรงพระเจข้ทำและผยข้สสที่อสทำรของพระองคศ์ พวกเขทำยนังใหข้ควทำมเคทำรพมทำกกวตทำกษนัตรริยศ์
แหตงอริสรทำเอลผยข้ชนัวที่ ชข้ทำและดสรอดทึง
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แลล้วทผตสวรรคศ์ของพระเยโฮวาหศ์กลต่าวแกต่เอลทยาหศ์วต่า "จงลงไปกนับ

เขาเถริด อยต่ากลนัวเขาเลย" ทต่านกกลรกขจึนสิ้ ลงไปกนับเขาเขล้าเฝล้ากษนัตรริยศ์ พระเจข้ทำจทึงทรงสนังที่ คนของ
พระองคศ์ครทำวนภีรใหข้ไปหทำอทำหนัสยทำหศ์ พอไปถทึงตตอหนข้ทำอทำหนัสยทำหศ์ เอลภียทำหศ์กกป็ ลตทำวแกตเขทำวตทำ 16
"พระเยโฮวาหศ์ตรนัสดนังนทสิ้วต่า `เพราะเจล้าไดล้สต่งผผล้สสที่อสารไปยนังบาอนัลเซบผบพระแหต่งเอโครน เพราะ
ไมต่มทพระเจล้าในอริสราเอลททที่จะทผลถามพระวจนะของพระองคศ์อยต่างนนัสิ้นหรสอ เพราะฉะนนัสิ้นเจล้าจะไมต่
ไดล้ลงมาจากททที่นอนซจึที่งเจล้าไดล้ขจึสิ้นไปนนัสิ้น แตต่เจล้าจะตล้องตายแนต่'"
ผยข้พยทำกรณศ์ทตทำนนภีรเผชริญหนข้ทำกษนัตรริยศ์ดวข้ ยเรสที่องทภีที่เขทำปฏริเสธพระเยโฮวทำหศ์พระเจข้ทำ ไมตใชตวทำต
พระเจข้ทำมริไดข้ทรงสถริตอยยใต นอริสรทำเอล แตตไลตตร งนั แตตกษนัตรริยศ์ลงมทำ ประชทำชทำตรินร นันไดข้ปฏริเสธพระเยโฮ

วทำหศ์ในฐทำนะพระเจข้ทำเสภียแลข้ว ดนังนนัรน พวกเขทำจทึงลดตนัวลงเพสอที่ ขอควทำมชตวยเหลสอจทำกรยปเคทำรพของ
พระตตทำงดข้ทำวองคศ์หนทึงที่ ในยทำมทภีที่เดสอดรข้อน นอกจทำกนภีร เอลภียทำหศ์ยนังแจข้งขตทำวเรสอที่ งทภีวที่ ทำต อทำหนัสยทำหศ์จะตทำย
ในไมตชทำข้ ตตอหนข้ทำเขทำเลยดข้วย
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พระองคศ์กกสนริสิ้ ชทวตริ ตามพระวจนะของพระเยโฮวาหศ์ซจึที่งเอลทยาหศ์

กลต่าวนนัสิ้น และเยโฮรนัมกกขจึสิ้นครองแทน ในปทททที่สองแหต่งรนัชกาลเยโฮรนัมบรตรชายเยโฮชาฟนัทกษนัตรริยศ์
แหต่งยผดาหศ์ เพราะพระองคศ์หามทโอรสไมต่ ควทำมหมทำยโดยนนัยตรงนภีรกคป็ สอวตทำ อทำหนัสยทำหศ์เสภียชภีวริตหลนัง
จทำกเอลภียทำหศ์มทำสต งขตทำวรข้ทำยแกตเขทำไดข้ไมตนทำน เพรทำะเขทำไมตมภีบรุตรชทำย เยโฮรนัมนข้องชทำยของเขทำจทึงขทึรน
ครองรทำชยศ์ตตอจทำกเขทำแทน นตทำตลกตรงทภีวที่ ทำต ในยยดทำหศ์กษนัตรริยศ์องคศ์ใหมตทภีที่นนนัที่ กป็ชสที่อเยโฮรนัมเชตนกนัน คน
หลนังนภีรเปป็นบรุตรของเยโฮชทำฟนัท ดย 1 พงศศ์กษนัตรริยศ์ 22:50
18 สต่วนพระราชกริจนอกนนัสิ้นของอาหนัสยาหศ์ซจึที่งพระองคศ์ทรงกระททา มริไดล้บนันทจึกไวล้ใน
หนนังสสอพงศาวดารแหต่งกษนัตรริยศ์ประเทศอริสราเอลหรสอ หนนังสสอพงศทำวดทำรแหตงกษนัตรริยศ์ประเทศ
อริสรทำเอลเปป็นหนนังสสอประวนัตริศทำสตรศ์ทภีที่ไมตไดข้รนับกทำรดลใจซทึที่งบนันททึกเรสที่องรทำวของกษนัตรริยศ์ตตทำงๆของ
อทำณทำจนักรฝตทำยเหนสอและหทำยสทำบสยญไปนทำนแลข้ว
*****
ภนำพรวมของ 2 พงศศ์กษษัตรริยศ์ 2: บททนที่ไมล่ธรรมดาบทนนนี้บนนั ททึกเรสืที่องการถรกรนับขทึนี้นของเอลน
ยาหศ์ไปยนังสวรรคศ์และการเรริที่มตรู้นของการรนับใชรู้ของเอลนชา มนบนันททึกเกนที่ยวกนับความสนับสนของพวก
ลรกศริษยศ์อายลุนรู้อยของเอลนยาหศ์ดรู้วยเกนที่ยวกนับการจากไปของนายของตน การอนัศจรรยศ์สองอยล่างถรก
หมายเหตลุไวรู้วาล่ ถรกกระทนาโดยมสือของเอลนชา
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และอยผต่มาเมสที่อถจึงเวลาททที่พระเยโฮวาหศ์จะทรงรนับเอลทยาหศ์ขนจึสิ้ ไปสผต่

สวรรคศ์ดล้วยลมหมรน เอลทยาหศ์และเอลทชากทาลนังเดรินทางจากหมผต่บล้านกริลกาล ดยเหมสอนวตทำทนัรงเอลภียทำหศ์
และเอลภีชทำตตทำงตระหนนักดภีถทึงกทำรจทำกไปของเอลภียทำหศ์ซทึที่งใกลข้จะเกริดขทึรนแลข้ว ดยเหมสอนวตทำเอลภียทำหศ์
ทรทำบลตวงหนข้ทำดข้วยวตทำกทำรถยกรนับขทึรนไปยนังสวรรคศ์ของตนจะเกริดขทึรนโดยลมหมรุน ไมตเปป็นทภีที่ทรทำบ
ชนัดเจนวตทำนภีที่จะเปป็นโดยพทำยรุทอรศ์นทำโดหรสอลมหมรุนแบบอสนที่ ทภีที่รนรุ แรงนข้อยกวตทำ พทำยรุทอรศ์นทำโด

หลนักๆแลข้วเปป็นปรทำกฏกทำรณศ์ทภีที่เกริดขทึรนในอเมรริกทำเหนสอ อยตทำงไรกป็ตทำม พระเจข้ทำทรงสทำมทำรถทททำใหข้
เกริดพทำยรุแบบนนัรนไดข้ทภีที่ใดกป็ตทำมทภีที่พระองคศ์ทรงปรทำรถนทำ สถทำนทภีที่ๆจะเกริดขทึรนนภีรคสอทภีที่กริลกทำล ซทึที่งอยยต
ในหรุบเขทำแมตนร ททำจอรศ์แดนไมตไกลจทำกเมสองเยรภีโค
2 และเอลทยาหศ์พผดกนับเอลทชาวต่า "ขอทต่านจงคอยอยผทต่ ทที่นทที่ เพราะพระเยโฮวาหศ์ทรงใชล้ขล้าพเจล้า
ไปถจึงเบธเอล" แตต่เอลทชาวต่า "พระเยโฮวาหศ์ทรงพระชนมศ์อยผต่ และทต่านเองมทชทวริตอยผต่แนต่ฉนนั ใด
ขล้าพเจล้าจะไมต่จากทต่านไปฉนันนนัสิ้น" ดนังนนัสิ้นทต่านทนัสิ้งสองกกลงไปยนังเบธเอล เอลภียทำหศ์สนังที่ เอลภีชทำใหข้อยยตต ตอ
ทภีที่กริลกทำลขณะทภีที่ตนขทึรนไปในทภีรที่ ทำบสยงเพสที่อไปยนังเบธเอลตทำมทภีที่พระเจข้ทำไดข้ทรงสนังที่ ตนไวข้ อยตทำงไร
กป็ตทำม เพรทำะดยออกวตทำพระเจข้ทำกททำลนังจะพทำเอลภียทำหศ์ขร ทึนไปยนังสวรรคศ์ เอลภีชทำจทึงสทำบทำนโดยพระนทำม
ของพระเยโฮวทำหศ์วทำต ตนจะไมตพรทำกไปจทำกเอลภียทำหศ์เดป็ดขทำด พวกเขทำทนัรงสองจทึงขทึรนไปยนังทภีรที่ ทำบสยง
จทำกนนัรนกป็ลงไปในหรุบเขทำตสรนๆนนัรนซทึงที่ เปป็นทภีที่ตรนังของเบธเอล
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พอไปถทึงทภีที่เบธเอล เหลต่าศริษยศ์แหต่งผผล้พยากรณศ์ผอล้ผ ยผต่ในเบธเอลไดล้

ออกมาหาเอลทชาและบอกทต่านวต่า "ทต่านทราบไหมวต่า วนันนทสิ้พระเยโฮวาหศ์จะทรงรนับอาจารยศ์ของ
ทต่านไปจากเปกนหนัวหนล้าทต่าน" ทต่านตอบวต่า "ครนับ ขล้าพเจล้าทราบแลล้ว เงทยบๆไวล้" แมข้เยโรโบอนัมไดข้
ทททำใหข้เบธเอลเปป็นเมสองแหตงรยปเคทำรพไปแลข้ว ดยเหมสอนวตทำเอลภียทำหศ์อทำจตนัรงสททำนนักของพวกผยข้พยทำกรณศ์
ขทึรนทภีที่นนันที่ เพสอที่ ตอบโตข้กทำรนนับถสอรยปเคทำรพของแผตนดรินนนัรน นตทำสนใจทภีที่วทำต ผยข้พยทำกรณศ์หนรุตมเหลตทำนภีรกป็
ทรทำบเชตนกนันวตทำพระเจข้ทำกททำลนังจะพทำเอลภียทำหศ์ขร ทึนไปยนังสวรรคศ์ พวกเขทำจทึงเขข้ทำไปทนักเอลภีชทำดข้วยขตทำวนภีร
โดยเรภียกเหตรุกทำรณศ์นร ภีวทำต เปป็นกทำรเอทำเอลภียทำหศ์ไปจทำกศภีรษะของเอลภีชทำ ควทำมหมทำยโดยนนัยกป็คสอวตทำเอลภี
ยทำหศ์เปป็นเหมสอนมงกรุฎอนันหนทึที่งตตอเอลภีชทำ
เหป็นไดข้ชนัดวตทำพระเจข้ทำไดข้ทรงเปริดเผยแกตผยข้พยทำกรณศ์กลรุมต นภีรวทำต จะเกริดอะไรขทึรนกนับเอลภียทำหศ์
พอไดข้ยรินเรสที่องนภีร เอลภียทำหศ์กแป็ สดงกทำรรนับรยข้วทำต ตนทรทำบเรสที่องนภีรอยยแต ลข้วและบอกพวกเขทำใหข้นที่ริงเสภีย นทรทำ
เสภียงของคททำพยดเขทำไมตชนัดเจน เขทำอทำจใชข้ถข้อยคททำรรุนแรงในกทำรตททำหนริพวกเขทำ มนันบอกเปป็นนนัยวตทำนภีที่
เปป็นสริที่งทภีที่สะเทสอนใจเอลภีชทำ

ดนังนนัรน 4 เอลทยาหศ์พผดกนับทต่านวต่า "เอลทชา ขอทต่านคอยอยผทต่ ทที่นทที่เถริด เพราะพระเยโฮวาหศ์ทรง
ใชล้ขาล้ พเจล้าไปถจึงเมสองเยรทโค" แตต่ทต่านตอบวต่า "พระเยโฮวาหศ์ทรงพระชนมศ์อยผต่และทต่านเองมทชทวริต
อยผต่แนต่ฉนันใด ขล้าพเจล้าจะไมต่จากทต่านไปฉนันนนัสิ้น " เพราะฉะนนันสิ้ ทต่านทนัสิ้งสองจจึงมายนังเมสองเยรทโค เอลภี
ยทำหศ์จทึงสนังที่ เอลภีชทำใหข้อยยตต ตอทภีที่เบธเอลเพรทำะวตทำองคศ์พระผยข้เปป็นเจข้ทำไดข้ทรงใชข้ตนใหข้ลงไปยนังเมสองเยรภีโค
อภีกครนัรงทภีที่เอลภีชทำสทำบทำนโดยออกพระนทำมพระเยโฮวทำหศ์วทำต ตนจะไมตทรริงเขทำไปเลย เขทำรยข้วทำต เวลทำของ
กทำรจทำกไปของเอลภียทำหศ์กทำท ลนังใกลข้เขข้ทำมทำและเขทำอยทำกไดข้รนับพระพรสองเทตทำแหตงวริญญทำณของเขทำ
กตอนเวลทำนนัรนมทำถทึง สริที่งทภีที่ดยเหมสอนชนัดเจนดข้วยกป็คสอวตทำเอลภียทำหศ์ดยเหมสอนกททำลนังทดสอบเอลภีชทำและกทำร
ทรงเรภียกของเขทำใหข้เขข้ทำสยตกทำรรนับใชข้ เหป็นไดข้ชนัดวตทำเอลภีชทำมรุตงมนันที่ ทภีที่จะรนับพระพรของพระเจข้ทำบนตนัว
เขทำเองเมสที่อเอลภียทำหศ์จทำกไป
2 พกษ 2:5

พอไปถทึงทภีที่เมสองเยรภีโค เหลต่าศริษยศ์แหต่งผผล้พยากรณศ์ผอล้ผ าศนัยอยผใต่ นเมสอง

เยรทโคไดล้เขล้ามาใกลล้เอลทชาและพผดกนับทต่านวต่า "ทต่านทราบไหมวต่า วนันนทสิ้พระเยโฮวาหศ์จะทรงรนับ
อาจารยศ์ของทต่านไปจากเปกนหนัวหนล้าทต่าน" ทต่านตอบวต่า "ครนับ ขล้าพเจล้าทราบแลล้ว เงทยบๆไวล้" ใน
ลนักษณะทภีที่แทบจะเหมสอนกนับทภีที่เกริดขทึรนทภีที่เบธเอล พวกผยข้พยทำกรณศ์ทภีที่เมสองเยรภีโคแจข้งใหข้เอลภีชทำทรทำบ
ถทึงกทำรจทำกไปในไมตชทำข้ ของเอลภียทำหศ์ และกป็เหมสอนกนับครนัรงทภีแที่ ลข้ว เขทำตททำหนริคนเหลตทำนภีรเชตนกนัน
2 พกษ 2:6

อภีกครนัรงทภีที่เอลภียทำหศ์พยทำยทำมทดสอบเอลภีชทำ แลล้วเอลทยาหศ์จจึงพผดกนับ

ทต่านวต่า "ขอทต่านจงคอยอยผทต่ ทที่นทที่ เพราะพระเยโฮวาหศ์ทรงใชล้ขล้าพเจล้าไปถจึงแมต่นทสิ้าจอรศ์แดน" แตต่ทต่าน
วต่า "พระเยโฮวาหศ์ทรงพระชนมศ์อยผต่และทต่านเองมทชทวริตอยผต่แนต่ฉนนั ใด ขล้าพเจล้าจะไมต่จากทต่านไปฉนัน
นนัสิ้น" แลล้วทต่านทนัสิ้งสองกกเดรินตต่อไป ครทำวนภีรเอลภียทำหศ์บอกเอลภีชทำวตทำตนกททำลนังจะมรุตงหนข้ทำไปยนังแมตนร ททำ
จอรศ์แดนซทึที่งอยยหต ตทำงไปหลทำยไมลศ์ททำงทริศตะวนันออก อภีกครนัรงทภีที่เอลภีชทำไมตยอมจทำกเขทำไป
2 พกษ 2:7-8

ขณะเดภียวกนัน คนหล้าสริบคนของเหลต่าศริษยศ์แหต่งผผล้พยากรณศ์กกไป

เหมสอนกนันและยสนอยผต่ตรงหนล้าหต่างจากทต่านทนัสิ้งสอง ฝต่ายทต่านทนัสิ้งสองยสนอยผต่ททที่แมต่นทสิ้าจอรศ์แดน ดย
เหมสอนเหป็นไดข้ชดนั วตทำพวกผยข้พยทำกรณศ์ของพระเจข้ทำในเขตแดนนนัรนตตทำงทรทำบวตทำเอลภียทำหศ์กทำท ลนังจะถยกรนับ

ขทึรนไปยนังสวรรคศ์ ดนังนนัรนพวกเขทำหข้ทำสริบคนจทึงตริดตทำมมทำขข้ทำงหลนังโดยหวนังวตทำจะไดข้เหป็นกทำรถยกรนับขทึรน
ของเอลภียทำหศ์
8 เอลทยาหศ์กกเอาเสสสิ้อคลรมของทต่านมล้วนเขล้าแลล้วฟาดลงททที่นทสิ้านนัสิ้น นทสิ้ากกแยกออกไปสองขล้าง
ทต่านทนัสิ้งสองจจึงเดรินขล้ามไปไดล้บนดรินแหล้ง เสสรอคลรุมทภีที่วทำต นภีรคสอ เสสรอชนัรนนอกทภีที่ใชข้เปป็นเสสรอคลรุม เอลภียทำหศ์
จทึงมข้วนเสสรอนนัรนขทึรนและฟทำดนทรทำของแมตนร ททำจอรศ์แดน นทรทำนนัรนแยกออกตตอหนข้ทำพวกเขทำในทนันทภีและ
พวกเขทำทนัรงคยตเดรินขข้ทำมไปบนทข้องแมตนร ททำทภีที่แหข้งสนริท
2 พกษ 2:9-11

และอยผต่มาเมสที่อทต่านทนัสิ้งสองขล้ามไปแลล้ว เอลทยาหศ์จจึงพผดกนับเอลทชาวต่า

"จงขอสริที่งททที่อยากใหล้ขาล้ พเจล้าททาเพสที่อทต่านกต่อนททที่ขล้าพเจล้าจะถผกรนับไปจากทต่าน" และเอลทชาตอบวต่า
"ขอใหล้ฤทธริธิ์เดชของทต่านอยผต่กนับขล้าพเจล้าเปกนสองเทต่าเดริม " ดยเหมสอนวตทำเอลภีชทำไดข้สอบผตทำนแลข้วเทตทำทภีที่
เอลภียทำหศ์คริด เขทำจทึงถทำมวตทำเอลภีชทำปรทำรถนทำสริที่งใดกตอนทภีที่ตนจทำกไป คททำขอของเอลภีชทำคสอ ใหข้ตนไดข้รบนั
ฤทธริธเดชสองเทตทำในกทำรเปป็นผยข้พยทำกรณศ์ นภีที่อทำจหมทำยถทึงฤทธริธเดชของพระวริญญทำณบรริสรุทธริธหรสอมนัน
อทำจแคตหมทำยถทึงของประททำนในกทำรพยทำกรณศ์ซงทึที่ เอลภียทำหศ์มภีอยตทำงเหป็นไดข้ชดนั
ไมตวทำต กรณภีใด เอลภียทำหศ์กกป็ ลตทำววตทำ 10 "ทต่านขอสริงที่ ททที่ยากนนัก แตต่ถาล้ ทต่านเหกนขล้าพเจล้าถผกรนับขจึนสิ้
ไปจากทต่าน ทต่านกกจะไดล้อยต่างนนัสิ้น แตต่ถล้าทต่านไมต่เหกน กกจะไมต่เปกนแกต่ทต่านอยต่างนนัสิ้น " เอลภียทำหศ์ยอมรนับ
วตทำนภีที่เปป็นคททำขอทภีที่ยทำกนนัก อยตทำงไรกป็ตทำม เขทำบอกเอลภีชทำวตทำหทำกเขทำเหป็นตนถยกรนับขทึรนไปยนังสวรรคศ์ เขทำ
กป็จะไดข้รนับตทำมคททำขอ นภีที่บอกเปป็นนนัยวตทำหทำกเอลภีชทำไดข้รนับอภริสริทธริธเหลสอเกรินทภีที่จะเหป็นกทำรถยกรนับขทึรน
ของเอลภียทำหศ์ องคศ์พระผยข้เปป็นเจข้ทำกป็จะทรงตอบคททำขอของเขทำ
11 และอยผต่มาเมสที่อทต่านทนัสิ้งสองยนังเดรินพผดกนันตต่อไป ดผเถริด รถเพลริงคนันหนจึงที่ และมล้าเพลริงไดล้
แยกทต่านทนัสิ้งสองออกจากกนัน และเอลทยาหศ์ไดล้ขนจึสิ้ ไปโดยลมหมรนเขล้าสวรรคศ์ ขณะทภีที่ผยข้พยทำกรณศ์ทรนัง
สองนภีรเดรินไปเรสอที่ ยๆ พระเจข้ทำกป็ทรงใชข้รถรบเพลริงซทึที่งถยกลทำกโดยพวกมข้ทำเพลริงมทำซทึที่งรนับเอลภียทำหศ์ขรทึน
ไป พรข้อมกนันนนัรนเอลภียทำหศ์กถป็ ยกลมหมรุนรนับขทึรนไปดข้วย ดยควทำมเหป็นเกภีที่ยวกนับลมหมรุนใน 2:1 อทำจเปป็น
ไดข้วทำต ลมหมรุนนนัรนดทึงเอลภียทำหศ์ขร ทึนไปในรถรบนนัรนและหอบเขทำขทึรนไปสยตสวรรคศ์

2 พกษ 2:12-13

เอลทชากกเหกน และทต่านไดล้รล้องวต่า "ครณพต่อของขล้าพเจล้า ครณพต่อของ

ขล้าพเจล้า รถรบของอริสราเอลและพลมล้าประจทา" และทต่านกกไมต่ไดล้เหกนเอลทยาหศ์อทกเลย แลล้วทต่านกกจนับ
เสสสิ้อของตนฉทกออกเปกนสองทต่อน แมข้เอลภีชทำปรทำรถนทำทภีที่จะเหป็นกทำรถยกรนับขทึรนไปของเอลภียทำหศ์นทำย
ของตน ดยเหมสอนวตทำพอเขทำไดข้เหป็นแลข้ว เขทำกป็รยข้สทึกสะเทสอนใจกนับควทำมสยญเสภียของตน ดยเหมสอน
เสภียงรข้องของเขทำทภีที่วทำต “ครุณพตอของขข้ทำพเจข้ทำ ครุณพตอของขข้ทำพเจข้ทำ” หมทำยถทึงเอลภียทำหศ์ แมข้เขทำไมตใชตพอต
แทข้ๆของเอลภีชทำ เอลภียทำหศ์กเป็ ปป็นพตอฝตทำยวริญญทำณคนหนทึงที่ สททำหรนับเขทำ บทำงคนถสอทรรศนะทภีที่วทำต คททำพยด
ของเอลภีชทำทภีที่วทำต “รถรบของอริสรทำเอลและพลมข้ทำประจททำ” หมทำยถทึงพระเจข้ทำแหตงอริสรทำเอลและกทำร
ปกปข้องครุมข้ ครองของพระองคศ์โดยรถรบและพลมข้ทำเพลริง กทำรฉภีกเสสร อผข้ทำของเอลภีชทำดยเหมสอนจะ
เปป็นกทำรแสดงควทำมเศรข้ทำโศกเสภียใจของเขทำตตอหนข้ทำคนอสนที่ เกภีที่ยวกนับกทำรสยญเสภียอทำจทำรยศ์ของตนไป
อยตทำงไรกป็ตทำม ตอนทภีที่เอลภียทำหศ์ถยกรนับขทึรนไป เสสรอคลรุมของเขทำกป็หลตนมทำจทำกตนัวเขทำ เอลภีชทำ
จทึง 13 หยริบเสสสิ้อคลรมของเอลทยาหศ์ททที่ตกลงมาจากเอลทยาหศ์นนัสิ้น และกลนับไปยสนอยผต่ททที่ฝงนัที่ แมต่นทสิ้าจอรศ์แดน
2 พกษ 2:14-15

พอกลนับมทำทภีที่รมริ ฝนัที่งแมตนร ททำจอรศ์แดน เอลภีชทำกป็เอาเสสสิ้อคลรมของเอลทยาหศ์

ททที่ตกลงมานนัสิ้นฟาดลงททที่นทสิ้ากลต่าววต่า "พระเยโฮวาหศ์พระเจล้าแหต่งเอลทยาหศ์ทรงสถริตททที่ใด" และเมสที่อ
ทต่านฟาดลงททที่นทสิ้า นทสิ้ากกแยกออกไปสองขล้าง และเอลทชากกเดรินขล้ามไป เหมสอนกนับทภีที่อทำจทำรยศ์ของเขทำไดข้
กระทททำ เอลภีชทำจทึงฟทำดนทรทำของแมตนร ททำจอรศ์แดนโดยขอฤทธริธเดชของพระเจข้ทำแหตงเอลภียทำหศ์ เหมสอนกนับทภีที่
พระเจข้ทำไดข้ทรงกระทททำเพสที่อเอลภียทำหศ์ พระองคศ์ทรงกระทททำเพสที่อเอลภีชทำเชตนกนัน แมตนร ททำนนัรนแยกออกตตอ
หนข้ทำเขทำและเขทำเดรินขข้ทำมไปยนังอภีกฟทำกหนทึที่ง เหป็นไดข้ชนัดวตทำพระเจข้ทำทรงประทนับตรทำรนับรองกทำรรนับใชข้
ของเอลภีชทำแลข้ว
15 เมสที่อเหลต่าศริษยศ์แหต่งผผล้พยากรณศ์ททที่อยผต่ ณ เมสองเยรทโค แลเหกนทต่าน เขาทนัสิ้งหลายจจึงวต่า "ฤทธริธิ์
เดชของเอลทยาหศ์อยผกต่ นับเอลทชา" และเขาทนัสิ้งหลายกกมาตล้อนรนับทต่าน แลล้วซบหนล้าลงถจึงดรินตต่อหนล้า
ทต่าน ผยข้พยทำกรณศ์หข้ทำสริบคนนนัรนทภีที่เฝข้ทำดยจทำกฝนัที่งตะวนันตกเรริที่มตระหนนักถทึงฤทธริธเดชของพระเจข้ทำบนตนัวเอ
ลภีชทำ พวกเขทำจทึงซบลงตตอหนข้ทำเขทำ ไมตเปป็นทภีที่ชนัดเจนวตทำพวกเขทำเหป็นกทำรถยกรนับขทึรนไปยนังสวรรคศ์ของเอ
ลภียทำหศ์หรสอไมต แตตพวกเขทำเหป็นกทำรแยกแมตนร ททำจอรศ์แดนอยตทำงแนตนอนตอนทภีที่เอลภีชทำกลนับมทำ

2 พกษ 2:16-18

อยตทำงไรกป็ตทำม เหป็นไดข้ชนัดวตทำผยข้พยทำกรณศ์หนรุตมเหลตทำนภีรไมตเขข้ทำใจสริที่งทภีที่

เกริดขทึรนอยตทำงถตองแทข้ เขาทนัสิ้งหลายกลต่าวแกต่ทต่านวต่า "ดผเถริด มทหล้าสริบคนททที่เปกนชายฉกรรจศ์อยผต่กนับผผล้รบนั
ใชล้ของทต่าน ขอจงไปเททที่ยวหาอาจารยศ์ของทต่าน บางททพระวริญญาณแหต่งพระเยโฮวาหศ์ไดล้รนับทต่านไป
แลล้วเหวทที่ยงทต่านลงมาททที่ภผเขาหรสอหรบเขาแหต่งหนจึที่งแหต่งใดบล้าง" และทต่านวต่า "อยต่าใชล้เขาไปเลย" ผยข้
พยทำกรณศ์หนรุตมเหลตทำนภีรแมข้ทรทำบวตทำองคศ์พระผยข้เปป็นเจข้ทำจะทรงรนับเอลภียทำหศ์ขร ทึนไปยนังสวรรคศ์ คริดวตทำเขทำจะ
ถยกสต งตนัวกลนับมทำอทำจบนยอดภยเขทำลยกหนทึที่งหรสอในหรุบเขทำหนทึที่ง เขตแดนรอบเมสองเยรภีโคอรุดมไป
ดข้วยทนัรงภยเขทำและหรุบเขทำ อยตทำงไรกป็ตทำม เอลภีชทำกป็กลตทำววตทำ ลสมมนันเสภียเถริด เขทำรยข้ดภีกวตทำ
17 แตต่เมสที่อเขาทนัสิ้งหลายชนักชวนทต่านจนทต่านละอายแลล้วทต่านจจึงวต่า "ใชล้ไปซท" เพราะฉะนนัสิ้น
เขาจจึงใชล้หล้าสริบคนไป เขาทนัสิ้งหลายแสวงหาเอลทยาหศ์อยผสต่ ามวนันกกไมต่พบทต่าน ทนัรงๆทภีที่เขทำตนัดสรินใจแลข้ว
วตทำไมตตข้องไปเทภีที่ยวคข้นหทำเอลภียทำหศ์ พวกผยพข้ ยทำกรณศ์หนรุตมกป็ยงนั คะยนัรนคะยอเขทำตตอไปจนเขทำเรริที่มละอทำย
ใจทภีที่จะกลตทำวปฏริเสธ เหป็นไดข้ชนัดวตทำพวกเขทำโนข้มนข้ทำวเกตง ดนังนนัรนเขทำจทึงอนรุญทำตพวกเขทำใหข้ไปเทภีที่ยว
คข้นหทำซทึที่งพวกเขทำกป็คข้นหทำอยยสต ทำมวนัน อยตทำงไรกป็ตทำม กทำรคข้นหทำของพวกเขทำกป็พริสยจนศ์แลข้ววตทำเสภียแรง
เปลตทำ 18 เขาทนัสิ้งหลายกกกลนับมาหาเอลทชา (ขณะเมสที่อทต่านพนักอยผต่ททที่เมสองเยรทโค) และทต่านพผดกนับเขาวต่า
"ขล้ามริไดล้บอกทต่านทนัสิ้งหลายแลล้วหรสอวต่า `อยต่าไปเลย'"
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ขณะอยยทต ภีที่เมสองเยรภีโค คนในเมสองพผดกนับเอลทชาวต่า "ดผเถริด ททาเล

เมสองนทสิ้กกรต่าเรริงดท ดนังททที่เจล้านายของขล้าพเจล้าไดล้เหกนแลล้ว แตต่ทวต่านทสิ้าไมต่ดทและชาวแผต่นดรินกกแทล้งลผก"
เมสองเยรภีโคอยยใต นหรุบเขทำแมตนร ททำจอรศ์แดนไมตไกลจทำกทภีที่ๆแมตนร ททำสทำยนนัรนไหลเขข้ทำไปในทะเลตทำย มนัน
อยยทต ทำงทริศตะวนันออกของเทสอกเขทำตริดชทำยฝนัที่งดข้วยเหตรุนร ภีมนันจทึงมภีลนักษณะกทึที่งแหข้งแลข้งเปป็นปกตริ อทำจ
เปป็นไดข้วทำต นทรทำจทำกทะเลตทำยไดข้ซทึมเขข้ทำไปในนทรทำบทำดทำลของพสรนทภีที่นร นนั และนทรทำนนัรนจทึงมภีรสขม คททำทภีที่แปล
วตทำ ไมต่ดท (ราหศ์) มภีควทำมหมทำยวตทำ ‘แยต’
เอลภีชทำจทึงกลตทำววตทำ 20 ทต่านพผดวต่า "จงเอาชามใหมต่มาลผกหนจึที่ง ใสต่เกลสอไวล้ในนนันสิ้ " แลล้วเขาทนัสิ้ง
หลายกกหามาใหล้ 21 แลล้วทต่านกกไปททที่นทสิ้าพร โยนเกลสอลงในนนันสิ้ และกลต่าววต่า "พระเยโฮวาหศ์ตรนัสดนังนทสิ้
วต่า เราไดล้กระททานทสิ้านทสิ้ใหล้ดทแลล้ว ตนัสิ้งแตต่นทสิ้ไปจะไมต่มทความตายหรสอการแทล้งลผกมาจากนทสิ้านทสิ้อทก" เอลภีชทำ

ซทึที่งกลตทำวในฐทำนะตนัวแทนขององคศ์พระผยข้เปป็นเจข้ทำจทึงประกทำศวตทำนทรทำขมนนัรนจะถยกทททำใหข้หทำยขม ตนัรงแตต
นภีรเปป็นตข้นไป แผตนดรินนนัรนจะเกริดผลอรุดม จนกระทนังที่ ทรุกวนันนภีร มภีนร ททำดภีทภีที่เยรภีโค 22 ฉะนนันสิ้ นทสิ้าจจึงดทมา
จนถจึงทรกวนันนทสิ้ จรริงตามถล้อยคทาซจึงที่ เอลทชาไดล้กลต่าวนนัสิ้น
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ทต่านไดล้ขจึสิ้นไปจากททที่นนัที่นถจึงเมสองเบธเอล และขณะเมสที่อทต่านขจึสิ้นไป

ตามทางมทเดกกชายเลกกๆบางคนออกมาจากเมสองลล้อเลทยนทต่านวต่า "อล้ายหนัวลล้าน จงขจึสิ้นไปเถริด อล้ายหนัว
ลล้าน จงขจึสิ้นไปเถริด" ขณะทภีที่เอลภีชทำขทึรนไปยนังทภีรที่ ทำบสยงสยตเมสองเบธเอล พวกเดป็กโตของเมสองนนัรนกป็ออก
มทำและลข้อเลภียนเขทำ พวกเขทำนตทำจะเปป็นเดป็กทภีที่โตแลข้ว เหป็นไดข้ชนัดวตทำเอลภีชทำหนัวลข้ทำน คททำเหนป็บแนมของ
พวกเขทำนตทำจะหมทำยถทึงเรสที่องทภีที่พวกเขทำไดข้ยนริ มทำเกภีที่ยวกนับกทำรถยกรนับขทึรนไปยนังสวรรคศ์ของเอลภียทำหศ์
พวกเขทำจทึงเยทำะเยข้ยเอลภีชทำใหข้ทททำแบบเดภียวกนัน เหป็นไดข้ชนัดวตทำพวกเขทำไมตใหข้ควทำมเคทำรพตตอผยข้พยทำกรณศ์
ทตทำนนภีรและพระเจข้ทำทภีที่เขทำเปป็นตนัวแทนแมข้แตตนริดเดภียว
24 ทต่านกกเหลทยวดผ แลล้วจจึงแชต่งเขาในพระนามพระเยโฮวาหศ์ และหมทตนัวเมทยสองตนัวออกมา
จากปต่า ฉทกเดกกชายพวกนนันสิ้ เสทยสทสที่ บริ สองคน เหป็นไดข้ชดนั วตทำหลนังจทำกไดข้รนับอนรุญทำตจทำกพระเจข้ทำ เอลภี
ชทำจทึงแชตงสทำปเดป็กโตเหลตทำนภีรในพระนทำมของพระเยโฮวทำหศ์ จทำกนนัรนหมภีตนัวเมภียสองตนัวกป็ออกมทำจทำก
ปตทำและฆตทำเดป็กโตทภีที่ทะลทึที่งเหลตทำนนัรนไปสภีที่สริบสองคน
ขณะเดภียวกนัน เอลภีชทำกป็ 25 จากททที่นนัที่นทต่านกกขจึสิ้นไปถจึงภผเขาคารเมล และจากททที่นนัที่นทต่านกกหนัน
กลนับมายนังสะมาเรทย เหป็นไดข้ชนัดวตทำ เขทำไมตไดข้รนับกทำรตข้อนรนับทภีเที่ บธเอล ดนังนนัรนเอลภีชทำจทึงเดรินททำงไปยนัง
ทริศตะวนันตกสยตภยเขทำคทำรเมล จทำกนนัรนกป็กลนับไปยนังสะมทำเรภียในทภีสที่ รุด
*****
ภนำพรวมของ 2 พงศศ์กษษัตรริยศ์ 3: ในบทนนรนี้ ายละเอนยดเกนที่ยวกนับรนัชกาลของเยโฮรนัม บลุตรของ
อาหนับถรกนนาเสนอ มนบนันททึกเกนที่ยวกนับการกบฏของโมอนับตล่ออริสราเอล เอลนชาตนาหนริการเปป็นพนันธ
มริตรของเยโฮชาฟนัทกนับเยโฮรนัม จากนนันี้นบทนนกนี้ ป็ปริดทรู้ายดรู้วยคนาสนัญญาของเอลนชาเรสืที่องนนนี้าและ
ชนัยชนะเหนสือโมอนับซทึที่งเกริดขทึนนี้ จรริง
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ในปทททที่สบริ แปดของรนัชกาลเยโฮชาฟนัทกษนัตรริยแศ์ หต่งยผดาหศ์ เยโฮรนัม

โอรสของอาหนับไดล้เรริที่มครอบครองเหนสออริสราเอล ณ กรรงสะมาเรทย และทรงครองอยผสต่ บริ สองปท จรุด
สนใจเปลภีที่ยนจทำกกทำรรนับใชข้ของเอลภีชทำกลนับมทำยนังเรสอที่ งกทำรเมสองของอทำณทำจนักรฝตทำยเหนสอ เยโฮรนัม
บรุตรของอทำหนับไดข้ขร ทึนครองรทำชยศ์ตตอจทำกบริดทำของตน 2 พระองคศ์ทรงกระททาสริที่งททที่ชนัที่วในสาย
พระเนตรของพระเยโฮวาหศ์ แตต่ไมต่เหมสอนราชบริดาและราชมารดาของพระองคศ์ พระองคศ์ทรง
ททาลายเสาศนักดริธิ์สริทธริธิ์แหต่งพระบาอนัล ซจึที่งราชบริดาของพระองคศ์ทรงสรล้างนนัสิ้นเสทย แมข้เขทำมริใชตกษนัตรริยศ์
ทภีที่ดททำเนรินตทำมแบบพระเจข้ทำเทตทำใดนนัก ตข้องชมเขทำทภีที่เขทำไดข้กทำท จนัดเสทำศนักดริธสริทธริธแหตงพระบทำอนัลของบริดทำ
ของเขทำทริรงเสภีย ดย 1 พงศศ์กษนัตรริยศ์ 16:31-32 3 แมล้กระนนัสิ้นพระองคศ์ยนังทรงเกาะตริดอยผต่กนับบาปทนัสิ้ง
หลายของเยโรโบอนัมบรตรชายเนบนัท ซจึงที่ พระองคศ์ทรงกระททาใหล้อริสราเอลททาบาปดล้วย พระองคศ์หา
ไดล้ทรงพรากจากบาปนนัสิ้นไมต่ แมข้ถอยหตทำงเสภียจทำกกทำรนมนัสกทำรพระบทำอนัลแบบเปป็นททำงกทำร เยโฮรนัม
กป็ยนังผยกพนันอยยกต บนั รยปลยกวนัวทองคททำทนัรงสองนนัรนซทึที่งเยโรโบอนัมไดข้สรข้ทำงขทึรน
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ฝต่ายเมชากษนัตรริยแศ์ หต่งโมอนับทรงเปกนผผล้ดทาเนรินกริจการเลทสิ้ยงแกะ และ

พระองคศ์ตล้องถวายลผกแกะหนจึที่งแสนตนัว และแกะผผล้หนจึงที่ แสนตนัวพรล้อมกนับขนของมนันใหล้แกต่กษนัตรริยศ์
อริสราเอล 5 แตต่อยผต่มาเมสที่ออาหนับสรินสิ้ พระชนมศ์แลล้ว กษนัตรริยศ์แหต่งโมอนับกกกบฏตต่อกษนัตรริยศ์แหต่ง
อริสราเอล ตนัรงแตตสมนัยของดทำวริด โมอนับไดข้ตกเปป็นเบภีรยลตทำงของอริสรทำเอลมทำตลอด โดยเสภียสต วย
ปรริมทำณมหทำศทำลในรยปแกะและขนแกะ อยตทำงไรกป็ตทำม หลนังจทำกอทำหนับเสภียชภีวริต เมชทำกป็เหป็นโอกทำส
ทภีที่จะกบฏตตอเยโฮรนัมผยข้เปป็นหนรุตม เขทำทททำเชตนนนัรนและหยรุดเสภียสต วยแกตอริสรทำเอลซทึที่งเปป็นอทำณทำจนักรฝตทำย
เหนสอ
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กษนัตรริยเศ์ ยโฮรนัมจจึงกรทธาทนัพออกจากสะมาเรทยในครนัสิ้งนนัสิ้น และทรง

เกณฑศ์คนอริสราเอลทนัสิ้งสริสิ้น ควทำมหมทำยกป็คอส วตทำเขทำจนัดทททำสททำมะโนประชทำกรเพสที่อทภีที่จะทรทำบกททำลนังททำง
ทหทำรของตน 7 พระองคศ์ทรงสต่งสารไปยนังเยโฮชาฟนัทกษนัตรริยแศ์ หต่งยผดาหศ์วต่า "กษนัตรริยแศ์ หต่งโมอนับไดล้
กบฏตต่อขล้าพเจล้า ทต่านจะไปรบกนับโมอนับพรล้อมกนับขล้าพเจล้าไดล้หรสอไมต่ " และทต่านวต่า "เราจะไป เรากก
เปกนดนังททที่ทต่านเปกน และประชาชนของเรากกเปกนดนังประชาชนของทต่าน บรรดามล้าของเรากกเปกนดนัง

มล้าของทต่าน" เรทำคงคริดวตทำเยโฮชทำฟนัทไดข้รนับบทเรภียนแลข้วเมสที่อหลทำยปภีกตอนหนข้ทำนนัรนตอนทภีที่เขทำรต วม
เปป็นพนันธมริตรกนับอทำหนับในกทำรไปสยข้รบกนับคนซภีเรภีย ดย 1 พงศศ์กษนัตรริยศ์ 22 ถทึงกระนนัรน เยโฮชทำฟนัทกป็
รต วมวงกนับเยโฮรนัมในกทำรทททำสงครทำมเพสที่อตตอสยข้กบนั ศนัตรยเดภียวกนันของพวกตน นนันที่ คสอ โมอนับ
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จทำกนนัรนเยโฮรนัมกป็ถทำมวตทำ "เราจะขจึสิ้นไปทางใด" เยโฮรนัมทรงตอบไป

วต่า "ไปทางถริที่นทรรกนันดารเมสองเอโดม" เยโฮรนัมขอคททำแนะนททำของเยโฮชทำฟนัทเกภีที่ยวกนับเสข้นททำงทภีที่ดภี
ทภีที่สรุดทภีที่จะไปโจมตภีโมอนับ เยโฮชทำฟนัทจทึงแนะนททำใหข้พวกเขทำโจมตภีโมอนับจทำกเอโดมซทึงที่ อยย ทต ทำงทริศใตข้
พวกเขทำจทึงจะกรภีธทำทนัพลงไปททำงฝนัที่งตะวนันตกของทะเลตทำยและโจมตภีโมอนับแบบไมตใหข้ทนันไดข้ตรนัง
ตนัวจทำกทริศใตข้
9 กษนัตรริยศ์แหต่งอริสราเอลจจึงเสดกจไปพรล้อมกนับกษนัตรริยศ์แหต่งยผดาหศ์ และกษนัตรริยศ์แหต่งเอโดม
และเมสที่อทนัสิ้งสามกษนัตรริยศ์เสดกจอล้อมไปไดล้เจกดวนันแลล้วกกหานทสิ้าใหล้กองทนัพและใหล้สนัตวศ์ททที่ตริดตามมานนัสิ้น
ไมต่ไดล้ เหป็นไดข้ชดนั วตทำกองทนัพของยยดทำหศ์และอริสรทำเอลรต วมวงกนับกษนัตรริยศ์แหตงเอโดมเพสที่อโจมตภีโมอนับ
เขตแดนรอบทะเลตทำยบนฝนัที่งซข้ทำยและฝนัที่งขวทำมภีลนักษณะแหข้งแลข้งและสต วนใหญตเปป็นทะเลทรทำย พวก
เขทำจทึงกรภีธทำทนัพเปป็นวงกลม (นนันที่ คสอ “อข้อม”) ลงไปรอบทะเลตทำยและขทึรนอภีกฝนัที่งเขข้ทำไปในเอโดม ใน
ชตวงกทำรกรภีธทำทนัพเจป็ดวนันนนัรน พวกเขทำกป็ตระหนนักในไมตชข้ทำวตทำพวกเขทำไมตมนภี ร ททำกรินแลข้ว
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แลล้วกษนัตรริยศ์แหต่งอริสราเอลจจึงตรนัสวต่า "อนริจจาเออ๋ย พระเยโฮวาหศ์

ทรงเรทยกสามกษนัตรริยนศ์ ทสิ้มาเพสที่อจะมอบไวล้ในมสอของโมอนับ" ชตทำงเปป็นกทำรเสภียดสภีทภีที่กษนัตรริยศ์แหตง
อริสรทำเอล (เยโฮรนัม) เปป็นผยข้ยรุใหข้ทททำศทึกครนัรงนภีร บนัดนภีรเขทำกลนับเปป็นผยข้บตนเสภียงดนังมทำกทภีที่สรุด 11 และเยโฮ
ชาฟนัทตรนัสวต่า "ททที่นทที่ไมต่มทผล้พผ ยากรณศ์ของพระเยโฮวาหศ์ เพสที่อเราจะใหล้ท ผลถามพระเยโฮวาหศ์หรสอ"
แลล้วขล้าราชการคนหนจึงที่ ของกษนัตรริยอศ์ ริสราเอลจจึงทผลวต่า "เอลทชาบรตรชาฟนัทอยผทต่ ทที่นทที่พระเจล้าขล้า เปกนผผล้
ททที่เทนทสิ้าใสต่มสอเอลทยาหศ์"
เหตรุกทำรณศ์ทร นังหมดนภีรคลข้ทำยกนับเหตรุกทำรณศ์ทภีที่ถยกบนันททึกไวข้ใน 1 พงศศ์กษนัตรริยศ์ 22 อยตทำงนตทำททึงที่ ซทึที่ง
เปป็นตอนทภีที่เยโฮชทำฟนัทถทำมคททำถทำมเดภียวกนัน ดย 1 พงศศ์กษนัตรริยศ์ 22:7 นตทำสนใจทภีที่วทำต เยโฮรนัมกษนัตรริยศ์ของ
ฝตทำยเหนสอทภีที่ละทริรงควทำมจรริงเปป็นผยข้แนะนททำเอลภีชทำแกตเยโฮชทำฟนัท 12 และเยโฮชาฟนัทตรนัสวต่า "พระ

วจนะแหต่งพระเยโฮวาหศ์อยผต่กบนั ทต่าน" กษนัตรริยแศ์ หต่งอริสราเอลและเยโฮชาฟนัทและกษนัตรริยศ์แหต่งเอโดม
จจึงเสดกจลงไปหาทต่าน แนตนอนวตทำเยโฮชทำฟนัทเคยไดข้ยนริ เรสที่องเอลภีชทำมทำกตอนแลข้วและรยข้วทำต เขทำเปป็นคน
ของพระเจข้ทำ ดนังนนัรนทนัรงเขทำและเยโฮรนัมจทึงไปพบผยข้พยทำกรณศ์ทตทำนนภีรแทนทภีที่จะในททำงกลนับกนัน เหป็นไดข้
ชนัดวตทำเอลภีชทำเปป็นสต วนหนทึงที่ ของกองทนัพของเยโฮรนัม เขทำอทำจถยกเกณฑศ์ทหทำร อทำจเพสอที่ รนับหนข้ทำทภีที่เปป็น
‘ปรุโรหริตประจททำกองทนัพ’
2 พกษ 3:13-15

พอไดข้เผชริญหนข้ทำกนับเยโฮรนัม เอลภีชทำกป็ไมตมภีอะไรดภีๆจะพยดกนับเขทำเลย

และเอลทชาทผลกษนัตรริยแศ์ หต่งอริสราเอลวต่า "ขล้าพระองคศ์มทเรสที่องอะไรเกทที่ยวขล้องกนับพระองคศ์ เสดกจไปหา
ผผล้พยากรณศ์ของเสดกจพต่อและผผล้พยากรณศ์ของเสดกจแมต่ของพระองคศ์เถริด " แตต่กษนัตรริยศ์แหต่งอริสราเอล
ตรนัสกนับทต่านวต่า "หามริไดล้ ดล้วยพระเยโฮวาหศ์ทรงเปกนผผล้เรทยกกษนัตรริยทศ์ นัสิ้งสามนทสิ้มาเพสที่อมอบไวล้ในมสอ
ของโมอนับ" เอลภีชทำซทึที่งทรทำบถทึงกทำรละทริรงควทำมจรริงของเยโฮรนัมบอกเขทำใหข้ไปทยลถทำมพวกพระ
ตตทำงดข้ทำวของเขทำเอง กทำรทภีที่เขทำเตป็มใจทภีที่จะขอคททำปรทึกษทำจทำกผยข้พยทำกรณศ์คนหนทึงที่ ของพระเยโฮวทำหศ์ใน
เวลทำวริกฤตริแสดงใหข้เหป็นถทึงควทำมลข้มละลทำยฝตทำยวริญญทำณของเขทำเอง
เอลภีชทำจทึงแจข้งขตทำวรข้ทำยแกตเขทำ เขทำประกทำศวตทำองคศ์พระผยข้เปป็นเจข้ทำไดข้ทรงเรภียกกษนัตรริยศ์ทรนังสทำม
องคศ์นร ภีใหข้มทำถยกตภีสอนโดยโมอนับจรริงๆ ดยเหมสอนวตทำคททำประกทำศแรกนภีรถยกกลตทำวโดยปรทำศจทำกกทำร
ปรทึกษทำกนับองคศ์พระผยข้เปป็นเจข้ทำ เหป็นไดข้ชดนั วตทำเอลภีชทำกททำลนังแบตงปนันควทำมรยข้สทึกของตนเกภีที่ยวกนับเรสอที่ งนภีร
แมข้เยโฮชทำฟนัทโดยพสรนฐทำนแลข้วเปป็นกษนัตรริยอศ์ งคศ์หนทึงที่ ทภีที่ดททำเนรินตทำมแบบพระเจข้ทำ กทำรทภีที่เขทำเตป็มใจ
ออมชอมกนับอทำหนับกตอนและตอนนภีรเยโฮรนัมดข้วยกป็ทททำใหข้เขทำถยกพระเจข้ทำตททำหนริ บทเรภียนหนทึที่งทภีที่มภีอยย ต
จนทรุกวนันนภีรคสอ เรสที่องกทำรออมชอมเพสที่อควทำมสะดวกและควทำมไมตพอพระทนัยของพระเจข้ทำเกภีที่ยวกนับ
เรสที่องนภีร
14 และเอลทชาทผลวต่า "พระเยโฮวาหศ์จอมโยธาซจึที่งขล้าพระองคศ์ปรนนริบตนั ริทรงพระชนมศ์อยผต่
แนต่ฉนนั ใด ถล้าขล้าพระองคศ์มริไดล้เคารพคารวะตต่อพระพนักตรศ์เยโฮชาฟนัทกษนัตรริยแศ์ หต่งยผดาหศ์แลล้ว ขล้า
พระองคศ์จะไมต่มองพระพนักตรศ์พระองคศ์หรสอดผแลพระองคศ์เลย นอกจทำกนภีร เอลภีชทำบอกเยโฮรนัมวตทำตน

จะไมตยอมเกภีที่ยวขข้องอะไรกนับเขทำเลยหทำกไมตเปป็นเพรทำะวตทำตนยนังมภีควทำมเคทำรพตตอเยโฮชทำฟนัทกษนัตรริยศ์
แหตงยยดทำหศ์อยยบต ข้ทำง
ดนังนนัรนเขทำจทึงสนังที่ วตทำ 15 ขอทรงนทาผผล้เลต่นเครสที่องสายมาใหล้ขล้าพระองคศ์สนักคนหนจึงที่ " และตต่อมา
เมสที่อผผล้เลต่นเครสที่องสายบรรเลงแลล้ว พระหนัตถศ์ของพระเยโฮวาหศ์กกมาเหนสอทต่าน ดยเหมสอนวตทำผยข้
พยทำกรณศ์สมนัยพระคนัมภภีรศ์เดริมบทำงทตทำนถยกเรข้ทำใหข้พยทำกรณศ์เมสที่อไดข้รบนั แรงบนันดทำลใจโดยดนตรภี คททำทภีที่
แปลวตทำ ผผเล้ ลต่นเครสที่องสาย (นากนัน) จรริงๆแลข้วมภีควทำมหมทำยวตทำ ‘นนักดนตรภี’ ดนังนนัรนเมสที่อนนักดนตรภี
บรรเลงตตอหนข้ทำเขทำ “พระหนัตถศ์ของพระเยโฮวทำหศ์กมป็ ทำเหนสอทตทำน”
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เอลภีชทำจทึงสนังที่ วตทำ "พระเยโฮวาหศ์ตรนัสดนังนทสิ้วต่า `ททาหรบเขานทสิ้ใหล้เปกนสระ

ทนัที่วไปหมด' 17 เพราะพระเยโฮวาหศ์ตรนัสดนังนทสิ้วต่า `เจล้าทนัสิ้งหลายจะไมต่เหกนลมและจะไมต่เหกนฝน ถจึง
อยต่างไรกกดทหรบเขานนันสิ้ จะมทนทสิ้าเตกมไปหมด เพสที่อเจล้าจะไดล้ดสที่ม ทนัสิ้งเจล้า ฝผงสนัตวศ์เลทสิ้ยงและสนัตวศ์ใชล้ของเจล้า'
แมข้เอลภีชทำในตอนแรกไดข้พยทำกรณศ์ไวข้วทำต จะเกริดควทำมฉริบหทำย บนัดนภีรเมสอที่ พระเจข้ทำตรนัสผตทำนเขทำ เขทำกลนับ
มภีขตทำวดภี ประกทำรแรก พระเจข้ทำจะทรงจนัดเตรภียมนทรทำอยตทำงนตทำอนัศจรรยศ์สททำหรนับกองทนัพเหลตทำนนัรนทภีที่มทำ
รวมตนัวกนัน เขทำสนังที่ พวกเขทำใหข้ขดรุ ทข้องรต องทนัวที่ หรุบเขทำทภีพที่ วกเขทำอยยขต ณะนนัรน แมข้จะไมตมพภี ทำยรุฝน ในไมต
ชข้ทำพวกเขทำกป็จะมภีนร ททำมทำกเกรินพอ
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เรสที่องอยต่างนทสิ้เปกนเรสที่องเลกกนล้อยในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหศ์

กทำรจนัดหทำนทรทำใหข้พวกเขทำถสอวตทำเปป็นเรสอที่ งเลป็กนข้อยมทำกสททำหรนับองคศ์พระผยข้เปป็นเจข้ทำ ยริงที่ กวตทำนนัรนเอลภีชทำ
พยทำกรณศ์วทำต องคศ์พระผยข้เปป็นเจข้ทำจะทรงมอบคนโมอนับไวล้ในมสอของเจล้าดล้วย 19 เจล้าจะโจมตทเมสองททที่มท
ปล้อมทรกเมสอง และเมสองเอกทรกเมสอง และจะโคต่นตล้นไมล้ลงทรกตล้น และจะจรกนทสิ้าพรทรกแหต่งเสทย และ
ททาไรต่นาททที่ดททรกแปลงใหล้เสทยดล้วยหริน" พระเจข้ทำจะไมตเพภียงประททำนชนัยชนะแบบทตวมทข้นแกตพวกเขทำ
เหนสอคนโมอนับเทตทำนนัรน แตตอริสรทำเอลและยยดทำหศ์จะตข้องทททำลทำยประชทำชทำตริทภีที่ชนัวที่ รข้ทำยนนัรนอยตทำงสริรนเชริง
ดข้วย พวกเขทำจะตข้องทททำลทำยทรุกเมสองทภีมที่ ภีปข้อมและโคตนตข้นไมข้ทภีที่ใหญตๆทรุกตข้น พวกเขทำจะตข้องจรุกนทรทำพรุ
ทรุกแหตงทภีที่พวกเขทำพบและเอทำหรินถมไรต นทำ
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และอยผต่มาพอรรต่งเชล้าประมาณเวลาถวายเครสที่องธนัญญบผชา ดผเถริด มท

นทสิ้ามาจากทางเมสองเอโดม จนแผต่นดรินมทนทสิ้าเตกมหมด เหป็นไดข้ชดนั วตทำแมข้กระทนังที่ ในสมรภยมรริ บ คนของ
เยโฮชทำฟนัทกป็ยนังถวทำยเครสที่องสนัตวบยชทำในตอนเชข้ทำตทำมทภีที่พระรทำชบนัญญนัตริไดข้กทำท หนดไวข้ ณ เวลทำนนัรนเอง
นทรทำกป็ไหลลงมทำจทำกทภีที่รทำบสยงแหตงเอโดมไปยนังทริศใตข้ อทำจเปป็นไดข้วทำต พระเจข้ทำไดข้ทรงใชข้ฝนตกหนนักลง
มทำบนทภีที่นนันที่ ซทึที่งนทรทำฝนไดข้ไหลลงไปยนังทภีๆที่ กองทนัพเหลตทำนนัรนตนัรงคตทำยพนักอยยต หรสออทำจเปป็นไดข้วทำต พระเจข้ทำ
แคตทททำใหข้นร ททำพรุขนทำดใหญตพงรุต ขทึรนมทำจทำกชนัรนหรินทภีที่โผลตออกมทำไปในทริศททำงนนัรน ไมตวทำต กรณภีใด หรุบเขทำ
นนัรนทภีพที่ วกเขทำอยยใต นไมตชข้ทำกป็มภีนร ททำไหลอยยทต นัวที่ และทข้องรต องเหลตทำนนัรนทภีที่ถยกขรุดไวข้บนัดนภีรกเป็ ตป็มไปดข้วยนทรทำ
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ขณะเดภียวกนัน คนโมอนับกป็เรริที่มตระหนนักถทึงกองทนัพเหลตทำนนัรนทภีรที่ รุกรทำน

มทำจทำกทริศใตข้ และเมสที่อคนโมอนับทนัสิ้งหลายไดล้ยรินวต่าบรรดากษนัตรริยยศ์ กไปสผรล้ บกนับตน คนททที่มทอายรสวม
เกราะและสผ งขจึสิ้นไปกกไดล้รวบรวมกนันเขล้า และยกไปตนัสิ้งททที่พรมแดน 22 เมสที่อเขาตสที่นขจึสิ้นในตอนเชล้า
และดวงอาทริตยศ์สต่องแสงอยผบต่ นนทสิ้า คนโมอนับเหกนนทสิ้าททที่อยผต่ตรงขล้ามกนับตนแดงอยต่างโลหริต
ประชทำชทำตริโมอนับจทึงเคลสที่อนทนัพและกรภีธทำทนัพไปยนังพรมแดนทภีที่อยยตต ริดกนับเอโดม อยตทำงไร
กป็ตทำม ขณะทภีที่พวกเขทำมองลงไปในหรุบเขทำนนัรนทภีที่บรรดทำกองทนัพทภีที่รรุกรทำนมทำนนัรนอยยต นทรทำในทข้องรต อง
เหลตทำนนัรนกป็ดยมภีสภีแดงเหมสอนเลสอดสททำหรนับพวกเขทำ (นตทำสนใจทภีที่วทำต ชสที่อ เอโดม มภีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ
แดง อทำจเปป็นไดข้วทำต พระเจข้ทำทรงทททำใหข้แรต ธทำตรุตตทำงๆในนทรทำนนัรนจทำกเอโดมทททำใหข้เกริดแสงสะทข้อนเปป็นสภี
แดง) คนโมอนับเลยสรรุปเอทำวตทำ 23 "นทที่เปกนโลหริต บรรดากษนัตรริยไศ์ ดล้สล้รผ บกนันเอง และฆต่ากนันเอง
เพราะฉะนนัสิ้นบนัดนทสิ้ โมอนับเออ๋ย มารริบเอาขล้าวของของเขา" พวกเขทำตภีควทำมเอทำวตทำสริที่งทภีที่ตนเหป็นคสอ
เลสอดทภีที่เกริดจทำกกทำรสยข้รบกนันเองระหวตทำงกองทนัพเหลตทำนนัรนทภีที่มทำรรุกรทำน พวกเขทำจทึงสนังที่ กททำลนังพลของตน
ใหข้ลงไปและปลข้นสะดมคตทำยพนักของพวกศนัตรยของตน
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แตต่เมสที่อเขามาถจึงคต่ายอริสราเอล คนอริสราเอลกกลรกขจึนสิ้ ตต่อสผล้กบนั คนโม

อนับจนเขาทนัสิ้งหลายหนทไป และเขากกรรกหนล้าเขล้าไปในแผต่นดรินฆต่าฟนันคนโมอนับ คนโมอนับรรุกหนข้ทำ
เขข้ทำไปเพสที่อปลข้นสะดมและไมตใชตเพสที่อตตอสยข้ ควทำมคริดของพวกเขทำถยกเปลภีที่ยนแปลงไปอยตทำงสริรนเชริง
พวกเขทำอทำจวทำงเกรทำะหนนักๆของตนไวข้ตตทำงหทำกเพสที่อทภีที่จะปลข้นสะดมคตทำยพนักเหลตทำนนัรนไดข้สะดวกขทึรน

อยตทำงไรกป็ตทำม อริสรทำเอลและพนันธมริตรของตนกป็กทำท ลนังรอคอยพวกเขทำอยยแต ละโจมตภี คนโมอนับจทึงถยก
ทททำใหข้ตข้องหนภีแตกกระเจริงและถยกไลตลตทำกลนับเขข้ทำไปในโมอนับ
25 เขาทนัสิ้งหลายไดล้ทลายหนัวเมสอง และตต่างคนกกตต่างโยนหรินเขล้าไปในไรต่นาททที่ดททรกแปลงจน
เตกม เขาจรกนทสิ้าพรเสทยทรกแหต่ง และโคต่นตล้นไมล้ดทๆเสทยหมด จนในคทรศ์หะเรเชทมทแตต่หรินของเมสองเหลสอ
อยผต่ บรรดานนักสลริงไดล้ลล้อมเมสองไวล้และโจมตทไดล้ ตทำมทภีที่พระเจข้ทำทรงสนังที่ ไวข้ พวกเขทำเรริที่มทททำลทำยแผตน
ดรินนนัรน ควทำมยรุงต ยทำกเดภียวของพวกเขทำคสอทภีที่เมสองเอกของโมอนับ นนันที่ คสอ คทรศ์หะเรเชท ซทึที่งพวกเขทำตข้อง
ใชข้เครสอที่ งทะลวงเพสอที่ ทททำลทำยกททำแพงเมสองนนัรนเพสที่อพริชริตเมสองนนัรนไดข้
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เมสที่อกษนัตรริยศ์แหต่งโมอนับทรงเหกนวต่าจะสผล้ไมต่ไดล้ พระองคศ์กกทรงพาพล

ดาบเจกดรล้อยคนจะตทฝต่าออกมาทางดล้านกษนัตรริยศ์เมสองเอโดม แตต่ออกมาไมต่ไดล้ เมสที่อเหป็นวตทำตนพตทำยศทึก
ครนัรงนภีรแลข้ว กษนัตรริยศ์แหตงโมอนับพรข้อมกนับคนของเขทำเจป็ดรข้อยคนกป็พยทำยทำมทภีจที่ ะตภีฝตทำกองทนัพคนเอโดม
ออกไปโดยคริดวตทำคนเหลตทำนนัรนคงจะสยข้งตทำยกวตทำ อยตทำงไรกป็ตทำม พวกเขทำกป็ไมตสมหวนังแมข้กระทนังที่ ทภีที่นนันที่
27 แลล้วพระองคศ์ทรงนทาโอรสหนัวปท ผผซล้ จึที่งควรจะขจึนสิ้ ครองแทนนนัสิ้น ถวายเปกนเครสอที่ งเผาบผชาเสทยททที่
บนกทาแพง และมทพระพริโรธใหญต่ยงริที่ ตต่อพวกอริสราเอล เขาทนัสิ้งหลายกกยกถอยไปจากพระองคศ์และ
กลนับบล้านเมสองของตน เพรทำะจนตรอก กษนัตรริยศ์แหตงโมอนับจทึงถวทำยบรุตรชทำยของตนบนกททำแพงเมสอง
นนัรน โดยอทำจหวนังวตทำจะระงนับพริโรธของเหลตทำเทพเจข้ทำของตนทภีที่เปป็นพระตตทำงดข้ทำวไดข้ หรสออทำจเปป็นไดข้
วตทำเขทำหวนังวตทำจะขอควทำมเหป็นใจจทำกเหลตทำศนัตรยของตน ดยเหมสอนวตทำแมข้จะไดข้รนับชนัยชนะอยตทำงทตวมทข้น
อริสรทำเอลและเหลตทำพนันธมริตรกป็ยอมใหข้กษนัตรริยแศ์ หตงโมอนับมภีชวภี ริตอยยต เขทำเองกป็มภีควทำมเคภียดแคข้นตตอ
อริสรทำเอลอยตทำงมทำก ขณะเดภียวกนัน คนอริสรทำเอลกป็เกป็บขข้ทำวของและกลนับไปบข้ทำนอยตทำงผยข้มภีชยนั
*****
ภนำพรวมของ 2 พงศศ์กษษัตรริยศ์ 4: คราวนนนี้จลุดสนใจเปลนยที่ นไปยนังชนวริตและการรนับใชรู้ของเอลน
ชา เนสืนี้อหาสล่วนแรกของบทนนนนี้ นาเสนอเอลนชาและการอนัศจรรยศ์เรสือที่ งนนนี้ามนันของหญริงมล่าย การ
อนัศจรรยศ์เรสืที่องบลุตรชายคนหนทึที่งของหญริงผรรู้มงนัที่ มนแหล่งชรเนม และการทนที่เอลนชาชลุบบลุตรชายคนนนันี้นใหรู้

เปป็นขทึนนี้ จากตาย บทนนนี้ยนังบนันททึกเรสืที่องราวเกนที่ยวกนับการรนักษาขรู้าวตรู้มมนพริษทนที่กริลกาลและการเลนนี้ยง
อาหารคนหนทึงที่ รรู้อยคนอยล่างนล่าอนัศจรรยศ์ของเขาดรู้วย
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ครทำวนภีรจรุดสนใจวกกลนับมทำยนังอริสรทำเอล (อทำณทำจนักรฝตทำยเหนสอ) และ

เหตรุกทำรณศ์ตตทำงๆทภีที่เปป็นเรสอที่ งในประเทศมทำกกวตทำเดริม สถทำนทภีที่ไมตถยกระบรุไวข้ แตตเหป็นไดข้ชดนั วตทำมนันเปป็น
ทภีที่ไหนสนักแหตงในอทำณทำจนักรฝตทำยเหนสอ ภรรยาของคนหนจึงที่ ในเหลต่าศริษยศ์แหต่งผผพล้ ยากรณศ์รล้องตต่อเอลท
ชาวต่า "ผผรล้ บนั ใชล้ของทต่าน คสอสามทของดริฉนนั สรินสิ้ ชทวริตเสทยแลล้ว และทต่านกกทราบอยผแต่ ลล้ววต่าผผรล้ นับใชล้ของ
ทต่านเกรงกลนัวพระเยโฮวาหศ์ แตต่เจล้าหนทสิ้ไดล้มาเพสที่อนทาเอาบรตรชายสองคนของดริฉนนั ไปเปกนทาสของ
เขา" ประเพณภีของยริวเชสที่อวตทำภรรยทำมตทำยของผยข้พยทำกรณศ์คนนภีรคสอ ภรรยทำของโอบทำดภียทศ์ ภีที่ไดข้ซตอนตนัวผยข้
พยทำกรณศ์หข้ทำสริบคนไวข้ในถทรทำแหตงหนทึงที่ ในสมนัยของอทำหนับ อยตทำงไรกป็ตทำม ไมตมขภี ข้อสนนับสนรุนจทำกพระ
คนัมภภีรศ์สททำหรนับเรสอที่ งนภีร นทำงมทำรข้องทรุกขศ์ตตอเอลภีชทำวตทำนทำงไมตสทำมทำรถชดใชข้เงรินคสนเจข้ทำหนภีรของตนไดข้
นอกจทำกนภีร เจข้ทำหนภีรผยข้นร นันกป็กทำท ลนังพยทำยทำมเอทำตนัวบรุตรชทำยสองคนของนทำงไปขทำยเปป็นททำสเพสที่อชดใชข้
หนภีรของนทำงดข้วย นทำงจทึงเตสอนควทำมจททำเอลภีชทำวตทำสทำมภีของนทำงไดข้ยททำเกรงองคศ์พระผยข้เปป็นเจข้ทำ
2 และเอลทชาตอบนางวต่า "บอกฉนันมาซริวต่าจะใหล้ฉนันททาอะไรใหล้ เจล้ามทอะไรอยผต่ในบล้านบล้าง"
และนางตอบวต่า "สาวใชล้ของทต่านไมต่มทอะไรในบล้านนอกจากนทสิ้ามนันหนจึที่งไห" พอซนักถทำมนทำง เอลภี
ชทำกป็ไดข้รนับคททำตอบวตทำทนัรงหมดทภีที่นทำงมภีอยยใต นบข้ทำนของนทำงคสอ ภทำชนะหนทึที่งใสต นร ททำมนันมะกอก (นทรทำมนัน
ปรรุงอทำหทำร)
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แลล้วทต่านกลต่าววต่า "จงออกไปนอกบล้าน ขอยสมภาชนะจากเพสที่อน

บล้านทรกคนของเจล้ามาเปกนภาชนะเปลต่า อยต่าใหล้นอล้ ย 4 แลล้วจงเขล้าไปในเรสอน ปริดประตผขนังตนัวเจล้า
และบรตรชายของเจล้าไวล้ และจงเทนทสิ้ามนันใสต่ภาชนะทนัสิ้งหมด เมสที่อลผกหนจึที่งๆเตกมแลล้วกกตนัสิ้งไวล้ตต่างหาก"
ผยข้พยทำกรณศ์ทตทำนนภีรสงนัที่ นทำงใหข้ยสมภทำชนะเปลตทำใหข้มทำกทภีที่สรุดเทตทำทภีที่นทำงจะยสมไดข้ จทำกนนัรนกป็เรริที่มเทนทรทำมนันทภีที่
นทำงมภีใสต ลงไปในภทำชนะเหลตทำนนัรน นทำงตข้องพทำบรุตรชทำยทนัรงสองของนทำงเขข้ทำไปในบข้ทำน ปริดประตย
จทำกนนัรนกป็เรริที่มเทนทรทำมนันของนทำงใหข้เตป็มภทำชนะแตตละลยก ผยข้พยทำกรณศ์ทตทำนนภีรจทึงตข้องกทำรทดสอบควทำม

เชสที่อของหญริงผยข้นร ภี นทำงจะปฏริเสธคททำแนะนททำของเขทำกป็ไดข้โดยอข้ทำงวตทำมนันเปป็นไปไมตไดข้ ตข้องชมนทำงทภีที่
มริไดข้ปฏริเสธ
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นางกกลาไป และปริดประตผขนังนางและบรตรชายของนางไวล้ บรตรสต่ง

ภาชนะมาใหล้ และนางกกเทนทสิ้ามนัน 6 และอยผต่มาเมสที่อภาชนะเตกมหมดแลล้วนางจจึงบอกบรตรชายวต่า
"เอาภาชนะมาใหล้แมต่อทกลผกหนจึที่ง" และเขาตอบนางวต่า "ไมต่มทอทกแลล้ว" แลล้วนทสิ้ามนันกกหยรดไหล 7 นาง
กกไปเรทยนใหล้คนของพระเจล้าทราบและทต่านบอกวต่า "ไปซท ขายนทสิ้ามนันเสทยเอาเงรินชทาระหนทสิ้ของเจล้า
ททที่เหลสอนอกนนัสิ้นเจล้าและบรตรของเจล้าจงใชล้เลทสิ้ยงชทวริต" ตรทำบใดทภีที่นทำงมภีภทำชนะใหข้ใสต นทรทำมนันกป็มภีพอ
อยยต เมสที่อนทำงไมตมภภี ทำชนะจะเทใสต แลข้วนทรทำมนันกป็หยรุดไหล เอลภีชทำจทึงสนังที่ นทำงใหข้ไปขทำยนทรทำมนันนนัรนเพสที่อใชข้
หนภีรของนทำง จทำกนนัรนนทำงกป็จะมภีนร ททำมนันเหลสอพอทภีที่จะขทำยเพสอที่ เลภีรยงชภีพ แนตนอนวตทำนภีที่เปป็นกทำรอนัศจรรยศ์
อยตทำงหนทึงที่ จทำกพระเจข้ทำ มนันยนังเปป็นบทเรภียนหนทึงที่ เกภีที่ยวกนับควทำมเชสที่อดข้วยและกทำรทภีที่พระเจข้ทำทรงดยแล
ประชทำชนของพระองคศ์
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ครทำวนภีรจรุดสนใจเปลภียที่ นไปยนังเมสองชยเนมซทึที่งตนัรงอยยทต ทำงฝนัที่งเหนสอของ

หรุบเขทำยริสเรเอล ตรงรริมขอบเขตแดนแควข้นกทำลริลภี วนันหนจึที่งเอลทชาเดรินตต่อไปถจึงเมสองชผ เนม เปกนททที่ททที่
หญริงมนัที่งมทคนหนจึที่งอาศนัยอยผต่ และนางไดล้ชวนทต่านใหล้รนับประทานอาหาร ฉะนนัสิ้นเมสที่อทต่านผต่านทางนนัสิ้น
ไปเมสที่อไร ทต่านกกแวะเขล้าไปรนับประทานอาหารททที่นนัที่น เหป็นไดข้ชนัดวตทำเอลภีชทำผตทำนเขข้ทำเมสองชยเนมเปป็นครนัรง
ครทำว ในเมสองนนัรนมภีหญริงมนังที่ มนคนหนทึงที่
ซทึที่งอทำจหมทำยถทึงควทำมมนังที่ มภีและชสที่อเสภียงของนทำง นทำงจทึงขอใหข้เขทำแวะรนับประททำนอทำหทำร
เวลทำทภีที่ผทำต นเขข้ทำเมสองนนัรนซทึที่งผยข้พยทำกรณศ์ทตทำนนภีรกทป็ ททำตทำมทภีที่ขอ
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และนางไดล้บอกสามทของนางวต่า "ดผเถริด ดริฉนันเหกนวต่าชายคนนทสิ้เปกน

คนบรริสรทธริธิ์ของพระเจล้า เดรินผต่านบล้านเราอยผเต่ นสองๆ 10 ขอใหล้เราททาหล้องเลกกไวล้บนกทาแพง วางเตทยง
โตต๊ะ เกล้าอทสิ้ และตะเกทยงไวล้ใหล้ทต่าน เพสที่อวต่าเมสที่อทต่านมาหาเรา ทต่านจะไดล้เขล้าไปพนักในหล้องนนัสิ้น "
หญริงชทำวชยเนมผยข้นร ภีจทึงแนะนททำสทำมภีของตนวตทำพวกเขทำควรสรข้ทำงหรู้องของผรพรู้ ยากรณศ์ไวข้ใหข้เอลภี
ชทำพนักอทำศนัยเวลทำทภีที่เขทำผตทำนเขข้ทำเมสองนนัรน นอกจทำกนภีรนทำงยนังเสนอทภีที่จะตกแตตงหข้องนนัรนดข้วยเครสที่องเรสอน

เพสที่อเขทำดข้วย ดนังนนัรน 11 วนันหนจึที่งทต่านกกมาททที่นนัที่น และแวะเขล้าไปในหล้องนนัสิ้น พนักอยผต่ททที่นนนัที่ เอลภีชทำตอบ
รนับขข้อเสนอของพวกเขทำและใชข้หข้องรนับแขกของพวกเขทำเวลทำทภีที่ผทำต นเขข้ทำเมสองนนัรน
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เพรทำะซทำบซทึรงควทำมกรรุณทำของหญริงผยข้นร ภีทภีที่มภีตตอตน เอลภีชทำจทึงบอกเก

หะซทคนใชล้ของทต่านวต่า "ไปเรทยกหญริงชาวชผเนมคนนทสิ้มา" เมสที่อเขาเรทยกนาง นางกกมายสนอยผต่ตต่อหนล้า
ทต่าน 13 ทต่านจจึงบอกแกต่เกหะซทวต่า "จงบอกนางวต่า ดผเถริด เธอลทาบากมากมายอยต่างนทสิ้เพสที่อเรา จะใหล้
เราททาอะไรใหล้เธอบล้าง มทอะไรจะใหล้ทผลกษนัตรริยศ์เผสที่อเธอหรสอ หรสอใหล้พผดอะไรกนับผผบล้ นัญชาการ
กองทนัพ" นางตอบวต่า "ดริฉนนั อยผใต่ นหมผต่พวกพทที่นอล้ งของดริฉนันคต่ะ " เอลภีชทำจทึงสนังที่ เกหะซภีคนใชข้ของตน
ใหข้ไปถทำมหญริงผยข้นร นันวตทำเขทำจะตอบแทนควทำมกรรุณทำของนทำงไดข้อยตทำงไร เขทำเสนอแนะทภีที่จะชมเชย
นทำงแกตกษนัตรริยศ์หรสอเจข้ทำหนข้ทำทภีที่ระดนับสยงทตทำนอสที่นๆ อยตทำงไรกป็ตทำมหญริงผยข้นร ภีตอบอยตทำงเจภียมตนัววตทำนทำง
พอใจกนับสภทำพทภีที่เปป็นอยยแต ลข้ว
อยตทำงไรกป็ตทำม เอลภีชทำยนังมรุตงมนันที่ ทภีที่จะทททำอะไรสนักอยตทำงเพสที่อนทำงอยยต 14 และทต่านกลต่าววต่า "ถล้า
อยต่างนนัสิ้นจะใหล้ททาอะไรเพสที่อนาง" เกหะซทตอบวต่า "แทล้จรริงนางไมต่มทบรตรและสามทของนางกกแกต่แลล้ว"
เกหะซภีเตสอนควทำมจททำเอลภีชทำวตทำหญริงผยข้เปภีที่ยมควทำมกรรุณทำผยข้นร ภีไมตมภีลยกและสทำมภีของนทำงกป็แกตมทำกแลข้ว
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ดข้วยเหตรุนร ภีเอลภีชทำจทึงสนังที่ คนใชข้ของเขทำวตทำ "ไปเรทยกเธอมา" และเมสที่อ

เขาไปเรทยกนาง นางกกมายสนอยผทต่ ทที่ประตผ 16 ทต่านกลต่าววต่า "ในฤดผนทสิ้เมสที่อครบกทาหนดอรล้มทล้อง เจล้าจะ
ไดล้อล้มร บรตรชายคนหนจึที่ง" และนางตอบวต่า "ขล้าแตต่คนแหต่งพระเจล้า เจล้านายของดริฉนัน หามริไดล้ อยต่า
มรสาแกต่สาวใชล้ของทต่านเลย" พอถยกเรภียกตนัวใหข้มทำหทำผยข้พยทำกรณศ์ทตทำนนภีรแลข้ว หญริงผยข้นร ภีกแป็ คตมทำยสนอยยทต ภีที่
ประตยหข้องของเขทำเทตทำนนัรน อยตทำงไรกป็ตทำม เอลภีชทำประกทำศแกตนทำงวตทำ ประมทำณเวลทำนนัรนในอภีกหนทึที่งปภี
ตตอมทำ นทำงจะไดข้อรุข้มบรุตรชทำยของนทำงเองในอข้อมแขนของนทำง เหป็นไดข้ชนัดวตทำนทำงตกตะลทึงและไดข้แตต
โพลตงออกมทำวตทำอยตทำใหข้เขทำโกหกนทำง ถทึงกระนนัรน 17 หญริงคนนนันสิ้ กกตนัสิ้งครรภศ์และคลอดบรตรชายคน
หนจึที่งในฤดผนนนัสิ้ เมสที่อครบกทาหนดอรล้มทล้องจรริงตามททที่เอลทชาบอกแกต่นางไวล้ หลนังจทำกนนัรนไมตนทำน นทำงกป็
ตนัรงครรภศ์และหลนังจทำกอรุข้มทข้องจนครบอทำยรุครรภศ์ นทำงกป็คลอดบรุตรชทำยคนหนทึที่ง
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เมสที่อเดกกนนัสิ้นโตขจึสิ้น วนันหนจึที่งเขาออกไปหาบริดาของเขาในหมผต่คนเกทยที่ ว

ขล้าว 19 เขาบอกบริดาของเขาวต่า "โอยหนัวของฉนัน หนัวของฉนัน" บริดาจจึงสนัที่งคนใชล้ของเขาวต่า "อรล้มเขา
ไปหาแมต่ไปต๊" ไมตมภีอะไรบตงชภีรวทำต เดป็กผยข้ชทำยคนนภีรมภีอทำยรุไดข้กภีที่ขวบตอนนนัรน อยตทำงไรกป็ตทำม ไมตกภีที่ปภีตตอมทำ
วนันหนทึงที่ เขทำกป็ลข้มปตวยหนนักโดยบตนเกภีที่ยวกนับควทำมเจป็บปวดในหนัวของเขทำขณะทภีที่เขทำกททำลนังชตวยบริดทำ
ของเขทำเกภีที่ยวขข้ทำวอยยต บริดทำจทึงใชข้คนใหข้พทำเขทำไปหทำมทำรดทำของเขทำ
20 และเมสที่อเขาอรล้มมาใหล้มารดาของเดกก เดกกนนัสิ้นกกนงนัที่ อยผต่บนตนักมารดาจนเททที่ยงวนัน แลล้วกกสนริสิ้
ชทวริต 21 นางจจึงอรล้มขจึสิ้นไปวางไวล้บนททที่นอนของคนแหต่งพระเจล้า และปริดประตผเสทยแลล้วไปขล้างนอก
เดป็กชทำยคนนนัรนเสภียชภีวริตบนตนักมทำรดทำของตนประมทำณเวลทำเทภีที่ยงของวนันนนัรน จทำกนนัรนนทำงกป็วทำงเขทำ
บนเตภียงในหข้องของผยข้พยทำกรณศ์นร นัน ปริดประตยและออกไป
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นางกกไปเรทยกสามทของนางกลต่าววต่า "ขอสต่งคนใชล้คนหนจึที่งกนับลาตนัว

หนจึที่งมาใหล้ฉนัน เพสที่อฉนันจะไดล้รทบไปหาคนแหต่งพระเจล้า และกลนับมาอทก" 23 และเขาถามวต่า "จะไป
หาทต่านททาไมในวนันนทสิ้ ไมต่ใชต่วนันขจึสิ้นคทที่าหรสอวนันสะบาโต" นางตอบวต่า "กกดทอยผแต่ ลล้ว " ดข้วยควทำมจน
ตรอกหญริงนนัรนรยวข้ ทำต ตนตข้องหทำเอลภีชทำใหข้เจอ นทำงจทึงขอสทำมภีของนทำงใหข้เตรภียมลทำตนัวหนทึที่งและคนใชข้
คนหนทึงที่ ใหข้นทำงเพสที่อทภีที่จะไปหทำเขทำใหข้เจอ เขทำเตสอนควทำมจททำนทำงวตทำไมตมภีโอกทำสพริเศษอะไรทภีที่ผยข้
พยทำกรณศ์ตข้องมทำเยภีที่ยมซทึที่งปกตริแลข้วเขทำจะมทำเอง นทำงทรทำบเรสอที่ งนนัรนแตตนทำงกป็เตรภียมตนัวทภีที่จะไปอยยดต ภี
24 นางกกผผกอานลาและสนัที่งคนใชล้ของนางวต่า "จงเรต่งลาไปเรกวๆ อยต่าใหล้ฝเท ทล้าหยต่อนลงไดล้
นอกจากฉนันสนังที่ " 25 แลล้วนางกกออกเดริน และมาถจึงคนแหต่งพระเจล้าททที่ภผเขาคารเมล อยผต่มาเมสที่อคน
แหต่งพระเจล้าเหกนนางมาแตต่ไกล ทต่านกกพผดกนับเกหะซทคนใชล้ของทต่านวต่า "ดผเถริด หญริงชาวชผ เนมมา
ขล้างโนล้น หญริงนนัรนจทึงมรุตงหนข้ทำผตทำนหรุบเขทำยริสเรเอลอยตทำงเรป็วทภีสที่ รุดเทตทำทภีที่จะทททำไดข้บนลทำของนทำงไปยนังภย
เขทำคทำรเมลซทึที่งเปป็นทภีที่ๆเอลภีชทำอยยต จทำกบนภยเขทำนนัรน เขทำเหป็นนทำงมทำและบอกคนใชข้ของตน
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เอลภีชทำสนังที่ เกหะซภีวทำต จงวริที่งไปรนับนางทนันทท และกลต่าวแกต่นางวต่า `นาง

สบายดทหรสอ สามทสบายดทหรสอ เดกกสบายดทหรสอ'" และนางไดล้ตอบวต่า "สบายดทคต่ะ" พอถยกถทำมเกภีที่ยว

กนับสทำรทรุกขศ์สรุกดริบของนทำงๆกป็ตอบอยตทำงเจภียมตนัววตทำนทำงสบทำยดภี ควทำมหมทำยอทำจเปป็นไดข้วทำต อยตทำง
นข้อยขณะนนัรนนทำงกป็ไมตตกอยยใต นอนันตรทำยใดๆ
อยตทำงไรกป็ตทำม 27 เมสที่อนางมายนังภผเขาถจึงคนแหต่งพระเจล้าแลล้ว นางกกเขล้าไปกอดเทล้าของทต่าน
เกหะซทจจึงเขล้ามาจะจนับนางออกไป แตต่คนแหต่งพระเจล้าบอกวต่า "ปลต่อยเขาเถอะ เพราะนางมทใจทรกขศ์
หนนัก และพระเยโฮวาหศ์ทรงซต่อนเรสที่องนทสิ้จากฉนัน หาไดล้ตรนัสสทาแดงแกต่ฉนนั ไมต่ " พอไดข้พบกนับเอลภีชทำ
หญริงนนัรนกป็หมอบกรทำบลงแทบเทข้ทำของเขทำและกอดเทข้ทำของเขทำไวข้ เกหะซภีพยทำยทำมจนับนทำงออกไป
แตตเอลภีชทำมองเหป็นควทำมทรุกขศ์ใจของนทำง เขทำหมทำยเหตรุวทำต พระเจข้ทำยนังมริไดข้ทรงสททำแดงควทำมทรุกขศ์
ลททำบทำกนภีรแกตเขทำ
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หญริงนนัรนจทึงรข้องออกมทำอยตทำงขมขสที่นวตทำ "ดริฉนนั ขอบรตรชายจากเจล้า

นายของดริฉนันหรสอคะ ดริฉนนั ไมต่ไดล้เรทยนหรสอวต่า อยต่าลวงดริฉนันเลย" นทำงเตสอนควทำมจททำเอลภีชทำวตทำนทำง
มริไดข้เปป็นคนขอบรุตรชทำยคนหนทึที่ง และนทำงกป็เตสอนควทำมจททำเขทำอภีกวตทำนทำงไดข้บอกเขทำแลข้ววตทำอยตทำโกหก
นทำง
เอลภีชทำดยออกอยตทำงรวดเรป็ววตทำเกริดอะไรขทึรน 29 ทต่านจจึงสนัที่งเกหะซทวต่า "คาดเอวของเจล้าเขล้า
และถสอไมล้เทล้าของเรา และไปเถอะ ถล้าเจล้าพบใคร อยต่าสวนัสดทกบนั เขา และถล้าใครสวนัสดทกบนั เจล้ากกอยต่า
ตอบ และจงวางไมล้เทล้าของเราบนหนล้าของเดกกนนัสิ้น" เขทำสนังที่ เกหะซภีใหข้ไปรภีบยนังทภีๆที่ เดป็กนนันที่ อยยแต ละมริ
ใหข้หยรุดทนักใครหรสออะไรเลย พอไปถทึงแลข้ว เขทำตข้องวทำงไมข้เทข้ทำของเอลภีชทำลงบนใบหนข้ทำของเดป็ก
นนัรน
ยนังไมตยอมเลริกลข้มควทำมตนัรงใจ 30 มารดาของเดกกนนัสิ้นเรทยนวต่า "พระเยโฮวาหศ์ทรงพระชนมศ์
อยผต่และตนัวทต่านเองมทชทวริตอยผต่แนต่ฉนันใด ดริฉนนั จะไมต่พรากจากทต่านไป" ดนังนนัสิ้นทต่านจจึงลรกขจึสิ้นตามนาง
ไป หญริงนนัรนปฏริญทำณวตทำนทำงจะไมตยอมไปจทำกเอลภีชทำจนกวตทำเขทำจะมทำหทำบรุตรชทำยของนทำง เอลภีชทำ
อทำจสต งเกหะซภีไปลตวงหนข้ทำเพรทำะเขทำวริที่งเรป็วกวตทำผยข้พยทำกรณศ์ทภีที่ชรทำกวตทำ
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เกหะซทไดล้ลต่วงหนล้าไปกต่อนและวางไมล้เทล้าบนหนล้าของเดกกนนัสิ้น แตต่

ไมต่มทเสทยงหรสออาการเปกน เขาจจึงกลนับมาพบทต่านและเรทยนทต่านวต่า "เดกกนนัสิ้นยนังไมต่ตสที่น" เกหะซภีทททำ
ตทำมทภีที่ไดข้รบนั สนังที่ แตตกไป็ มตเปป็นผล เขทำจทึงไปรทำยงทำนเรสที่องนภีรแกตเอลภีชทำ
32 เมสที่อเอลทชาเขล้ามาในเรสอน ดผเถริด ทต่านเหกนเดกกนอนตายอยผบต่ นเตทยงของทต่าน 33 ทต่านจจึง
เขล้าไปขล้างในปริดประตผใหล้ทนัสิ้งสองอยผขต่ ล้างในและไดล้อธริษฐานตต่อพระเยโฮวาหศ์ 34 แลล้วทต่านขจึสิ้นไป
นอนทนับเดกก ใหล้ปากทนับปาก ตาทนับตา และมสอทนับมสอ และเมสที่อทต่านเหยทยดตนัวของทต่านบนเดกก เนสสิ้อ
ของเดกกนนัสิ้นกกอต่นร ขจึสิ้นมา
แมข้มภีฤทธริธเดชพริเศษของพระเจข้ทำ พระเจข้ทำกป็มริไดข้ทรงตอบจนกวตทำเอลภีชทำอธริษฐทำน นภีที่เปป็นบท
เรภียนหนทึงที่ จนทรุกวนันนภีร เขทำจทึงนอนทนับเดป็กนนัรนโดยเอทำรต ทำงของตนกดทนับรต ทำงไรข้ชวภี ริตของเดป็กนนัรน
พระเจข้ทำทรงตอบคททำอธริษฐทำนของผยข้พยทำกรณศ์ทตทำนนภีรและรต ทำงของเดป็กคนนภีรกถป็ ยกทททำใหข้กลนับมภีชภีวริตขทึรน
ใหมตแมข้เหป็นไดข้ชนัดวตทำอยยใต นอทำกทำรโคมตทำกป็ตทำม
2 พกษ 4:35-37

แลล้วทต่านกกลรกขจึนสิ้ อทกเดรินไปเดรินมาในเรสอนนนัสิ้นครนัสิ้งหนจึที่ง แลล้วขจึสิ้นไป

เหยทยดตนัวของทต่านบนเขา เดกกนนัสิ้นกกจามเจกดครนัสิ้ง และเดกกนนันสิ้ กกลสมตาของตน ขณะเดภียวกนัน เอลภีชทำกป็
ลงไปในสต วนหลนักของบข้ทำนและเดรินไปเดรินมทำ เหป็นไดข้ชนัดวตทำเขทำกททำลนังอธริษฐทำนอยยต และคริดเกภีที่ยวกนับ
เดป็กคนนนัรน จทำกนนัรนเขทำกป็กลนับไปนอนททำบบนตนัวเดป็กนนัรนอภีกครนัรงและครทำวนภีรเดป็กนนัรนจทำมเจป็ดครนัรงและ
ลสมตทำขทึรน
36 แลล้วทต่านกกเรทยกเกหะซทมาสนัที่งวต่า "ไปเรทยกหญริงชาวชผเนมคนนทสิ้มา" เขาจจึงไปเรทยกนาง
และเมสที่อนางมาถจึงทต่านแลล้วทต่านวต่า "จงอรล้มบรตรชายของเจล้าขจึสิ้นเถริด" 37 นางจจึงเขล้ามาซบหนล้าลงททที่
เทล้าของทต่านกราบลงถจึงดริน แลล้วนางกกอล้มร บรตรชายของนางขจึนสิ้ ออกไปขล้างนอก เดป็กนนัรนจทึงถยกมอบ
ใหข้มทำรดทำของตนซทึที่งพทำเขทำไปยนังหข้องของนทำง อยตทำงไรกป็ตทำม กตอนทททำเชตนนนัรนนทำงกป็ทรรุดตนัวลงแทบ
เทข้ทำของผยข้พยทำกรณศ์ทตทำนนภีรจทำกนนัรนกป็กมข้ กรทำบลงตตอหนข้ทำเขทำดข้วยควทำมสททำนทึกบรุญครุณ พระเจข้ทำไดข้ทรง
กระทททำกทำรอนัศจรรยศ์อนนั ยริงที่ ใหญตผทำต นททำงเอลภีชทำ พระองคศ์ไดข้ทรงใหข้เกภียรตริหญริงผยข้เปภีที่ยมครุณธรรมผยข้นร ภี
และควทำมสนัตยศ์ซสที่อตทำมแบบพระเจข้ทำของนทำง
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หลนังจทำกนนัรนเอลภีชทำกป็เดรินททำงไปยนังกริลกทำลซทึที่งอยยใต นหรุบเขทำแมตนร ททำ

จอรศ์แดนใกลข้กบนั เมสองเยรภีโค เอลทชามาถจึงกริลกาลอทก เมสที่อแผต่นดรินเกริดกนันดารอาหาร และเมสที่อเหลต่า
ศริษยศ์แหต่งผผล้พยากรณศ์นนัที่งอยผตต่ ต่อหนล้าทต่าน ทต่านกกบอกกนับคนใชล้ของทต่านวต่า "จงตนัสิ้งหมล้อลผกใหญต่และ
ตล้มขล้าวใหล้แกต่เหลต่าศริษยศ์แหต่งผผล้พยากรณศ์ " ทภีที่กริลกทำลเหป็นไดข้ชนัดวตทำมภีสททำนนักแหตงหนทึที่งสททำหรนับเหลตทำศริษยศ์
แหตงผยข้พยทำกรณศ์ ขข้อควทำมศนักดริธสริทธริธนร ภีหมทำยเหตรุวทำต ตอนนนัรนเกริดการกนันดารอาหารในแผตนดรินนนัรน เอ
ลภีชทำจทึงสนังที่ คนใชข้ของตน (นตทำจะเปป็นเกหะซภี) ใหข้เตรภียมขข้ทำวตข้มในหมข้อขนทำดใหญตทภีที่นนันที่
39 คนหนจึที่งในพรรคออกไปเกกบผนักททที่ในทรต่งนา และพบไมล้เถาปต่าเถาหนจึที่ง เขาเกกบไดล้นทสิ้าเตล้า
ปต่าจนเตกมตนัก กลนับมาหนัที่นใสต่ในหมล้อขล้าวตล้มโดยไมต่ทราบวต่าเปกนผลอะไร คนหนทึที่งในเหลตทำศริษยศ์แหตง
ผยข้พยทำกรณศ์ออกไปหทำสต วนผสมสททำหรนับขข้ทำวตข้มนนัรนและพบไมข้เถทำปตทำเถทำหนทึที่งพรข้อมกนับนทรทำเตข้ทำปตทำ
ชนริดหนทึงที่ ทภีที่เขทำไมตรจยข้ นัก ถทึงกระนนัรนเขทำกป็กลนับมทำและหนันที่ นทรทำเตข้ทำปตทำและใสต พวกมนันลงไปในหมข้อนนัรน
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เขากกเทออกใหล้คนเหลต่านนัสิ้นรนับประทาน ตต่อมาขณะททที่เขากทาลนังรนับ

ประทานขล้าวตล้มอยผต่นนนัสิ้ เขารล้องขจึนสิ้ วต่า "โอ ขล้าแตต่คนแหต่งพระเจล้า มทความตายอยผใต่ นหมล้อนทสิ้ " และ
เขากกรนับประทานกนันไมต่ไดล้ เมสอที่ ขข้ทำวตข้มนนัรนถยกนททำไปเสริรศ์ฟ มนันกป็เหป็นไดข้ชดนั วตทำนทรทำเตข้ทำปตทำเหลตทำนนัรนทภีที่ถยก
ใสต ลงไปในหมข้อมภีพษริ พวกเขทำกลนัววตทำตนจะถยกวทำงยทำพริษจนถทึงแกตควทำมตทำย พวกเขทำจทึงรข้องเรภียกเอ
ลภีชทำดข้วยควทำมสริรนหวนัง
41 ทต่านกกวต่า "จงเอาแปล้งมา" ทต่านกกใสต่แปล้งลงในหมล้อ และบอกวต่า "จงเทออกใหล้คนเหลต่า
นนัสิ้นรนับประทาน" และไมต่มทอนันตรายอยผใต่ นหมล้อนนันสิ้ เอลภีชทำจทึงขอแปข้งซทึที่งเขทำเทลงไปในหมข้อนนัรน จทำก
นนัรนเขทำกป็สงนัที่ ใหข้คนเอทำมนันไปเสริรฟศ์ แกตเหลตทำศริษยศ์แหตงผยข้พยทำกรณศ์ นตทำอนัศจรรยศ์ยริงที่ ทภีที่สมรุนไพรมภีพริษนนัรน
ถยกทททำใหข้สร รินฤทธริธและขข้ทำวตข้มนนัรนไมตเปป็นอนันตรทำยอภีกตตอไป
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กทำรอนัศจรรยศ์อภีกประกทำรจทึงถยกหมทำยเหตรุไวข้ อภีกครนัรงทภีที่บรริบททภีใที่ หญต

กวตทำเกภีที่ยวขข้องกนับกทำรกนันดทำรอทำหทำรในแผตนดรินนนัรน ควทำมหมทำยโดยนนัยกป็คสอวตทำสททำนนักของเหลตทำศริษยศ์
แหตงผยข้พยทำกรณศ์ไมตมอภี ะไรจะเลภีรยงชทำยหนรุตมเหลตทำนภีร มทชายคนหนจึที่งมาจากบล้านบาอนัลชาลริชาหศ์นทาของ
มาใหล้คนแหต่งพระเจล้า มทขนมปนังเปกนผลแรกคสอ ขนมขล้าวบารศ์เลยศ์ยสทที่ บริ กล้อน และรวงขล้าวใหมต่ใสต่

กระสอบของเขามาและเอลทชาวต่า "จงใหล้แกต่คนเหลต่านนันสิ้ รนับประทาน" ชทำยคนหนทึงที่ ปรทำกฏตนัวขทึรน
จทำกบาอนัลชาลริชาหศ์ ซทึที่งอยยใต นกริเลอทำด เขทำมทำพรข้อมกนับผลแรกของพสชผลทภีที่เกป็บเกภีที่ยวไดข้ของตนซทึที่ง
เทตทำกนับขนมปนังยภีสที่ ริบกข้อนและขข้ทำวทภีที่ยงนั ไมตถยกนวด เรทำควรหมทำยเหตรุไวข้วทำต ขนมปนังกข้อนหนทึงที่ ในสมนัย
นนัรนอทำจมภีขนทำดประมทำณขนมปนังแฮมเบอรศ์เกอรศ์ขนทำดใหญตในปนัจจรุบนัน เอลภีชทำจทึงสนังที่ ใหข้เสริรศ์ฟอทำหทำร
นภีรแกตคนเหลตทำนนัรน (นนันที่ คสอ เหลตทำศริษยศ์แหตงผยข้พยทำกรณศ์)
43 แตต่คนใชล้คนนทตสิ้ อบวต่า "ขล้าพเจล้าจะตนัสิ้งอาหารเทต่านทสิ้ใหล้คนหนจึที่งรล้อยรนับประทานไดล้
อยต่างไร" ทต่านจจึงสนัที่งซทสิ้าวต่า "จงใหล้คนเหลต่านนัสิ้นรนับประทานเถริด เพราะพระเยโฮวาหศ์ตรนัสสนัที่งดนังนทสิ้วต่า
`เขาทนัสิ้งหลายจะไดล้รนับประทานและยนังเหลสออทก'" ผยข้ชตวยของเอลภีชทำกลนับอข้ทำงวตทำอทำหทำรปรริมทำณเทตทำนภีร
ไมตอทำจเลภีรยงคนหนทึงที่ รข้อยคนไดข้ ถทึงกระนนัรน เอลภีชทำกป็สงนัที่ เขทำใหข้เสริรศ์ฟคนพวกนนัรน โดยหมทำยเหตรุวทำต
พวกเขทำจะไมตจทำกไปในสภทำพหริวโหย
44 เขาจจึงตนัสิ้งอาหารไวล้ตต่อหนล้าเขาทนัสิ้งหลาย เขาทนัสิ้งหลายกกรบนั ประทาน และยนังเหลสออยผต่จรริง
ตามพระวจนะของพระเยโฮวาหศ์ นภีที่บอกเปป็นนนัยวตทำหลนังจทำกชทำยเหลตทำนนัรนทรุกคนรนับประททำนแลข้ว กป็
มภีอทำหทำรเหลสอเหมสอนกนับทภีพที่ ระเจข้ทำไดข้ตรนัสไวข้ลวต งหนข้ทำผตทำนททำงผยข้พยทำกรณศ์นร นัน
*****
ภนำพรวมของ 2 พงศศ์กษษัตรริยศ์ 5: บทถนัดไปนนนี้นนาเสนอเรสือที่ งราวของการรนักษาโรคของนาอา
มานและความโงล่เขลาของเกหะซน
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ครทำวนภีรจรุดสนใจของขข้อควทำมศนักดริธสริทธริธนภีรเปลภีที่ยนไปทภีที่ซภีเรภีย นาอา

มานผผบล้ นัญชาการกองทนัพของกษนัตรริยปศ์ ระเทศซทเรทยเปกนคนสทาคนัญมากของกษนัตรริยศ์ เปกนคนมทเกทยรตริ
เพราะวต่าพระเยโฮวาหศ์ทรงนทาชนัยชนะมายนังซทเรทยโดยทต่านนทสิ้ ทต่านเปกนวทรบรรรษดล้วย แตต่ทต่านเปกนโรค
เรสสิ้อน เชสที่อกนันวตนทำอทำมทำนถสอวตทำเปป็นคนมภีเกภียรตริตรงทภีวที่ ทำต เขทำเปป็นผยข้ทภีที่ไดข้ทททำใหข้อริสรทำเอลพตทำยแพข้ไป
ประเพณภีของยริวเชสที่อวตทำเขทำเปป็นผยข้ทภีที่ไดข้สนังหทำรอทำหนับ อยตทำงไรกป็ตทำม ขข้อควทำมนภีรกกป็ ลตทำวชนัดเจนวตทำเขทำ
ทททำเชตนนนัรนไดข้เพรทำะพระเจข้ทำทรงจนัดเตรภียมไวข้ นอกจทำกนภีร เขทำยนังเปป็นผยข้บนัญชทำกทำรกองทนัพของซภีเรภีย
ดข้วย
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กทำรทรงจนัดเตรภียมของพระเจข้ทำปรทำกฏชนัดในตนัวหญริงสทำวผยข้นร ภีซทึที่งถยก

เอตยถทึงตตอไป ฝต่ายคนซทเรทยยกพวกไปปลล้นครนัสิ้งหนจึที่งนนัสิ้น ไดล้จนับเดกกหญริงคนหนจึที่งมาจากแผต่นดริน
อริสราเอลมาเปกนเชลย และเธอมาปรนนริบนัตริภรรยาของนาอามาน พวกกองปลข้นของคนซภีเรภียไดข้จนับ
สทำวหญริงสทำวชทำวฮภีบรยคนหนทึงที่ มทำจทำกอริสรทำเอลและขทำยเธอเปป็นททำสในซภีเรภีย สทำวนข้อยผยข้นร ภี กลทำย
เปป็นสทำวใชข้ของภรรยทำของนทำอทำมทำน
เหป็นไดข้ชนัดวตทำมภีควทำมสนัมพนันธศ์ทภีที่รทำบรสนที่ ระหวตทำงสทำวใชข้ผยข้นร ภีกบนั ครอบครนัวทภีที่เธอปรนนริบนัตริ
3 เธอไดล้เรทยนนายผผล้หญริงของเธอวต่า "อยากใหล้เจล้านายของดริฉนนั ไปอยผต่กบนั ผผล้พยากรณศ์ผซล้ผ จึที่งอยผใต่ นสะ
มาเรทย ทต่านจะไดล้รนักษาโรคเรสสิ้อนของเจล้านายเสทยใหล้หาย" 4 นาอามานจจึงไปทผลกษนัตรริยศ์เจล้านายของ
ทต่านวต่า "สาวใชล้จากแผต่นดรินอริสราเอลพผดวต่าอยต่างนนัสิ้นๆ" เหป็นไดข้ชนัดจทำกขข้อควทำมทภีที่ตทำมมทำวตทำกษนัตรริยศ์
แหตงซภีเรภียไมตรเยข้ ลยวตทำควทำมชตวยเหลสอทภีที่แทข้จรริงนนัรนมทำจทำกแหลตงไหน
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กษนัตรริยแศ์ หต่งซทเรทยตรนัสวต่า "จงไปเถริด เราจะสต่งสารไปยนังกษนัตรริยศ์

แหต่งอริสราเอล" แลล้วทต่านกกไป นทาเงรินหนนักสริบตะลนันตศ์ ทองคทาหนนักหกพนันเชเขล และเสสอสิ้ สริบชรดไป
ดล้วย 6 และทต่านกกนทาสารไปยนังกษนัตรริยแศ์ หต่งอริสราเอลใจความวต่า "เมสที่อสารนทสิ้มาถจึงทต่าน ดผเถริด
ขล้าพเจล้าไดล้สต่งนาอามานขล้าราชการของขล้าพเจล้ามา เพสที่อขอใหล้ทต่านรนักษาเขาใหล้หายจากโรคเรสสิ้อน"
กษนัตรริยศ์แหตงซภีเรภียไมตเขข้ทำใจสถทำนกทำรณศ์นร ภีหรสอไมตเขทำกป็อทำจแคตโยนเรสอที่ งนภีรใหข้กษนัตรริยศ์แหตงอริสรทำเอล
จนัดกทำรกป็ไดข้ ไมตวทำต กรณภีใด เขทำกป็สตงเงรินปรริมทำณมหทำศทำลมทำใหข้กษนัตรริยศ์แหตงอริสรทำเอลและแมข้แตต
เสสรอผข้ทำใหมตเพสที่อทภีที่นทำอทำมทำนจะไดข้รบนั กทำรรนักษทำใหข้หทำยดข้วย
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และอยผต่มาเมสที่อกษนัตรริยแศ์ หต่งอริสราเอลทรงอต่านสารนนันสิ้ แลล้ว พระองคศ์

กกทรงฉทกฉลองพระองคศ์ตรนัสวต่า "เราเปกนพระเจล้าซจึที่งจะใหล้ตายและใหล้มทชทวริตหรสอ ชายคนนทสิ้จจึงสต่ง
สารมาใหล้เรารนักษาคนหนจึที่งททที่เปกนโรคเรสสิ้อน ขอใครต่ครวญดผเถริดวต่า เขาแสวงหาเหตรพริพาทกนับเรา
อยต่างไร" เยโฮรนัมกษนัตรริยศ์แหตงอริสรทำเอลเหลสออดเตป็มทน ดข้วยควทำมคนับขข้องใจ เขทำฉภีกเสสรอผข้ทำของตน
ซทึที่งเปป็นกทำรแสดงสนัญลนักษณศ์แบบชทำวตะวนันออกกลทำงถทึงอทำรมณศ์ทภีที่ขมขสนที่ นอกจทำกนภีร เขทำยนังถทำม

อยตทำงถยกตข้องดข้วยวตทำเขทำเปป็นเหมสอนพระเจข้ทำหรสอถทึงจะรนักษทำชทำยคนนนัรนไดข้ แตตเขทำระแวงวตทำซภีเรภีย
กททำลนังพยทำยทำมทภีจที่ ะยนัวที่ ยรุใหข้เกริดกทำรตตอสยข้และทททำใหข้เรสที่องนภีรเปป็นขข้อพริพทำทระหวตทำงประเทศ
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แตต่เมสที่อเอลทชาคนแหต่งพระเจล้าไดล้ยรินวต่ากษนัตรริยแศ์ หต่งอริสราเอลไดล้ทรง

ฉทกฉลองพระองคศ์ จจึงใชล้คนไปทผลกษนัตรริยศ์วต่า "ไฉนพระองคศ์จจึงทรงฉทกฉลองพระองคศ์ของพระองคศ์
เสทย ขอใหล้เขามาหาขล้าพระองคศ์เถริด เพสที่อเขาจะไดล้ทราบวต่า มทผพล้ผ ยากรณศ์คนหนจึที่งในอริสราเอล" เอลภี
ชทำเหป็นสถทำนกทำรณศ์นร ภีอยตทำงแตกตตทำง เขทำเหป็นโอกทำสทภีที่จะสททำแดงฤทธริธเดชของพระเจข้ทำและเปป็นพยทำน
ถทึงพระองคศ์ ดนังนนัรน 9 นาอามานจจึงมาพรล้อมกนับบรรดามล้าและรถรบของทต่าน มาหยรดอยผทต่ ทที่ประตผ
เรสอนของเอลทชา นภีที่บอกเปป็นนนัยถทึงควทำมสงตทำผตทำเผยและควทำมหยริงที่ ทะนงขณะทภีที่นทำอทำมทำนขภีมที่ ข้ทำขทึรนไป
ยนังเรสอนของเอลภีชทำพรข้อมกนับคณะผยข้ตริดตทำมของตน
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เอลภีชทำไมตไดข้ออกมทำจทำกเรสอนของตนดข้วยซทรทำ แตตเขทำใชข้ผยข้สสที่อสทำรคน

หนทึที่งออกมทำหทำนทำยพลชทำวซภีเรภียผยข้เยตอหยริงที่ นนันที่ คงทททำใหข้นทำอทำมทำนโกรธนตทำดย เอลทชากกสต่งผผล้สอสที่ สารมา
เรทยนทต่านวต่า "ขอจงไปชทาระตนัวในแมต่นทสิ้าจอรศ์แดนเจกดครนัสิ้ง และเนสสิ้อของทต่านจะกลนับคสนเปกนอยต่าง
เดริม และทต่านจะสะอาด" คททำสนังที่ ของเอลภีชทำทภีที่ใหข้แกตนทำอทำมทำนไมตมภีอะไรซนับซข้อน จงไปลข้ทำงตนัวใน
แมตนร ททำจอรศ์แดนเจป็ดหน เรทำไมตถยกบอกวตทำขณะนนัรนเอลภีชทำกททำลนังอทำศนัยอยยทต ภีที่ไหน สถทำนทภีที่สรุดทข้ทำยทภีที่ถยก
กลตทำวถทึงคสอกริลกทำลใน 1 พงศศ์กษนัตรริยศ์ 4:38 อทำจเปป็นไดข้วทำต เอลภีชทำยนังอยยทต ภีที่นนนัที่ หทำกเปป็นเชตนนนัรนจรริง
แมตนร ททำจอรศ์แดนกป็อยยใต กลข้เคภียง
11 แตต่นาอามานกกโกรธและไปเสทย บต่นวต่า "ดผเถริด ขล้าคริดวต่าเขาจะออกมาหาขล้าเปกนแนต่ และ
มายสนอยผแต่ ละออกพระนามของพระเยโฮวาหศ์พระเจล้าของเขา แลล้วโบกมสอเหนสอททที่นนัสิ้นใหล้โรคเรสสิ้อน
หาย นทำอทำมทำนโกรธทภีที่ตนไดข้รบนั คททำสนังที่ นภีร เขทำอยทำกใหข้เอลภีชทำออกมทำอยตทำงสงตทำผตทำเผยและรนักษทำเขทำ
อยตทำงนตทำเลสที่อมใส ควทำมหยริงที่ ทะนงของเขทำกททำลนังจะทททำใหข้เขทำไมตไดข้รนับกทำรรนักษทำใหข้หทำย
นอกจทำกนภีร เขทำถทำมวตทำ 12 อาบานาและฟารปารศ์แมต่นทสิ้าเมสองดามนัสกนัสไมต่ดทกวต่าบรรดาลทานทสิ้า
แหต่งอริสราเอลดอกหรสอ ขล้าจะชทาระตนัวในแมต่นทสิ้าเหลต่านนัสิ้นและจะสะอาดไมต่ไดล้หรสอ" ทต่านจงหนันตนัว
แลล้วไปเสทยดล้วยความเดสอดดาล แมตนร ททำจอรศ์แดนตทำมประวนัตริศทำสตรศ์แลข้วเปป็นแมตนร ททำทภีที่เตป็มไปดข้วย

โคลน นทำอทำมทำนทรทำบเรสที่องนนัรนดภี ยริงที่ กวตทำนนัรน แมตนร ททำสทำยตตทำงๆทภีที่อยยทต ทำงทริศเหนสอในซภีเรภียกป็สะอทำด
และใส เขทำจทึงหนันหลนังกลนับและยทที่ทำเทข้ทำเดรินจทำกไปดข้วยควทำมโมโห
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อยตทำงไรกป็ตทำม พวกขข้ทำรทำชกทำรของนทำอทำมทำนกป็มภีกทำรรนับรยดข้ ภีกวตทำเขทำ

นอกจทำกนภีร พวกเขทำยนังไมตมคภี วทำมหยริงที่ ทะนงเหมสอนนทำยของตนดข้วย ดนังนนัรนพวกขล้าราชการของ
ทต่านเขล้ามาใกลล้และเรทยนทต่านวต่า "ครณพต่อของขล้าพเจล้า ถล้าทต่านผผล้พยากรณศ์จะสนัที่งใหล้ทต่านกระททาสริที่ง
ใหญต่โตประการหนจึที่ง ทต่านจะไมต่กระททาหรสอ ถล้าเชต่นนนันสิ้ เมสที่อทต่านผผล้พยากรณศ์กลต่าวแกต่ทต่านวต่า `จงไป
ลล้างและสะอาดเถริด' ควรทต่านจะททายริที่งขจึสิ้นเทต่าใด" คททำแนะนททำของพวกเขทำกป็ชนัดเจน ทททำไมไมตทททำตทำม
ทภีที่ผยข้พยทำกรณศ์ทตทำนนภีรบอกลตะ
แนตนอนวตทำดข้วยควทำมลนังเล 14 ทต่านจจึงลงไปจรต่มตนัวเจกดครนัสิ้งในแมต่นทสิ้าจอรศ์แดนตามถล้อยคทา
ของคนแหต่งพระเจล้า และเนสสิ้อของทต่านกกกลนับคสนเปกนอยต่างเนสสิ้อเดกกเลกกๆ และทต่านกกสะอาด เขทำถทึง
กนับททึที่งและดภีใจทภีที่พอไปชททำระตนัวครนัรงทภีที่เจป็ดและขทึรนจทำกนทรทำ โรคเรสรอนของเขทำกป็หทำยไปแลข้ว อนันทภีที่จรริง
เนสรอของเขทำกป็สวยเหมสอนของเดป็กเลป็กๆ
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แลล้วทต่านจจึงกลนับไปยนังคนแหต่งพระเจล้า ทนัสิ้งตนัวทต่านและพรรคพวก

ของทต่าน และทต่านมายสนอยผขต่ ล้างหนล้าเอลทชาและทต่านกลต่าววต่า "ดผเถริด บนัดนทสิ้ขล้าพเจล้าทราบแลล้ววต่า
ไมต่มทพระเจล้าทนัที่วไปในโลกนอกจากททที่ในอริสราเอล เพราะฉะนนัสิ้นบนัดนทสิ้ขอทต่านรนับของกทานนัลสนักอยต่าง
หนจึที่งจากผผล้รบนั ใชล้ของทต่านเถริด " เมสอที่ กลนับมทำหทำเอลภีชทำ นทำอทำมทำนกป็เปป็นพยทำนวตทำพระเจข้ทำแหตงพริภพ
โลกมภีอยยใต นอริสรทำเอลเทตทำนนัรน นตทำสนังเกตวตทำนทำอทำมทำนตระหนนักวตทำพระเยโฮวทำหศ์พระเจข้ทำไมตเพภียงทรง
ฤทธริธเทตทำนนัรน แตตยนังเปป็นพระเจข้ทำแหตงทนัวที่ พริภพดข้วย นนันที่ อทำจเปป็นคททำพยทำนของคนอริสรทำเอลมทำตลอด
หลทำยปภี อทำจเปป็นไดข้วทำต สทำวใชข้ชทำวฮภีบรยคนนนัรนทภีบที่ ข้ทำนของเขทำเปป็นพยทำนถทึงเรสอที่ งนภีรแกตเขทำดข้วย แตตคน
ซภีเรภียทภีที่นบนั ถสอพระตตทำงดข้ทำวและเปป็นคนตตทำงชทำตริไดข้ปฏริเสธควทำมจรริงนภีรเสภีย อยตทำงไรกป็ตทำม หลนังจทำก
ไดข้เหป็นฤทธริธเดชของพระเจข้ทำในชภีวริตของตนแลข้ว นทำอทำมทำนกป็กลทำยเปป็นผยข้เชสที่อคนหนทึงที่ เขทำจทึง
คะยนัรนคะยอเอลภีชทำใหข้ยอมรนับรทำงวนัลเปป็นเงรินสททำหรนับควทำมชตวยเหลสอของเขทำ

16 แตต่ทต่านตอบวต่า "พระเยโฮวาหศ์ซจึที่งขล้าพเจล้าปรนนริบนัตริทรงพระชนมศ์อยผแต่ นต่ฉนนั ใด ขล้าพเจล้า
จะไมต่รนับสริที่งใดเลยฉนันนนัสิ้น" และทต่านกกไดล้ชนักชวนใหล้รบนั ไวล้แตต่เอลทชาไดล้ปฏริเสธ แมข้นทำอทำมทำน
คะยนัรนคะยอเขทำ เอลภีชทำกป็ไมตยอมรนับสริที่งใดจทำกเขทำเลย เอลภีชทำถทึงกนับปฏริญทำณเชตนนนัรนในพระนทำมของ
พระเยโฮวทำหศ์ดข้วยซทรทำ
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แลล้วนาอามานจจึงกลต่าววต่า "มริฉะนนันสิ้ ขอทต่านไดล้โปรดใหล้ดรินบรรทรก

ลต่อสนักสองตนัวใหล้แกต่ผรล้ผ นับใชล้ของทต่านเถริด เพราะตนัสิ้งแตต่นทสิ้ไปผผล้รบนั ใชล้ของทต่านจะไมต่ถวายเครสที่องเผา
บผชาหรสอเครสที่องสนัตวบผชาแดต่พระอสนที่ แตต่จะถวายแดต่พระเยโฮวาหศ์เทต่านนัสิ้น นทำอทำมทำนจทึงขออนรุญทำตทภีที่
จะเอทำดรินจทำกอริสรทำเอลไปมทำกขนทำดลตอสองตนัวจะบรรทรุกไหว นภีที่บอกเปป็นนนัยวตทำเมสที่อเขทำกลนับไปยนัง
ซภีเรภียแลข้วเขทำกป็จะเอทำดรินนนัรนสรข้ทำงแทตนบยชทำหนทึงที่ ถวทำยแดตพระเยโฮวทำหศ์พระเจข้ทำ นอกจทำกนภีร เขทำบอก
อภีกวตทำเขทำจะไมตถวทำยเครสที่องสนัตวบยชทำแดตพระอสที่นเลย ประเพณภีของยริวเชสที่อวตทำนทำอทำมทำนจทึงกลทำยเปป็น
‘ผยข้เขข้ทำรภีตแหตงควทำมชอบธรรม’ คนหนทึงที่
นทำอทำมทำนกลตทำวตตอไปวตทำ 18 ในเรสที่องนทสิ้ขอพระเยโฮวาหศ์ทรงโปรดใหล้อภนัยแกต่ผล้รผ บนั ใชล้ของ
ทต่าน ในเมสที่อนายของขล้าพเจล้าไปในนริเวศของพระรริมโมนเพสที่อจะนมนัสการททที่นนัที่น ทรงพริงอยผต่ททที่มสอ
ของขล้าพเจล้า และขล้าพเจล้าจะตล้องโนล้มคทานนับในนริเวศของพระรริมโมน เมสที่อขล้าพเจล้าโนล้มตนัวลงใน
นริเวศของพระรริมโมนนนันสิ้ ขอพระเยโฮวาหศ์ทรงใหล้อภนัยแกต่ผล้รผ บนั ใชล้ของทต่านในกรณทนทสิ้ " ในฐทำนะเจข้ทำ
หนข้ทำทภีที่คนหนทึที่งของกษนัตรริยศ์แหตงซภีเรภีย นทำอทำมทำนรยวข้ ทำต ตนถยกคทำดหวนังใหข้เขข้ทำไปในวริหทำรของพระรริม
โมนซทึที่งเปป็นพระตตทำงดข้ทำวองคศ์หนทึที่งของซภีเรภีย นอกจทำกนภีรเขทำยนังถยกคทำดหวนังใหข้ชตวยพยรุงกษนัตรริยแศ์ หตง
ซภีเรภียตอนทภีเที่ ขทำเขข้ทำไปเพสที่อนมนัสกทำรดข้วย นทำอทำมทำนจทึงขอใหข้พระเจข้ทำทรงยกโทษใหข้สททำหรนับหนข้ทำทภีที่
ดนังกลตทำวซทึที่งอยยเต หนสอกทำรควบครุมของเขทำ
เอลภีชทำจทึง 19 ตอบทต่านวต่า "จงไปโดยสนันตริภาพเถริด" แตต่เมสที่อนาอามานออกไปไดล้ไมต่ไกลนนัก
เอลภีชทำมริไดข้อวยพรนทำอทำมทำนสททำหรนับกทำรทภีที่เขทำไปเกภีที่ยวขข้องกนับพระรริมโมน แตตเขทำกป็สตงนทำอทำมทำน
ไปโดยสนันตริภทำพ นตทำสนังเกตวตทำนทำอทำมทำนไปไดข้เพภียงไมตไกลจทำกนนัรนกป็หยรุด
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เกหะซทคนใชล้ของเอลทชาคนแหต่งพระเจล้าคริดวต่า "ดผเถริด นายของ

ขล้าพเจล้าไมต่ยอมรนับจากมสอของนาอามานคนซทเรทยซจึที่งของททที่ทต่านนทามา พระเยโฮวาหศ์ทรงพระชนมศ์
อยผต่แนต่ฉนันใด ขล้าพเจล้าจะวริที่งตามไปเอามาจากเขาบล้าง" เกหะซภีคนใชข้ของเอลภีชทำเหป็นโอกทำสทภีที่จะไดข้
ผลกททำไรอยตทำงโงตเขลทำและอยตทำงโลภโมโทสนัน 21 เกหะซทจจึงตามนาอามานไป และเมสที่อนาอามานแล
เหกนวต่ามทคนวริที่งตามทต่านมา ทต่านกกลงจากรถรบตล้อนรนับเขาพผดวต่า "ทรกอยต่างเรทยบรล้อยดทหรสอ" เมสอที่
เหป็นเขทำมทำ นทำอทำมทำนกป็ถทำมวตทำทรุกสริที่งปกตริดภีหรสอ
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เขาตอบวต่า "เรทยบรล้อยดท นายของขล้าพเจล้าใชล้ขาล้ พเจล้ามา กลต่าววต่า

`ดผเถริด มทชายหนรต่มสองคนในเหลต่าศริษยศ์แหต่งผผล้พยากรณศ์ มาจากแดนเทสอกเขาเอฟราอริม ขอทต่าน
โปรดใหล้เงรินแกต่เขาทนัสิ้งหลายสนักหนจึที่งตะลนันตศ์และเสสสิ้อสนักสองชรด'" เกหะซภีไมตเพภียงทททำตนัวเหมสอน
ทหทำรรนับจข้ทำงเทตทำนนัรน แตตเขทำยนังโกหกในนทำมของเอลภีชทำดข้วย เขทำยนังโกหกเรสที่องผยข้พยทำกรณศ์หนรุตมสอง
คนทภีขที่ นัดสนโดยกทำรขอเงรินและเสสรอผข้ทำใหข้พวกเขทำดข้วย
23 และนาอามานกลต่าววต่า "ขอโปรดรนับไปสองตะลนันตศ์เถริด" ทต่านกกเชริญชวนเขา และเอา
เงรินสองตะลนันตศ์ใสต่กระสอบผผกไวล้ พรล้อมกนับเสสสิ้อสองตนัว ใหล้คนใชล้สองคนแบกไป เขากกแบกเดรินขจึสิ้น
หนล้าเกหะซทมา นทำอทำมทำนจทึงเสนอเงรินใหข้เขทำสองตะลนันตศ์ขณะทภีที่เกหะซภีขอเพภียงแคตหนทึที่งตะลนันตศ์ นทำ
อทำมทำนยนังใหข้คนใชข้สองคนของตนชตวยถสอของเหลตทำนภีรใหข้เกหะซภีดข้วย 24 เมสที่อเขามาถจึงภผเขา เกหะซท
กกรบนั มาจากมสอของเขาทนัสิ้งสอง เอาไปเกกบไวล้ในเรสอนและใหล้คนเหลต่านนัสิ้นกลนับ เขาทนัสิ้งสองกกจากไป
ภยเขทำทภีวที่ ทำต นภีรเหป็นไดข้ชนัดวตทำเปป็นสถทำนทภีที่ๆมภีปข้อมปรทำกทำรซทึที่งถยกหมทำยเหตรุตรงนภีรวทำต เปป็นสถทำนทภีที่สททำคนัญ
2 พกษ 5:25-27

พอกลนับมทำถทึงบข้ทำนของเอลภีชทำ เกหะซภีกป็เขล้าไปยสนอยผตต่ ต่อหนล้านาย

ของตน และเอลทชาถามเขาวต่า "เกหะซท เจล้าไปไหนมา" เขาตอบวต่า "ผผล้รบนั ใชล้ของทต่านไมต่ไดล้ไป
ไหน" เอลภีชทำจทึงถทำมเขทำวตทำไปไหนมทำ พอถยกถทำมเชตนนภีรเกหะซภีกโป็ กหกอภีกครนัรงและกลตทำววตทำตนมริไดข้
ไปไหน ควทำมบทำปของเขทำกททำลนังหทำเขทำจนเจอ 26 แตต่ทต่านกลต่าวแกต่เขาวต่า "เมสที่อชายคนนนัสิ้นหนันมา
จากรถรบตล้อนรนับเจล้านนัสิ้น จริตใจของเรามริไดล้ไปกนับเจล้าดอกหรสอ นนัที่นเปกนเวลาควรททที่จะรนับเงริน รนับ
เสสสิ้อผล้า สวนตล้นมะกอกเทศ และสวนองรต่น แกะและวนัว และคนใชล้ชายหญริงหรสอ พระเจข้ทำทรงเปริด

เผยแกตเอลภีชทำวตทำเกหะซภีไดข้ทททำอะไรลงไป เขทำจทึงเผชริญหนข้ทำเกหะซภีดข้วยบทำปของอภีกฝตทำย เอลภีชทำ
หมทำยเหตรุวทำต ใจของตนไปกนับเกหะซภีดข้วยตอนทภีที่อภีกฝตทำยตทำมนทำอทำมทำนไป ควทำมหมทำยกป็คอส วตทำเอลภีชทำ
รยวข้ ทำต เกหะซภีทททำอะไรลงไป ดข้วยเกภียรตริของเอลภีชทำ คททำพยทำนของพระเยโฮวทำหศ์และผยข้เชสที่อใหมตซทึที่งตก
อยยใต นภทำวะเสภีที่ยง มนันไมตใชตเวลทำสททำหรนับควทำมโลภและควทำมไมตซสที่อสนัตยศ์
ดข้วยเหตรุนร ภีเอลภีชทำจทึงประกทำศวตทำ 27 ฉะนนัสิ้นโรคเรสสิ้อนของนาอามานจะตริดอยผต่ททที่เจล้าและททที่เชสสิ้อ
สายของเจล้าเปกนนริตยศ์" เขากกออกไปจากหนล้าทต่านเปกนโรคเรสสิ้อนขาวอยต่างหริมะ สริที่งทภีที่เกริดขทึรนกนับเกหะ
ซภีตตอจทำกนนัรนไมตปรทำกฏชนัดเจน อยตทำงไรกป็ตทำม เขทำถยกบรรยทำยวตทำเปป็นคนใชข้ของเอลภีชทำอภีกครนัรงใน 2
พงศศ์กษนัตรริยศ์ 8:4-5
*****
ภนำพรวมของ 2 พงศศ์กษษัตรริยศ์ 6: มนบนันททึกเกนที่ยวกนับการรนับใชรู้ของเอลนชาตล่อไปพรรู้อมกนับ
เหตลุการณศ์เรสืที่องหนัวขวานนนันนี้ ซทึที่งลอยนนนี้าขทึนนี้ มา การเปริดเผยของเอลนชาเกนที่ยวกนับแผนการทางทหาร
ของเบนฮาดนัด และเหตลุการณศ์ทนที่เกริดขทึนี้นกนับเอลนชาทนที่โดธาน จากนนันี้นบทนนปนี้ ริดทรู้ายดรู้วยการรลุกราน
และการปริดลรู้อมกรลุงสะมาเรนยโดยคนซนเรนยและความอดอยากอนันนล่าเวทนาซทึที่งเกริดขทึนี้นในกรลุงสะมา
เรนย บทนนนี้ปริดทรู้ายดรู้วยการเผชริญหนรู้ากนันของผรรู้สสืที่อสารของเยโฮรนัมกนับเอลนชา
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เหป็นไดข้ชนัดวตทำฉทำกหลนังยนังอยยใต กลข้กริลกทำล ซทึที่งอยยไต มตหตทำงจทำกแมตนร ททำ

จอรศ์แดน ฝต่ายเหลต่าศริษยศ์แหต่งผผล้พยากรณศ์กลต่าวกนับเอลทชาวต่า "ดผเถริด สถานททที่ซจึที่งขล้าพเจล้าทนัสิ้งหลายอยผต่
ใตล้ความดผแลของทต่านนนัสิ้นกกเลกกเกรินไป ไมต่พอแกต่พวกเรา นภีที่บอกเปป็นนนัยวตทำเอลภีชทำกททำกนับดยแลสททำนนัก
ของเหลตทำศริษยศ์แหตงผยข้พยทำกรณศ์ เหป็นไดข้ชนัดวตทำพวกเขทำเพริมที่ จททำนวนขทึรนจนมภีขนทำดใหญตโตเกรินอทำคทำร
สถทำนทภีที่ของตน พวกเขทำจทึงนททำปนัญหทำนภีรไปบอกเอลภีชทำ
คททำเสนอแนะของพวกเขทำกป็คสอ 2 ขอใหล้เราไปททที่แมต่นทสิ้าจอรศ์แดน ตต่างคนตต่างเอาไมล้ทต่อนหนจึที่ง
มาสรล้างททที่อาศนัยของเราททที่นนัที่น" และทต่านตอบวต่า "ไปเถอะ" ตลอดสองขข้ทำงททำงของแมตนร ททำจอรศ์แดน
คสอ ตข้นไมข้จททำนวนมทำก (ซทึที่งโตขทึรนขข้ทำงแมตนร ททำสทำยนนัรน) ควทำมหมทำยกป็คสอวตทำ เหลตทำศริษยศ์แหตงผยข้พยทำกรณศ์
ตข้องไปตนัดตข้นไมข้และนททำไมข้เหลตทำนนัรนมทำสรข้ทำงอทำคทำรตทำมทภีพที่ วกเขทำเสนอ เอลภีชทำใหข้คททำอวยพรพวก

เขทำ 3 แลล้วคนหนจึงที่ กลต่าววต่า "ขอทต่านโปรดไปกนับผผรล้ บนั ใชล้ของทต่านดล้วย" และทต่านกกตอบวต่า "ขล้าจะ
ไป" คนหนทึงที่ ในเหลตทำศริษยศ์แหตงผยข้พยทำกรณศ์คะยนัรนคะยอเอลภีชทำใหข้ไปกนับพวกเขทำดข้วยซทึที่งเขทำกป็ยอมไป
ดข้วย
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ทต่านกกไปกนับเขาทนัสิ้งหลาย และเมสที่อเขามาถจึงแมต่นทสิ้าจอรศ์แดนเขากก

โคต่นตล้นไมล้ 5 ขณะททที่คนหนจึที่งฟนันไมล้อยผต่ หนัวขวานของเขาตกลงไปในนทสิ้า และเขารล้องขจึนสิ้ วต่า "อนริจจา
นายครนับ ขวานนนันสิ้ ผมขอยสมเขามา" เครสอที่ งมสอใดทภีที่ถยกยสมมทำยตอมมภีคตทำมทำก แตตดยเหมสอนวตทำเครสอที่ งมสอ
ตตทำงๆทภีที่เปป็นเหลป็กมภีรทำคทำแพงและหทำของอสที่นมทำแทนไมตงตทำย ดนังนนัรน ผยพข้ ยทำกรณศ์หนรุตมคนนภีรจงทึ กลนัวเมสที่อ
หนัวขวทำนนนัรนตกลงไปในแมตนร ททำนนัรน 6 แลล้วคนแหต่งพระเจล้าถามวต่า "ขวานนนันสิ้ ตกททที่ไหน" เมสที่อเขาชทสิ้ททที่
ใหล้ทต่านแลล้ว ทต่านกกตนัดไมล้อนันหนจึที่งทริสิ้งลงไปททที่นนัที่น ททาใหล้ขวานเหลกกนนันสิ้ ลอยขจึนสิ้ มา พอไดข้ยรินเรสอที่ ง
ควทำมสยญเสภียนนัรน เอลภีชทำกป็ถทำมเกภีที่ยวกนับวตทำหนัวขวทำนนนัรนตกลงไปตรงไหนในแมตนร ททำนนัรน พอถยกพทำไป
ดยวทำต อยยตต รงไหน เขทำกป็โยนกริที่งไมข้อนนั หนทึที่งลงไปและขวานเหลกกนนันสิ้ ลอยขจึนสิ้ มา คททำทภีที่แปลวตทำ ลอยขจึสิ้น
มา (ทซรวฟศ์) จรริงๆแลข้วมภีควทำมหมทำยวตทำลอยนทรทำ เอลภีชทำจทึงกลตทำววตทำ 7 "หยริบขจึสิ้นมาซริ" เขากกเอสสิ้อมมสอ
ไปหยริบขจึสิ้นมา แมข้มริไดข้มลภี นักษณะเฉพทำะตนัวทภีที่โดดเดตน กทำรอนัศจรรยศ์ครนัรงนภีรกแป็ สดงใหข้เหป็นวตทำพระเจข้ทำ
ทรงเตป็มพระทนัยทภีจที่ ะเขข้ทำแทรกแซงและชตวยเหลสอประชทำชนของพระองคศ์แมข้กระทนังที่ ในปนัญหทำตตทำงๆ
ทภีที่ ‘เลป็กนข้อย’ ของชภีวริต
2 พกษ 6:8-10

ขณะเดภียวกนัน ฝต่ายกษนัตรริยแศ์ หต่งซทเรทยรบพรต่งกนับอริสราเอล พระองคศ์

ปรจึกษากนับขล้าราชการของพระองคศ์วาต่ "เราจะตนัสิ้งคต่ายของเราททที่นนัที่นๆ" เบนฮทำดนัดไปทททำสงครทำมกนับ
อริสรทำเอลอภีกครนัรง ในกทำรปรทึกษทำแบบลนับๆกนับเหลตทำทภีที่ปรทึกษทำททำงทหทำรของตน เขทำกป็บอกพวกเขทำ
วตทำพวกเขทำจะตนัรงคตทำยพนักทภีที่ไหน อยตทำงไรกป็ตทำม 9 คนแหต่งพระเจล้าสต่งขต่าวไปยนังกษนัตรริยแศ์ หต่งอริสราเอล
วต่า "ขอพระองคศ์ทรงระวนังอยต่าผต่านมาทางนนัสิ้น เพราะคนซทเรทยกทาลนังยกลงไปททที่นนัที่น " พระเจข้ทำทรง
เปริดเผยแผนกทำรเหลตทำนนัรนของคนซภีเรภียแกตเอลภีชทำซทึที่งไปเตสอนเยโฮรนัมเกภีที่ยวกนับเรสที่องนภีร 10 และกษนัตรริยศ์
แหต่งอริสราเอลทรงใชล้ใหล้ไปยนังสถานททที่ซจึที่งคนแหต่งพระเจล้าบอกและเตสอนใหล้ พระองคศ์จจึงทรงระวนัง
ตนัวไดล้ททที่นนัที่นมริใชต่เพทยงครนัสิ้งสองครนัสิ้ง เยโฮรนัมจทึงสตงพวกสทำยสสบไปตรวจสอบกทำรรรุกรทำนของซภีเรภียวตทำ

เปป็นจรริงหรสอไมต และพวกเขทำจทึงหลภีกเลภีที่ยงกทำรซรุตมโจมตภีของคนเหลตทำนนัรนไดข้ เหตรุกทำรณศ์เชตนนภีรเกริดขทึรน
มทำกกวตทำสองครนัรง
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กษนัตรริยแศ์ หต่งซทเรทยกกไมต่สบายพระทนัยมากเพราะเรสที่องนทสิ้ พระองคศ์จจึง

ทรงเรทยกขล้าราชการมาตรนัสวต่า "พวกทต่านจะไมต่บอกเราหรสอวต่า คนใดในพวกเราททที่อยผต่ฝต่ายกษนัตรริยศ์
แหต่งอริสราเอล" กษนัตรริยศ์แหตงซภีเรภียรนับรยข้ในไมตชข้ทำวตทำแผนกทำรตตทำงๆของตนกททำลนังถยกเปริดเผยแกตคน
อริสรทำเอล เขทำไดข้ขอข้ สรรุปวตทำคนหนทึที่งในพวกของเขทำกททำลนังแจข้งอริสรทำเอลใหข้ทรทำบถทึงสริที่งทภีที่กทำท ลนังถยก
วทำงแผนไวข้ 12 ขล้าราชการคนหนจึที่งของพระองคศ์ทผลวต่า "โอ ขล้าแตต่กษนัตรริยศ์ เจล้านายของขล้าพระองคศ์
ไมต่มทผล้ใผ ดพระเจล้าขล้า แตต่เอลทชาผผพล้ ยากรณศ์ซงจึที่ อยผใต่ นอริสราเอลทผลบรรดาถล้อยคทาซจึที่งพระองคศ์ตรนัสใน
หล้องบรรทมของพระองคศ์แกต่กษนัตรริยศ์แหต่งอริสราเอล" เหป็นไดข้ชดนั วตทำมนันเปป็นทภีที่ทรทำบกนันโดยทนัวที่ ไปใน
อริสรทำเอลวตทำกททำลนังเกริดอะไรขทึรน ขตทำวกรองของคนซภีเรภียจทึงทรทำบวตทำเอลภีชทำกททำลนังทททำอะไรอยยต เรสอที่ งนภีรจทึง
ถยกรทำยงทำนตตอเบนฮทำดนัด พวกเขทำเตสอนเขทำวตทำคททำพยดทภีที่ลนับทภีที่สรุดของเขทำ แมข้แตตคททำพยดทภีที่เขทำกลตทำวใน
หข้องนอนของเขทำเองกป็เปป็นทภีที่ทรทำบแกตเอลภีชทำ มนันจทึงถยกบอกตตอแกตเยโฮรนัม
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เบนฮทำดนัดแหตงซภีเรภียจทึงสนังที่ วตทำ "จงไปหาดผวต่า เขาอยผทต่ ทที่ไหน เพสที่อเราจะ

ใชล้คนไปจนับเขามา" มทคนทผลพระองคศ์วต่า "ดผเถริด เขาอยผใต่ นโดธาน" 14 พระองคศ์จจึงทรงสต่งมล้า รถ
รบ และกองทนัพใหญต่ เขาไปกนันในกลางคสนและลล้อมเมสองนนัสิ้นไวล้ กษนัตรริยศ์ซภีเรภียองคศ์นร ภีจทึงสนังที่ ทหทำรของ
เขทำใหข้ไปจนับตนัวเอลภีชทำ กษนัตรริยศ์ถยกแจข้งใหข้ทรทำบวตทำเอลภีชทำอทำศนัยอยยใต นเมสองเลป็กๆแหตงหนทึงที่ ชสที่อวตทำโด
ธทำนในอริสรทำเอลตอนเหนสอและกลทำง ดนังนนัรนคนซภีเรภียจทึงมทำพรข้อมกนับพลมข้ทำ รถรบและทหทำรรทำบ
จททำนวนมหทำศทำลโดยปริดลข้อมสถทำนทภีที่นร นันไวข้ตอนกลทำงคสน
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เมสที่อคนใชล้ของคนแหต่งพระเจล้าตสที่นขจึสิ้นเวลาเชล้าตรผต่และออกไป ดผเถริด

กองทนัพพรล้อมกนับมล้าและรถรบกกลล้อมเมสองไวล้ และคนใชล้นนัสิ้นบอกทต่านวต่า "อนริจจา นายของขล้าพเจล้า
เราจะททาอยต่างไรดท" ไมตปรทำกฏชนัดเจนวตทำคนใชข้ของเอลภีชทำตรงนภีรยนังเปป็นเกหะซภีอยยหต รสอไมต อยตทำงไร
กป็ตทำม คนหนทึงที่ ถยกหมทำยเหตรุวทำต เปป็นคนใชข้ของเขทำอภีกครนัรงในบททภีที่ 8 ไมตวทำต กรณภีใด คนใชข้ของเอลภีชทำ
ซทึที่งตสที่นแตตเชข้ทำในวนันถนัดมทำกป็ออกไปและเหป็นเมสองเลป็กๆของพวกเขทำถยกปริดลข้อมโดยกองทนัพทภีที่ทรง

อททำนทำจบนสองฝนัที่งของทภีรที่ ทำบสยงทภีที่อยยเต บสรองบน เขทำหนภีกลนับไปหทำเอลภีชทำและรข้องออกมทำวตทำ อนริจจา
นายของขล้าพเจล้า เราจะททาอยต่างไรดท คนใชข้ผยข้นร ภีมองเหป็นปนัญหทำนภีรจทำกสทำยตทำของมนรุษยศ์และมองไมต
เหป็นททำงออก
อยตทำงไรกป็ตทำม เอลภีชทำมองเหป็นสริที่งตตทำงๆจทำกมรุมมองของพระเจข้ทำ เขทำจทึงตอบวตทำ 16 "อยต่ากลนัว
เลย เพราะฝต่ายเรามทมากกวต่าฝต่ายเขา" มองแบบมนรุษยศ์ มภีเอลภีชทำ คนใชข้ของเขทำและคนจททำนวนเลป็ก
นข้อยในเมสองโดธทำนซทึที่งเปป็นเมสองเลป็กๆ บนทภีที่สงย ทภีที่อยยเต บสรองบนและรอบตนัวพวกเขทำคสอ กองทนัพคน
ซภีเรภียทภีที่จดนั กระบวนทนัพพรข้อมรบ เอลภีชทำอข้ทำงไดข้อยตทำงไรวตทำตนมภีคนมทำกกวตทำคนซภีเรภีย อยตทำงไรกป็ตทำม
เอลภีชทำเหป็นเรสที่องนภีรจทำกมรุมมองของพระเจข้ทำ
17 แลล้วเอลทชากกอธริษฐานวต่า "ขล้าแตต่พระเยโฮวาหศ์ ขอทรงเบริกตาของเขาเพสที่อเขาจะไดล้เหกน"
และพระเยโฮวาหศ์ทรงเบริกตาของชายหนรต่มคนนนันสิ้ และเขากกไดล้เหกนและดผเถริด ททที่ภผเขากกเตกมไปดล้วย
มล้า และรถรบเพลริงอยผต่รอบเอลทชา หลนังจทำกอธริษฐทำนขอพระเจข้ทำใหข้ทรงเปริดตทำคนใชข้ของเขทำ ชทำย
หนรุตมผยข้นร ภีกเป็ หป็นกองทนัพของเหลตทำทยตสวรรคศ์พรข้อมรบอยยเต หนสอคนซภีเรภียพรข้อมกนับเหลตทำมข้ทำและรถรบ
เพลริง เอลภีชทำทรทำบดภีถทึงฤทธริธเดชของพระเจข้ทำทภีที่มภีใหข้เขทำพรข้อมใชข้ มนันอยยทต ภีที่นนนัที่ ตลอดเวลทำ บนัดนภีรคนใชข้
ของเขทำกป็ตระหนนักถทึงเรสที่องนภีรเชตนกนัน
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และเมสที่อคนซทเรทยลงมารบกนับทต่าน เอลทชากกอธริษฐานตต่อพระเยโฮ

วาหศ์วต่า "ขอทรงโปรดใหล้คนเหลต่านทสิ้ตาบอดไปเสทย" พระองคศ์จจึงทรงใหล้เขาทนัสิ้งหลายตาบอดไปตาม
คทาของเอลทชา กองทนัพคนซภีเรภียจทึงเคลสที่อนพลและลงมทำเขข้ทำไปในเมสองโดธทำน เอลภีชทำจทึงอธริษฐทำน
และขอพระเจข้ทำใหข้ทรงทททำใหข้คนเหลตทำนนัรนทรุกคนตทำบอด พระเจข้ทำทรงกระทททำตทำมทภีที่ขอ 19 และเอลท
ชาบอกคนเหลต่านนัสิ้นวต่า "ไมต่ใชต่ทางนทสิ้ และไมต่ใชต่เมสองนทสิ้ จงตามขล้ามา และขล้าจะพาไปยนังคนนนันสิ้ ซจึที่ง
เจล้าแสวงหา" และทต่านกกพาเขาไปกรรงสะมาเรทย เพรทำะพวกเขทำตทำบอดแลข้วและชตวยเหลสอตนัวเองไมต
ไดข้ เอลภีชทำจทึงสนังที่ พวกเขทำใหข้ตทำมตนมทำและเขทำจะนททำพวกเขทำไปหทำผยข้ทภีที่พวกเขทำกททำลนังตทำมหทำอยยต
อยตทำงไรกป็ตทำม เขทำพทำคนเหลตทำนนัรนเดรินสริบไมลศ์ไปยนังกรรุงสะมทำเรภีย

20 และอยผต่มาพอเขล้าไปในกรรงสะมาเรทย เอลทชากกทผลวต่า "ขล้าแตต่พระเยโฮวาหศ์ ขอทรงเบริกตา
ของคนเหลต่านทสิ้ เพสที่อเขาจะเหกนไดล้" พระเยโฮวาหศ์จจึงทรงเบริกตาของเขาทนัสิ้งหลายและเขาทนัสิ้งหลายกก
เหกน และดผเถริด เขามาอยผกต่ ลางกรรงสะมาเรทย พอไปถทึงในกรรุงสะมทำเรภีย เอลภีชทำกป็อธริษฐทำนอภีกครนัรงใหข้
พระเจข้ทำทรงเปริดตทำพวกเขทำและพระองคศ์กทป็ รงทททำตทำมนนัรน กองทนัพคนซภีเรภียตตทำงตกตะลทึงทภีที่บนัดนภีร
พวกเขทำรยตข้ นัวแลข้ววตทำอยยใต นกรรุงสะมทำเรภีย นครหลวงของอริสรทำเอลและตตอหนข้ทำกษนัตรริยศ์ของอริสรทำเอล
ดข้วย
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และเมสที่อกษนัตรริยแศ์ หต่งอริสราเอลเหกนเขาเขล้า จจึงตรนัสแกต่เอลทชาวต่า

"บริดาของขล้าพเจล้า จะใหล้ขาล้ พเจล้าฆต่าเขาเสทยหรสอ จะใหล้ขล้าพเจล้าฆต่าเขาเสทยหรสอ " เหป็นไดข้ชดนั วตทำเมสที่อ
รยข้ตวนั วตทำเกริดอะไรขทึรนแลข้ว กษนัตรริยศ์แหตงอริสรทำเอลกป็รข้อนรนทภีที่จะเลตนงทำนศนัตรยของตนทภีที่ตกเปป็นฝตทำยเสภีย
เปรภียบแลข้ว เขทำจทึงขออนรุญทำตเอลภีชทำสองหนเพสที่อทภีที่จะเลตนงทำนคนเหลตทำนนัรน เรทำควรหมทำยเหตรุไวข้วทำต เย
โฮรนัมเรภียกเอลภีชทำวตทำ บริดาของขรู้าพเจรู้า นภีที่บอกเปป็นนนัยถทึงควทำมเคทำรพของเขทำทภีที่มภีตตอเอลภีชทำ
22 ทต่านกกทผลตอบวต่า "ขอพระองคศ์อยต่าทรงประหารเขาเสทย พระองคศ์จะประหารคนททที่จนับ
มาเปกนเชลยเสทยดล้วยดาบและดล้วยธนผของพระองคศ์หรสอ ขอทรงโปรดจนัดอาหารและนทสิ้าตต่อหนล้าเขา
เพสที่อใหล้เขารนับประทานและดสที่ม แลล้วปลต่อยใหล้เขาไปหาเจล้านายของเขาเถริด " เอลภีชทำกลนับสนังที่ กษนัตรริยศ์
เยโฮรนัมใหข้เลภีรยงอทำหทำรศนัตรยทภีที่ถยกพริชริตแลข้วของเขทำและปฏริบนัตริตตอพวกเขทำอยตทำงมภีมนรุษยธรรมเหมสอน
กนับทภีที่เขทำจะปฏริบนัตริตตอเชลยสงครทำม จทำกนนัรนเขทำกป็สงนัที่ ใหข้ปลตอยตนัวคนเหลตทำนนัรนไป 23 พระองคศ์จจึง
ทรงจนัดการเลทสิ้ยงใหญต่ใหล้เขา และเมสที่อเขาไดล้กรินและดสที่มแลล้วกกทรงปลต่อยเขาไป และเขาทนัสิ้งหลายไดล้
กลนับไปหาเจล้านายของตน และพวกซทเรทยมริไดล้มาปลล้นในแผต่นดรินอริสราเอลอทกเลย เพรทำะถยกสต งกลนับ
ไปบข้ทำนอยตทำงมภีมนรุษยธรรม คนซภีเรภียจทึงเลริกสต งกองปลข้นเขข้ทำมทำในอริสรทำเอลเพสที่อปลข้นสะดมเพสอที่ น
บข้ทำนของตน
2 พกษ 6:24-25

อยตทำงไรกป็ตทำม อยผต่มาภายหลนังเบนฮาดนัดกษนัตรริยศ์แหต่งซทเรทยทรงจนัด

กองทนัพทนัสิ้งสริสิ้นของพระองคศ์แลล้วไดล้เสดกจขจึสิ้นไปลล้อมกรรงสะมาเรทย แมข้เยโฮรนัมไดข้สททำแดงควทำมกรรุณทำ
ตตอเหลตทำทหทำรของเขทำ บนัดนภีรเบนฮทำดนัดกป็โจมตภีอริสรทำเอลดข้วยกองทนัพทนัรงหมดของตน ควทำมเปป็น

ปฏริปนักษศ์ของเขทำยนังปรทำกฏชนัดเจนอยยต ครทำวนภีรยรุทธวริธขภี องเขทำคสอ กทำรทททำใหข้ฝตทำยศนัตรยอดอยทำกโดยกทำร
ปริดลข้อมกรรุงนนัรน
25 มทการกนันดารอาหารอยต่างหนนักในสะมาเรทย และดผเถริด ขณะเมสที่อเขาลล้อมอยผต่จนหนัวลาตนัว
หนจึที่งเขาขายกนันเปกนเงรินแปดสริบเชเขล และมผลนกเขาครจึที่งลริตรเปกนเงรินหล้าเชเขล ควทำมอดอยทำกใน
สะมทำเรภียเรริที่มทวภีควทำมรรุนแรงจนถทึงขนทำดทภีที่วทำต หนัวของลทำตนัวหนทึงที่ ขทำยกนันเปป็นเงรินแปดสริบเหรภียญเงริน
และแมข้แตตมลย ของนกกป็ขทำยกนันเปป็นเชสรอเพลริงในรทำคทำทภีที่เฟข้อ
2 พกษ 6:26-30

ขณะเดภียวกนัน ขณะททที่กษนัตรริยศ์แหต่งอริสราเอลทรงผต่านไปบนกทาแพง

มทผล้หผ ญริงคนหนจึที่งรล้องทผลพระองคศ์วต่า "โอ ขล้าแตต่กษนัตรริยศ์ เจล้านายของขล้าพระองคศ์ ขอทรงชต่วย"
27 พระองคศ์ตรนัสวต่า "ถล้าพระเยโฮวาหศ์มริไดล้ทรงชต่วยเจล้า เราจะชต่วยเจล้าไดล้จากไหน จากลานนวด
ขล้าวหรสอจากบต่อยทที่าองรต่นหรสอ " ประชทำชนรข้องขอควทำมชตวยเหลสอตตอเยโฮรนัม เขทำไดข้แตตทข้วงวตทำหทำก
พระเจข้ทำไมตยอมชตวยพวกเขทำ เขทำจะทททำอะไรไดข้
จทำกนนัรนกษนัตรริยศ์กมป็ ทำหทำหญริงคนหนทึที่งซทึที่งกททำลนังโตข้เถภียงกนับหญริงอภีกคนอยยต เขทำถทำมอภีกวตทำ 28
"เจล้าเปกนอะไรไป" นางทผลตอบวต่า "หญริงคนนทบสิ้ อกขล้าพระองคศ์วต่า `เอาลผกชายของเจล้ามาใหล้เรากริน
เสทยวนันนทสิ้เถริด และเราจะกรินลผกชายของฉนันวนันพรรงต่ นทสิ้ ' 29 เราจจึงตล้มลผกชายของขล้าพระองคศ์และกริน
และรรต่งขจึสิ้นขล้าพระองคศ์กกพ ผดกนับนางวต่า `เอาลผกชายของเจล้ามา เพสที่อเราจะกรินเสทย' และนางกกซต่อน
ลผกชายของนางเสทย" สภทำพทภีจที่ นตรอกของประชทำชนในกรรุงนนัรนปรทำกฏชนัดเจน เหลตทำมทำรดทำทภีที่
อดอยทำกและหริวโหยไดข้ลดตนัวตทที่ทำลงจนถทึงขนทำดกรินลยกเลป็กๆของตน หญริงเชตนนนัรนสองคนไดข้ตกลง
กนันวตทำจะกรินลยกของคนแรกวนันหนทึที่งและลยกของอภีกคนในวนันถนัดไป อยตทำงไรกป็ตทำม หลนังจทำกไดข้มภี
อทำหทำรตกถทึงทข้องแลข้ว แมข้เปป็นกทำรกรินคนกป็ตทำม หญริงคนทภีที่สองกลนับไมตยอมแบตงลยกของตนกนับหญริง
คนแรก
30 และตต่อมาเมสที่อกษนัตรริยศ์ทรงไดล้ยรินถล้อยคทาของหญริงนนัสิ้น พระองคศ์กกฉทกฉลองพระองคศ์
พระองคศ์กทาลนังดทาเนรินอยผบต่ นกทาแพง ประชาชนกกมองดผ ดผเถริด พระองคศ์ทรงฉลองพระองคศ์ผาล้
กระสอบอยผแต่ นบเนสสิ้อ กษนัตรริยศ์รยข้สทึกสะเทสอนใจเมสที่อไดข้ยรินเรสที่องรทำวทภีที่เลวรข้ทำยนภีร เขทำจทึงฉภีกชรุดกษนัตรริยศ์

ของตนและสวมผข้ทำกระสอบเพสที่อแสดงใหข้เหป็นควทำมสริรนหวนังของตน เขทำจทึงแสดงตนัวตตอหนข้ทำ
ประชทำชนของตน กษนัตรริยศ์ผยข้ชนัวที่ รข้ทำยทภีที่เยตอหยริงที่ องคศ์นร ภีแหตงอริสรทำเอลถยกทททำใหข้ถตอมใจในทภีที่สรุด พระเจข้ทำ
ทรงยอมใหข้สถทำนกทำรณศ์อนันเลวรข้ทำยนภีรทททำใหข้ใจทภีที่แขป็งกระดข้ทำงและเยตอหยริงที่ ของกษนัตรริยศ์ทภีที่กลนับสนัตยศ์
องคศ์นร ภีอตอนลง
2 พกษ 6:31

อยตทำงไรกป็ตทำม กษนัตรริยศ์องคศ์นร ภีกโป็ ทษเอลภีชทำวตทำเปป็นตข้นเหตรุของควทำม

ยทำกลททำบทำกตตทำงๆของตน และพระองคศ์ตรนัสวต่า "ถล้าศทรษะของเอลทชาบรตรชาฟนัทยนังอยผบต่ นเขาในวนัน
นทสิ้ กกขอพระเจล้าทรงลงโทษแกต่เราและใหล้หนนักยริที่งกวต่า" เพรทำะโทษเอลภีชทำทภีที่ปลตอยคนซภีเรภียไปและ
ทททำใหข้กรรุงสะมทำเรภียถยกลข้อม เยโฮรนัมจทึงปฏริญทำณวตทำจะตนัดศภีรษะของเอลภีชทำกตอนสริรนวนันนนัรน
2 พกษ 6:32-33

ขณะเดภียวกนัน เอลทชานนัที่งอยผใต่ นบล้านของทต่าน และพวกผผใล้ หญต่กกนนัที่งอยผต่

ดล้วย กษนัตรริยทศ์ รงใชล้คนมาจากตต่อเบสสิ้องพระพนักตรศ์พระองคศ์ แตต่กต่อนททที่ผสล้ผ สที่อสารจะมาถจึง เอลทชากกพ ผด
กนับพวกผผใล้ หญต่วต่า "ทต่านทนัสิ้งหลายเหกนหรสอไมต่เลต่า ททที่บรตรชายของฆาตกรคนนทใสิ้ ชล้คนมาเอาศทรษะ
ของขล้าพเจล้า ดผเถริด เมสที่อผผล้สอสที่ สารมา จงปริดประตผ และยจึดประตผใหล้แนต่นกนันเขาไวล้ เสทยงเทล้าของนาย
ของเขาตามเขามามริใชต่หรสอ"
พวกผยข้ใหญตทภีที่วทำต นภีรอทำจหมทำยถทึงเหลตทำผยข้พยทำกรณศ์อทำวรุโสทภีคที่ บหทำสมทำคมกนับเอลภีชทำ เขทำเรภียกเย
โฮรนัมวตทำเปป็นบรุตรชทำยของฆทำตกรเพรทำะวตทำนทำงเยเซเบลมทำรดทำของเขทำไดข้สนังที่ ฆตทำนทำโบท ดย 1 พงศศ์
กษนัตรริยศ์ 21 เอลภีชทำจทึงบอกเพสที่อนรต วมงทำนของตนวตทำเยโฮรนัมไดข้ใชข้คนมทำตนัดศภีรษะของตน เอลภีชทำจทึง
สนังที่ เพสที่อนรต วมงทำนของตนใหข้ใสต กลอนประตยและกนันลยกนข้องของเยโฮรนัมไวข้ตอนทภีที่เขทำมทำถทึง เขทำรยวข้ ทำต
กษนัตรริยศ์เองกป็คงตทำมมทำตริดๆ
33 ขณะททที่ทต่านยนังพผดกนับเขาทนัสิ้งหลายอยผต่ ดผเถริด ผผล้สอสที่ สารลงมาหาทต่าน และบอกวต่า "ดผเถริด
เหตรรล้ายนทสิ้มาจากพระเยโฮวาหศ์ ขล้าพเจล้าจะรอคอยพระเยโฮวาหศ์อทกททาไม" แนตนอนวตทำชทำยผยข้นร นันจทำก
เยโฮรนัมมทำถทึงแลข้ว ขข้อ 2 ของบทถนัดไปบอกเปป็นนนัยวตทำเยโฮรนัมโผลตมทำทนันทภีหลนังจทำกนนัรน ทต่านทภีที่วทำต นภีร
อทำจเปป็นเยโฮรนัมเองทภีที่พยดกนับเอลภีชทำ คททำพยดของเขทำทภีที่กลตทำวแกตผยข้พยทำกรณศ์ทตทำนนภีรกคป็ สอวตทำกทำรปริดลข้อม
และควทำมอดอยทำกนภีรเปป็นมทำจทำกพระเจข้ทำ เขทำจะสยข้ตตอไปอภีกทททำไม นภีที่บอกเปป็นนนัยวตทำเยโฮรนัมพรข้อม

แลข้วทภีที่จะโยนผข้ทำและยอมแพข้ เขทำไมตยอมรอคอยกทำรทรงชตวยใหข้พข้นของพระเจข้ทำ นนันที่ จะมทำในวนันถนัด
ไปดนังทภีที่บทถนัดไปนภีรใหข้รทำยละเอภียดไวข้
*****
ภนำพรวมของ 2 พงศศ์กษษัตรริยศ์ 7: เหตลุการณศ์เกนที่ยวกนับคนโรคเรสือนี้ นสนที่คนนนันี้นทนที่เขรู้าไปในคล่าย
ของคนซนเรนยหลนังจากการทรงชล่วยใหรู้พรู้นอนันนล่าอนัศจรรยศ์ของพระเจรู้าถรกบนันททึกไวรู้
2 พกษ 7:1-2

ขณะทภีที่บทนภีรเรริที่มตข้นขทึรน บรริบทยนังเกภีที่ยวขข้องกนับควทำมอดอยทำกในกรรุง

สะมทำเรภียเพรทำะกทำรลข้อมกรรุงของคนซภีเรภียเหมสอนเดริม แตต่เอลทชาบอกวต่า "ขอฟนังพระวจนะของพระ
เยโฮวาหศ์ พระเยโฮวาหศ์ตรนัสดนังนทสิ้วต่า พรรต่งนทสิ้ประมาณเวลานทยสิ้ อดแปล้งถนังหนจึที่งเขาจะขายกนันหนจึที่งเช
เขล และขล้าวบารศ์เลยศ์สองถนังเชเขล ททที่ประตผเมสองสะมาเรทย" เมสที่อสภทำพกทำรณศ์ตตทำงๆดยเหมสอนหมด
หวนังอยตทำงสริรนเชริง เอลภีชทำกป็ประกทำศขข้อควทำมหนทึที่งจทำกพระเจข้ทำ วนันถนัดมทำแปข้งบดละเอภียดถนังหนทึที่งจะ
ขทำยกนันเพภียงหนทึงที่ เชเขลและขข้ทำวบทำรศ์เลยศ์สองถนังกป็จะมภีรทำคทำเพภียงหนทึที่งเชเขลเชตนกนัน ไมตเปป็นทภีที่ทรทำบ
ชนัดเจนวตทำถนังหนทึที่งคริดเปป็นเทตทำไรและหนทึที่งเชเขลมภีคตทำเทตทำไร อยตทำงไรกป็ตทำม สริที่งทภีที่ถยกบอกเปป็นนนัยอยตทำง
ชนัดเจนกป็คสอวตทำแมข้ขณะนนัรนอทำหทำรมภีรทำคทำแพงสรุดๆ วนันถนัดมทำมนันจะขทำยกนันในรทำคทำถยก มนันสททำคนัญทภีที่
วตทำคททำประกทำศนภีรถยกกลตทำวในพระนทำมของพระเยโฮวทำหศ์พระเจข้ทำ
2 แลล้วนายทหารคนสนริทของกษนัตรริยตศ์ อบคนแหต่งพระเจล้าวต่า "ดผเถริด ถล้าแมล้พระเยโฮวาหศ์
ทรงสรล้างหนล้าตต่างในฟล้าสวรรคศ์ สริงที่ นทสิ้จะเปกนขจึสิ้นไดล้หรสอ " แตต่ทต่านบอกวต่า "ดผเถริด ทต่านจะเหกนกนับตา
ของทต่านเอง แตต่จะไมต่ไดล้กริน" เมสที่อไดข้ยรินคททำประกทำศของเอลภีชทำ หนทึงที่ ในทภีที่ปรทึกษทำทภีที่สนริททภีที่สรุดของ
เยโฮรนัมกป็ไมตเพภียงสงสนัยเทตทำนนัรนวตทำควทำมอรุดมสมบยรณศ์เชตนนนัรนจะเกริดขทึรนในวนันถนัดไปไดข้ แตตทภีที่แยตยงริที่
กวตทำกป็คสอ เขทำสงสนัยดข้วยวตทำพระเยโฮวทำหศ์เองจะทรงทททำใหข้มนนั เกริดขทึรนไดข้จรริงหรสอ เอลภีชทำประกทำศวตทำ
ในวนันถนัดไปชทำยผยข้นร ภีจะไมตเพภียงเหป็นมนันเองเทตทำนนัรน แตตจะไมตไดข้รนับอนรุญทำตใหข้มภีสตวนในควทำมอรุดม
สมบยรณศ์นร นนั ดข้วย
2 พกษ 7:3-4

ขณะเดภียวกนัน มทคนโรคเรสสิ้อนสทคที่ นอยผทต่ ทที่ทางเขล้าประตผเมสอง เขาพผด

กนันวต่า "เราจะนนัที่งททที่นทที่จนตายททาไมเลต่า ตทำมทภีที่เลวภีนริตริ 13:46 ไดข้กลตทำวไวข้ คนโรคเรสรอนตข้องถยกขนับใหข้

ออกไปอยยนต อกคตทำยพนัก ดนังนนัรนคนโรคเรสรอนสภีที่คนแหตงสะมทำเรภียจทึงอทำศนัยอยยนต อกกททำแพงเมสองในชตวง
กทำรลข้อมกรรุงของคนซภีเรภีย ทภีที่นนันที่ พวกเขทำหทำเศษอทำหทำรรนับประททำนเพสที่อประทนังชภีวตริ อยตทำงไรกป็ตทำม
เมสที่อเหป็นแลข้ววตทำตนอยยใต นสภทำพอนับจนยริงที่ นนัก พวกเขทำกป็รยข้วทำต ตนไมตมภีอะไรจะเสภียโดยกทำรไปจทำก
กททำแพงเมสอง
พวกเขทำจทึงยกเหตรุผลวตทำ 4 ถล้าเราวต่า `ใหล้เราเขล้าไปในเมสอง' การกนันดารอาหารกกอยผใต่ นเมสอง
และเรากกจะตายททที่นนัที่น และถล้าเรานนัที่งททที่นทที่เรากกตายเหมสอนกนัน ฉะนนัสิ้นบนัดนทสิ้จงมาเถริด ใหล้เราเขล้าไปใน
กองทนัพของคนซทเรทย ถล้าเขาไวล้ชทวตริ ของเรา เรากกจะรอดตาย ถล้าเขาฆต่าเรา กกไดล้แตต่ตายเทต่านนัสิ้นเอง"
พวกเขทำไมตมภีททำงเลสอก หทำกพวกเขทำเขข้ทำไปในเมสองไดข้ (ซทึที่งพวกเขทำกป็เขข้ทำไปไมตไดข้) กป็ไมตมภีอทำหทำรทภีที่
นนันที่ หทำกพวกเขทำอยยทต ภีที่เดริม พวกเขทำกป็จะตทำยเหมสอนกนัน ดนังนนัรนพวกเขทำจทึงตนัดสรินใจไปยนังคตทำยของคน
ซภีเรภียซทึที่งอยยใต กลข้เคภียง พวกเขทำไปตทำยทภีที่นนันที่ กป็ไมตไดข้เลวรข้ทำยไปกวตทำรอควทำมตทำยอยยทต ภีที่นภีที่ คนซภีเรภียอทำจไวข้
ชภีวริตพวกเขทำกป็ไดข้
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ดนังนนัสิ้นเขาจจึงลรกขจึสิ้นในเวลาโพลล้เพลล้เพสที่อจะไปยนังคต่ายของคนซทเรทย

แตต่เมสที่อเขามาถจึงรริมคต่ายของคนซทเรทยแลล้ว ดผเถริด ไมต่มทใครททที่นนัที่นสนักคน พอไปถทึงคตทำยของคนซภีเรภีย
ตอนใกลข้คทที่ทำวนันนนัรน พวกเขทำกป็พบวตทำมนันถยกทริรงรข้ทำง ขข้อควทำมศนักดริธสริทธริธอธริบทำยวตทำเพรทำะเหตรุใด
6 เพราะองคศ์พระผผล้เปกนเจล้าไดล้ทรงกระททาใหล้กองทนัพของคนซทเรทยไดล้ยนริ เสทยงรถรบ เสทยงมล้า และ
เสทยงกองทนัพใหญต่ เขาจจึงพผดกนันและกนันวต่า "ดผเถริด กษนัตรริยแศ์ หต่งอริสราเอลไดล้จล้างบรรดากษนัตรริยแศ์ หต่ง
คนฮริตไทตศ์ และบรรดากษนัตรริยศ์แหต่งอทยปริ ตศ์มารบเราแลล้ว" 7 เขาจจึงลรกขจึสิ้นหนทไปในเวลาโพลล้เพลล้
และทริสิ้งเตกนทศ์ มล้าและลาของเขา ทริสิ้งคต่ายไวล้อยต่างนนัสิ้นเอง และหนทไปเอาชทวริตรอด
บตทำยวนันนนัรนพระเจข้ทำไดข้ทรงทททำใหข้กองทนัพคนซภีเรภียไดข้ยรินเสภียงกองทนัพขนทำดใหญตทมภีที่ ทำพรข้อม
กนับรถรบ ฝยงมข้ทำทภีที่รอข้ งฮภีรๆและหทำยใจฟสดฟทำด เสภียงแมตทนัพนทำยกองออกคททำสนังที่ ตตทำงๆ และเสภียงยทที่ทำเทข้ทำ
ของเหลตทำทหทำรรทำบ คนซภีเรภียจทึงสรรุปวตทำเยโฮรนัมกษนัตรริยศ์แหตงอริสรทำเอลไดข้จข้ทำงประชทำชทำตริอสที่นๆเปป็น
พนันธมริตรเพสที่อสยข้กบนั ตนแลข้ว พวกเขทำจทึงลรุกขทึรนหนภีเอทำชภีวริตรอดโดยคริดวตทำพวกศนัตรยมภีจททำนวนมทำกกวตทำ
เยอะ
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ดนังนนัรนเมสที่อคนโรคเรสสิ้อนเหลต่านทสิ้มาถจึงททที่รริมคต่าย เขากกเขล้าไปในเตกนทศ์

หนจึที่งกรินและดสที่ม และขนเงริน ทองคทาและเสสสิ้อผล้าเอาไปซต่อนไวล้ แลล้วเขากกกลนับมาเขล้าไปในอทกเตกนทศ์
หนจึที่งขนเอาขล้าวของออกไปจากททที่นนัที่นดล้วยเอาไปซต่อนไวล้ เมสที่อไดข้พบลทำภลอยเชตนนภีร คนโรคเรสรอนทนัรง
สภีที่จทึงรนับประททำนตทำมใจอยทำกและเรริที่มปลข้นสะดมเตป็นทศ์ทภีที่ถยกทริรงไวข้ของคนซภีเรภียโดยเอทำของมภีคตทำทรุก
อยตทำงทภีที่ตนหทำไดข้ไป
อยตทำงไรกป็ตทำม 9 เขาพผดกนันและกนันวต่า "เราททาไมต่ถผกเสทยแลล้ว วนันนทสิ้เปกนวนันขต่าวดท ถล้าเรานริที่งอยผต่
และคอยจนแสงอรรณขจึนสิ้ โทษจะตกอยผต่กบนั เรา เพราะฉะนนัสิ้นบนัดนทสิ้มาเถริด ใหล้เราไปบอกยนังสทานนัก
พระราชวนัง" สททำนทึกผริดชอบกป็ฟข้องใจพวกเขทำ พวกเขทำระลทึกไดข้ในเวลทำไมตนทำนวตทำพวกพภีที่นอข้ งของ
ตนกททำลนังอดอยทำกอยยใต นกรรุงสะมทำเรภีย พวกเขทำตระหนนักถทึงขตทำวดภีทตภีที่ นมภี พวกเขทำตระหนนักวตทำหทำก
ตนนริที่งเสภีย พภีที่นอข้ งมทำกมทำยของตนกป็จะพรินทำศ พวกเขทำยนังกลนัวดข้วยวตทำบทำงสริที่งอทำจเกริดกนับพวกเขทำกตอน
รรุตงสทำง ดนังนนัรนพวกเขทำจทึงมรุตงมนันที่ ทภีที่จะบอกขตทำวดภีของตนแกตททำงกทำรเพสที่อพภีนที่ ข้องของตนทภีที่สรรินหวนังอยยต
ในกรรุงนนัรน
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เขาจจึงมาเรทยกนายประตผเมสอง และบอกเรสที่องราวแกต่เขาวต่า "เรา

มายนังคต่ายของคนซทเรทย และดผเถริด เราไมต่เหกนใครและไมต่ไดล้ยรินเสทยงผผล้ใดททที่นนัที่น มทแตต่มล้าผผกอยผต่ และลา
ผผกอยผต่ และเตกนทศ์ตนัสิ้งอยผต่อยต่างนนันสิ้ เอง" 11 แลล้วเขาบอกแกต่เหลต่านายประตผ และพวกเขากกบอกกนันไป
ถจึงสทานนักพระราชวนัง คนโรคเรสรอนสภีที่คนนนัรนจทึงรภีบกลนับเขข้ทำกรรุงและแจข้งนทำยประตยเมสองใหข้ทรทำบถทึง
สริที่งทภีที่ตนไปพบมทำ คตทำยของซภีเรภียยนังตนัรงอยยต แตตคนซภีเรภียไมตอยยแต ลข้ว นทำยประตยเมสองจทึงแจข้งยทำมคนอสนที่ ๆ
ซทึที่งไปทยลกษนัตรริยศ์อภีกทภี
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กษนัตรริยกศ์ กทรงตสที่นบรรทมในกลางคสน และตรนัสกนับขล้าราชการวต่า

"เราจะบอกใหล้วต่าคนซทเรทยเตรทยมสผล้รบเราอยต่างไร เขาทนัสิ้งหลายรผล้อยผต่วต่าเราหริว เขาจจึงออกไปซต่อนตนัว
อยผนต่ อกคต่ายททที่กลางทรต่งคริดวต่า `เมสที่อเขาออกมาจากในเมสองเราจะจนับเขาทนัสิ้งเปกน แลล้วจะเขล้าไปใน
เมสอง'" กษนัตรริยศ์เยโฮรนัมรยสข้ ทึกระแวงทนันทภี เขทำคริดวตทำคนซภีเรภียตนัรงใจหลอกพวกตนใหข้ไปตริดกนับ

อยตทำงไรกป็ตทำม 13 ขล้าราชการคนหนจึที่งทผลวต่า "ขอรนับสนัที่งใหล้คนเอามล้าททที่เหลสออยผต่ในเมสองสนักหล้า
ตนัว (ดผเถริด บางททมล้าเหลต่านนัสิ้นจะยนังเปกนอยผต่อยต่างคนอริสราเอลททที่เหลสออยผใต่ นเมสอง หรสอดผเถริด จะเปกน
อยต่างคนอริสราเอลททที่ไดล้พรินาศแลล้วกกชต่างเถริด) ขอใหล้เราสต่งคนไปดผ" ขข้ทำรทำชกทำรคนหนทึงที่ ของเยโฮรนัม
เสนอแนะใหข้พวกเขทำสต งคนกลรุตมหนทึงที่ เขข้ทำไปในคตทำยของคนซภีเรภียเพสอที่ ตรวจดยสถทำนกทำรณศ์วทำต เปป็นจรริง
หรสอไมต เรทำควรหมทำยเหตรุไวข้วทำต มภีมข้ทำเหลสออยยไต มตเยอะในสะมทำเรภียทภีที่คนขภีที่ไดข้ นภีเที่ ปป็นควทำมเสภียหทำยทภีที่
เกริดจทำกกทำรถยกลข้อม
ดนังนนัรน 14 เขาจจึงเอามล้ากนับรถรบสองคนัน และกษนัตรริยศ์ทรงสต่งใหล้ไปตริดตามกองทนัพของคน
ซทเรทย ตรนัสวต่า "จงไปดผ" 15 เขาทนัสิ้งหลายจจึงตริดตามไปจนถจึงแมต่นทสิ้าจอรศ์แดน และดผเถริด ตลอดทางมท
เสสสิ้อผล้าและเครสที่องใชล้ ซจึที่งคนซทเรทยทริสิ้งเมสที่อเขารทบหนทไป ผผล้สอสที่ สารกกกลนับมาทผลกษนัตรริยศ์ เยโฮรนัมจทึงใชข้
คนสองคนไปกนับรถรบสองคนันและพวกเขทำตริดตทำมเสข้นททำงของคนซภีเรภียตลอดททำงไปจนถทึงแมตนร ททำ
จอรศ์แดน คนซภีเรภียรภีบรข้อนหนภีไปจนทริรงเสสรอผข้ทำและภทำชนะหลทำยอยตทำงไวข้
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แลล้วประชาชนกกยกออกไปปลล้นเตกนทศ์ทนัสิ้งหลายของคนซทเรทย ยอด

แปล้งจจึงขายกนันถนังละเชเขล และขล้าวบารศ์เลยศ์สองถนังเชเขล ตามพระวจนะของพระเยโฮวาหศ์
เหมสอนกนับทภีที่เอลภีชทำไดข้พยทำกรณศ์ไวข้ในพระนทำมของพระเจข้ทำเมสที่อวนันกตอนหนข้ทำ วนันถนัดมทำนนัรนเองแปข้ง
และขข้ทำวบทำรศ์เลยศ์กมป็ มภี ทำกมทำยเสภียจนพวกมนันขทำยกนันในรทำคทำถยกมทำกๆ พระเจข้ทำไดข้ทรงทททำใหข้พระ
วจนะของพระองคศ์สททำเรป็จอยตทำงนตทำอนัศจรรยศ์
นอกจทำกนภีร 17 ฝต่ายกษนัตรริยศ์ทรงแตต่งตนัสิ้งนายทหารคนสนริทใหล้เปกนนายประตผ และประชาชน
กกเหยทยบไปบนเขาตรงประตผ เขาจจึงสริสิ้นชทวริตตามซจึที่งคนแหต่งพระเจล้าไดล้กลต่าวไวล้ในวนันเมสที่อกษนัตรริยศ์
เสดกจลงมาหาทต่าน พระเจข้ทำไมตเพภียงทททำใหข้พระวจนะของพระองคศ์สททำเรป็จในกทำรจนัดหทำอทำหทำรใหข้
เทตทำนนัรน แตตชทำยคนนนัรนทภีที่สงสนัยอยตทำงเปริดเผยวตทำพระเจข้ทำจะทรงทททำเชตนนนัรนไดข้ยนังเสภียชภีวริตดข้วย พระเจข้ทำ
ทรงพริพทำกษทำคนโงตเชตนนนัรนอยตทำงนตทำอนัศจรรยศ์ ฝยงชนทภีที่ตสที่นเตข้นพทำกนันเหยภียบเขทำจนตทำย
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ขข้อควทำมศนักดริธสริทธริธกลตทำวซทรทำเรสที่องนภีรเพสที่อแสดงสทำเหตรุชนัดเจน และเปกน

ไปตามททที่คนแหต่งพระเจล้าไดล้ทผลกษนัตรริยศ์วต่า "ขล้าวบารศ์เลยศ์สองถนังขายหนจึที่งเชเขล และยอดแปล้งหนจึที่ง

ถนังหนจึที่งเชเขล ประมาณเวลานทใสิ้ นวนันพรรต่งนทสิ้ททที่ประตผเมสองสะมาเรทย" 19 และนายทหารคนสนริทกกไดล้
ตอบคนแหต่งพระเจล้าวต่า "ดผเถริด ถล้าแมล้พระเยโฮวาหศ์ทรงสรล้างหนล้าตต่างในฟล้าสวรรคศ์ สริงที่ นทสิ้จะเปกน
ขจึสิ้นไดล้หรสอ" และทต่านไดล้ตอบวต่า "ดผเถริด ทต่านจะเหกนกนับตาของทต่านเองแตต่จะไมต่ไดล้กริน" 20 และอยผต่
มากกบนังเกริดเปกนดนังนนัสิ้นแกต่เขา เพราะประชาชนเหยทยบไปบนเขาททที่ประตผเมสองและเขากกไดล้สริสิ้นชทวริต
ชทำยผยข้ทภีที่สงสนัยอยตทำงเปริดเผยวตทำพระเจข้ทำทรงสทำมทำรถชตวยประชทำชนของพระองคศ์ใหข้พข้นไดข้หรสอไมตจงทึ
ถยกพระเจข้ทำพริพทำกษทำ
*****
ภนำพรวมของ 2 พงศศ์กษษัตรริยศ์ 8: วนันหลนังๆของการรนับใชรู้ในฐานะผรรู้พยากรณศ์ของเอลนชาถรก
หมายเหตลุไวรู้ เขาบอกลล่วงหนรู้าถทึงการกนันดารอาหารเจป็ดปนซทึที่งจะเกริดขทึนี้นสนาหรนับอริสราเอล เพราะ
การเตสือนความจนาของเกหะซน ทนที่ดรินของหญริงชาวชรเนมผรรู้นนันี้นจทึงถรกคสืนใหรู้ เอลนชาพยากรณศ์วล่า
กษนัตรริยศ์องคศ์ใหมล่ในซนเรนยคสือ ฮาซาเอล จากนนันี้นบทนนกนี้ ป็วกกลนับไปกลล่าวถทึงประวนัตริศาสตรศ์ในยรดาหศ์
ภายใตรู้การปกครองของเยโฮรนัมและอาหนัสยาหศ์
2 พกษ 8:1-2

ฝต่ายเอลทชาไดล้บอกหญริงคนททที่ทต่านไดล้ใหล้บรตรชายของนางกลนับคสน

ชทวริตมาวต่า "จงลรกขจึสิ้นและออกไปทนัสิ้งครนัวเรสอนของเจล้า ไปอาศนัยอยผต่ททที่ใดซจึงที่ เจล้าจะอาศนัยอยผต่ไดล้ เพราะ
พระเยโฮวาหศ์ทรงเรทยกใหล้เกริดการกนันดารอาหาร และจะเปกนแกต่แผต่นดรินนทเสิ้ จกดปท " หญริงผยข้นร ภีคสอ หญริง
มนังที่ มภีคนนนัรนแหตงชยเนมตทำมทภีที่หมทำยเหตรุไวข้ใน 2 พงศศ์กษนัตรริยศ์ 4:8-17 เพรทำะควทำมสนัตยศ์ซสที่อของนทำงทภีมที่ ภี
ตตอพระเยโฮวทำหศ์ พระเจข้ทำจทึงทรงเตสอนนทำงผตทำนผยข้พยทำกรณศ์ทตทำนนภีรเกภีที่ยวกนับกทำรกนันดทำรอทำหทำรซทึที่งจะมภี
ขทึรนและกรินเวลทำนทำนเจป็ดปภี เอลภีชทำจทึงบอกนทำงใหข้หนภีไปจทำกประชทำชทำตรินรนัน ดนังนนัรน 2 หญริงคนนนัสิ้นกก
ลรกขจึนสิ้ กระททาตามถล้อยคทาของคนแหต่งพระเจล้า นางยกออกไปทนัสิ้งครนัวเรสอนของนาง ไปอาศนัยอยผใต่ น
แผต่นดรินฟทลริสเตทยเจกดปท
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เหตรุฉะนนัรน และอยผต่มาเมสที่อสริสิ้นเจกดปทแลล้วหญริงคนนนันสิ้ กกกลนับมาจาก

แผต่นดรินฟทลริสเตทย และไดล้ออกไปทผลอรทธรณศ์ตต่อกษนัตรริยศ์เพสที่อขอบล้านและททที่ดรินของนางคสน เหป็นไดข้
ชนัดวตทำระหวตทำงทภีที่นทำงไมตอยยต ทภีดที่ รินของนทำงถยกคนอสนที่ มทำจนับจองเปป็นเจข้ทำของ ดนังนนัรนหลนังจทำกเจป็ดปภีนร นัน

สริรนสรุดลงนทำงกป็กลนับไปพบวตทำคนอสนที่ มทำอยยใต นทภีที่ดรินของนทำง นทำงจทึงอรุทธรณศ์ตตอกษนัตรริยศ์เพสที่อขอทภีที่ดริน
ของนทำงคสน
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ในระหวตทำงนนัรน ฝต่ายกษนัตรริยศ์กทาลนังตรนัสกนับเกหะซทคนใชล้ของคนแหต่ง

พระเจล้าอยผต่วต่า "จงบอกเราถจึงบรรดามหกริจททที่เอลทชาไดล้กระททา" ครนัรงสรุดทข้ทำยทภีที่เรทำไดข้อตทำนเกภีที่ยวกนับเก
หะซภีคสอ ตอนทข้ทำยบททภีที่ 5 ทภีที่เขทำเปป็นโรคเรสรอน เหป็นไดข้ชนัดวตทำหลทำยปภีไดข้ผทำต นพข้นไปแลข้ว ไมตมภี
หมทำยเหตรุบอกไวข้วทำต เกหะซภีไดข้รนับกทำรรนักษทำใหข้หทำยจทำกโรคเรสรอนของตนหรสอไมต อยตทำงไรกป็ตทำม ขข้อ
เทป็จจรริงทภีที่วทำต เขทำไดข้มทำรยข้จนักกนับกษนัตรริยศ์กดป็ ยเหมสอนจะบตงชภีรเชตนนนัรน ยริงที่ กวตทำนนัรน มนันบอกเปป็นนนัยวตทำเขทำ
ไมตใชตคนรนับใชข้ของเอลภีชทำอภีกตตอไปแลข้ว ดนังนนัรนกษนัตรริยศ์จทึงสนใจอยทำกรยข้ทรุกอยตทำงเกภีที่ยวกนับกทำร
อนัศจรรยศ์ตตทำงๆของเอลภีชทำ
5 และอยผมต่ าเมสที่อเขากทาลนังทผลกษนัตรริยศ์ถจึงเรสที่องททที่เอลทชาไดล้เรทยกชทวริตของศพคนหนจึที่งกลนับคสน
มา ดผเถริด ผผหล้ ญริงคนททที่ทต่านไดล้ใหล้บ รตรชายกลนับคสนชทวริตมาไดล้อรทธรณศ์ตต่อกษนัตรริยเศ์ พสที่อขอบล้านและ
ททที่ดรินของนางคสน และเกหะซททผลวต่า "โอ ขล้าแตต่กษนัตรริยศ์ เจล้านายของขล้าพระองคศ์ นทที่เปกนนางคนนนัสิ้น
และคนนทแสิ้ หละเปกนบรตรชายของนาง ซจึงที่ เอลทชาไดล้ใหล้กลนับคสนชทวริตมา" พระเจข้ทำทรงจนัดเตรภียม
เหตรุกทำรณศ์ตตทำงๆใหข้เกริดขทึรนจนขณะทภีที่เกหะซภีกทำท ลนังเลตทำใหข้กษนัตรริยศ์ฟงนั เกภีที่ยวกนับหญริงชทำวชยเนมผยข้นร นันและ
กทำรทภีที่เอลภีชทำไดข้ชรุบใหข้บรุตรของนทำงเปป็นขทึรนจทำกตทำย นทำงกป็ปรทำกฏตนัวเพสที่ออรุทธรณศ์เรสอที่ งของตน เกหะ
ซภีจทึงบอกกษนัตรริยศ์วทำต นทำงคสอหญริงผยข้นร นัน
6 และเมสที่อกษนัตรริยศ์ตรนัสถามหญริงคนนนัสิ้น นางกกทผลเรสที่องถวายพระองคศ์ กษนัตรริยศ์จจึงทรงตนัสิ้งเจล้า
หนล้าททที่คนหนจึที่งใหล้แกต่นางรนับสนัที่งวต่า "จงจนัดการคสนทรกสริที่งททที่เปกนของของนาง พรล้อมทนัสิ้งพสชผลของนา
นนัสิ้น ตนัสิ้งแตต่วนันททที่นางออกจากแผต่นดรินมาจนถจึงบนัดนทสิ้" พอไดข้ยรินคททำอรุทธรณศ์ของนทำง กษนัตรริยศ์กสป็ งนัที่ เจข้ทำ
หนข้ทำทภีที่คนหนทึที่งใหข้ไมตเพภียงคสนทภีที่ดนริ ของนทำงใหข้แกตนทำงเทตทำนนัรน แตตใหข้คนส พสชผลเหลตทำนนัรนทภีที่นทำงไมตไดข้
รนับในระหวตทำงทภีที่นทำงไมตอยยดต วข้ ย
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อยตทำงไรกป็ตทำม ขณะนนัรนเอลภีชทำอยยทต อภีที่ สที่น ฝต่ายเอลทชามายนังดามนัสกนัส

เบนฮาดนัดกษนัตรริยศ์แหต่งซทเรทยทรงประชวร และเมสที่อมทคนทผลวต่า "คนแหต่งพระเจล้ามาททที่นทที่" กทำรมทำถทึง

ของเอลภีชทำผยข้พยทำกรณศ์ของพระเยโฮวทำหศ์ในเมสองดทำมนัสกนัสซทึที่งเปป็นเมสองของคนนนับถสอพระตตทำงดข้ทำวกป็
เปป็นเรสที่องแปลกจรริงๆ เบนฮทำดนัดซทึที่งเปป็นศนัตรยคยตอทำฆทำตของอริสรทำเอลกป็ลข้มปตวยหนนัก มภีคนไปแจข้งเขทำ
ใหข้ทรทำบเกภีที่ยวกนับกทำรมทำถทึงของเอลภีชทำ 8 กษนัตรริยศ์ตรนัสกนับฮาซาเอลวต่า "จงนทาของกทานนัลไปพบคน
แหต่งพระเจล้า ใหล้ทผลถามพระเยโฮวาหศ์โดยทต่านวต่า `ขล้าพเจล้าจะหายปต่วยไหม'" เพรทำะเคยมภี
ประสบกทำรณศ์กบนั เอลภีชทำมทำกตอน เบนฮทำดนัดจทึงรยวข้ ทำต เขทำเปป็นผยข้พยทำกรณศ์คนหนทึงที่ ของพระเจข้ทำและใชข้คน
ไปขอใหข้เขทำทยลถทำมพระเจข้ทำวตทำตนจะหทำยปตวยหรสอไมต
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ฮาซาเอลจจึงไปพบทต่านนทาของกทานนัลไปดล้วย คสอสรินคล้าอยต่างดททรก

อยต่างของเมสองดามนัสกนัสจรอผฐตต่างสทที่สริบตนัว เมสที่อเขามายสนอยผตต่ ต่อหนล้าทต่านเขากลต่าววต่า "บรตรของทต่าน
คสอเบนฮาดนัด กษนัตรริยแศ์ หต่งซทเรทย ไดล้ทรงใชล้ขล้าพเจล้ามาหาทต่าน กลต่าววต่า `ขล้าพเจล้าจะหายปต่วยหรสอ'"
ควทำมเคทำรพทภีที่เบนฮทำดนัดเรริที่มมภีใหข้แกตเอลภีชทำกป็ปรทำกฏชนัดเจน แมข้กระทนังที่ เปป็นคนตตทำงชทำตริทภีที่นบนั ถสอพระ
ตตทำงดข้ทำว เขทำกป็ไดข้เรภียนรยดข้ ข้วยตนัวเองถทึงฤทธริธเดชของพระเจข้ทำทภีที่มภีอยยบต นตนัวของเอลภีชทำและผตทำนททำงเอลภี
ชทำ เขทำจทึงสตงของกททำนนัลมหทำศทำลและสต งฮทำซทำเอลแมตทนัพของเขทำไปหทำเอลภีชทำ กษนัตรริยศ์ยนังถตอมตนัวลง
จนถทึงขนทำดทภีที่วทำต เขทำเรภียกตนัวเองวตทำบรุตรของเอลภีชทำ นนันที่ เทตทำกนับวตทำเขทำเรภียกตนัวเองวตทำเปป็นผยข้รนับใชข้ของเอ
ลภีชทำเลย กษนัตรริยศ์เบนฮทำดนัดจทึงสนังที่ ฮทำซทำเอลใหข้ถทำมผยข้พยทำกรณศ์ทตทำนนภีรวทำต ตนจะหทำยจทำกโรคของตน
หรสอไมต
เมสที่อถยกถทำมเชตนนนัรน 10 เอลทชาตอบเขาวต่า "จงไปทผลพระองคศ์วต่า `พระองคศ์จะทรงหาย
ประชวรแนต่' แตต่พระเยโฮวาหศ์ทรงสทาแดงแกต่ขล้าพเจล้าวต่า พระองคศ์จะสรินสิ้ พระชนมศ์แนต่ " คททำตอบของ
เอลภีชทำเปป็นปรริศนทำ เขทำบอกฮทำซทำเอลวตทำกษนัตรริยศ์จะหทำยจทำกโรคของเขทำจรริงๆ อยตทำงไรกป็ตทำม เอลภีชทำ
บอกเขทำดข้วยวตทำพระเยโฮวทำหศ์ไดข้ทรงเผยแกตตนวตทำเขทำจะตทำยในไมตชข้ทำดข้วยวริธภีอสที่น
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หลนังจทำกประกทำศเรสที่องนภีรแกตฮทำซทำเอล เอลภีชทำกป็เพต่งหนล้าจล้องมองเขา

แนต่นริที่งจนเขาอาย และคนแหต่งพระเจล้ากกรล้องไหล้ ควทำมคริดตรงนภีรกคป็ สอวตทำ เอลภีชทำพยทำยทำมไมตแสดง
สภีหนข้ทำของตนจนเขทำรยสข้ ทึกอทำยและเขทำกป็รข้องไหข้

12 และฮาซาเอลถามวต่า "เหตรใดเจล้านายของขล้าพเจล้าจจึงรล้องไหล้" ทต่านตอบวต่า "เพราะ
ขล้าพเจล้าทราบถจึงเหตรรล้ายซจึที่งทต่านจะกระททาตต่อประชาชนอริสราเอล ทต่านจะเอาไฟเผาปล้อมปราการ
ของเขาเสทย และทต่านจะสนังหารคนหนรต่มๆเสทยดล้วยดาบ และจนับเดกกๆโยนลง และผต่าทล้องหญริงททที่มท
ครรภศ์เสทย" เมสอที่ ฮทำซทำเอลถทำมวตทำเอลภีชทำรข้องไหข้ทททำไม ผยพข้ ยทำกรณศ์ทตทำนนภีรกบป็ อกเขทำวตทำตนรยข้ถงทึ ควทำม
โหดเหภีรยมทภีที่ฮทำซทำเอลจะกระทททำตตออริสรทำเอลสนักวนันหนทึที่ง เอลภีชทำรยวข้ ทำต สนักวนันฮทำซทำเอลจะเปป็นกษนัตรริยศ์
แหตงซภีเรภียและรยข้วทำต เขทำจะโจมตภีอริสรทำเอลดข้วยควทำมโหดเหภีรยม เขทำจทึงรข้องไหข้เมสที่อคริดถทึงเรสอที่ งนนัรน
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ฮทำซทำเอลถทึงกนับผงะทภีที่เอลภีชทำกลตทำวหทำตนเชตนนนัรน และฮาซาเอลตอบ

วต่า "ผผรล้ บนั ใชล้ของทต่านผผล้เปกนแตต่เพทยงสร นขนั เปกนใครเลต่า ซจึที่งจะกระททาสริที่งใหญต่โตนทสิ้" เอลทชาตอบวต่า
"พระเยโฮวาหศ์ทรงสทาแดงแกต่ขล้าพเจล้าวต่า ทต่านจะเปกนกษนัตรริยคศ์ รอบครองประเทศซทเรทย " เมสอที่ ถยกฮทำ
ซทำเอลทนักทข้วงเชตนนนัรน เอลภีชทำจทึงบอกเขทำวตทำสนักวนันหนทึงที่ เขทำจะเปป็นกษนัตรริยศ์แหตงซภีเรภีย แมข้มริไดข้
หมทำยเหตรุไวข้เชตนนนัรน เอลภีชทำกป็อทำจเจริมตนัรงฮทำซทำเอลเปป็นกษนัตรริยศ์แหตงซภีเรภียตทำมทภีมที่ ภีพยทำกรณศ์ไวข้ใน 1
พงศศ์กษนัตรริยศ์ 19:15
2 พกษ 8:14-15

และเขากกไปจากเอลทชามายนังนายของตน ผผซล้ จึที่งถามเขาวต่า "เอลทชา

วต่าอยต่างไรกนับเจล้าบล้าง" และเขาทผลตอบวต่า "เขาบอกวต่าพระองคศ์จะหายประชวรแนต่" พอกลนับมทำ
หทำเบนฮทำดนัด ฮทำซทำเอลกป็บอกเขทำวตทำเอลภีชทำไดข้บอกวตทำเขทำจะหทำยดภี อยตทำงไรกป็ตทำม เขทำไมตไดข้บอกเบน
ฮทำดนัดทรุกอยตทำงทภีที่เอลภีชทำไดข้บอกตน 15 และอยผมต่ าในวนันรรต่งขจึสิ้นเขากกเอาผล้าปผททที่นอนจรต่มนทสิ้าคลรมพระ
พนักตรศ์พระองคศ์ไวล้ จนพระองคศ์สนริสิ้ พระชนมศ์ และฮาซาเอลกกขจึสิ้นครองแทน อรุปนริสนัยของฮทำซทำเอล
จทึงถยกเปริดเผย พอไดข้รยข้วทำต สนักวนันตนจะเปป็นกษนัตรริยศ์ เขทำกป็ไมตรอแลข้ว วนันถนัดมทำเขทำฆตทำเบนฮทำดนัดทภีที่ยนัง
ปตวยอยยโต ดยทททำใหข้เขทำหทำยใจไมตออกตทำยตทำมทภีที่ระบรุไวข้ในขข้อควทำมนภีร เขทำจทึงขทึรนครองรทำชบนัลลนังกศ์ของ
ซภีเรภีย
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ครทำวนภีรจรุดสนใจของหนนังสสอเลตมนภีรเปลภีที่ยนไปหทำยยดทำหศ์ ในปทททที่หล้า

แหต่งโยรนัมโอรสอาหนับกษนัตรริยขศ์ องอริสราเอล เมสที่อเยโฮชาฟนัทยนังเปกนกษนัตรริยขศ์ องยผดาหศ์อยผต่ เยโฮรนัมโอ

รสเยโฮชาฟนัทกษนัตรริยขศ์ องยผดาหศ์ไดล้ทรงเรริที่มครอบครอง 17 เมสที่อพระองคศ์ทรงเรริที่มครอบครองนนันสิ้ มท
พระชนมายรสามสริบสองพรรษา และพระองคศ์ทรงครอบครองในเยรผ ซาเลกมแปดปท
บทำงคนเชสที่อวตทำเยโฮรนัมบรุตรชทำยของเยโฮชทำฟนัทครองรทำชยศ์รตวมกนับบริดทำของเขทำตลอดชตวง
สองปภีสรุดทข้ทำยแหตงกทำรครองรทำชยศ์ของเขทำ เมสอที่ อตทำน 2 พงศศ์กษนัตรริยศ์ 3:1 รต วมกนับ 1 พงศศ์กษนัตรริยศ์ 22:42
เหป็นไดข้ชนัดวตทำเยโฮรนัมบรุตรของเยโฮชทำฟนัทกลทำยเปป็นกษนัตรริยศ์รตวมกนับบริดทำของเขทำในปภีทภีที่ยภีที่สริบสทำมของ
เยโฮชทำฟนัท ฝตทำยหลนังครองรทำชยศ์เปป็นเวลทำทนัรงสริรนยภีสที่ ริบหข้ทำปภี เรทำควรหมทำยเหตรุไวข้วทำต โยรนัมบรุตรของอทำ
หนับกป็เปป็นทภีที่รยข้จนักในชสอที่ เยโฮรนัมเชตนกนัน อยตทำงไรกป็ตทำม เพสอที่ ปข้องกนันมริใหข้เกริดควทำมสนับสนเพริมที่ เตริม เย
โฮรนัมแหตงอทำณทำจนักรฝตทำยเหนสอหลทำยครนัรงกป็ถยกเรภียกวตทำโยรนัม ดนังทภีที่หมทำยเหตรุไวข้ เยโฮรนัมกษนัตรริยศ์แหตงยย
ดทำหศ์ครองรทำชยศ์นทำนแปดปภี
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นตทำเศรข้ทำทภีที่เยโฮรนัมกษนัตรริยแศ์ หตงยยดทำหศ์ทรงดทาเนรินตามมรรคาของ

บรรดากษนัตรริยแศ์ หต่งอริสราเอล ตามอยต่างททที่ราชวงศศ์อาหนับกระททา เพราะวต่าธริดาของอาหนับเปกนมเหสท
ของพระองคศ์ และพระองคศ์ทรงกระททาชนัที่วในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหศ์ เพรทำะวตทำเยโฮรนัม
แตตงงทำนกนับธริดทำของอทำหนับ อริทธริพลทภีที่ชนัวที่ รข้ทำยของเชสรอสทำยนนัรนจทึงถยกทททำใหข้มภีกทำท ลนังขทึรนในยยดทำหศ์ ดข้วย
เหตรุนร ภีพระองคศ์ทรงกระททาชนัที่วในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหศ์
19 อยต่างไรกกดทพระเยโฮวาหศ์จะไมต่ทรงททาลายยผดาหศ์ เพราะทรงเหกนแกต่ดาวริดผผล้รนับใชล้ของ
พระองคศ์ เหตรททที่พระองคศ์ไดล้ตรนัสสนัญญาวต่า จะทรงประทานประททปแกต่ดาวริด และแกต่ราชโอรสของ
พระองคศ์เปกนนริตยศ์ แมข้ควทำมบทำปนนัรนดททำเนรินอยยตต ตอไปในยยดทำหศ์ พระเจข้ทำกป็ยนังทรงสนัตยศ์ซสที่อตตอพระ
สนัญญทำของพระองคศ์ทภีที่ใหข้ไวข้แกตดทำวริด พระองคศ์ทรงรนักษทำคททำตรนัสของพระองคศ์เสมอ ดย เพลงสดรุดภี
132:11, 17
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แมข้พระเจข้ทำจะไมตทรงทททำลทำยยยดทำหศ์เพรทำะพนันธสนัญญทำของพระองคศ์

ทภีที่ทททำไวข้กบนั ดทำวริด พระองคศ์กทป็ รงตภีสอนพวกเขทำเพรทำะควทำมบทำปของพวกเขทำอยยดต ภี ในรนัชกาลของ
พระองคศ์เอโดมไดล้กบฏออกหต่างจากการปกครองของยผดาหศ์ และตนัสิ้งกษนัตรริยขศ์ จึสิ้นเหนสอตน เอโดม
ประเทศเลป็กๆประเทศหนทึที่งซทึที่งอยยทต ทำงทริศใตข้และทริศตะวนันออกของยยดทำหศ์เปป็นเมสองขทึรนทภีที่ตข้องเสภีย

สต วยแกตยยดทำหศ์มทำตลอดตนัรงแตตสมนัยของดทำวริด บนัดนภีรพวกเขทำกบฏแลข้ว อยตทำงนข้อยทภีที่สรุดควทำมบทำปกป็นททำ
มทำซทึที่งกทำรเอทำพระพรตตทำงๆของพระเจข้ทำออกไป เยโฮรนัม (โยรนัม) จทึงสยญเสภียสต วนหนทึงที่ ของจนักรวรรดริ
ของตนไปเพรทำะควทำมบทำปของตน
21 แลล้วโยรนัมกกเสดกจพรล้อมกนับบรรดารถรบของพระองคศ์ผาต่ นไปถจึงศาอทรศ์ พอกลางคสน
พระองคศ์กกลรกขจึนสิ้ โจมตทคนเอโดมซจึที่งมาลล้อมพระองคศ์นนัสิ้น พรล้อมกนับผผล้บญ
นั ชาการรถรบ แลล้วกองทนัพ
ไดล้หนทกลนับเตกนทศ์เสทย ดนังทภีที่หมทำยเหตรุไวข้ขข้ทำงบนในควทำมเหป็นสททำหรนับขข้อ 16-17 โยรนัมทภีวที่ ทำต นภีรเปป็นอภีก
ชสที่อหนทึที่งของ เยโฮรนัมแหตงยยดทำหศ์ เขทำจทึงโจมตภีเอโดมและมภีชยนั ในตอนตข้น
22 เอโดมจจึงไดล้กบฏออกหต่างจากการปกครองของยผดาหศ์จนทรกวนันนทสิ้ แลล้วลริบนาหศ์กกไดล้กบฏ
ในคราวเดทยวกนัน แมข้โยรนัม (เยโฮรนัม) กททำรทำบเอโดมไดข้ในตอนตข้น เหป็นไดข้ชนัดวตทำเยโฮรนัมกลนับบข้ทำน
ไปไดข้ไมตนทำน พวกเขทำกป็กบฏอภีกครนัรง นอกจทำกนภีรลริบนทำหศ์อภีกเมสองหนทึที่งทภีที่อยยไต ปททำงพรมแดนของฟภีลริ
สเตภียในทริศททำงทภีที่ตรงกนันขข้ทำมกป็กบฏในครทำวเดภียวกนัน นภีที่บอกเปป็นนนัยวตทำโยรนัมไมตมภีทรนัพยทำกรตตทำงๆทภีที่
จะรนับมสอกนับกทำรกบฏทนัรงคยตไดข้ สริที่งตตทำงๆไมตไดข้กทำท ลนังไปไดข้ดภีสททำหรนับโยรนัมเลย เขทำไดข้สยญเสภียพระพร
ของพระเจข้ทำไปแลข้ว อนันทภีที่จรริงดยเหมสอนเหป็นไดข้ชนัดวตทำพระเจข้ทำกททำลนังตภีสอนเขทำเพรทำะควทำมบทำปของ
เขทำ
2 พกษ 8:23-24

สต่วนพระราชกริจนอกนนัสิ้นของโยรนัม และบรรดาสริที่งซจึที่งพระองคศ์ทรง

กระททา มริไดล้บนันทจึกไวล้ในหนนังสสอพงศาวดารแหต่งกษนัตรริยศ์ประเทศยผดาหศ์หรสอ หนนังสสอพงศทำวดทำรทภีที่
ถยกเอตยถทึงตรงนภีรนตทำจะเพริที่มเขข้ทำกนับพงศทำวดทำรเหลตทำนนัรนทภีที่ถยกบนันททึกไวข้ใน 2 พงศทำวดทำร 21
24 โยรนัมจจึงทรงลต่วงหลนับไปอยผต่กนับบรรพบรรรษของพระองคศ์ และเขาฝนังไวล้กนับบรรพบรรรษ
ของพระองคศ์ในนครดาวริด และอาหนัสยาหศ์โอรสของพระองคศ์ไดล้ขจึสิ้นครองแทน เมสที่อโยรนัมสริรนชภีวริต
อทำหนัสยทำหศ์บรุตรของเขทำกป็ขร ทึนครองรทำชบนัลลนังกศ์แหตงยยดทำหศ์
2 พกษ 8:25-27

ดนังทภีที่จะถยกหมทำยเหตรุไวข้ อทำหนัสยทำหศ์เปป็นกษนัตรริยศ์องคศ์หนทึงที่ ทภีที่อตอนแอ

และชนัวที่ รข้ทำยเหมสอนบริดทำของเขทำ ในปทททที่สบริ สองแหต่งรนัชกาลโยรนัมโอรสของอาหนับกษนัตรริยศ์แหต่ง
อริสราเอล อาหนัสยาหศ์โอรสเยโฮรนัมกษนัตรริยแศ์ หต่งยผดาหศ์ไดล้ทรงเรริที่มครอบครอง ตทำมทภีที่ 2 พงศทำวดทำร

21:17 ไดข้กลตทำวไวข้ อทำหนัสยทำหศ์ถยกเรภียกดข้วยวตทำ เยโฮอาหาส กษนัตรริยศ์ทภีที่อทำยรุนข้อยทภีที่สรุดของเยโฮรนัม (โย
รนัม) เขทำถยกหมทำยเหตรุวทำต เรริที่มตข้นครองรทำชยศ์ในปภีทภีที่สริบสองของโยรนัม กษนัตรริยศ์แหตงอทำณทำจนักรฝตทำย
เหนสอ
26 เมสที่ออาหนัสยาหศ์ทรงเรริที่มครอบครองนนันสิ้ มทพระชนมายรยสทที่ บริ สองพรรษา และทรงครอบ
ครองในเยรผ ซาเลกมหนจึที่งปท พระมารดาของพระองคศ์ทรงพระนามอาธาลริยาหศ์ พระนางเปกนธริดาของ
อมรทกษนัตรริยศ์แหต่งอริสราเอล กษนัตรริยศ์อทำยรุนอข้ ยผยข้นร ภีครองรทำชยศ์เพภียงปภีเดภียว 2 พงศทำวดทำร 22:1-4
หมทำยเหตรุวทำต อริทธริพลของมทำรดทำของเขทำและวงศศ์วทำนของอทำหนับทภีที่อยยทต ทำงเหนสอเปป็นทภีที่ปรทึกษทำของ
เขทำทภีที่นททำไปสยตควทำมพรินทำศของเขทำ ไมตมภีหมทำยเหตรุไวข้วทำต เขทำสริรนชภีวริตอยตทำงไร แตตมนนั บอกเปป็นนนัยวตทำ
พระเจข้ทำทรงอนรุญทำต
2 พงศทำวดทำร 22:2 หมทำยเหตรุวทำต อทำหนัสยทำหศ์เรริที่มครองรทำชยศ์ตอนอทำยรุสภีที่สริบสองปภี John Gill
อธริบทำยควทำมแตกตตทำงนนัรนดนังนภีร “สภีที่สริบสองปภีทวภีที่ ทำต นภีรไมตใชตอทำยรุของอทำหนัสยทำหศ์ แตตเปป็นชตวงเวลทำกทำร
ครองรทำชยศ์ของครอบครนัวของอมรภีกษนัตรริยศ์แหตงอริสรทำเอล”
นตทำเศรข้ทำทภีที่วทำต 27 พระองคศ์ทรงดทาเนรินตามมรรคาราชวงศศ์ของอาหนับดล้วย และทรงกระททา
ชนัที่วในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหศ์ ดนังททที่ราชวงศศ์ของอาหนับไดล้กระททา เพราะทรงเปกนราชบรตร
เขยในราชวงศศ์ของอาหนับ เพรทำะอริทธริพลของนทำงอทำธทำลริยทำหศ์มทำรดทำของเขทำและวงศศ์วทำนของอทำหนับ
(บรุตรของอมรภี) เขทำจทึงทททำชนัวที่ ตตอพระพนักตรศ์พระเจข้ทำ ครอบครนัวสทำมทำรถเปป็นอริทธริพลเพสอที่ ใหข้เกริดผลดภี
หรสอรข้ทำยกป็ไดข้ ในกรณภีนร ภีมนันทททำใหข้เกริดผลรข้ทำย
2 พกษ 8:28-29

พระองคศ์เสดกจกนับโยรนัมโอรสของอาหนับเพสที่อททาสงครามกนับฮาซา

เอลกษนัตรริยแศ์ หต่งซทเรทยททที่ราโมทกริเลอาด และคนซทเรทยกระททาใหล้โยรนัมบาดเจกบ อทำหนัสยทำหศ์จทึงรต วมมสอ
กนับเยโฮรนัม (โยรนัม) กษนัตรริยศ์แหตงอริสรทำเอลเพสที่อตตอสยข้กบนั คนซภีเรภีย 29 และกษนัตรริยโศ์ ยรนัมไดล้กลนับมา
รนักษาพระองคศ์ททที่ยริสเรเอลใหล้หายบาดเจกบจากททที่คนซทเรทยไดล้กระททาแกต่พระองคศ์ททที่รามาหศ์ เมสที่อ
พระองคศ์ทรงสผล้กนันกนับฮาซาเอลกษนัตรริยแศ์ หต่งซทเรทย และอาหนัสยาหศ์โอรสของเยโฮรนัมกษนัตรริยศ์แหต่งย ผ
ดาหศ์ไดล้เสดกจลงไปหาโยรนัมโอรสของอาหนับในยริสเรเอล เพราะวต่าพระองคศ์ทรงประชวร อยตทำงไร

กป็ตทำม กทำรทภีที่อทำหนัสยทำหศ์มทำยนังยริสเรเอลเพสที่อเยภีที่ยมโยรนัมกป็เปป็นหทำยนะของเขทำ ดนังทภีจที่ ะหมทำยเหตรุไวข้ใน 2
พงศศ์กษนัตรริยศ์ 9:27-28 อทำหนัสยทำหศ์ตริดอยยใต นกทำรกบฏทภีที่เกริดขทึรนในอทำณทำจนักรฝตทำยเหนสอเพสอที่ ลข้มลข้ทำงเยโฮ
รนัมและถยกฆตทำตทำยทภีที่นนันที่ เชตนเดภียวกนับเยโฮรนัม
*****
ภนำพรวมของ 2 พงศศ์กษษัตรริยศ์ 9: บททนที่เกรู้าของ 2 พงศศ์กษนัตรริยศ์นนาเสนอการขทึนนี้ เรสืองอนานาจ
ของเยฮรในฐานะกษนัตรริยศ์เหนสืออริสราเอลและการทนที่เขาขทึนี้นครองอนานาจโดยการเขล่นฆล่า เขาฆล่าเยโฮ
รนัมกษนัตรริยศ์ทนที่ครองราชยศ์อยรล่ขณะนนันี้น จากนนันี้นกป็ฆล่าอาหนัสยาหศ์ กษนัตรริยศ์แหล่งยรดาหศ์ บทนนนี้ปริดทรู้ายดรู้วย
การทนที่เยฮรสนัที่งฆล่านางเยเซเบลและจลุดจบอนันนล่าอนัปยศของนาง
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แลล้วเอลทชาผผพล้ ยากรณศ์ไดล้เรทยกเหลต่าศริษยศ์แหต่งผผพล้ ยากรณศ์มาคนหนจึที่ง

และพผดกนับเขาวต่า "จงคาดเอวของเจล้าไวล้ ถสอนทสิ้ามนันขวดนทสิ้ไปททที่ราโมทกริเลอาด คททำทภีที่แปลวตทำ เหลต่า
ศริษยศ์ (เบน) ปกตริแลข้วคสอคททำทภีแที่ ปลวตทำ ‘บรุตรชทำย’ เอลภีชทำจทึงสนังที่ บรุตรชทำยคนหนทึงที่ ของพวกผยข้พยทำกรณศ์
ใหข้เอทำนทรทำมนันเจริมขวดหนทึงที่ ไป ราโมทกริเลอาดมภีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘ทภีที่สยงแหตงกริเลอทำด’ ซทึที่งนตทำจะ
เปป็นทภีที่ไหนสนักแหตงในทภีที่รทำบสยงททำงทริศตะวนันออกของแมตนร ททำจอรศ์แดนในเขตแดนของกริเลอทำด
ผยข้พยทำกรณศ์หนรุตมคนนภีรจทึงถยกเอลภีชทำสนังที่ วตทำ 2 และเมสที่อเจล้าไปถจึงแลล้ว จงมองดผเยฮผบรตรเยโฮ
ชาฟนัทบรตรนริมซท จงเขล้าไปหาเขา ใหล้ลรกขจึสิ้นจากหมผต่พวกพทที่นอล้ ง และนทาเขาเขล้าไปในหล้องชนัสิ้นใน พอ
ไปถทึงทภีที่นนันที่ ผยข้พยทำกรณศ์หนรุตมจะตข้องหทำเยฮยใหข้เจอซทึที่งเปป็นคนเดภียวกนับทภีที่เอลภียทำหศ์จะตข้องเจริมตนัรงเปป็น
กษนัตรริยศ์ ดยเหมสอนวตทำเหตรุกทำรณศ์นร ภีถยกปลตอยผตทำนไปเพรทำะกทำรถตอมใจลงของอทำหนับ พอเจอตนัวเยฮย ผยข้
พยทำกรณศ์หนรุตมคนนภีรจะตข้องพทำเขทำเขข้ทำไปในหข้องสต วนตนัวหข้องหนทึที่ง
3 แลล้วจงเอานทสิ้ามนันในขวดเทลงบนศทรษะของเขา และกลต่าววต่า `พระเยโฮวาหศ์ตรนัสดนังนทสิ้วต่า
เราเจริมตนัสิ้งเจล้าใหล้เปกนกษนัตรริยศ์เหนสออริสราเอล' แลล้วจงเปริดประตผออกหนทไป อยต่ารอชล้าอยผต่" หลนังจทำก
เจริมตนัรงเยฮยเปป็นกษนัตรริยศ์องคศ์ตตอไปเหนสออริสรทำเอลแลข้ว ผยข้พยทำกรณศ์คนนภีรกถป็ ยกสนังที่ ใหข้หนภีไปทนันทภี
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ดนังนนัรนคนหนรต่มนนันสิ้ คสอคนหนรต่มททที่เปกนผผล้พยากรณศ์จจึงไปยนังราโมทกริ

เลอาด 5 และเมสที่อเขามาถจึง ดผเถริด บรรดาผผบล้ นังคนับบนัญชาทหารกทาลนังประชรมกนันอยผต่ และเขากลต่าววต่า
"โอ ขล้าแตต่ทต่านผผบล้ นัญชาการ ขล้าพเจล้ามทธ รระดต่วนมาถจึงทต่าน" และเยฮผพผดวต่า "มาหาคนใดในพวก
เรา" และเขาวต่า "โอ ขล้าแตต่ทต่านผผล้บนัญชาการ มาหาทต่าน" ทภีที่รทำโมทกริเลอทำดบรรดทำผยข้บนังคนับกทำร
ทหทำรกองประจททำกทำรทภีที่ประจททำอยยทต นภีที่ นันที่ กป็มทำชรุมนรุมกนันอยยต ผยข้พยทำกรณศ์หนรุตมคนนภีรประกทำศวตทำเขทำมภีธรุระ
กนับเยฮยและพทำเขทำไปครุยตตทำงหทำกตทำมทภีที่ไดข้รนับสนังที่ 6 ทต่านกกลกร ขจึสิ้นเขล้าไปในเรสอน และคนหนรต่มนนัสิ้นกกเท
นทสิ้ามนันบนศทรษะของทต่าน กลต่าววต่า "พระเยโฮวาหศ์พระเจล้าแหต่งอริสราเอลตรนัสดนังนทสิ้วต่า เราเจริมตนัสิ้งเจล้า
ไวล้เปกนกษนัตรริยเศ์ หนสอประชาชนของพระเยโฮวาหศ์คสอเหนสออริสราเอล ขณะเจริมตนัรงเยฮย ผยข้พยทำกรณศ์
หนรุตมคนนภีรกปป็ ระกทำศในพระนทำมของพระเยโฮวทำหศ์พระเจข้ทำวตทำเยฮยจะเปป็นกษนัตรริยศ์องคศ์ตตอไปเหนสอ
อริสรทำเอล
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ผยข้พยทำกรณศ์หนรุตมคนนภีรแจข้งคททำตรนัสของพระเจข้ทำตตอไปโดยประกทำศ

แกตเยฮยวทำต และเจล้าจงโคต่นราชวงศศ์ของอาหนับนายของเจล้า เพสที่อเราจะไดล้จนัดการสนองเยเซเบลเพราะ
โลหริตของบรรดาผผล้พยากรณศ์ผล้รผ บนั ใชล้ของเรา และเพราะโลหริตของบรรดาผผล้รบนั ใชล้ทนัสิ้งสริสิ้นของพระเย
โฮวาหศ์ เยฮยจงทึ ถยกพระเจข้ทำสนังที่ ใหข้กทำท จนัดรทำชวงศศ์ของอทำหนับเสภีย อทำหนับถยกเรภียกวตทำเปป็นนทำยของเขทำผตทำ
นททำงเยโฮรนัมบรุตรของเขทำ พระเจข้ทำตรนัสชนัดเจนวตทำกทำรพริพทำกษทำนภีรเปป็นกทำรคสนสนองสททำหรนับคนเหลตทำ
นนัรนทภีที่ถยกฆตทำตทำยโดยนทำงเยเซเบล แนตทภีเดภียวกทำรแกข้แคข้นเปป็นขององคศ์พระผยข้เปป็นเจข้ทำ 8 เพราะวต่า
ราชวงศศ์อาหนับทนัสิ้งหมดจะตล้องพรินาศ และเราจะตนัดคนททที่ปนัสสาวะรดกทาแพงไดล้ออกเสทยจากอาหนับ
ทนัสิ้งคนททที่ยนังอยผต่และเหลสออยผใต่ นอริสราเอล ขข้อควทำมทภีที่มทำถทึงเยฮยกคป็ สอวตทำรทำชวงศศ์ทรนังสริรนของอทำหนับจะถยก
ทททำลทำย โดยเฉพทำะผยข้ชทำยทรุกคนของรทำชวงศศ์นร นัน ดยควทำมเหป็นสททำหรนับ 1 พงศศ์กษนัตรริยศ์ 4:10 เกภีที่ยวกนับ
วลภีทภีที่สองของขข้อ 8
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รทำชวงศศ์ของอทำหนับมทำถทึงจรุดจบแลข้ว พระเจข้ทำตรนัสลตวงหนข้ทำไวข้วทำต

และเราจะกระททาราชวงศศ์ของอาหนับใหล้เหมสอนราชวงศศ์ของเยโรโบอนัมบรตรเนบนัท และเหมสอน
ราชวงศศ์ของบาอาชาบรตรอาหริยาหศ์ เหมสอนกนับทภีพที่ ระเจข้ทำไดข้ทรงทททำลทำยรทำชวงศศ์ของเยโรโบอนัมและ

บทำอทำชทำเพรทำะควทำมชนัวที่ ของพวกเขทำ รทำชวงศศ์ของอทำหนับกป็กทำท ลนังจะพรินทำศเชตนกนัน นอกจทำกนภีร
10 สร นขนั จะกรินเยเซเบลในททที่ดรินสต่วนพระองคศ์ ณ ยริสเรเอล และจะไมต่มทผล้ใผ ดฝนังศพพระนาง" แลล้ว
เขากกเปริดประตผหนทไป เมสที่อนทำงเยเซเบลจะถยกประหทำรชภีวริต นทำงจะไมตถยกฝนังศพ พวกสรุนขนั ทภีที่กรินซทำก
สนัตวศ์จะกรินซทำกศพของนทำง หลนังจทำกกลตทำวคททำพยทำกรณศ์ทภีที่นตทำกลนัวนภีรแลข้ว ผยข้พยทำกรณศ์คนนภีรกเป็ ปริดประตย
ออกและหนภีไป
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หลนังจทำกผยข้พยทำกรณศ์ทตทำนนภีรหนภีไปแบบไมตมปภี ภีที่มขภี ลรุตย เมสที่อเยฮผออกมา

สผต่พวกขล้าราชการของเจล้านายของทต่าน คนหนจึที่งพผดกนับทต่านวต่า "ทรกอยต่างเรทยบรล้อยดทหรสอ ททาไมคน
บล้าคนนทสิ้จจึงมาหาทต่าน" ทต่านพผดกนับเขาทนัสิ้งหลายวต่า "ทต่านทนัสิ้งหลายรผล้จนักชายคนนนันสิ้ และทราบเขาพผด
อะไรแลล้ว" เพสอที่ นผยข้บนังคนับกทำรคนอสที่นๆของเยฮย ซทึที่งเปป็นขข้ทำรทำชกทำรของเยโฮรนัมไตตถทำมสวนัสดริภทำพ
ของเยฮยหลนังจทำกทภีที่ผยข้พยทำกรณศ์คนนนัรนหนภีไปแลข้วอยตทำงฉนับพลนัน นตทำสนใจทภีที่วทำต พวกเขทำมองวตทำผยข้
พยทำกรณศ์คนนภีรเปป็นคนบข้ทำ พวกเขทำจทึงถทำมเยฮยวทำต ทททำไมผยข้พยทำกรณศ์คนนภีรถทึงพทำเขทำออกไปครุยตตทำงหทำก
เหป็นไดข้ชนัดวตทำผยข้พยทำกรณศ์คนนภีรไมตไดข้พยดอยตทำงเงภียบๆและพวกเพสที่อนรต วมงทำนของเยฮยไดข้ยนริ วตทำเขทำ
กลตทำวอะไร เยฮยจทึงบอกพวกเขทำวตทำพวกเขทำรยแข้ ลข้ววตทำผยข้พยทำกรณศ์คนนนัรนไดข้ประกทำศอะไร
12 และเขาทนัสิ้งหลายวต่า "นนัที่นไมต่เปกนความจรริง ขอบอกเรามาเถริด" และทต่านวต่า "เขาพผด
อยต่างนทสิ้กบนั ขล้าพเจล้าวต่า `พระเยโฮวาหศ์ตรนัสดนังนทสิ้วต่า เราเจริมตนัสิ้งเจล้าใหล้เปกนกษนัตรริยศ์เหนสออริสราเอล'"
พวกผยข้บนังคนับกทำรเหลตทำนภีรของเยโฮรนัมกททำลนังไมตเชสที่อสริที่งทภีที่ตนแอบไดข้ยรินมทำ พวกเขทำจทึงขอรข้องเยฮยใหข้
บอกตนวตทำมนันไมตเปป็นเชตนนนัรน อยตทำงไรกป็ตทำม เขทำไดข้แตตทวนซทรทำสริที่งทภีที่ผยข้พยทำกรณศ์คนนนัรนไดข้บอกเขทำ
และไดข้เจริมตนัรงเขทำใหข้เปป็นกษนัตรริยศ์องคศ์ตตอไปของอริสรทำเอล
13 แลล้วทรกคนกกรบท เปลสสิ้องเสสสิ้อผล้าของตนออกวางไวล้รองทต่านททที่ขนัสิ้นบนันไดซจึที่งเปลต่าอยผต่ และ
เขาทนัสิ้งหลายเปต่าแตร และปต่าวรล้องวต่า "เยฮผเปกนกษนัตรริย"ศ์ เหป็นไดข้ชดนั วตทำพวกเพสที่อนผยข้บนังคนับกทำรของ
เยฮยไมตไดข้มคภี วทำมจงรนักภนักดภีตตอเยโฮรนัมกษนัตรริยศ์ทคภีที่ รองรทำชยศ์ขณะนนัรนมทำกเทตทำไร พอไดข้ยนริ วตทำเยฮยถยก
เจริมตนัรงเปป็นกษนัตรริยศ์องคศ์ใหมตแลข้ว พวกเขทำกป็แสดงควทำมสวทำมริภนักดริธตตอเขทำทนันทภีและปฏริบนัตริตตอเขทำ
รทำวกนับเปป็นกษนัตรริยศ์

2 พกษ 9:14-15

เยฮยและเพสที่อนผยข้บงนั คนับกทำรของเขทำทภีที่รทำโมทกริเลอทำดจทึงเรริที่มรต วมกนัน

คริดกบฏเพสอที่ ลข้มลข้ทำงเยโฮรนัม ดนังนทสิ้แหละ เยฮผบรตรชายเยโฮชาฟนัทบรตรชายนริมซทไดล้รต่วมกนันคริดกบฏ
ตต่อโยรนัม ชสที่อ โยรนัม เปป็นอภีกชสที่อสททำหรนับ เยโฮรนัม (ฝต่ายโยรนัมพรล้อมกนับอริสราเอลทนัสิ้งปวงยนังระวนัง
ปล้องกนันราโมทกริเลอาดอยผต่เพราะเหตรฮาซาเอลกษนัตรริยศ์แหต่งซทเรทย 15 แตต่กษนัตรริยศ์โยรนัมทรงกลนับไป
รนักษาพระองคศ์ททที่ยริสเรเอล เพราะบาดแผลซจึงที่ ชนซทเรทยไดล้กระททาแกต่พระองคศ์ เมสที่อพระองคศ์ทรงสผล้รบ
กนับฮาซาเอลกษนัตรริยศ์แหต่งซทเรทย)
ควทำมเหป็นแทรกตรงนภีรใหข้ขข้อมยลภยมหริ ลนังเพริมที่ เตริม เยโฮรนัม (โยรนัม) ไดข้ใหข้ทหทำรประจททำกทำรอยยต
ทภีที่รทำโมทกริเลอทำดเพสที่อปข้องกนันเขตแดนนนัรนจทำกซภีเรภียและฮทำซทำเอลกษนัตรริยศ์ของมนัน ในกทำรสงครทำม
เมสที่อเรป็วๆนภีรกบนั ซภีเรภีย เยโฮรนัมไดข้รนับบทำดเจป็บในกทำรศทึกและพนักฟสร นอยยทต ภีที่ยริสเรเอลในอริสรทำเอลตอน
กลทำง เยฮผจจึงตรนัสวต่า "ถล้านทที่เปกนความประสงคศ์ของทต่านทนัสิ้งหลาย กกขออยต่าใหล้คนหนจึที่งคนใดเลกดลอด
ออกไปจากเมสองเพสที่อบอกขต่าวททที่ยริสเรเอล" เยฮยจงทึ ปรทึกษทำพวกขข้ทำรทำชกทำรของตนวตทำมริใหข้ผยข้ใดไดข้รนับ
อนรุญทำตใหข้ออกไปจทำกเมสองรทำโมทกริเลอทำดเพสที่อไปสต งขตทำวเรสที่องกทำรกบฏของเขทำแกตเยโฮรนัมทภีที่ยสริ เร
เอล
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แลล้วเยฮผกกเสดกจทรงรถรบ และเสดกจไปยนังยริสเรเอล เพราะโยรนัม

บรรทมททที่นนัที่น และอาหนัสยาหศ์กษนัตรริยศ์แหต่งยผดาหศ์ไดล้เสดกจลงมาเยทที่ยมโยรนัม เยฮยจทึงออกเดรินททำงไปยนัง
ยริสเรเอลพรข้อมกนับผยข้สมรยรข้ ต วมคริดของตนโดยรถรบ ซทึที่งเปป็นระยะททำงประมทำณยภีที่สริบหข้ทำไมลศ์ 17 ฝต่าย
ทหารยามยสนอยผบต่ นหอคอยททที่ยสริ เรเอล เขามองเหกนพวกของเยฮผมาจจึงวต่า "ขล้าพเจล้าเหกนคนพวก
หนจึที่ง" โยรนัมตรนัสวต่า "จงใชล้ใหล้พลมล้าคนหนจึที่งไปพบเขาใหล้ถามเขาวต่า `มาอยต่างสนันตริหรสอ'" พวก
ทหทำรยทำมทภียที่ ริสเรเอลเหป็นคณะของเยฮยเขข้ทำมทำใกลข้ กษนัตรริยศ์เยโฮรนัม (โยรนัม) จทึงสนังที่ ใหข้สตงผยข้สสที่อสทำรคน
หนทึที่งออกไปหทำพวกเขทำและถทำมวตทำพวกเขทำมภีเจตนทำรข้ทำยหรสอไมต
18 คนนนันสิ้ จจึงขจึสิ้นมล้าไปพบทต่านและพผดวต่า "กษนัตรริยตศ์ รนัสดนังนทสิ้วาต่ `มาอยต่างสนันตริหรสอ'" และ
เยฮผตอบวต่า "ทต่านเกทที่ยวขล้องอะไรกนับสนันตริ จงเลทสิ้ยวกลนับตามเรามา" และทหารยามกกรายงานวต่า "ผผล้
สสที่อสารไปถจึงเขาแลล้ว แตต่เขาไมต่กลนับมา"

ผยข้สสที่อสทำรคนนนัรนเขข้ทำไปใกลข้คณะของเยฮยและถทำมวตทำพวกเขทำมทำอยตทำงสนันตริหรสอไมต เยฮยถทำม
เขทำอยตทำงหข้วนๆวตทำเขทำเกภีที่ยวขข้องอะไรกนับสนันตริและสนังที่ เขทำใหข้มทำรต วมตริดตทำมคณะของพวกเขทำ ทหทำร
ยทำมผยข้นร นันในยริสเรเอลหมทำยเหตรุวทำต ผยข้สสที่อสทำรของพวกเขทำไมตไดข้กลนับมทำ 19 พระองคศ์จจึงรนับสนังที่ ใชล้พล
มล้าคนททที่สองออกไป ผผนล้ นัสิ้นมาถจึงเขาแลล้วกกพ ผดวต่า "กษนัตรริยศ์ตรนัสดนังนทสิ้วต่า `มาอยต่างสนันตริหรสอ'" และ
เยฮผตอบวต่า "ทต่านเกทที่ยวขล้องอะไรกนับสนันตริ จงเลทสิ้ยวกลนับตามเรามา" ผยข้สสที่อสทำรคนทภีที่สองกป็ถยกกลตอม
ในแบบเดภียวกนัน
20 ทหารยามกกรายงานวต่า "เขาไปถจึงแลล้วแตต่เขาไมต่กลนับมา และการขนับรถนนัสิ้นกกเหมสอนกนับ
การขนับรถของเยฮผบรตรนริมซท เพราะเขาขนับรวดเรกวนนัก" ทหทำรยทำมคนนนัรนทภีที่ยริสเรเอลรทำยงทำนวตทำผยข้
สสที่อสทำรคนทภีสที่ องไมตกลนับมทำโดยไปรต วมตริดตทำมคณะนนัรนทภีที่เขข้ทำมทำใกลข้เหมสอนกนัน จทำกนนัรนเขทำออก
ควทำมเหป็นวตทำลนักษณะกทำรขนับรถรบคนันนนัรนเหมสอนกนับทตทำททำงของเยฮย “เพรทำะเขทำขนับรวดเรป็วนนัก”
เหป็นไดข้ชนัดวตทำ กริตตริศนัพทศ์ของเยฮยในฐทำนะคนขนับรถรบมทำกตอนตนัวเขทำ คททำทภีแที่ ปลวตทำ รวดเรกวนนัก (ชริ
กกอวศ์โยน) มภีควทำมหมทำยไดข้ดวข้ ยวตทำ ‘ควทำมบข้ทำคลนังที่ ’ เยฮยจทึงกททำลนังขนับรถรบเหมสอนคนบข้ทำ
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แมข้ยนังอยยใต นชตวงพนักฟสร นจทำกบทำดแผลกตอนหนข้ทำนภีร โยรนัมตรนัสวต่า "จง

เตรทยมพรล้อม" และเขากกจนัดรถรบของพระองคศ์ใหล้พรล้อมไวล้ แลล้วโยรนัมกษนัตรริยศ์แหต่งอริสราเอลและอา
หนัสยาหศ์กษนัตรริยแศ์ หต่งยผดาหศ์กกเสดกจออกไป ตต่างกกทรงรถรบของพระองคศ์เอง ทรงออกไปปะทะกนับ
เยฮผ มาพบกนันเขล้า ณ ททที่ดรินแปลงของนาโบทชาวยริสเรเอล ดนังทภีที่หมทำยเหตรุไวข้ใน 8:29 อทำหนัสยทำหศ์
กษนัตรริยศ์แหตงยยดทำหศ์กทำท ลนังมทำเยภีที่ยมเยโฮรนัม (โยรนัม) ทภียที่ ริสเรเอล หลนังจทำกใหข้คนเตรภียมรถรบของตน
อยตทำงรภีบเรต งแลข้ว เยโฮรนัม (โยรนัม) และอทำหนัสยทำหศ์จทึงนนังที่ รถออกไปพบเยฮย เหมสอนเปป็นกทำรเสภียดสภี
สถทำนทภีที่ๆพวกเขทำเจอกนันคสอ ทภีที่ดรินซทึที่งเดริมทภีเปป็นของนทำโบท
22 และอยผต่มาเมสที่อโยรนัมเหกนเยฮผแลล้วจจึงตรนัสวต่า "เยฮผมาอยต่างสนันตริหรสอ" เยฮผตอบวต่า "จะ
สนันตริอยต่างไรไดล้ เมสที่อการเลต่นชผล้และวริทยาคมของเยเซเบลมารดาของทต่านยนังมทอยผต่มากเชต่นนทสิ้ " เมสอที่
ถยกถทำมวตทำเขทำมทำอยตทำงสนันตริหรสอ เยฮยกถป็ ทำมวตทำ “จะสนันตริอยตทำงไรไดข้” จทำกนนัรนเขทำกป็สวนกลนับใสต เยโฮ
รนัมเรสที่องควทำมบทำปของมทำรดทำของเขทำ นนันที่ คสอ นทำงเยเซเบล ทภีที่ถยกเอตยถทึงคสอ กทำรเลตนชยข้และวริทยทำคม

มทำกมทำยของนทำง นภีที่อทำจหมทำยถทึงควทำมแพศยทำฝตทำยวริญญทำณของนทำงเยเซเบลในกทำรนททำกทำรนนับถสอ
รยปเคทำรพและกทำรกรทำบไหวข้พระบทำอนัลเขข้ทำมทำในอริสรทำเอลแมข้นทำงประพฤตริผริดศภีลธรรมฝตทำยรต ทำงกทำย
ดข้วยกป็ตทำม อยตทำงไรกป็ตทำม ไมตมบภี นันททึกเกภีที่ยวกนับอยตทำงหลนัง นอกจทำกนภีร นทำงยนังเกภีที่ยวขข้องศทำสตรศ์เรข้นลนับ
ดข้วย
2 พกษ 9:23-24

แลล้วโยรนัมทรงชนักบนังเหทยนหนันกลนับหนทไปพลางรนับสนังที่ กนับอาหนัสยาหศ์

วต่า "โอ ขล้าแตต่อาหนัสยาหศ์ เขารต่วมกนันคริดกบฏ" เยโฮรนัม (โยรนัม) มองออกอยตทำงรวดเรป็วถทึงเจตนทำของ
เยฮยและรข้องออกแกตอทำหนัสยทำหศ์วทำต เกริดกทำรกบฏขทึรนแลข้ว 24 และเยฮผกกโกต่งธนผดล้วยสร ดกทาลนัง ยริงถผกเยโฮ
รนัมระหวต่างพระอนังสาทนัสิ้งสอง ลผกธนผจจึงแทงทะลรพระหทนัยของพระองคศ์ พระองคศ์กกทรงลล้มลงในรถ
รบของพระองคศ์ นภีที่บอกเปป็นนนัยวตทำเยโฮรนัมหนันกลนับเพสที่อทภีที่จะหนภี จทำกนนัรนเยฮยกโป็ กตงคนันธนยของตน
อยตทำงสรุดกททำลนังและยริงลยกธนยใสต กษนัตรริยศ์แหตงอริสรทำเอลทะลรุหลนังของเขทำแรงมทำกเสภียจนลยกธนยดอก
นนัรนทะลรุหนัวใจของเขทำออกมทำโผลตดข้ทำนหนข้ทำเลย เขทำจทึงลข้มลงตทำยในรถรบของตน
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เยฮผตรนัสกนับบริดคารศ์นายทหารของพระองคศ์วต่า "จงยกศพเขาขจึนสิ้

และโยนทริสิ้งลงไปในททที่ดรินแปลงของนาโบทชาวยริสเรเอล จทาไวล้เถอะ เมสที่อฉนันและทต่านขทที่มล้าเคทยงกนัน
มาตามอาหนับบริดาของเขาไป พระเยโฮวาหศ์ทรงกลต่าวโทษเขาดนังนทสิ้ เยฮยจทึงสนังที่ นทำยทหทำรคนหนทึงที่ ของ
เขทำใหข้โยนศพของเยโฮรนัมลงไปในทภีที่ดรินเดริมของนทำโบท จทำกนนัร นเขทำเตสอนอภีกฝตทำยใหข้ระลทึกวตทำเขทำ
ทนัรงคยตไดข้ขมภีที่ ข้ทำตทำมหลนังอทำหนับตอนทภีที่เอลภียทำหศ์ผยข้พยทำกรณศ์ไดข้พยทำกรณศ์ถทึงกทำรเสภียชภีวริตของอทำหนับเพรทำะ
กทำรสนังที่ ฆตทำนทำโบท กทำรพริพทำกษทำของพระเจข้ทำหลทำยครนัรงกป็เปป็นกทำรเสภียดสภี
เยฮยเตสอนควทำมจททำบริดคทำรศ์นทำยทหทำรของตนตตอไปถทึงสริที่งทภีที่พระเจข้ทำไดข้ทรงพยทำกรณศ์ไวข้ผทำต น
ททำงเอลภียทำหศ์ 26 พระเยโฮวาหศ์ตรนัสวต่า `เราไดล้เหกนโลหริตของนาโบทและโลหริตของลผกหลานของเขา
เมสที่อวานนทสิ้' พระเยโฮวาหศ์ตรนัสวต่า `แนต่ททเดทยวเราจะสนองเจล้าบนททที่ดรินแปลงนทสิ้แหละ' ฉะนนัสิ้นบนัดนทสิ้จง
ยกเขาขจึนสิ้ ทริสิ้งไวล้บนททที่ดรินแปลงนทสิ้แหละตามพระวจนะของพระเยโฮวาหศ์ " คททำพยทำกรณศ์ทเภีที่ อลภียทำหศ์
กลตทำวไวข้ใน 1 พงศศ์กษนัตรริยศ์ 21:19 จทึงถยกทททำใหข้สททำเรป็จ เยโฮรนัมบรุตรของอทำหนับประสบชะตทำกรรมทภีที่
ถยกสนัญญทำไวข้แกตบริดทำของตนเพรทำะควทำมบทำปทนัรงหลทำยของเขทำเองและเพรทำะควทำมบทำปทนัรงหลทำย

ของบริดทำของเขทำ เพรทำะอทำหนับไดข้ถตอมตนัวลงและกลนับใจใหมตดนังทภีที่หมทำยเหตรุไวข้ใน 1 พงศศ์กษนัตรริยศ์
21:29 กทำรพริพทำกษทำนนัรนจทึงตกลงบนเยโฮรนัมบรุตรของเขทำดนังทภีไที่ ดข้สนัญญทำไวข้ในขข้อนนัร น
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ครทำวนภีรจรุดสนใจเปลภียที่ นไปทภีที่อทำหนัสยทำหศ์ กษนัตรริยศ์แหตงยยดทำหศ์ เพรทำะ

กทำรออมชอมฝตทำยวริญญทำณ อทำหนัสยทำหศ์จทึงทททำใหข้ตนัวเองอยยผต ริดทภีที่ผริดเวลทำ เขทำไมตควรคบหทำสมทำคมกนับ
เยโฮรนัมผยข้ชนัวที่ รข้ทำย ผยข้เปป็นกษนัตรริยศ์แหตงอริสรทำเอลทภีที่ละทริรงควทำมจรริงเลย ควทำมโงตเขลทำของเขทำจทึงตกลง
บนตนัวเขทำเอง เมสที่ออาหนัสยาหศ์กษนัตรริยศ์แหต่งยผดาหศ์เหกนดนังนนัสิ้น พระองคศ์ทรงหนทไปทางบล้านในสวน
และเยฮผกกตริดตามพระองคศ์ไปตรนัสวต่า "จงยริงทต่านในรถรบดล้วย" และเขาทนัสิ้งหลายไดล้ยริงพระองคศ์
ตรงทางขล้ามเขาตทาบลกผรซจึที่งอยผต่ใกลล้อบริ เลอนัม และพระองคศ์ทรงหนทไปถจึงเมสองเมกริดโด และ
สรินสิ้ พระชนมศ์ททที่นนัที่น อทำหนัสยทำหศ์หนภีรอดไปไดข้ แตตกเป็ พภียงชนัวที่ ครทำว อยตทำงไรกป็ตทำม เยฮยตทำมทนันเขทำทภีที่อริบ
เลอนัม ประมทำณหข้ทำไมลศ์ททำงใตข้ของยริสเรเอล เขทำสนังที่ โจมตภีอทำหนัสยทำหศ์ในรถรบของเขทำ อยตทำงไรกป็ตทำม
เขทำหนภีไปในสภทำพทภีที่บทำดเจป็บถทึงเมสองเมกริดโด ซทึที่งเปป็นระยะททำงหตทำงไปอภีกประมทำณแปดไมลศ์
อยตทำงไรกป็ตทำม เขทำกป็สร นริ ชภีวริตทภีที่นนนัที่
28 ขล้าราชการของพระองคศ์กบก รรทรกพระศพใสต่รถรบไปยนังเยรผซาเลกม และฝนังไวล้ในอรโมงคศ์
ของพระองคศ์กบนั บรรพบรรรษของพระองคศ์ในนครดาวริด บรรดทำขข้ทำรทำชกทำรของเขทำจทึงแบกกษนัตรริยศ์ทภีที่
ตทำยแลข้วของตนกลนับไปยนังกรรุงเยรยซทำเลป็มซทึที่งเปป็นทภีที่ๆเขทำถยกฝนังไวข้ในนครดทำวริด ซทึงที่ เปป็นพสรนทภีสที่ ต วน
หนทึที่งของเยรยซทำเลป็มตะวนันออก รทำยละเอภียดดข้ทำนพงศทำวดทำรเกภีที่ยวกนับรนัชกทำลของอทำหนัสยทำหศ์จทึงถยก
หมทำยเหตรุไวข้ 29 ในปทททที่สบริ เอกดแหต่งรนัชกาลโยรนัมโอรสของอาหนับ อาหนัสยาหศ์เรริที่มครอบครองเหนสอยผ
ดาหศ์ 2 พงศศ์กษนัตรริยศ์ 8:25 หมทำยเหตรุวทำต รนัชกทำลของอทำหนัสยทำหศ์เรริที่มตข้นในปภีทภีที่สริบสองของโยรนัม อทำจ
เปป็นไดข้วทำต มนันเปป็นตอนใกลข้สรรินปภีทภีที่สริบเอป็ดของรนัชกทำลของโยรนัม และเรริที่มตข้นปภีทภีที่สริบสองของเขทำ
หรสอมนันอทำจเปป็นไดข้วทำต เขทำเรริที่มตข้นครองรทำชยศ์พรข้อมกนับบริดทำของเขทำในปภีทภีที่สริบเอป็ดเหมสอนตรงนภีร และ
ในปภีทภีที่สริบสองดนังทภีที่หมทำยเหตรุไวข้ใน 2 พงศศ์กษนัตรริยศ์ 8:25 ตอนทภีที่บริดทำของเขทำสริรนชภีวริต
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ขณะเดภียวกนัน เยฮยกมป็ ตงรุ หนข้ทำกลนับไปยนังยริสเรเอล เมสที่อเยฮผมาถจึงเมสอง

ยริสเรเอล เยเซเบลทรงไดล้ยรินเรสที่องนนัสิ้น พระนางกกทรงเขทยนตาและแตต่งพระเศทยรและทรงมองออก

ไปทางพระแกล นทำงเยเซเบลรยข้วทำต เกริดเหตรุรข้ทำยขทึรนแลข้ว นทำงจทึงเตรภียมตนัวใหข้พรข้อม กทำรทภีที่นทำงเขภียนตทำ
กป็หมทำยถทึงกทำรแตตงหนข้ทำของนทำง ควทำมเหป็นทภีที่วทำต นทำง “แตตงพระเศภียร” กป็หมทำยถทึงกทำรทภีนที่ ทำงทททำผมใหข้
สวย นทำงจทึงพยทำยทำมทททำใหข้ตนัวเองสวย อทำจเพสที่อผนันแปรกทำรพริพทำกษทำไปโดยกทำรยนั วที่ ยวน เมสอที่ เยฮยขภีที่มข้ทำ
กลนับเขข้ทำเมสอง นทำงจทึงนททำเสนอตนัวเองผตทำนททำงหนข้ทำตตทำงหข้องชนัรนบน อทำจเพสที่อทททำใหข้เขทำเสภียสมทำธริดข้วย
เสนตหศ์ดข้ทำนรต ทำงกทำยของนทำง คนอสนที่ ๆกป็เสนอแนะวตทำแมข้ตอนนภีรนทำงเปป็นหญริงทภีที่อทำยรุมทำกแลข้ว นทำงกป็
หวนังทภีจที่ ะแสดงออกถทึงควทำมเยตอหยริงที่ และใจทภีที่เหตอเหริมของนทำง
31 และเมสที่อเยฮผผต่านเขล้าประตผวนังมา พระนางมทพระเสาวนทยวศ์ ต่า "ศริมรทผล้ฆผ าต่ นายของเขามท
สนันตริหรสอ" แนตนอนวตทำหลนังจทำกไดข้ยรินแลข้ววตทำเกริดอะไรขทึรนกนับเยโฮรนัมบรุตรของตนและภนัยครุกคทำม
ของเยฮยทภีที่มตภี ตอตน นทำงจทึงพยทำยทำมทภีที่จะเบภีที่ยงเบนเขทำโดยเตสอนควทำมจททำเยฮยวทำต เกริดอะไรขทึรนกนับศริมรภี
ใน 1 พงศศ์กษนัตรริยศ์ 16:10, 18 ศริมรภีถยกฆตทำตทำยเพรทำะกทำรกบฏของเขทำทภีที่มภีตตอเอลทำหศ์กษนัตรริยศ์แหตง
อริสรทำเอล คททำทนักทข้วงของนทำงไมตมผภี ลอะไรตตอเยฮยเลย
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แลล้วเยฮผแหงนพระพนักตรศ์ทอดพระเนตรททที่พระแกลตรนัสวต่า "ใคร

อยผต่ฝาต่ ยเรา ใครบล้าง" มทขนนั ททสองสามคนชะโงกหนล้าตต่างออกมาดผพระองคศ์ พอไดข้ยรินเยฮยตะโกนวตทำ
ใครอยผต่ฝาต่ ยเรา ขนันทภีหลทำยคนกป็โผลตหนข้ทำทภีที่หนข้ทำตตทำงบทำนนนัรนดข้วย คนเหลตทำนภีรคสอชทำยทภีที่ถยกตอนแลข้วซทึที่ง
เปป็นคนรนับใชข้ของนทำงเยเซเบล เปป็นไปไดข้อยตทำงยริงที่ วตทำนทำงไมตเคยแสดงควทำมกรรุณทำตตอพวกเขทำและ
ปฏริบนัตริตตอพวกเขทำอยตทำงหยทำบคทำย นอกจทำกนภีร พวกเขทำกป็อตทำนกระแสททำงกทำรเมสองออก เหป็นไดข้ชดนั
วตทำกทำรครอบครองของเยโฮรนัมและมทำรดทำผยข้ชนัวที่ รข้ทำยของเขทำสริรนสรุดลงแลข้ว พวกเขทำจทึงเตป็มใจเปลภียที่ น
ไปสวทำมริภกนั ดริธตตอเยฮย
33 พระองคศ์ตรนัสวต่า "โยนนางลงมา" เขาจจึงโยนพระนางลงมา และโลหริตของพระนางกก
กระเดกนตริดผนนังกทาแพงและตริดมล้า และพระองคศ์ทรงมล้ายทที่าไปบนพระนาง พอถยกเยฮยสนังที่ ใหข้โยนนทำง
เยเซเบลลงมทำ พวกคนรนับใชข้ของนทำงกป็ทททำตทำมนนัรน จทำกนนัรนเยฮยกขป็ ภีที่รถรบของตนพรข้อมกนับฝยงมข้ทำ
เทภียมรถทนับนทำงและทททำใหข้นทำงเสภียชภีวริต โลหริตของนทำงจทึงกระเซป็นเปรอะเปสร อนกททำแพงพระรทำชวนัง
และเปสร อนฝยงมข้ทำของเขทำดข้วย
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จทำกนนัรนเยฮยกหป็ ยรุดพนักเพสที่อรนับประททำนอทำหทำร แลล้วพระองคศ์เสดกจ

เขล้าไป เสวยและทรงดสที่ม และพระองคศ์ตรนัสวต่า "จนัดการกนับหญริงททที่ถผกสาปคนนทสิ้ เอาไปฝนังเสทย เพราะ
เธอเปกนธริดาของกษนัตรริยศ์" หลนังจทำกรนับประททำนอทำหทำรเสรป็จ เยฮยกสป็ ต งพวกผยข้ใตข้บนังคนับบนัญชทำของตน
ใหข้ไปตรวจดยศพของนทำงเยเซเบลและฝนังนทำงเสภีย แมข้นทำงเปป็นหญริงคนหนทึที่งทภีที่ถยกแชตงสทำปเทตทำทภีที่เขทำรยข้
เขทำกป็คริดวตทำนทำงเปป็นเชสรอพระวงศศ์ทภีที่สมควรถยกฝนังศพอยตทำงเหมทำะสม
35 แตต่เมสที่อเขาจะไปฝนังศพพระนาง เขากกพบแตต่กะโหลกพระเศทยร พระบาทและฝต่า
พระหนัตถศ์ของพระนาง พอกลนับมทำดยศพของนทำง คนของเยฮยกเป็ จอแตตกะโหลกศภีรษะ เทข้ทำและฝตทำมสอ
ของนทำง ทรุกอยตทำงทภีเที่ หลสอถยกพวกสรุนนัขทภีที่กรินซทำกศพกรินไปหมดแลข้ว นภีที่เปป็นไปตทำมทภีที่ถยกกลตทำวไวข้ลตวง
หนข้ทำโดยผยพข้ ยทำกรณศ์คนนนัรนทภีที่ไดข้เจริมตนัรงเยฮย ดย 9:10
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เมสที่อเขากลนับมาทผลพระองคศ์ พระองคศ์ตรนัสวต่า "นทที่เปกนไปตามพระ

วจนะของพระเยโฮวาหศ์ ซจึงที่ พระองคศ์ตรนัสทางเอลทยาหศ์ชาวทริชบทผล้รผ บนั ใชล้ของพระองคศ์วต่า `สร นนัขจะ
กรินเนสสิ้อของเยเซเบลในเขตแดนยริสเรเอล' ผยข้พยทำกรณศ์หนรุตมคนนนัรนไมตเพภียงบอกลตวงหนข้ทำถทึงจรุดจบ
เชตนนภีรของนทำงเยเซเบลเทตทำนนัรน แตตเอลภียทำหศ์กไป็ ดข้กลตทำวไวข้แลข้วดข้วยใน 1 พงศศ์กษนัตรริยศ์ 21:23 เหป็นไดข้
ชนัดวตทำเอลภียทำหศ์ไดข้ออกควทำมเหป็นเพริมที่ เตริมซทึที่งไมตถยกบนันททึกไวข้ใน 1 พงศศ์กษนัตรริยศ์ 21 อยตทำงไรกป็ตทำมเย
ฮยกอป็ ยยดต วข้ ยวนันนนัรนและไดข้ยรินทภีที่เอลภียทำหศ์กลตทำว 37 และศพของเยเซเบลจะเปกนเหมสอนมผลสนัตวศ์บนพสนสิ้
ทรต่งในเขตแดนยริสเรเอล เพสที่อวต่าจะไมต่มทใครกลต่าววต่า `นทที่คอส เยเซเบล'" เอลภียทำหศ์ยงนั กลตทำวลตวงหนข้ทำดข้วย
วตทำทรุกสริที่งทภีที่เหลสออยยขต องนทำงเยเซเบลจะเปป็นเหมสอนปรุปุ๋ยในทรุตงสตวนนนัรนแหตงยริสเรเอล นภีบที่ อกเปป็น
นนัยวตทำทรุตงนนัรนทภีที่นทำงวทำงแผนขโมยมทำจทำกนทำโบทไดข้รนับปรุปุ๋ยจทำกเศษซทำกทภีที่เหลสอของนทำง อยตทำงไร
กป็ตทำม มภีเศษชริรนสต วนเหลสออยยนต ข้อยมทำกจนไมตมภีใครบอกไดข้วทำต “นภีคที่ สอเยเซเบล”
เหมสอนเปป็นบทสตงทข้ทำย เรทำอทำจหมทำยเหตรุไวข้วทำต หรินโมตแหตงกทำรพริพทำกษทำของพระเจข้ทำบดชข้ทำๆ
แตตพวกมนันบดอยตทำงละเอภียดเหลสอเกริน พระเจข้ทำอทำจไมตทรงสต งกทำรพริพทำกษทำเพรทำะควทำมบทำปมทำใน
ทนันทภี อยตทำงไรกป็ตทำม พระองคศ์จะทรงนททำกทำรแกข้แคข้นมทำในเวลทำอนันเหมทำะสมของพระองคศ์ เมสอที่ กทำร
พริพทำกษทำนนัรนมทำถทึง มนันจะนตทำสะพรทึงกลนัวในกทำรสททำเรป็จจรริงของมนัน ควทำมบทำปเหลตทำนนัรนของอทำหนับ

และนทำงเยเซเบลตลอดระยะเวลทำสภีที่สริบปภีมริไดข้ถยกพริพทำกษทำโดยพระเจข้ทำ หญริงชนัวที่ ผยข้นร ภีไมตเพภียงถยก
จนัดกทำรอยตทำงสทำสมเทตทำนนัรน แตตบรุตรชทำยกป็นทำงกป็ถยกจนัดกทำรดข้วย
*****
ภนำพรวมของ 2 พงศศ์กษษัตรริยศ์ 10: บทนนนี้นนาเสนอการครองราชยศ์ของเยฮรเหนสืออริสราเอลซทึที่ง
รวมถทึงการทนที่เขาประหารชนวริตราชวงศศ์ทนที่เหลสืออยรขล่ องอาหนับ พวกเจรู้านายของยรดาหศ์ทนที่มาเยสือนใน
อริสราเอล และพวกผรรู้ตริดตามพระบาอนัล อยล่างไรกป็ตาม เพราะการทนที่เขาไมล่เคารพยนาเกรงพระเยโฮ
วาหศ์ จทึงมนบนันททึกไวรู้วล่าพระเจรู้าทรงเรริมที่ ลงมสือตล่อสรรู้เขา
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เยฮยไมตเสภียเวลทำเลยในกทำรแสวงหทำบรุตรทนัรงหลทำยของอทำหนับและ

รทำชวงศศ์ของเขทำ ฝต่ายอาหนับมทโอรสเจกดสริบองคศ์ในสะมาเรทย เยฮผจจึงทรงพระอนักษรสต่งไปยนังสะมาเรทย
ถจึงบรรดาผผล้ปกครองเมสองยริสเรเอลนนัสิ้น ถจึงพวกผผล้ใหญต่ และถจึงบรรดาพทที่เลทสิ้ยงแหต่งโอรสของอาหนับวต่า
2 "เพราะบรรดาโอรสของนายของทต่านอยผต่กนับทต่าน และทต่านมทรถรบและมล้า และเมสองททที่มทปล้อม
ดล้วยและอาวรธ พอจดหมายนทสิ้มาถจึงทต่าน 3 จงคนัดเลสอกโอรสนายของทต่านองคศ์ททที่ดทททที่สรด และเหมาะ
สมททที่สรด จงตนัสิ้งทต่านไวล้บนพระททที่นนัที่งของพระชนกของทต่าน และจงสผล้รบเพสที่อราชวงศศ์นายของทต่าน"
เยฮยสตงขตทำวไปยนังบรรดทำผยข้ปกครองของสะมทำเรภียเกภีที่ยวกนับลยกหลทำนของอทำหนับและโดย
เฉพทำะถทึงคนเหลตทำนนัรนทภีที่ปกครองอยยเต หนสอพวกเขทำ ควทำมมรุตงหมทำยของจดหมทำยฉบนับนภีรเจสอไปดข้วย
กทำรประชดประชนัน โดยเหนป็บแนมพวกเขทำใหข้ปข้องกนันตนัวเอง ดนังนนัรนเขทำจทึงทข้ทำททำยคนเหลตทำนนัรนวตทำ
“จงสยข้รบเพสที่อรทำชวงศศ์นทำยของทตทำน”
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เหป็นไดข้ชนัดวตทำเยฮยขตมขวนัญวงศศ์วทำนของอทำหนับและนนันที่ ยตอมเปป็นควทำม

ตนัรงใจของเขทำ แตต่เขาทนัสิ้งหลายกลนัวอยต่างททที่สรด และพผดวต่า "ดผเถริด กษนัตรริยสศ์ ององคศ์ยนังตล้านทาน
พระองคศ์ไมต่ไดล้แลล้ว เราจะตต่อสผล้พระองคศ์ไดล้อยต่างไร" 5 ฉะนนัสิ้นผผทล้ ทที่ปกครองดผแลพระราชวนัง และผผล้ททที่
ปกครองดผแลบล้านเมสอง พรล้อมทนัสิ้งพวกผผล้ใหญต่และพวกพทเที่ ลทสิ้ยงของราชโอรส กกใชล้คนใหล้ไปทผลเยฮผวต่า
"ขล้าพระองคศ์ทนัสิ้งหลายเปกนผผรล้ นับใชล้ของพระองคศ์ และขล้าพระองคศ์จะกระททาทรกอยต่างททที่พระองคศ์ตรนัส
สนัที่งแกต่ขล้าพระองคศ์ ขล้าพระองคศ์จะไมต่ตนัสิ้งกษนัตรริยศ์ผล้หผ นจึที่งผผใล้ ด ขอทรงกระททาตามททที่ชอบพระทนัยในสาย

พระเนตรของพระองคศ์เถริด" บรรดทำลยกหลทำนของอทำหนับตตทำง “กลนัวอยตทำงทภีที่สรุด” พวกเขทำมองออก
อยตทำงถยกตข้องวตทำตนเองจะไมตชนะเยฮยหลนังจทำกทภีที่เขทำไดข้กทำท จนัดกษนัตรริยศ์สององคศ์ไปแลข้วดข้วยตนัวเอง
พวกเขทำจทึงยอมจททำนนตตอเขทำ
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เยฮยจงทึ ทรงมทลายพระหนัตถศ์ไปถจึงเขาฉบนับททที่สองวต่า "ถล้าทต่านทนัสิ้ง

หลายอยผฝต่ ต่ายเรา และถล้าทต่านพรล้อมททที่จะเชสที่อฟนังเสทยงของเรา จงนทาศทรษะของบรรดาโอรสนายของ
ทต่านมาหาเราททที่ยริสเรเอลพรรต่งนทสิ้เวลานทสิ้ " ฝต่ายโอรสของกษนัตรริยเศ์ จกดสริบองคศ์ดล้วยกนัน อยผต่กบนั คนใหญต่
คนโตในเมสอง ผผซล้ จึที่งไดล้ชรบเลทยสิ้ งทต่านทนัสิ้งหลายมา เยฮยไมตเสภียเวลทำเลยในกทำรเรภียกรข้องศภีรษะของบรุตร
ทนัรงหลทำยของอทำหนับ เขทำสนังที่ ใหข้สตงศภีรษะเหลตทำนนัรนมทำใหข้เขทำทภีที่ยริสเรเอลภทำยในยภีที่สริบสภีที่ชนัวที่ โมง นอกจทำก
นภีร บรุตรเหลตทำนนัรนของอทำหนับตตทำงกป็กทำท ลนังอทำศนัยอยยกต บนั ครอบครนัวสททำคนัญๆแหตงสะมทำเรภีย
7 และอยผมต่ าเมสที่อลายพระหนัตถศ์มาถจึงเขาทนัสิ้งหลาย เขากกจนับโอรสของกษนัตรริยฆศ์ ต่าเสทยเจกดสริบ
องคศ์ดล้วยกนัน เอาศทรษะใสต่ตะกรล้าสต่งไปยนังพระองคศ์ททที่ยริสเรเอล ครอบครนัวสททำคนัญๆแหตงสะมทำเรภียจทึง
รภีบทททำตทำมคททำสนังที่ ของเยฮยและสต งศภีรษะของบรุตรทนัรงเจป็ดสริบคนของอทำหนับใสต ตะกรข้ทำไปยนังยริสเรเอล
8 เมสที่อผผล้สอสที่ สารมาทผลพระองคศ์วต่า "เขานทาศทรษะโอรสของกษนัตรริยมศ์ าแลล้วพระเจล้าขล้า" พระองคศ์ตรนัส
วต่า "จงกองไวล้เปกนสองกองตรงทางเขล้าประตผเมสองจนถจึงรรต่งเชล้า " เมสอที่ ศภีรษะของบรุตรเหลตทำนนัรนของ
อทำหนับมทำถทึง เยฮยกสป็ งนัที่ ใหข้คนกองศภีรษะเหลตทำนนัรนเปป็นสองกองและไวข้จนถทึงรรุตงเชข้ทำ
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อยผต่มาพอรรต่งเชล้าพระองคศ์เสดกจออกไปประทนับยสน ตรนัสกนับ

ประชาชนทนัสิ้งปวงวต่า "ทต่านทนัสิ้งหลายเปกนผผล้ไรล้ความผริด ดผเถริด สต่วนเราไดล้กบฏตต่อนายของเราและ
ประหารพระองคศ์เสทย แตต่ผใล้ผ ดเลต่าททที่ฆต่าบรรดาคนเหลต่านทสิ้ วนันถนัดมทำ เยฮยกปป็ ระกทำศแกตยริสเรเอลอยตทำง
เสภียดสภีและอยตทำงนตทำเลสที่อมใสวตทำพวกเขทำเปป็นคนชอบธรรม เขทำไดข้ฆตทำนทำยของตนแลข้ว (เยโฮรนัม
หลทำนของอทำหนับ) แตตจทำกนนัรนเขทำกป็ถทำมอยตทำงคนหนข้ทำซสที่อใจคดวตทำใครฆตทำบรุตรเหลตทำนภีรของอทำหนับ นภีที่
บอกเปป็นนนัยถทึงกทำรจงใจสสที่อวตทำเขทำไมตเกภีที่ยวขข้องอะไรกนับเรสที่องนภีรเลย
10 จงทราบเถริดวต่าพระวจนะของพระเยโฮวาหศ์ ซจึงที่ พระเยโฮวาหศ์ตรนัสเกทที่ยวกนับราชวงศศ์ของ
อาหนับ จะไมต่ตกดรินแตต่อยต่างไรเลย เพราะพระเยโฮวาหศ์ทรงกระททาตามททที่พระองคศ์ตรนัสโดยเอลทยาหศ์

ผผล้รบนั ใชล้ของพระองคศ์ " แมข้เยฮยไดข้ทททำใหข้เกริดคนตทำยมทำกมทำยขนทำดนภีร บนัดนภีรเขทำกป็ชร ภีแจงใหข้เหป็นสทำเหตรุ
สริที่งเหลตทำนภีรถยกกระทททำตทำมคททำสนังที่ ของพระเจข้ทำผตทำนททำงเอลภียทำหศ์ แมข้เยฮยไมตใชตคนทภีที่ดททำเนรินตทำมททำงของ
พระเจข้ทำ เขทำกป็กลตทำวคททำพยดหนทึที่งทภีที่ลทึกซทึรงวตทำ “จงทรทำบเถริดวตทำพระวจนะของพระเยโฮวทำหศ์ ซทึที่งพระเย
โฮวทำหศ์ตรนัส... จะไมตตกดรินแตตอยตทำงไรเลย” พระเจข้ทำทรงรนักษทำคททำตรนัสของพระองคศ์เสมอ เยฮยซทึที่งใชข้
ภทำพเปรภียบของอะไรบทำงอยตทำงทภีรที่ ต วงลงสยตพรนส ดรินและถยกทททำหทำยไปหมทำยเหตรุอยตทำงถยกตข้องแลข้ววตทำ
ไมตมภีสนักสริที่งเดภียวของพระวจนะของพระเจข้ทำเคยถยกทททำหลตนและถยกลสม มนันเปป็นไปตทำมนนัรนเสมอ นภีที่
บอกเปป็นนนัยถทึงหลนักคททำสอนเรสอที่ งกทำรเกป็บรนักษทำไวข้
11 เยฮผทรงประหารราชวงศศ์ของอาหนับททที่เหลสออยผใต่ นยริสเรเอลทนัสิ้งสริสิ้น คนใหญต่คนโตทรกคน
ของพระองคศ์ และญาตริพทที่นล้องของพระองคศ์ และปรโรหริตของพระองคศ์ ดนังนทสิ้แหละไมต่เหลสอไวล้สนักคน
เดทยวเลย แมข้ถยกบอกลตวงหนข้ทำโดยเอลภียทำหศ์แลข้วใน 1 พงศศ์กษนัตรริยศ์ 21:21-26 เมสอที่ สริบหกหรสอสริบเจป็ด
ปภีกตอนหนข้ทำนนัรน คททำพยทำกรณศ์เรสอที่ งควทำมพรินทำศของวงศศ์วทำนของอทำหนับบนัดนภีรกสป็ ททำเรป็จจรริง ถข้วยแหตง
ควทำมชนัวที่ ของพวกเขทำกป็เตป็มปรภีที่แลข้ว เวลทำแหตงกทำรพริพทำกษทำของพระเจข้ทำไดข้มทำถทึงแลข้ว ทลุกคนทภีที่เหลสอ
อยยใต นวงศศ์วทำนของอทำหนับทภีที่ยริสเรเอลถยกทททำลทำยสริรน
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แลล้วพระองคศ์กกทรงลรกขจึนสิ้ เสดกจออกไปยนังสะมาเรทย เมสที่อพระองคศ์

ประทนับททที่โรงตนัดขนแกะตามทางททที่เสดกจ 13 เยฮผทรงพบพระญาตริของอาหนัสยาหศ์กษนัตรริยแศ์ หต่งยผดาหศ์
และพระองคศ์ตรนัสถามวต่า "ทต่านทนัสิ้งหลายคสอใคร" และเขาทนัสิ้งหลายทผลตอบวต่า "ขล้าพเจล้าทนัสิ้งหลาย
คสอญาตริของอาหนัสยาหศ์ และขล้าพเจล้าทนัสิ้งหลายลงมาเยทที่ยมบรรดาโอรสของกษนัตรริยแศ์ ละโอรสของ
ราชมารดา" ขณะเดภียวกนัน ญทำตริรตวมสทำยโลหริตของอทำหนัสยทำหศ์ กษนัตรริยศ์องคศ์ใหมตแหตงยยดทำหศ์กกป็ ทำท ลนัง
เดรินททำงไปเยภียที่ มญทำตริของกษนัตรริยศ์ในอทำณทำจนักรฝตทำยเหนสอ เหป็นไดข้ชนัดวตทำพวกเขทำไมตทรทำบถทึงกทำร
ปฏริวนัตริทภีที่เพริที่งเกริดขทึรนในฝตทำยเหนสอโดยเยฮย เมสที่อถยกถทำมโดยเยฮย พวกเขทำกป็เปริดเผยตนัวตนอยตทำงซสที่อๆ เยฮย
จทึงสนังที่ วตทำ 14 "จนับเขาทนัสิ้งเปกน" เขาทนัสิ้งหลายกกจนับเขาทนัสิ้งเปกนและประหารเขาเสทยททที่บต่อโรงตนัดขนแกะ
สทสที่ ริบสองคนดล้วยกนัน ไมต่เหลสอไวล้สนักคนเดทยว เยฮยจงทึ สนังที่ ฆตทำพวกเขทำทภีที่บตอ (นนันที่ คสอ บตอนทรทำ) ของกรรุง
นนัรน เหป็นไดข้ชนัดวตทำคนเหลตทำนภีรเปป็นญทำตริฝตทำยยทำย พวกเขทำจทึงเปป็นวงศศ์วทำนของอทำหนับ เยฮยจงทึ ถสอวตทำพวก

เขทำเปป็นสต วนหนทึงที่ ของคททำบนัญชทำทภีที่เขทำไดข้รนับจทำกพระเจข้ทำใหข้ฆตทำพวกเขทำเชตนกนัน เขทำกป็ทททำตทำมนนัรน คสอ
ทนัรงสภีที่สริบสองคน ดย 2 พงศทำวดทำร 22:1, 8
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และเมสที่อพระองคศ์เสดกจจากททที่นนัที่นกกทรงพบเยโฮนาดนับบรตรชายเร

คาบมาหาพระองคศ์ พระองคศ์ทรงตล้อนรนับเขาและตรนัสกนับเขาวต่า "จริตใจของทต่านซสที่อตรงตต่อจริตใจ
ของฉนัน อยต่างจริตใจของฉนันตรงตต่อจริตใจของทต่านหรสอ" และเยโฮนาดนับทผลวต่า "ตรง พระเจล้าขล้า"
เยฮผตรนัสวต่า "ถล้าตรงกกยสที่นมสอมาใหล้เรา" เขาจจึงยสที่นมสอของเขา และเยฮผกกจนับเขาขจึนสิ้ มาบนรถรบ
เยโฮนทำดนับบรุตรชทำยเรคทำบอทำจเปป็นททำยทำทคนหนทึที่งของเยโธรคนเคไนตศ์ พตอตทำของโมเสส
เยเรมภียศ์ 35:6-10 อทำจกลตทำวถทึงเชสรอสทำยครอบครนัวเดภียวกนันนภีร เมสที่อเยโฮนทำดนับพบกนับเยฮย ฝตทำยหลนังกป็
ถทำมวตทำ “จริตใจของทตทำนซสที่อตรงตตอจริตใจของฉนัน อยตทำงจริตใจของฉนันตรงตตอจริตใจของทตทำนหรสอ” นภีที่
เทตทำกนับเปป็นกทำรถทำมวตทำ “ทตทำนอยยฝต ตทำยเรทำไหม” หรสอ “ทตทำนจงรนักภนักดภีตตอเรทำและอรุดมกทำรณศ์ของเรทำ
ไหม” หลนังจทำกแสดงควทำมสวทำมริภกนั ดริธตตอเยฮยแลข้ว เยโฮนทำดนับจทึงไดข้รนับเชริญใหข้ขร ทึนขภีรที่ ถรบกนับเยฮยใน
รถรบของเขทำ
เยฮยจงทึ กลตทำววตทำ 16 "มากนับเราเถริด และดผความรล้อนรนของเราเพสที่อพระเยโฮวาหศ์" พระองคศ์
จจึงใหล้เขานนัที่งรถรบของพระองคศ์ไป แนตทภีเดภียวเยฮยรอข้ นรนในกทำรทททำตทำมคททำสนังที่ ทภีที่ตนไดข้รบนั จทำก
พระเจข้ทำทภีที่ใหข้ทททำลทำยวงศศ์วทำนของอทำหนับใหข้สรรินซทำก เขทำจทึงพทำเยโฮนทำดนับไปกนับตนดข้วยในภทำรกริจตตอ
ไปของตนเพสที่อทททำตทำมคททำสนังที่ ทภีที่ตนไดข้รนับ
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และเมสที่อพระองคศ์มาถจึงสะมาเรทย พระองคศ์ทรงประหารคนทนัสิ้งปวง

ททที่เปกนราชวงศศ์ของอาหนับททที่เหลสออยผใต่ นสะมาเรทยเสทย จนพระองคศ์ทรงททาลายอาหนับเสทยสรินสิ้ ตามพ
ระวจนะของพระเยโฮวาหศ์ซงจึที่ พระองคศ์ตรนัสกนับเอลทยาหศ์ เยฮยไมตเพภียงฆตทำทรุกคนทภีที่ตนพบเจอในยริสเร
เอลซทึที่งเปป็นทภีๆที่ อทำหนับเคยอยยมต ทำกตอน เขทำยนังไดข้ฆตทำแมข้แตตญทำตริหตทำงๆในพวกพภีที่นอข้ งของอทำหนัสยทำหศ์
กษนัตรริยศ์แหตงยยดทำหศ์ดข้วย บนัดนภีรเขทำปฏริบนัตภริ ทำรกริจนนัรนสททำเรป็จโดยฆตทำญทำตริทรุกคนของอทำหนับซทึที่งยนังอทำศนัยอยยต
ในและรอบๆกรรุงสะมทำเรภีย แมข้เปป็นคนโหดเหภีรยม เยฮยกกป็ ทำท ลนังทททำใหข้กทำรพริพทำกษทำของพระเจข้ทำทภีที่ทรง
สนัญญทำไวข้สททำเรป็จตตอรทำชวงศศ์ทภีที่ชนัวที่ รข้ทำยของอทำหนับ

ครทำวนภีรเขทำหนันควทำมสนใจของตนไปยนังกทำรละทริรงควทำมจรริงเพริที่มเตริมในอริสรทำเอล 18 แลล้ว
เยฮผทรงประชรมบรรดาประชาชนทนัสิ้งสรินสิ้ และตรนัสกนับเขาทนัสิ้งหลายวต่า "อาหนับปรนนริบนัตริพระบาอนัล
แตต่เลกกนล้อย แตต่เยฮผจะปรนนริบนัตริพระองคศ์มาก ดข้วยคททำประชดประชนันแบบหลอกลวง เยฮยบอกใบข้
ถทึงเปข้ทำหมทำยตตอไปของตน นนันที่ คสอ กทำรนนับถสอพระบทำอนัลในอริสรทำเอล
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ฉะนนันสิ้ บนัดนทสิ้จงเรทยกผผพล้ ยากรณศ์ของพระบาอนัลมาใหล้หมด ทนัสิ้ง

บรรดาผผล้รบนั ใชล้และปรโรหริตของทต่าน อยต่าใหล้ผใล้ผ ดขาดไปเลย เพราะเราจะมทสนัตวบผชาอยต่างใหญต่โตททที่
จะถวายแกต่พระบาอนัล ผผล้ใดขาดจะมทชทวริตอยผต่ไมต่ไดล้ " แตต่เยฮผทรงกระททาเปกนอรบายเพสที่อจะททาลายผผล้
นนับถสอพระบาอนัล ดข้วยควทำมแยบยล เยฮยสนังที่ บรรดทำผยข้ตริดตทำมพระบทำอนัลทลุกคนในอทำณทำจนักรฝตทำย
เหนสอใหข้มทำชรุมนรุมกนันเพสอที่ ทททำกทำรถวทำยเครสที่องสนักกทำรบยชทำครนัรงใหญตแดตพระบทำอนัล สริที่งทภีเที่ ขทำไมตไดข้
บอกคนเหลตทำนนัรนกป็คสอวตทำพวกเขาเองจะเปป็นเครสที่องสนักกทำรบยชทำนนัรน ผยข้ตริดตทำมพระบทำอนัลคนใดกป็ตทำม
ทภีที่ไมตมทำเขข้ทำรต วมกทำรชรุมนรุมครนัรงนภีรจะถยกฆตทำเสภีย เขทำจทึงใหข้แรงจยงใจเพริมที่ เตริมสททำหรนับบรรดทำผยข้นนับถสอ
พระบทำอนัลเพสที่อเขข้ทำรต วมกทำรประชรุมศนักดริธสริทธริธอนันยริงที่ ใหญตครนัรงนภีร อยตทำงไรกป็ตทำม เหป็นไดข้ชนัดวตทำเยฮยมภี
วทำระแอบแฝง
20 และเยฮผตรนัสสนังที่ วต่า "จงจนัดประชรมอนันศนักดริธิ์สริทธริธิ์สทาหรนับพระบาอนัล" เขากกปต่าวรล้องเรทยก
ประชรมเชต่นนนัสิ้น 21 และเยฮผทรงใชล้ใหล้ไปทนัที่วอริสราเอล และผผนล้ บนั ถสอพระบาอนัลกกมาทนัสิ้งหมดจจึงไมต่มท
เหลสอสนักคนหนจึที่งททที่ไมต่ไดล้มา และเขาทนัสิ้งหลายกกเขล้าไปในนริเวศของพระบาอนัล และนริเวศของพระบา
อนัลกกเตกมแนต่น เยฮยจทึงรวบรวมผยข้นนับถสอพระบทำอนัลทนัรงหมดมทำจทำกทนัวที่ อทำณทำจนักรฝตทำยเหนสอ พวกเขทำมทำ
รต วมชรุมนรุมกนันกนับชทำยคนหนทึที่งในทภีๆที่ เหป็นไดข้ชนัดวตทำเปป็นวริหทำรของพระบทำอนัลทภีที่สะมทำเรภีย เรทำควร
หมทำยเหตรุควทำมเหป็นทภีที่วทำต นริเวศนนัรนมภีคนอยยแต นตนเอภียอี๊ ด
จทำกนนัรน 22 พระองคศ์ตรนัสสนังที่ ผผล้ททที่ดผแลตผล้เสสสิ้อวต่า "จงเอาเสสสิ้อสทาหรนับบรรดาผผล้นบนั ถสอพระบาอนัล
ออกมา" เขากกเอาเสสสิ้อออกมาใหล้เขาทนัสิ้งหลาย เขทำจทึงสนังที่ ใหข้นททำเสสรอผข้ทำพริเศษทภีที่ใชข้สททำหรนับกทำรนมนัสกทำร
พระบทำอนัลออกมทำ เหป็นไดข้ชดนั วตทำเสสรอผข้ทำเหลตทำนภีรถยกนททำมทำสวมใหข้บรรดทำผยข้นนับถสอพระบทำอนัลไมตใชตเพภียง
เพสที่อเปป็นกทำรเสภียดสภีเทตทำนนัรน แตตเพสที่อระบรุควทำมสวทำมริภกนั ดริธของพวกเขทำอยตทำงชนัดเจนดข้วย

23 แลล้วเยฮผเสดกจเขล้าไปในนริเวศของพระบาอนัล พรล้อมกนับเยโฮนาดนับบรตรชายเรคาบ
พระองคศ์ตรนัสกนับผผนล้ บนั ถสอพระบาอนัลวต่า "จงคล้นดผ ดผใหล้ดทวต่าไมต่มทผล้รผ บนั ใชล้ของพระเยโฮวาหศ์อยผใต่ นหมผต่
พวกทต่าน ใหล้มทแตต่ผนล้ผ นับถสอพระบาอนัลเทต่านนัสิ้น " จทำกนนัรนเยฮยทททำใหข้แนตใจวตทำไมตมผภี ยข้รนับใชข้ของพระเยโฮ
วทำหศ์พระเจข้ทำอยยใต นฝยงชนนนัรนเลย ทรุกคนทภีอที่ ยยทต ภีที่นนนัที่ คสอ ผยข้นบนั ถสอพระบทำอนัล
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ขณะเดภียวกนัน แลล้วเขาทนัสิ้งหลายเขล้าไปถวายเครสที่องสนัตวบผชาและ

เครสที่องเผาบผชา เยฮผทรงวางคนแปดสริบคนไวล้ภายนอก และตรนัสวต่า "ชายคนใดททที่ปลต่อยใหล้คนหนจึงที่
คนใดซจึที่งเรามอบไวล้ในมสอเจล้าหนทรอดไปไดล้ เขาตล้องเสทยชทวริตของเขาแทน" ชทำยแปดสริบคนถยกสนังที่
ใหข้ฆตทำผยข้ตริดตทำมพระบทำอนัลทลุกคน เขทำยนังเตสอนอภีกวตทำหทำกคนของเขทำปลตอยผยข้ใดหนภีไปไดข้ พวกเขทำจะ
ตข้องแลกดข้วยชภีวริตของตน
25 และอยผต่มาเมสที่อพระองคศ์เสรกจการถวายเครสที่องเผาบผชา เยฮผรบนั สนัที่งแกต่ทหารรนักษาพระองคศ์
และพวกนายทหารวต่า "จงเขล้าไปฆต่าเขาเสทย อยต่าใหล้รอดสนักคนเดทยว" เมสที่อเขาฆต่าเขาทนัสิ้งหลายเสทย
ดล้วยคมดาบแลล้ว ทหารรนักษาพระองคศ์และพวกนายทหารกกโยนศพเขาทนัสิ้งหลายออกไปขล้างนอก
แลล้วกกไปททที่เมสองแหต่งนริเวศของพระบาอนัล ดนังนนัรนผยข้นนับถสอพระบทำอนัลทนัรงหมดจทึงถยกฆตทำตทำย จทำกนนัรนเย
ฮยกหป็ นันควทำมสนใจของตนไปยนังชรุมชนหนทึที่งทภีที่เรภียกวตทำ เมสองแหตงนริเวศของพระบทำอนัล บทำงทภีนภีที่อทำจ
เปป็นสถทำนทภีที่ๆพวกปรุโรหริตของพระบทำอนัลและครอบครนัวของพวกเขทำอทำศนัยอยย ต
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เขานทาเอาเสาศนักดริธิ์สริทธริธิ์ซจึที่งอยผใต่ นนริเวศของพระบาอนัลออกมาเผาเสทย

27 และเขาทนัสิ้งหลายทลายเสาศนักดริธิ์สริทธริธิ์แหต่งพระบาอนัล และทลายนริเวศของพระบาอนัลและกระททา
ใหล้เปกนสล้วมจนทรกวนันนทสิ้ 28 เยฮผทรงกวาดลล้างพระบาอนัลจากอริสราเอลดนังนทสิ้แหละ บรรดทำผยข้ตริดตทำม
พระบทำอนัลไมตเพภียงถยกกททำจนัดทริรงเทตทำนนัรน แตตเยฮยยงนั ทททำใหข้แนตใจวตทำเสทำศนักดริธสริทธริธทร นังหมดและสริที่งตตทำงๆทภีที่
ชวนใหข้ระลทึกถทึงกทำรนนับถสอพระบทำอนัลถยกขจนัดใหข้สรรินไปจทำกอริสรทำเอลดข้วย ทภีที่ๆวริหทำรของพระบทำอนัล
เคยตนัรงอยยต เขทำทททำใหข้มนันกลทำยเปป็นทภีที่ทริรงขยะของเมสอง ตข้องชมเยฮยทภีที่เขทำทททำลทำยกทำรนนับถสอพระบทำอนัล
ใหข้สร รินไปจทำกอทำณทำจนักรฝตทำยเหนสอ
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แมข้เยฮยรข้อนรนในกทำรกททำจนัดทริรงวงศศ์วทำนทภีที่ชนัวที่ รข้ทำยของเยฮยและกทำร

นนับถสอพระบทำอนัลซทึที่งเปป็นรยปเคทำรพของพระตตทำงดข้ทำว แตต่เยฮผมริไดล้ทรงหนันจากบาปทนัสิ้งหลายของเยโร
โบอนัมบรตรชายเนบนัท ซจึที่งพระองคศ์ทรงกระททาใหล้อริสราเอลททาบาปดล้วย คสอวนัวทองคทาซจึที่งอยผต่ในเมสอง
เบธเอลและในเมสองดาน เยฮยทททำตนัวเปป็นปรริศนทำ เขทำอข้ทำงวตทำรข้อนรนเพสที่อพระเยโฮวทำหศ์พระเจข้ทำ อยตทำงไร
กป็ตทำมเขทำยนังตริดตทำมในควทำมบทำปของเยโรโบอนัมและปลตอยใหข้รยปลยกวนัวทองคททำทนัรงสองนนัรนอยยตต ตอไป
ในเมสองเบธเอลและเมสองดทำน ควทำมรข้อนรนของเขทำเพสที่อพระเยโฮวทำหศ์จทึงไมตแทข้จรริงเหมสอนทภีเที่ ขทำ
กลตทำวอข้ทำง
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พระเจข้ทำทรงชมเชยเยฮยสททำหรนับควทำมเชสที่อฟนังของเขทำในกทำรทททำใหข้

พระบนัญชทำตตทำงๆของพระองคศ์สททำเรป็จ และพระเยโฮวาหศ์ตรนัสกนับเยฮผวต่า "เพราะเจล้าไดล้ททาดทในการททที่
กระททาสริที่งททที่ถผกตล้องในสายตาของเรา และไดล้กระททาตต่อราชวงศศ์อาหนับตามทรกอยต่างททที่อยผต่ในใจของ
เรา ลผกหลานของเจล้าชนัที่วอายรททที่สทที่จะไดล้นนัที่งบนบนัลลนังกศ์แหต่งอริสราเอล" เพรทำะควทำมเชสที่อฟนังของเขทำและ
ควทำมเทภีที่ยงธรรมอนันเปป็นผลทภีที่ตทำมมทำ พระเจข้ทำจทึงทรงสนัญญทำตตอเยฮยวทำต บรุตรทนัรงหลทำยของเขทำจะไดข้รนับ
อนรุญทำตใหข้สสบรทำชบนัลลนังกศ์ตตอจทำกเขทำถทึงสภีที่ชนัวที่ อทำยรุคน
31 แตต่เยฮผมริไดล้ทรงระมนัดระวนังททที่จะดทาเนรินตามพระราชบนัญญนัตริของพระเยโฮวาหศ์พระเจล้า
แหต่งอริสราเอลดล้วยสรินสิ้ สร ดพระทนัยของพระองคศ์ พระองคศ์มริไดล้ทรงหนันเสทยจากบาปทนัสิ้งหลายของเย
โรโบอนัม ซจึงที่ พระองคศ์ทรงกระททาใหล้อริสราเอลททาบาปดล้วย แมข้พระเจข้ทำทรงสนัญญทำวตทำเยฮยจะมภีเชสรอสทำย
กษนัตรริยศ์สสบตตอไป เขทำกป็ไมตเอทำใจใสต องคศ์พระผยข้เปป็นเจข้ทำ เรทำควรหมทำยเหตรุควทำมเหป็นทภีวที่ ทำต เขทำไมตไดข้
ดททำเนรินในพระรทำชบนัญญนัตริขององคศ์พระผยข้เปป็นเจข้ทำดรู้วยสรินี้นสลุดใจของตน กทำรอรุทริศตนัวแบบครทึงที่ ใจของ
เขทำนททำไปสยตกทำรละทริรงควทำมจรริงโดยสมบยรณศ์ในกทำรนนับถสอรยปเคทำรพของเยโรโบอนัมและรยปลยกวนัว
ทองคททำทนัรงสองนนัรน
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ดข้วยเหตรุนร ภี ในสมนัยนนัสิ้นพระเยโฮวาหศ์ทรงเรริที่มตนัดสต่วนของอริสราเอล

ออก ฮาซาเอลไดล้รบชนะตามบรรดาพรมแดนอริสราเอล 33 ตนัสิ้งแตต่แมต่นทสิ้าจอรศ์แดนฟากตะวนันออก
ทนัที่วแผต่นดรินกริเลอาด คนกาด คนรผ เบนและคนมนนัสเสหศ์ ตนัสิ้งแตต่อาโรเออรศ์ ซจึงที่ อยผต่ขล้างททที่ลต่มร แมต่นทสิ้าอาร

โนน คสอกริเลอาดและบาชาน ควทำมไมตเชสที่อฟนังและกทำรเพริกเฉยพระพรของพระเจข้ทำยตอมนททำไปสยตกทำร
สยญเสภียพระพรของพระเจข้ทำและกทำรตภีสอนของพระองคศ์ในเวลทำตตอมทำ เพรทำะทนัศนคตริทภีที่ไมตจรริงจนัง
ของเยฮยทภีที่มตภี ตอพระเจข้ทำ องคศ์พระผยข้เปป็นเจข้ทำจทึงทรงอนรุญทำตใหข้ฮทำซทำเอลกษนัตรริยศ์แหตงซภีเรภียเรริที่มโจมตภี
อริสรทำเอล โดยเฉพทำะจทำกทริศเหนสอและทริศตะวนันออก สริที่งนภีรเกริดขทึรนตทำมทภีที่เอลภีชทำไดข้พยทำกรณศ์ไวข้ใน 2
พงศศ์กษนัตรริยศ์ 8:12
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รทำยละเอภียดดข้ทำนพงศทำวดทำรสรุดทข้ทำยของรนัชกทำลของเยฮยจทึงถยก

หมทำยเหตรุไวข้ สต่วนพระราชกริจนอกนนันสิ้ ของเยฮผ และบรรดาสริงที่ ซจึที่งพระองคศ์ทรงกระททา และยรทธ
พลนังทนัสิ้งสริสิ้นของพระองคศ์ มริไดล้บนนั ทจึกไวล้ในหนนังสสอพงศาวดารแหต่งกษนัตรริยศ์ประเทศอริสราเอลหรสอ
หนนังสสอพงศทำวดทำรแหตงกษนัตรริยศ์ประเทศอริสรทำเอลไมตไดข้รนับกทำรดลใจและเหป็นไดข้ชนัดวตทำถยกทททำหทำย
ไปแลข้วในประวนัตริศทำสตรศ์ หนนังสสอนภีรไมตใชต 1 และ 2 พงศทำวดทำรในพระคนัมภภีรศ์ 35 เยฮผจจึงทรงลต่วง
หลนับไปอยผกต่ นับบรรพบรรรษของพระองคศ์ และเขากกฝงนั ไวล้ในกรรงสะมาเรทย และเยโฮอาหาสโอรสของ
พระองคศ์ไดล้เสวยราชยศ์แทนพระองคศ์ 36 เวลาททที่เยฮผทรงครอบครองเหนสออริสราเอลในสะมาเรทยนนันสิ้
เปกนยทสที่ ริบแปดปท หลนังจทำกครองอทำณทำจนักรฝตทำยเหนสอเปป็นเวลทำยภีที่สริบแปดปภี เยโฮอทำหทำสบรุตรของเยฮยก ป็
สสบรทำชบนัลลนังกศ์ตตอจทำกเขทำ
*****
ภนำพรวมของ 2 พงศศ์กษษัตรริยศ์ 11: บทถนัดไปนนขนี้ อง 2 พงศศ์กษนัตรริยศ์ นนาเสนอการสถาปนาอนัน
นล่าททึที่งของโยอาช (เปป็นทนที่รจรรู้ นักในชสืที่อเยโฮอาชดรู้วย) ในฐานะกษนัตรริยศ์ในยรดาหศ์ มนบนันททึกเกนที่ยวกนับการ
ฟสืนี้นฟรซทึที่งถรกทนาใหรู้เกริดขทึนี้นในยรดาหศ์โดยเยโฮยาดาปลุโรหริตดรู้วย
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ครทำวนภีรจรุดสนใจของหนนังสสอเลตมนภีรวกกลนับไปหทำยยดทำหศ์และ

เหตรุกทำรณศ์ตตทำงๆทภีที่เกริดขทึรนทภีที่นนันที่ บนันททึกตรงนภีรเลตทำตตอจทำก 2 พงศศ์กษนัตรริยศ์ 9:27 ทภีที่บนนั ททึกเกภีที่ยวกนับกทำร
สริรนชภีวริตของอทำหนัสยทำหศ์ กษนัตรริยศ์องคศ์กตอนของยยดทำหศ์ เมสที่ออาธาลริยาหศ์พระมารดาของอาหนัสยาหศ์ทรง
เหกนวต่าโอรสของพระนางสริสิ้นพระชนมศ์ พระนางกกลรกขจึสิ้นทรงททาลายเชสสิ้อพระวงศศ์เสทยสรินสิ้ ตทำมทภีที่ 2
พงศศ์กษนัตรริยศ์ 8:18 และ 26 กลตทำวไวข้ นทำงอทำธทำลริยทำหศ์เปป็นธริดทำของอทำหนับ กษนัตรริยศ์แหตงอริสรทำเอล จทึง

เปป็นหลทำนสทำวของอมรภี ดนังนนัรนนทำงจทึงมภีควทำมคริดทภีชที่ นัวที่ รข้ทำยแบบของอทำณทำจนักรฝตทำยเหนสอ ดนังทภีที่
หมทำยเหตรุไวข้ในขข้อควทำมนภีร นทำงเรริที่มทททำลทำยคนอสที่นๆทรุกคนทภีที่เปป็นเชสรอพระวงศศ์เพสที่อทภีที่วทำต นทำงจะไดข้ชริง
รทำชบนัลลนังกศ์ สริที่งทภีที่นตทำสยดสยองยริงที่ ไปกวตทำนนัรนอภีกกป็คสอวตทำ “เชสรอพระวงศศ์” ทภีวที่ ทำต นภีรอทำจเปป็นลยกหรสอ
หลทำนของหญริงชนัวที่ ผยข้นร ภีดวข้ ย
อยตทำงไรกป็ตทำม 2 เยโฮเชบาธริดาของกษนัตรริยโศ์ ยรนัม พระนล้องนางของอาหนัสยาหศ์ ไดล้นทาโยอาช
โอรสของอาหนัสยาหศ์และลอบลนักเธอไปจากทต่ามกลางโอรสของกษนัตรริยศ์ ผผซล้ จึที่งจะถผกประหารชทวริต
และพระนางเกกบเธอและพทที่เลทสิ้ยงของเธอไวล้ในหล้องบรรทมเพสที่อซต่อนเธอเสทยจากอาธาลริยาหศ์ ดนังนทสิ้
แหละ เธอจจึงมริไดล้ถผกประหารชทวริต เยโฮเชบทำเปป็นนข้องสทำวของอทำหนัสยทำหศ์ หรู้องบรรทม ทภีที่วทำต นภีรมภี
ควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘หข้องทภีมที่ ภีหลทำยเตภียง’ และอทำจเปป็นหนทึที่งในหข้องเหลตทำนนัรนของพวกปรุโรหริตและ
พวกเลวภีในพระวริหทำรซทึงที่ อยยตต ริดกนับมนัน
ทภีที่นนันที่ 3 เธออยผกต่ นับพระนางหกปทซต่อนอยผใต่ นพระนริเวศของพระเยโฮวาหศ์ และอาธาลริยาหศ์กก
ครอบครองแผต่นดริน ตทำมทภีที่กทำรคททำนวณตนัวเลขของขข้อควทำมนภีรจะเผยใหข้เหป็น โยอทำชนข้อยมภีอทำยรุหนทึงที่
ปภีตอนทภีที่เขทำถยกเยโฮเชบทำซตอนตนัวไวข้ในพระวริหทำร หกปภีตตอมทำ เมสที่อเขทำมภีอทำยรุเจป็ดปภี เขทำกป็ถยกเผยตนัวใน
ฐทำนะกษนัตรริยศ์
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แตต่ในปทททที่เจกดเยโฮยาดาไดล้ใชล้ใหล้บรรดานายทนัพนายกอง ผผบล้ นังคนับ

บนัญชากองและพวกทหารรนักษาพระองคศ์ ใหล้เขาทนัสิ้งหลายมาหาทต่านททที่ในพระนริเวศของพระเยโฮ
วาหศ์ และทต่านไดล้ททาพนันธสนัญญากนับเขาทนัสิ้งหลาย และใหล้เขาปฏริญาณในพระนริเวศของพระเยโฮวาหศ์
และทต่านไดล้นทาโอรสของกษนัตรริยศ์มาใหล้เขาเหกน ตทำมทภีที่ 2 พงศทำวดทำร 22:11 กลตทำวไวข้ เยโฮยทำดทำเปป็น
สทำมภีของเยโฮเชบทำ เมสอที่ โยอทำชนข้อยอทำยรุเจป็ดปภี เยโฮยทำดทำกป็ดททำเนรินกทำรเพสที่อสถทำปนทำเดป็กนนัรนเปป็น
กษนัตรริยศ์ เขทำจทึงระดมควทำมชตวยเหลสอจทำกพวกผยข้นททำแหตงยยดทำหศ์โดยแสวงหทำควทำมจงรนักภนักดภีของพวก
เขทำ พวกเขทำจทึงใหข้คททำสนัตยศ์ปฏริญทำณอยตทำงลนับๆซทึงที่ หลนังจทำกนนัรนเขทำกป็นททำกษนัตรริยศ์ผยข้เปป็นเดป็กนข้อยมทำใหข้
พวกเขทำเหป็น
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เยโฮยทำดทำมหทำปรุโรหริตจทึงประกทำศแผนกทำรดททำเนรินกทำรของตนแกต

คนเหลตทำนภีร และทต่านบนัญชาเขาทนัสิ้งหลายวต่า "นทที่เปกนสริงที่ ททที่ทต่านทนัสิ้งหลายพจึงกระททา คสอหนจึที่งในสามของ
พวกทต่าน ผผเล้ ขล้าเวรวนันสะบาโต ใหล้เฝล้าพระราชวนัง เขทำมอบหมทำยพวกผยข้นททำหนทึที่งในสทำมของพระ
วริหทำรใหข้ทททำหนข้ทำทภีที่ยทำมในทภีที่ๆกษนัตรริยศ์ถยกซตอนตนัวไวข้ในวนันสะบทำโตทภีที่จะมทำถทึง
6 ฝต่ายอทกหนจึที่งในสามประจทาอยผต่ททที่ประตผสผร และอทกหนจึที่งในสามประจทาอยผต่ททที่ประตผขล้างหลนัง
ทหารรนักษาพระองคศ์ ใหล้เฝล้าพระราชวนังเพสที่อปล้องกนันไวล้ ประตยสยรถยกเชสที่อกนันวตทำเปป็นประตยดข้ทำนทริศ
ตะวนันออกของกรรุงเยรยซทำเลป็มซทึที่งนตทำจะเขข้ทำสยตพระวริหทำรไดข้โดยตรง หนทึงที่ ในสทำมของพวกปรุโรหริต
ประจททำพระวริหทำรและคนเลวภีและยทำมเฝข้ทำพระวริหทำรของพวกเขทำถยกสนังที่ ใหข้ประจททำกทำรทภีที่นนันที่ เพสที่อ
รนักษทำควทำมปลอดภนัยททำงเขข้ทำนนัรน สรุดทข้ทำย อภีกหนทึงที่ ในสทำมทภีที่เหลสอจะเฝข้ทำอยยใต นสต วนทภีที่เหลสอของพระ
วริหทำรเองเพสอที่ คอยรนับมสอกนับคณะของนทำงอทำธทำลริยทำหศ์
7 สต่วนทต่านทนัสิ้งหลายอทกสองพวก คสอผผล้ททที่ออกเวรวนันสะบาโต ใหล้เฝล้าพระนริเวศของพระเยโฮ
วาหศ์รอบกษนัตรริยศ์ สองพวกทภีที่วทำต นภีรอทำจเปป็นเวรของคนเลวภีซงทึที่ เขข้ทำเวรและออกเวรในวนันสะบทำโตนนัรน
คนเหลตทำนนัรนทภีอที่ อกเวรจะตข้องไมตกลนับไปบข้ทำน แตตใหข้อยยชต ตวยในกทำรเผชริญหนข้ทำซทึที่งจะเกริดขทึรนนภีร
แผนกทำรของเยโฮยทำดทำมภีดนังนภีร 8 ทต่านทนัสิ้งหลายจงลล้อมกษนัตรริยศ์ไวล้รอบ ทรกคนถสออาวรธของ
ตนไวล้ ผผทล้ ทที่เขล้ามาใกลล้แถวใหล้ประหารชทวริตเสทย จงอยผต่กนับกษนัตรริยเศ์ มสที่อพระองคศ์เสดกจออกและเสดกจ
เขล้า" บรรดทำคนเลวภี พวกปรุโรหริตและยทำมประจททำพระวริหทำรทภีมที่ ทำรวมตนัวกนันจะตข้องอทำรนักขทำรอบกทำย
กษนัตรริยศ์องคศ์นข้อยโดยชนักอทำวรุธออกมทำ คททำทภีแที่ ปลวตทำ แถว (เซเดราหศ์) มภีควทำมหมทำยงตทำยๆวตทำ ‘ขบวน
แถว’ ดนังนนัรนใครกป็ตทำมทภีที่กลข้ทำเขข้ทำมทำใกลข้ขบวนแถวของพวกเขทำจะตข้องถยกฆตทำตทำย พวกเขทำจะตข้อง
เปป็นองครนักษศ์ตริดอทำวรุธและหนตวยครุมข้ กนันสททำหรนับกษนัตรริยศ์องคศ์นข้อย
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นายทนัพนายกองกกไดล้กระททาตามททที่เยโฮยาดาปรโรหริตสนัที่งทรกประการ

ตต่างกกนทาคนของตนททที่จะเขล้าเวรวนันสะบาโต พรล้อมกนับคนททที่จะออกเวรวนันสะบาโตนนัสิ้น มาหาเยโฮ
ยาดาปรโรหริต ในวนันสะบทำโตทภีที่กทำท หนดไวข้นร นัน พวกเลวภี ปรุโรหริตและยทำมประจททำพระวริหทำรกระทททำ

ตทำมทภีที่เยโฮยทำดทำไดข้สนังที่ ไวข้ คนเลวภีทภีที่จะเขข้ทำเวรกป็เขข้ทำรต วมในขบวนแถวของพวกเขทำและพวกทภีที่จะออก
เวรกป็ไมตไดข้กลนับบข้ทำนไป
10 และปรโรหริตกกมอบหอกและโลต่ซงจึที่ อยผต่ในพระวริหารของพระเยโฮวาหศ์ อนันเปกนของ
กษนัตรริยดศ์ าวริดแกต่นายทนัพนายกอง 11 และทหารรนักษาพระองคศ์ถสออาวรธทรกคนยสนประจทาอยผต่ตนัสิ้งแตต่
พระวริหารดล้านขวาไปถจึงพระวริหารดล้านซล้าย รอบแทต่นบผชาและพระวริหารอยผรต่ อบกษนัตรริยศ์ เหป็นไดข้
ชนัดวตทำในระหวตทำงรนัชสมนัยของดทำวริด อทำวรุธยรุทโธปกรณศ์ตตทำงๆถยกยทึดมทำจทำกพวกศนัตรยและถยกถวทำยแกต
พระวริหทำรเพสที่อใชข้ปข้องกนันมนัน เยโฮยทำดทำจทึงจนัดหทำอทำวรุธเหลตทำนภีรใหข้แกตบรรดทำผยข้ทภีที่ตริดตทำมเขทำ จทำกนนัรน
พวกเขทำกป็ตร งนั แนวรนับจทำกปลทำยดข้ทำนหนทึที่งของพระวริหทำรไปจนถทึงปลทำยอภีกดข้ทำนใกลข้ก บนั ดข้ทำนหนข้ทำของ
พระวริหทำรขข้ทำงๆแทตนถวทำยเครสที่องสนัตวบยชทำ พวกเขทำจทึงวทำงแนวรนับลข้อมรอบโยอทำชกษนัตรริยศ์องคศ์นข้อย
ตรงททำงเขข้ทำของพระวริหทำรเอง
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แลล้วทต่านกกนทาโอรสของกษนัตรริยอศ์ อกมาสวมมงกรฎใหล้ และมอบพระ

โอวาทใหล้ และเขาทนัสิ้งหลายตนัสิ้งทต่านไวล้เปกนกษนัตรริยศ์ และไดล้เจริมทต่าน และเขาทนัสิ้งหลายกกตบมสอ พผดวต่า
"ขอกษนัตรริยศ์ทรงพระเจรริญ" ในแสงยทำมเชข้ทำ โยอทำชนข้อยบรุตรของอทำหนัสยทำหศ์กษนัตรริยศ์ผยข้ลตวงลนับไป
แลข้วของยยดทำหศ์ถยกนททำตนัวออกมทำอยตทำงเปป็นททำงกทำร ในพระวริหทำรของพระเจข้ทำ เยโฮยทำดทำมหทำปรุโรหริต
นททำมงกรุฎกษนัตรริยศ์แหตงยยดทำหศ์สวมศภีรษะเขทำและนททำเสนอเขทำพรข้อมกนับพระโอวาท นนันที่ คสอหนนังสสอ
พระรทำชบนัญญนัตริ จทำกนนัรนเยโฮยทำดทำกป็เจริมตนัรงเขทำเปป็นกษนัตรริยศ์เหนสอยยดทำหศ์ จทำกนนัรนกองกททำลนังทภีที่มทำรวม
ตนัวกนันของคนเลวภี พวกปรุโรหริตและทหทำรยทำมประจททำพระวริหทำรกป็ปรบมสอและโหตรข้องวตทำ “ขอ
พระเจข้ทำทรงชตวยกษนัตรริยใศ์ หข้รอด”
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ขณะเดภียวกนัน เมสที่ออาธาลริยาหศ์ทรงสดนับเสทยงทหารรนักษาพระองคศ์

และเสทยงประชาชน พระนางกกเสดกจเขล้าไปหาประชาชนททที่พระวริหารของพระเยโฮวาหศ์ นทำงอทำธทำลริ
ยทำหศ์ผยข้ชนัวที่ รข้ทำยไดข้ยรินเสภียงโหตรข้องของฝยงชนในพระวริหทำร นทำงจทึงบทึที่งเขข้ทำไปในพระวริหทำรเพสที่อดยวทำต เกริด
อะไรขทึรน 14 และเมสที่อพระนางทอดพระเนตร ดผเถริด กษนัตรริยปศ์ ระทนับยสนอยผต่ททที่ขล้างเสาตาม

ธรรมเนทยมประเพณท มทนายทนัพนายกองและพลแตรอยผขต่ ล้างกษนัตรริยศ์ และประชาชนแหต่งแผต่นดรินทนัสิ้ง
สรินสิ้ กกรต่าเรริง และเปต่าแตร พระนางอาธาลริยาหศ์กกฉกท ฉลองพระองคศ์ทรงรล้องวต่า "กบฏ กบฏ"
เหป็นไดข้ชนัดวตทำ มนันเปป็นธรรมเนภียมในยยดทำหศ์ทภีที่วทำต เมสที่อกษนัตรริยศ์เสดป็จเขข้ทำไปในพระวริหทำร เขทำกป็
ตข้องยสนอยยตต รงทภีที่ๆกททำหนดไวข้ขข้ทำงเสทำตข้นหนทึที่ง มนันเปป็นสถทำนทภีขที่ องกษนัตรริยศ์ ขณะทภีที่นทำงอทำธทำลริยทำหศ์บทึที่ง
เขข้ทำไป พวกปรุโรหริตและคนเลวภีกเป็ ปตทำแตรของตนเพสที่อเปป็นกทำรประโคมโหมโรงแดตกษนัตรริยขศ์ ณะทภีที่
ประชทำชนสต งเสภียงเชภียรศ์ นทำงอทำธทำลริยทำหศ์มองออกวตทำกททำลนังเกริดอะไรขทึรน ดข้วยควทำมตกใจและควทำม
หวทำดกลนัว นทำงจทึงรข้องออกมทำวตทำ “กบฏ กบฏ” กระนนัรนนทำงตตทำงหทำกทภีที่เปป็นกบฏ
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แลล้วเยโฮยาดาปรโรหริตกกบญ
นั ชานายทนัพนายกองทนัสิ้งปวง ผผทล้ ทที่ไดล้ตนัสิ้งใหล้

ควบครมกองทนัพวต่า "จงครมพระนางออกมาระหวต่างแถวทหาร ผผใล้ ดตริดตามพระนางไปกกจง
ประหารเสทยดล้วยดาบ" เพราะปรโรหริตกลต่าววต่า "อยต่าใหล้พระนางถผกประหารในพระนริเวศของพระ
เยโฮวาหศ์" เมสที่อไดข้รนับคททำสนังที่ ของเยโฮยทำดทำ พวกทหทำรยทำมประจททำพระวริหทำรจทึงใชข้กทำท ลนังครุมตนัวนทำ
งอทำธทำลริยทำหศ์ออกไปจทำกขบวนแถวเหลตทำนนัรน นอกจทำกนภีร ผยข้ใดกป็ตทำมทภีที่ตริดตทำมนทำงจะตข้องถยกฆตทำตทำย
เชตนกนัน อยตทำงไรกป็ตทำม เยโฮยทำดทำสนังที่ หข้ทำมมริใหข้ทททำใหข้โลหริตตกในพระวริหทำร
ดนังนนัรนทหทำรยทำมประจททำพระวริหทำรจทึง 16 จนับพระนาง และพระนางกกไปตามทางททที่มล้าเขล้า
พระราชวนัง และถผกประหารเสทยททที่นนัที่น รทำชรินภีผยข้ชนัวที่ รข้ทำยคนนภีรถยกลทำกตนัวออกไปนอกพระวริหทำรไปยนัง
สถทำนทภีที่แหตงหนทึงที่ ใกลข้พระรทำชวนังซทึที่งเปป็นทภีๆที่ พวกมข้ทำเขข้ทำ ซทึที่งอทำจเปป็นคอกมข้ทำประจททำพระรทำชวนังและ
นทำงกป็ถยกประหทำรชภีวริตเสภียทภีที่นนันที่
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และเยโฮยาดาไดล้กระททาพนันธสนัญญาระหวต่างพระเยโฮวาหศ์และ

กษนัตรริยแศ์ ละประชาชนวต่า ใหล้เขาเปกนประชาชนของพระเยโฮวาหศ์ และระหวต่างกษนัตรริยกศ์ นับ
ประชาชนดล้วย หลนังจทำกกททำจนัดนทำงอทำธทำลริยทำหศ์รทำชรินภีผยข้ชนัวที่ รข้ทำยออกไปจทำกยยดทำหศ์แลข้ว เยโฮยทำดทำจทึง
ยสนยนันพนันธสนัญญทำระหวตทำงกษนัตรริยศ์กบนั ประชทำชนอภีกครนัรงวตทำพวกเขทำควรเปป็นประชทำชนของพระเย
โฮวทำหศ์ วลภีสรุดทข้ทำยของขข้อนภีรดยเหมสอนจะบตงบอกวตทำกษนัตรริยศ์เองจะตข้องปกครองประชทำชนเหลตทำนภีร
ตทำมพระรทำชบนัญญนัตริของพระเจข้ทำ ดนังนนัรนหลนังจทำกชตวงเวลทำหลทำยปภีของกทำรไมตมภีอริทธริพลตทำมแบบ

พระเจข้ทำในแผตนดรินนนัรนเลยหรสอมภีนข้อย กษนัตรริยศ์องคศ์หนทึที่งกป็ถยกสถทำปนทำขทึรนอภีกซทึที่งจะถวทำยเกภียรตริองคศ์
พระผยข้เปป็นเจข้ทำพระเจข้ทำ
ยริงที่ กวตทำนนัรน 18 ประชาชนทนัสิ้งสรินสิ้ แหต่งแผต่นดรินกกเขล้าไปในนริเวศของพระบาอนัล และพนังนริเวศ
เสทย เขาททาลายแทต่นบผชาและรผปเคารพของพระบาอนัลเสทยเปกนชรินสิ้ ๆ และไดล้ประหารชทวริตมนัทตาน
ปรโรหริตของพระบาอนัลเสทยททที่หนล้าแทต่นบผชา และปรโรหริตกกวางยามไวล้ดผแลพระนริเวศของพระเยโฮ
วาหศ์ เหป็นไดข้ชดนั วตทำนทำงอทำธทำลริยทำหศ์ไดข้สรข้ทำงวริหทำรหลนังหนทึงที่ แดตพระบทำอนัลในใจกลทำงกรรุงเยรยซทำเลป็ม
ดนังนนัรน พวกทหทำรทภีที่จงรนักภนักดภีตตอกษนัตรริยศ์องคศ์ใหมตจงทึ ทททำลทำยวริหทำรพระตตทำงดข้ทำวนภีรและฆตทำปรุโรหริต
ใหญตของมนัน คสอชทำยคนหนทึที่งนทำมวตทำมนัทตทำน
19 และทต่านไดล้นทานายทนัพนายกอง ผผบล้ นังคนับบนัญชากอง ทหารรนักษาพระองคศ์ และ
ประชาชนทนัสิ้งสริสิ้นแหต่งแผต่นดริน และเขาทนัสิ้งหลายไดล้นทากษนัตรริยลศ์ งมาจากพระนริเวศของพระเยโฮวาหศ์
ไปตามทางประตผทหารรนักษาพระองคศ์ไปถจึงพระราชวนัง และพระองคศ์เสดกจประทนับบนพระททที่นนัที่ง
ของกษนัตรริยศ์ หลนังจทำกกททำจนัดทริรงอริทธริพลอนันชนัวที่ รข้ทำยของนทำงอทำธทำลริยทำหศ์และกทำรนนับถสอพระบทำอนัลออก
ไปจทำกแผตนดรินนนัรนแลข้ว เยโฮยทำดทำจทึงพทำโยอทำชกษนัตรริยศ์องคศ์นข้อยออกไปจทำกพระวริหทำร (ซทึที่งเปป็นทภีๆที่
เขทำเคยอทำศนัยอยย)ต ไปยนังพระรทำชวนังของกษนัตรริยศ์ ทภีที่นนันที่ เขทำขทึรนนนังที่ บนบนัลลนังกศ์กษนัตรริยศ์แหตงยยดทำหศ์ เขทำจทึง
ถยกสถทำปนทำเปป็นกษนัตรริยศ์โดยเสรป็จสรรพ
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เหตรุกทำรณศ์อนันนตทำตสที่นเตข้นของบททภีที่แลข้วจทึงถยกเลตทำซทรทำอยตทำงสรรุป

ประชาชนทรกคนแหต่งแผต่นดรินจจึงรต่าเรริง และบล้านเมสองกกสงบเงทยบ และอาธาลริยาหศ์ทรงถผกประหาร
ดล้วยดาบแลล้วททที่พระราชวนัง ประชทำชทำตริยยดทำหศ์จทึงชสที่นชมยรินดภีทภีที่ตนพข้นจทำกกทำรกดขภีที่ของอทำธทำลริยทำหศ์ผยข้
ชนัวที่ รข้ทำย นอกจทำกนภีร เมสอที่ นทำงถยกประหทำรชภีวริตดนังทภีที่หมทำยเหตรุไวข้ขข้ทำงบน กรรุงนนัรนกป็สงบ ไมตมภีใครลรุก
ขทึรนเพสที่อปกปข้องนทำงเลย
21 เมสที่อเยโฮอาชไดล้เรริที่มครอบครองนนัสิ้นมทพระชนมายรเจกดพรรษา แมข้เขทำถยกเรภียกวตทำ เยโฮ
อาชตรงนภีร เขทำกป็ถยกเรภียกดข้วยวตทำโยอทำช ทนัรงในบทตตอไปและในบนันททึกของ 2 พงศทำวดทำรดข้วย
*****

ภนำพรวมของ 2 พงศศ์กษษัตรริยศ์ 12: บทถนัดไปนนบนี้ นันททึกเรสืที่องการซล่อมแซมพระวริหารของพระ
เยโฮวาหศ์ภายใตรู้รนัชสมนัยของโยอาช จากนนันี้นมนบนนั ททึกเกนที่ยวกนับเหตลุการณศ์ระหวล่างโยอาชกนับฮาซา
เอลชาวซนเรนย จากนนันนี้ บทนนนี้ปริดทรู้ายดรู้วยจลุดจบอนันเลวทรามของโยอาช บนันททึกใน 2 พงศาวดาร 24
นนาเสนอรายละเอนยดอนันนล่าเศรรู้าเกนที่ยวกนับชล่วงปนทรู้ายๆของเขา
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ในปทททที่เจกดแหต่งรนัชกาลเยฮผ เยโฮอาชไดล้เรริที่มครอบครอง และพระองคศ์

ทรงปกครองในกรรงเยรผซาเลกมสทที่สบริ ปท พระมารดาของพระองคศ์ทรงพระนามวต่าศริบทยาหศ์ชาวเบเอ
อรศ์เชบา รทำยละเอภียดเพริมที่ เตริมเกภีที่ยวกนับโยอทำชกษนัตรริยศ์องคศ์นอข้ ยถยกหมทำยเหตรุไวข้ เขทำครองรทำชยศ์เปป็น
เวลทำทนัรงสริรนสภีที่สริบปภี มทำรดทำของเขทำเดริมทภีเปป็นคนจทำกเมสองเบเออรศ์เชบทำ
2 และเยโฮอาชทรงกระททาสริที่งททที่ถผกตล้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหศ์ ตลอดรนัชสมนัย
ของพระองคศ์ตามททที่เยโฮยาดาปรโรหริตไดล้สนัที่งสอนพระองคศ์ แมข้เยโฮยทำดทำมหทำปรุโรหริตมริใชตบริดทำของ
เขทำ เขทำกป็ไดข้เลภีรยงดยโยอทำชมทำตนัรงแตตแบเบทำะ เขทำเปป็นผยข้ฝทึกสอนแกตกษนัตรริยศ์องคศ์นข้อยนภีรและในททำง
ปฏริบนัตริแลข้วเขทำกป็เปป็นเหมสอนบริดทำของโยอทำช ทภีที่สททำคนัญคสอคททำกลตทำวทภีวที่ ทำต โยอทำชทททำสริที่งทภีที่ถยกตข้องในสทำย
พระเนตรขององคศ์พระผยข้เปป็นเจข้ทำตลอดระยะเวลทำทภีที่เยโฮยทำดทำยนังมภีชภีวริตอยย ต อยตทำงไรกป็ตทำม ใน 2
พงศทำวดทำร 24:17 มภีบนันททึกเกภีที่ยวกนับควทำมตกตทที่ทำฝตทำยวริญญทำณอยตทำงรวดเรป็วของเขทำหลนังจทำกเยโฮ
ยทำดทำเสภียชภีวริต
นอกจทำกนภีร 3 ถจึงกระนนันสิ้ เขากกยนังมริไดล้รสสิ้อปผชนทยสถานสผ งเอาไป ประชาชนยนังคงถวายสนัตว
บผชา และเผาเครสที่องหอมในปผชนทยสถานสผ งเหลต่านนัสิ้น พระเจข้ทำไดข้ทรงบนัญชทำไวข้อยตทำงชนัดเจนแลข้วใน
พระรทำชบนัญญนัตริวทำต คนอริสรทำเอลจะตข้องถวทำยเครสที่องสนัตวบยชทำแดตพระองคศ์เฉพทำะในสถทำนทภีที่ๆองคศ์
พระผยข้เปป็นเจข้ทำทรงเลสอกเทตทำนนัรน ดยพระรทำชบนัญญนัตริ 12:14, 26 ปยชนภียสถทำนสยงอสที่นๆเปป็นทภีที่สททำหรนับกทำร
นนับถสอรยปเคทำรพของประชทำชทำตริเหลตทำนนัรนทภีที่อยยรต อบตนัวพวกเขทำ พวกมนันเปป็นรยปแบบหนทึที่งของกทำร
ออมชอมซทึที่งนททำไปสยตกทำรนนับถสอรยปเคทำรพทนัรงหมดในเวลทำอนันรวดเรป็ว แมข้โยอทำชสต วนใหญตแลข้วทททำสริที่ง
ทภีที่ถยกตข้องในสมนัยของเยโฮยทำดทำ เขทำกป็ไมตเคยลททำบทำกทภีที่จะกททำจนัดทริรงปยชนภียสถทำนสยงทภีที่หลอกลวงเหลตทำ
นนัรนรอบยยดทำหศ์เลย
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ครทำวนภีรบนันททึกยข้อนกลนับมทำกลตทำวถทึงชตวงปภีแรกๆของรนัชสมนัยของโย

อทำชบข้ทำง แนตนอนวตทำเพรทำะอริทธริพลของเยโฮยทำดทำ เยโฮอทำชจทึงกลตทำวแกตพวกปรุโรหริตวตทำ "เงรินอนันเปกน
ของถวายททที่บรริสรทธริธิ์ทนัสิ้งสริสิ้นซจึที่งเขานทามาในพระนริเวศของพระเยโฮวาหศ์ เงรินททที่เรทยกจากรายบรคคล
คสอเงรินททที่กทาหนดใหล้เสทยตามรายบรคคล และบรรดาเงรินซจึที่งประชาชนถวายดล้วยความสมนัครใจททที่จะ
นทามาไวล้ในพระนริเวศของพระเยโฮวาหศ์
5 ใหล้ปรโรหริตรนับเงรินนนัสิ้นจากหมผต่คนททที่รล้จผ นักกนัน ใหล้เขาซต่อมพระนริเวศตรงททที่ททที่เขาเหกนวต่า
ตล้องการซต่อมแซม" กลตทำวโดยสรรุปกป็คสอ โยอทำชสนังที่ ใหข้เงรินทนัรงหลทำยทภีที่เขข้ทำมทำในพระวริหทำรถยกนททำไป
ใชข้เพสที่อซตอมแซมและบยรณะอทำคทำรของพระวริหทำร เหป็นไดข้ชดนั วตทำมนันตกอยยใต นสภทำพชททำรรุดทรรุดโทรม
ในชตวงรนัชสมนัยของนทำงอทำธทำลริยทำหศ์และกษนัตรริยศ์เหลตทำนนัรนทภีที่ครองรทำชยศ์กตอนนทำง
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แตต่เมสที่อถจึงปทททที่ยทที่สบริ สามแหต่งรนัชกาลกษนัตรริยศ์เยโฮอาชปรากฏวต่า

ปรโรหริตมริไดล้ททาการซต่อมแซมพระนริเวศ หลนังจทำกครองรทำชยศ์มทำเปป็นเวลทำยภีที่สริบสทำมปภี พระวริหทำรกป็ยนัง
ไมตถยกซตอมแซมอยยดต ภี มนันเปป็นทภีที่แนตชนัดวตทำประชทำชนขภีรเหนภียวในกทำรถวทำยทรนัพยศ์หรสอวตทำพวกปรุโรหริต
เอทำเงรินถวทำยไปใชข้เองหรสอไมต อยตทำงหลนังนตทำจะใชตซทึที่งทททำใหข้ประชทำชนหมดควทำมเชสที่อมนันที่ ผลลนัพธศ์กป็
คสอวตทำพระวริหทำรไดข้รนับกทำรซตอมแซมนข้อยมทำก
7 เพราะฉะนนันสิ้ กษนัตรริยศ์เยโฮอาชจจึงตรนัสเรทยกเยโฮยาดาปรโรหริตและปรโรหริตอสที่นๆและตรนัสกนับ
เขาวต่า "ไฉนทต่านจจึงมริไดล้ซต่อมแซมพระนริเวศ เพราะฉะนนันสิ้ บนัดนทอสิ้ ยต่าเกกบเงรินจากคนททที่ทต่านรผล้จนักอทก
ตต่อไปเลย แตต่ใหล้สงต่ ไปเพสที่อการซต่อมแซมพระนริเวศ" ในทภีสที่ รุดกษนัตรริยศ์กสป็ งสนัยวตทำกททำลนังเกริดอะไรขทึรน
อยยแต ละสนังที่ พวกปรุโรหริตใหข้หยรุดรนับเงรินถวทำยใดๆจทำกพระวริหทำร (ซทึที่งปกตริแลข้วพวกเขทำสมควรไดข้รนับ)
แตตเงรินทนัรงหมดจะตข้องถยกนททำไปใชข้ซตอมแซมพระวริหทำร
เพรทำะตกเปป็นผยข้ตข้องสงสนัยในเรสอที่ งกทำรประพฤตริมชริ อบ 8 ปรโรหริตจจึงตกลงวต่าจะไมต่รนับเงริน
จากประชาชนอทก และเขาไมต่ตล้องททาการซต่อมแซมพระนริเวศ พวกเขทำจทึงหยรุดรนับเงรินถวทำยเหลตทำนภีร
อยตทำงไรกป็ตทำม พวกเขทำกป็ไมตซตอมแซมพระวริหทำรเหมสอนกนัน
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แลล้วเยโฮยาดาปรโรหริตนทาหทบมาใบหนจึที่ง เจาะรผ ๆหนจึที่งททที่ฝาหทบนนันสิ้

และตนัสิ้งไวล้ททที่ขล้างๆแทต่นบผชาดล้านขวาเมสที่อเขล้าไปในพระนริเวศของพระเยโฮวาหศ์ และพวกปรโรหริตผผล้ททที่
เฝล้าอยผต่ททที่ธรณทประตผกกนทาเงรินทนัสิ้งหมดซจึที่งเขานทามาในพระนริเวศของพระเยโฮวาหศ์ใสต่ไวล้ในหทบนนันสิ้
แทนทภีที่จะใหข้เงรินถวทำยของพระวริหทำรถยกสต งผตทำนชตองททำงปกตริ เยโฮยทำดทำวทำงหภีบใบหนทึที่งไวข้ขข้ทำงๆ
แทตนถวทำยเครสที่องสนัตวบยชทำทภีที่พระวริหทำรเพสที่อจรุดประสงคศ์ทภีที่ชนัดเจนสททำหรนับกทำรซตอมแซมพระวริหทำร
เงรินทนัรงหมดซทึที่งถยกนททำมทำยนังพระวริหทำรถยกเกป็บไวข้ในหภีบนนัรนตทำมคททำสนังที่ ของมหทำปรุโรหริต
10 และเมสที่อเขาเหกนวต่ามทเงรินในหทบมากแลล้ว ราชเลขาของกษนัตรริยแศ์ ละมหาปรโรหริตมานนับเงริน
และเอาเงรินททที่เขาพบในพระนริเวศของพระเยโฮวาหศ์นนัสิ้นใสต่ถรงมนัดไวล้ ดนังนนัรน ประชทำชนกป็ถวทำยทรนัพยศ์
ดข้วยใจกวข้ทำงขวทำงสททำหรนับกทำรซตอมแซมพระวริหทำร เกรงวตทำจะมภีใครสงสนัยเรสอที่ งควทำมเหมทำะสม เยโฮ
ยทำดทำจทึงนททำเลขทำของกษนัตรริยศ์มทำทททำบนัญชภีเงรินเหลตทำนภีรทภีที่ถยกรนับมทำ
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แลล้วเขาจะมอบเงรินททที่ชนัที่งออกแลล้วนนัสิ้นใสต่มสอของคนงานผผล้ดผแลพระ

นริเวศของพระเยโฮวาหศ์ แลล้วเขาจะจต่ายตต่อใหล้แกต่ชต่างไมล้และชต่างกต่อสรล้าง ผผล้ททางานพระนริเวศของ
พระเยโฮวาหศ์ 12 และใหล้แกต่ชาต่ งกต่อ และชต่างสกนัดหริน ทนัสิ้งจต่ายซสสิ้อตนัวไมล้ และหรินสกนัด ททที่ใชล้ในการ
ซต่อมแซมพระนริเวศของพระเยโฮวาหศ์ และเพสที่อคต่าใชล้จต่ายทนัสิ้งหมดในงานซต่อมแซมพระนริเวศนนันสิ้
หลนังจทำกถยกตรวจนนับอยตทำงเหมทำะสมแลข้ว เงรินเหลตทำนนัรนกป็ถยกจตทำยใหข้แกตเหลตทำหนัวหนข้ทำคนงทำนซทึที่งจตทำย
แกตชตทำงฝภีมสอทนัรงหลทำยตตออภีกทภี นนันที่ คสอ ชตทำงกตอ และชตทำงสกนัดหริน คนเหลตทำนภีรจทึงเรริที่มทททำกทำรซตอมแซม
สต วนตตทำงๆทภีที่จททำเปป็นของพระวริหทำร
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แตต่วต่าเงรินททที่นทามาถวายในพระนริเวศของพระเยโฮวาหศ์นนัสิ้นมริไดล้นทา

ไปใชล้ในการททาอต่างเงริน ตะไกรตนัดไสล้ตะเกทยง ชาม แตร หรสอภาชนะทองคทาใดๆ หรสอภาชนะเงริน 14
เพราะเงรินนนัสิ้นเขาใหล้แกต่คนงานซจึงที่ ททางานซต่อมพระนริเวศของพระเยโฮวาหศ์ แมข้กทำรบยรณะซตอมแซม
อทำคทำรพระวริหทำรจะรรุดหนข้ทำไป ณ จรุดนภีรยนังไมตมภีกทำรทททำอะไรเพสที่อยกระดนับเครสที่องมสอเครสที่องใชข้ตตทำงๆทภีที่
ถยกใชข้สททำหรนับกทำรปรนนริบนัตริเลย งทำนซตอมแซมนภีรมตงรุ เนข้นเฉพทำะสต วนโครงสรข้ทำงเทตทำนนัรน
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และเขามริไดล้ขอบนัญชทจากคนททที่เขามอบเงรินใสต่ในมสอไหล้เอาไปจต่ายแกต่

คนงาน เพราะวต่าเขาปฏริบนัตริงานดล้วยความสนัตยศ์ซอสที่ ตข้องขอชมบรรดทำผยข้กทำท กนับดยแลงทำนบยรณะ
ซตอมแซมนภีรทภีที่พวกเขทำประพฤตริตนัวในแบบทภีพที่ วกเขทำไดข้รบนั ควทำมไวข้วทำงใจเตป็มทภีที่ ในฐทำนะคททำพยทำน
หนทึที่งแกตคนทรุกยรุคสมนัย “พวกเขทำปฏริบนัตริงทำนดข้วยควทำมสนัตยศ์ซสที่อ” ควทำมซสที่อสนัตยศ์อยตทำงหมดจดเปป็น
อนัญมณภีทภีที่หทำยทำกอยตทำงแทข้จรริง
ขณะเดภียวกนัน 16 เงรินททที่ไดล้จากการไถต่การละเมริด และเงรินททที่ไดล้จากการไถต่บาป มริไดล้นทามาไวล้
ในพระนริเวศของพระเยโฮวาหศ์ เงรินนนัสิ้นเปกนของปรโรหริต ตทำมทภีมที่ ภีบนัญญนัตริไวข้ในพระรทำชบนัญญนัตริของ
โมเสส เงรินตตทำงๆทภีถที่ ยกนททำมทำยนังพระวริหทำรสททำหรนับเครสอที่ งบยชทำไถตกทำรละเมริดและเครสที่องบยชทำไถตบทำป
ตตทำงๆตกเปป็นของพวกปรุโรหริตสททำหรนับกทำรเลภีรยงชภีพของพวกเขทำ เหป็นไดข้ชนัดวตทำเงรินนภีรถยกนททำมทำยนังพระ
วริหทำรโดยคนเหลตทำนนัรนทภีที่อทำศนัยอยยหต ตทำงไกลเพสที่อซสรอปศรุสนัตวศ์สททำหรนับเปป็นเครสที่องสนัตวบยชทำ เงรินสต วนทภีที่
เหลสอกลทำยเปป็นของพวกปรุโรหริต
2 พกษ 12:17-18

แลล้วคราวนนันสิ้ ฮาซาเอลกษนัตรริยศ์แหต่งซทเรทยไดล้ยกขจึสิ้นไปสผรล้ บกนับเมสอ

งกนัทและยจึดเมสองนนัสิ้นไดล้ แตต่เมสที่อฮาซาเอลมรต่งพระพนักตรศ์จะไปตทกรรงเยรผ ซาเลกม บนันททึกใน 2
พงศทำวดทำร 24:23-24 กลตทำวชนัดเจนวตทำเหตรุกทำรณศ์นร ภีเกริดขทึรนหลนังจทำกกทำรสริรนชภีวริตของเยโฮยทำดทำและ
กทำรปฏริบนัตริทภีที่ทรยศซทึที่งโยอทำชกระทททำตตอเศคทำรริยทำหศ์บรุตรของเยโฮยทำดทำ นอกจทำกนภีร มนันเปป็น ณ เวลทำนภีร
เองทภีโที่ ยอทำชยอมใหข้ประชทำชทำตรินร ภีไถลกลนับไปหทำกทำรนนับถสอรยปเคทำรพ ดย 2 พงศทำวดทำร 24:17-19 ดนัง
นนัรนพระเจข้ทำจทึงทรงเรริที่มตภีสอนยยดทำหศ์ กทำรรรุกรทำนโดยฮทำซทำเอลแหตงซภีเรภียเหป็นไดข้ชนัดวตทำเปป็นโดย
พระหนัตถศ์ของพระเจข้ทำ เมสองกนัทอยยทต ทำงทริศตะวนันตกตลอดแนวชทำยฝนัที่งของทะเลเมดริเตอรศ์เรเนภียน คน
ซภีเรภียจทึงมภีเยรยซทำเลป็มอยยใต นกททำมสอ
ดนังนนัรน 18 เยโฮอาชกษนัตรริยแศ์ หต่งยผดาหศ์ทรงนทาเอาสต่วนศนักดริธิ์สริทธริธิ์ทนัสิ้งหมดททที่เยโฮชาฟนัท และเย
โฮรนัม และอาหนัสยาหศ์บรรพบรรรษของพระองคศ์ กษนัตรริยแศ์ หต่งยผดาหศ์ถวายไวล้นนัสิ้น และสต่วนศนักดริสธิ์ ริทธริธิ์
ของพระองคศ์เอง และทองคทาทนัสิ้งหมดททที่พบในคลนังพระนริเวศของพระเยโฮวาหศ์ และของสทานนัก

พระราชวนัง และสต่งสริที่งเหลต่านทสิ้ไปกทานนัลฮาซาเอลกษนัตรริยศ์แหต่งซทเรทย แลล้วฮาซาเอลกกถอยทนัพจากกรรง
เยรผ ซาเลกม
เพรทำะตกอยยใต นสภทำพจนตรอก โยอทำชจทึงปลข้นคลนังทรนัพยศ์ของพระวริหทำรและพระรทำชวนัง
เพสที่อจตทำยใหข้แกตฮทำซทำเอล หลนังจทำกไดข้รนับสรินบนนนัรนแลข้ว ฮทำซทำเอลกป็ถอยทนัพไป เหป็นไดข้ชดนั วตทำ
พระหนัตถศ์ของพระเจข้ทำมริไดข้อยยบต นโยอทำชอภีกตตอไปแลข้ว
2 พกษ 12:19

สต่วนพระราชกริจนอกนนัสิ้นของโยอาช และบรรดาสริงที่ ซจึที่งพระองคศ์

ทรงกระททา มริไดล้บนันทจึกไวล้ในหนนังสสอพงศาวดารแหต่งกษนัตรริยปศ์ ระเทศยผดาหศ์หรสอ เหป็นไดข้ชดนั วตทำนภีที่
หมทำยถทึง 2 พงศทำวดทำร 24:1-27
2 พกษ 12:20-21

ขล้าราชการของพระองคศ์ลรกขจึนสิ้ กระททาการทรยศและประหารโย

อาชเสทยในวนังมริลโลตามทางททที่ลงไปยนังสริลลา 21 คสอโยซาคารศ์บรตรชายชริเมอนัท และเยโฮซาบาดบรตร
ชายโชเมอรศ์ ขล้าราชการของพระองคศ์ไดล้ประหารพระองคศ์ พระองคศ์จจึงสริสิ้นพระชนมศ์ และเขาฝนังไวล้
กนับบรรพบรรรษของพระองคศ์ในนครดาวริด และอามาซริยาหศ์โอรสของพระองคศ์ไดล้ขจึสิ้นครองแทน
บนันททึกของ 2 พงศทำวดทำร 24:25-27 หมทำยเหตรุวทำต กทำรกบฏเพสที่อลข้มลข้ทำงโยอทำชเปป็นเพรทำะกทำร
ประพฤตริทรยศของเขทำทภีที่กระทททำตตอเศคทำรริยทำหศ์บรุตรชทำยของเยโฮยทำดทำ แมข้โยอทำชเปป็นกษนัตรริยศ์ทภีที่ดภีมทำ
ตลอดเพรทำะอริทธริพลของเยโฮยทำดทำมหทำปรุโรหริต แตตหลนังจทำกนนัรนเขทำกป็กลนับสนัตยศ์ไปอยตทำงรวดเรป็ว
พระพรของพระเจข้ทำถยกนททำออกไปและมนันอทำจเปป็นกทำรทรงจนัดเตรภียมของพระเจข้ทำทภีที่โยอทำชถยกถอด
จทำกบนัลลนังกศ์ของเขทำอยตทำงนตทำอนัปยศ หลนังจทำกเขทำถยกฝนังศพแลข้ว อทำมทำซริยทำหศ์บรุตรชทำยของเขทำกป็ขร ทึน
ครองรทำชยศ์ตตอ
*****
ภนำพรวมของ 2 พงศศ์กษษัตรริยศ์ 13: บทถนัดไปนนขนี้ อง 2 พงศศ์กษนัตรริยศ์นนาเสนอความเปป็นมาของ
เยโฮอาหาสผรรู้ปกครองเหนสืออริสราเอลตามมาดรู้วยการครองราชยศ์ของเยโฮอาช (หรสือโยอาช) บลุตร
ชายของเขา จากนนันี้นเหตลุการณศ์ตล่างๆทนที่เกริดขทึนนี้ รอบๆการเสนยชนวริตของเอลนชาถรกบนันททึกไวรู้
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ครทำวนภีรจรุดสนใจของขข้อควทำมนภีรเปลภีที่ยนจทำกยยดทำหศ์กลนับมทำยนัง

อริสรทำเอล กษนัตรริยศ์องคศ์ถนัดมทำของอทำณทำจนักรฝตทำยเหนสอถยกอข้ทำงอริงเทภียบกนับรนัชสมนัยของกษนัตรริยศ์แหตงยย
ดทำหศ์ ในปทททที่ยสทที่ บริ สามแหต่งรนัชกาลโยอาชโอรสของอาหนัสยาหศ์กษนัตรริยศ์แหต่งยผดาหศ์ เยโฮอาหาสโอรส
ของเยฮผไดล้เรริที่มครอบครองเหนสออริสราเอลในสะมาเรทย และทรงครอบครองอยผต่สบริ เจกดปท
ดนังนนัรนในปภีทภีที่ยภีที่สริบสทำมของโยอทำชกษนัตรริยศ์แหตงยยดทำหศ์ เยโฮอทำหทำสไดข้ขร ทึนครองรทำชบนัลลนังกศ์
แหตงอริสรทำเอล ดนังทภีที่หมทำยเหตรุไวข้ เขทำเปป็นบรุตรของเยฮย นภีที่เปป็นปภีเดภียวกนับทภีที่โยอทำชบยรณะพระวริหทำรใน
เยรยซทำเลป็ม ดย 2 พงศศ์กษนัตรริยศ์ 12:6 John Gill ตนัรงขข้อสนังเกตเหลตทำนภีร “ขณะทภีที่โยอทำชเรริที่มครองรทำชยศ์ในปภี
ทภีที่เจป็ดของเยฮย และเยฮยครองรทำชยศ์เพภียงยภีสที่ ริบแปดปภีเทตทำนนัรน 2 พงศศ์กษนัตรริยศ์ 10:36 และ 2 พงศศ์กษนัตรริยศ์
12:1 นภีที่อทำจเปป็นแคตปภีทภีที่ยภีที่สริบเอป็ดของโยอทำชเทตทำนนัรน เพสที่อจะดยวทำต เปป็นตนัวเลขไหนกนันแนต โยอทำชเรริที่ม
ครองรทำชยศ์ในเรริที่มตข้นปภีทภีที่เจป็ดของเยฮย และเยโฮอทำหทำสเรริที่มตข้นครองรทำชยศ์ในเรริที่มตข้นปภีทภีที่ยสภีที่ ริบสทำม
ของโยอทำช ตทำมทภีที่นนักอธริบทำยพระคนัมภภีรศ์ชทำวยริวไดข้ตรนังขข้อสนังเกตไวข้” ดนังทภีที่หมทำยเหตรุไวข้ ไมตมภีควทำมขนัด
แยข้งกนันในรทำยละเอภียดตตทำงๆของพระคนัมภภีรศ์
นตทำเสภียดทำยทภีที่เยโฮอทำหทำส 2 ทรงกระททาสริที่งททที่ชนัที่วชล้าในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหศ์ และ
กระททาตามบาปทนัสิ้งหลายของเยโรโบอนัมบรตรชายเนบนัท ซจึงที่ พระองคศ์ไดล้ทรงกระททาใหล้อริสราเอล
ททาบาปดล้วย พระองคศ์หาไดล้พรากจากสริที่งเหลต่านนัสิ้นไมต่ ควทำมบทำปเหลตทำนนัรนของเยโรโบอนัมคสอ รยป
ลยกวนัวทองคททำทนัรงสองนนัรนทภีที่ถยกตนัรงไวข้ทภีที่เมสองเบธเอลและเมสองดทำน เยโฮอทำหทำสสสบสทำนสริที่งทภีที่นตทำ
สะอริดสะเอภียนนนัรนตตอไป ดข้วยเหตรุนร ภี 3 พระพริโรธของพระเยโฮวาหศ์กกพลรต่งขจึสิ้นตต่ออริสราเอล และ
พระองคศ์ทรงมอบเขาทนัสิ้งหลายไวล้ในมสอของฮาซาเอลกษนัตรริยแศ์ หต่งซทเรทย และในมสอของเบนฮาดนัด
โอรสของฮาซาเอลเนสองๆ พระเจข้ทำทรงตภีสอนประชทำชนของพระองคศ์เพสที่อดทึงพวกเขทำกลนับมทำหทำ
พระองคศ์เอง ในกรณภีนร ภี มนันเปป็นโดยททำงควทำมตกตทที่ทำททำงเศรษฐกริจซทึที่งถยกทททำใหข้เกริดขทึรนโดยซภีเรภีย
เพสที่อนบข้ทำนรทำยหนทึที่งทภีที่เปป็นปฏริปนักษศ์
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ตข้องขอชมเขทำทภีที่เยโฮอาหาสไดล้วริงวอนพระเยโฮวาหศ์ และพระเยโฮ

วาหศ์ทรงสดนับทต่าน เพราะพระองคศ์ทรงเหกนการบทบบนังคนับอริสราเอล คสอททที่กษนัตรริยแศ์ หต่งซทเรทยบทบ

บนังคนับเขาอยต่างไร คททำฮภีบรยทภีที่แปลวตทำ การบทบบนังคนับ (ลาชนัทสศ์) มภีควทำมหมทำยดข้วยวตทำ ‘ควทำมทรุกขศ์
ลททำบทำก’ หรสอ ‘แรงกดดนัน’ เพรทำะกทำรตภีสอนของพระเจข้ทำผตทำนททำงคนซภีเรภีย เยโฮอทำหทำสจทึงวริงวอน
องคศ์พระผยข้เปป็นเจข้ทำเปป็นครนัรงแรกในชภีวริตของเขทำ นภีที่บอกเปป็นนนัยถทึงกทำรกลนับใจใหมตและพระเจข้ทำใน
พระเมตตทำของพระองคศ์จงทึ ทรงสดนับฟนังคททำอธริษฐทำนของเยโฮอทำหทำส
2 พกษ 13:5-6

สองขข้อถนัดไปนภีรเปป็นเนสรอหทำแทรกดนังทภีที่บอกไวข้ในวงเลป็บ (เพราะฉะ

นนัสิ้นพระเยโฮวาหศ์ทรงประทานผผล้ชต่วยผผหล้ นจึที่งแกต่อริสราเอล เขาจจึงรอดพล้นจากมสอคนซทเรทย และ
ประชาชนอริสราเอลกกอาศนัยอยผใต่ นเตกนทศ์เขาอยต่างเดริม 6 ถจึงกระนนัสิ้นเขากกมริไดล้พรากจากบาปทนัสิ้งหลาย
ของราชวงศศ์เยโรโบอนัม ซจึที่งพระองคศ์ทรงกระททาใหล้อริสราเอลททาดล้วย แตต่ทรงดทาเนรินในบาปนนัสิ้น และ
เสารผ ปเคารพกกยงนั คงอยผต่ในสะมาเรทยดล้วย) คททำทภีที่แปลวตทำ ผผชล้ ต่วย (ยาชา) มภีควทำมหมทำยไดข้ดวข้ ยวตทำ ‘ผยชข้ ตวย
ใหข้พข้น’ แมข้มริไดข้หมทำยเหตรุไวข้อยตทำงชนัดแจข้ง ผยข้ชตวยคนนนัรนกป็ถยกเชสที่อกนันวตทำเปป็น เยโฮอทำช บรุตรชทำยของ
เยโฮอทำหทำส ดนังทภีที่หมทำยเหตรุไวข้ในขข้อ 25 หรสอในอภีกแงตหนทึงที่ มนันอทำจเปป็นบรุคคลๆหนทึที่งทภีไที่ มตไดข้ถยก
ระบรุชสที่อไวข้ อยตทำงไรกป็ตทำม บรริบททภีที่ใหญตกวตทำดยเหมสอนจะบอกเปป็นนนัยวตทำผยข้ชตวยคนนภีรจรริงๆแลข้วคสอ เย
โฮอทำช พระเจข้ทำจทึงประททำนกทำรชตวยใหข้พนข้ แกตประชทำชนของพระองคศ์และพวกเขทำกป็อทำศนัยอยยอต ยตทำง
สงบสรุขเหมสอนในสมนัยแรกๆ อยตทำงไรกป็ตทำมนตทำเศรข้ทำทภีที่วทำต อทำณทำจนักรฝตทำยเหนสอยนังคงดสรอดทึงในกทำร
ปลตอยใหข้รยปลยกวนัวทองคททำทนัรงสองนนัรนอยยทต ภีที่เมสองดทำนและเมสองเบธเอลตตอไปเชตนเดภียวกนับเสทำรยป
เคทำรพทภีที่กรรุงสะมทำเรภีย
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ขข้อควทำมนภีรจทึงวกกลนับมทำกลตทำวตตอจทำกทภีที่คข้ทำงไวข้ในขข้อ 4 เพราะมริไดล้

เหลสอกองทนัพไวล้ใหล้เยโฮอาหาสเกรินกวต่าทหารมล้าหล้าสริบคน และรถรบสริบคนัน และทหารราบหนจึงที่
หมสที่นคน เพราะกษนัตรริยแศ์ หต่งซทเรทยไดล้ททาลายเขาทนัสิ้งหลายเสทย ททาใหล้เหมสอนละอองเวลานวดขล้าว
ควทำมหมทำยตรงนภีรกคป็ สอวตทำกษนัตรริยศ์แหตงซภีเรภียในชตวงทภีที่เขทำกดขภีที่บนังคนับคนอริสรทำเอลไดข้เหลสอทริรงใหข้พวก
เขทำแคตทหทำรมข้ทำหข้ทำสริบคน รถรบสริบคนัน และกองทนัพทภีมที่ ภีทหทำรรทำบเพภียง 10,000 คน ดข้วยกทำรทรง
อนรุญทำตของพระเจข้ทำ ซภีเรภียไดข้ทททำลทำยอริสรทำเอลจนเกสอบสริรนซทำกโดยทริรงพวกเขทำใหข้เปป็นเหมสอน
ละอองเวลทำนวดขข้ทำว ดย เพลงสดรุดภี 1:4
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สต่วนพระราชกริจนอกนนัสิ้นของเยโฮอาหาส และบรรดาสริงที่ ซจึที่ง

พระองคศ์ทรงกระททา และยรทธพลนังของพระองคศ์ มริไดล้บนันทจึกไวล้ในหนนังสสอพงศาวดารแหต่งกษนัตรริยศ์
ประเทศอริสราเอลหรสอ 9 และเยโฮอาหาสทรงลต่วงหลนับไปอยผต่กนับบรรพบรรรษของพระองคศ์ และเขา
ฝนังไวล้ในสะมาเรทย และโยอาชโอรสของพระองคศ์ขจึสิ้นครองแทนพระองคศ์ รนัชกทำลของเยโฮอทำหทำสทภีที่
ปกครองเหนสออทำณทำจนักรฝตทำยเหนสอจทึงถยกสรรุปยตอโดยหมทำยเหตรุวทำต โยอทำช (หรสอเยโฮอทำช) บรุตรของ
เขทำขทึรนครองรทำชบนัลลนังกศ์หลนังจทำกเขทำเสภียชภีวริต
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กทำรครองรทำชยศ์ของเยโฮอทำชเหนสออทำณทำจนักรฝตทำยเหนสอจทึงถยก

พรรณนทำถทึงอยตทำงเผป็ดรข้อน ในปทททที่สามสริบเจกดแหต่งรนัชกาลโยอาชกษนัตรริยศ์แหต่งยผดาหศ์ เยโฮอาชโอรสเย
โฮอาหาสไดล้เรริที่มครอบครองเหนสออริสราเอลในสะมาเรทย และพระองคศ์ทรงครอบครองสริบหกปท
11 พระองคศ์ทรงกระททาสริที่งททที่ชนัที่วรล้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหศ์ พระองคศ์มริไดล้พรากจาก
บรรดาบาปของเยโรโบอนัมบรตรชายเนบนัท ซจึที่งพระองคศ์ทรงกระททาใหล้อริสราเอลททาดล้วย แตต่พระองคศ์
ทรงดทาเนรินในบาปนนันสิ้
เพรทำะวตทำกษนัตรริยศ์ทคภีที่ รองรทำชยศ์อยยใต นยยดทำหศ์ขณะนภีรกชป็ สที่อโยอทำชเชตนกนัน ผยข้เขภียนทตทำนนภีรจทึงเรภียก
กษนัตรริยศ์แหตงอริสรทำเอลวตทำเยโฮอทำชแมข้วทำต เขทำเปป็นทภีที่รจยข้ นักในชสที่อโยอทำชเหมสอนกนัน เชตนเดภียวกนับเหลตทำ
บรรพบรุรรุษของเขทำ เขทำกป็ไมตยอมกททำจนัดทริรงรยปลยกวนัวทองคททำทนัรงสองนนัรน ซทึงที่ เปป็นควทำมบทำปของเยโรโบ
อนัมไปเสภียจทำกอริสรทำเอล เชตนเดภียวกนับกษนัตรริยศ์เหลตทำนนัรนทภีที่มทำกตอนเขทำ เขทำดททำเนรินในกทำรนตทำ
สะอริดสะเอภียนนนัรนเชตนกนัน
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คททำจทำรทึกบนปข้ทำยหลรุมศพของเยโฮอทำชจทึงถยกหมทำยเหตรุไวข้ สต่วนพระ

ราชกริจนอกนนันสิ้ ของโยอาช และบรรดาสริที่งซจึงที่ พระองคศ์ทรงกระททา และยรทธพลนังซจึที่งพระองคศ์ทรงสผล้
รบกนับอามาซริยาหศ์กษนัตรริยแศ์ หต่งยผดาหศ์ มริไดล้บนันทจึกไวล้ในหนนังสสอพงศาวดารแหต่งกษนัตรริยปศ์ ระเทศ
อริสราเอลหรสอ อภีกครนัรงทภีที่หนนังสสอพงศทำวดทำรแหตงกษนัตรริยศ์ประเทศอริสรทำเอลหมทำยถทึงหนนังสสอ
ประวนัตริศทำสตรศ์ทภีที่ไมตไดข้รนับกทำรดลใจซทึที่งสยญหทำยไปหมดแลข้ว วลภีทภีที่กลตทำววตทำเขทำตตอสยข้กบนั อทำมทำซริยทำหศ์
กษนัตรริยศ์แหตงยยดทำหศ์จะถยกพรรณนทำถทึงในบทถนัดไป 13 โยอาชจจึงทรงลต่วงหลนับไปอยผต่กนับบรรพบรรรษ

ของพระองคศ์ และเยโรโบอนัมทรงประทนับบนบนัลลนังกศ์ของพระองคศ์ และเขาฝนังพระศพโยอาชไวล้ใน
สะมาเรทยกนับกษนัตรริยแศ์ หต่งอริสราเอล โยอาชทภีวที่ ทำต นภีรคสอ เยโฮอาชแหตงอทำณทำจนักรฝตทำยเหนสอ พอเขทำสริรน
ชภีวริต เยโรโบอนัมทภีสที่ องบรุตรของเขทำกป็ขร นทึ ครองรทำชบนัลลนังกศ์แหตงอทำณทำจนักรฝตทำยเหนสอ
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ครทำวนภีรเรสที่องเลตทำวกกลนับมทำยนังชภีวริตของเอลภีชทำและชตวงวนันทข้ทำยๆของ

เขทำ เมสที่อเอลทชาลล้มปต่วยดล้วยโรคททที่ทต่านจะตล้องสริสิ้นชทวริต โยอาชกษนัตรริยศ์แหต่งอริสราเอลไดล้เสดกจลงไปหา
ทต่าน และกนันแสงตต่อหนล้าทต่าน ตรนัสวต่า "โอ บริดาของขล้า บริดาของขล้า ราชรถของอริสราเอล และพล
มล้าของประเทศ" เมสอที่ ไดข้ยรินขตทำวเรสที่องควทำมเจป็บปตวยทภีที่ทททำใหข้ถทึงตทำยของเอลภีชทำ โยอทำชกษนัตรริยศ์แหตง
อริสรทำเอลกป็มทำหทำเขทำและรข้องไหข้ กทำรทภีที่เขทำเรภียกเอลภีชทำวตทำบริดทำและ “รทำชรถของอริสรทำเอล และพลมข้ทำ
ของประเทศ” กป็ทททำใหข้นทึกถทึงวนันนนัรนทภีที่เอลภีชทำไดข้เหป็นกทำรถยกรนับขทึรนของเอลภียทำหศ์ขร นทึ ไปยนังสวรรคศ์
แนตนอนวตทำถข้อยคททำนนัรนไดข้มทำถทึงโยอทำช ดย 2 พงศศ์กษนัตรริยศ์ 2:12 แมข้มริไดข้อยยเต พสที่อองคศ์พระผยข้เปป็นเจข้ทำอยตทำง
แนตนอน โยอทำชกป็ยนังดยออกถทึงพระพรฝตทำยวริญญทำณและฤทธริธเดชของพระเจข้ทำทภีที่มอภี ยยใต นตนัวผยพข้ ยทำกรณศ์
ของพระองคศ์ กทำรเสภียชภีวตริ ของเขทำจะเปป็นควทำมสยญเสภียตตอทรนัพยทำกรของชทำตริและโยอทำชกป็ทรทำบดภี
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ขณะทภีที่เอลภีชทำนอนปตวยใกลข้ตทำยอยยนต ร นัน เขทำกป็กลตทำวแกตโยอทำชผยข้เปป็น

กษนัตรริยศ์ และเอลทชาทผลพระองคศ์วต่า "ขอทรงเอาคนันธนผและลผกธนผมา" พระองคศ์จจึงทรงเอาคนันธนผ
และลผกธนผมา 16 แลล้วทต่านทผลกษนัตรริยแศ์ หต่งอริสราเอลวต่า "ขอทรงหยริบธนผ" และพระองคศ์ทรงหยริบ
มา และเอลทชาเอามสอของตนวางบนพระหนัตถศ์ของกษนัตรริยศ์ 17 และทต่านทผลวต่า "ขอทรงเปริด
หนล้าตต่างดล้านตะวนันออก" และพระองคศ์ทรงเปริด แลล้วเอลทชาทผลวต่า "ขอทรงยริง" และพระองคศ์กก
ทรงยริง และทต่านทผลวต่า "ลผกธนผแหต่งการชต่วยใหล้รอดพล้นของพระเยโฮวาหศ์ ลผกธนผแหต่งการชต่วยใหล้
รอดพล้นจากซทเรทย เพราะพระองคศ์จะทรงตต่อสผล้กนับคนซทเรทยททที่อาเฟก จนกวต่าพระองคศ์จะทรงกระททา
ใหล้เขาสรินสิ้ ไป"
ในบทเรภียนทภีที่ใชข้วนัตถรุเพสอที่ แสดงใหข้เหป็นภทำพ เอลภีชทำวทำงมสอของตนบนมสอของโยอทำชขณะทภีที่
เขทำยริงธนยดอกหนทึงที่ ไปททำงทริศตะวนันออกตทำมทภีที่ไดข้รบนั สนังที่ เขทำจทึงประกทำศวตทำโดยพระเยโฮวทำหศ์
อริสรทำเอลจะถยกชตวยใหข้พข้นจทำกกทำรบภีบบนังคนับของซภีเรภียดนังทภีหที่ มทำยเหตรุไวข้ในขข้อ 4 วลภีทภีที่กลตทำววตทำ

อริสรทำเอลตภีคนซภีเรภียทภีที่อทำเฟกอทำจหมทำยควทำมวตทำซภีเรภียถยกตภีเหมสือนทภีที่อทำเฟกตอนทภีที่อทำหนับทททำใหข้คน
ซภีเรภียแตกกระเจริงไปเมสอที่ หลทำยปภีกตอนหนข้ทำนนัรน บรริบททภีที่ตทำมมทำจะสนนับสนรุนแนวคริดนภีร ดย 1 พงศศ์
กษนัตรริยศ์ 20:26-30 ดนังทภีที่จะถยกหมทำยเหตรุไวข้ตอนทข้ทำยของบทนภีร อริสรทำเอลภทำยใตข้โยอทำช (เยโฮอทำช)
ทททำใหข้ซภีเรภียพตทำยแพข้ไปจรริงๆสทำมครนัรง ดย 2 พงศศ์กษนัตรริยศ์ 13:25
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นอกจทำกนภีร เอลภีชทำยนังสนังที่ โยอทำชวตทำ "ขอทรงหยริบลผกธนผ" และ

พระองคศ์ทรงหยริบมนัน และทต่านทผลกษนัตรริยศ์แหต่งอริสราเอลวต่า "เอาลผกธนผตทพนสสิ้ ดริน" และพระองคศ์
ทรงตทสามครนัสิ้งแลล้วทรงหยรดเสทย 19 แลล้วคนแหต่งพระเจล้ากกโกรธพระองคศ์ และทผลวต่า "พระองคศ์ควร
จะไดล้ตทสนักหล้าหรสอหกครนัสิ้ง แลล้วพระองคศ์จะไดล้ตทซทเรทยจนกวต่าพระองคศ์จะทรงกระททาใหล้เขาสริสิ้นไป
แตต่บนัดนทสิ้พระองคศ์จะตทซทเรทยไดล้เพทยงสามครนัสิ้งเทต่านนัสิ้น" บทเรภียนทภีที่ใชข้วตนั ถรุนร ภีนตทำจะชนัดเจนตตอโยอทำช
แลข้วจทำกควทำมเหป็นกตอนหนข้ทำนภีรของเอลภีชทำ ดนังนนัรนเมสที่อเขทำถยกสนังที่ ใหข้ตภีพรสนดรินสทำมครนัรง เขทำกป็ทททำแคตนร นัน
อยตทำงไรกป็ตทำม เอลภีชทำตททำหนริเขทำทภีที่ไมตตภีเยอะกวตทำนภีร โดยบตงบอกวตทำเขทำจะทททำใหข้คนซภีเรภียพตทำยแพข้ไป
มทำกกวตทำนภีรกยป็ นังไดข้
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ดนังนนัรน และเอลทชาสรินสิ้ ชทวริต เขากกฝนังไวล้ ฝต่ายหมผต่คนโมอนับเคยปลล้น

แผต่นดรินนนัสิ้นในฤดผแลล้ง 21 อยผมต่ าเมสที่อเขากทาลนังสต่งศพคนหนจึที่งไป ดผเถริด เขาเหกนโจรหมผต่หนจึที่ง เขาจจึง
โยนศพชายคนนนัสิ้นลงไปในอรโมงคศ์ของเอลทชา พอศพชายคนนนัสิ้นลงไปแตะตล้องกระดผกของเอลทชา
เขากกคสนชทวริตลรกขจึนสิ้ ยสน ประเพณภียริวเชสที่อวตทำเอลภีชทำถยกฝนังไวข้ทภีที่กรรุงสะมทำเรภีย แมข้บทำงคนเชสที่อวตทำเขทำถยกฝนัง
ไวข้ทภีที่ภเย ขทำคทำรเมลกนับเอลภียทำหศ์ ไมตวทำต กรณภีใด กป็มภีบนันททึกเกภีที่ยวกนับกทำรอนัศจรรยศ์ของพระเจข้ทำทภีที่ทรง
กระทททำผตทำนเอลภีชทำแมข้หลนังจทำกทภีที่เขทำตทำยแลข้ว John Gill กลตทำววตทำตทำมลททำดนับเวลทำกตอนหลนังของยริว เขทำ
ตทำยในปภีทภีที่สริบของโยอทำชและเขทำพยทำกรณศ์นทำนกวตทำหกสริบปภี
กทำรปลข้นของคนซภีเรภียเกริดขทึรนในฤดยใบไมข้ผลริซทึที่งเปป็นกทำรเรริที่มตข้นปภีใหมตในแผตนดรินอริสรทำเอล
แมข้ไมตมภีบนนั ททึกททำงพระคนัมภภีรศ์ทภีที่สนนับสนรุนเรสอที่ งนนัรน ประเพณภียริวกป็อข้ทำงวตทำชทำยคนนนัรนทภีที่ถยกชรุบใหข้เปป็น
ขทึรนคสอ ชนัลลยมสทำมภีของนทำงฮรุลดทำหศ์ผยข้พยทำกรณศ์หญริงซทึที่งอข้ทำงกนันวตทำมภีชภีวริตอยยหต ลทำยปภีนนับจทำกนนัรน
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บทนภีรจงทึ ถยกสรรุปในหลทำยขข้อตตอไปนภีร ฝต่ายฮาซาเอลกษนัตรริยแศ์ หต่ง

ซทเรทยไดล้บบท บนังคนับคนอริสราเอลอยผตต่ ลอดรนัชกาลของเยโฮอาหาส 23 แตต่พระเยโฮวาหศ์ทรงพระ
กรรณาตต่อเขา และทรงเมตตาเขา และพระองคศ์ทรงหนันมาทางเขาเพราะพนันธสนัญญาของพระองคศ์
กนับอนับราฮนัม อริสอนัค และยาโคบ และจะไมต่ทรงททาลายเขาหรสอทอดทริสิ้งเขาเสทยใหล้พล้นพระพนักตรศ์จน
บนัดนทสิ้ แมข้พระเจข้ทำไดข้ทรงอนรุญทำตและถทึงขนทำดสต งคนซภีเรภียมทำยทที่ทำยภีคนอริสรทำเอลในททำงทหทำรและททำง
เศรษฐกริจเพรทำะควทำมบทำปของพวกเขทำ พระองคศ์กยป็ นังทรงเปภีที่ยมดข้วยพระกรรุณทำตตอพวกเขทำ ในควทำม
กรรุณทำและควทำมสนัตยศ์ซสที่อของพระองคศ์ทมภีที่ ภีตตอพนันธสนัญญทำของพระองคศ์ทภีที่กระทททำไวข้กบนั อนับรทำฮนัม อริส
อนัคและยทำโคบ พระเจข้ทำมริไดข้ทรงยอมใหข้คนอริสรทำเอลถยกทททำลทำยไป พระองคศ์ทรงรนักษทำพระดททำรนัส
ของพระองคศ์เสมอ คนอริสรทำเอลทนทรุกขศ์เพรทำะควทำมบทำปของตน แตตพระเจข้ทำกป็ทรงพริทนักษศ์รนักษทำ
พวกเขทำอยยดต ภี
24 เมสที่อฮาซาเอลกษนัตรริยศ์แหต่งซทเรทยสรินสิ้ พระชนมศ์ เบนฮาดนัดโอรสของพระองคศ์ไดล้ขจึสิ้นครอง
แทนพระองคศ์ ศนัตรยคตยอทำฆทำตมทำยทำวนทำนของอริสรทำเอลกป็ไปตทำมททำงของเนสรอหนนังทนัรงปวง บรุตรของ
เขทำเบนฮทำดนัดขทึรนครองรทำชยศ์ตตอซทึที่งจะกตอควทำมเดสอดรข้อนมทำกมทำยใหข้ประชทำชนของพระเจข้ทำเชตนกนัน
ถทึงกระนนัรน ดนังทภีที่ถยกพยทำกรณศ์ไวข้แลข้ว 25 แลล้วเยโฮอาชโอรสของเยโฮอาหาสไดล้ยจึดบรรดาหนัวเมสอง
จากพระหนัตถศ์เบนฮาดนัดบรตรชายฮาซาเอลกลนับคสนมา เปกนหนัวเมสองททที่พระองคศ์ตทไปไดล้จากพระหนัตถศ์
เยโฮอาหาสพระชนกของพระองคศ์เมสที่อททาสงครามกนัน โยอาชไดล้รบชนะพระองคศ์สามครนัสิ้งและไดล้
หนัวเมสองอริสราเอลกลนับคสนมา นภีที่เปป็นกทำรทททำใหข้คททำพยทำกรณศ์ทภีที่ถยกกลตทำวไวข้ใน 13:5 รวมถทึง 13:17 และ
โดยเฉพทำะอยตทำงยริงที่ 13:18 สททำเรป็จ แมข้ถยกพระเจข้ทำใชข้เปป็นเครสอที่ งมสอแหตงกทำรตภีสอนอยตทำงหนทึงที่ คนซภีเรภีย
กป็ถยกคนอริสรทำเอลทททำใหข้พทำต ยแพข้ไปในทภีที่สรุดตทำมกทำรทรงอนรุญทำตของพระเจข้ทำ
*****
ภนำพรวมของ 2 พงศศ์กษษัตรริยศ์ 14: จลุดสนใจของบทนนนี้เปลนที่ยนกลนับมาหายรดาหศ์และรนัชกาล
ของอามาซริยาหศ์ตลอดจนการสรรู้รบของเขากนับเยโฮอาชแหล่งอาณาจนักรฝล่ายเหนสือ จากนนันี้นตอนทรู้าย

ของบทนนนี้กป็วกกลนับไปหาอาณาจนักรฝล่ายเหนสือและการครองราชยศ์ของเยโรโบอนัมทนที่สองเหนสือ
อริสราเอล
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ครทำวนภีรผยข้เขภียนเปลภียที่ นจรุดสนใจไปยนังอทำณทำจนักรฝตทำยใตข้ ในปทที่สองแหต่ง

รนัชกาลโยอาชโอรสของเยโฮอาหาสกษนัตรริยแศ์ หต่งอริสราเอล อามาซริยาหศ์โอรสของโยอาชกษนัตรริยศ์แหต่ง
ยผดาหศ์ไดล้เรริที่มครอบครองนนัสิ้น 2 เมสที่อพระองคศ์ทรงเรริที่มครอบครองนนัสิ้น พระองคศ์มทพระชนมายรยทที่สบริ
หล้าพรรษา และพระองคศ์ทรงครองในเยรผซาเลกมยทที่สบริ เกล้าปท พระมารดาของพระองคศ์มทพระนามวต่า
เยโฮอนัดดานชาวเยรผซาเลกม พออทำยรุไดข้ยสภีที่ ริบหข้ทำปภี อทำมทำซริยทำหศ์กขป็ ร ทึนครองรทำชบนัลลนังกศ์แหตงยยดทำหศ์และ
เปป็นกษนัตรริยศ์จนกระทนังที่ เขทำอทำยรุหข้ทำสริบสภีที่ เรทำไมตทรทำบอะไรเพริมที่ เตริมเกภีที่ยวกนับมทำรดทำของเขทำซทึที่งถยก
หมทำยเหตรุตรงนภีรวทำต เปป็นนทำงเยโฮอนัดดทำน
2 พกษ 14:3-4

กทำรครองรทำชยศ์ของเขทำจทึงถยกพรรณนทำจทำกมรุมมองของพระเจข้ทำ และ

พระองคศ์ทรงกระททาสริที่งททที่ถผกตล้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหศ์ แตต่ยนังไมต่เหมสอนกนับดาวริด
บรรพบรรรษของพระองคศ์ พระองคศ์ทรงกระททาตามทรกสริที่งททที่โยอาชราชบริดาของพระองคศ์ไดล้ทรง
กระททา 4 แตต่วต่าปผชนทยสถานสผ งนนัสิ้นยนังมริไดล้ทรงรสสิ้อเสทย ประชาชนยนังคงถวายสนัตวบผชาและเผา
เครสที่องหอมบนปผชนทยสถานสผ งเหลต่านนัสิ้น ตข้องขอชมกษนัตรริยศ์องคศ์นร ภีทภีที่เขทำทททำสริที่งทภีที่ถยกตข้องตตอพระ
พนักตรศ์องคศ์พระผยข้เปป็นเจข้ทำ แมข้ไมตถทึงระดนับของดทำวริดบรรพบรุรรุษของเขทำกป็ตทำม แตตขข้อเสภียของเขทำกป็คสอ
วตทำ อทำมทำซริยทำหศ์ยอมใหข้ปยชนภียสถทำนสยงเหลตทำนนัรนคงอยยตต ตอไปในยยดทำหศ์ซทึที่งขนัดกนับพระรทำชบนัญญนัตริของ
โมเสส ดข้วยเหตรุนร ภี เหลตทำสทำมนัญชนจทึงถวทำยเครสอที่ งสนัตวบยชทำและเผทำเครสที่องหอมบนสถทำนทภีที่เหลตทำนนัรน
แทนทภีที่จะเปป็นทภีพที่ ระวริหทำรตทำมทภีที่บญ
นั ญนัตริไวข้ ดยหมทำยเหตรุสททำหรนับ 1 พงศศ์กษนัตรริยศ์ 12:3 ทภีที่นตทำสนใจมทำก
ขทึรนไปอภีกคสอคททำทภีที่แปลวตทำ ถผกตล้อง (ยาชารศ์) มนันไมตใชตคททำทภีที่ถยกใชข้เพสอที่ หมทำยถทึง ชอบธรรมในฐทำนะ
หลนักกทำรหนทึที่ง (ซาดดริค) แตตสสที่อควทำมหมทำยเรสที่องกทำรทททำสริที่งทภีที่ถยกตข้องในททำงปฏริบนัตริ อทำมทำซริยทำหศ์ทททำสริที่ง
ทภีที่ถยกตข้องในททำงปฏริบนัตริ แตตเหป็นไดข้ชนัดวตทำควทำมชอบธรรมมริใชตหลนักกทำรทภีที่ชร ภีนททำชภีวตริ ของเขทำ
พงศทำวดทำรเกภีที่ยวกนับเขทำใน 2 พงศทำวดทำร 25:2 กลตทำววตทำ “พระองคศ์ทรงกระทททำสริที่งทภีที่ถยกตข้องในสทำย
พระเนตรของพระเยโฮวทำหศ์ แตตมริใชตดข้วยพระทนัยทภีที่เพภียบพรข้อม”
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ดข้วยเหตรุนร ภี อทำมทำซริยทำหศ์จทึงหทำโอกทำสแกข้แคข้นเหลตทำศนัตรยของเขทำ และ

อยผต่มาเมสที่อราชอาณาจนักรอยผใต่ นพระหนัตถศ์ของพระองคศ์อยต่างมนัที่นคงแลล้ว พระองคศ์กกทรงประหารชทวริต
ขล้าราชการของพระองคศ์ผทล้ผ ทที่ฆต่ากษนัตรริยคศ์ สอพระราชบริดาของพระองคศ์เสทย บริดทำของเขทำ โยอทำช
(กษนัตรริยศ์แหตงยยดทำหศ์) ไดข้ฆตทำเศคทำรริยทำหศ์โทษฐทำนทภีที่เทศนทำตตอวตทำควทำมบทำปของเขทำ (2 พงศทำวดทำร
24:20-22) เพสอที่ เปป็นกทำรเอทำคสน โยอทำชในกทำลอนันเหมทำะสมจทึงถยกฆตทำตทำยโดยเหลตทำขข้ทำรทำชกทำรของ
เขทำเอง (2 พงศทำวดทำร 24:25-27) พอสถทำปนทำตนเองขทึรนเปป็นกษนัตรริยศ์ อทำมทำซริยทำหศ์จทึงฆตทำคนเหลตทำนนัรน
ทภีที่ไดข้ฆตทำบริดทำของตน เขทำอทำจทททำเชตนนภีรโดยผตทำนกระบวนกทำรททำงศทำล แตตมนนั กป็แสดงใหข้เหป็นภทำพของ
วงจรอรุบทำทวศ์ของกทำรแกข้แคข้น
อยตทำงไรกป็ตทำม 6 พระองคศ์มริไดล้ทรงประหารชทวริตลผกหลานของเหลต่าฆาตกรนนัสิ้น ตามซจึที่งไดล้
บนันทจึกไวล้ในหนนังสสอพระราชบนัญญนัตริของโมเสส ททที่พระเยโฮวาหศ์ทรงบนัญชาวต่า "อยต่าใหล้บดริ าตล้องรนับ
โทษถจึงตายแทนบรตรของตน หรสอใหล้บรตรตล้องรนับโทษถจึงตายแทนบริดาของตน ใหล้ทรกคนรนับโทษ
ถจึงตายเนสที่องดล้วยบาปของคนนนันสิ้ เอง" ทภีที่ถยกยกคททำพยดมทำตรงนภีรคสอ พระรทำชบนัญญนัตริ 24:16 ตข้องขอ
ชมเขทำทภีที่อทำมทำซริยทำหศ์พยทำยทำมปฏริบนัตริตทำมพระวจนะของพระเจข้ทำในกทำรจนัดกทำรกนับผยข้ทภีที่มภีควทำมผริดและ
ครอบครนัวของพวกเขทำ
มภีบนันททึกเพริมที่ เตริมเกภีที่ยวกนับควทำมสททำเรป็จตตทำงๆของอทำมทำซริยทำหศ์ 7 พระองคศ์ทรงประหารชทวริต
คนเอโดมหนจึที่งหมสที่นคนในหรบเขาเกลสอ และยจึดเมสองเส-ลาดล้วยการสงคราม และเรทยกเมสองนนัสิ้นวต่า
โยกเธเอล ซจึที่งเปกนชสอที่ มาถจึงทรกวนันนทสิ้ หรุบเขทำเกลสออทำจเปป็นปลทำยดข้ทำนทริศใตข้ของทะเลตทำย แนตทภีเดภียว
มภีแหลตงเกลสออยยทต ภีที่นนันที่ หลทำยแหลตงจนทรุกวนันนภีร ทภีที่นนนัที่ เขทำเอทำชนะเอโดมซทึที่งอทำศนัยอยยตต ริดกนับพสรนทภีที่นร นนั
และฆตทำทหทำรของพวกเขทำไปหนทึที่งหมสนที่ คน สถทำนทภีที่ๆถยกหมทำยเหตรุวทำต เปป็น เมสองเสลาถยกเชสที่อกนันวตทำ
เปป็นชสที่อสมนัยโบรทำณของเปตรทำแหตงเปไตรอทำ รทำยละเอภียดเพริมที่ เตริมเกภีที่ยวกนับกทำรสยข้รบครนัรงนภีรถยกพบใน
2 พงศทำวดทำร 25:5-16
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ในกทำรระดมพลเพสที่อตตอสยข้กบนั เอโดม อทำมทำซริยทำหศ์ไดข้วทำต จข้ทำงทหทำร

100,000 คนจทำกอริสรทำเอลใหข้มทำชตวยเขทำ อยตทำงไรกป็ตทำม เพรทำะเขทำจนัดหทำคนเชตนนนัรนอยตทำงลวกๆ เขทำ

จทึงยนัวที่ ยรุใหข้เกริดควทำมเปป็นปฏริปนักษศ์กบนั อทำณทำจนักรฝตทำยเหนสอ เพรทำะไดข้ชนัยชนะอยตทำงทตวมทข้นในทริศใตข้
แลข้ว อทำมทำซริยทำหศ์จทึงทรงใชล้ผล้สผ อสที่ สารไปหาเยโฮอาชโอรสของเยโฮอาหาสโอรสของเยฮผกษนัตรริยแศ์ หต่ง
อริสราเอลทผลวต่า "มาเถริด ขอใหล้เราเผชริญหนล้ากนัน" ดข้วยถข้อยคททำมทำกมทำย อทำมทำซริยทำหศ์ทข้ทำเยโฮอทำชแหตง
อริสรทำเอลใหข้มทำรบกนัน
2 พกษ 14:9-10

จทำกนนัรนเยโฮอทำชกป็ตอบกลนับดข้วยเรสที่องอรุปมทำเชริงเหนป็บแนม และเย

โฮอาชกษนัตรริยแศ์ หต่งอริสราเอลทรงสต่งขต่าวไปยนังอามาซริยาหศ์กษนัตรริยแศ์ หต่งยผดาหศ์วต่า "ตล้นผนักหนามบน
ภผเขาเลบานอนสต่งขต่าวไปหาตล้นสนสทดารศ์บนภผเขาเลบานอนวต่า `จงยกบรตรสาวของเจล้าใหล้เปกน
ภรรยาบรตรชายของเรา' และสนัตวศ์ปต่าทรต่งตนัวหนจึที่งแหต่งเลบานอนผต่านมา และยทที่าตล้นผนักหนามลงเสทย
ผตทำนททำงเรสที่องอรุปมทำของตน เยโฮอทำชจทึงเปรภียบอทำมทำซริยทำหศ์วทำต เปป็นเหมสอนกนับตข้นผนักหนทำมทภีที่นตทำ
รททำคทำญตข้นหนทึงที่ ซทึที่งสรุดทข้ทำยแลข้วจะถยกเหยภียบยทที่ทำโดยสนัตวศ์ทภีที่เดรินผตทำนมทำ
เกรงวตทำอทำมทำซริยทำหศ์จะไมตเขข้ทำใจ เยโฮอทำชจทึงกลตทำวชนัดเจนแกตเขทำ 10 จรริงอยผต่ ทต่านไดล้โจมตทเอ
โดม และพระทนัยของทต่านกกททาใหล้ทต่านผยองขจึนสิ้ จงพอใจในสงต่าราศทของทต่านเถริด และอยผกต่ บนั บล้าน
เพราะไฉนทต่านจจึงเรล้าใจตนเองใหล้ตต่อสผล้และรนับอนันตราย อนันจะใหล้ทต่านลล้มลง ทนัสิ้งทต่านและยผดาหศ์
ดล้วย" เยโฮอทำชเตสอนควทำมจททำอทำมทำซริยทำหศ์วทำต เขทำยกตนัวขทึรนอยตทำงเยตอหยริงที่ เพรทำะชนัยชนะของเขทำเหนสอ
เอโดม อยตทำงไรกป็ตทำม เขทำไมตนตทำจะมทำหทำเรสที่องตตอสยข้กบนั เพสที่อนบข้ทำนของเขทำทภีที่อยยทต ทำงเหนสอซทึที่งมภีขนทำด
ใหญตโตกวตทำเยอะ
2 พกษ 14:11-14

แตต่อามาซริยาหศ์หาทรงฟนังไมต่ เยโฮอาชกษนัตรริยศ์แหต่งอริสราเอลจจึงขจึสิ้น

ไป และพระองคศ์กบนั อามาซริยาหศ์กษนัตรริยศ์แหต่งยผดาหศ์กกเผชริญหนล้ากนันททที่เบธเชเมชซจึที่งเปกนของยผดาหศ์
เบธเชเมชเปป็นสถทำนทภีที่ๆหภีบแหตงพนันธสนัญญทำทภีที่ถยกขโมยไปถยกสต งกลนับคสนมทำหลนังจทำกมนันอยยใต นฟภีลริส
เตภีย ดย 1 ซทำมยเอล 6:9, 12
12 และยผดาหศ์กกพต่ายแพล้อริสราเอล และทรกคนกกหนทกลนับไปเตกนทศ์ของตน 13 และเยโฮอา
ชกษนัตรริยศ์แหต่งอริสราเอลกกจนับอามาซริยาหศ์กษนัตรริยศ์แหต่งยผดาหศ์โอรสของเยโฮอาชโอรสของอาหนัสยาหศ์
ไดล้ททที่เมสองเบธเชเมช และไดล้เสดกจมายนังเยรผ ซาเลกม และทลายกทาแพงเยรผ ซาเลกมลงเสทยสทที่รอล้ ยศอก

ตนัสิ้งแตต่ประตผเอฟราอริมจนถจึงประตผมรม 14 และพระองคศ์ทรงรริบทองคทาและเงรินทนัสิ้งหมด และเครสที่อง
ใชล้ทนัสิ้งหมดททที่พบในพระนริเวศของพระเยโฮวาหศ์ และในคลนังของสทานนักพระราชวนัง พรล้อมกนับคน
ประกนัน และพระองคศ์กลนับไปยนังสะมาเรทย
ดนังทภีที่หมทำยเหตรุไวข้ อทำณทำจนักรฝตทำยเหนสอทททำใหข้ยยดทำหศ์พทำต ยแพข้อยตทำงรทำบคทำบ นอกจทำกนภีรเยโฮอทำ
ชยนังทททำลทำยสต วนสททำคนัญของกททำแพงกรรุงเยรยซทำเลป็มจทำกนนัรนกป็ปลข้นสะดมพระวริหทำรดข้วย อยตทำงไรกป็ตทำม
บนันททึกใน 2 พงศทำวดทำร 25:14-15 หมทำยเหตรุถทึงกทำรทภีที่อทำมทำซริยทำหศ์กมข้ กรทำบลงตตอบรรดทำรยปเคทำรพ
แหตงเอโดมอนันทททำใหข้พระพริโรธของพระเจข้ทำพลรุตงขทึรนตตอเขทำ บทบรรยทำยตรงนภีรจงทึ กลตทำวชนัดเจนวตทำนภีที่
เปป็นเหตรุทภีที่วทำต ทททำไมพระเจข้ทำถทึงทรงยอมใหข้อทำมทำซริยทำหศ์พทำต ยแพข้อยตทำงนตทำเวทนทำขนทำดนนัรน
2 พกษ 14:15-16

บทบรรยทำยตรงนภีรเปลภีที่ยนไปกลตทำวถทึงอทำณทำจนักรฝตทำยเหนสออยตทำงสนัรนๆ

อภีกครนัรง สต่วนพระราชกริจนอกนนัสิ้นของเยโฮอาช ซจึที่งพระองคศ์ทรงกระททา ทนัสิ้งยรทธพลนังของพระองคศ์
และททที่พระองคศ์ทรงสผล้รบกนับอามาซริยาหศ์กษนัตรริยแศ์ หต่งยผดาหศ์อยต่างไรนนัสิ้น มริไดล้บนันทจึกไวล้ในหนนังสสอ
พงศาวดารแหต่งกษนัตรริยปศ์ ระเทศอริสราเอลหรสอ 16 และเยโฮอาชทรงลต่วงหลนับไปอยผต่กบนั บรรพบรรรษ
ของพระองคศ์ และเขาฝนังไวล้ในสะมาเรทยกนับบรรดากษนัตรริยศ์แหต่งอริสราเอล และเยโรโบอนัมโอรสของ
พระองคศ์ไดล้ครอบครองแทนพระองคศ์ นภีที่สอดคลข้องกนับบนันททึกใน 1 พงศศ์กษนัตรริยศ์ 13:12-13
2 พกษ 14:17-20

ครทำวนภีรบนันททึกตรงนภีรกวป็ กกลนับชนัวที่ ครยตมทำหทำอทำณทำจนักรฝตทำยใตข้คสอ ยย

ดทำหศ์ อามาซริยาหศ์โอรสของโยอาชกษนัตรริยแศ์ หต่งยผดาหศ์ทรงพระชนมศ์อยผสต่ ริบหล้าปท หลนังจากสวรรคต
ของเยโฮอาชโอรสของเยโฮอาหาสกษนัตรริยแศ์ หต่งอริสราเอล 18 สต่วนพระราชกริจนอกนนัสิ้นของอามาซริ
ยาหศ์ มริไดล้บนนั ทจึกไวล้ในหนนังสสอพงศาวดารแหต่งกษนัตรริยปศ์ ระเทศยผดาหศ์หรสอ หนนังสสอพงศทำวดทำรแหตง
กษนัตรริยศ์ประเทศยยดทำหศ์อทำจหมทำยถทึงหนนังสสอเลตมอสที่นๆทภีที่ไมตใชตหนนังสสอ 1 และ 2 พงศทำวดทำรของพระ
คนัมภภีรศ์
อทำมทำซริยทำหศ์ไดข้เรริที่มตข้นครองรทำชยศ์โดยกทำรฆตทำคนเหลตทำนนัรนทภีไที่ ดข้ฆตทำบริดทำของตน ดยเหมสอนวตทำ
ในทภีที่สรุดมนันกป็ยข้อนกลนับมทำทททำรข้ทำยตนัวเขทำเอง 19 และเขาไดล้รต่วมกนันกบฏตต่อพระองคศ์ในเยรผ ซาเลกม
และพระองคศ์ทรงหนทไปยนังลาคทช แตต่เขาใชล้คนไปตามพระองคศ์ททที่ลาคทช และประหารชทวริตพระองคศ์

เสทยททที่นนัที่น 20 และเขานทาพระศพบรรทรกมล้ากลนับมา และฝนังไวล้ในเยรผ ซาเลกมอยผต่กบนั บรรพบรรรษของ
พระองคศ์ในนครดาวริด บนันททึกใน 2 พงศทำวดทำร 25:27 บตงบอกวตทำจรุดจบของอทำมทำซริยทำหศ์เชสที่อมโยง
กนับกทำรทภีที่เขทำหนันไปเสภียจทำกกทำรตริดตทำมองคศ์พระผยข้เปป็นเจข้ทำ ลทำคภีชเปป็นเมสองหนทึที่งทภีมที่ ภีปข้อมสมนัยโบรทำณ
ซทึที่งอยยทต ทำงทริศใตข้และททำงทริศตะวนันตกของเยรยซทำเลป็ม แมข้หนภีเพสที่อเอทำชภีวตริ รอด อทำมทำซริยทำหศ์กพป็ บ
จรุดจบทภีที่นนนัที่
2 พกษ 14:21-22

และประชาชนทนัสิ้งสริสิ้นแหต่งยผดาหศ์กกตนัสิ้งอาซารริยาหศ์ ผผซล้ จึที่งมทพระชนมายร

สริบหกพรรษา ใหล้เปกนกษนัตรริยแศ์ ทนอามาซริยาหศ์พระราชบริดาของพระองคศ์ 22 พระองคศ์ทรงสรล้าง
เมสองเอลนัทและใหล้กลนับขจึสิ้นแกต่ยผดาหศ์ หลนังจากททที่กษนัตรริยศ์ทรงลต่วงหลนับไปอยผต่กบนั บรรพบรรรษของ
พระองคศ์ เชตนเดภียวกนับทภีที่เปป็นในหนนังสสอ 2 พงศศ์กษนัตรริยศ์ รนัชกทำลของกษนัตรริยศ์องคศ์ตตอไปถยกสรรุปยตอ
อยตทำงสนัรนๆจทำกนนัรนจรุดสนใจกป็เปลภีที่ยนไปทภีที่อภีกอทำณทำจนักร มนันเปป็นแบบนนัรนตรงนภีร อทำซทำรริยทำหศ์ถยกเรภียก
ดข้วยวตทำอรุสซภียทำหศ์ในบทถนัดไปเชตนเดภียวกนับใน 2 พงศทำวดทำร 26 เมสองเอลนัทเปป็นเมสองทตทำทภีที่อยยตต รงสต วน
ปลทำยดข้ทำนทริศตะวนันออกเฉภียงเหนสอของทะเลแดง ปนัจจรุบนันมนันเปป็นทภีที่รจยข้ นักในชสที่อเอลนัท
2 พกษ 14:23-24

จรุดสนใจวกกลนับไปหทำอทำณทำจนักรฝตทำยเหนสอคสอ อริสรทำเอล ในปทททที่สริบ

หล้าแหต่งรนัชกาลอามาซริยาหศ์โอรสของโยอาชกษนัตรริยแศ์ หต่งยผดาหศ์ เยโรโบอนัมโอรสของโยอาชกษนัตรริยศ์
แหต่งอริสราเอลไดล้เรริที่มครอบครองในสะมาเรทย และทรงครอบครองอยผสต่ สทที่ ริบเอกดปท 24 และพระองคศ์
ทรงกระททาสริที่งททที่ชนัที่วรล้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหศ์ พระองคศ์มริไดล้ทรงพรากจากบาปทนัสิ้งสริสิ้น
ของเยโรโบอนัมบรตรชายเนบนัท ซจึที่งพระองคศ์ทรงกระททาใหล้อริสราเอลททาบาป ดนังทภีที่หมทำยเหตรุไวข้ใน
14:15-16 เยโรโบอนัมทภีที่สองสสบรทำชบนัลลนังกศ์ตตอจทำกบริดทำของตน อยตทำงไรกป็ตทำม เขทำกป็เปป็นเหมสอน
เหลตทำบรรพบรุรรุษของเขทำทภีที่ดททำเนรินตตอไปในบทำปเหลตทำนนัรนของเยโรโบอนัม นนันที่ คสอ รยปลยกวนัวทองคททำทนัรง
สองนนัรนในเมสองดทำนและเมสองเบธเอล
2 พกษ 14:25

รทำยละเอภียดเพริมที่ เตริมเกภีที่ยวกนับรนัชกทำลของเยโรโบอนัมทภีที่สองจทึงถยก

หมทำยเหตรุไวข้ พระองคศ์ทรงตทเอาดรินแดนอริสราเอลคสนมาตนัสิ้งแตต่ทางเขล้าเมสองฮามนัทไกลไปจนถจึง

ทะเลแหต่งททที่ราบ ตามพระวจนะของพระเยโฮวาหศ์พระเจล้าแหต่งอริสราเอล ซจึงที่ พระองคศ์ตรนัสโดยผผล้รบนั
ใชล้ของพระองคศ์คสอโยนาหศ์ ผผเล้ ปกนบรตรชายอามริททนัย ผผล้พยากรณศ์ผมล้ผ าจากกนัธเฮเฟอรศ์
เมสองฮทำมนัทอยยตต รงพรมแดนดข้ทำนทริศเหนสอของอริสรทำเอล ทะเลแหล่งทนที่ราบเปป็นอภีกชสที่อหนทึที่ง
ของทะเลตทำยซทึที่งแมตนร ททำจอรศ์แดนไหลเขข้ทำไปในนนัรน ควทำมคริดทภีสที่ ททำคนัญกวตทำกป็คสอวตทำ เยโรโบอนัมทภีที่สอง
เปป็นผยข้ปกครองทภีที่เกตงกทำจซทึที่งตภีดรินแดนหลทำยสต วนของอริสรทำเอลคสนมทำไดข้ ทภีที่นตทำสนใจเปป็นพริเศษกป็คสอ
กทำรเอตยถทึงผยข้พยทำกรณศ์โยนทำหศ์ คททำพยทำกรณศ์ทภีที่เจทำะจงเรสที่องนภีรไมตไดข้ถยกหมทำยเหตรุไวข้ตรงนภีรและไมตมใภี น
หนนังสสอโยนทำหศ์ดข้วย อยตทำงไรกป็ตทำม นภีที่เปป็นครนัรงแรกในพระคนัมภภีรศ์ทโภีที่ ยนทำหศ์ถยกกลตทำวถทึง อนันทภีจที่ รริงนภีที่
เปป็นครนัรงแรกทภีที่มภีกทำรเอตยถทึงผยพข้ ยทำกรณศ์ทภีที่เขภียนหนนังสสอเลตมตตทำงๆในสมนัยตตอมทำ (ไมตรวมซทำมยเอล)
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เพราะพระเยโฮวาหศ์ทอดพระเนตรเหกนวต่า ความทรกขศ์ใจของ

อริสราเอลนนันสิ้ ขมขสที่นนนัก เพราะไมต่มทใครยนังอยผหต่ รสอเหลสออยผต่ และไมต่มทผล้ใผ ดชต่วยอริสราเอล 27 พระเยโฮ
วาหศ์มริไดล้ตรนัสวต่าจะทรงลบนามอริสราเอลเสทยจากใตล้ฟล้าสวรรคศ์ แตต่พระองคศ์ทรงชต่วยเขาโดยพระ
หนัตถศ์ของเยโรโบอนัมโอรสของโยอาช ควทำมเมตตทำอนันอตอนโยนของพระเจข้ทำทภีที่มภีตตอประชทำชนของ
พระองคศ์ถยกเผยใหข้เหป็นอภีกครนัรง เพรทำะสภทำพทภีที่กลนับสนัตยศ์ของพวกเขทำ พระเจข้ทำจทึงทรงยอมใหข้คน
ซภีเรภียตภีสอนคนอริสรทำเอล ถทึงกระนนัรน พระเจข้ทำในควทำมเมตตทำและควทำมกรรุณทำของพระองคศ์กทป็ รง
เปภีที่ยมดข้วยพระกรรุณทำตตอประชทำชนของพระองคศ์ แมข้เยโรโบอนัมไมตใชตคนทภีที่ดททำเนรินตทำมแบบพระเจข้ทำ
มนันกป็บอกเปป็นนนัยวตทำคนทภีที่เหลสอในประชทำชทำตรินร นันไมตไดข้มภีใจชนัวที่ เหมสอนเขทำดข้วย
พระเจข้ทำจทึงทรงยอมใหข้แมข้แตตกษนัตรริยศ์อยตทำงเยโรโบอนัมทภีที่สองชตวยประชทำชนของพระองคศ์ใหข้
พข้นจทำกกทำรบภีบบนังคนับทภีที่พวกเขทำทนเอทำ แมข้พระเจข้ทำไดข้ทรงตภีสอนพวกเขทำ ควทำมเมตตทำอนันอตอนโยน
ของพระองคศ์กยป็ นังคงอยยต นอกจทำกนภีร พระเจข้ทำทรงรนักษทำคททำตรนัสของพระองคศ์ พระองคศ์ไดข้ทรงสนัญญทำ
กนับเหลตทำอนัครปภีตทำแหตงอริสรทำเอลซทรทำแลข้วซทรทำอภีกวตทำพระองคศ์จะทรงทททำใหข้พนันธสนัญญทำของพระองคศ์ทภีที่
ทรงกระทททำไวข้กบนั พวกเขทำสททำเรป็จในกทำรพริทนักษศ์รนักษทำประชทำชทำตริอริสรทำเอลไวข้เสมอไป พระเจข้ทำยตอม
ทรงรนักษทำคททำตรนัสของพระองคศ์
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รนัชกทำลของเยโรโบอนัมทภีที่สองจทึงถยกสรรุป สต่วนพระราชกริจนอกนนัสิ้น

ของเยโรโบอนัม และบรรดาสริงที่ ซจึที่งพระองคศ์ทรงกระททา และยรทธพลนังของพระองคศ์ พระองคศ์สรล้ผ บ
อยต่างไร และเรสที่องททที่พระองคศ์ทรงตทเอาดามนัสกนัสและฮามนัทคสนแกต่อริสราเอล ซจึที่งไดล้เคยเปกนของยผดาหศ์
มริไดล้บนันทจึกไวล้ในหนนังสสอพงศาวดารแหต่งกษนัตรริยศ์ประเทศอริสราเอลหรสอ 29 และเยโรโบอนัมทรงลต่วง
หลนับไปอยผกต่ นับบรรพบรรรษของพระองคศ์ คสอบรรดากษนัตรริยแศ์ หต่งอริสราเอล และเศคารริยาหศ์โอรสของ
พระองคศ์ขนจึสิ้ ครองแทนพระองคศ์ ในชตวงรนัชสมนัยของเยโรโบอนัมทภีที่สอง แมข้แตตดทำมนัสกนัสกป็ตกอยยใต ตข้
บนังคนับของอริสรทำเอลเหมสอนกนับทภีที่เคยเปป็นในสมนัยของดทำวริด อภีกครนัรงทภีที่หนนังสสอพงศทำวดทำรแหตง
กษนัตรริยศ์ประเทศอริสรทำเอลเปป็นหนนังสสอประวนัตริศทำสตรศ์ทภีที่ไมตไดข้รนับกทำรดลใจซทึงที่ สยญหทำยไปแลข้ว หลนัง
จทำกเขทำสริรนชภีวริต บรุตรชทำยของเยโรโบอนัมทภีที่สองนนันที่ คสอ เศคทำรริยทำหศ์กขป็ ร ทึนครองรทำชบนัลลนังกศ์แหตง
อริสรทำเอล
*****
ภนำพรวมของ 2 พงศศ์กษษัตรริยศ์ 15: บททนที่สริบหรู้าของ 2 พงศศ์กษนัตรริยศ์กลล่าวถทึงรนัชสมนัยของ
กษนัตรริยศ์สององคศ์แหล่งยรดาหศ์และกษนัตรริยศ์หรู้าองคศ์แหล่งอริสราเอล
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บทนภีรเรริที่มตข้นดข้วยกทำรพรุงต เปข้ทำไปทภีที่ยดย ทำหศ์ ในปทททที่ยทที่สบริ เจกดแหต่งรนัชกาล

เยโรโบอนัมกษนัตรริยศ์แหต่งอริสราเอล อาซารริยาหศ์โอรสของอามาซริยาหศ์กษนัตรริยแศ์ หต่งยผดาหศ์ไดล้เรริที่มครอบ
ครอง
2 เมสที่อพระองคศ์ทรงเรริที่มครอบครองนนันสิ้ พระองคศ์ทรงมทพระชนมายรสริบหกพรรษา และ
พระองคศ์ทรงครอบครองอยผใต่ นกรรงเยรผซาเลกมหล้าสริบสองปท พระมารดามทพระนามวต่าเยโคลทยาหศ์
ชาวเยรผซาเลกม อทำซทำรริยทำหศ์ทภีที่วทำต นภีรเปป็นคนเดภียวกนับอรุสซภียทำหศ์ทภีที่ถยกพรรณนทำถทึงอยตทำงละเอภียดมทำกกวตทำ
ใน 2 พงศทำวดทำร 26
ในมรุมมองทภีที่กวข้ทำงกวตทำตทำมทภีที่ถยกพบใน 2 พงศทำวดทำร อรุสซภียทำหศ์ 3 ไดล้ทรงกระททาสริที่งททที่ถผกตล้อง
ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหศ์ ตามทรกสริที่งททที่อามาซริยาหศ์ราชบริดาของพระองคศ์ทรงกระททา

4 ถจึงกระนนัสิ้นปผชนทยสถานสผ งกกยนังมริไดล้ถผกกทาจนัดเสทย ประชาชนยนังถวายสนัตวบผชาและเผาเครสที่องหอม
บนปผชนทยสถานสผ งเหลต่านนัสิ้น อทำซทำรริยทำหศ์ (อรุสซภียทำหศ์) กป็เหมสอนกนับกษนัตรริยศ์องคศ์อสที่นๆแหตงยยดทำหศ์ทภีที่ไมต
เคยยนับยนัรงกทำรถวทำยเครสที่องสนัตวบยชทำบนปยชนภียสถทำนสยงตตทำงๆอยตทำงมนักงตทำยและไมตเลสอกซทึที่งเปป็นรทำก
เหงข้ทำของกทำรนนับถสอรยปเคทำรพทภีที่หนนักกวตทำเดริม
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นตทำเศรข้ทำทภีที่วทำต พระเยโฮวาหศ์ทรงลงทนัณฑศ์กษนัตรริยศ์ กษนัตรริยจศ์ จึงทรงเปกน

โรคเรสสิ้อนจนถจึงวนันสริสิ้นพระชนมศ์ และทรงประทนับในวนังตต่างหาก และโยธามโอรสของกษนัตรริยศ์
ควบครมสทานนักพระราชวนัง และทรงวรินริจฉนัยประชาชนแหต่งแผต่นดริน 2 พงศทำวดทำร 26:16-21 นททำ
เสนอรทำยละเอภียดเกภีที่ยวกนับควทำมบทำปของอรุสซภียทำหศ์ซทึที่งถยกกระตรุข้นโดยควทำมเยตอหยริงที่ พระเจข้ทำจทึงทรง
ตภีสอนเขทำดข้วยโรคเรสรอน คททำทภีที่แปลวตทำ ตต่างหาก (ชพชรวธศ์) มภีควทำมหมทำยวตทำเรสอนทภีที่ ‘แยกออกตตทำง
หทำก’ โยธทำมบรุตรของเขทำจทึงดยแลรทำยละเอภียดดข้ทำนกทำรบรริหทำรบข้ทำงเมสองตตทำงๆแทนเขทำ
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สต่วนพระราชกริจนอกนนัสิ้นของอาซารริยาหศ์ และบรรดาสริงที่ ซจึที่ง

พระองคศ์ทรงกระททา มริไดล้บนนั ทจึกไวล้ในหนนังสสอพงศาวดารแหต่งกษนัตรริยศ์ประเทศยผดาหศ์หรสอ 7 และอา
ซารริยาหศ์ทรงลต่วงหลนับไปอยผต่กนับบรรพบรรรษของพระองคศ์ และเขาฝนังไวล้กนับบรรพบรรรษของพระองคศ์
ในนครดาวริด และโยธามโอรสของพระองคศ์ขจึสิ้นครองแทนพระองคศ์ พออทำซทำรริยทำหศ์ (อรุสซภียทำหศ์) สริรน
ชภีวริต โยธทำมบรุตรของเขทำกป็ขร นทึ ครองรทำชบนัลลนังกศ์แหตงยยดทำหศ์
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ครทำวนภีรจรุดสนใจเปลภียที่ นกลนับไปยนังอทำณทำจนักรฝตทำยเหนสอคสอ

อริสรทำเอล ในปทททที่สามสริบแปดแหต่งรนัชกาลอาซารริยาหศ์กษนัตรริยศ์แหต่งยผดาหศ์ เศคารริยาหศ์โอรสของเยโร
โบอนัมขจึนสิ้ ครองเหนสออริสราเอลในสะมาเรทยหกเดสอน 9 และพระองคศ์ทรงกระททาสริที่งททที่ชนัที่วรล้ายในสาย
พระเนตรของพระเยโฮวาหศ์ ดนังททที่บรรพบรรรษของพระองคศ์ทรงกระททา พระองคศ์มริไดล้ทรงพรากจาก
บาปทนัสิ้งหลายของเยโรโบอนัมบรตรชายเนบนัท ซจึที่งพระองคศ์ทรงกระททาใหล้อริสราเอลททาบาป รนัชกทำล
ของกษนัตรริยศ์องคศ์ถนัดไปนภีรของอริสรทำเอลอยยไต ดข้ไมตนทำนซทึที่งแสดงแบบอยตทำงหลนักกทำรของสรุภทำษริต 28:2
ซทึที่งไปดยไดข้ นอกจทำกนภีร เขทำยนังดททำเนรินตตอไปในกทำรนนับถสอรยปเคทำรพซทึงที่ ถยกเรริที่มตข้นโดยเยโรโบอนัมเมสที่อ
หลทำยปภีกตอนหนข้ทำนนัรน
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ชนัลลผมบรตรชายยาเบชรต่วมกนันกบฏตต่อพระองคศ์ และลล้มพระองคศ์

เสทยตต่อหนล้าประชาชน และประหารพระองคศ์เสทย และขจึสิ้นครองแทนพระองคศ์ 11 สต่วนพระราชกริจ
นอกนนันสิ้ ของเศคารริยาหศ์ ดผเถริด ไดล้บนันทจึกไวล้ในหนนังสสอพงศาวดารแหต่งกษนัตรริยปศ์ ระเทศอริสราเอล
ระยะเวลทำกทำรครองรทำชยศ์ของเศคทำรริยทำหศ์นร นันสนัรนเพรทำะชนัลลยมไมตเพภียงรต วมกนันคริดกบฏเพสที่อตตอสยข้เขทำ
เทตทำนนัรน แตตยงนั ฆตทำเขทำดข้วย 12 เหตรการณศ์นทสิ้เปกนไปตามพระดทารนัสททที่พระเยโฮวาหศ์ตรนัสแกต่เยฮผวต่า "บรตร
ชายของเจล้าจะนนัที่งบนบนัลลนังกศ์แหต่งอริสราเอลถจึงชนัที่วอายรททที่สทที่" และเปกนไปอยต่างนนัสิ้นแหละ ดนังทภีพที่ ระเจข้ทำ
ไดข้ตรนัสไวข้แกตเยฮย ลยกหลทำนของเขทำสภีที่ชนัวที่ อทำยรุคนสสบรทำชวงศศ์ของเขทำ ทภีที่สททำคนัญยริงที่ กวตทำกป็คสอ วลภีสรุดทข้ทำย
ทภีที่วทำต “และเปป็นไปอยตทำงนนัรนแหละ” พระวจนะของพระเจข้ทำเปป็นไปตทำมทภีที่ตรนัสไวข้เสมอ เยฮยถยกสนัญญทำ
แลข้ววตทำจะมภีลยกหลทำนครองรทำชบนัลลนังกศ์ถทึงสภีที่ชนัวที่ อทำยรุคน มนันเปป็นไปตทำมนนัรนจรริงๆ
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อยตทำงไรกป็ตทำม สริที่งตตทำงๆกป็เรริที่มเลวรข้ทำยยริงที่ กวตทำเดริมในสะมทำเรภีย เมสอง

หลวงของอริสรทำเอล ชนัลลผมบรตรชายยาเบชไดล้เรริที่มครอบครองในปทททที่สามสริบเกล้าแหต่งรนัชกาลอรสซท
ยาหศ์กษนัตรริยขศ์ องยผดาหศ์ และทต่านครองในสะมาเรทยเวลาหนจึที่งเดสอนเตกม 14 แลล้วเมนาเฮมบรตรชายกา
ดทไดล้ขจึสิ้นมาจากเมสองททรซาหศ์และมายนังสะมาเรทย และทต่านกกลล้มชนัลลผมบรตรชายยาเบชเสทยททที่ในสะมา
เรทย และประหารชทวริตทต่านเสทย และไดล้ขจึสิ้นครอบครองแทนทต่าน ควทำมไรข้เสถภียรภทำพและควทำม
โกลทำหลซทึที่งเปป็นผลมทำจทำกควทำมอธรรมกททำลนังสททำแดงตนัวมนันเองออกมทำแลข้วในอริสรทำเอล หลนักกทำร
ของสรุภทำษริต 28:2 ดททำเนรินตตอไป ชนัลลยมครองรทำชยศ์ไดข้เปป็นเวลทำทนัรงสริรนหนทึงที่ เดสอน
15 สต่วนพระราชกริจนอกนนัสิ้นของชนัลลผม และการรต่วมกนันคริดกบฏททที่ทต่านไดล้กระททา ดผเถริด ไดล้
บนันทจึกไวล้ในหนนังสสอพงศาวดารแหต่งกษนัตรริยปศ์ ระเทศอริสราเอล แมข้รทำยละเอภียดอสนที่ ๆมริไดข้ถยกใหข้ไวข้
เหป็นไดข้ชนัดวตทำกทำรรต วมกนันคริดกบฏของชนัลลยมหมทำยถทึงกทำรประพฤตริทรยศของเขทำในกทำรฆตทำเศคทำรริ
ยทำหศ์ กษนัตรริยศ์ผยข้ครองรทำชยศ์กตอนหนข้ทำเขทำ
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ในคราวนนัสิ้นเมนาเฮมเขล้าปลล้นทริฟสาหศ์และบรรดาผผทล้ ทที่อยผต่ในเมสองนนัสิ้น

และดรินแดนของเมสองนนัสิ้นตนัสิ้งแตต่ททรซาหศ์ไป เพราะเขามริไดล้เปริดใหล้แกต่ทต่าน ทต่านจจึงโจมตทเมสองนนัสิ้น
และทต่านไดล้ผต่าทล้องหญริงมทครรภศ์ในเมสองนนัสิ้นเสทยทรกคน ทภีที่ตร นังของเมสองทริฟสทำหศ์ไมตปรทำกฏชนัดเจน

อยตทำงไรกป็ตทำม เหป็นไดข้ชนัดวตทำมนันอยยตต รงพรมแดนตริดกนับซภีเรภีย ถทึงอยตทำงไรแลข้ว เมนทำเฮมดข้วยควทำมปตทำ
เถสที่อนกป็ฆตทำชทำวเมสองนนัรนเสภีย รวมถทึงหญริงมภีครรภศ์ทรนังหลทำยทภีที่เขทำผตทำทข้องออกดข้วย
17 ในปททสทที่ ามสริบเกล้าแหต่งรนัชกาลอาซารริยาหศ์กษนัตรริยศ์แหต่งยผดาหศ์ เมนาเฮมบรตรชายกาดทไดล้
เรริที่มครอบครองเหนสออริสราเอล และพระองคศ์ทรงครอบครองในสะมาเรทยสริบปท 18 และพระองคศ์
ทรงกระททาสริที่งททที่ชนัที่วรล้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหศ์ พระองคศ์มริไดล้พรากจากบาปทนัสิ้งหลาย
ของเยโรโบอนัมบรตรชายเนบนัทตลอดรนัชสมนัยของพระองคศ์ ซจึงที่ พระองคศ์ทรงกระททาใหล้อริสราเอล
ททาบาป เหมสอนทภีที่เหลตทำบรรพบรุรษรุ ของเขทำไดข้กระทททำ เมนทำเฮมดททำเนรินตตอไปในสริที่งนตทำสะอริดสะเอภียน
ระดนับชทำตริของกทำรกรทำบไหวข้รยปลยกวนัวทองคททำซทึที่งถยกเรริที่มขทึรนโดยเยโรโบอนัม ควทำมบทำปฝตทำยวริญญทำณ
(กทำรนนับถสอรยปเคทำรพ) เปริดททำงใหข้แกตสที่ งริ นตทำสะอริดสะเอภียนอสที่นๆ เชตน ควทำมปตทำเถสที่อนทภีที่กระทททำโดยเม
นทำเฮมทภีที่เมสองทริฟสทำหศ์ รนัชกทำลของเมนทำเฮมกรินเวลทำสริบปภี
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อยตทำงไรกป็ตทำมพระเจข้ทำมริไดข้ทรงปลตอยกษนัตรริยศ์ผยข้ชวนั ที่ รข้ทำยองคศ์นร ภีใหข้

ลอยนวล ปผลกษนัตรริยศ์แหต่งอนัสซทเรทยไดล้ยกขจึนสิ้ มาตต่อสผล้แผต่นดรินนนัสิ้น และเมนาเฮมไดล้ถวายเงรินหนจึที่งพนัน
ตะลนันตศ์แกต่ปผล เพสที่อจะใหล้ปผลชต่วยใหล้พระองคศ์ยดจึ พระราชอาณาจนักรไวล้ในพระหนัตถศ์ของพระองคศ์ไดล้
20 เมนาเฮมไดล้เรต่งรนัดเอาเงรินนนัสิ้นมาจากอริสราเอล คสอจากคนมนัที่งมททรกคน เงรินคนละหล้าสริบเชเขล
เพสที่อถวายแกต่กษนัตรริยแศ์ หต่งอนัสซทเรทย กษนัตรริยศ์แหต่งอนัสซทเรทยจจึงยกทนัพกลนับ และมริไดล้ทรงยนับยนัสิ้งอยผใต่ น
แผต่นดรินนนัสิ้น
พระเจข้ทำทรงอนรุญทำตและอทำจถทึงกนับทรงใชข้คนอนัสซภีเรภียมทำเพสที่อโจมตภีคนอริสรทำเอล ดนังนนัรนเม
นทำเฮมจทึงตริดสรินบนปยลกษนัตรริยศ์แหตงอนัสซภีเรภียหนทึที่งพนันตะลนันตศ์เพสที่อใหข้ฝตทำยหลนังยกทนัพกลนับไป
ขข้อควทำมศนักดริธสริทธริธนร ภีหมทำยเหตรุวทำต เขทำทททำเชตนนภีรเพสอที่ “ยทึดพระรทำชอทำณทำจนักรไวข้ในพระหนัตถศ์ของ
พระองคศ์” เหป็นไดข้ชนัดวตทำกทำรครอบครองของเมนทำเฮมนนัรนไมตเขข้มแขป็ง เขทำยทึดรทำชบนัลลนังกศ์มทำไดข้โดย
กทำรทรยศและอทำณทำจนักรนนัรนจทึงไมตมภีเสถภียรภทำพ เหป็นไดข้ชดนั วตทำ เมนทำเฮมหวนังวตทำโดยกทำรตริดสรินบน
คนอนัสซภีเรภียแลข้วกทำรครองรทำชยศ์ของตนจะยทำวนทำนมทำกขทึรน เขทำจทึงเรต งรนัดเงรินจทำกบรรดทำคนมนังที่ มภีแหตง
อทำณทำจนักรของเขทำ

กลตทำวไดข้ยทำกวตทำเงรินหนทึงที่ พนันตะลนันตศ์ในสมนัยนนัรนจะเทตทำกนับเงรินเทตทำไรในปนัจจรุบนนั อยตทำงไร
กป็ตทำม หนทึที่งตะลนันตศ์อทำจมทำกถทึงหนทึงที่ รข้อยปอนดศ์นร ททำหนนักของอนังกฤษ ดนังนนัรนหนทึที่งพนันตะลนันตศ์จทึงเปป็น
เงรินปรริมทำณมหทำศทำลมทำกๆ หลนังจทำกไดข้รนับสรินบนแลข้ว ปยลกษนัตรริยศ์แหตงอนัสซภีเรภียจทึงยกทนัพกลนับไป
นตทำสนใจทภีที่วทำต นภีที่เปป็นกทำรกลตทำวถทึงจนักรวรรดริอนัสซภีเรภียเปป็นครนัรงแรกในพระคนัมภภีรศ์ อนัสซภีเรภียเปป็น
จนักรวรรดริหนทึงที่ ซทึที่งขทึรนเรสองอททำนทำจระหวตทำงศตวรรษทภีที่เกข้ทำและศตวรรษทภีที่เจป็ดกตอนพระครริสตศ์
เขตแดนของมนันอยตทำงนข้อยในตอนแรกคงเทตทำกนับประเทศอริรนักในปนัจจรุบนัน คนอนัสซภีเรภียตลอดหลทำย
ศตวรรษจะครองดรินแดนตะวนันออกกลทำงในฐทำนะ ‘มหทำอททำนทำจ’ โดยครอบครองจทำกนภีนะเวหศ์
เปป็นหลนัก
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สต่วนพระราชกริจนอกนนัสิ้นของเมนาเฮม และบรรดาสริงที่ ซจึที่งพระองคศ์

ทรงกระททา มริไดล้บนันทจึกไวล้ในหนนังสสอพงศาวดารแหต่งกษนัตรริยปศ์ ระเทศอริสราเอลหรสอ 22 และเมนา
เฮมกกลต่วงหลนับไปอยผต่กนับบรรพบรรรษของพระองคศ์ และเปคาหริยาหศ์โอรสกกขนจึสิ้ ครองแทนพระองคศ์ ดนัง
นนัรนรนัชกทำลของเมนทำเฮมจทึงสริรนสรุดลงโดยมภีเปคทำหริยทำหศ์บรุตรของเขทำครองรทำชยศ์ตตอจทำกเขทำ
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ในปทททที่หล้าสริบแหต่งรนัชกาลอาซารริยาหศ์กษนัตรริยแศ์ หต่งยผดาหศ์ เปคาหริยาหศ์

โอรสของเมนาเฮมไดล้เรริที่มครอบครองเหนสออริสราเอลในสะมาเรทย และพระองคศ์ทรงครอบครอง
สองปท 24 และพระองคศ์ทรงกระททาสริที่งททที่ชนัที่วรล้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหศ์ พระองคศ์มริไดล้
ทรงพรากจากบาปทนัสิ้งหลายของเยโรโบอนัมบรตรชายเนบนัท ซจึงที่ พระองคศ์ทรงกระททาใหล้อริสราเอล
ททาบาป รนัชกทำลของเปคทำหริยทำหศ์อยยไต ดข้ไมตนทำน รทำยละเอภียดเกภีที่ยวกนับจรุดจบของเขทำจะถยกใหข้ไวข้
โดยตรง เชตนเดภียวกนับเหลตทำกษนัตรริยศ์องคศ์กตอนหนข้ทำเขทำในอทำณทำจนักรฝตทำยเหนสอ เปคทำหริยทำหศ์สทำนตตอรยป
เคทำรพทภีที่นตทำสะอริดสะเอภียนนนันที่ คสอ รยปลยกวนัวทองคททำแหตงเมสองเบธเอลและเมสองดทำนซทึที่งเรริที่มตข้นโดยเย
โรโบอนัม
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แตต่เปคาหศ์บรตรชายเรมาลริยาหศ์ แมต่ทนัพของพระองคศ์ ไดล้รต่วมกนันคริด

กบฏตต่อพระองคศ์ และไดล้ประหารพระองคศ์เสทยในสะมาเรทย ในพระราชวนังแหต่งราชสทานนัก กนับอาร
โกบและอารทเอหศ์ และมทคนกริเลอาดหล้าสริบคนรต่วมกนับทต่าน ทต่านไดล้สนังหารพระองคศ์ และไดล้ขจึสิ้นครอบ

ครองแทนพระองคศ์ หลนักกทำรและควทำมสนัตยศ์สรุจรริตมภีคตทำนข้อยมทำกในอทำณทำจนักรฝตทำยเหนสอ ดนังนนัรน
หนทึที่งในขข้ทำรทำชกทำรของเปคทำหริยทำหศ์จทึงรต วมกนันคริดกบฏตตอเขทำ ฆตทำเขทำในพระรทำชวนังของเขทำเลย และ
ยทึดรทำชบนัลลนังกศ์ ผยข้ครอบครองคนใหมตทภีที่เยตอหยริงที่ นภีรคสอ เปคทำหศ์ รนัชกทำลของเปคทำหริยทำหศ์จทึงถยกสรรุปยตอ
26 สต่วนพระราชกริจนอกนนัสิ้นของเปคาหริยาหศ์ และบรรดาสริที่งซจึที่งพระองคศ์ทรงกระททา ดผเถริด มทบนนั ทจึก
ไวล้ในหนนังสสอพงศาวดารแหต่งกษนัตรริยปศ์ ระเทศอริสราเอล
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นตทำเศรข้ทำทภีที่วทำต รนัชกทำลของเปคทำหศ์ไมตแตกตตทำงมทำกนนักจทำกบรรดทำ

กษนัตรริยศ์ทภีที่ครองรทำชยศ์กตอนเขทำ ในปทททที่หล้าสริบสองแหต่งรนัชกาลอาซารริยาหศ์กษนัตรริยศ์แหต่งยผดาหศ์ เปคาหศ์
บรตรชายเรมาลริยาหศ์ไดล้เรริที่มครอบครองเหนสออริสราเอลในสะมาเรทย และทรงครอบครองยทสที่ ริบปท
28 และพระองคศ์ทรงกระททาสริที่งททที่ชนัที่วรล้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหศ์ พระองคศ์มริไดล้ทรง
พรากจากบาปทนัสิ้งหลายของเยโรโบอนัมบรตรชายเนบนัท ซจึที่งพระองคศ์ทรงกระททาใหล้อริสราเอลททาบาป
แมข้ครอบครองนทำนยภีที่สริบปภี เปคทำหศ์กสป็ ทำนตตอกทำรนนับถสอรยปเคทำรพอนันเปป็นลนักษณะเฉพทำะตนัวของ
อทำณทำจนักรฝตทำยเหนสอในรยปลยกวนัวทองคททำทนัรงสองนนัรน
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ในรนัชกาลของเปคาหศ์กษนัตรริยศ์แหต่งอริสราเอล ทริกลนัทปริเลเสอรศ์กษนัตรริยศ์

แหต่งอนัสซทเรทยไดล้ยกมาและยจึดเมสองอริโยน อาเบลเบธมาอาคาหศ์ ยาโนอาหศ์ คาเดช ฮาโซรศ์ กริเลอาด กา
ลริลท แผต่นดรินนนัฟทาลททนัสิ้งหมด และกวาดตล้อนประชาชนเปกนเชลยไปยนังอนัสซทเรทย
ในชตวงรนัชสมนัยของเปคทำหศ์ ผยข้ครอบครองชทำวอนัสซภีเรภียคนถนัดมทำซทึที่งอยยทต ทำงทริศเหนสอและทริศ
ตะวนันออก นนันที่ คสอ ทริกลนัทปริเลเสอรศ์ เรริที่มตข้นแผตขยทำยจนักรวรรดริของตน เขทำเรริที่มเคลสที่อนทนัพลงใตข้จทำก
ซภีเรภียและเลบทำนอนเขข้ทำไปในอริสรทำเอลตอนเหนสอ เขทำจทึงยทึดพสรนทภีที่หลทำยสต วนททำงตอนเหนสอของ
อริสรทำเอลไวข้ไดข้โดยรวมถทึงแผตนดรินนนัฟททำลภี แควข้นกทำลริลภี และกริเลอทำดทภีที่อยยทต ทำงทริศตะวนันออก กทำร
เรริที่มตข้นของกทำรกวทำดตข้อนไปยนังอนัสซภีเรภียกททำลนังมทำแลข้ว กทำรกระจนัดกระจทำยไปของคนอริสรทำเอลซทึที่ง
ถยกพยทำกรณศ์ไวข้มทำนทำนแลข้วเพรทำะกทำรละทริรงควทำมจรริงกททำลนังจะเรริที่มตข้นขทึรน ดย เลวภีนตริ ริ 26:32 และพระ
รทำชบนัญญนัตริ 28:58 แมข้กทำรกวทำดตข้อนไปยนังอนัสซภีเรภียของอทำณทำจนักรฝตทำยเหนสออยตทำงเตป็มรยปแบบยนัง
หตทำงออกไปอภีกประมทำณสริบเจป็ดปภี เคข้ทำโครงของมนันกป็เรริที่มแสดงใหข้เหป็นลทำงๆแลข้ว
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แลล้วโฮเชยาบรตรชายเอลาหศ์ไดล้รต่วมกนันคริดกบฏตต่อเปคาหศ์บรตรชายเร

มาลริยาหศ์ และลล้มพระองคศ์ลง และประหารพระองคศ์เสทย และขจึนสิ้ ครองแทนพระองคศ์ในปทททที่ยทที่สบริ
แหต่งรนัชกาลโยธามโอรสของอรสซทยาหศ์ 31 สต่วนพระราชกริจนอกนนันสิ้ ของเปคาหศ์ และบรรดาสริที่งซจึที่ง
พระองคศ์ทรงกระททา ดผเถริด มทบนันทจึกไวล้ในหนนังสสอพงศาวดารแหต่งกษนัตรริยปศ์ ระเทศอริสราเอล เปคทำหศ์
ไดข้ขร นทึ เรสองอททำนทำจโดยกทำรรต วมกนันคริดกบฏแบบทรยศ เขทำจะลข้มลงเพรทำะเหตรุเดภียวกนันเมสที่อผยข้ใตข้
บนังคนับบนัญชทำของเขทำ คสอ โฮเชยทำนททำกทำรรต วมกนันคริดกบฏตตอเขทำ ดนังนนัรนเปคทำหศ์จงทึ เลสอนหทำยไปใน
ฐทำนะกษนัตรริยศ์อธรรมองคศ์หนทึงที่ แหตงอริสรทำเอล
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จรุดสนใจของบทบรรยทำยศนักดริธสริทธริธนร ภีวกกลนับไปยนังอทำณทำจนักรฝตทำย

ใตข้แลข้วตอนนภีร ในปททสทที่ องแหต่งรนัชกาลเปคาหศ์บรตรชายเรมาลริยาหศ์กษนัตรริยศ์แหต่งอริสราเอล โยธาม
โอรสของอรสซทยาหศ์กษนัตรริยแศ์ หต่งยผดาหศ์ไดล้เรริที่มครอบครอง 33 เมสที่อพระองคศ์ทรงเรริที่มครอบครองนนันสิ้ มท
พระชนมายรยสทที่ ริบหล้าพรรษา และพระองคศ์ทรงครอบครองในเยรผซาเลกมสริบหกปท พระมารดาของ
พระองคศ์มทพระนามวต่าเยรผชาบรตรสาวของศาโดก หลนังจทำกกทำรเสภียชภีวริตของอรุสซภียทำหศ์ทภีที่กรรุง
เยรยซทำเลป็ม โยธทำมบรุตรของเขทำกป็ขร นทึ ครองรทำชบนัลลนังกศ์
34 และพระองคศ์ทรงกระททาสริที่งททที่ถผกตล้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหศ์ พระองคศ์ทรง
กระททาตามทรกสริที่งททที่อรสซทยาหศ์พระราชบริดาของพระองคศ์ทรงกระททา 35 ถจึงกระนนัสิ้นปผชนทยสถานสผ ง
กกยนังมริไดล้ถผกกทาจนัดเสทย ประชาชนยนังถวายสนัตวบผชาและเผาเครสที่องหอมบนปผชนทยสถานสผ งนนันสิ้
พระองคศ์ทรงสรล้างประตผบนของพระนริเวศแหต่งพระเยโฮวาหศ์ แมข้ถยกหมทำยเหตรุไวข้อยตทำงยตอๆตรงนภีร
โยธทำมกป็เปป็นหนทึงที่ ในกษนัตรริยศ์ทภีที่ชอบธรรมแหตงยยดทำหศ์ 2 พงศทำวดทำร 27:6 หมทำยเหตรุวทำต “โยธทำมจทึง
ทรงมภีกทำท ลนังมทำกขทึรน เพรทำะพระองคศ์ทรงตระเตรภียมททำงทนัรงหลทำยของพระองคศ์ตตอพระพนักตรศ์พระเย
โฮวทำหศ์พระเจข้ทำของพระองคศ์” ถทึงกระนนัรนเขทำกป็เหมสอนบริดทำของเขทำทภีที่ไมตกทำท จนัดทริรงปยชนภียสถทำนสยง
เหลตทำนนัรนไปเสภียจทำกยยดทำหศ์ เขทำเปป็นทภีที่จดจททำในเรสอที่ งกทำรบยรณะปฏริสนังขรณศ์พระวริหทำรและประตยหลนัก
ของมนันดข้วย
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สต่วนพระราชกริจนอกนนัสิ้นของโยธาม และบรรดาสริงที่ ซจึที่งพระองคศ์ไดล้

ทรงกระททา มริไดล้บนันทจึกไวล้ในหนนังสสอพงศาวดารแหต่งกษนัตรริยปศ์ ระเทศยผดาหศ์หรสอ แนตทภีเดภียว รทำย
ละเอภียดเพริที่มเตริมตตทำงๆถยกบนันททึกไวข้เกภีที่ยวกนับรนัชกทำลของโยธทำมใน 2 พงศทำวดทำร 27
37 ในกาลครนัสิ้งนนัสิ้นพระเยโฮวาหศ์ไดล้ทรงใชล้เรซทนกษนัตรริยแศ์ หต่งซทเรทย และเปคาหศ์บ รตรชายเรมา
ลริยาหศ์ใหล้มาสผกล้ นับยผดาหศ์ แมข้โยธทำมถสอวตทำเปป็นกษนัตรริยศ์ทภีที่ชอบธรรมองคศ์หนทึงที่ ประชทำชทำตรินร นันกป็กทำท ลนัง
เรริที่มเสสที่อมทรทำมเพริมที่ มทำกขทึรนเรสที่อยๆ ดย 2 พงศทำวดทำร 27:2 ชตวงเวลทำหลทำยปภีแหตงกทำรออมชอมกททำลนัง
เรริที่มตทำมทนันพวกเขทำแลข้ว ดนังนนัรนพระเจข้ทำเองจทึงทรงใชข้เรซภีนกษนัตรริยแศ์ หตงซภีเรภียและเปคทำหศ์กษนัตรริยศ์แหตง
อริสรทำเอลใหข้มทำตตอสยข้กบนั อทำณทำจนักรฝตทำยใตข้ มนันอยยใต นบรริบทนภีรเองทภีที่คททำพยทำกรณศ์อนนั โดดเดตนของอริส
ยทำหศ์ 7:1-17 เกริดขทึรน กทำรรนับใชข้ของอริสยทำหศ์กทำท ลนังจะเรริที่มขทึรนในยยดทำหศ์แลข้วดข้วย ดย อริสยทำหศ์ 1:1
38 โยธามไดล้ทรงลต่วงหลนับไปอยผต่กนับบรรพบรรรษของพระองคศ์ และไดล้ฝนังไวล้กนับบรรพบรรรษ
ของพระองคศ์ในนครดาวริดบรรพบรรรษของพระองคศ์ และอาหนัสโอรสของพระองคศ์ขนจึสิ้ ครอบครอง
แทน พอโยธทำมสริรนชภีวริต อทำหนัสบรุตรของเขทำกป็ขร ทึนครองรทำชบนัลลนังกศ์แหตงยยดทำหศ์
*****
ภนำพรวมของ 2 พงศศ์กษษัตรริยศ์ 16: บทถนัดไปนนขนี้ อง 2 พงศศ์กษนัตรริยศ์ มลุงล่ เนรู้นจลุดสนใจของมนัน
อยรล่ในยรดาหศ์และรนัชกาลของอาหนัสลรู้วนๆ ชล่วงเวลาในบทนนนี้สอดคลรู้องกนับอริสยาหศ์ 7
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ในปทททที่สบริ เจกดแหต่งรนัชกาลเปคาหศ์บรตรชายเรมาลริยาหศ์ อาหนัสโอรส

ของโยธามกษนัตรริยศ์แหต่งยผดาหศ์ไดล้เรริที่มครอบครอง 2 อาหนัสมทพระชนมายรยสทที่ บริ พรรษาเมสที่อพระองคศ์
ทรงเรริที่มครองราชยศ์ และพระองคศ์ทรงครองราชยศ์ในกรรงเยรผ ซาเลกมสริบหกปท และพระองคศ์มริไดล้ทรง
กระททาสริที่งททที่ถผกตล้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหศ์พระเจล้าของพระองคศ์ ดนังดาวริดบรรพบรรรษ
ของพระองคศ์ไดล้ทรงกระททา จรุดสนใจของบทนภีรจะอยยทต ภีที่อทำหนัส หนทึงที่ ในกษนัตรริยศ์ทภีที่ชนัวที่ รข้ทำยทภีที่สรุดของ
อทำณทำจนักรฝตทำยใตข้ เรทำควรหมทำยเหตรุสรรุปยตอรนัชกทำลของเขทำทภีที่วทำต “มริไดข้ทรงกระทททำสริที่งทภีที่ถยกตข้องใน
สทำยพระเนตรของพระเยโฮวทำหศ์พระเจข้ทำของพระองคศ์ ดนังดทำวริดบรรพบรุรรุษของพระองคศ์ไดข้ทรง

กระทททำ” แมข้บรรดทำกษนัตรริยศ์ทมภีที่ ทำกตอนเขทำไดข้ทททำสริที่งทภีที่ถยกตข้องตตอพระพนักตรศ์พระเจข้ทำ อทำหนัสกป็ทททำสริที่งทภีที่
ตรงกนันขข้ทำม
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กลตทำวอยตทำงเจทำะจงกป็คสอ อทำหนัสดทาเนรินตามทางของกษนัตรริยศ์ทนัสิ้งหลาย

แหต่งอริสราเอล และถวายโอรสของพระองคศ์ใหล้ลยร ไฟ ตามการกระททาอนันนต่าสะอริดสะเอทยนของ
ประชาชาตริ ซจึที่งพระเยโฮวาหศ์ทรงขนับไลต่ออกไปจากเบสสิ้องหนล้าประชาชนอริสราเอล 4 และพระองคศ์
ทรงถวายสนัตวบผชาและเผาเครสที่องหอมบนปผชนทยสถานสผ ง และในเนรินสผ ง และใตล้ตล้นไมล้สทเขทยวทรก
ตล้น
วลภีทภีที่กลตทำวถทึงกทำรทภีที่เขทำถวทำยบรุตรของตนใหข้ลรุยไฟหมทำยถทึงกทำรนตทำสะอริดสะเอภียนนนัรนของ
พระโมเลคทภีที่เดป็กๆถยกถวทำยเปป็นเครสที่องสนักกทำรบยชทำแกตมนัน หรสออยตทำงนข้อยกป็ลรุยไฟอนันรข้อนแรงของรยป
เคทำรพทภีที่นตทำเกลภียดชนังนภีร บรุตรคนนภีรจรริงๆแลข้วอทำจเปป็นเฮเซคภียทำหศ์ ในเลวภีนริตริ 18:21 พระเจข้ทำไดข้ตรนัส
หข้ทำมประชทำชนของพระองคศ์อยตทำงเฉพทำะเจทำะจงมริใหข้ทททำสริที่งทภีที่อทำหนัสกระทททำ เขทำจทึงทททำตนัวเองใหข้นตทำ
สะอริดสะเอภียนในสทำยพระเนตรของพระเจข้ทำ ขณะทภีที่บรรดทำกษนัตรริยศ์ทมภีที่ ทำกตอนเขทำไดข้ยอมใหข้ปยชนภีย
สถทำนสยงเหลตทำนนัรนคงอยยตต ตอไปทนัวที่ แผตนดรินนนัรน บนัดนภีรอทำหนัสกป็ทททำอยตทำงเดภียวกนัน อยตทำงไรกป็ตทำม มนันบอก
เปป็นนนัยวตทำกทำรถวทำยสนัตวบยชทำของเขทำในสถทำนทภีที่เหลตทำนนัรนเปป็นกทำรถวทำยแดตรยปเคทำรพตตทำงๆ วลภีทวภีที่ ทำต
“ใตข้ตข้นไมข้สภีเขภียวทรุกตข้น” เปป็นสททำนวนทภีที่ใชข้เรภียกวริธภีปฏริบนัตริตตทำงๆในกทำรนนับถสอรยปเคทำรพของคน
นนับถสอพระตตทำงดข้ทำว อทำหนัสไมตเพภียงอนรุญทำตแตตยนังมภีสตวนรต วมอยตทำงเปริดเผยในกทำรปฏริบนัตริเชตนนนัรนในยย
ดทำหศ์
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แลล้วเรซทนกษนัตรริยแศ์ หต่งซทเรทยและเปคาหศ์บรตรชายเรมาลริยาหศ์กษนัตรริยศ์

แหต่งอริสราเอลทรงยกขจึสิ้นมาททาสงครามกนับกรรงเยรผ ซาเลกม และกษนัตรริยศ์ทนัสิ้งสองไดล้ลล้อมอาหนัสไวล้ แตต่
ทรงเอาชนัยชนะยนังไมต่ไดล้ 6 คราวนนัสิ้นเรซทนกษนัตรริยแศ์ หต่งซทเรทยไดล้เขล้ายจึดเมสองเอลนัทคสนใหล้ซทเรทย และ
ทรงขนับไลต่พวกยริวเสทยจากเอลนัท และคนซทเรทยมาททที่เอลนัท และอยผทต่ ทที่นนัที่นจนทรกวนันนทสิ้ กทำรรรุกรทำนและ
กทำรโจมตภีทภีที่มภีตตอยยดทำหศ์และเยรยซทำเลป็ม ณ เวลทำนภีรเหป็นไดข้ชนัดวตทำไมตใชตเหตรุบนังเอริญ พระเจข้ทำทรงใชข้ซภีเรภีย
และอริสรทำเอลเพสที่อตภีสอนยยดทำหศ์เพรทำะควทำมบทำปของมนัน ถทึงกระนนัรน กองกททำลนังพนันธมริตรของเรซภีน

และเปคทำหศ์กไป็ มตอทำจกททำรทำบเยรยซทำเลป็มไดข้ คนซภีเรภียจทึงเคลสที่อนทนัพตตอไปยนังทริศใตข้และเอลนัทเมสองทตทำ
ของทะเลแดงโดยยทึดเมสองนนัรนไดข้จทำกยยดทำหศ์ ทภีที่นตทำสนใจกป็คอส วตทำคททำวตทำ พวกยริว ปรทำกฏเปป็นครนัรงแรก
ในพระคนัมภภีรศ์ มนันเจทำะจงหมทำยถทึงคนเหลตทำนนัรนทภีที่อยยใต นตระกยลยยดทำหศ์ อภีกครนัรงทภีที่มนนั อยยใต นบรริบทนภีร
โดยตรงทภีที่เหตรุกทำรณศ์ในอริสยทำหศ์ 7:1-16 เกริดขทึรน
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ขณะเดภียวกนัน อาหนัสจจึงทรงสต่งผผล้สสที่อสารไปยนังทริกลนัทปริเลเสอรศ์

กษนัตรริยแศ์ หต่งอนัสซทเรทยวต่า "ขล้าพเจล้าเปกนคนใชล้ของทต่าน และเปกนบรตรของทต่าน ขอเชริญขจึนสิ้ มาชต่วย
ขล้าพเจล้าใหล้พล้นจากมสอของกษนัตรริยแศ์ หต่งซทเรทย และจากมสอของกษนัตรริยแศ์ หต่งอริสราเอล ผผซล้ จึที่งลรกขจึนสิ้ ตต่อสผล้
ขล้าพเจล้า" เมสที่อเผชริญกนับกทำรรรุกรทำนและกทำรลข้อมกรรุงโดยซภีเรภียและอริสรทำเอลทภีที่ยกมทำตตอสยข้เยรยซทำเลป็ม
อทำหนัสจทึงเสนอตนัวเองเปป็นผยข้รบนั ใชข้ตตอคนอนัสซภีเรภียทภีที่ทรงอททำนทำจ เขทำขอทริกลนัทปริเลเสอรศ์กษนัตรริยศ์แหต่ง
อนัสซทเรทยใหข้เขข้ทำแทรกแซงททำงทหทำรเพสอที่ ชตวยเขทำใหข้พข้น 8 อาหนัสทรงนทาเอาเงรินและทองคทาซจึที่งมทอยผต่
ในพระนริเวศแหต่งพระเยโฮวาหศ์ และในคลนังสทานนักพระราชวนัง และสต่งเปกนของกทานนัลถวายแกต่
กษนัตรริยแศ์ หต่งอนัสซทเรทย นตทำเศรข้ทำทภีที่อทำหนัสปลข้นคลนังทรนัพยศ์ของพระวริหทำรรวมถทึงพระรทำชวนังของตนัวเอง
เพสที่อทภีที่จะไดข้เงรินไปตริดสรินบนคนอนัสซภีเรภียเพสอที่ ใหข้มทำชตวยตน เรทำควรหมทำยเหตรุไวข้วทำต ไมตมภีกทำร
อธริษฐทำนหรสอกทำรขอควทำมชตวยเหลสอจทำกพระเจข้ทำเหมสอนทภีที่เยโฮชทำฟนัทไดข้กระทททำใน 2 พงศทำวดทำร
20 แนตนอนวตทำอทำหนัสไดข้หนันหลนังของตนใหข้พระเยโฮวทำหศ์พระเจข้ทำเสภียแลข้ว
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เมสที่อเหป็นโอกทำสทภีที่จะขยทำยจนักรวรรดริของตน กษนัตรริยศ์แหต่งอนัสซทเรทยกก

ทรงฟนังพระองคศ์ กษนัตรริยแศ์ หต่งอนัสซทเรทยกกทรงยกทนัพขจึสิ้นไปยนังดามนัสกนัสและยจึดไดล้ จนับประชาชน
เมสองนนัสิ้นไปเปกนเชลยยนังเมสองคทรศ์ และทรงประหารเรซทนเสทย ในกทำรโจมตภีแบบรวดเดภียวจบ คนอนัส
ซภีเรภียเพริมที่ ซภีเรภียเขข้ทำมทำในอทำณทำจนักรของตน นอกจทำกนภีร เรซภีนกษนัตรริยศ์แหตงซภีเรภียกป็ถยกกททำจนัดทริรงดข้วย นนันที่
เปป็นสริที่งทภีที่อริสยทำหศ์ไดข้พยทำกรณศ์ไวข้อยตทำงชนัดเจนในอริสยทำหศ์ 7:7-9
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เมสที่อกษนัตรริยอศ์ าหนัสเสดกจไปดามนัสกนัสเพสที่อพบกนับทริกลนัทปริเลเสอรศ์

กษนัตรริยแศ์ หต่งอนัสซทเรทยกกทรงเหกนแทต่นบผชาททที่ดามนัสกนัส และกษนัตรริยอศ์ าหนัสทรงสต่งหรต่นแทต่นบผชาไปยนังอร
รทยาหศ์ปรโรหริตพรล้อมทนัสิ้งแบบแปลนตามลนักษณะการสรล้าง 11 และอรรยท าหศ์ปรโรหริตกกไดล้สรล้างแทต่นบผชา

นนัสิ้นตามแบบทรกประการซจึที่งกษนัตรริยศ์อาหนัสไดล้สต่งมาจากดามนัสกนัส อรรทยาหศ์ปรโรหริตจจึงไดล้สรล้างแทต่น
บผชานนัสิ้นกต่อนททที่กษนัตรริยอศ์ าหนัสเสดกจจากดามนัสกนัสมาถจึง อทำหนัสจทึงไปยนังเมสองดทำมนัสกนัสเพสที่อพบเจข้ทำนทำย
คนใหมตของตน ขณะอยยทต ภีที่นนันที่ เขทำกป็เหป็นแทตนบยชทำรยปเคทำรพของพระตตทำงดข้ทำวทภีที่นตทำประทนับใจแทตน
หนทึที่ง เขทำสนังที่ คนใหข้วทำดแบบแปลนแทตนนนัรนและสต งมนันกลนับไปทภีที่เยรยซทำเลป็มเพสที่อใหข้คนสรข้ทำงแทตน
แบบนนัรนขทึรนทภีที่นนนัที่ แมข้เปป็นปรุโรหริตคนหนทึงที่ ของพระเยโฮวทำหศ์ อรุรยภี ทำหศ์กใป็ ชข้แบบแปลนเหลตทำนนัรนเพสที่อ
สรข้ทำงแทตนบยชทำพระตตทำงดข้ทำวเชตนนนัรนทภีที่กรรุงเยรยซทำเลป็ม นภีที่บอกเปป็นนนัยวตทำอรุรยภี ทำหศ์ไดข้สรข้ทำงแทตนบยชทำพระ
ตตทำงดข้ทำวนนัรนเสรป็จกตอนอทำหนัสกลนับมทำจทำกเมสองดทำมนัสกนัส
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และเมสที่อกษนัตรริยเศ์ สดกจจากดามนัสกนัสถจึงแลล้ว กษนัตรริยศ์กทก รงเหกนแทต่น

บผชา แลล้วกษนัตรริยศ์ทรงเขล้ามาใกลล้แทต่นบผชาเสดกจขจึสิ้นถวายบนนนัสิ้น 13 และทรงเผาเครสที่องเผาบผชาของ
พระองคศ์ และธนัญญบผชาของพระองคศ์ และทรงเทเครสที่องดสที่มบผชาของพระองคศ์ และทรงพรมเลสอด
เครสที่องสนันตริบผชาของพระองคศ์ลงบนแทต่นนนัสิ้น 14 และพระองคศ์ทรงยล้ายแทต่นบผชาทองสนัมฤทธริธิ์ ซจึงที่
อยผต่ตต่อพระพนักตรศ์พระเยโฮวาหศ์ออกเสทยจากขล้างหนล้าพระนริเวศ จากสถานททที่ระหวต่างแทต่นบผชาและ
พระนริเวศของพระเยโฮวาหศ์ และตนัสิ้งไวล้ทางดล้านเหนสอแหต่งแทต่นบผชานนัสิ้น
นภีที่บอกเปป็นนนัยวตทำอทำหนัสถวทำยเครสที่องสนัตวบยชทำตตทำงๆดข้วยตนัวเองบนแทตนบยชทำพระตตทำงดข้ทำวนภีร
เครสอที่ งบยชทำเหลตทำนภีรอทำจเปป็นกทำรผสมกนันระหวตทำงเครสอที่ งสนัตวบยชทำตตทำงๆของพระตตทำงดข้ทำวกนับของ
เครสอที่ งสนัตวบยชทำแดตพระเยโฮวทำหศ์ ขณะทภีที่แทตนทองเหลสองนนัรนซทึที่งสรข้ทำงขทึรนโดยซทำโลมอนกตอนหนข้ทำนภีร
อยยตต รงททำงเขข้ทำดข้ทำนทริศตะวนันออกของพระวริหทำร (ตนัรงแตตตข้นตทำมทภีพที่ ระเจข้ทำทรงกททำหนดไวข้) บนัดนภีรอทำ
หนัสยข้ทำยมนันไปททำงทริศเหนสอใหข้เขข้ทำไปอยยใต นหนัวมรุมหนทึงที่ บนัดนภีรเมสที่อเขข้ทำททำงประตยใหญตทภีที่เขข้ทำสยตพระ
วริหทำร แทตนบยชทำพระตตทำงดข้ทำวอนันใหมตนร ขภี องเขทำจทึงเปป็นสริที่งแรกทภีที่คนพบเหป็น
2 พกษ 16:15-16

และกษนัตรริยศ์อาหนัสทรงบนัญชากนับอรรยท าหศ์ปรโรหริตวต่า "บนแทต่นใหญต่นทสิ้

ทต่านจงเผาเครสที่องเผาบผชาตอนเชล้าและธนัญญบผชาตอนเยกน และเครสที่องเผาบผชาของกษนัตรริยศ์ และ
เครสที่องธนัญญบผชาของพระองคศ์ พรล้อมกนับเครสที่องเผาบผชาของบรรดาประชาชนแหต่งแผต่นดริน และธนัญ
ญบผชาของเขาทนัสิ้งหลาย และเครสที่องดสที่มบผชาของเขาทนัสิ้งหลาย และจงพรมเลสอดทนัสิ้งหมดของเครสที่อง

เผาบผชาบนนนันสิ้ และเลสอดทนัสิ้งหมดของเครสที่องสนัตวบผชา แตต่แทต่นบผชาทองสนัมฤทธริธิ์ใหล้เปกนททที่ททที่ขล้าจะทผล
ถามพระเจล้า" 16 อรรทยาหศ์ปโร รหริตไดล้กระททาการเหลต่านทสิ้ทนัสิ้งสริสิ้นตามพระบนัญชาของกษนัตรริยอศ์ าหนัส
อทำหนัสสนังที่ ใหข้ถวทำยเครสอที่ งสนัตวบยชทำประจททำวนันตตทำงๆในตอนเชข้ทำและตอนเยป็นพรข้อมกนับเครสที่อง
สนัตวบยชทำอสที่นๆทนัรงหมดบนแทตนบยชทำอนันใหมตของเขทำทภีที่มขภี นทำดใหญตกวตทำ ถทึงกระนนัรน อทำหนัสกป็ยนังทริรง
แทตนบยชทำทองเหลสองนนัรนไวข้ตตทำงหทำกเพสที่อเตรภียมพรข้อมสททำหรนับกทำรทยลถทำมสตวนตนัวของเขทำ มนัน
เสภียดสภีตรงทภีวที่ ทำต พระเจข้ทำไมตเคยเผยพระดททำรนัสผตทำนแทตนบยชทำนนัรนเลย กระนนัรนอทำหนัสกป็ไมตสนใจวตทำ
พระเจข้ทำทรงกระทททำกริจอยตทำงไร เขทำมภีแทตนบยชทำพระตตทำงดข้ทำวอนันใหมตของเขทำแลข้วสททำหรนับกทำรถวทำย
เครสอที่ งสนัตวบยชทำตตทำงๆและเปป็นทภีที่ๆกริจกรรมหลนักๆของพระวริหทำรเกริดขทึรนแลข้วตอนนภีร
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นอกจทำกนภีรกษนัตรริยอศ์ าหนัสทรงตนัดแผงแทต่นนนัสิ้นออก และทรงยกขนัน

ออกไปจากแทต่นเสทย และพระองคศ์ทรงเอาขนันสาครลงมาเสทยจากวนัวทองสนัมฤทธริธิ์ททที่รองอยผต่นนัสิ้น ทรง
วางไวล้บนพสสิ้นกล้อนหริน Gill เขภียนวตทำ “ในพระวริหทำรมภีขนนั สทำครสริบลยกไวข้ใหข้พวกปรุโรหริตลข้ทำงในนนัรน
ซทึที่งตรงนภีรหมทำยควทำมวตทำคททำนทำมเอกพจนศ์ถยกใชข้แทนพหยพจนศ์ และขนันเหลตทำนภีรกมป็ ภีฐทำนทองเหลสอง และ
รอบฐทำนเหลตทำนภีรกมป็ ภีแผงทภีมที่ ภีลวดลทำยสนัตวศ์ตตทำงๆ สริงโต วนัว และเครยบ และอทำหนัสตนัดแผงแทตนเหลตทำนภีร
ออกเพสที่อทททำใหข้มนันเสภียรยปรต ทำง แสดงควทำมเหยภียดหยทำมตตอพวกมนัน หรสอเพสที่อเอทำทองเหลสองไปใชข้ใน
กทำรอสที่นๆ ซทึที่งเขทำอทำจทททำกนับฐทำนเหลตทำนนัรนเหมสอนกนันเพรทำะวตทำเขทำเอทำขนันสทำครเหลตทำนนัรนลงมทำจทำกฐทำน
เหลตทำนนัรน” ดย 1 พงศศ์กษนัตรริยศ์ 7:27-30 ยริงที่ กวตทำนนัรน อทำหนัสยนังแยกชริรนสตวนขนันสทำครทองเหลสองของพระ
วริหทำรและวทำงมนันบนพสรนของพระวริหทำรดข้วย เขทำอทำจจงใจลดทนควทำมยริงที่ ใหญตของมนัน หรสอเขทำอทำจ
มภีแผนกทำรอสนที่ ๆสททำหรนับทองเหลสองของแทตนนนัรนกป็ไดข้
18 และศาลาวนันสะบาโตซจึที่งเขาไดล้สรล้างไวล้ในพระนริเวศ และทางเขล้าพระนริเวศของพระเย
โฮวาหศ์ชนัสิ้นนอกสทาหรนับกษนัตรริยนศ์ นัสิ้น พระองคศ์ทรงเปลทที่ยนเสทย เพราะเหกนแกต่กษนัตรริยแศ์ หต่งอนัสซทเรทย
เหป็นไดข้ชนัดวตทำโครงสรข้ทำงหนทึงที่ ทภีที่เปป็นเหมสอนเตป็นทศ์เปริดโลตงหรสอททำงเดรินมภีหลนังคทำปริดไดข้ถยกสรข้ทำงขทึรนทภีที่
พระวริหทำรเพสที่อใหข้กษนัตรริยศ์ไดข้ใชข้ในวนันสะบทำโตเพสที่อปกปข้องเขทำจทำกดรินฟข้ทำอทำกทำศ บนัดนภีร อทำหนัสกป็

เปลภีที่ยนททำงเดรินนภีรใหข้ตรงกนับทริศททำงทภีที่กษนัตรริยศ์แหตงอนัสซภีเรภียอทำจเขข้ทำมทำโดยเหป็นไดข้ชนัดวตทำเพสที่อแสดง
ควทำมเคทำรพยททำเกรงตตอเขทำ
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สต่วนพระราชกริจนอกนนัสิ้นของอาหนัส ซจึที่งพระองคศ์ทรงกระททา มริไดล้

บนันทจึกไวล้ในหนนังสสอพงศาวดารแหต่งกษนัตรริยปศ์ ระเทศยผดาหศ์หรสอ 20 และอาหนัสทรงลต่วงหลนับไปอยผต่
กนับบรรพบรรรษของพระองคศ์ และเขาฝนังไวล้กนับบรรพบรรรษของพระองคศ์ในนครดาวริด และเฮเซคท
ยาหศ์โอรสของพระองคศ์ขนจึสิ้ ครอบครองแทนพระองคศ์ ดนังนนัรนบนันททึกเกภีที่ยวกนับกษนัตรริยศ์ผยข้ชนัวที่ รข้ทำยทภีสที่ รุด
องคศ์หนทึที่งของยยดทำหศ์จทึงถยกหมทำยเหตรุไวข้ มนันเปป็นเรสที่องเสภียดสภีทภีที่วทำต เฮเซคภียทำหศ์บรุตรของเขทำจะกลทำยเปป็น
หนทึที่งในกษนัตรริยแศ์ หตงอทำณทำจนักรฝตทำยใตข้ทภีที่ดททำเนรินตทำมแบบพระเจข้ทำอยตทำงแทข้จรริง
*****
ภนำพรวมของ 2 พงศศ์กษษัตรริยศ์ 17: บทถนัดไปนนขนี้ อง 2 พงศศ์กษนัตรริยศ์บนนั ททึกเหตลุการณศ์สนาคนัญ
แมรู้กษนัตรริยอศ์ งคศ์ถนัดมาของอริสราเอล (โฮเชยา) ถทึงกลล่าวถทึงเพนยงสนันี้นๆ มนันกป็เปป็นในชล่วงรนัชสมนัยของ
เขาทนที่พระเจรู้าทรงใชรู้คนอนัสซนเรนยมาซทึที่งกวาดตรู้อนอาณาจนักรฝล่ายเหนสือไปเปป็นเชลย นอกจากนนนี้
ขรู้อความในบทนนกนี้ ลล่าวชนัดเจนเหลสือเกรินวล่าการกวาดไปเปป็นเชลยยนังอนัสซนเรนยนนันี้นเปป็นเพราะความ
บาปของอริสราเอล
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ในปทททที่สบริ สองแหต่งรนัชกาลอาหนัสกษนัตรริยศ์แหต่งยผดาหศ์ โฮเชยาบรตรชาย

เอลาหศ์ไดล้เรริที่มครอบครองในกรรงสะมาเรทยเหนสออริสราเอล และพระองคศ์ทรงครอบครองเกล้าปท
2 และพระองคศ์ทรงกระททาสริที่งททที่ชนัที่วรล้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหศ์ แตต่กกไมต่เหมสอนกนับ
กษนัตรริยทศ์ นัสิ้งหลายแหต่งอริสราเอลททที่อยผต่มากต่อนพระองคศ์ จรุดสนใจของหนนังสสอเลตมนภีรเปลภีที่ยนครนัรง
สรุดทข้ทำยไปยนังกริจกทำรตตทำงๆของอริสรทำเอลซทึที่งเปป็นอทำณทำจนักรฝตทำยเหนสอ กษนัตรริยศ์องคศ์สรุดทข้ทำยของมนันนนันที่
คสอ โฮเชยทำสทำนตตอประเพณภีอนนั ชนัวที่ รข้ทำยของเหลตทำบรรพบรุรรุษของเขทำ แมข้โฮเชยทำไมตไดข้ชวนั ที่ รข้ทำยเทตทำกนับ
หลทำยคนทภีมที่ ทำกตอนเขทำ พระเจข้ทำกป็ทรงหมดควทำมอดทนแลข้ว กทำรพริพทำกษทำของพระองคศ์กทำท ลนังจะ
ตกลงบนอริสรทำเอล
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แชลมาเนเสอรศ์กษนัตรริยศ์แหต่งอนัสซทเรทยไดล้ยกทนัพมารบกนับพระองคศ์

และโฮเชยาทรงยอมเปกนผผล้รบนั ใชล้และถวายเครสที่องบรรณาการ ขณะทภีที่จนักรวรรดริอสนั ซภีเรภียกททำลนังแผต
ขยทำยแสนยทำนรุภทำพของมนันไปทนัวที่ ดรินแดนตะวนันออกกลทำง พระเจข้ทำกป็ไมตเพภียงอนรุญทำตคนอนัสซภีเรภีย
ใหข้มทำรรุกรทำนอริสรทำเอลเทตทำนนัรน แตตยนังใหข้กทำท รทำบพวกเขทำดข้วย นอกจทำกนภีร สต วนทภีที่เหลสอของบทนภีรยงนั จะ
กลตทำวชนัดเจนดข้วยวตทำกทำรรรุกรทำนของคนอนัสซภีเรภียเปป็นมทำโดยพระหนัตถศ์ของพระเจข้ทำ 1 พงศทำวดทำร
5:26 กลตทำวถทึงทริกลนัทปริเลเสอรศ์ กษนัตรริยศ์แหตงอนัสซภีเรภียผยมข้ ทำรรุกรทำนอริสรทำเอล อยตทำงไรกป็ตทำม แชลมาเน
เสอรศ์อทำจเปป็นบรุตรของทริกลนัทปริเลเสอรศ์กไป็ ดข้ ไมตวทำต กรณภีใด กษนัตรริยศ์อนัสซภีเรภียองคศ์นร ภีกบป็ นังคนับอริสรทำเอล
ใหข้อยยใต นสถทำนะผยข้รนับใชข้และเรภียกเอทำสต วยบรรณทำกทำรมทำกมทำยเปป็นประจททำ
อยตทำงไรกป็ตทำม 4 แตต่กษนัตรริยอศ์ นัสซทเรทยไดล้ทรงพบความทรยศในโฮเชยา เพราะพระองคศ์ทรง
ใชล้ผล้สผ อสที่ สารไปยนังโสกษนัตรริยแศ์ หต่งอทยริปตศ์ และไมต่ถวายเครสที่องบรรณาการแกต่กษนัตรริยศ์อสนั ซทเรทยตามซจึที่ง
พระองคศ์ทรงเคยกระททาทรกปท เพราะฉะนนัสิ้นกษนัตรริยศ์แหต่งอนัสซทเรทยจจึงขนังพระองคศ์ไวล้ และจทาพระองคศ์
ไวล้ในครก อยตทำงไรกป็ตทำม โฮเชยทำกป็พยทำยทำมทภีที่จะสรข้ทำงพนันธมริตรกนับอภียปริ ตศ์เพสที่อเหวภีที่ยงทริรงแอกของอนัส
ซภีเรภีย เหป็นไดข้ชนัดวตทำอนัสซภีเรภียทรทำบถทึงกทำรพยทำยทำมรต วมกนันคริดกบฏนภีรและพวกเขทำยตอมเรริที่มตระหนนัก
ถทึงกทำรหยรุดเสภียสต วยบรรณทำกทำรจทำกอริสรทำเอล คนอนัสซภีเรภียจทึงกลนับมทำยนังอริสรทำเอล จนับกรุมโฮเชยทำ
และขนังเขทำไวข้ในครุก เหตรุกทำรณศ์หลนังนภีรอทำจเกริดขทึรนหลนังจทำกอริสรทำเอลพตทำยแพข้อยตทำงรทำบคทำบดนังทภีที่
หมทำยเหตรุไวข้ในสองขข้อถนัดไป
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ดข้วยถข้อยคททำทภีที่กลตทำวไดข้ไมตถงทึ ครทึงที่ ของมนัน ขข้อควทำมศนักดริธสริทธริธนภีร

บนันททึกวตทำ แลล้วกษนัตรริยแศ์ หต่งอนัสซทเรทยกกทรงบรกเขล้าทนัที่วแผต่นดรินและมายนังสะมาเรทย และพระองคศ์ทรง
ลล้อมเมสองไวล้สามปท แมข้คนอนัสซภีเรภียกตอนหนข้ทำนนัรนสทำมทำรถเอทำชนะอริสรทำเอลไดข้อยตทำงสบทำยๆ เหป็นไดข้
ชนัดวตทำครทำวนภีรโฮเชยทำและกองทนัพของเขทำตข้ทำนททำนพวกเขทำไวข้ไดข้โดยตนัรงหลนักสยข้อยยใต นกรรุงสะมทำเรภีย
นครหลวงของพวกเขทำ
หลนังจทำกกทำรลข้อมเมสองสทำมปภี 6 ในปทททที่เกล้าแหต่งรนัชกาลโฮเชยา กษนัตรริยแศ์ หต่งอนัสซทเรทยยจึดไดล้
เมสองสะมาเรทย และพระองคศ์ทรงนทาชนอริสราเอลไปยนังอนัสซทเรทย ใหล้เขาอยผทต่ ทที่ฮาลาหศ์ และขล้างแมต่นทสิ้า

ฮาโบรศ์ แมต่นทสิ้าเมสองโกซาน และในหนัวเมสองแหต่งชาวมทเดทย กทำรกระจนัดกระจทำยไปของอริสรทำเอลจทำก
แผตนดรินของตนซทึที่งถยกพยทำกรณศ์ไวข้มทำนทำนไดข้เรริที่มตข้นขทึรนแลข้ว บรรดทำผยข้อยยอต ทำศนัยในกรรุงสะมทำเรภียไมต
เพภียงถยกกวทำดตข้อนไปเปป็นเชลยเทตทำนนัรน แตตทรงนั สริบตระกยลทภีที่เหลสอของอทำณทำจนักรฝตทำยเหนสอยนังถยก
กวทำดตข้อนไปดข้วย ตนัรงแตตในเลวภีนริตริ 26:32-39 และพระรทำชบนัญญนัตริ 28:58-67 พระเจข้ทำไดข้ทรงเตสอน
ประชทำชนของพระองคศ์ไวข้นทำนแลข้ววตทำสรุดทข้ทำยแลข้วพระองคศ์จะทรงกททำจนัดพวกเขทำไปจทำกแผตนดริน
ของพวกเขทำหทำกพวกเขทำหนันหลนังใหข้พระองคศ์และไปตริดตทำมบรรดทำรยปเคทำรพ
กทำรกวทำดตข้อนอทำณทำจนักรฝตทำยเหนสอไปยนังอนัสซภีเรภียเรริที่มตข้นขทึรนในประมทำณ 722 กตอน ค.ศ.
สถทำนทภีที่ตตทำงๆทภีที่ถยกกลตทำวถทึงในอนัสซภีเรภียซทึงที่ เปป็นทภีที่ๆคนอริสรทำเอลถยกพทำไปอยยคต สอ “ฮทำลทำหศ์ และขข้ทำง
แมตนร ททำฮทำโบรศ์ แมตนร ททำเมสองโกซทำน และในหนัวเมสองแหตงชทำวมภีเดภีย” สถทำนทภีที่เหลตทำนภีรอยยใต นสตวนเหนสอ
ของอนัสซภีเรภีย ในปนัจจรุบนันพสรนทภีที่เหลตทำนภีรกคป็ งเปป็นอริรนักตอนเหนสอและอยยเต ขข้ทำไปในตอนกลทำงของ
อริหรต ทำน
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ขข้อควทำมศนักดริธสริทธริธนภีรกลตทำวชนัดเจนยริงที่ นนักวตทำเพรทำะเหตรุใดคน

อริสรทำเอลจทึงถยกกวทำดตข้อนไปจทำกแผตนดรินของพวกเขทำ ททที่เปกนอยต่างนนัสิ้น กกเพราะประชาชนอริสราเอล
ไดล้กระททาบาปตต่อพระเยโฮวาหศ์พระเจล้าของตน ผผล้ทรงนทาเขาขจึสิ้นออกมาจากแผต่นดรินอทยริปตศ์ จาก
พระหนัตถศ์ของฟาโรหศ์กษนัตรริยแศ์ หต่งอทยริปตศ์ และไดล้เกรงกลนัวพระอสที่นๆ พระเจข้ทำทรงอดทนนทำน
พระองคศ์ไดข้ทรงอดทนกนับควทำมบทำปของคนอริสรทำเอลมทำเปป็นเวลทำมทำกกวตทำ 250 ปภีแลข้ว พระองคศ์ไดข้
ทรงใชข้พวกผยข้พยทำกรณศ์มทำเตสอนพวกเขทำแลข้ว พระองคศ์ไดข้ทรงชตวยพวกเขทำใหข้พข้นจทำกเหลตทำศนัตรยของ
พวกเขทำอยตทำงทรงพระเมตตทำ พระองคศ์ไดข้ประททำนอทำหทำรใหข้พวกเขทำในยทำมกนันดทำรอทำหทำร
กระนนัรน อริสรทำเอลและบรรดทำกษนัตรริยศ์ของมนันกป็กบฏตตอพระเจข้ทำของตนอยตทำงดสรอดทึง ควทำมอดทน
และควทำมอดกลนัรนมทำนทำนของพระเจข้ทำในทภีที่สรุดกป็หมดลงแลข้ว พระองคศ์ทรงเหลสออดเตป็มทภี เหมสอนทภีที่
พระองคศ์ไดข้ตรนัสลตวงหนข้ทำไวข้ในพระรทำชบนัญญนัตขริ องโมเสส พระองคศ์ทรงพทำคนอริสรทำเอลออกไป
จทำกแผตนดรินของพวกเขทำ

กทำรกวทำดตข้อนไปยนังอนัสซภีเรภียไมตเคยสริรนสรุดลงอยตทำงเปป็นททำงกทำรเลย แมข้ยยดทำหศ์ซทึที่งเปป็น
อทำณทำจนักรฝตทำยใตข้จะตกไปเปป็นเชลยในอภีกประมทำณ 117 ปภีตตอมทำและกลนับมทำพรข้อมพระพรของ
พระเจข้ทำ อทำณทำจนักรฝตทำยเหนสอกป็ไมตเคยไดข้กลนับมทำอยล่างเปป็นทางการเลย จนทรุกวนันนภีร เหลตทำลยกหลทำน
ของยทำโคบถยกเรภียกวตทำพวกยริวตทำมตระกยลยยดทำหศ์ แมข้คนอริสรทำเอลทนัรงหลทำยจทำกสริบตระกยลทภีที่อยยทต ทำง
เหนสอไดข้กลนับมทำยนังแผตนดรินของตนแลข้วตลอดหลทำยศตวรรษ พวกเขทำกป็ไมตเคยไดข้กลนับมทำทนัรงหมด
เลย เหป็นไดข้ชนัดวตทำนนันที่ จะไมตเกริดขทึรนจนกวตทำจะถทึงวนันขององคศ์พระผยข้เปป็นเจข้ทำ ดยควทำมเหป็นเพริมที่ เตริมในขข้อ
23, 34-35 และ 41
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ผยข้เขภียนสทำธยทำยเพริที่มเตริมเกภีที่ยวกนับควทำมบทำปตตทำงๆของอริสรทำเอล พวก

เขทำไดล้ดทาเนรินตามกฎเกณฑศ์แหต่งประชาชาตริทนัสิ้งหลาย ซจึงที่ พระเยโฮวาหศ์ไดล้ทรงขนับไลต่ไปเสทยใหล้พล้น
หนล้าประชาชนอริสราเอล และตามกฎเกณฑศ์ซงจึที่ กษนัตรริยแศ์ หต่งอริสราเอลทรงททาขจึสิ้นมา อริสรทำเอล
เสสที่อมทรทำมลงในกทำรปฏริบนัตริตตทำงๆทภีที่เปป็นกทำรนนับถสอรยปเคทำรพและผริดศภีลธรรมของคนคทำนทำอนันซทึที่ง
ไดข้อยยใต นแผตนดรินนนัรนกตอนพวกเขทำ พระเจข้ทำไดข้ทรงขนับไลตคนเหลตทำนนัรนไปแลข้วเพรทำควทำมบทำปของ
พวกเขทำ บนัดนภีรชะตทำกรรมเดภียวกนันเกริดแกตอริสรทำเอล นอกจทำกนภีร อริสรทำเอลยนังดททำเนรินตทำมควทำมบทำป
เหลตทำนนัรนของบรรดทำกษนัตรริยศ์แหตงอริสรทำเอลดข้วย นนันที่ คสอ รยปลยกวนัวทองคททำทนัรงสองนนัรนทภีที่เมสองเบธเอล
และเมสองดทำน
นอกจทำกนภีร 9 ประชาชนอริสราเอลไดล้กระททาสริที่งททที่ไมต่ชอบตต่อพระเยโฮวาหศ์พระเจล้าของตน
อยต่างลนับๆ เขาไดล้สรล้างปผชนทยสถานสผ งทนัที่วบล้านทนัที่วเมสองสทาหรนับตน ตนัสิ้งแตต่ททที่ททที่มทหอคอยเหตร กระทนัที่ง
ถจึงเมสองททที่มทปล้อม อริสรทำเอลไมตเพภียงมภีสตวนรต วมในกทำรนนับถสอรยปเคทำรพอยตทำงเปริดเผยของเยโรโบอนัม
เทตทำนนัรน พวกเขทำยนังปฏริบนัตริควทำมบทำปอยตทำงลนับๆในบข้ทำนของตนดข้วย นภีไที่ มตไดข้เกริดขทึรนแคตในกรรุงใหญตๆ
ทภีที่มภีปข้อมของแผตนดรินนนัรน แตตในบรรดทำเมสองเลป็กๆดข้วย พวกเขทำสรข้ทำงปยชนภียสถทำนสยงสต วนตนัว
สททำหรนับกทำรปรนนริบนัตริรยปเคทำรพทนัวที่ แผตนดรินนนัรน
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กลตทำวอยตทำงเจทำะจงกป็คสอ เขาไดล้ตนัสิ้งเสาศนักดริธิ์สริทธริธิ์และเสารผ ปเคารพบน

เนรินเขาสผ งทรกแหต่ง และใตล้ตล้นไมล้เขทยวทรกตล้น ทนัวที่ แผตนดรินอริสรทำเอล ประชทำชนของพระเยโฮวทำหศ์ไดข้

ตนัรงรยปเคทำรพของพระตตทำงดข้ทำวบนเนรินเขทำสยงทรุกลยก (ซทึที่งมภีอยยมต ทำกมทำยทนัวที่ แผตนดรินนนัรน) และใตข้ตข้นไมข้
เขภียวทรุกตข้น นภีที่เปป็นวริธภีปฏริบนัตริของพวกคนนนับถสอพระตตทำงดข้ทำวทภีที่อยยลต ข้อมรอบและคนอริสรทำเอลกป็
เตป็มใจทททำตทำมแบบคนเหลตทำนนัรน ดยเยเรมภียศ์ 3:6 ดข้วย
นอกจทำกนภีร 11 ณ ททที่นนนัที่ เขาไดล้เผาเครสที่องหอมบนปผชนทยสถานสผ งทนัสิ้งหมดนนัสิ้น ตามอยต่าง
ประชาชาตริซจึที่งพระเยโฮวาหศ์ทรงกวาดไปเสทยตต่อหนล้าเขาทนัสิ้งหลาย และเขาทนัสิ้งหลายไดล้กระททาสริที่งชนัที่ว
รล้ายกระททาใหล้พระเยโฮวาหศ์ทรงพระพริโรธ แมข้เปป็นประชทำชนแหตงพนันธสนัญญทำของพระเยโฮวทำหศ์
คนอริสรทำเอลกป็ไดข้กลนับสนัตยศ์ไปอยยใต นสภทำพทภีที่เสสที่อมทรทำมจนถทึงขนทำดทภีที่มภีควทำมแตกตตทำงนข้อยมทำก
ระหวตทำงพวกเขทำกนับชทำวโลกทภีที่อยยรต อบตนัวพวกเขทำ พวกเขทำจทึงยนัวที่ ยรุพระเยโฮวทำหศ์พระเจข้ทำใหข้ทรง
พระพริโรธ
ควทำมบทำปของพวกเขทำถยกสรรุปไวข้ดงนั ตตอไปนภีร 12 และเขาทนัสิ้งหลายปรนนริบนัตริรผปเคารพ ซจึงที่
พระเยโฮวาหศ์ไดล้ตรนัสแกต่เขาแลล้ววต่า "เจล้าอยต่ากระททาอยต่างนทสิ้" อริสรทำเอลไดข้เมรินเฉยบนัญญนัตริสองขข้อ
แรกตทำมทภีมที่ ภีบนันททึกไวข้ในอพยพ 20:3-5 อยตทำงชนัดเจน หรินโมตแหตงกทำรพริพทำกษทำของพระเจข้ทำบดอยตทำง
ชข้ทำๆ แตตพวกมนันกป็บดอยตทำงละเอภียดยริงที่ นนัก บทำงทภีคนอริสรทำเอลอทำจคริดวตทำตนกททำลนังลอยนวลไปไดข้
พรข้อมกนับควทำมบทำปของตน แตตพระเจข้ทำกป็ทรงจนัดกทำรพวกเขทำดข้วยพระพริโรธอนันชอบธรรมในเวลทำ
อนันสมบยรณศ์แบบของพระองคศ์
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แมข้คนอริสรทำเอลไดข้กระทททำบทำป พระเยโฮวาหศ์ยนังทรงตนักเตสอน

อริสราเอลและยผดาหศ์โดยผผพล้ ยากรณศ์ท รกคนและโดยผผล้ททานายทรกคนวต่า "จงหนันกลนับจากทางชนัที่วรล้าย
ทนัสิ้งหลายของเจล้า และรนักษาบนัญญนัตขริ องเราและกฎเกณฑศ์ของเรา ตามราชบนัญญนัตริทรกขล้อซจึที่งเราไดล้
บนัญชาแกต่บรรพบรรรษของเจล้า และซจึที่งเราไดล้สต่งมายนังเจล้าโดยผผล้พยากรณศ์ผล้รผ บนั ใชล้ของเรา" ดข้วยพระ
เมตตทำและควทำมอดทนนทำน พระเจข้ทำทรงใชข้ผยข้พยทำกรณศ์ทรนังหลทำยมทำเตสอนคนอริสรทำเอล แมข้ขข้อควทำม
ของพวกเขทำมภีลนักษณะรรุนแรง มนันกป็เปภีที่ยมไปดข้วยควทำมกรรุณทำตรงทภีที่วทำต พระเจข้ทำประททำนคททำเตสอน
มทำกมทำยแกตคนอริสรทำเอลเรสที่องควทำมบทำปของพวกเขทำ พระเจข้ทำทรงเตสอนประชทำชนของพระองคศ์ทรนัง
ในสมนัยนนัรนและจนทรุกวนันนภีรวทำต จงหนันกลนับจากทางชนัที่วรล้ายทนัสิ้งหลายของเจล้า และรนักษาบนัญญนัตริของ

เราและกฎเกณฑศ์ของเรา ตามราชบนัญญนัตริทรกขล้อซจึที่งเราไดล้บนัญชาแกต่บรรพบรรรษของเจล้า และซจึงที่ เรา
ไดล้สต่งมายนังเจล้าโดยผผล้พยากรณศ์ผล้รผ บนั ใชล้ของเรา นตทำเศรข้ทำทภีที่อริสรทำเอลไมตยอมฟนัง
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เขาไมต่ฟนังแตต่ททาใหล้คอของตนแขกง ดนังคอของบรรพบรรรษของเขาไดล้

เปกนมาแลล้ว ผผซล้ จึที่งมริไดล้เชสที่อถสอพระเยโฮวาหศ์พระเจล้าของเขา 15 เขาทอดทริสิ้งกฎเกณฑศ์ของพระองคศ์
และพนันธสนัญญาของพระองคศ์ซจึที่งไดล้ทรงกระททาไวล้กนับบรรพบรรรษของเขา และพระโอวาทซจึที่ง
พระองคศ์ไดล้ทรงประทานแกต่เขา เขาทนัสิ้งหลายตริดตามสริที่งททที่ไรล้สาระและกลายเปกนผผทล้ ทที่ไรล้สาระไป และ
เขาตริดตามประชาชาตริททที่อยผต่รอบๆเขา ซจึงที่ พระเยโฮวาหศ์ไดล้ทรงบนัญชาเขามริใหล้เขากระททาตาม
ผยข้เขภียนทภีที่ไดข้รนับกทำรดลใจทตทำนนภีรสทำธยทำยเพริที่มเตริมอภีกถทึงควทำมบทำปของอริสรทำเอล (1) พวกเขทำ
ไมตยอมฟนังพวกผยข้พยทำกรณศ์ทภีที่พระเจข้ทำทรงใชข้มทำ (2) พวกเขทำทททำคอของตนใหข้แขป็งดข้วยควทำมดสรอดทึงตตอ
ขข้อควทำมของพระเจข้ทำและพระเจข้ทำแหตงขข้อควทำมนนัรน (3) พวกเขทำไมตยอมไวข้วทำงใจพระเยโฮวทำหศ์
พระเจข้ทำของตน (4) พวกเขทำปฏริเสธคททำบนัญชทำตตทำงๆของพระองคศ์และพนันธสนัญญทำทภีที่พระเจข้ทำไดข้ทรง
กระทททำไวข้กบนั เหลตทำบรรพบรุรรุษของพวกเขทำ (5) พวกเขทำปฏริเสธคททำเตสอนของพวกผยข้พยทำกรณศ์ทมภีที่ ทำตนัก
เตสอนพวกเขทำ (6) พวกเขทำตริดตทำมสริที่งทภีที่ไรข้สทำระ (7) พวกเขทำจงใจทททำตทำมแบบอยตทำงของชทำวโลกทภีที่
อยยลต ข้อมรอบ แมข้พระเจข้ทำไดข้ทรงบนัญชทำแลข้ววตทำมริใหข้ทททำตทำมอยตทำงพวกเขทำ นตทำเศรข้ทำทภีคที่ รริสเตภียนแตตชสที่อ
มทำกมทำยในยรุคนภีรมลภี นักษณะเฉพทำะคลข้ทำยคลทึงพอสมควรกนับอริสรทำเอลในสมนัยนนัรน
2 พกษ 17:16-17

ผยข้เขภียนทตทำนนภีรรตทำยยทำวควทำมบทำปตตทำงๆของอริสรทำเอลตตอไป เพสที่อเพริมที่

กทำรเหยภียดหยทำมตตอพระเจข้ทำของตนมทำกขทึรนไปอภีก อริสรทำเอลไดล้ละทริสิ้งพระบนัญญนัตริทนัสิ้งสริสิ้นของพระเย
โฮวาหศ์พระเจล้าของตน และไดล้หลต่อรผปเคารพสทาหรนับตนเปกนลผกวนัวสองตนัว และเขาไดล้สรล้างเสารผ ป
เคารพ และนมนัสการบรรดาบรริวารของฟล้าสวรรคศ์ และปรนนริบนัตริพระบาอนัล อริสรทำเอลไมตเพภียง
ยอมรนับสริที่งนตทำสะอริดสะเอภียนของเยโรโบอนัมและรยปลยกวนัวทองคททำทนัรงสองนนัรนของเขทำเทตทำนนัรน พวก
เขทำยนังเขข้ทำไปยรุงต เกภีที่ยวกนับดทำรทำศทำสตรศ์โดยนมนัสกทำรหมยตดทำวในทข้องฟข้ทำอภีกดข้วย ยริงที่ ไปกวตทำนนัรน พวกเขทำ
ยนังประพฤตริผริดศภีลธรรมททำงเพศตทำมแบบคนนนับถสอพระตตทำงดข้ทำวกนับพระของพวกเขทำนทำมวตทำพระ
บทำอนัลดข้วย

ยริงที่ กวตทำนนัรน 17 และเขาทนัสิ้งหลายไดล้ถวายบรตรชายหญริงของเขาใหล้ลยร ไฟ ใชล้การททานายและ
ใชล้เวทมนตรศ์ และยอมขายตนัวเองเพสที่อกระททาความชนัที่วรล้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหศ์ ซจึที่ง
เปกนการยนัวที่ ยรใหล้พระองคศ์ทรงกรริสิ้วโกรธ ถข้ทำควทำมชนัวที่ ชข้ทำทนัรงหมดนภีรยนังไมตพอ อริสรทำเอลยนังลดตนัวลงไปสยต
กทำรถวทำยลยกเลป็กๆของตนเปป็นเครสอที่ งบยชทำแกตควทำมโหดเหภีรยมของคนนนับถสอพระตตทำงดข้ทำวทภีที่มชภี สที่อวตทำ
พระโมเลคดข้วย พวกเขทำยนังยรุงต เกภีที่ยวกนับศทำสตรศ์ลร ภีลนับจนถทึงขนทำดทภีพที่ วกเขทำขทำยตนัวเองใหข้ทททำควทำมชนัวที่
ตตอพระพนักตรศ์พระเจข้ทำดข้วย นภีที่บอกเปป็นนนัยวตทำพวกเขทำไมตเพภียงทททำบทำปตตอพระเจข้ทำเทตทำนนัรน แตตยงนั จงใจ
ทททำเชตนนนัรนดข้วยเพสที่อทข้ทำททำยและยนัวที่ ยรุพระเจข้ทำแหตงบรรพบรุรรุษของตนใหข้ทรงพระพริโรธ
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เพราะฉะนนัสิ้นพระเยโฮวาหศ์ทรงพระพริโรธตต่ออริสราเอลยริที่งนนัก และ

ทรงใหล้เขาออกไปเสทยจากสายพระเนตรของพระองคศ์ ไมต่มทผล้ใผ ดเหลสออยผนต่ อกจากตระกผลยผดาหศ์
เทต่านนัสิ้น หทำกอริสรทำเอลตนัรงใจทภีที่จะยนัวที่ ยรุพระเจข้ทำแหตงบรรพบรุรรุษของตนใหข้ทรงพระพริโรธ พวกเขทำกป็ทททำ
สททำเรป็จแลข้ว พระเจข้ทำทรงเหลสออดเตป็มทน พระองคศ์จทึงทรงเหวภีที่ยงอริสรทำเอลออกไปจทำกแผตนดรินของ
มนันและเหลสอไวข้เพภียงตระกยลยยดทำหศ์เทตทำนนัรน (เรทำควรระลทึกวตทำยยดทำหศ์ยนังรวมถทึงตระกยลเบนยทำมรินดข้วย)
19 ยผดาหศ์มริไดล้รนักษาพระบนัญญนัตริของพระเยโฮวาหศ์พระเจล้าของเขาดล้วย แตต่ดทาเนรินตามกฎเกณฑศ์ซงจึที่
อริสราเอลททาขจึสิ้นมา ควทำมบทำปของยยดทำหศ์ในตอนแรกไมตไดข้ชนัดเจนเทตทำกนับควทำมบทำปของพวกพภีนที่ ข้อง
ฝตทำยเหนสอของพวกเขทำ ยริงที่ กวตทำนนัรนยนังมภีกทำรฟสร นฟยหลทำยครนัรงในอทำณทำจนักรฝตทำยใตข้ดข้วย อยตทำงไรกป็ตทำม ยย
ดทำหศ์กกป็ ลนับสนัตยศ์เชตนกนันและคตอยๆทททำตทำมแบบอยตทำงของพวกพภีที่นอข้ งฝตทำยเหนสอทภีที่ชนัวที่ รข้ทำยของตน
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สภีที่ขข้อตตอไปนภีรสรรุปสถทำนกทำรณศ์ของอริสรทำเอล อทำณทำจนักรฝตทำยเหนสอ

ถยกรวมอยยดต ข้วยอยตทำงแนตนอน และเปป็นไปไดข้ยริงที่ ทภีวที่ ทำต กทำรกวทำดตข้อนไปเปป็นเชลยยนังบทำบริโลนของ
อทำณทำจนักรฝตทำยใตข้อทำจถยกสสที่อตรงนภีรดข้วยเชตนกนัน และพระเยโฮวาหศ์ทรงปฏริเสธไมต่รนับเชสสิ้อสายทนัสิ้งสริสิ้น
ของอริสราเอล และไดล้ใหล้เขาทนัสิ้งหลายทรกขศ์ใจ และทรงมอบเขาไวล้ในมสอของผผล้ปลล้น จนกวต่าพระองคศ์
ไดล้ทรงเหวทที่ยงเขาเสทยจากสายพระเนตรของพระองคศ์ อทำณทำจนักรฝตทำยเหนสอถยกกวทำดตข้อนไปตทำมทภีที่
หมทำยเหตรุไวข้ขทำข้ งบน อทำณทำจนักรฝตทำยใตข้จะเผชริญชะตทำกรรมเดภียวกนันในอภีกประมทำณ 117 ปภีตตอมทำ
กลตทำวอยตทำงเจทำะจงกป็คสอ พระเจข้ทำไดข้ 21 ทรงฉทกอริสราเอลจากราชวงศศ์ของดาวริด และเขาไดล้ตนัสิ้งเยโร
โบอนัมบรตรชายเนบนัทใหล้เปกนกษนัตรริยศ์ และเยโรโบอนัมทรงชนักนทาอริสราเอลไปจากการททที่ตริดตามพระเย

โฮวาหศ์ และกระททาใหล้เขาททาบาปอยต่างใหญต่หลวง เพรทำะควทำมบทำปตตทำงๆของซทำโลมอนและเรโห
โบอนัม พระเจข้ทำจทึงทรงยอมใหข้ประชทำชทำตริอริสรทำเอลแยกออกเปป็นสองสต วน กระนนัรนหลนังจทำกกทำร
แบตงแยกครนัรงนนัรนแลข้ว อทำณทำจนักรฝตทำยเหนสอกป็จงใจดททำเนรินตทำมควทำมบทำปของเยโรโบอนัม ผยข้ซทึที่งนททำ
อริสรทำเอลออกไปใหข้หตทำงจทำกพระเยโฮวทำหศ์พระเจข้ทำยริงที่ กวตทำเดริม
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ประชาชนอริสราเอลไดล้ดทาเนรินในความบาปทนัสิ้งสรินสิ้ ซจึที่งเยโรโบอนัมไดล้

ทรงกระททา เขาทนัสิ้งหลายไมต่พรากจากบาปเหลต่านนัสิ้นเลย 23 จนพระเยโฮวาหศ์ทรงใหล้อริสราเอลออก
ไปเสทยจากสายพระเนตรของพระองคศ์ ตามททที่พระองคศ์ตรนัสโดยบรรดาผผล้พยากรณศ์ผรล้ผ นับใชล้ของ
พระองคศ์ อริสราเอลจจึงถผกกวาดไปเปกนเชลยจากแผต่นดรินของตนยนังประเทศอนัสซทเรทยจนทรกวนันนทสิ้
กทำรลงมสอขนัรนเดป็ดขทำดของพระเจข้ทำทภีที่มภีตตออริสรทำเอลจทึงถยกสรรุปไวข้ อริสรทำเอลไดข้ทข้ทำททำยพระเยโฮวทำหศ์
พระเจข้ทำดข้วยกทำรนนับถสอรยปเคทำรพของเยโรโบอนัมเปป็นเวลทำ 250 ปภี ดนังนนัรนพระเจข้ทำจทึงทรงเหวภีที่ยงพวก
เขทำออกจทำกแผตนดรินนนัรนดนังทภีที่พระองคศ์ไดข้ทรงเตสอนไวข้แลข้วลตวงหนข้ทำวตทำพระองคศ์จะกระทททำ พระเจข้ทำ
จทึงทรงใชข้คนอนัสซภีเรภียเปป็นเครสอที่ งมสอแหตงกทำรตภีสอนของพระองคศ์ อทำณทำจนักรฝตทำยเหนสอจทึงถยกตนัดทริรง
ออกไป และไมตเคยถยกทททำใหข้กลนับสยตสภทำพเดริมอยตทำงเปป็นททำงกทำรเลย สริบตระกยลนนัรนไดข้ถยกลบหทำยไป
แลข้ว แตตวริวรณศ์ 7 กป็กลตทำวชนัดเจนวตทำพวกเขทำยนังกระจนัดกระจทำยอยยทต นัวที่ โลก แนตนอนวตทำพวกเขทำจททำนวน
มทำกอยยใต นอริสรทำเอลแลข้วเพสที่อเตรภียมพรข้อมสททำหรนับกทำรทททำใหข้วริวรณศ์ 7 และ 14 สททำเรป็จในเรสอที่ ง
144,000 คนนนัรน
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จรุดสนใจของขข้อควทำมตอนนภีรเปลภีที่ยนจทำกสริบตระกยลทภีที่ถยกกวทำดตข้อน

ไปนนัรนไปยนังเหตรุกทำรณศ์ตตทำงๆซทึที่งเกริดขทึรนตตอไปในแผตนดรินนนัรนตอนทภีพที่ วกเขทำไมตอยยต และกษนัตรริยแศ์ หต่ง
อนัสซทเรทยไดล้นทาประชาชนมาจากบาบริโลน คผธาหศ์ อริฟวาหศ์ ฮามนัท เสฟารวาอริม และบรรจรเขาไวล้ในหนัว
เมสองสะมาเรทยแทนประชาชนอริสราเอล เขาทนัสิ้งหลายกกเขล้าถสอกรรมสริทธริธิ์สะมาเรทย และอาศนัยอยผใต่ น
หนัวเมสองของประเทศนนัสิ้น หลนังจทำกกวทำดตข้อนสริบตระกยลแหตงอริสรทำเอลไป คนอนัสซภีเรภียกป็แทนทภีที่พวก
เขทำดข้วยคนตตทำงชทำตริจทำกรอบจนักรวรรดริของพวกเขทำ ชสที่อสะมาเรนยถยกใชข้ตรงนภีรเปป็นอภีกชสที่อหนทึที่งสททำหรนับ
อทำณทำจนักรฝตทำยเหนสอ แมข้มภีกรรุงหนทึที่งทภีที่ใชข้ชสที่อนนัรนอยตทำงแนตนอน ซทึที่งเปป็นเมสองหลวงของอทำณทำจนักรฝตทำย

เหนสอมทำโดยตลอด สะมทำเรภียกป็กลทำยเปป็นชสที่อเรภียกของอทำณทำจนักรฝตทำยเหนสอเชตนกนัน อริสรทำเอลไมต
อทำศนัยอยยใต นนนัรนอภีกตตอไปแลข้ว บนัดนภีรมนนั ถยกเรภียกวตทำสะมทำเรภีย
25 และตนัสิ้งแตต่ตล้นททที่เขามาอาศนัยอยผต่ททที่นนัที่น เขามริไดล้ยทาเกรงพระเยโฮวาหศ์ ฉะนนัสิ้นพระเยโฮวาหศ์
จจึงทรงใชล้สริงโตมาทต่ามกลางเขา ซจึที่งไดล้ฆต่าเขาเสทยบล้าง คนตตทำงชทำตริทภีที่นนับถสอพระตตทำงดข้ทำวเหลตทำนภีรซทึที่ง
ถยกนททำมทำอยยใต นแผตนดรินนนัรนมทำโดยไมตไดข้มคภี วทำมยททำเกรงพระเยโฮวทำหศ์เลย แมข้ประชทำชนแหตงพนันธ
สนัญญทำนนัรนถยกขนับออกไปแลข้ว แผตนดรินนนัรนกป็ยนังเปป็นแผตนดรินแหตงพนันธสนัญญทำอยยเต หมสอนเดริม มนันยนัง
เปป็นดรินแดนศนักดริธสริทธริธเหมสอนเดริม (และยนังเปป็นอยยจต นทรุกวนันนภีร) พระเจข้ทำจทึงทรงปลยกฝนังควทำมเกรง
กลนัวองคศ์พระผยข้เปป็นเจข้ทำในตนัวพวกเขทำโดยทรงใชข้พวกสริงโตเขข้ทำไปทนัวที่ ประเทศนนัรน ดนังทภีที่จะปรทำกฏ
ชนัดเจนในบรริบททภีที่ตทำมมทำ คนตตทำงชทำตริทภีที่เขข้ทำมทำอยยใต หมตนร ภีเหป็นไดข้ชนัดวตทำทรทำบดภีวทำต สริงโตเหลตทำนภีร
เปป็นกทำรตภีสอนของพระเยโฮวทำหศ์
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เพราะฉะนนัสิ้นมทผไล้ผ ปทผลกษนัตรริยศ์แหต่งอนัสซทเรทยวต่า "ประชาชาตริซจึที่ง

พระองคศ์ไดล้ทรงพาเอาไปใหล้อยผต่ในหนัวเมสองสะมาเรทยนนัสิ้นไมต่รล้ลผ นักษณะของพระเจล้าของแผต่นดรินนนัสิ้น
ฉะนนันสิ้ พระองคศ์จจึงสต่งสริงโตมาทต่ามกลางเขา และดผเถริด สริงโตนนัสิ้นไดล้ฆต่าเขาเสทย เพราะเขาไมต่รล้พผ ระ
ลนักษณะแหต่งพระเจล้าของแผต่นดรินนนัสิ้น" คนสตงขตทำวไปยนังอนัสซภีเรภียวตทำภนัยพริบนัตริแหตงสริงโตทภีที่เกริดขทึรนเปป็น
ฝภีมสอของพระเจข้ทำแหตงแผตนดรินนนัรน มนันเปป็นเชตนนนัรนจรริงๆ พวกเขทำจทึงตนัรงใจทภีที่จะทททำใหข้พระเจข้ทำทภีที่ตน
ไมตรจยข้ นักนภีรทรงหทำยพริโรธ
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แลล้วกษนัตรริยศ์แหต่งอนัสซทเรทยจจึงบนัญชาวต่า "จงสต่งปรโรหริตสนักคนหนจึที่งไป

ททที่นนัที่นจากบรรดาททที่เจล้ากวาดเอามา จงใหล้เขาไปอยผต่ททที่นนัที่น และใหล้สนัที่งสอนพระลนักษณะแหต่งพระเจล้า
ของแผต่นดรินนนัสิ้น" 28 ฉะนนัสิ้นปรโรหริตผผหล้ นจึที่งในบรรดาซจึที่งเขากวาดมาจากสะมาเรทยจจึงมาอาศนัยอยผต่ททที่
เบธเอลและสนัที่งสอนเขาทนัสิ้งหลายวต่า เขาจะตล้องยทาเกรงพระเยโฮวาหศ์อยต่างไร ปรุโรหริตคนหนทึงที่ (เหป็น
ไดข้ชนัดวตทำเปป็นเชสรอสทำยของอทำโรน) ถยกพบในกลรุมต คนทภีถที่ ยกกวทำดไปเปป็นเชลยและถยกสต งกลนับไปยนัง
เมสองเบธเอลเพสที่อสนังที่ สอนบรรดทำผยข้อทำศนัยรทำยใหมตของแผตนดรินนนัรนในเรสที่องททำงทนัรงหลทำยของพระเยโฮ
วทำหศ์
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แตต่วต่าทรกๆประชาชาตริยงนั สรล้างรผ ปพระของตนเอง และตนัสิ้งไวล้ใน

นริเวศแหต่งปผชนทยสถานสผ งซจึงที่ ชาวสะมาเรทยไดล้สรล้างไวล้ ทรกๆประชาชาตริในหนัวเมสองททที่เขาอาศนัยอยผต่
ชทำว ‘โกยริม’ (คนตตทำงชทำตริทรงนั หลทำยทภีที่ถยกนททำเขข้ทำมทำอยยใต นแผตนดรินนนัรน) นททำกทำรนนับถสอรยปเคทำรพแบบ
ของตนเขข้ทำมทำดข้วย นตทำเศรข้ทำทภีที่คนอริสรทำเอลซทึที่งถยกกวทำดตข้อนไปไดข้ทริรงปยชนภียสถทำนสยงหลทำยแหตงไวข้
ขข้ทำงหลนังซทึงที่ เหมทำะสททำหรนับกทำรนนับถสอพระตตทำงดข้ทำวตตอไป
กลตทำวอยตทำงเจทำะจงกป็คสอ 30 ชาวบาบริโลนสรล้างพระสร คคทเบโนท ชาวคผทสรล้างพระเนอรศ์กนัล
ชาวฮามนัทสรล้างพระอาชริมา ชทำวตตทำงชทำตริจทำกบทำบริโลนซทึที่งถยกนททำมทำใหข้อยยไต ดข้สรข้ทำงรยปเคทำรพแกตพระ
ของพวกเขทำคสอ สลุคคทเบโนท ชสที่อนภีรมภีควทำมหมทำยในททำงทภีที่ไมตดวภี ทำต หข้องนอนของบรุตรสทำว บตอยครนัรง
ทภีที่บรรดทำคนนนับถสอพระตตทำงดข้ทำวมภีกทำรขทำยบรริกทำรททำงเพศในพริธภีกรรมในฐทำนะเปป็นสต วนหนทึงที่ ของ
วริธภีปฏริบนัตริตตทำงๆทภีที่นตทำสะอริดสะเอภียนของตน นภีที่ถยกบอกเปป็นนนัยตรงนภีร เชตนเดภียวกนันบรรดทำคนตตทำงชทำตริ
ทภีที่ถยกนททำมทำจทำกครทกป็สรข้ทำงรยปเคทำรพหนทึงที่ แกตพระตตทำงดข้ทำวของตน นนันที่ คสอ พระเนอรศ์กนัล ชทำวฮทำมนัทกป็
ทททำแบบเดภียวกนันกนับรยปเคทำรพของตนคสอ พระอาชริมา
นอกจทำกนภีร 31 และชาวอริฟวาหศ์สรล้างพระนริบหนัสและพระทารทนัก และชาวเสฟารวาอริมเผา
ลผกของตนในไฟถวายพระอนัดรนัมเมเลคและพระอานนัมเมเลค ซจึงที่ เปกนพระของเมสองเสฟารวาอริม
บรรดทำพระตตทำงดข้ทำวอสที่นๆถยกหมทำยเหตรุไวข้ อยตทำงไรกป็ตทำม ชทำวเสฟทำรวทำอริมกป็รนับเอทำรยปแบบหนทึที่งของ
สริที่งนตทำสะอริดสะเอภียนของพระตตทำงดข้ทำวคสอ พระโมเลคในกทำรถวทำยลยกเลป็กๆของตนแกตพระนนัรน
2 พกษ 17:32-33

สภทำพฝตทำยวริญญทำณทภีที่ชวนหดหยตของแผตนดรินนนัรนจทึงถยกพรรณนทำไวข้

เขาทนัสิ้งหลายเกรงกลนัวพระเยโฮวาหศ์ดล้วย และไดล้กทาหนดประชาชนจากทต่ามกลางเขาใหล้เปกนปรโรหริต
ของปผชนทยสถานสผ งนนัสิ้น ซจึงที่ ถวายสนัตวบผชาสทาหรนับพวกเขาในนริเวศแหต่งปผชนทยสถานสผ งเหลต่านนัสิ้น
เหมสอนอยตทำงทภีที่เยโรโบอนัมไดข้กระทททำ บรรดทำนนักเลงเหลสอขอทภีที่ชรนันตทที่ทำทภีที่สรุดของแผตนดรินนนัรนถยกตนัรงใหข้
เปป็นปรุโรหริตแหตงปยชนภียสถทำนสยงหลทำยแหตงของพระตตทำงดข้ทำวของแผตนดรินนนัรน ถทึงกระนนัรน พวกเขทำกป็
ยนังมภีควทำมเกรงกลนัวพระเยโฮวทำหศ์อยยเต ลป็กนข้อยเพรทำะพวกเขทำกลนัวพระองคศ์ตภีสอนตน

ผยข้เขภียนจทึงสรรุปสถทำนกทำรณศ์นร ภีไวข้วทำต 33 เขาจจึงเกรงกลนัวพระเยโฮวาหศ์ แตต่ปรนนริบนัตริพระของ
เขาเองดล้วย ตามอยต่างประชาชาตริซจึที่งเขาไดล้ถผกนทาใหล้จากออกมาเสทยนนันสิ้ แมข้พวกเขทำดยเหมสอนมภี
ควทำมเกรงกลนัวองคศ์พระผยข้เปป็นเจข้ทำอยยบต ข้ทำง บรรดทำปรุโรหริตของพระตตทำงดข้ทำวกป็ยนังนนับถสอรยปเคทำรพของ
ตนตตอไป มนันเปป็นเรสอที่ งเสภียดสภีทภีที่วทำต พวกเขทำไมตตตทำงจทำกอริสรทำเอลทภีที่ “ตทำมอยตทำงประชทำชทำตริซทึที่งเขทำไดข้
ถยกนททำใหข้จทำกออกมทำเสภียนนัรน”
2 พกษ 17:34-35

ทรกวนันนทสิ้เขากกกระททาตามอยต่างเดริม เขาทนัสิ้งหลายไมต่ยทาเกรงพระเยโฮ

วาหศ์ และเขาทนัสิ้งหลายไมต่กระททาตามกฎเกณฑศ์ หรสอกฎ หรสอพระราชบนัญญนัตริ หรสอพระบนัญญนัตริ ซจึงที่
พระเยโฮวาหศ์ทรงบนัญชาแกต่ลผกหลานของยาโคบ ผผล้ซงจึที่ พระองคศ์ทรงประทานนามวต่าอริสราเอล 35
ซจึที่งพระเยโฮวาหศ์ทรงกระททาพนันธสนัญญากนับเขาทนัสิ้งหลายและบนัญชาแกต่เขาวต่า "เจล้าอยต่ายทาเกรงพระ
อสที่นๆ หรสอกราบนมนัสการพระนนันสิ้ หรสอปรนนริบนัตริ หรสอถวายสนัตวบผชาแกต่พระนนัสิ้น
เขาทภีที่วทำต นภีรอทำจหมทำยถทึงอริสรทำเอลกระทนังที่ ในกทำรถยกกวทำดตข้อนไปเปป็นเชลยของพวกเขทำ (แมข้
บทำงทตทำนคริดวตทำมนันอทำจหมทำยถทึงพวกคนตตทำงชทำตริทภีที่ถยกนททำมทำอยยใต นแผตนดรินนนัรน) หทำกเปป็นแบบกรณภี
แรก (และบรริบทกป็สนนับสนรุนไปในททำงนนัรนดข้วย) ควทำมหมทำยโดยนนัยกป็คอส วตทำ สริบตระกยลทภีที่อยยฝต ตทำย
เหนสอนนัรนไมตเคยกลนับใจจทำกควทำมบทำปของตนหรสอจทำกกทำรนนับถสอรยปเคทำรพของตนเลย หทำกเปป็น
เชตนนนัรนจรริง สริบตระกยลฝตทำยเหนสอนนัรนจทึงทททำตนัวใหข้กลมกลสนกนับวนัฒนธรรมแบบคนตตทำงชทำตริของ
ประชทำชทำตริเหลตทำนนัรนทภีที่พวกเขทำถยกกระจนัดกระจทำยเขข้ทำไปอยยต พวกเขทำจทึงอทำจแตตงงทำนกนับคนตตทำงชทำตริ
จนถทึงขนทำดทภีที่วทำต พวกเขทำไมตมภีตนัวตนอยยใต นฐทำนะหมยตชนหนทึงที่ ทภีที่แตกตตทำงอภีกตตอไปแลข้ว
ถทึงกระนนัรน มภีชนสตวนทภีที่เหลสอของสริบตระกยลฝตทำยเหนสอนนัรนทภีที่โยกยข้ทำยถริที่นฐทำนไปททำงใตข้ ดย 2
พงศทำวดทำร 30:1, 5-11, 25-26 แมข้สริบตระกยลนนัรนอทำจ ‘สยญหทำย’ ไปแลข้วอยตทำงเปป็นททำงกทำร หลนักฐทำน
ของ 2 พงศทำวดทำร 30 กป็คสอวตทำชนสต วนทภีที่เหลสอของแตตละตระกยลโยกยข้ทำยถริที่นฐทำนกลนับไปยนังยยดทำหศ์
กตอนกทำรกวทำดตข้อนไปยนังอนัสซภีเรภียเพสที่อนมนัสกทำรพระเยโฮวทำหศ์พระเจข้ทำ ไมตมหภี ลนักฐทำนททำงพระคนัมภภีรศ์
หรสอททำงประวนัตริศทำสตรศ์อยตทำงแนตนอนวตทำ ‘สริบตระกยลทภีที่สยญหทำยไปของอริสรทำเอล’ โยกยข้ทำยถริที่นฐทำน
ไปยนังประเทศอนังกฤษและไปอทำศนัยอยยใต นหมยตเกทำะบรริตริช ตรงกนันขข้ทำม บนันททึกของ 2 พงศทำวดทำร 30

บตงบอกวตทำพระเจข้ทำทรงพริทนักษศ์รนักษทำชนสต วนทภีที่เหลสอของสริบตระกยลฝตทำยเหนสอนนัรนในกทำรโยกยข้ทำย
ถริที่นฐทำนแบบยทำกจนของพวกเขทำไปยนังยยดทำหศ์
2 พกษ 17:36-39

สริที่งทภีที่สนนับสนรุนเพริที่มเตริมวตทำขข้อควทำมตรงนภีรหมทำยถทึงสริบตระกยลฝตทำย

เหนสอกป็คสอวตทำ แตต่เจล้าจงยทาเกรงพระเยโฮวาหศ์ ผผซล้ จึที่งนทาเจล้าขจึสิ้นออกมาจากแผต่นดรินอทยริปตศ์ดล้วยกทาลนัง
อนันยริงที่ ใหญต่และดล้วยพระหนัตถศ์ททที่เหยทยดออก เจล้าจงโนล้มตนัวลงตต่อพระองคศ์ และเจล้าจงถวายสนัตวบผชา
ตต่อพระองคศ์ 37 และกฎเกณฑศ์ และกฎ และพระราชบนัญญนัตริ และพระบนัญญนัตริซจึที่งพระองคศ์ทรง
จารจึกใหล้แกต่เจล้า เจล้าทนัสิ้งหลายจงระวนังททที่จะกระททาตามเสมอ เจล้าอยต่ายทาเกรงพระอสที่นเลย 38 เจล้าทนัสิ้ง
หลายอยต่าลสมพนันธสนัญญาซจึงที่ เราไดล้กระททาไวล้กนับเจล้า และอยต่ายทาเกรงพระอสนที่ เลย 39 แตต่เจล้าทนัสิ้งหลาย
จงยทาเกรงพระเยโฮวาหศ์พระเจล้าของเจล้า และพระองคศ์จะทรงชต่วยเจล้าใหล้พล้นมสอศนัตรผ ทนัสิ้งสริสิ้นของเจล้า"
ทภีที่ถยกสรรุปตรงนภีรคสอ พนันธสนัญญทำทภีที่พระเยโฮวทำหศ์พระเจจข้ทำไดข้ทรงกระทททำกนับอริสรทำเอลตลอดหลทำย
ศตวรรษกตอนหนข้ทำนนัรน ผยข้เขภียนกลตทำวชนัดเจนถทึงหลนักเกณฑศ์แหตงกทำรปฏริบนัตริของพระเจข้ทำกนับคน
อริสรทำเอลกระทนังที่ กตอนทภีพที่ วกเขทำถยกทททำใหข้กระจนัดกระจทำยไปดข้วยซทรทำ
2 พกษ 17:40

ควทำมเหป็นอนันนตทำเศรข้ทำถยกกลตทำวไวข้ ถจึงอยต่างนนัสิ้นเขาทนัสิ้งหลายกกมริไดล้ฟนัง

แตต่เขายนังกระททาตามอยต่างเดริมของเขา แมข้ถยกตภีสอนโดยพระเจข้ทำของตน คนอริสรทำเอลกป็ยนังดททำเนริน
ตตอไปในกทำรนนับถสอรยปเคทำรพและควทำมบทำปของตนในอนัสซภีเรภีย
2 พกษ 17:41

บทหนทึที่งทภีที่นตทำเศรข้ทำทภีที่สรุดในพระคนัมภภีรศ์จทึงจบลงเชตนนภีร ประชาชาตริ

เหลต่านทสิ้จจึงเกรงกลนัวพระเยโฮวาหศ์ และปรนนริบตนั ริรผปเคารพสลนักของเขาดล้วย ลผกของเขากกเชต่น
เดทยวกนัน หลานของเขากกเชต่นเดทยวกนัน บรรพบรรรษของเขาททาอยต่างไร เขากกกระททาอยต่างนนัสิ้นจนทรก
วนันนทสิ้ ประชทำชทำตริตตทำงๆซทึที่งเปป็นคนตตทำงชทำตริทภีที่นนับถสอพระตตทำงดข้ทำวซทึที่งถยกนททำเขข้ทำมทำอยยใต นแผตนดรินนนัรน
เกรงกลนัวพระเยโฮวทำหศ์พระเจข้ทำมทำกกวตทำอริสรทำเอล แมข้พวกเขทำยนังปรนนริบนัตริรปย เคทำรพของตนตตอไป
กป็ตทำม วลภีทภีที่กลตทำววตทำจนทรุกวนันนภีรอทำจหมทำยถทึงชตวงเวลทำเรสที่อยมทำจนถทึงสมนัยของเอสรทำ ผยข้ซทึที่งเชสที่อกนันวตทำ
เปป็นผยข้เขภียนหนนังสสอเลตมนภีร

แมข้มริไดข้ถยกกลตทำวถทึงในขข้อควทำมตรงนภีร แหลตงอสที่นๆกป็บตงบอกวตทำคนอริสรทำเอลสต วนนข้อยทภีที่เหลสอ
อยยไต มตไดข้ถยกกวทำดตข้อนไปเปป็นเชลยและยนังหลงเหลสออยยใต นแผตนดรินนนัรน เหป็นไดข้ชดนั วตทำคนเหลตทำนภีร
แตตงงทำนกนับคนตตทำงชทำตริทร นังหลทำยทภีที่ถยกนททำเขข้ทำมทำอยยใต นแผตนดรินนนัรน ลยกหลทำนของคนเหลตทำนภีรกลทำย
เปป็นตข้นกททำเนริดของคนสะมทำเรภียในสมนัยของพระเยซย พวกเขทำมภีเชสรอสทำยสต วนหนทึที่งเปป็นคนฮภีบรยและ
สต วนหนทึงที่ เปป็นคนตตทำงชทำตริ พวกเขทำสรข้ทำงศทำสนทำหนทึที่งแบบลยกผสมขทึรนบนภยเขทำเกรริซริมซทึที่งในหลทำยๆ
ดข้ทำนมภีลนักษณะคลข้ทำยกนับพระรทำชบนัญญนัตริของโมเสสซทึที่งถยกปฏริบนัตริทภีที่กรรุงเยรยซทำเลป็ม อยตทำงไรกป็ตทำม มนัน
กป็ไดข้รนับอริทธริพลตตทำงๆแบบพระตตทำงดข้ทำวจทำกอริทธริพลของคนตตทำงชทำตริจทำกเผตทำพนันธรุศ์ลยกผสมนภีรดข้วย
*****
ภนำพรวมของ 2 พงศศ์กษษัตรริยศ์ 18: พออาณาจนักรฝล่ายเหนสือสรินี้นสลุดลง จลุดสนใจของสล่วนทนที่
เหลสือของหนนังสสือเลล่มนนนี้กป็เปลนที่ยนไปยนังอาณาจนักรฝล่ายใตรู้ บททนที่ 18 เรริมที่ ตรู้นพงศาวดารยาวสามบท
ของรนัชกาลของเฮเซคนยาหศ์ มนบนันททึกตรงนนนี้เกนที่ยวกนับการรลุกรานยรดาหศ์โดยอนัสซนเรนยภายใตรู้การนนาของ
เซนนาเครริบ
2 พกษ 18:1-3

ดนังทภีที่หมทำยเหตรุไปแลข้วขข้ทำงบน จรุดสนใจของหนนังสสอ 2 พงศศ์กษนัตรริยศ์

ครทำวนภีรเปลภีที่ยนไปยนังยยดทำหศ์ ซทึงที่ เปป็นอทำณทำจนักรฝตทำยใตข้ มนันจะเปป็นเชตนนภีรตตอไปจนจบหนนังสสอเลตมนภีร นนัก
ประวนัตริศทำสตรศ์ศนักดริธสริทธริธทตทำนนภีรหนันควทำมสนใจของตนไปทภีที่รชนั กทำลของเฮเซคภียทำหศ์ อยผต่มาในปทททที่สาม
แหต่งรนัชกาลโฮเชยาบรตรชายเอลาหศ์กษนัตรริยศ์แหต่งอริสราเอล เฮเซคทยาหศ์โอรสของอาหนัสกษนัตรริยศ์แหต่งยผ
ดาหศ์ไดล้เรริที่มครอบครอง ชสที่อเฮเซคนยาหศ์มคภี วทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘พระเยโฮวทำหศ์ทรงเปป็นพละกททำลนัง
ของขข้ทำพเจข้ทำ’ จทำกกษนัตรริยศ์หลทำยองคศ์ตลอดประวนัตริศทำสตรศ์ของยยดทำหศ์ เฮเซคภียทำหศ์เปป็นหนทึที่งในกษนัตรริยศ์
ทภีที่ยงริที่ ใหญตและดททำเนรินตทำมแบบพระเจข้ทำในประวนัตริศทำสตรศ์ของยยดทำหศ์อยตทำงแนตนอน
2 เมสที่อพระองคศ์ทรงเรริที่มครอบครองนนัสิ้นพระองคศ์มทพระชนมายรยสทที่ บริ หล้าพรรษา และ
พระองคศ์ทรงครอบครองในกรรงเยรผซาเลกมยทที่สบริ เกล้าปท พระมารดาของพระองคศ์มทพระนามวต่าอาบทบร
ตรสาวของเศคารริยาหศ์ อยตทำงไรกป็ตทำมพระวริญญทำณบรริสรุทธริธทรงเหป็นวตทำเหมทำะสมทภีที่จะพรรณนทำถทึง

เขทำดนังตตอไปนภีร 3 และพระองคศ์ทรงกระททาสริที่งททที่ถผกตล้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหศ์ ตามทรก
สริที่งททที่ดาวริดบรรพบรรรษของพระองคศ์ไดล้ทรงกระททา
ชภีวริตและกทำรครองรทำชยศ์ของเฮเซคภียทำหศ์อทำจถยกสรรุปดข้วยลนักษณะเฉพทำะตนัวยตอๆนภีร นนันที่ คสอ
เขทำทททำสริที่งทภีที่ถยกตข้อง เฮเซคภียทำหศ์เปป็นคนบทำปเชตนเดภียวกนับมนรุษยศ์ทรุกคน ควทำมหมทำยโดยนนัยของ
ขข้อควทำมตอนนภีรไมตใชตวทำต เขทำไมตมคภี วทำมบทำป แตตควทำมชอบธรรมในททำงปฏริบนัตริเปป็นลนักษณะเฉพทำะ
ตนัวของเขทำและกทำรครองรทำชยศ์ของเขทำ คททำทภีแที่ ปลวตทำ ถผกตล้อง ในบรริบทนภีร (ยาชารศ์) เปป็นคททำฮภีบรยทภีที่
หมทำยถทึงควทำมชอบธรรมในททำงปฏริบนัตริ นอกจทำกนภีร อรุปนริสนัยทภีชที่ อบธรรมของเฮเซคภียทำหศ์ยนังถยก
เปรภียบกนับควทำมชอบธรรมของดทำวริด ตข้นวงศศ์กษนัตรริยขศ์ องเขทำดข้วย แมข้ไมตมภีตอนใดในพระคนัมภภีรศ์
สรรุปชภีวตริ ของดทำวริดโดยตรงวตทำทททำสริที่งทภีที่ถยกตข้อง ตรงนภีรคททำขยทำยควทำมนนัรนกป็ถยกยกใหข้เปป็นของดทำวริดโดย
อข้อม
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กลตทำวอยตทำงเจทำะจงกป็คสอ เฮเซคภียทำหศ์ทรงรสสิ้อปผชนทยสถานสผ งทริสิ้งไป

และทรงพนังเสาศนักดริธิ์สริทธริธิ์เสทย และตนัดเสารผ ปเคารพลงเสทย และพระองคศ์ทรงทรบงผทองสนัมฤทธริธิ์ซจึที่ง
โมเสสสรล้างขจึนสิ้ นนัสิ้นเปกนชรินสิ้ ๆ เพราะวต่าประชาชนอริสราเอลไดล้เผาเครสที่องหอมใหล้แกต่งผนนัสิ้นจนถจึงวนัน
เหลต่านนัสิ้น เขาเรทยกงผนนนัสิ้ วต่าเนหรชทาน พอไดข้ขร ทึนครองรทำชยศ์ เฮเซคภียทำหศ์กไป็ มตเสภียเวลทำเลยในกทำรกททำจนัด
บรรดทำปยชนภียสถทำนสยงของแผตนดรินนนัรน พนังเสทำศนักดริธสริทธริธตตทำงๆของมนันและทททำลทำยเสทำรยปเคทำรพทภีที่อยยต
รอบๆปยชนภียสถทำนสยงสททำหรนับรยปเคทำรพเหลตทำนนัรนเสภีย
ทภีที่ถยกกลตทำวถทึงเปป็นครนัรงแรกในพระคนัมภภีรเศ์ ดริมกป็คสอ ขข้อเทป็จจรริงทภีที่วทำต อริสรทำเอลไดข้เกป็บรนักษทำรยป
งยทองเหลสองทภีที่โมเสสทททำขทึรนในถริที่นทรุรกนันดทำรไวข้ อยตทำงไรกป็ตทำม กตอนถทึงสมนัยของเฮเซคภียทำหศ์มนันกป็
กลทำยเปป็นรยปเคทำรพในตนัวมนันเองแลข้ว โดยพวกยริวทภีที่กลนับสนัตยศ์ถวทำยเครสอที่ งหอมแกตมนัน ทภีที่เฮเซคภียทำหศ์
เรภียกมนันวตทำ เนหลุชทาน กป็มภีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘สริที่งหนทึงที่ ทภีที่ทททำดข้วยทองเหลสอง’ควทำมคริดตรงนภีรกคป็ สอ
วตทำ เฮเซคภียทำหศ์เรภียกมนันอยตทำงเหยภียดหยทำมกตอนทททำลทำยมนันเสภีย มนันเปป็นแคตทองเหลสอง กระนนัรนพวกยริว
กป็กทำท ลนังกรทำบไหวข้มนันอยตทำงโงตเขลทำ
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อรุปนริสนัยทภีที่ตทำมแบบพระเจข้ทำของเฮเซคภียทำหศ์ถยกหมทำยเหตรุเพริที่มเตริมใน

กทำรทภีที่วทำต พระองคศ์ทรงวางพระทนัยในพระเยโฮวาหศ์พระเจล้าแหต่งอริสราเอล เพราะฉะนนัสิ้นในบรรดา
กษนัตรริยแศ์ หต่งยผดาหศ์ตต่อจากพระองคศ์มาหรสอในบรรดาผผอล้ ยผต่กอต่ นพระองคศ์ ไมต่มทผล้ใผ ดเหมสอนพระองคศ์
เฮเซคภียทำหศ์ไมตเพภียงทททำสริที่งทภีที่ถยกตข้องตตอพระพนักตรศ์พระเจข้ทำเทตทำนนัรน เขทำยนังวทำงใจในพระองคศ์ดข้วย
นอกจทำกนภีร กทำรวทำงใจสตวนตนัวเชตนนนัรนในพระเยโฮวทำหศ์กไป็ มตเหมสอนกนับกษนัตรริยศ์องคศ์ใดแหตงยยดทำหศ์
กตอนหรสอหลนังจทำกนนัรน เขทำไมตเพภียงมภีอรุปนริสนัยทภีที่ชอบธรรมเทตทำนนัรน แตตเขทำยนังดททำเนรินชภีวตริ โดยควทำมเชสที่อ
ตตอพระพนักตรศ์พระเจข้ทำดข้วย ไมตมภีกษนัตรริยศ์องคศ์ใดในประวนัตริศทำสตรศ์แหตงยยดทำหศ์ไดข้รนับควทำมนนับถสอเชตน
นนัรนจทำกพระเจข้ทำ
6 เพราะวต่าพระองคศ์ทรงยจึดพระเยโฮวาหศ์แนต่น พระองคศ์มริไดล้ทรงพรากจากการตริดตาม
พระองคศ์เลย แตต่ไดล้รนักษาพระบนัญญนัตริซจึที่งพระเยโฮวาหศ์ทรงบนัญชาแกต่โมเสส คททำบรรยทำยเพริมที่ เตริม
เกภีที่ยวกนับอรุปนริสนัยทภีตที่ ทำมแบบพระเจข้ทำของเฮเซคภียทำหศ์ถยกบนันททึกไวข้ เขทำยนัง “ยทึดพระเยโฮวทำหศ์แนตน” คททำ
ทภีที่แปลวตทำ ยจึด (ดาบนัค) มภีควทำมหมทำยวตทำ ‘เกทำะตริด’ เฮเซคภียทำหศ์พยทำยทำมทภีที่จะดททำเนรินใกลข้ชริดกนับองคศ์
พระผยข้เปป็นเจข้ทำมทำกทภีที่สรุดเทตทำทภีที่เขทำทททำไดข้ ดนังนนัรนเขทำจทึงมริไดล้พรากจากการตริดตามพระองคศ์เลย เขทำไมต
เพภียงดททำเนรินกนับองคศ์พระผยข้เปป็นเจข้ทำเทตทำนนัรน แตตเขทำยนังดททำเนรินในททำงทนัรงหลทำยของพระองคศ์ดวข้ ย ยริงที่ กวตทำ
นนัรนเฮเซคภียทำหศ์ยนังรนักษาพระบนัญญนัตริของพระองคศ์ดข้วย กษนัตรริยศ์ทภีที่ดททำเนรินตทำมแบบพระเจข้ทำองคศ์นร ภี
ระมนัดระวนังทภีที่จะเชสที่อฟนังพระวจนะของพระเจข้ทำในทรุกวริธภีทภีที่เขทำทททำไดข้
บรุคลริกและรนัชกทำลของเขทำถยกสรรุปไดข้วทำต ชอบธรรม โดยมภีควทำมไวข้วทำงใจเตป็มเปภีที่ยมใน
พระเจข้ทำ ดททำเนรินใกลข้ชริดพระองคศ์และกนับพระองคศ์ และยนังเชสที่อฟนังพระองคศ์ดข้วย ดนังนนัรน 7 และพระเย
โฮวาหศ์ทรงสถริตกนับพระองคศ์ พระองคศ์ทรงออกไปยนังททที่ใด พระองคศ์กกทรงกระททาความสทาเรกจททที่นนัที่น
พระองคศ์ไดล้ทรงกบฏตต่อกษนัตรริยแศ์ หต่งอนัสซทเรทย และไมต่ยอมปรนนริบนัตริทต่าน เพรทำะอรุปนริสนัยทภีชที่ อบ
ธรรมและตทำมแบบพระเจข้ทำของเขทำ พระเจข้ทำจทึงทรงอวยพรเฮเซคภียทำหศ์และทททำใหข้เขทำเจรริญขทึรน (ดย 2
พงศทำวดทำร 31:21 ดข้วย) เหป็นไดข้ชดนั วตทำนภีที่ทททำใหข้กษนัตรริยศ์องคศ์นร ภีมคภี วทำมกลข้ทำหทำญทภีที่จททำเปป็นเพสที่อกบฏตตอ
กทำรบภีบบนังคนับของอนัสซภีเรภียซทึที่งอทำหนัสบริดทำของเขทำไดข้ทททำใหข้ยยดทำหศ์ตกอยยใต ตข้บนังคนับ
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มภีบนันททึกเชตนกนันเกภีที่ยวกนับชนัยชนะของเฮเซคภียทำหศ์เหนสอฟภีลริสเตภีย

พระองคศ์ทรงโจมตทคนฟทลริสเตทยไกลไปจนถจึงเมสองกาซาและดรินแดนเมสองนนัสิ้น ตนัสิ้งแตต่ททที่ททที่มทหอคอย
เหตรกระทนัที่งถจึงเมสองททที่มทปล้อม
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ครทำวนภีรบนันททึกททำงประวนัตริศทำสตรศ์นร ภีวกกลนับไปยนังเหตรุกทำรณศ์ทภีที่เกริด

ขทึรนกนับอทำณทำจนักรฝตทำยเหนสอ และอยผมต่ าในปทททที่สทที่แหต่งรนัชกาลกษนัตรริยศ์เฮเซคทยาหศ์ ซจึที่งเปกนปทททที่เจกดแหต่ง
รนัชกาลโฮเชยาบรตรชายเอลาหศ์กษนัตรริยแศ์ หต่งอริสราเอล แชลมาเนเสอรศ์กษนัตรริยแศ์ หต่งอนัสซทเรทยไดล้ทรงยก
ขจึสิ้นมารบสะมาเรทยและลล้อมเมสองไวล้ 10 และเมสที่อสริสิ้นสามปทเขากกยจึดเมสองนนัสิ้นไดล้ ในปทททที่หกแหต่งรนัชกาล
เฮเซคทยาหศ์ ซจึงที่ เปกนปทททที่เกล้าแหต่งรนัชกาลโฮเชยากษนัตรริยแศ์ หต่งอริสราเอล สะมาเรทยกกถผกยจึดไป กทำรกลตทำว
ถทึงสะมทำเรภียไมตเพภียงหมทำยถทึงกรรุงทภีที่มภีชสที่อตทำมนนัรนเทตทำนนัรน แตตยนังหมทำยถทึงอทำณทำจนักรฝตทำยเหนสอทนัรงหมด
ดข้วย ตลอดระยะเวลทำหลทำยปภี ชสที่อสะมาเรนยไดข้กลทำยเปป็นคททำเหมสอนทภีที่ใชข้เรภียกอทำณทำจนักรฝตทำยเหนสอ
แหตงอริสรทำเอล มภีบนันททึกซทรทำอภีกเรสที่องควทำมพตทำยแพข้ของอทำณทำจนักรฝตทำยเหนสอแหตงอริสรทำเอล
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กษนัตรริยแศ์ หต่งอนัสซทเรทยไดล้กวาดเอาคนอริสราเอลไปยนังอนัสซทเรทย ไปไวล้

ททที่ฮาลาหศ์ และขล้างแมต่นทสิ้าฮาโบรศ์แมต่นทสิ้าเมสองโกซาน และในหนัวเมสองของคนมทเดทย กทำรกวทำดไปเปป็น
เชลยยนังอนัสซภีเรภียของสริบตระกยลฝตทำยเหนสอนนัรนของอริสรทำเอลถยกบนันททึกไวข้อภีกครนัรง ยริงที่ กวตทำนนัรน ผยข้เขภียน
ทตทำนนภีรยงนั กลตทำวชนัดเจนถทึงสทำเหตรุของเรสอที่ งนภีรดวข้ ย 12 เพราะวต่าเขาทนัสิ้งหลายมริไดล้เชสที่อฟนังพระสร รเสทยง
ของพระเยโฮวาหศ์พระเจล้าของตน แตต่ไดล้ละเมริดพนันธสนัญญาของพระองคศ์ คสอทรกอยต่างซจึที่งโมเสส
ผผล้รบนั ใชล้ของพระเยโฮวาหศ์ไดล้บนัญชาไวล้ และเขาทนัสิ้งหลายไมต่ฟนัง ไมต่กระททาตาม สทำเหตรุทภีที่วทำต ทททำไม
อริสรทำเอลถทึงถยกพระเจข้ทำพริพทำกษทำเชตนนนัรนกป็คสอควทำมไมตเชสที่อฟนัง พวกเขทำเพริกเฉยพระวจนะของ
พระเจข้ทำและพระประสงคศ์ของพระองคศ์สททำหรนับพวกเขทำ แมข้พระเจข้ทำทรงอดทนนทำนและยริ งที่ กวตทำอด
กลนัรนตตออริสรทำเอล พวกเขทำกป็กดดนันพระเมตตทำของพระองคศ์มทำนทำนเกรินไปแลข้ว พระเจข้ทำทรงเหลสอ
อดแลข้ว อทำณทำจนักรฝตทำยเหนสอไมตมอภี ยยอต ภีกตตอไปแลข้ว เหตรุผลขนัรนพสรนฐทำนกป็คสอ ควทำมไมตเชสที่อฟนังอยตทำง
โจตงแจข้ง
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ประมทำณแปดปภีตตอมทำ คนอนัสซภีเรภียกป็หนันมทำเลตนงทำนยยดทำหศ์ซทึที่งไดข้

กบฏตตอประเทศเหนสอหนัวของตน ในปทททที่สริบสทแที่ หต่งรนัชกาลกษนัตรริยเศ์ ฮเซคทยาหศ์ เซนนาเคอรริบกษนัตรริยศ์
แหต่งอนัสซทเรทยไดล้ทรงยกขจึสิ้นมาตต่อสผล้บรรดานครททที่มทปล้อมของยผดาหศ์ และยจึดไดล้ คนอนัสซภีเรภียอข้อมผตทำน
เยรยซทำเลป็มไปและเรริที่มโจมตภีและยทึดเมสองตตทำงๆทภีที่มภีปข้อมทนัวที่ ยยดทำหศ์เพสที่อเตรภียมกทำรสททำหรนับกทำรลข้อมกรรุง
เยรยซทำเลป็มเปป็นครนัรงสรุดทข้ทำย
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เมสที่อทรทำบเชตนนนัรนเฮเซคทยาหศ์กษนัตรริยศ์แหต่งยผดาหศ์ทรงใชล้ใหล้ไปทผล

กษนัตรริยแศ์ หต่งอนัสซทเรทยททที่เมสองลาคทชวต่า "ขล้าพเจล้าไดล้กระททาผริด ขอถอนทนัพไปเสทยจากขล้าพเจล้า ทต่านจะ
ปรนับสนักเทต่าใด ขล้าพเจล้าจะยอมทนัสิ้งสริสิ้น" และกษนัตรริยศ์แหต่งอนัสซทเรทยไดล้เรทยกรล้องเอาเงรินสามรล้อยตะลนัน
ตศ์ และทองคทาสามสริบตะลนันตศ์ จากเฮเซคทยาหศ์กษนัตรริยแศ์ หต่งยผดาหศ์ ลทำคภีชเปป็นเมสองหนทึงที่ ทภีที่มภีปข้อมของยย
ดทำหศ์ ซทึที่งอยยหต ตทำงไปยภีที่สริบแปดไมลศ์ททำงทริศตะวนันตกเฉภียงใตข้ของกรรุงเยรยซทำเลป็ม (ตทำมระยะททำงทภีที่อภีกทำ
บริน) ในเชเฟลทำหศ์ (ภยมปริ ระเทศเนรินเขทำ) ของยยดทำหศ์ เหป็นไดข้ชนัดวตทำเซนนทำเคอรริบกททำลนังลข้อมกรรุงทภีมที่ ภี
ปข้อมบนยอดเนรินเขทำนภีรอยยต
ดข้วยควทำมทข้อใจเฮเซคภียทำหศ์จทึงตกลงทภีที่จะยอมอยยใต ตข้บนังคนับอนัสซภีเรภียและเสภียบรรณทำกทำรกข้อน
โตแกตพวกเขทำ กทำรเรภียกรข้องเอทำเงริน 300 ตะลนันตศ์และทองคททำ 30 ตะลนันตศ์เหป็นไดข้ชนัดวตทำเปป็นเงริน
ปรริมทำณมหทำศทำลแมข้ไมตชนัดเจนในควทำมหมทำยปนัจจรุบนนั กป็ตทำม
ดนังนนัรน 15 เฮเซคทยาหศ์ไดล้มอบเงรินทนัสิ้งหมดซจึที่งมทอยผต่ในพระนริเวศของพระเยโฮวาหศ์ และใน
คลนังสทานนักพระราชวนัง 16 ในครนัสิ้งนนัสิ้นเฮเซคทยาหศ์ทรงลอกทองคทาจากประตผทนัสิ้งหลายของพระวริหาร
แหต่งพระเยโฮวาหศ์ และจากเสาประตผซจึที่งเฮเซคทยาหศ์กษนัตรริยศ์แหต่งยผดาหศ์ทรงบรทองคทาไวล้ และทรง
มอบใหล้แกต่กษนัตรริยแศ์ หต่งอนัสซทเรทย แมข้เปป็นชทำยคนหนทึที่งทภีที่ดททำเนรินตทำมแบบพระเจข้ทำ เหป็นไดข้ชนัดวตทำพอถทึง
จรุดนภีรเฮเซคภียทำหศ์ไมตไดข้แสวงหทำควทำมชตวยเหลสอของพระเจข้ทำในวริกฤตรินร ภีเหมสอนทภีที่เยโฮชทำฟนัทไดข้
กระทททำในวริกฤตริคลข้ทำยๆกนันใน 2 พงศทำวดทำร 20 นอกจทำกนภีร ดข้วยควทำมกลนัวอนัสซภีเรภีย เฮเซคภียทำหศ์ยนัง
กวทำดเอทำเงรินและทองคททำของพระวริหทำรไปตริดสรินบนคนอนัสซภีเรภียดข้วย
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เหตรุกทำรณศ์ตตทำงๆซทึที่งถยกพรรณนทำถทึงดข้ทำนลตทำงมภีเนสรอหทำสอดคลข้อง

อยตทำงใกลข้ชริดกนับอริสยทำหศ์ 36 เพรทำะรนับรยข้ไดข้ถงทึ ควทำมอตอนแอของกรรุงเยรยซทำเลป็ม เซนนทำเคอรริบจทึง
หมทำยมนันที่ วตทำจะยทึดมนันดข้วย เขทำจะไดข้มภีอททำนทำจควบครุมแผตนดรินอริสรทำเอลทนัรงสริรน และกษนัตรริยแศ์ หต่งอนัส
ซทเรทยไดล้รบนั สนัที่งใหล้ทารทาน รนับสารทสและรนับชาเคหศ์ไปพรล้อมกนับกองทนัพใหญต่จากเมสองลาคทชถจึงกรรง
เยรผ ซาเลกมเขล้าเฝล้ากษนัตรริยศ์เฮเซคทยาหศ์ เขากกขจึสิ้นไปยนังกรรงเยรผ ซาเลกม เมสที่อเขาขจึสิ้นมาเขากกมายสนอยผต่ทาง
รางระบายนทสิ้าสระบน ซจึงที่ อยผต่ททที่ถนนลานซนักฟอก
เซนนทำเคอรริบจทึงสต งกองทนัพตตทำงๆมทำภทำยใตข้กทำรนททำของนทำยพลสทำมคนของเขทำนทำมวตทำทาร
ทานและรนับสารนสและรนับชาเคหศ์ อทำจเปป็นไดข้วทำต ฝตทำยหลนังนภีรเปป็นผยข้บนัญชทำกทำรใหญตเพรทำะวตทำเขทำเปป็น
โฆษกของทนัรงสทำมคนนภีร เซนนทำเคอรริบยนังอยยตต ตอไปทภีที่เมสองลทำคภีช โดยยนังลข้อมเมสองนนัรนอยยต มภีกทำร
อข้ทำงอริงถทึงสริที่งทภีที่เรภียกกนันในวนันนภีรวทำต อรุโมงคศ์ของเฮเซคภียทำหศ์ โดยตรงนภีรถยกเรภียกวตทำรทำงระบทำยนทรทำสระบน
(ในกรรุงเยรยซทำเลป็ม) นภีที่เปป็นอรุโมงคศ์หนทึที่งทภีที่ถยกแกะสลนักเขข้ทำไปในไหลตเขทำลยกหนทึที่งของกรรุงเยรยซทำเลป็ม
เพสที่อจนัดหทำนทรทำในชตวงทภีที่กรรุงนนัรนถยกโจมตภี แมข้กองทนัพเหลตทำนนัรนของคนอนัสซภีเรภียวทำงกททำลนังอยยทต ภีที่สระบน
ของกรรุงนนัรน เหป็นไดข้ชนัดวตทำพวกเขทำไมตทรทำบถทึงอรุโมงคศ์ลนับนนัรนซทึที่งสตงนทรทำเขข้ทำไปในกรรุงนนัรน ในกทำรปริด
ลข้อมสระบนนนัรนไวข้ พวกเขทำอทำจคริดวตทำตนยทึดครองเสบภียงนทรทำทภีที่สตงไปยนังกรรุงเยรยซทำเลป็มไดข้แลข้ว
18 และเมสที่อเขาเรทยกหากษนัตรริยศ์แลล้ว เอลทยาคริมบรตรชายฮริลคทยาหศ์ ผผบล้ นัญชาการราชสทานนัก
พรล้อมกนับเชบนาหศ์ราชเลขา และโยอาหศ์บรตรชายของอาสาฟเจล้ากรมสารบรรณ กกออกไปหาพวก
เขา ควทำมอวดดภีและควทำมโอหนังของนทำยพลชทำวอนัสซภีเรภียทนัรงสทำมนภีรปรทำกฏชนัดเจนในกทำรทภีพที่ วกเขทำ
ยสนอยยนต อกกททำแพงกรรุงเยรยซทำเลป็มและเรภียกรข้องทภีที่จะพยดกนับกษนัตรริยศ์ของกรรุงนนัรน แทนทภีที่จะออกไป
เผชริญหนข้ทำกนับควทำมเหยภียดหยทำมเชตนนนัรน เฮเซคภียทำหศ์สตงเหลตทำขข้ทำรทำชกทำรแหตงคณะรนัฐมนตรภีของตน
ไปยนังกททำแพงกรรุงเพสอที่ ฟนังขข้อเรภียกรข้องตตทำงๆของคนอนัสซภีเรภีย
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และรนับชาเคหศ์พผดกนับเขาวต่า "จงทผลเฮเซคทยาหศ์วต่า `พระมหากษนัตรริยศ์

คสอกษนัตรริยศ์แหต่งอนัสซทเรทย ตรนัสดนังนทสิ้วต่า ทต่านวางใจในอะไร รนับชทำเคหศ์ผยข้เปป็นแมตทพนั อนัสซภีเรภียพยทำยทำมทภีที่
จะขตมขวนัญศนัตรยชทำวยริวของตนอยตทำงชนัดเจน เขทำเยข้ยหยนันกททำลนังททำงทหทำรของกรรุงเยรยซทำเลป็ม 20 ทต่าน

คริดวต่า (แตต่เปกนเพทยงแตต่ถล้อยคทาไรล้สาระ) "เรามทยรทธศาสตรศ์และแสนยานรภาพ" หรสอ เดทดี๋ยวนทสิ้ทต่าน
วางใจในใคร ทต่านจจึงไดล้กบฏตต่อเรา
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ดผเถริด เดทดี๋ยวนททสิ้ ต่านวางใจในไมล้เทล้าอล้อชทสิ้า คสออทยริปตศ์ ซจึงที่ จะตทามสอของ

คนใดๆททที่ใชล้ไมล้เทล้านนัสิ้นยนัน ฟาโรหศ์กษนัตรริยแศ์ หต่งอทยริปตศ์เปกนเชต่นนนันสิ้ ตต่อทรกคนททที่วางใจในเขา เหป็นไดข้ชนัด
วตทำเฮเซคภียทำหศ์ไดข้เขข้ทำรต วมเปป็นพนันธมริตรททำงทหทำรกนับอภียริปตศ์เพสที่อกทำรชตวยเหลสอกนันและกนัน อยตทำงไร
กป็ตทำม รนับชทำเคหศ์กเป็ ยข้ยหยนันควทำมชตวยเหลสอใดกป็ตทำมทภีที่อทำจมทำจทำกอภียริปตศ์ เขทำเปรภียบคนอภียริปตศ์วทำต เปป็น
เหมสอนกนับไมข้อข้ออนันหนทึงที่ ทภีที่หนักแลข้วรริมฝนัที่งแมตนร ททำไนลศ์ซทึที่งหทำกใครใชข้ยนนั กป็จะโดนเสภีรยนของมนันตททำมสอ
แมตทพนั อนัสซภีเรภียผยข้นร ภีจงทึ เยทำะเยข้ยควทำมชตวยเหลสอใดกป็ตทำมทภีที่เฮเซคภียทำหศ์อทำจไดข้รบนั จทำกอภียริปตศ์
ยริงที่ กวตทำนนัรน รนับชทำเคหศ์กลตทำวตตอไปวตทำ 22 แตต่ถล้าทต่านทนัสิ้งหลายจะบอกเราวต่า "เราวางใจในพระ
เยโฮวาหศ์พระเจล้าของเรา" กกปผชนทยสถานสผ งและแทต่นบผชาของพระองคศ์นนัสิ้นมริใชต่หรสอททที่เฮเซคทยาหศ์
รสสิ้อทริสิ้งเสทยแลล้ว พลางกลต่าวแกต่ยผดาหศ์และเยรผซาเลกมวต่า "ทต่านทนัสิ้งหลายจงนมนัสการททที่หนล้าแทต่นบผชานทสิ้
ในเยรผซาเลกมเถริด" รนับชทำเคหศ์จงทึ พยทำยทำมทภีที่จะเยทำะเยข้ยกทำรพทึที่งพทำใดกป็ตทำมทภีที่มตภี ตอพระเยโฮวทำหศ์
พระเจข้ทำ อยตทำงไรกป็ตทำม เขทำเขข้ทำใจผริดเตป็มๆเกภีที่ยวกนับสริที่งทภีที่เฮเซคภียทำหศ์ไดข้กระทททำในกทำรกททำจนัดทริรงปยชนภีย
สถทำนสยงเหลตทำนนัรนไปจทำกยยดทำหศ์ เขทำคริดวตทำนนันที่ เปป็นกทำรลบหลยตพระเยโฮวทำหศ์ทรนังๆทภีคที่ วทำมเปป็นจรริงกป็คสอ
มนันเปป็นพระประสงคศ์ของพระเจข้ทำ
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รนับชทำเคหศ์จงทึ สนังที่ วตทำ ฉะนนันสิ้ บนัดนทสิ้ มาเถริด มาททาสนัญญากนันกนับกษนัตรริยศ์

แหต่งอนัสซทเรทยนายของขล้า เราจะใหล้มล้าสองพนันตนัวแกต่เจล้า ถล้าฝต่ายเจล้าหาคนททที่ขทที่มล้าเหลต่านนัสิ้นไดล้ แมตทพนั
อนัสซภีเรภียผยข้นร ภีเยข้ยหยนันและพยทำยทำมขตมขวนัญเฮเซคภียทำหศ์ตตอไป ตอนแรกเขทำตข้องกทำรทภีจที่ ะรนับมนัดจททำจทำก
เฮเซคภียทำหศ์วทำต ฝตทำยหลนังจะยอมจททำนนตตอเซนนทำเคอรริบ จทำกนนัรนเขทำกป็เสนอมข้ทำ 2,000 ตนัวแกตเฮเซคภียทำหศ์
ใหข้กองทนัพของเขทำขภีแที่ ละยอมจททำนนตตอกษนัตรริยแศ์ หตงอนัสซภีเรภีย นอกจทำกนภีรเขทำยนังเหนป็บแนมวตทำเฮเซคภี
ยทำหศ์ไมตนตทำจะมภีคนเยอะพอทภีที่จะขภีที่มข้ทำเหลตทำนนัรนไดข้
หทำกเฮเซคภียทำหศ์อตอนแอขนทำดนนัรน (ตทำมทภีที่รนับชทำเคหศ์กลตทำวอข้ทำง) เขทำกป็ถทำมวตทำ 24 แลล้วอยต่างนนัสิ้น
เจล้าจะขนับไลต่นายกองแตต่เพทยงคนเดทยวในหมผต่ขล้าราชการผผล้นล้อยททที่สร ดของนายของเราอยต่างไรไดล้ แตต่

เจล้ายนังวางใจพจึที่งอทยริปตศ์เพสที่อรถรบและเพสที่อพลมล้า รนับชทำเคหศ์เยทำะเยข้ยเฮเซคภียทำหศ์ตตอไปอภีกโดยถทำมวตทำ
กองทนัพทภีที่ออต นแอของเขทำ (แมข้กระทนังที่ ไดข้คนอภียริปตศ์มทำชตวยกป็ตทำม) จะตข้ทำนททำนแมข้แตตทหทำรกองหนทึงที่
ของกองทนัพอนัสซภีเรภียอนันเกรภียงไกรไดข้อยตทำงไร
รนับชทำเคหศ์ยงนั บนังอทำจขตมขวนัญเฮเซคภียทำหศ์ตตอไปอภีกวตทำ 25 ยริที่งกวต่านนันสิ้ อทกททที่เรามาตต่อสผล้สถานททที่นทสิ้
เพสที่อททาลายเสทย กกขจึสิ้นมาโดยปราศจากพระเยโฮวาหศ์หรสอ พระเยโฮวาหศ์ตรนัสแกต่ขล้าวต่า "จงขจึสิ้นไป
ตต่อสผล้กบนั แผต่นดรินนทสิ้และททาลายเสทย "'" เขทำบนังอทำจกลตทำวอข้ทำงวตทำยกทนัพมทำตตอสยข้ยยดทำหศ์โดยไดข้รนับอนรุญทำต
และไดข้รนับกทำรอวยพรจทำกพระเยโฮวทำหศ์พระเจข้ทำแหตงอริสรทำเอล นอกจทำกนภีร เขทำยนังโกหกหนข้ทำดข้ทำนๆ
โดยอข้ทำงวตทำพระเจข้ทำไดข้ทรงสนังที่ คนอนัสซภีเรภียใหข้มทำโจมตภีและทททำลทำยยยดทำหศ์และกรรุงเยรยซทำเลป็ม กทำร
พยทำยทำมขตมขวนัญเปป็นเรสอที่ งหนทึงที่ แตตกทำรโกหกหนข้ทำดข้ทำนๆในพระนทำมของพระเจข้ทำกป็เปป็นคนละเรสที่อง
เลย
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แลล้วเอลทยาคริมบรตรชายฮริลคทยาหศ์และเชบนาหศ์และโยอาหศ์ เรทยนรนับ

ชาเคหศ์วต่า "ขอททเถอะ ขอพผดกนับผผล้รบนั ใชล้ของทต่านเปกนภาษาอารนัมเถริด เพราะเราเขล้าใจภาษานนัสิ้น ขอ
อยต่าพผดกนับเราเปกนภาษาฮทบรผ ใหล้ประชาชนผผล้อยผบต่ นกทาแพงนนันสิ้ ไดล้ยรินเลย" เหป็นไดข้ชนัดวตทำรนับชทำเคหศ์รยข้
ภทำษทำฮภีบรยและเขทำกลตทำวถข้อยคททำขตมขวนัญและเยข้ยหยนันเปป็นภทำษทำนนัรน ดนังนนัรนพวกขข้ทำรทำชกทำรยริวทภีที่อยยต
บนกททำแพงนนัรน (เอลภียทำคริมและเชบนทำหศ์และโยอทำหศ์) จทึงขอใหข้เขทำพยดกนับพวกตนเปป็นภทำษทำซภีเรภีย
แทน เหป็นไดข้ชนัดวตทำพวกเขทำเปป็นหตวงประชทำชนของกรรุงนนัรนวตทำจะเสภียขวนัญเพรทำะคททำขยตทภีที่ขตมขวนัญเหลตทำ
นนัรนซทึที่งถยกกลตทำวในภทำษทำของพวกเขทำเอง
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รนับชทำเคหศ์รวยข้ ทำต ตนกททำลนังทททำอะไรอยยต เขทำกททำลนังพยดเปป็นภทำษทำฮภีบรยโดย

มภีจดรุ ประสงคศ์เพสอที่ ทททำใหข้กรรุงนนัรนเสภียขวนัญจรริงๆ เขทำจทึงตอกกลนับไปวตทำ แตต่รนับชาเคหศ์พผดกนับเขาทนัสิ้ง
หลายวต่า "นายของขล้าใชล้ใหล้เรามาพผดถล้อยคทาเหลต่านทสิ้แกต่นายของเจล้าและแกต่เจล้า และไมต่ใหล้พผดกนับคน
ททที่นนัที่งอยผต่บนกทาแพง ผผล้ททที่จะตล้องกรินขทสิ้และกรินเยทยที่ วของเขาพรล้อมกนับเจล้าอยต่างนนัสิ้นหรสอ " รนับชทำเคหศ์จงทึ
ขตมขวนัญมทำกขทึรนไปอภีกโดยใชข้คททำขยตเรสที่องกทำรลข้อมกรรุง เขทำกลตทำววตทำเซนนทำเคอรริบไดข้ใชข้ตนมทำมริใชตเพสอที่

ขยตเฮเซคภียทำหศ์เทตทำนนัรน แตตขตยบรรดทำผยข้ใตข้บนังคนับบนัญชทำของเขทำดข้วย เขทำจทึงเตสอนวตทำพวกเขทำจะกรินและดสที่ม
อรุจจทำระและปนัสสทำวะของพวกเขทำเองเมสอที่ ควทำมอดอยทำกของกทำรถยกลข้อมกรรุงมภีชนัยเหนสอพวกเขทำ
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แลล้วรนับชาเคหศ์ไดล้ยสนรล้องตะโกนเสทยงดนังเปกนภาษาฮทบรผ วาต่ "จงฟนัง

พระวจนะของพระมหากษนัตรริยศ์ คสอกษนัตรริยศ์แหต่งอนัสซทเรทย 29 กษนัตรริยศ์ตรนัสดนังนทสิ้วต่า `อยต่าใหล้เฮเซคท
ยาหศ์ลวงเจล้า เพราะเขาไมต่สามารถททที่จะชต่วยเจล้าใหล้พล้นจากพระหนัตถศ์ของพระองคศ์ แมตทพนั อนัสซภีเรภียผยข้
นภีรเตสอนบรรดทำผยข้อทำศนัยของกรรุงเยรยซทำเลป็มอยตทำงอวดเบตงวตทำเฮเซคภียทำหศ์กษนัตรริยศ์ของพวกเขทำจะไมต
สทำมทำรถชตวยพวกเขทำใหข้พนข้ จทำกคนอนัสซภีเรภียไดข้
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รนับชทำเคหศ์กลตทำวตตอไปวตทำ อยต่าใหล้เฮเซคทยาหศ์กระททาใหล้เจล้าวางใจใน

พระเยโฮวาหศ์โดยกลต่าววต่า "พระเยโฮวาหศ์จะทรงชต่วยเราใหล้พล้นแนต่ และจะไมต่ทรงมอบเมสองนทสิ้ไวล้ใน
มสอของกษนัตรริยศ์แหต่งอนัสซทเรทย"' ชทำวอนัสซภีเรภียผยข้โอหนังคนนภีรเตสอนบรรดทำผยข้อทำศนัยของกรรุงเยรยซทำเลป็มมริ
ใหข้วทำงใจพระเยโฮวทำหศ์ในเรสที่องกทำรชตวยใหข้พข้น เขทำบอกวตทำแมข้แตตพระเยโฮวทำหศ์กไป็ มตสทำมทำรถชตวย
พวกเขทำใหข้พนข้ จทำกควทำมเกรภียงไกรแหตงกองทนัพอนัสซภีเรภียไดข้ ในควทำมอวดดภีของเขทำ รนับชทำเคหศ์เพริงที่
หวตทำนเมลป็ดพนันธรุศ์แหตงควทำมพรินทำศของตนัวเอง กทำรอข้ทำงวตทำแมข้แตตพระเยโฮวทำหศ์กไป็ มตสทำมทำรถเอทำชนะ
เขทำไดข้เปป็นวริธภีหนทึงที่ ทภีที่แนตนอนทภีที่จะนททำพระพริโรธขององคศ์พระผยข้เปป็นเจข้ทำใหข้ตกลงบนพวกเขทำเอง นนันที่
เปป็นสริที่งทภีที่จะเกริดขทึรนจรริงๆหลนังจทำกนนัรนไมตนทำน
แมตทพนั อนัสซภีเรภียผยข้โอหนังคนนภีรจทึงยสนที่ ขข้อเสนอหนทึงที่ แกตบรรดทำผยข้อทำศนัยแหตงกรรุงเยรยซทำเลป็ม 31
อยต่าฟนังเฮเซคทยาหศ์ เพราะกษนัตรริยแศ์ หต่งอนัสซทเรทยตรนัสดนังนทสิ้วต่า `จงททาสนัญญาไมตรทกนับเราดล้วยของ
กทานนัล และออกมาหาเรา แลล้วทรกคนจะไดล้กรินจากเถาองรต่นของตน และทรกคนจะกรินจากตล้นมะเดสที่อ
ของตน และทรกคนจะดสที่มนทสิ้าจากททที่ขนังนทสิ้าของตน 32 จนเราจะมานทาเจล้าไปยนังแผต่นดรินททที่เหมสอนแผต่น
ดรินของเจล้าเอง เปกนแผต่นดรินททที่มทขล้าวและนทสิ้าองรต่น เปกนแผต่นดรินททที่มทขนมปนังและสวนองรต่น เปกนแผต่น
ดรินททที่มทนทสิ้ามนันมะกอกเทศและนทสิ้าผจึสิ้ง เพสที่อเจล้าทนัสิ้งหลายจะมทชทวริตอยผต่และไมต่ตาย และอยต่าฟนังเฮเซคทยาหศ์
เมสที่อเขานทาเจล้าผริดไปโดยกลต่าววต่า "พระเยโฮวาหศ์จะทรงชต่วยเราทนัสิ้งหลายใหล้พล้น"

ไมตมภีควทำมเมตตทำถยกเสนอแกตเฮเซคภียทำหศ์ แตตรนับชทำเคหศ์แสวงหทำทภีที่จะยรุยงใหข้ประชทำชนชทำว
กรรุงเยรยซทำเลป็มยอมจททำนนโดยเสนอทภีจที่ ะอภนัยโทษพวกเขทำหทำกพวกเขทำยอมจททำนนแตตโดยดภี ทภีที่เขทำคริด
ไวข้ในใจกป็คอส กทำรกวทำดตข้อนพวกเขทำไปเปป็นเชลยยนังอนัสซภีเรภียเหมสอนทภีไที่ ดข้กระทททำกนับสริบตระกยลทภีที่อยยต
ททำงเหนสอนนัรน เขทำพยทำยทำมลตอลวงใหข้พวกเขทำยอมจททำนนโดยบรรยทำยภทำพกทำรตกเปป็นเชลยของพวก
เขทำโดยใชข้คททำพยดทภีที่สวยงทำม หทำกพวกเขทำโคตนเฮเซคภียทำหศ์ พวกเขทำกป็จะไดข้รนับควทำมเมตตทำจทำกคนอนัส
ซภีเรภีย มริฉะนนัรนพวกเขทำกป็จะตทำย รนับชทำเคหศ์จทึงเตสอนพวกเขทำมริใหข้ฟนังเฮเซคภียทำหศ์เมสอที่ เขทำอข้ทำงวตทำพระเย
โฮวทำหศ์พระเจข้ทำจะทรงชตวยพวกเขทำใหข้พข้น
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แมตทพนั อนัสซภีเรภียทภีโที่ งตเขลทำผยข้นร ภียงนั พยดจทำหมริที่นประมทำทอยตทำงผริดๆอภีก

เรสที่อง เขทำถทำมประชทำชนชทำวกรรุงเยรยซทำเลป็มวตทำ มทพระแหต่งประชาชาตริองคศ์ใดเคยชต่วยแผต่นดรินของ
ตนใหล้พนล้ จากพระหนัตถศ์ของกษนัตรริยศ์แหต่งอนัสซทเรทยไดล้หรสอ คนอนัสซภีเรภียทภีโที่ อหนังผยข้นร ภีเทภียบพระเจข้ทำ
ผยข้ทรงมหริทธริฤทธริธแหตงอริสรทำเอลกนับพวกพระตตทำงดข้ทำวของประชทำชทำตริตตทำงๆทภีที่อยยลต ข้อมรอบ มนันเปป็น
คททำพยดหมริที่นประมทำทอยตทำงแทข้จรริง
เขทำยนังกลตทำวอยตทำงไมตลดละตตอไปอภีกวตทำ 34 พระของเมสองฮามนัทและเมสองอารปนัดอยผต่ททที่ไหน
พระของเมสองเสฟารวาอริม เฮนาและอริฟวาหศ์อยผต่ททที่ไหน เขาไดล้ชต่วยสะมาเรทยใหล้พล้นจากมสอของเรา
หรสอ เพรทำะวตทำคนอนัสซภีเรภียไดข้บดขยภีรประเทศเพสที่อนบข้ทำนตตทำงๆไปแลข้ว รนับชทำเคหศ์จทึงถทำมอยตทำงอวดดภี
วตทำ บรรดทำพระของประเทศเหลตทำนนัรนไปอยยไต หนเสภียแลข้ว พระเหลตทำนนัรนสทำมทำรถชตวยใหข้พข้นจทำก
อททำนทำจของกองทนัพอนัสซภีเรภียอนันเกรภียงไกรไดข้หรสอ แนตนอนวตทำถทึงอยตทำงไรแลข้วพวกรยปเคทำรพทภีที่เปป็น
พระตตทำงดข้ทำวเหลตทำนนัรนไมตมภีฤทธริธเดชอยยแต ลข้ว แตตรบนั ชทำเคหศ์ไดข้ตภีตรทำควทำมพรินทำศของตนัวเองแลข้วโดย
กทำรบอกเปป็นนนัยวตทำพระเยโฮวทำหศ์พระเจข้ทำไมตไดข้ดภีไปกวตทำพระเหลตทำนนัรน 35 พระองคศ์ใดในบรรดาพระ
ทนัสิ้งหลายของประเทศเหลต่านทสิ้ไดล้ชต่วยประเทศของตนใหล้พล้นจากมสอของเรา แลล้วพระเยโฮวาหศ์จะ
ทรงชต่วยเยรผซาเลกมใหล้พล้นจากมสอของเราหรสอ'" เขทำถทำมวตทำ หทำกรยปเคทำรพพระตตทำงดข้ทำวเหลตทำนนัรน
แหตงประชทำชทำตริทรนังหลทำยทภีที่อนัสซภีเรภียไดข้พริชริตแลข้วไมตสทำมทำรถชตวยใหข้พนข้ จทำกอททำนทำจของเซนนทำเคอรริ
บไดข้ พระเยโฮวทำหศ์จะทรงชตวยพวกเขทำใหข้พนข้ ไดข้หรสอ กทำรเทภียบฤทธริธเดชของพระเยโฮวทำหศ์ใหข้

เทตทำกนับบรรดทำพระทภีที่ไมตมภีฤทธริธของประชทำชทำตริทรนังหลทำยทภีที่นนับถสอพระตตทำงดข้ทำวทภีที่อยยรต อบๆกป็เปป็นควทำม
ผริดพลทำดใหญตหลวง รนับชทำเคหศ์ไดข้ตภีตรทำชะตทำกรรมของตนัวเองแลข้วโดยกทำรทข้ทำททำยพระเยโฮวทำหศ์
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แตต่ประชาชนนริที่งไมต่ตอบเขาสนักคทาเดทยว เพราะพระบนัญชาของ

กษนัตรริยมศ์ ทวต่า "อยต่าตอบเขาเลย" เฮเซคภียทำหศ์ไดข้สนังที่ ประชทำชนของตนอยตทำงมภีปนัญญทำแลข้วใหข้หรุบปทำก
ของพวกเขทำเสภีย พวกเขทำจะตข้องไมตตอบกลนับคททำเหนป็บแนมจทำกเบสรองลตทำงเลย พวกเขทำจทึงเงภียบเสภีย
37 แลล้วเอลทยาคริมบรตรชายฮริลคทยาหศ์ ผผบล้ นัญชาการราชสทานนัก และเชบนาหศ์ราชเลขา และโย
อาหศ์บรตรชายอาสาฟเจล้ากรมสารบรรณ ไดล้เขล้าเฝล้าเฮเซคทยาหศ์ดล้วยเสสสิ้อผล้าฉทกขาด และกราบทผล
ถล้อยคทาของรนับชาเคหศ์ ขข้ทำรทำชกทำรทนัรงสทำมคนทภีที่เฮเซคภียทำหศ์ใชข้ไปฟนังคททำเยข้ยหยนันของรนับชทำเคหศ์จงทึ กลนับ
มทำหทำกษนัตรริยศ์ของตนดข้วยควทำมสริรนหวนังพรข้อมกนับเสสรอผข้ทำทภีที่ถยกฉภีกขทำด พวกเขทำจทึงเลตทำใหข้กษนัตรริยศ์ฟนัง
ซทรทำเกภีที่ยวกนับคททำขยตทภีที่เปป็นลทำงเหลตทำนนัรนและถข้อยคททำเหยภียดหยทำมทภีที่รนับชทำเคหศ์ไดข้กลตทำว บทถนัดไปจะบนัน
ททึกกทำรตอบสนองของเฮเซคภียทำหศ์ทภีที่มภีตตอคททำขยตอนันรรุนแรงนภีร
*****
ภนำพรวมของ 2 พงศศ์กษษัตรริยศ์ 19: 2 พงศศ์กษนัตรริยศ์ 19 จรริงๆแลรู้วมนเนสืนี้อหาเหมสือนกนับอริสยาหศ์
37 ขรู้อยกเวรู้นกป็คสือการเพริมที่ ขรู้อ 30 เขรู้าไปในอริสยาหศ์ 37 นนที่เปป็นเรสืที่องราวเกนที่ยวกนับการตอบสนองของ
เฮเซคนยาหศ์ทนที่มนตล่อคนาขรล่เหลล่านนันี้นของรนับชาเคหศ์และคนอนัสซนเรนยซทึที่งตามมาดรู้วยคนาอธริษฐานของเฮเซคน
ยาหศ์เพสืที่อขอการชล่วยใหรู้พนรู้ พระเจรู้าทรงตอบคนาอธริษฐานของเขาผล่านทางอริสยาหศ์ผรรู้พยากรณศ์ การ
ทรงชล่วยใหรู้พนรู้ ของพระเจรู้าจทึงบนังเกริดขทึนี้นเมสือที่ ทรตสวรรคศ์องคศ์หนทึที่งขององคศ์พระผรรู้เปป็นเจรู้าสนังหาร
ทหารอนัสซนเรนย 185,000 คน
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บทนภีรเปริดมทำดข้วยกทำรตอบสนองของเฮเซคภียทำหศ์ตตอคททำขยตของรนับชทำ

เคหศ์ อยผมต่ าเมสที่อกษนัตรริยศ์เฮเซคทยาหศ์ทรงไดล้ยริน พระองคศ์กกทรงฉทกฉลองพระองคศ์เสทย และทรงเอาผล้า
กระสอบคลรมพระองคศ์ และเสดกจเขล้าไปในพระนริเวศของพระเยโฮวาหศ์ เพรทำะคททำพยดหมริที่นประมทำท
ของแมตทพนั อนัสซภีเรภียผยข้นร นันและเพรทำะพวกเขทำตกอยยใต นสภทำพจนตรอก เฮเซคภียทำหศ์จทึงถตอมตนัวลงตตอ
พระพนักตรศ์พระเยโฮวทำหศ์พระเจข้ทำโดยกทำรฉภีกเสสรอผข้ทำของตน (สนัญลนักษณศ์ของชทำวตะวนันออกกลทำงทภีที่

แสดงถทึงควทำมทรุกขศ์ใจยริงที่ นนัก) และกทำรสวมผรู้ากระสอบ อยตทำงหลนังนภีรเปป็นผข้ทำเนสรอหยทำบทภีที่คลข้ทำยกนับ
'กระสอบปตทำน' ในปนัจจรุบนนั (หรสอถรุงใสต เมลป็ดพสช) มนันไมตเพภียงใสต ไมตสบทำยตนัวเทตทำนนัรน แตตมนนั ยนังเปป็น
สนัญลนักษณศ์อยตทำงหนทึที่งทภีที่แสดงถทึงควทำมอนัปยศอดสยและควทำมทรุกขศ์ใจอยตทำงมทำกดข้วย
กษนัตรริยศ์ผยข้นร ภีจทึง 2 ใชล้เอลทยาคริม ผผบล้ นัญชาการราชสทานนัก และเชบนาหศ์ราชเลขา และพวก
ปรโรหริตใหญต่ คลรมตนัวดล้วยผล้ากระสอบ ไปหาอริสยาหศ์ผล้พผ ยากรณศ์บ รตรชายของอามอส คณะรนัฐมนตรภี
ของกษนัตรริยศ์ผยข้นร ภี หรสอเหลตทำขข้ทำรทำชกทำรระดนับสยงของเขทำ ถยกใชข้ใหข้ไปหทำผยข้พยทำกรณศ์อริสยทำหศ์ นภีเที่ ปป็นกทำร
กลตทำวถทึงอริสยทำหศ์ครนัรงแรกในพระคนัมภภีรศ์ เฮเซคภียทำหศ์จงทึ แสวงหทำพระดททำรนัสจทำกองคศ์พระผยข้เปป็นเจข้ทำจทำก
คนของพระเจข้ทำผยข้นร ภีเพสที่อขอกทำรชภีรแนะในโมงยทำมวริกฤตรินร ภี
2 พกษ 19:3-5

เหลตทำขข้ทำรทำชกทำรทภีที่เฮเซคภียทำหศ์สตงมทำจทึงมทำหทำอริสยทำหศ์และกลตทำววตทำ"เฮ

เซคทยาหศ์ตรนัสดนังนทสิ้วต่า `วนันนทสิ้เปกนวนันทรกขศ์ใจ วนันถผกตริเตทยนและหมริที่นประมาท เดกกกกถจึงกทาหนดคลอด
แตต่ไมต่มทกทาลนังเบต่งใหล้คลอด ขณะทภีที่กทำรดททำรงอยยขต องประชทำชทำตริแหตงยยดทำหศ์กทำท ลนังตกอยยใต นภทำวะเสภีที่ยง
มนันจทึงเปป็นวนันแหตงควทำมทรุกขศ์ลททำบทำก คททำตททำหนริและกทำรหมริที่นประมทำทตตอพระเจข้ทำอยตทำงแทข้จรริง เฮเซคภี
ยทำหศ์จทึงใชข้ภทำพเปรภียบของหญริงทภีที่เจป็บทข้องใกลข้คลอด แตตไมตมภีแรงทภีที่จะเบตงเดป็กออกมทำ นภีที่บอกเปป็นนนัย
ถทึงควทำมตทำยสททำหรนับทนัรงแมตและเดป็ก สถทำนกทำรณศ์ทภีที่ยยดทำหศ์กทำท ลนังเผชริญอยยเต ปป็นวริกฤตริหนทึที่งอยตทำงแทข้จรริง
ซทึที่งเปป็นเรสอที่ งคอขทำดบทำดตทำย
ขข้อควทำมจทำกเฮเซคภียทำหศ์ทภีที่มทำถทึงอริสยทำหศ์กลตทำวตตอไปวตทำ 4 ชะรอยพระเยโฮวาหศ์พระเจล้าของ
ทต่านคงจะสดนับบรรดาถล้อยคทาของรนับชาเคหศ์ ผผซล้ จึที่งกษนัตรริยศ์แหต่งอนัสซทเรทยนายของเขาไดล้สนัที่งมาใหล้เยล้ย
พระเจล้าผผล้ทรงพระชนมศ์ และจะทรงขนาบถล้อยคทาซจึงที่ พระเยโฮวาหศ์พระเจล้าของทต่านไดล้ทรงสดนับ
เพราะฉะนนัสิ้นขอทต่านถวายคทาอธริษฐานเพสที่อสต่วนชนททที่เหลสออยผต่นทสิ้ '" เฮเซคภียทำหศ์รททำพทึงวตทำบทำงทภีพระเย
โฮวทำหศ์พระเจข้ทำจะทรงสนังเกตเหป็นสริที่งทภีรที่ นับชทำเคหศ์ไดข้กลตทำวและจะทรงขนทำบเขทำเสภีย ดนังนนัรนเฮเซคภี
ยทำหศ์จทึงขออริสยทำหศ์ใหข้ “ถวทำยคททำอธริษฐทำนเพสที่อสต วนชนทภีที่เหลสออยยนต ร ภี” สตวนชนทภีที่เหลสออยยนต ร ภียอต มหมทำย
ถทึงสองตระกยลทภีที่เหลสออยยขต องอริสรทำเอล นนันที่ คสอ ยยดทำหศ์และเบนยทำมรินซทึที่งรวมกนันเปป็นประชทำชทำตริยย
ดทำหศ์ เพรทำะตระหนนักถทึงวริกฤตริทพภีที่ วกเขทำเผชริญอยยต เฮเซคภียทำหศ์จทึงรยวข้ ทำต ควทำมชตวยเหลสอเดภียวเทตทำนนัรนของ

พวกเขทำจะมทำไดข้ผทำต นททำงคททำอธริษฐทำน เขทำจทึงใชข้คนไปบอกใหข้อริสยทำหศ์อธริษฐทำน 5 ดนังนนัสิ้นขล้าราชการ
ของกษนัตรริยศ์เฮเซคทยาหศ์มาถจึงอริสยาหศ์
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ปรทำกฏวตทำอริสยทำหศ์ไมตเสภียเวลทำเลยในกทำรตอบกลนับเฮเซคภียทำหศ์ อทำจ

เปป็นไดข้วทำต เขทำกททำลนังคอยอยยพต รข้อมกนับคททำตอบหนทึงที่ เมสที่อพวกเขทำมทำถทึง หทำกเปป็นเชตนนนัรน มนันกป็คงเปป็น
ภทำพประกอบหนทึที่งของอริสยทำหศ์ 65:24 ซทึที่งไปดยไดข้ อริสยาหศ์กบก อกเขาทนัสิ้งหลายวต่า "จงทผลนายของ
ทต่านเถริดวต่า พระเยโฮวาหศ์ตรนัสดนังนทสิ้วต่า `อยต่ากลนัวเพราะถล้อยคทาททที่เจล้าไดล้ยรินนนัสิ้น ซจึงที่ ขล้าราชการของ
กษนัตรริยแศ์ หต่งอนัสซทเรทยไดล้กลต่าวหยาบชล้าตต่อเรา ทภีที่กทำท ลนังปรทำกฏอภีกครนัรงคสอคททำหนรุนใจจทำกพระเจข้ทำมริใหข้
กลนัว พระเจข้ทำทรงไดข้ยนริ คททำพยดหมริที่นประมทำทและคททำขยตตตทำงๆของคนอนัสซภีเรภียแลข้ว
พระองคศ์จงทึ ทรงสตงขตทำวมทำผตทำนททำงอริสยทำหศ์วทำต 7 ดผเถริด เราจะบรรจรจริตใจอยต่างหนจึที่งในเขา
เพสที่อเขาจะไดล้ยรินขต่าวลสอ และกลนับไปยนังแผต่นดรินของเขา และเราจะใหล้เขาลล้มลงดล้วยดาบในแผต่นดริน
ของเขาเอง'" ทภีที่นตทำสนใจคสอคททำทภีแที่ ปลวตทำ จริตใจ (รรอนัค) มนันเปป็นคททำฮภีบรยปกตริทภีที่หมทำยควทำมวตทำ
'วริญญทำณ' หลทำยครนัรงมนันแปลไดข้ดวข้ ยวตทำ 'ลมหทำยใจ' หรสอ 'สทำยลม' แมข้นนักอธริบทำยพระคนัมภภีรศ์บทำงทตทำน
ประยรุกตศ์ใชข้วลภีนร ภีวทำต หมทำยถทึงชนัยชนะทภีที่จะมทำเหนสออนัสซภีเรภียโดยพระเจข้ทำในขข้อ 35-37 บรริบทกป็ดย
เหมสอนจะบตงบอกวตทำพระเจข้ทำทรงใชข้พระดททำรนัสมทำ โดยทททำใหข้กษนัตรริยศ์แหตงอนัสซภีเรภียไดข้ยรินขตทำวลสอหนทึที่ง
(หรสอรทำยงทำนขตทำวหนทึที่ง) ซทึที่งเบภีที่ยงเบนควทำมสนใจของเขทำไปจทำกยยดทำหศ์ นภีที่ทททำใหข้เขทำตข้องกลนับบข้ทำนไป
จนัดกทำรกนับควทำมยรุงต ยทำกทภีที่นนันที่ ตตอ แนตทภีเดภียว เมสอที่ กลนับไปยนังนภีนะเวหศ์แลข้ว เซนนทำเคอรริบกป็ถยกลอบ
สนังหทำรเสภียทภีที่นนนัที่
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ไมตปรทำกฏชนัดเจนวตทำขตทำวสทำรจทำกพระเจข้ทำผตทำนททำงอริสยทำหศ์ทภีที่มทำถทึงเฮ

เซคภียทำหศ์เกภีที่ยวกนับคนอนัสซภีเรภียไดข้ไปถทึงรนับชทำเคหศ์หรสอไมต อยตทำงไรกป็ตทำม หลนังจทำกกลตทำวคททำขยตเหลตทำนนัรน
ของตนแกตเฮเซคภียทำหศ์แลข้ว รนับชทำเคหศ์แมตทนัพอนัสซภีเรภียกป็จทำกไป รนับชาเคหศ์ไดล้กลนับไป และไดล้พบ
กษนัตรริยแศ์ หต่งอนัสซทเรทยสผรล้ บเมสองลริบนาหศ์ เพราะเขาไดล้ยนริ วต่าพระองคศ์ออกจากลาคทชแลล้ว ลทำคภีชเปป็น
เมสองทภีที่มภีปข้อมซทึที่งตนัรงอยยบต นยอดเนรินเขทำลยกหนทึที่งในยยดทำหศ์ททำงทริศตะวนันตกเฉภียงใตข้ เซนนทำเคอรริ

บกษนัตรริยศ์อนัสซภีเรภียไมตสทำมทำรถเอทำชนะเมสองนภีรไดข้อยตทำงเหป็นไดข้ชนัด หรสออยตทำงนข้อยกป็ไดข้เปลภีที่ยนไป
โจมตภีอภีกเมสองหนทึงที่ ในยยดทำหศ์ซทึที่งอยยหต ตทำงไปประมทำณเกข้ทำไมลศ์ททำงเหนสอซทึที่งมภีชสที่อวตทำลริบนทำหศ์
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ขณะเดภียวกนัน ตทำมทภีที่ถยกพยทำกรณศ์ไวข้โดยพระเจข้ทำผตทำนททำงอริสยทำหศ์

เซนนทำเคอรริบไดข้ยรินขตทำวลสอหนทึที่งทภีที่เปป็นลทำงรข้ทำย และเมสที่อกษนัตรริยทศ์ รงไดล้ยรินเรสที่องททรหะคาหศ์กษนัตรริยศ์
แหต่งเอธริโอเปทยวต่า "ดผเถริด เขาไดล้ยกออกมาสผรล้ บกนับพระองคศ์แลล้ว " ขณะกททำลนังสยข้กบนั เมสองลริบนทำหศ์อยยต
เซนนทำเคอรริบไดข้รนับรทำยงทำนขตทำววตทำกษนัตรริยศ์แหตงเอธริโอเปภียนทำมวตทำ ทนรหะคาหศ์ กททำลนังเดรินททำงมทำเพสอที่
โจมตภีตน พระองคศ์จจึงสต่งผผล้สอสที่ สารไปเฝล้าเฮเซคทยาหศ์ท ผลวต่า 10 "เจล้าจงพผดกนับเฮเซคทยาหศ์กษนัตรริยศ์แหต่ง
ยผดาหศ์ดนังนทสิ้วต่า `อยต่าใหล้พระเจล้าของทต่านซจึที่งทต่านวางใจนนัสิ้นลวงทต่านวต่า "เยรผ ซาเลกมจะมริไดล้ถผกมอบไวล้
ในมสอของกษนัตรริยศ์แหต่งอนัสซทเรทย"
เกรงวตทำเฮเซคภียทำหศ์จะคริดวตทำพระเจข้ทำไดข้ทรงชตวยเขทำใหข้พข้นแลข้วตทำมทภีที่พระองคศ์ไดข้ตรนัสไวข้แลข้ว
วตทำจะชตวย เซนนทำเคอรริบจทึงสต งจดหมทำยขยตฉบนับหนทึงที่ กลนับมทำถทึงเขทำ ในจดหมทำยฉบนับนนัรน เซนนทำเคอรริ
บแจข้งเฮเซคภียทำหศ์ดข้วยคททำพยดหมริที่นประมทำทวตทำพระเยโฮวทำหศ์พระเจข้ทำทภีที่เขทำวทำงใจจะไมตสทำมทำรถชตวยเขทำ
ใหข้พข้นไดข้ กลตทำวสนัรนๆกป็คสอ เซนนทำเคอรริบจะกลนับมทำยนังกรรุงเยรยซทำเลป็มและทททำลทำยมนันเสภีย
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ดข้วยควทำมเยตอหยริงที่ และควทำมโอหนัง เซนนทำเคอรริบเตสอนเฮเซคภียทำหศ์

วตทำ ดผเถริด ทต่านไดล้ยรินแลล้ววต่า บรรดากษนัตรริยศ์แหต่งอนัสซทเรทยไดล้กระททาอะไรกนับแผต่นดรินทนัสิ้งสริสิ้นบล้าง
ททาลายเสทยหมดอยต่างสรินสิ้ เชริง สต่วนทต่านเองจะรนับการชต่วยใหล้พล้นหรสอ เขทำบอกเปป็นนนัยอภีกครนัรงวตทำพระ
เยโฮวทำหศ์พระเจข้ทำไมตตตทำงจทำกบรรดทำรยปเคทำรพของพระตตทำงดข้ทำวแหตงภยมภริ ทำคนนัรน เซนนทำเคอรริบจทึง
เยทำะเยข้ยเฮเซคภียทำหศ์โดยถทำมวตทำ 12 บรรดาพระของบรรดาประชาชาตริไดล้ชต่วยเขาใหล้รอดพล้นหรสอ คสอ
ประชาชาตริซจึที่งบรรพบรรรษของเราไดล้ททาลาย คสอโกซาน ฮาราน เรเซฟ และประชาชนของเอเดนซจึที่ง
อยผใต่ นเทลอนัสสารศ์ เขทำรต ทำยยทำวชสที่อเมสองตตทำงๆของคนตตทำงชทำตริในภยมริภทำคนนัรนทภีที่อนัสซภีเรภียไดข้พริชริตแลข้ว
พระเหลตทำนนัรนของพวกเขทำชตวยพวกเขทำใหข้พข้นไหม ยริงที่ กวตทำนนัรนเขทำยนังเหนป็บแนมอภีกวตทำ 13 กษนัตรริยศ์
ของฮามนัท กษนัตรริยขศ์ องอารปนัด กษนัตรริยขศ์ องเมสองเสฟารวาอริม เฮนาและอริฟวาหศ์อยผทต่ ทที่ไหน'" ดข้วย

ควทำมอวดดภี เซนนทำเคอรริบถทำมเฮเซคภียทำหศ์วทำต เกริดอะไรขทึรนกนับกษนัตรริยศ์องคศ์อสที่นๆของภยมภริ ทำคเหลตทำนนัรน
ทภีที่ไดข้ขดนั ขสนอทำนรุภทำพของอนัสซภีเรภีย
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อภีกครนัรงทภีที่เฮเซคภียทำหศ์เผชริญหนข้ทำกนับคททำขยตอภีกครนัรงจทำกอนัสซภีเรภีย นอกจทำก

นภีร ดยเหมสอนวตทำเซนนทำเคอรริบตนัรงใจทภีจที่ ะเชสอดไกตใหข้ลริงดยโดยใชข้ประชทำชทำตริทภีที่กระจอกอยตทำงยยดทำหศ์ซทึที่ง
ไมตยอมทททำตทำมขข้อเรภียกรข้องของเขทำทภีที่ใหข้ยอมจททำนน เฮเซคทยาหศ์ทรงรนับจดหมายจากมสอของผผล้
สสที่อสาร และทรงอต่าน และเฮเซคทยาหศ์ไดล้ขจึสิ้นไปยนังพระนริเวศของพระเยโฮวาหศ์ และทรงคลทที่จดหมาย
นนัสิ้นออกตต่อเบสอสิ้ งพระพนักตรศ์พระเยโฮวาหศ์ นภีที่ไมตใชตคททำขยตเลตนๆ เฮเซคภียทำหศ์รยข้วทำต ตนไดข้ดยหมริที่นกษนัตรริยศ์ทภีที่
ทรงอททำนทำจมทำกทภีที่สรุดบนพสรนพริภพในสมนัยนนัรนแลข้ว เขทำรยวข้ ทำต คนอนัสซภีเรภียจะกลนับมทำพรข้อมกนับควทำม
แคข้นทภีที่มภีตตอกทำรปฏริเสธอยตทำงอวดดภีเชตนนนัรน เฮเซคภียทำหศ์รยข้วทำต ตนเดสอดรข้อนหนนักแลข้ว ดนังนนัรนเขทำจทึงทททำสริที่ง
ทภีที่ดภีทภีที่สรุดทภีที่เขทำทททำไดข้ หลนังจทำกอตทำนจดหมทำยขยตของเซนนทำเคอรริบแลข้ว เฮเซคภียทำหศ์กเป็ ขข้ทำไปในพระ
วริหทำรของพระเจข้ทำและคลภีที่จดหมทำยนนัรนออกเพสที่อใหข้พระเยโฮวทำหศ์ไดข้ทรงอตทำนเอง
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ดนังนนัรนเฮเซคภียทำหศ์จทึงทททำสริที่งเดภียวเทตทำนนัรนทภีที่เขทำทททำไดข้ เขทำอธริษฐทำน และ

เฮเซคทยาหศ์ทรงอธริษฐานตต่อเบสสิ้องพระพนักตรศ์พระเยโฮวาหศ์วต่า "โอ ขล้าแตต่พระเยโฮวาหศ์พระเจล้าแหต่ง
อริสราเอล ผผทล้ รงประทนับระหวต่างพวกเครผ บ พระองคศ์ทรงเปกนพระเจล้าแหต่งบรรดาราชอาณาจนักร
ของแผต่นดรินโลก พระองคศ์แตต่องคศ์เดทยว พระองคศ์ไดล้ทรงสรล้างฟล้าสวรรคศ์และแผต่นดรินโลก สนังเกตวตทำ
คททำอธริษฐทำนในสภทำพจนตรอกของเขทำเรริที่มตข้นโดยกทำรสรรเสรริญพระเจข้ทำ เขทำรนับรยข้อททำนทำจสริทธริขทำด
ของพระเจข้ทำเหนสอประชทำชทำตริทรนังปวง นอกจทำกนภีร พระเจข้ทำทรงเปป็นผยข้สรข้ทำงฟข้ทำสวรรคศ์และแผตนดริน
โลกดข้วย
เขทำจทึงวริงวอนพระเจข้ทำวตทำ 16 ขล้าแตต่พระเยโฮวาหศ์ ขอทรงเงทที่ยพระกรรณสดนับ ขล้าแตต่พระเยโฮ
วาหศ์ ขอทรงเบริกพระเนตรทอดพระเนตร และขอทรงสดนับถล้อยคทาของเซนนาเคอรริบ ซจึที่งเขาไดล้ใชล้
มาเยล้ยพระเจล้าผผล้ทรงพระชนมศ์ เฮเซคภียทำหศ์วริงวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงหมทำยเหตรุสที่ริงทภีที่เซนนทำเคอรริบไดข้
กลตทำวและเขภียนไวข้ อนันทภีที่จรริงกษนัตรริยศ์ทภีที่นบนั ถสอพระตตทำงดข้ทำวองคศ์นร ภีไดข้เยทำะเยข้ยและทข้ทำททำยพระเจข้ทำ
ผยข้ทรงพระชนมศ์อยยต เฮเซคภียทำหศ์เตสอนพระเจข้ทำใหข้ระลทึกถทึงเรสที่องนนัรน

ยริงที่ กวตทำนนัรน เฮเซคภียทำหศ์เตสอนควทำมจททำพระเจข้ทำอภีกวตทำ 17 ขล้าแตต่พระเยโฮวาหศ์ เปกนความจรริงททที่
กษนัตรริยแศ์ หต่งอนัสซทเรทยไดล้กระททาแกต่ประชาชาตริทนัสิ้งหลายและแผต่นดรินของประชาชาตรินนัสิ้นรล้างเปลต่า
18 และไดล้เหวทที่ยงพระของประชาชาตรินนัสิ้นเขล้าไฟ เพราะเขามริใชต่พระ เปกนแตต่ผลงานของมสอมนรษยศ์
เปกนไมล้และหริน เพราะฉะนนันสิ้ เขาจจึงถผกททาลายเสทย เฮเซคภียทำหศ์เตสอนควทำมจททำพระเจข้ทำวตทำคนอนัสซภีเรภียไดข้
พริชริตและทททำลทำยประชทำชทำตริอสที่นๆของภยมริภทำคนนัรนไปแลข้ว นอกจทำกนภีร พวกเขทำไดข้ทททำลทำยบรรดทำรยป
เคทำรพของพระตตทำงดข้ทำวของประชทำชทำตริเหลตทำนนัรนแลข้วดข้วย (นภีที่บอกเปป็นนนัยวตทำคททำพยทำนเรสที่องพระเยโฮ
วทำหศ์กทำท ลนังตกอยยใต นอนันตรทำยหทำกพระองคศ์ทรงยอมใหข้คนอนัสซภีเรภียเอทำชนะยยดทำหศ์ไดข้)
ดนังนนัรน เฮเซคภียทำหศ์จงทึ วริงวอนพระเจข้ทำวตทำ 19 ฉะนนัสิ้นบนัดนทสิ้ โอ ขล้าแตต่พระเยโฮวาหศ์พระเจล้าของ
ขล้าพระองคศ์ทนัสิ้งหลาย ขอทรงชต่วยขล้าพระองคศ์ใหล้พล้นมสอของเขา เพสที่อราชอาณาจนักรทนัสิ้งสริสิ้นแหต่งแผต่น
ดรินโลกจะทราบวต่า พระองคศ์ทรงเปกนพระเยโฮวาหศ์พระเจล้าแตต่พระองคศ์เดทยว" กษนัตรริยศ์แหตงยยดทำหศ์ผยข้
นภีรจงทึ ขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ชตวยพวกเขทำใหข้พนข้ ยริงที่ กวตทำนนัรนในกทำรทททำเชตนนนัรน พระเจข้ทำกป็จะทรงแสดงใหข้
ประชทำชทำตริอสที่นๆทนัรงปวงเหป็นวตทำพระองคศ์ทรงเปป็นพระเจข้ทำแตตพระองคศ์เดภียว
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อภีกครนัรงทภีที่ดยเหมสอนวตทำพระเจข้ทำไมตทรงเสภียเวลทำเปลตทำเลยในกทำรตอบ

คททำอธริษฐทำนของเฮเซคภียทำหศ์ พระองคศ์ทรงตอบผตทำนททำงผยข้พยทำกรณศ์อริสยทำหศ์เหมสอนเดริม แลล้วอริสยาหศ์
บรตรชายอามอสไดล้ใชล้ใหล้ไปเฝล้าเฮเซคทยาหศ์ทผลวต่า "พระเยโฮวาหศ์พระเจล้าแหต่งอริสราเอลตรนัสดนังนทสิ้วต่า
เราไดล้ยรินคทาอธริษฐานของเจล้าเรสที่องเซนนาเคอรริบกษนัตรริยแศ์ หต่งอนัสซทเรทยแลล้ว พระเจข้ทำทรงรนับรยวข้ ทำต
พระองคศ์ไดข้ยนริ คททำอธริษฐทำนของเฮเซคภียทำหศ์ในพระวริหทำรแลข้ว
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พระเจข้ทำจทึงทรงสตง ‘สททำเนทำ’ ขข้อควทำมทภีพที่ ระองคศ์ไดข้สตงไปหทำเซนนทำ

เคอรริบผตทำนททำงอริสยทำหศ์ใหข้แกตเฮเซคภียทำหศ์ ตต่อไปนทสิ้เปกนพระวจนะททที่พระเยโฮวาหศ์ตรนัสเกทที่ยวกนับทต่าน
นนัสิ้นวต่า `ธริดาพรหมจารทแหต่งศริโยนดผหมริที่นเจล้า และหนัวเราะเยาะเยล้ยเจล้า ธริดาแหต่งเยรผ ซาเลกมสนัที่นศทรษะ
ใสต่เจล้า พระเจข้ทำทรงสต งขตทำวไปบอกเซนนทำเคอรริบวตทำกรรุงเยรยซทำเลป็มไดข้ดยถยกคททำขยตของเขทำจรริงๆ “ธริดทำ
พรหมจทำรภีแหตงศริโยน” อทำจหมทำยถทึงกรรุงเยรยซทำเลป็มหรสอหมทำยถทึงยยดทำหศ์เอง พวกยริวไดข้สนั นที่ ศภีรษะของ
ตนในกทำรดยหมริที่นคททำขยตของกษนัตรริยแศ์ หตงอนัสซภีเรภียจรริงๆ บนัดนภีรพระเจข้ทำกททำลนังเยข้ยหยนันเขทำ

พระองคศ์จงทึ ตรนัสถทำมวตทำ 22 เจล้าเยล้ยและกลต่าวหยาบชล้าตต่อผผใล้ ด เจล้าขจึสิ้นเสทยงของเจล้าตต่อผผล้ใด
แลล้วเบริที่งตาของเจล้าอยต่างเยต่อหยริที่งตต่อผผล้ใด ตต่อองคศ์บรริสร ทธริธิ์แหต่งอริสราเอลนต่ะซริ พระเจข้ทำจทึงตรนัสชนัดเจน
ในขข้อควทำมของพระองคศ์ทสภีที่ ต งไปถทึงเซนนทำเคอรริบวตทำกษนัตรริยศ์ผยข้นนับถสอพระตตทำงดข้ทำวคนนภีรไดข้เยทำะเยข้ย
และหมริที่นประมทำทพระเจข้ทำแหตงอริสรทำเอลจรริงๆ คนอนัสซภีเรภียจะไดข้รยข้ในไมตชข้ทำวตทำตนกททำลนังลข้อเลตนกนับผยข้
ใดอยยต
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พระเจข้ทำจทึงทรงเตสอนควทำมจททำเซนนทำเคอรริบเรสที่องคททำขยตทโภีที่ งตเขลทำของ

เขทำ เจล้าไดล้เยล้ยองคศ์พระผผเล้ ปกนเจล้าดล้วยผผล้สอสที่ สารของเจล้า และเจล้าไดล้วต่า "ดล้วยรถรบเปกนอนันมากของขล้า
ขล้าไดล้ขจึสิ้นไปททที่สผงของภผเขา ถจึงททที่ไกลสร ดของเลบานอน ขล้าจะโคต่นตล้นสนสทดารศ์ททที่สผงททที่สรดของมนันลง
ทนัสิ้งตล้นสนสามใบททที่ดทททที่สรดของมนัน ขล้าจะเขล้าไปในททที่พทานนักในชายแดนของมนัน และททที่ปต่าไมล้แหต่งคาร
เมล 24 ขล้าขรดบต่อและดสที่มนทสิ้าตต่างดล้าว ขล้าเอาฝต่าเทล้าของขล้ากวาดธารนทสิ้าทนัสิ้งสริสิ้นของสถานททที่ททที่ถผกลล้อม
โจมตทใหล้แหล้งไป" พระเจข้ทำทรงโยนคททำขยตของเซนนทำเคอรริบทภีที่เขทำไดข้กลตทำวตตอสยข้ยยดทำหศ์กลนับใสต หนข้ทำเขทำ
เอง พวกเขทำเปป็นคนขภีรโมข้จรริงๆ
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พระเจข้ทำทรงเตสอนควทำมจททำเซนนทำเคอรริบตตอไปถทึงคททำเยทำะเยข้ยของ

เขทำ เจล้าไมต่ไดล้ยรินหรสอวต่า เราไดล้จนัดไวล้นานแลล้ว เราไดล้กะแผนงานไวล้แตต่ดจึกดทาบรรพศ์ ณ บนัดนทเสิ้ ราใหล้
เปกนไปแลล้ว คสอเจล้าจะททาเมสองททที่มทปล้อมใหล้พนังลงใหล้เปกนกองสริที่งปรนักหนักพนัง 26 สต่วนชาวเมสองนนัสิ้นมท
อทานาจนล้อย เขาสะดรล้งกลนัวและอนับอาย เขาเหมสอนหญล้าททที่ทต่งร นา และเหมสอนหญล้าอต่อน เหมสอนหญล้า
ททที่บนยอดหลนังคาเรสอน เหมสอนขล้าวเกรทยมไปกต่อนททที่มนันจะงอกงามอยต่างนนัสิ้น แมข้เซนนทำเคอรริบกลตทำว
คททำโอข้อวดใหญตโต พระเจข้ทำกป็กทำท ลนังจะทรงปลตอยหมนัดตายของพระองคศ์แลข้ว
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พระเจข้ทำจทึงตรนัสคททำเตสอนของพระองคศ์เองแกตเซนนทำเคอรริบ แตต่เราไดล้

รผล้จนักการททที่เจล้านนัที่งลงกนับการออกไปและเขล้ามาของเจล้า และการเกรทสิ้ยวกราดของเจล้าตต่อเรา นภีที่เทตทำกนับ
พระเจข้ทำตรนัสวตทำ “เรทำรยวข้ ทำต เจข้ทำเปป็นใครและเจข้ทำอยยทต ภีที่ไหน” นอกจทำกนภีร พระเจข้ทำทรงบอกกษนัตรริยศ์แหตงอนัส
ซภีเรภียวตทำพระองคศ์ทรงทรทำบดภีถทึงกทำรโจมตภีของเขทำทภีที่มภีตตอประชทำชทำตริอสที่นๆ ยริงที่ กวตทำนนัรน พระเจข้ทำทรง

บอกกษนัตรริยศ์ทภีที่อวดเบตงผยข้นร วภี ทำต พระองคศ์ทรงทรทำบดภีถทึงคททำพยดหมริที่นประมทำทของเขทำทภีที่กลตทำวตตอสยข้
พระองคศ์
ดนังนนัรนพระเจข้ทำทรงบอกเซนนทำเคอรริบวตทำ 28 เพราะเจล้าไดล้เกรทสิ้ยวกราดตต่อเรา และความ
จองหองของเจล้าไดล้มาเขล้าหผของเรา ฉะนนัสิ้นเราจะเอาขอของเราเกทที่ยวจมผกเจล้า และบนังเหทยนของเรา
ใสต่รริมฝทปากเจล้า และเราจะหนันเจล้ากลนับไปตามทางซจึที่งเจล้ามานนัสิ้น พระเจข้ทำทรงเตสอนควทำมจททำกษนัตรริยศ์ทภีที่
นนับถสอพระตตทำงดข้ทำวผยข้เยตอหยริงที่ คนนภีรถทึงคททำพยดเยทำะเยข้ยหมริที่นประมทำทและความจองหองของเขทำ คททำ
หลนังนภีรถยกแปลมทำจทำกคททำฮภีบรย ชาอานนัน และในบรริบทนภีรมภีควทำมหมทำยวตทำ ‘ควทำมโอหนัง’ ดนังนนัรน
พระเจข้ทำจทึงทรงบอกเซนนทำเคอรริบวตทำพระองคศ์จะทรงเอทำตะขอเกภีที่ยวจมยกของเขทำและเอทำบนังเหภียน
ครอบปทำกของเขทำเพสที่อปริดปทำกของเขทำเสภียและเขทำจะถยกพทำกลนับไปตทำมททำงทภีที่เขทำไดข้มทำ กลตทำวอภีกนนัย
หนทึที่ง พระเจข้ทำจะทรงทททำใหข้เขทำพตทำยแพข้อยตทำงหมดรยป
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จรุดสนใจของขข้อควทำมของพระเจข้ทำผตทำนททำงอริสยทำหศ์ครทำวนภีรวกกลนับ

ไปยนังเฮเซคภียทำหศ์แลข้ว และนทจที่ ะเปกนหมายสทาคนัญแกต่เจล้า คสอปทนทสิ้เจล้าจะกรินสริที่งททที่งอกขจึสิ้นเอง และในปทททที่
สองสริที่งททที่ผลริจากเดริม แลล้วในปทททที่สาม จงหวต่านและเกทที่ยว และปลผกสวนองรต่นและกรินผลของมนัน
พระเจข้ทำทรงบอกเฮเซคภียทำหศ์วทำต ในฐทำนะหมทำยสททำคนัญหนทึที่ง เขทำและยยดทำหศ์จะรนับประททำนสริที่งใดกป็ตทำม
ทภีที่แผตนดรินเกริดผลออกมทำในยทำมทภีที่ถยกลข้อมโดยคนอนัสซภีเรภีย ในปภีถนัดไป พวกเขทำจะรนับประททำนสริที่ งทภีที่
งอกขทึรนมทำจทำกพสชผลทภีที่ถยกเหยภียบยทที่ทำเหลตทำนนัรน อยตทำงไรกป็ตทำม ในฤดยกทำลตตอมทำ พวกเขทำจะสทำมทำรถ
กลนับไปเพทำะปลยกไดข้ตทำมปกตริ ควทำมหมทำยโดยนนัยกป็คสอวตทำพระเจข้ทำจะทรงชตวยพวกเขทำใหข้พนข้ แมข้คน
อนัสซภีเรภียไดข้กลสนกรินพสชผลของพวกเขทำโดยเอทำไปเปป็นอทำหทำรของตนเองแลข้วกป็ตทำม ยยดทำหศ์กจป็ ะพบ
อทำหทำรเพภียงพอทภีที่จะประทนังชภีวริตจทำกสริที่งทภีที่ถยกเหลสออยยต และในอภีกหนทึที่งปภีครทึงที่ ตตอมทำ พวกเขทำจะยรินดภี
กนับกทำรเกป็บเกภีที่ยวพสชผลของพวกเขทำเองอภีกครนัรง มนันเปป็นหมทำยสททำคนัญอยตทำงหนทึงที่ ทภีที่พระเยโฮวทำหศ์
ประททำนแกตพวกเขทำ

ยริงที่ กวตทำนนัรนพระเจข้ทำทรงสนัญญทำตตอเฮเซคภียทำหศ์วทำต 30 สต่วนททที่รอดและเหลสอแหต่งวงศศ์วานของยผ
ดาหศ์จะหยนัที่งรากลงไป และเกริดผลขจึนสิ้ บน พสชผลตตทำงๆของยยดทำหศ์จะไมตเพภียงออกผลเทตทำนนัรน แตตชน
สต วนทภีที่เหลสอของประชทำชทำตรินร นันเองจะหยนังที่ รทำกลงไปและเกริดผลขทึรนบนอภีกครนัรงเชตนกนัน
พระเจข้ทำทรงสนัญญทำอภีกวตทำ 31 เพราะวต่าสต่วนคนททที่เหลสอจะออกไปจากเยรผ ซาเลกม และสต่วนททที่
รอดมาจะออกมาจากภผเขาศริโยน ความกระตสอรสอรล้นของพระเยโฮวาหศ์จอมโยธาจะกระททาการนทสิ้ '
พระเจข้ทำทรงสนัญญทำอยตทำงชนัดเจนวตทำหมยตชนทภีที่เหลสออยยขต องพระองคศ์จะหนภีพนข้ ไปโดยพระหนัตถศ์ของ
พระองคศ์ หมยตชนทภีที่เหลสออยยนต ร ภียอต มหมทำยถทึงประชทำชทำตริยยดทำหศ์นนันที่ เอง พระเจข้ทำจะทรงพริทนักษศ์รนักษทำ
ประชทำชนของพระองคศ์ผยข้ซทึที่งยนังสนัตยศ์ซสที่อตตอพระองคศ์อยยต
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ในสต วนของคททำขยตของคนอนัสซภีเรภียทภีที่จะมทำนนัรน พระเจข้ทำทรงมภีขตทำวดภี

เพริที่มเตริม เพราะฉะนนันสิ้ พระเยโฮวาหศ์จจึงตรนัสเกทที่ยวกนับกษนัตรริยแศ์ หต่งอนัลซทเรทยดนังนทสิ้วต่า `ทต่านจะไมต่เขล้าใน
นครนทหสิ้ รสอยริงลผกธนผไปททที่นนัที่น หรสอถสอโลต่เขล้ามาขล้างหนล้านคร หรสอสรล้างเชริงเทรินสผล้มนัน ควทำมหมทำย
โดยนนัยของบรริบทตรงนภีรกคป็ สอวตทำ เซนนทำเคอรริบและกองทนัพอนัสซภีเรภียอยยไต มตไกลจทำกกรรุงเยรยซทำเลป็ม
แลข้ว 2 พงศทำวดทำร 32 บอกเปป็นนนัยถทึงเรสอที่ งนภีรเชตนกนัน ควทำมกลนัวตตทำงๆของเฮเซคภียทำหศ์เปป็นของจรริง
อยตทำงแนตนอน แตตพระเจข้ทำทรงสนัญญทำเขทำวตทำคนอนัสซภีเรภียจะไมตเขข้ทำมทำในกรรุงนนัรน อนันทภีที่จรริงพวกเขทำจะ
ไมตไดข้เขข้ทำมทำใกลข้พอทภีที่จะยริงลยกธนยสนักดอกใสต กรรุงนนัรนหรสอปฏริบนัตริกทำรททำงทหทำรใดๆเพสที่อตตอสยข้กรรุง
นนัรนดข้วยซทรทำ
33 ทต่านมาทางใด ทต่านจะตล้องกลนับไปทางนนัสิ้น ทต่านจะไมต่เขล้ามาในนครนทสิ้ พระเยโฮวาหศ์
ตรนัสดนังนทสิ้แหละ เซนนทำเคอรริบไดข้เขข้ทำมทำใกลข้กรรุงเยรยซทำเลป็มโดยเสข้นททำงใด เขทำกป็จะกลนับไปพรข้อม
กนับควทำมพตทำยแพข้โดยททำงนนัรน พระเจข้ทำทรงสนัญญทำเฮเซคภียทำหศ์วทำต 34 เพราะเราจะปล้องกนันนครนทสิ้ไวล้
เพสที่อใหล้รอด เพสที่อเหกนแกต่เราเอง และเหกนแกต่ดาวริดผผรล้ นับใชล้ของเรา'" เพสอที่ จรุดประสงคศ์ตตทำงๆของ
พระเจข้ทำเอง พระองคศ์จะทรงปข้องกนันกรรุงเยรยซทำเลป็มไวข้ ยริงที่ กวตทำนนัรน พระเจข้ทำจะยนังทรงรนักษทำพระ
สนัญญทำของพระองคศ์ทภีที่พระองคศ์ไดข้ตรนัสไวข้แกตดทำวริดเมสอที่ หลทำยศตวรรษกตอนหนข้ทำนนัรน ตอนนนัรน

พระองคศ์ไดข้ทรงสนัญญทำวตทำพระองคศ์จะทรงรนักษทำเชสรอสทำยของดทำวริดใหข้คงอยยบต นบนัลลนังกศ์กษนัตรริยศ์แหตง
ยยดทำหศ์สสบไป พระเจข้ทำทรงรนักษทำคททำตรนัสของพระองคศ์เสมอ
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ในหนทึที่งในขข้อทภีที่เสภียดแทงทภีที่สรุดในพระคนัมภภีรศ์ตลอดทนัรงเลตม ผยข้เขภียน

บนันททึกไวข้วทำต และอยผต่มาในคสนนนันสิ้ ทผตสวรรคศ์ของพระเยโฮวาหศ์ไดล้ออกไป และไดล้ประหารคนในคต่าย
แหต่งคนอนัสซทเรทยเสทยหนจึที่งแสนแปดหมสที่นหล้าพนันคน และเมสที่อคนลรกขจึสิ้นในเวลาเชล้ามสด ดผเถริด พวก
เหลต่านนัสิ้นเปกนศพทนัสิ้งนนัสิ้น กตอนรรุตงสทำง ทหทำรอนัสซภีเรภีย 185,000 คนกป็นอนตทำยอยยใต นเตป็นทศ์ของตน
เพรทำะถยกฆตทำโดยทยตสวรรคศ์ขององคศ์พระผยข้เปป็นเจข้ทำ ขข้อควทำมตรงนภีรดยเหมสอนกลตทำวอยตทำงขบขนันวตทำเมสที่อ
คนอนัสซภีเรภียลรุกขทึรน พวกเขทำกป็ตทำยกนันหมด แตตควทำมหมทำยจรริงๆกป็คสอวตทำ เมสที่อพวกยริวลรุกขทึรนในเชข้ทำวนัน
ถนัดมทำ กองกททำลนังสต วนใหญตของพวกศนัตรยของพวกเขทำกป็ตทำยเสภียแลข้ว พระเจข้ทำไดข้ทรงชตวยประชทำชน
ของพระองคศ์ใหข้พข้นแลข้ว พระองคศ์ทรงไดข้ยนริ คททำพยดหมริที่นประมทำทและคททำเยทำะเยข้ยของเซนนทำเคอรริบ
และเหลตทำผยข้ใตข้บนังคนับบนัญชทำของเขทำแลข้ว ไมตมคภี ททำถทำมในตอนนนัรนเลยวตทำจะเกริดอะไรขทึรน เมสที่อผยข้ใด
ทข้ทำททำยพระเจข้ทำใหข้ทททำอะไรบทำงอยตทำง จงแนตใจไดข้วทำต พระองคศ์จะทรงกระทททำตทำมนนัรน
2 พกษ 19:36-37

ดนังทภีพที่ ระเจข้ทำตรนัสพยทำกรณศ์ไวข้ผทำต นททำงอริสยทำหศ์ผยข้พยทำกรณศ์ แลล้วเซน

นาเคอรริบกษนัตรริยแศ์ หต่งอนัสซทเรทยกกไดล้ยกไป และกลนับบล้าน และอยผใต่ นนทนะเวหศ์ นภีที่บอกเปป็นนนัยวตทำเซน
นทำเคอรริบไมตไดข้อยยใต นคตทำยพนักของกองทนัพของเขทำซทึที่งถยกประหทำรโดยพระเจข้ทำ โดยเสข้นททำงเดภียวกนับ
ทภีที่เขทำไดข้เขข้ทำมทำรรุกรทำนยยดทำหศ์ เขทำและกททำลนังทหทำรทภีที่เหลสออยยขต องเขทำกป็เดรินกระโผลกกระเผลกกลนับ
ไปยนังนภีนะเวหศ์
37 และอยผมต่ าเมสที่อทต่านนมนัสการในนริเวศของพระนริสโรกพระของทต่าน อนัดรนัมเมเลคและชา
เรเซอรศ์โอรสของทต่านประหารทต่านเสทยดล้วยดาบ และหนทไปยนังแผต่นดรินอารศ์มทเนทย และเอสารฮนัด
โดนโอรสของทต่านขจึสิ้นครอบครองแทนทต่าน ขณะอยยใต นวริหทำรของพระตตทำงดข้ทำวในนภีนะเวหศ์ พวก
บรุตรคนโตของเซนนทำเคอรริบกป็ฆตทำบริดทำของตนเสภีย พวกเขทำจทึงหนภีไปยนังแผตนดรินอทำรศ์มภีเนภียเพสที่อหลบ
ภนัย หลนังจทำกนนัรน บรุตรอภีกคนของเซนนทำเคอรริบ นนันที่ คสอ เอสทำรฮนัดโดนกป็ขร ทึนครอบครองเหนสออนัส

ซภีเรภีย ตทำมทภีที่พระเจข้ทำไดข้ตรนัสไวข้ใน 19:7 เซนนทำเคอรริบมทำถทึงจรุดจบกตอนวนัยอนันควร พระวจนะของ
พระเจข้ทำกลทำยเปป็นจรริงเสมอ
*****
ภนำพรวมของ 2 พงศศ์กษษัตรริยศ์ 20: บทถนัดไปนนนนี้ นาเสนอชล่วงปนทรู้ายๆของรนัชกาลของเฮเซคน
ยาหศ์ในยรดาหศ์ ความเจป็บปล่วยของเขาและการทรงชล่วยใหรู้พรู้นของพระเจรู้า บทนนนี้ปริดทรู้ายดรู้วยความโงล่
เขลาของเขาในการเผยคลนังทรนัพยศ์แหล่งพระราชวนังแกล่เหลล่าผรรู้มาเยสือนชาวบาบริโลน
2 พกษ 20:1

ในชตวงหลทำยเดสอนหลนังจทำกกทำรทททำใหข้กองทนัพอนัสซภีเรภียพตทำยแพข้ไป

อยตทำงนตทำอนัศจรรยศ์ ในวนันเหลต่านนัสิ้นเฮเซคทยาหศ์ทรงประชวรใกลล้จะสริสิ้นพระชนมศ์ และผผล้พยากรณศ์อริส
ยาหศ์บรตรชายของอามอสเขล้ามาเฝล้าพระองคศ์ และทผลพระองคศ์วต่า "พระเยโฮวาหศ์ตรนัสดนังนทสิ้วต่า `จง
จนัดการบล้านการเมสองของเจล้าใหล้เรทยบรล้อย เจล้าจะตล้องตาย เจล้าจะไมต่ฟสสิ้น'" เพรทำะเผชริญกนับควทำมเจป็บ
ปตวยขนัรนรรุนแรง พระเจข้ทำจทึงทรงใชข้ผยข้พยทำกรณศ์ทตทำนนภีรมทำสต งขตทำวใหข้เขทำเตรภียมพรข้อมสททำหรนับควทำมตทำย
2 พกษ 20:2-3

อภีกครนัรงทภีที่เมสอที่ เผชริญกนับวริกฤตริครนัรงสททำคนัญแหตงชภีวริต เฮเซคภียทำหศ์หนันไป

ขอควทำมชตวยเหลสอจทำกสวรรคศ์ แลล้วเฮเซคทยาหศ์ทรงหนันพระพนักตรศ์เขล้าขล้างฝา และอธริษฐานตต่อพระ
เยโฮวาหศ์วต่า 3 "โอ ขล้าแตต่พระเยโฮวาหศ์ ขล้าพระองคศ์ขอวริงวอนตต่อพระองคศ์ ขอทรงระลจึกวต่า ขล้า
พระองคศ์ดทาเนรินอยผตต่ ต่อเบสสิ้องพระพนักตรศ์พระองคศ์ดล้วยความจรริงและดล้วยใจททที่เพทยบพรล้อม และไดล้
กระททาสริที่งททที่ประเสรริฐในสายพระเนตรของพระองคศ์มาอยต่างไร" และเฮเซคทยาหศ์ทรงกนันแสงอยต่าง
ปวดรล้าว กททำแพงทภีที่วทำต นภีรอทำจเปป็นกททำแพงของพระวริหทำรซทึที่งอยยตต ริดกนับพระรทำชวนังของเฮเซคภียทำหศ์ เขทำจทึง
ระบทำยควทำมในใจของตนตตอพระเจข้ทำในคททำอธริษฐทำนทภีที่รข้อนรน คททำอธริษฐทำนทภีที่ยริงที่ ใหญตอภีกอนันถยก
บนันททึกไวข้ใหข้เรทำอภีกครนัรง เฮเซคภียทำหศ์เตสอนใหข้พระเจข้ทำระลทึกวตทำตลอดชภีวริตของเขทำๆไดข้ดททำเนรินอยตทำง
เทภีที่ยงธรรมตตอพระพนักตรศ์พระเจข้ทำพรข้อมกนับควทำมทรุตมเททภีที่สรุดจริตสรุดใจ (เรทำควรหมทำยเหตรุไวข้วทำต คนทภีที่
ดททำเนรินชภีวริตเชตนนนัรนจรริงๆเทตทำนนัรนสทำมทำรถกลตทำวอข้ทำงเชตนนนัรนตตอพระพนักตรศ์พระเจข้ทำไดข้ เหป็นไดข้ชดนั วตทำเฮ
เซคภียทำหศ์ไดข้ดททำเนรินชภีวตริ ของตนเชตนนนัรน) เขทำจทึงรข้องหตมรข้องไหข้ตตอพระพนักตรศ์พระเจข้ทำ
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แมข้พระเจข้ทำมริไดข้ทรงตอบคททำอธริษฐทำนในทนันทภีเสมอไป ในกรณภีนร ภี

พระองคศ์กทป็ รงเลสอกทภีที่จะทททำเชตนนนัรน และอยผต่มากต่อนททที่อสริ ยาหศ์จะออกไปถจึงลาน พระวจนะของพระ
เยโฮวาหศ์มาถจึงทต่านวต่า กตอนอริสยทำหศ์ไปถทึงประตยพระรทำชวนัง พระเจข้ทำกป็ตรนัสบอกเขทำใหข้กลนับไป
พระเจข้ทำจทึงทรงสนังที่ อริสยทำหศ์วทำต 5 "จงกลนับไปบอกเฮเซคทยาหศ์เจล้านายแหต่งประชาชนของเราวต่า
พระเยโฮวาหศ์พระเจล้าของดาวริดบรรพบรรรษของเจล้า ตรนัสดนังนทสิ้วต่า `เราไดล้ยรินคทาอธริษฐานของเจล้าแลล้ว
เราไดล้เหกนนทสิ้าตาของเจล้าแลล้ว ดผเถริด เราจะรนักษาเจล้า ในวนันททที่สามเจล้าจะขจึสิ้นไปยนังพระนริเวศของพระ
เยโฮวาหศ์ อริสยทำหศ์จะตข้องกลนับไปหทำเฮเซคภียทำหศ์พรข้อมกนับขตทำวทภีที่วทำต พระเจข้ทำทรงไดข้ยนริ คททำอธริษฐทำนของ
เขทำและทรงเหป็นนทรทำตทำของเขทำแลข้ว ตรงนภีรมภีบนันททึกอยตทำงชนัดเจนวตทำคททำอธริษฐทำนอนันรข้อนรนทภีที่เกริดผล
มทำกของผยข้ชอบธรรมคนหนทึที่งทททำใหข้พระเจข้ทำทรงกระทททำกริจ เฮเซคภียทำหศ์ไดข้รนับขตทำววตทำเขทำจะหทำยจทำก
ควทำมเจป็บปตวยนภีรและในอภีกสทำมวนันตตอมทำเขทำกป็จะสทำมทำรถไปยนังพระวริหทำรเพสอที่ นมนัสกทำรไดข้
2 พกษ 20:6-7

นอกจทำกนภีรพระเจข้ทำทรงสนัญญทำวตทำ และเราจะเพริที่มชทวริตของเจล้าอทกสริบ

หล้าปท เราจะชต่วยเจล้าและเมสองนทสิ้พล้นจากมสอของกษนัตรริยแศ์ หต่งอนัสซทเรทย และจะปล้องกนันเมสองนทสิ้ไวล้ เพสที่อ
เหกนแกต่เราเอง และเพสที่อเหกนแกต่ดาวริดผผล้รบนั ใชล้ของเรา'” พระเจข้ทำไมตเพภียงจะเพริที่มสริบหข้ทำปภีเขข้ทำกนับชภีวริต
ของเฮเซคภียทำหศ์เทตทำนนัรน พระองคศ์ยงนั ทรงสนัญญทำดข้วยวตทำจะปกปข้องกรรุงเยรยซทำเลป็มจทำกกทำรโจมตภีอสที่นใด
จทำกอนัสซภีเรภีย
ดนังนนัรน 7 และอริสยาหศ์บอกวต่า "เอาขนมมะเดสที่อมาอนันหนจึที่ง" เขากกเอามาวางไวล้บนพระยอด
นนัสิ้น พระองคศ์จจึงทรงหายเปกนปกตริ ครทำวนภีรเรทำไดข้ทรทำบถทึงควทำมเจป็บปตวยของเฮเซคภียทำหศ์ คททำทภีที่แปลวตทำ
พระยอด (เชชริยนศ์) อทำจหมทำยถทึงแผลพรุพอง ตรุตมอนักเสบ หรสอฝภี เหป็นไดข้ชนัดวตทำไมตวทำต นภีที่จะเปป็นแผล
พรุพองแบบใด มนันกป็อนันตรทำยถทึงตทำยไดข้ มนันอทำจเปป็นมะเรป็งรยปแบบหนทึงที่ กป็ไดข้ ไมตวทำต กรณภีใด พระเจข้ทำกป็
ทรงสนังที่ อริสยทำหศ์ใหข้เอทำขนมมะเดสที่ออนันหนทึที่งมทำวทำงบนฝภีนร นันของเฮเซคภียทำหศ์
คททำทภีที่แปลวตทำ หายเปกนปกตริ (ชายาหศ์) มภีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘มภีชวภี ริตอยย’ต และในบรริบทนภีรคสอ
‘ยนังไมตตทำย’ พระเจข้ทำจทึงทรงรนักษทำเขทำใหข้หทำยโดยตรง
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ใน 2 พงศศ์กษนัตรริยศ์ 19:29 พระเจข้ทำไดข้ทรงสนัญญทำหมทำยสททำคนัญหนทึงที่

แกตเฮเซคภียทำหศ์เรสที่องกทำรทรงชตวยใหข้พนข้ ของพระองคศ์ทภีที่จะมภีมทำ บนัดนภีรเฮเซคภียทำหศ์ขอหมทำยสททำคนัญหนทึที่งทภีที่
ยสนยนันพระสนัญญทำของพระเจข้ทำ และเฮเซคทยาหศ์ตรนัสกนับอริสยาหศ์วต่า "อะไรจะเปกนหมายสทาคนัญวต่าพระ
เยโฮวาหศ์จะทรงรนักษาขล้าพเจล้า และวต่าขล้าพเจล้าจะไดล้ขจึสิ้นไปยนังพระนริเวศของพระเยโฮวาหศ์ในวนันททที่
สาม" อทำจเปป็นไดข้วทำต เฮเซคภียทำหศ์มริไดข้สงสนัยพระเจข้ทำมทำกเทตทำกนับทภีที่เขทำสงสนัยถข้อยคททำของอริสยทำหศ์ กตอน
หนข้ทำนนัรนไมตนทำน อริสยทำหศ์ไดข้ประกทำศวตทำเขทำจะตทำยและบนัดนภีรเขทำกป็ประกทำศวตทำเขทำจะหทำย เฮเซคภียทำหศ์
อยทำกไดข้กทำรยสนยนันถข้อยคททำของอริสยาหศ์
9 และอริสยาหศ์ทผลวต่า "ตต่อไปนทสิ้เปกนหมายสทาคนัญสทาหรนับพระองคศ์จากพระเยโฮวาหศ์ ททที่พระเย
โฮวาหศ์จะทรงกระททาตามททที่พระองคศ์ทรงตรนัสไวล้ คสอวต่า จะใหล้เงาคสบหนล้าไปสริบขนัสิ้น หรสอยล้อนกลนับ
มาสริบขนัสิ้น" คททำทภีแที่ ปลวตทำ ขนัสิ้น (มาอาลาหศ์) มภีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘ขนัรนบนันได’ มนันอทำจเปป็นไดข้วทำต ใน
กรรุงเยรยซทำเลป็มมภีอรุปกรณศ์คลข้ทำยนทำฬริกทำแดดซทึที่งใชข้ประโยชนศ์จทำกขนัรนบนันไดของบนันไดหนทึงที่ ทภีที่อยยชต ดริ
กททำแพงหนทึงที่ หรสออทำจเปป็นไดข้วทำต ขนัรนทภีที่วทำต นภีรอทำจเปป็นนทำฬริกทำแดดอนันหนทึที่งจรริงๆ (แมข้คททำวตทำนาฬริกาแดด
ไมตไดข้อยยใต นเนสรอควทำมนภีรกตป็ ทำม) อริสยทำหศ์เสนอททำงเลสอกทภีที่จะใหข้เงทำของดวงอทำทริตยศ์เคลสที่อนไปขข้ทำง
หนข้ทำหรสอไปขข้ทำงหลนังสริบขนัรน
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เฮเซคทยาหศ์ตรนัสตอบวต่า "เปกนการงต่ายททที่เงาจะยาวออกไปอทกสริบขนันสิ้

แตต่ใหล้เงายล้อนกลนับมาสริบขนันสิ้ ตต่างหาก" เฮเซคภียทำหศ์หมทำยเหตรุอยตทำงถยกตข้องแลข้ววตทำมนันไมตใชตเรสที่องยทำกทภีที่
จะใหข้เงทำของดวงอทำทริตยศ์ยทำวออกไปอภีกสริบขนัรน มนันทททำอยตทำงนนัรนทรุกวนันอยยแต ลข้ว อยตทำงไรกป็ตทำมเขทำขอผยข้
พยทำกรณศ์ใหข้เงทำนนัรนยข้อนกลนับมทำสริบขนัรน นนันที่ จะเปป็นกทำรอนัศจรรยศ์ของจรริง
11 และอริสยาหศ์ผพล้ผ ยากรณศ์กกรล้องทผลตต่อพระเยโฮวาหศ์ และพระองคศ์ทรงนทาเงายล้อนกลนับมา
สริบขนัสิ้น ซจึที่งเงานนัสิ้นไดล้เลยไปในนาฬริกาแดดของอาหนัส อริสยทำหศ์จงทึ อข้อนวอนพระเจข้ทำใหข้เคลสที่อนทภีที่เงทำ
ของดวงอทำทริตยศ์ยอข้ นกลนับมทำสริบขนัรนและนนันที่ กป็เปป็นสริที่งทภีที่เกริดขทึรนจรริงๆ บนันททึกในหนนังสสออริสยทำหศ์กป็
กลตทำวเชตนนภีรดข้วย ดย อริสยทำหศ์ 38:8 กทำรอนัศจรรยศ์ทภีที่เปภียที่ มดข้วยฤทธริธจทึงถยกกระทททำใหข้สททำเรป็จเพสที่อเปป็นหมทำย
สททำคนัญหนทึที่งแกตเฮเซคภียทำหศ์

2 พกษ 20:12-13

คราวนนันสิ้ เบโรดนัคบาลาดนันโอรสของบาลาดนันกษนัตรริยแศ์ หต่งบาบริโลน

ทรงสต่งราชสารและเครสที่องบรรณาการมายนังเฮเซคทยาหศ์ เพราะพระองคศ์ทรงไดล้ยรินวต่า เฮเซคทยาหศ์
ทรงประชวร ขตทำวเรสที่องกทำรลข้มปตวยของเฮเซคภียทำหศ์แพรต ไปถทึงหยของกษนัตรริยอศ์ งคศ์ใหมตแหตงบทำบริโลน
เขทำจทึงสตงจดหมทำยแสดงควทำมเหป็นใจและของกททำนนัลหนทึที่งมทำใหข้เขทำ เรทำควรหมทำยเหตรุวทำต แมข้อนัสซภีเรภีย
เปป็น ‘มหทำอททำนทำจ’ รทำยใหญตในตะวนันออกกลทำง อททำนทำจใหมตกกป็ ทำท ลนังผงทำดขทึรน แมข้ยนังไมตเปป็นภนัย
ครุกคทำมตตอยยดทำหศ์ สรุดทข้ทำยแลข้วมนันจะโคตนอนัสซภีเรภียและกลทำยเปป็นอททำนทำจทภีที่ครอบครองใน
ตะวนันออกกลทำง นภีที่บอกเปป็นนนัยวตทำจดหมทำยและของขวนัญเหลตทำนนัรนถยกสต งมอบโดยคณะทยตของ
กษนัตรริยศ์แหตงบทำบริโลน
13 และเฮเซคทยาหศ์ไดล้ทรงตล้อนรนับเขา และพระองคศ์ทรงพาเขาชมคลนังทรนัพยศ์ทนัสิ้งหมดของ
พระองคศ์ ใหล้ชมเงริน ทองคทา และเครสที่องเทศ และนทสิ้ามนันประเสรริฐ และคลนังพระแสงของพระองคศ์
ทรกอยต่างซจึที่งมทในทล้องพระคลนัง ไมต่มทสริที่งใดททที่ในพระราชวนังหรสอในราชอาณาจนักรของพระองคศ์ทนัสิ้งสริสิ้น
ซจึที่งเฮเซคทยาหศ์มริไดล้สทาแดงแกต่เขา เฮเซคภียทำหศ์จทึงเปริดเผยคลนังทรนัพยศ์ทรนังหมดของตนและอทำณทำจนักรของ
ตนอยตทำงโงตเขลทำแกตเหลตทำอทำคนันตรุกะชทำวบทำบริโลนของตน ในกทำรทททำเชตนนนัรน เขทำกป็ทททำใหข้ประชทำชทำตริ
ยยดทำหศ์ตกเปป็นเปข้ทำหมทำยในอนทำคตสททำหรนับกทำรพริชริตของบทำบริโลน
2 พกษ 20:14-15

แลล้วอริสยาหศ์ผล้พผ ยากรณศ์กกเขล้าเฝล้ากษนัตรริยเศ์ ฮเซคทยาหศ์ และทผลพระองคศ์

วต่า "คนเหลต่านทสิ้ทผลอะไรบล้าง และเขามาเฝล้าพระองคศ์แตต่ไหน" และเฮเซคทยาหศ์ตรนัสวต่า "เขาไดล้มา
จากเมสองไกล จากบาบริโลน" บรริบทตตอไปนภีรจะกลตทำวชนัดเจนวตทำอริสยทำหศ์ถยกพระเจข้ทำใชข้มทำเพสที่อตตอวตทำเฮ
เซคภียทำหศ์เรสที่องควทำมโงตเขลทำของเขทำ ผยพข้ ยทำกรณศ์ทตทำนนภีรจงทึ มทำและซนักไซข้ไลตเลภียงเฮเซคภียทำหศ์วทำต แขกเหลตทำ
นนัรนของเขทำเปป็นผยข้ใด
ผยข้พยทำกรณศ์ทตทำนนภีรจงทึ ถทำมวตทำ 15 "เขาเหกนอะไรในพระราชวนังของพระองคศ์บาล้ ง" และเฮเซคท
ยาหศ์ตรนัสตอบวต่า "เขาเหกนทรกอยต่างในวนังของเรา ไมต่มทสริที่งใดในพระคลนังของเราซจึที่งเรามริไดล้สทาแดง
แกต่เขา" กษนัตรริยยศ์ อมรนับวตทำตนไดข้สททำแดงทรุกอยตทำงทภีที่ตนมภีโดยอทำจคริดวตทำเพสที่อทททำใหข้บรรดทำแขกทภีที่
นนับถสอพระตตทำงดข้ทำวของตนประทนับใจ

2 พกษ 20:16-18

ผยข้พยทำกรณศ์ทตทำนนภีรจงทึ ตททำหนริเฮเซคภียทำหศ์เรสที่องควทำมโงตของเขทำ แลล้วอริส

ยาหศ์ทผลเฮเซคทยาหศ์วต่า "ขอทรงฟนังพระวจนะของพระเยโฮวาหศ์ 17 ดผเถริด วนันเวลากทาลนังยต่างเขล้ามา
เมสที่อสรรพสริงที่ ทนัสิ้งสริสิ้นในวนังของเจล้า และสริที่งซจึที่งบรรพบรรรษของเจล้าไดล้สะสมจนถจึงทรกวนันนทสิ้ จะตล้องถผก
เอาไปยนังบาบริโลน ไมต่มทสริที่งใดเหลสอเลย พระเยโฮวาหศ์ตรนัสดนังนทสิ้แหละ เฮเซคภียทำหศ์ถยกบอกตรงๆวตทำทลุก
อยล่างในพระรทำชวนังของเขทำและควทำมมนังที่ คนังที่ ทนัรงสริรนของยยดทำหศ์จะถยกขนไปยนังบทำบริโลนสนักวนันหนทึที่ง
ในกทำรพยทำยทำมทททำใหข้บรรดทำแขกของเขทำประทนับใจ เขทำไดข้ทททำใหข้ตนัวเองตกเปป็นเปข้ทำหมทำยกทำรพริชริต
ของคนเหลตทำนนัรนแลข้ว
ยริงที่ กวตทำนนัรน 18 และลผกบางคนซจึที่งถสอกทาเนริดจากเจล้า ผผซล้ จึที่งเกริดมาแกต่เจล้า จะถผกนทาเอาไป และ
เขาจะเปกนขนันททในวนังของกษนัตรริยศ์แหต่งบาบริโลน" แมข้เวลทำตข้องผตทำนไปกวตทำหนทึที่งรข้อยปภีกตอนทภีที่เรสอที่ งนภีร
จะสททำเรป็จ ลยกหลทำนของเฮเซคภียทำหศ์และรทำชวงศศ์ของเขทำกป็จะเปป็นขข้ทำรนับใชข้และขนันทภีในวนังหลวงแหตง
บทำบริโลนสนักวนันหนทึงที่ ควทำมหมทำยของคททำทภีแที่ ปลวตทำ ขนันทท (ซอวศ์รนซน) ไมตชดนั เจน มนันอทำจหมทำยถทึงพวก
ผยข้ชทำยทภีที่ถยกตอนแลข้ว อยตทำงไรกป็ตทำม คททำนภีรกมป็ ภีควทำมหมทำยดข้วยวตทำ กทำรเปป็นขข้ทำรทำชกทำรคนหนทึงที่ ใน
รนัฐบทำล อยตทำงหลนังนภีที่เปป็นจรริงแนตนอนในกรณภีของดทำเนภียลและพวกเพสที่อนๆของเขทำ พวกเขทำถยกตอน
หรสอไมตกไป็ มตปรทำกฏชนัดเจน
2 พกษ 20:19

แลล้วเฮเซคทยาหศ์ตรนัสกนับอริสยาหศ์วต่า "พระวจนะของพระเยโฮวาหศ์ซจึที่ง

ทต่านกลต่าวนนัสิ้นกกดทอยผต่" เพราะพระองคศ์ดทารริวต่า "กกดทแลล้วมริใชต่หรสอ ในเมสที่อมทความอยผต่เยกนเปกนสร ขและ
ความจรริงในวนันเวลาของเรา" เฮเซคภียทำหศ์ไดข้แตตตอบกลนับไปวตทำพระวจนะของพระเจข้ทำนนัรนดภี เขทำจะ
กลตทำวอะไรไดข้อภีกเลตทำ อยตทำงไรกป็ตทำม อริสยทำหศ์ตอบกลนับเขทำไปวตทำ กกดทแลล้วมริใชต่หรสอ ในเมสที่อมทความ
อยผต่เยกนเปกนสร ขและความจรริงในวนันเวลาของเรา ควทำมหมทำยตรงนภีรอทำจเปป็นไดข้วทำต “จะไมตดภีกวตทำหรสอ
หทำกสนันตริสรุขและควทำมจรริงอยยใต นสมนัยของขข้ทำพเจข้ทำ”
2 พกษ 20:20-21

ดนังนนัรน รนัชกทำลของเฮเซคภียทำหศ์จทึงมทำถทึงจรุดสริรนสรุด สต่วนพระราชกริจ

นอกนนันสิ้ ของเฮเซคทยาหศ์ และยรทธพลนังทนัสิ้งสริสิ้นของพระองคศ์ และททที่พระองคศ์ทรงสรล้างสระและราง
ระบายนทสิ้านทานทสิ้าเขล้ามาในกรรงอยต่างไร มริไดล้บนันทจึกไวล้ในหนนังสสอพงศาวดารแหต่งกษนัตรริยปศ์ ระเทศยผ

ดาหศ์หรสอ 21 และเฮเซคทยาหศ์ทรงลต่วงหลนับไปอยผต่กบนั บรรพบรรรษของพระองคศ์ และมนนัสเสหศ์โอรส
ของพระองคศ์ขนจึสิ้ ครอบครองแทนพระองคศ์ หนนังสสอพงศทำวดทำรทภีที่วทำต นภีรอทำจเปป็นหนนังสสอ 2
พงศทำวดทำรในพระคนัมภภีรศ์ มภีกทำรอข้ทำงอริงอภีกครนัรงถทึงรทำงระบทำยนทรทำทภีที่เขทำทททำขทึรนเพสที่อนททำนทรทำเขข้ทำไปขข้ทำงใน
กรรุงเยรยซทำเลป็มเพสที่อจรุดประสงคศ์ททำงทหทำร รทำงระบทำยนทรทำนนัรนยนังมภีอยยจต นทรุกวนันนภีร หลนังจทำกเฮเซคภียทำหศ์
สริรนชภีวริต มนนัสเสหศ์บรุตรของเขทำกป็ขร นทึ ครองรทำชบนัลลนังกศ์แหตงยยดทำหศ์
*****
ภนำพรวมของ 2 พงศศ์กษษัตรริยศ์ 21: การเรริมที่ ตรู้นแหล่งจลุดจบของประชาชาตริยรดาหศ์กนาลนังใกลรู้เขรู้า
มาแลรู้ว ในบทนนนี้ รนัชกาลของมนนัสเสหศ์และอาโมนเหนสือยรดาหศ์ถรกบนันททึกไวรู้ ทนันี้งครเล่ ปป็นคนชนัที่วและ
ทนาใหรู้พระเจรู้าทรงพระพริโรธ
2 พกษ 21:1-2

แมข้เฮเซคภียทำหศ์เปป็นกษนัตรริยศ์ทภีที่ดททำเนรินตทำมแบบพระเจข้ทำ มนนัสเสหศ์บรุตร

ของเขทำกป็ไมตใชต มนนัสเสหศ์มทพระชนมายรสบริ สองพรรษาเมสที่อพระองคศ์เรริที่มครอบครอง และพระองคศ์
ทรงครอบครองในกรรงเยรผซาเลกมหล้าสริบหล้าปท พระมารดาของพระองคศ์มทพระนามวต่าเฮฟซทบาหศ์ นตทำ
สนใจทภีที่ชสที่อ เฮฟซนบาหศ์ มภีควทำมหมทำยวตทำ ‘ควทำมปภีตขริ องขข้ทำพเจข้ทำอยยใต นนทำง’ นตทำเสภียดทำยทภีที่มนนัสเสหศ์จะ
ไมตไดข้ถยกกลตทำวถทึงเชตนนภีร แมข้กษนัตรริยศ์องคศ์นข้อยผยข้นร ภีจะไดข้ครองรทำชยศ์ยทำวนทำน เขทำกป็จะทททำใหข้พระเจข้ทำ
ทรงพระพริโรธตตอยยดทำหศ์ 2 และพระองคศ์ทรงกระททาสริที่งททที่ชนัที่วรล้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหศ์
ตามการกระททาอนันนต่าสะอริดสะเอทยนของประชาชาตริ ซจึงที่ พระเยโฮวาหศ์ทรงขนับไลต่ออกไปใหล้พล้น
หนล้าประชาชนอริสราเอล
2 พกษ 21:3-4

นนักประวนัตริศทำสตรศ์ทตทำนนภีรจงทึ เรริที่มสทำธยทำยควทำมชนัวที่ รข้ทำยของมนนัสเสหศ์

เพราะพระองคศ์ทรงสรล้างปผชนทยสถานสผ ง ซจึงที่ เฮเซคทยาหศ์พระราชบริดาของพระองคศ์ทรงททาลายเสทย
นนัสิ้นขจึนสิ้ ใหมต่ และพระองคศ์ทรงสรล้างแทต่นบผชาสทาหรนับพระบาอนัล และทรงสรล้างเสารผ ปเคารพ ดนังททที่
อาหนับกษนัตรริยศ์แหต่งอริสราเอลทรงกระททา และทรงนมนัสการบรริวารทนัสิ้งสริสิ้นของฟล้าสวรรคศ์ และ
ปรนนริบนัตริพระเหลต่านนัสิ้น แมข้เฮเซคภียทำหศ์ไดข้ขจนัดปยชนภียสถทำนสยงของพระตตทำงดข้ทำวไปจทำกยยดทำหศ์แลข้ว
มนนัสเสหศ์นททำพวกมนันกลนับเขข้ทำมทำอภีกครนัรง เขทำนททำกทำรนนับถสอพระบทำอนัลกลนับเขข้ทำมทำในยยดทำหศ์ โดยสรข้ทำง

เสทำรยปเคทำรพใหข้แกตพระนนัรน เขทำเรริที่มเกภีที่ยวขข้องกนับดทำรทำศทำสตรศ์ในกทำรตริดตทำมลททำดนับของดวงดทำว ยริงที่
กวตทำนนัรน เขทำยนังหมริที่นประมทำทพระเยโฮวทำหศ์พระเจข้ทำในกทำรทภีที่ 4 พระองคศ์ทรงสรล้างแทต่นบผชาในพระ
นริเวศของพระเยโฮวาหศ์ ซจึงที่ พระเยโฮวาหศ์ไดล้ตรนัสวต่า "เราจะบรรจรนามของเราไวล้ในเยรผซาเลกม" เขทำ
นนับถสอรยปเคทำรพอยตทำงออกนอกหนข้ทำเสภียจนเขทำถทึงขนทำดตนัรงรยปเคทำรพตตทำงๆของพระตตทำงดข้ทำวไวข้ใน
พระวริหทำรของพระเจข้ทำ โดยเยทำะเยข้ยกทำรทภีที่พระเจข้ทำไดข้ทรงเลสอกกรรุงเยรยซทำเลป็มใหข้เปป็นกรรุงแหตงคททำ
พยทำนถทึงพระองคศ์
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นอกจทำกนภีร และพระองคศ์ไดล้สรล้างแทต่นบผชาสทาหรนับบรรดาบรริวาร

แหต่งฟล้าสวรรคศ์ในลานทนัสิ้งสองของพระนริเวศแหต่งพระเยโฮวาหศ์ เขทำไมตเพภียงไปยรุงต เกภีที่ยวกนับ
ดทำรทำศทำสตรศ์เทตทำนนัรน มนนัสเสหศ์ถทึงขนทำดทททำใหข้พระวริหทำรเสภียควทำมศนักดริธสริทธริธโดยสรข้ทำงแทตนบยชทำ
ตตทำงๆใหข้แกตดวงอทำทริตยศ์ ดวงจนันทรศ์และดวงดทำวตตทำงๆในลทำนของพวกปรุโรหริตและลทำนของ
ประชทำชนดข้วย
หทำกนนันที่ ยนังไมตพอ 6 พระองคศ์ไดล้ทรงถวายโอรสของพระองคศ์ใหล้ลยร ไฟ ถสอฤกษศ์ยาม การใชล้
เวทมนตรศ์ ทรงเจล้าเขล้าผท และพต่อมดหมอผท เขทำถวทำยบรุตรของตนใหข้แกตสที่ งริ ทภีที่นตทำสะอริดสะเอภียนทภีที่เปป็น
พระตตทำงดข้ทำวนนันที่ คสอ พระโมเลค เขทำยนังเขข้ทำไปเกภีที่ยวขข้องกนับมนตศ์ดททำและศทำสตรศ์ลร ภีลนับดข้วย ผยข้เขภียนทตทำน
นภีรจงทึ สรรุปยตอควทำมชนัวที่ ของเขทำโดยหมทำยเหตรุวทำต พระองคศ์ทรงกระททาความชนัที่วรล้ายเปกนอนันมากในสาย
พระเนตรของพระเยโฮวาหศ์ ซจึงที่ เปกนการยนัที่วยรใหล้พระองคศ์ทรงกรริสิ้วโกรธ
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สต่วนรผ ปเคารพสลนักจากเสารผ ปเคารพททที่พระองคศ์ทรงสรล้างนนัสิ้น

พระองคศ์ทรงตนัสิ้งไวล้ในพระนริเวศ คสอพระนริเวศททที่พระเยโฮวาหศ์ตรนัสกนับดาวริดและซาโลมอนโอรส
ของพระองคศ์วต่า "ในนริเวศนทสิ้และในเยรผซาเลกม ซจึงที่ เราไดล้เลสอกออกจากตระกผลทนัสิ้งสริสิ้นของอริสราเอล
เราจะบรรจรนามของเราไวล้เปกนนริตยศ์ กทำรหมริที่นประมทำทของมนนัสเสหศ์ทวภีควทำมรรุนแรงถทึงขภีดสรุดเมสที่อ
เขทำตนัรงรยปเคทำรพของพระตตทำงดข้ทำวในพระวริหทำรของพระเจข้ทำทภีที่กรรุงเยรยซทำเลป็ม ผยข้เขภียนทตทำนนภีรจงทึ ยกคททำ
ตรนัสทภีที่พระเจข้ทำไดข้ตรนัสแกตดทำวริดและซทำโลมอนเกภีที่ยวกนับพระวริหทำรนนัรน ดย 2 ซทำมยเอล 7:13 และ 1 พงศศ์

กษนัตรริยศ์ 8:29 มนนัสเสหศ์ไดข้ทททำใหข้พระวริหทำรซทึที่งถยกสรข้ทำงขทึรนเพสที่อนมนัสกทำรพระเยโฮวทำหศ์พระเจข้ทำเสภีย
ควทำมศนักดริธสริทธริธ
เนสรอควทำมกลตทำวตตอไปโดยยกคททำตรนัสทภีที่พระเจข้ทำไดข้ตรนัสไวข้เกภีที่ยวกนับพระวริหทำรนนัรน 8 เราจะไมต่
เปกนเหตรใหล้เทล้าของอริสราเอลพเนจรออกไปจากแผต่นดรินซจึที่งเราไดล้ใหล้กนับบรรพบรรรษของเขาอทก ใน
กทำรบรรจรุพระนทำมของพระองคศ์ไวข้ทพภีที่ ระวริหทำรนนัรน พระเจข้ทำไดข้ทรงสนัญญทำวตทำจะไมตขจนัดอริสรทำเอล
ไปจทำกแผตนดรินของพวกเขทำเลย อยตทำงไรกป็ตทำม พระองคศ์ตรนัสซทรทำเงสที่อนไขพสรนฐทำนของพระสนัญญทำ
นนัรน ถล้าเขาเพทยงแตต่ระมนัดระวนังททที่จะกระททาตามทรกอยต่างซจึที่งเราไดล้บนัญชาเขา และตามราชบนัญญนัตริทนัสิ้ง
สรินสิ้ ซจึที่งโมเสสผผล้รบนั ใชล้ของเราบนัญชาเขา" เงสอที่ นไขพสรนฐทำนนนัรนคสอควทำมเชสที่อฟนัง ดย อริสยทำหศ์ 1:19
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นตทำเศรข้ทำทภีที่วทำต แตต่เขามริไดล้ฟนัง และมนนัสเสหศ์ไดล้ชนักจผงเขาใหล้กระททาชนัที่ว

มากยริที่งไปกวต่าบรรดาประชาชาตริ ซจึงที่ พระเยโฮวาหศ์ทรงททาลายเสทยตต่อหนล้าประชาชนอริสราเอลไดล้
เคยกระททาแลล้วเสทยอทก คททำกลตทำวโทษอริสรทำเอลทภีที่นตทำเศรข้ทำกป็คสอวตทำ “พวกเขทำมริไดข้ฟงนั ” พระเจข้ทำ นนันที่ คสอ
พวกเขทำไมตเชสที่อฟนังพระวจนะของพระองคศ์ ยริงที่ กวตทำนนัรน มนนัสเสหศ์ยนังลตอลวงอริสรทำเอลใหข้ทททำชนัวที่ มทำกยริงที่
กวตทำบรรดทำประชทำชทำตริซทึที่งเปป็นคนตตทำงชทำตริทภีที่นนับถสอพระตตทำงดข้ทำวซทึที่งพระเจข้ทำไดข้สนังที่ พวกเขทำแลข้วใหข้
ทททำลทำย (คนคทำนทำอนัน) เมสที่อหลทำยรข้อยปภีกตอนหนข้ทำนนัรน
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และพระเยโฮวาหศ์ตรนัสโดยเหลต่าผผล้พยากรณศ์ผล้รผ บนั ใชล้ของพระองคศ์วต่า

ในชตวงศตวรรษสรุดทข้ทำยของกทำรมภีอยยขต องยยดทำหศ์ พระเจข้ทำเตสอนประชทำชนของพระองคศ์อยตทำงชนัดเจน
ผตทำนททำงพวกผยข้พยทำกรณศ์เชตน อริสยทำหศ์ โยเอล นทำฮยมและฮทำบทำกรุก สทำระสททำคนัญของขข้อควทำมจทำก
พระเจข้ทำโดยผยข้พยทำกรณศ์เหลตทำนนัรนในชตวงเวลทำนนัรนคสอ 11 "เพราะมนนัสเสหศ์กษนัตรริยแศ์ หต่งยผดาหศ์ไดล้
กระททาการอนันนต่าสะอริดสะเอทยนเหลต่านทสิ้ และไดล้ประพฤตริชวนัที่ รล้ายยริงที่ กวต่าสริที่งทนัสิ้งปวงททที่คนอาโมไรตศ์ไดล้
กระททา ผผล้ซงจึที่ อยผต่มากต่อนพระองคศ์ และไดล้ทรงกระททาใหล้ย ผดาหศ์ททาบาปดล้วยรผ ปเคารพทนัสิ้งหลายของ
พระองคศ์อทกดล้วย
เพรทำะกทำรนนับถสอรยปเคทำรพทภีที่นตทำสะอริดสะเอภียนของมนนัสเสหศ์ทภีที่ประชทำชนยอมรนับดข้วยควทำม
เตป็มใจ พระเจข้ทำจทึงทรงใชข้พระดททำรนัสนภีรมทำ 12 เพราะฉะนนัสิ้นพระเยโฮวาหศ์พระเจล้าแหต่งอริสราเอลตรนัส

ดนังนทสิ้วต่า `ดผเถริด เรากทาลนังนทาเหตรรล้ายมาถจึงเยรผ ซาเลกมและยผดาหศ์ อยต่างททที่ผล้ใผ ดซจึงที่ ไดล้ยรินแลล้วหผทนัสิ้งสอง
ของเขาจะซต่าไป พระเจข้ทำตรนัสคททำพยดคลข้ทำยๆกนันนภีรแกตเอลภีใน 1 ซทำมยเอล 3:11 พระพริโรธของพระเจข้ทำ
ทภีที่มภีตตอกรรุงเยรยซทำเลป็มและยยดทำหศ์ผทำต นททำงมนนัสเสหศ์จะรรุนแรงเสภียจนหยของคนทนัรงปวงทภีที่ไดข้ยรินเรสที่องนภีร
จะซตทำไปเพรทำะควทำมสะเทสอน
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พระเจข้ทำทรงเตสอนอยตทำงเฉพทำะเจทำะจงวตทำ และเราจะเอาเชสอกอยต่างททที่

วนัดกรรงสะมาเรทยขจึงเหนสอกรรงเยรผ ซาเลกม และใชล้ลผกดริที่งอยต่างททที่วนัดราชวงศศ์อาหนับ และเราจะลล้าง
เยรผ ซาเลกมอยต่างเขาลล้างชาม ลล้างและพลริกควทที่า
ภทำพเปรภียบสองประกทำรของกทำรพริพทำกษทำของพระเจข้ทำถยกนททำเสนอ ประกทำรแรก พระเจข้ทำ
ทรงเตสอนใหข้ระลทึกถทึงกทำรพริพทำกษทำทภีที่พระองคศ์ไดข้ทรงใชข้มทำตตอสยข้อทำณทำจนักรฝตทำยเหนสอแลข้ว กทำรกลตทำว
ถทึงเชสอกวนัดและลยกดริที่งกป็หมทำยถทึงเครสที่องมสอวนัดตตทำงๆ เชสอกวนัดอทำจหมทำยถทึง ‘ตลนับเมตร’ ในปนัจจรุบนนั
ลยกดริที่งคสอเครสที่องมสออยตทำงหนทึที่งทภีที่ใชข้หทำระดนับแนวรทำบ (หรสอแนวตนัรง) ดข้วยควทำมไพเรทำะแบบบทกวภี
พระเจข้ทำตรนัสวตทำดข้วยกทำรวนัดแบบเดภียวกนับทภีที่พระองคศ์ทรงจนัดกทำรกนับสริบตระกยลฝตทำยเหนสอนนัรน (นนันที่ คสอ
สะมทำเรภีย) และอทำหนับ พระองคศ์กจป็ ะทรงจนัดกทำรกนับยยดทำหศ์และกรรุงเยรยซทำเลป็มแบบเดภียวกนัน ภทำพ
เปรภียบทภีที่สอง (ซทึที่งพวกผยข้หญริงเขข้ทำใจดภีกวตทำ) กป็คสอวตทำพระองคศ์จะทรงเชป็ดกรรุงเยรยซทำเลป็มใหข้สะอทำด
เหมสอนคนเชป็ดจทำนใบหนทึงที่ จทำกนนัรนกป็ควทที่ทำมนันเพสอที่ ผทึที่งใหข้แหข้ง พระเจข้ทำตรนัสลตวงหนข้ทำถทึงพระพริโรธของ
พระองคศ์ทภีที่ใกลข้จะเกริดขทึรนตตอกรรุงเยรยซทำเลป็มและยยดทำหศ์เพรทำะควทำมบทำปของมนนัสเสหศ์
ยริงที่ กวตทำนนัรน พระเจข้ทำทรงเตสอนวตทำ 14 และเราจะทอดทริสิ้งมรดกสต่วนททที่เหลสอของเรา และมอบ
เขาไวล้ในมสอศนัตรผ ของเขา และเขาทนัสิ้งหลายจะเปกนเหยสที่อ และเปกนของรริบของศนัตรผ ทนัสิ้งสริสิ้นของเขา ยย
ดทำหศ์ ชนสต วนทภีที่เหลสอของอริสรทำเอลจะถยกมอบใหข้แกตเหลตทำศนัตรยของตนผยข้ซทึที่งจะปลข้นประชทำชทำตรินร นัน
เสภีย
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เหตรุผลสททำหรนับพระพริโรธของพระเจข้ทำกป็ไมตมภีอะไรซนับซข้อน เพราะ

เขาไดล้กระททาสริที่งททที่ชนัที่วรล้ายในสายตาของเรา และไดล้ยวนัที่ ยรใหล้เราโกรธ ตนัสิ้งแตต่วนันททที่บรรพบรรรษของเขา
ออกจากอทยริปตศ์ กระทนัที่งถจึงทรกวนันนทสิ้'" พระเจข้ทำทรงระลทึกถทึงกทำรกบฏและควทำมไมตเชสที่อฟนังของ

อริสรทำเอลตนัรงแตตสมนัยแรกๆของกทำรอพยพ อริสรทำเอลไดข้กบฏตตอพระองคศ์มทำตนัรงแตตวนนั ทภีที่หนทึที่ง พระเจข้ทำ
ทรงเหลสออดเตป็มทนแลข้ว
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ยริที่งกวต่านนันสิ้ มนนัสเสหศ์ไดล้ทรงกระททาใหล้โลหริตททที่ไรล้ความผริดตกเปกนอนัน

มาก จนเตกมเยรผ ซาเลกมจากปลายขล้างหนจึที่งถจึงปลายอทกขล้างหนจึที่ง นอกเหนสอจากบาปททที่พระองคศ์ทรง
กระททาใหล้ยผดาหศ์ททาดล้วย โดยประพฤตริสริที่งททที่ชนัที่วรล้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหศ์ โลหริตทภีที่ไรข้
ควทำมผริดทภีที่ถยกหมทำยเหตรุไวข้นร ภีไมตไดข้ถยกหมทำยเหตรุเพริที่มเตริม อยตทำงไรกป็ตทำม เรทำอทำจสรรุปวตทำมนนัสเสหศ์ฆตทำ
ผยข้ใดกป็ตทำมหรสอทรุกคนทภีที่อทำจหทำญตตอตข้ทำนควทำมชนัวที่ ของเขทำ ยริงที่ กวตทำนนัรน เขทำยนังสต งเสรริมกทำรนตทำ
สะอริดสะเอภียนของพระโมเลคซทึงที่ เดป็กๆทภีที่ไรข้ควทำมผริดพรินทำศในปทำกทภีที่นตทำรนังเกภียจของมนัน พระเจข้ทำ
ทรงหมดควทำมอดทนแลข้ว ยยดทำหศ์ไดข้ทททำใหข้ตนัวเองมทำถทึงจรุดจบแลข้ว นภีที่บอกเปป็นนนัยอยตทำงชนัดเจนวตทำกรรุง
เยรยซทำเลป็มและยยดทำหศ์ไหลไปกนับควทำมชนัวที่ ชข้ทำของมนนัสเสหศ์ ดย 2 พงศทำวดทำร 33:10
2 พกษ 21:17-18

จรุดจบของรนัชกทำลของมนนัสเสหศ์จทึงถยกบนันททึกไวข้ สต่วนพระราชกริจ

นอกนนันสิ้ ของมนนัสเสหศ์ และบรรดาสริที่งซจึที่งพระองคศ์ทรงกระททา และบาปซจึงที่ พระองคศ์ทรงกระททา
มริไดล้บนันทจึกไวล้ในหนนังสสอพงศาวดารแหต่งกษนัตรริยศ์ประเทศยผดาหศ์หรสอ รทำยละเอภียดเพริมที่ เตริมเกภีที่ยวกนับ
ควทำมบทำปของมนนัสเสหศ์หทำพบไดข้ใน 2 พงศทำวดทำร 33
ดนังนนัรน 18 มนนัสเสหศ์ทรงลต่วงหลนับไปอยผต่กบนั บรรพบรรรษของพระองคศ์ และเขาฝนังไวล้ในพระ
อรทยานรริมพระราชวนังของพระองคศ์ในสวนของอรสซา และอาโมนโอรสของพระองคศ์ไดล้ขนจึสิ้ ครอบ
ครองแทนพระองคศ์ ตอนอทำยรุหกสริบเจป็ดปภี มนนัสเสหศ์สรรินชภีวตริ และถยกฝนังไวข้ในสวนสต วนตนัวของเขทำ
เองแทนทภีจที่ ะถยกฝนังไวข้เหมสอนกษนัตรริยศ์สตวนใหญตในนครดทำวริด เขทำไมตถยกถสอวตทำคยตควรทภีที่จะอยยใต นผสน
ดรินเดภียวกนับกษนัตรริยศ์เหลตทำนนัรนทภีที่ลตวงลนับไปกตอนเขทำ อทำโมนบรุตรของเขทำจทึงครองรทำชยศ์ตตอจทำกเขทำ
2 พกษ 21:19-20

อาโมนมทพระชนมายรยสทที่ บริ สองพรรษาเมสที่อพระองคศ์เรริที่มครอบครอง

และพระองคศ์ทรงครอบครองในกรรงเยรผ ซาเลกมสองปท พระมารดาของพระองคศ์มทพระนามวต่าเม
ชรลเลเมทบรตรสาวของฮารผ สชาวโยทบาหศ์ แมข้เปป็นกษนัตรริยศ์อทำยรุนอข้ ย อทำโมนกป็ 20 กระททาสริที่งททที่ชนัที่วรล้าย
ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหศ์ อยต่างมนนัสเสหศ์บริดาของพระองคศ์ไดล้ทรงกระททา

2 พกษ 21:21-22

กลตทำวอยตทำงเจทำะจงกป็คสอ อทำโมนดทาเนรินในทางทนัสิ้งสริสิ้นซจึที่งบริดาของ

พระองคศ์ทรงดทาเนริน และปรนนริบนัตริรผปเคารพซจึที่งบริดาของพระองคศ์ทรงปรนนริบตนั ริ และนมนัสการรผป
เหลต่านนัสิ้น 22 พระองคศ์ทรงทอดทริสิ้งพระเยโฮวาหศ์พระเจล้าแหต่งบรรพบรรรษของพระองคศ์ และมริไดล้
ทรงดทาเนรินในมรรคาของพระเยโฮวาหศ์ บรุตรชทำยอทำยรุนข้อยของมนนัสเสหศ์ทททำเหมสอนบริดทำของตน
เปภีอี๊ยบ เขทำเปป็นคนนนับถสอรยปเคทำรพผยข้ทอดทริรงพระเยโฮวทำหศ์พระเจข้ทำแหตงบรรพบรุรษรุ ของเขทำ ดข้วยเหตรุนร ภี
เขทำจทึง “มริไดข้ดททำเนรินในมรรคทำของพระเยโฮวทำหศ์” แมข้เฮเซคภียทำหศ์ปยตของเขทำไดข้ทททำตนัวเหนสอควทำมชนั วที่ ชข้ทำ
ของอทำหนัสบริดทำของตนจนกลทำยเปป็นกษนัตรริยศ์องคศ์หนทึงที่ ทภีที่ดททำเนรินตทำมแบบพระเจข้ทำ อทำโมนกป็ไมตยอม
ไปตทำมเสข้นททำงนนัรนและดททำเนรินตตอไปในควทำมชนัวที่ ชข้ทำของมนนัสเสหศ์บริดทำของตน
2 พกษ 21:23-24

กทำรครอบครองของเขทำกป็ชนัวที่ รข้ทำยเสภียจนบรรดทำขข้ทำรทำชกทำรของเขทำ

เองกป็คริดรข้ทำยตตอเขทำ และขล้าราชการของอาโมนไดล้รต่วมกนันคริดกบฏตต่อพระองคศ์ และประหารกษนัตรริยศ์
ในพระราชวนังของพระองคศ์เสทย ไมตตตทำงจทำกศริมรภีในอทำณทำจนักรฝตทำยเหนสอ เหลตทำขข้ทำรทำชกทำรของอทำโม
นทนควทำมเยตอหยริงที่ ของเขทำไมตไหว 24 แตต่ประชาชนแหต่งแผต่นดรินไดล้ประหารทรกคนททที่รต่วมกนันคริด
กบฏตต่อกษนัตรริยอศ์ าโมน และประชาชนแหต่งแผต่นดรินไดล้ตนัสิ้งโยสริยาหศ์โอรสของพระองคศ์ใหล้เปกน
กษนัตรริยแศ์ ทนพระองคศ์ แมข้แตตประชทำชนของแผตนดรินนนัรนกป็เอสอมระอทำกนับควทำมชนัวที่ รข้ทำยและกทำรแยตง
ชริงอททำนทำจทภีที่กทำท ลนังเกริดขทึรนในกรรุงเยรยซทำเลป็ม ดนังนนัรนพวกเขทำฆตทำเหลตทำผยข้คริดกบฏตตออทำโมนและแตตงตนัรง
โยสริยทำหศ์บรุตรของเขทำเปป็นกษนัตรริยศ์
2 พกษ 21:25-26

สต่วนพระราชกริจนอกนนัสิ้นของอาโมนซจึที่งพระองคศ์ทรงกระททา มริไดล้

บนันทจึกไวล้ในหนนังสสอพงศาวดารแหต่งกษนัตรริยปศ์ ระเทศยผดาหศ์หรสอ รทำยละเอภียดเพริมที่ เตริมของกทำรครอง
รทำชยศ์ชตวงสนัรนๆของอทำโมนหทำพบไดข้ใน 2 พงศทำวดทำร 33:21-25 26 และเขาฝนังไวล้ในอรโมงคศ์ของ
พระองคศ์ในสวนของอรสซา และโยสริยาหศ์โอรสของพระองคศ์ไดล้ครอบครองแทนพระองคศ์ อทำโมน
ถยกฝนังไวข้ในสถทำนทภีที่เดภียวกนับมนนัสเสหศ์บริดทำของเขทำ นนันที่ คสอ สวนของอรุซซทำ
*****

ภนำพรวมของ 2 พงศศ์กษษัตรริยศ์ 22: แมรู้บริดาและปรล่ของเขาเปป็นคนชนัวที่ โยสริยาหศ์กป็กลายเปป็น
หนทึที่งในกษนัตรริยทศ์ นที่ยริที่งใหญล่ทนที่สลุดและดนาเนรินตามแบบพระเจรู้าทนที่สลุดของยรดาหศ์ ตลอดสมนัยการครอง
ราชยศ์ของเขา การฟสืนนี้ ฟรครนังนี้ ใหญล่ระเบริดขทึนนี้ ในแผล่นดรินนนันนี้ ทนที่ถรกบนันททึกไวรู้ในบทนนนี้กป็คสือ การครู้นพบ
หนนังสสือพระราชบนัญญนัตริของพระเจรู้าและการระงนับการพริพากษาของพระเจรู้าทนที่มนตล่อยรดาหศ์เพราะ
ความชอบธรรมของกษนัตรริยศ์โยสริยาหศ์
2 พกษ 22:1

โยสริยาหศ์มทพระชนมายรแปดพรรษาเมสที่อเรริที่มครอบครอง และ

พระองคศ์ทรงครอบครองในกรรงเยรผซาเลกมสามสริบเอกดปท พระมารดาของพระองคศ์มทพระนามวต่า เย
ดทดาหศ์บรตรสาวของอาดายาหศ์ชาวโบสคาท ขณะเปป็นเดป็กชทำยอทำยรุแปดปภี โยสริยทำหศ์กขป็ ร นทึ ครองรทำช
บนัลลนังกศ์แหตงอริสรทำเอล รนัชกทำลของเขทำจะสริรนสรุดโดยไวเพรทำะควทำมอวดดภีในกทำรไปสยข้รบกนับคน
อภียริปตศ์ดนังทภีถที่ ยกหมทำยเหตรุไวข้ในบทถนัดไป มทำรดทำของเขทำถยกหมทำยเหตรุไวข้ชนัดเจนวตทำเปป็นภรรยทำคน
หนทึที่งของอทำโมน เรทำไมตทรทำบอะไรมทำกกวตทำนภีรเกภีที่ยวกนับตนัวนทำง ศภีลธรรม (หรสอกทำรขทำดศภีลธรรม)
ของบริดทำของเขทำกป็ปรทำกฏชนัดเจนในกทำรทภีที่เขทำอทำยรุเพภียงสริบหกปภีตอนทภีที่เขทำใหข้กทำท เนริดโยสริยทำหศ์โดย
นทำงเยดภีดทำหศ์
2 พกษ 22:2

ถทึงกระนนัรน โยสริยทำหศ์กกป็ ระททาสริที่งททที่ถผกตล้องในสายพระเนตรของ

พระเยโฮวาหศ์ และทรงดทาเนรินในมรรคาทนัสิ้งสริสิ้นของดาวริดบรรพบรรรษของพระองคศ์ และมริไดล้ทรง
หนันไปทางขวามสอหรสอซล้ายมสอ
เหป็นไดข้ชนัดวตทำโยสริยทำหศ์นข้อยมภีอริทธริพลตทำมแบบของพระเจข้ทำตลอดชตวงวนัยเดป็กของเขทำ ไมตมภี
บนันททึกไวข้วทำต เขทำไดข้รนับอริทธริพลเชตนนนัรนมทำจทำกมทำรดทำของเขทำหรสอคนอสที่น อรุปนริสนัยตทำมแบบของ
พระเจข้ทำของเขทำถยกสรรุปไวข้ในกทำรทภีที่ (1) เขทำทททำสริที่งทภีที่ถยกตข้อง (2) เขทำดททำเนรินในมรรคทำของดทำวริด
บรรพบรุรรุษของเขทำและ (3) เขทำมริไดข้หนนั เหไปจทำกกทำรจนัดระเบภียบชภีวริตของตนเชตนนนัรนแมข้แตตนดริ
เดภียว เขทำใหข้ชภีวริตของตนจดจตออยยใต นศยนยศ์กลทำงแหตงนทรทำพระทนัยและพระวจนะของพระเจข้ทำและไมต
พรทำกไปจทำกกทำรนนัรนเลย

2 พกษ 22:3

และอยผต่มาในปทททที่สบริ แปดแหต่งรนัชกาลกษนัตรริยศ์โยสริยาหศ์ กษนัตรริยทศ์ รง

ใชล้ชาฟานบรตรชายอาซาลริยาหศ์ บรตรชายเมชรลลามราชเลขา ไปยนังพระนริเวศของพระเยโฮวาหศ์
รนับสนังที่ วต่า เมสที่อโยสริยทำหศ์อทำยรุยภีที่สริบหกปภี เขทำกป็ใชข้ชทำฟทำนรทำชเลขทำของตนไปยนังพระวริหทำรซทึที่งไดข้ตกอยย ต
ในสภทำพชททำรรุดทรรุดโทรมหลนังจทำกชตวงเวลทำกวตทำครทึงที่ ศตวรรษของกทำรไมตไดข้รนับกทำรเอทำใจใสต ดยแล
โดยมนนัสเสหศ์และอทำโมน
2 พกษ 22:4-6

ชทำฟทำนไดข้รบนั คททำสนังที่ วตทำ "จงขจึสิ้นไปหาฮริลคทยาหศ์มหาปรโรหริต เพสที่อใหล้

ทต่านรวมเงรินซจึที่งเขานทาเขล้ามาในพระนริเวศของพระเยโฮวาหศ์ ซจึงที่ ผผล้รนักษาธรณทประตผไดล้เกกบจาก
ประชาชน ชทำฟทำนจะตข้องสนังที่ มหทำปรุโรหริต (ฮริลคภียทำหศ์) ใหข้นนับและทททำบนัญชภีเงรินเหลตทำนนัรนทภีที่ถยกรนับมทำ
แลข้วทภีพที่ ระวริหทำรจทำกประชทำชนแหตงยยดทำหศ์
5 และใหล้มอบไวล้ในมสอของคนงานผผดล้ ผแลพระนริเวศของพระเยโฮวาหศ์ จทำกนนัรนพวก
เหรนัญญริกประจททำพระวริหทำรจะตข้องนททำเงรินเหลตทำนภีรไปจตทำยใหข้แกตบรรดทำผยข้รนับผริดชอบสททำหรนับกทำร
ซตอมแซมพระวริหทำร
และใหล้เขาจต่ายแกต่คนงานผผล้ททที่อยผต่ ณ พระนริเวศของพระเยโฮวาหศ์ ททที่ททาการซต่อมแซมพระ
นริเวศอยผต่ 6 คสอใหล้แกต่ชต่างไมล้ และแกต่ชต่างกต่อสรล้าง และแกต่ชต่างปผน ทนัสิ้งสทาหรนับซสสิ้อตนัวไมล้และหรินสกนัด
เพสที่อซต่อมแซมพระนริเวศ" เหป็นไดข้ชนัดวตทำพระวริหทำรตกอยยใต นสภทำพชททำรรุดทรรุดโทรม โยสริยทำหศ์จงทึ สนังที่
ใหข้รภีบดททำเนรินใหข้ผยข้รนับผริดชอบใหข้เรริที่มซตอมแซมพระวริหทำรในทนันทภี
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เพรทำะควทำมเรต งดตวนของควทำมจททำเปป็นและชสที่อเสภียงของคนเหลตทำนนัรน

ทภีที่ถยกวตทำจข้ทำง จทึงไมต่ไดล้ขอบนัญชทจากเขาเรสที่องเงรินททที่จต่ายใสต่มสอของเขา เพราะเขากระททาดล้วยความสนัตยศ์
ซสที่อ ควทำมซสที่อสนัตยศ์สรุจรริตของพวกผยข้ดยแลและลนักษณะเฉพทำะของงทำนนนัรนกป็เปป็นในแบบทภีวที่ ทำต พวกเขทำ
ไดข้รนับควทำมไวข้ใจในกทำรเบริกจตทำยเงรินนนัรน เหป็นไดข้ชนัดวตทำพวกเขทำเปป็นคนทภีที่สนัตยศ์ซสที่อ นนันที่ คสอ คนทภีที่สรุจรริต
และมภีเกภียรตริ
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ขณะทภีที่งทำนนนัรนคสบหนข้ทำไปในกทำรบยรณะพระวริหทำร ฮริลคทยาหศ์มหา

ปรโรหริตพผดกนับชาฟานราชเลขาวต่า "ขล้าพเจล้าไดล้พบหนนังสสอพระราชบนัญญนัตริในพระนริเวศของพระ
เยโฮวาหศ์" และฮริลคทยาหศ์ไดล้มอบหนนังสสอนนัสิ้นใหล้ชาฟานและทต่านกกอต่าน เหป็นไดข้ชดนั วตทำพระวจนะของ
พระเจข้ทำไดข้ตกอยยใต นสภทำพทภีที่ไมตถยกใชข้งทำนมทำนทำน แมข้มไริ ดข้สยญหทำยไป แตตกไป็ มตไดข้ถยกอตทำนอภีกตตอไป
แลข้ว เหป็นไดข้ชนัดวตทำชทำฟทำนรทำชเลขทำไมตเคยอตทำนมนันมทำกตอนเพรทำะวตทำเขทำนนังที่ ลงอตทำนในทนันทภี
9 และชาฟานราชเลขาไดล้เขล้าเฝล้ากษนัตรริยแศ์ ละทผลรายงานตต่อกษนัตรริยอศ์ ทกวต่า "ผผรล้ บนั ใชล้ของ
พระองคศ์ไดล้เทเงรินททที่พบในพระนริเวศออก และไดล้มอบไวล้ในมสอของคนงานผผดล้ ผแลพระนริเวศของ
พระเยโฮวาหศ์" รทำชเลขทำของกษนัตรริยศ์จงทึ รทำยงทำนกลนับไปยนังกษนัตรริยศ์เกภีที่ยวกนับควทำมคสบหนข้ทำของงทำน
บยรณะซตอมแซมพระวริหทำร เขทำยนังรทำยงทำนตตอโยสริยทำหศ์เหมสอนเปป็นควทำมคริดทภีที่ตทำมมทำทภีหลนังดข้วยวตทำ
10 แลล้วชาฟานราชเลขาไดล้ทผลกษนัตรริยศ์วต่า "ฮริลคทยาหศ์ปรโรหริตไดล้มอบหนนังสสอแกต่ขาล้ พระองคศ์มล้วน
หนจึที่ง" และชาฟานกกอต่านถวายกษนัตรริยศ์
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และอยผต่มาเมสที่อกษนัตรริยไศ์ ดล้ฟนังถล้อยคทาของหนนังสสอแหต่งพระราช

บนัญญนัตริ พระองคศ์ทรงฉทกฉลองพระองคศ์ ในหมทำยเหตรุสททำหรนับขข้อควทำมตรงนภีร C.I. Scofield ออก
ควทำมเหป็นวตทำ “ความรรเรู้ กนที่ยวกนับความบาปเปป็นมาโดยพระราชบนัญญนัตริ” เมสที่อโยสริยทำหศ์ไดข้ยรินพระรทำช
บนัญญนัตริของพระเจข้ทำ โดยอทำจจทำกหนนังสสอเลวภีนตริ ริหรสอหนนังสสอพระรทำชบนัญญนัตริ เขทำกป็รยข้สทึกฟข้องใจ
เรสที่องควทำมบทำปของประชทำชทำตรินร นันและของเหลตทำบรรพบรุรรุษของตน เขทำจทึงฉภีกชรุดกษนัตรริยขศ์ องตน
เพสที่อเปป็นกทำรแสดงออกถทึงควทำมสริรนหวนังและควทำมโศกเศรข้ทำของตน เหป็นไดข้ชดนั วตทำแมข้แตตโยสริยทำหศ์ผยข้
ดททำเนรินตทำมแบบพระเจข้ทำจนถทึงบนัดนภีรกยป็ งนั ไมตเคยไดข้ยรินพระวจนะของพระเจข้ทำโดยตรง
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ดนังนนัรนกษนัตรริยทศ์ รงบนัญชาฮริลคทยาหศ์ปรโรหริต และอาหริคนัมบรตรชายชา

ฟาน และอนัคโบรศ์บรตรชายมทคายาหศ์ และชาฟานราชเลขา และอาสายาหศ์ผล้รผ บนั ใชล้ของกษนัตรริยศ์ รนับสนังที่
วต่า 13 "จงไปทผลถามพระเยโฮวาหศ์ใหล้เรา ใหล้ประชาชนและใหล้ยผดาหศ์ทนัสิ้งหมดเกทที่ยวกนับถล้อยคทาใน
หนนังสสอนทสิ้ททที่ไดล้พบ เพราะวต่า พระพริโรธของพระเยโฮวาหศ์ซจึที่งพลรต่งขจึสิ้นตต่อเราทนัสิ้งหลายนนัสิ้นใหญต่หลวง

นนัก เพราะวต่าบรรพบรรรษของเรามริไดล้เชสที่อฟนังถล้อยคทาของหนนังสสอนทสิ้ กระททาทรกสริที่งซจึที่งเขทยนไวล้เกทที่ยวกนับ
เราทนัสิ้งหลาย"
เมสที่อไดข้ยรินคททำเตสอนตตทำงๆทภีที่เปป็นลทำงรข้ทำยของพระเจข้ทำในหนนังสสอพระรทำชบนัญญนัตริ (หรสออทำจ
เปป็นหนนังสสอเลวภีนริตริ) ทภีที่มภีตตออริสรทำเอลหทำกพวกเขทำทอดทริรงพระรทำชบนัญญนัตริของพระเจข้ทำ โยสริยทำหศ์จทึง
สต งคณะผยข้แทนซทึที่งเปป็นเหลตทำขข้ทำรทำชกทำรระดนับสยงไปทยลถทำมองคศ์พระผยข้เปป็นเจข้ทำเกภีที่ยวกนับยยดทำหศ์ นภีที่เปป็น
ครนัรงแรกในชภีวริตของเขทำทภีที่เขทำตระหนนักถทึงพระพริโรธของพระเจข้ทำทภีที่กทำท ลนังจะเกริดขทึรนตตออทำณทำจนักร
ของเขทำ เขทำทรทำบดภีวทำต เหลตทำบรรพบรุรรุษของเขทำไดข้เพริกเฉยพระวจนะของพระเจข้ทำอยตทำงสริรนเชริง บนัดนภีร
เขทำไดข้ยรินจทำกพระวจนะของพระเจข้ทำแลข้ววตทำพระเจข้ทำทรงสนัญญทำอะไรสททำหรนับควทำมบทำปเชตนนนัรน ใน
พระรทำชบนัญญนัตริ 28 พระเจข้ทำไดข้ตรนัสชนัดเจนมทำกๆวตทำประชทำชนของพระองคศ์จะถยกขจนัดออกไปจทำก
แผตนดรินของพวกเขทำ โยสริยทำหศ์ทรทำบดภีวทำต เกริดอะไรขทึรนกนับสริบตระกยลทภีที่อยยฝต ตทำยเหนสอนนัรน บนัดนภีรเขทำ
ตระหนนักวตทำอทำณทำจนักรของเขทำกททำลนังเผชริญชะตทำกรรมเดภียวกนัน
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ฮริลคทยาหศ์ปรโรหริต และอาหริคนัม และอนัคโบรศ์ และชาฟาน และอาสา

ยาหศ์ ไดล้ไปหาฮรลดาหศ์หญริงผผล้พยากรณศ์ภรรยาของชนัลลผม บรตรชายของทริกวาหศ์บรตรชายฮารฮนัสผผล้
ดผแลตผล้เสสสิ้อ (เวลานนัสิ้นนางอยผใต่ นเยรผซาเลกมแขวงสอง) และเขาทนัสิ้งหลายไดล้สนทนากนับนาง ขข้อเทป็จจรริง
ทภีที่วทำต คณะผยข้แทนของกษนัตรริยนภีรไปหทำผยข้พยทำกรณศ์หญริงคนหนทึงที่ บตงบอกวตทำไมตมภีผยข้พยทำกรณศ์หรสอปรุโรหริต
คนอสนที่ ในแผตนดรินนนัรนทภีที่มฤภี ทธริธเดชใดกป็ตทำมกนับพระเจข้ทำ เหป็นไดข้ชนัดวตทำนทำงฮรุลดทำหศ์เปป็นคนทภีที่ดททำเนริน
ตทำมแบบพระเจข้ทำเชตนนนัรนเพภียงคนเดภียวในอทำณทำจนักร คททำทภีที่แปลวตทำ แขวงสอง (มริชเนหศ์) ไมตชดนั เจน
ไมตวทำต กรณภีใด คณะผยข้แทนของกษนัตรริยศ์กหป็ นันไปพทึงที่ นทำงฮรุลดทำหศ์ในเรสอที่ งพระดททำรนัสจทำกพระเจข้ทำ
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พระเจข้ทำทรงมภีขอข้ ควทำมหนทึที่งสททำหรนับยยดทำหศ์และโยสริยทำหศ์ มนันไมตใชต

สริที่งทภีพที่ วกเขทำอยทำกไดข้ยริน และนางตอบพวกเขาวต่า "พระเยโฮวาหศ์พระเจล้าแหต่งอริสราเอลตรนัสดนังนทสิ้
วต่า `จงบอกชายคนททที่ใชล้พวกเจล้ามาหาเรานนัสิ้นวต่า นทำงฮรุลดทำหศ์กลตทำวในพระนทำมของพระเจข้ทำอยตทำง
ชนัดเจนพรข้อมกนับคททำประกทำศทภีที่วทำต “พระเยโฮวาหศ์...ตรนัสดนังนนนี้” นทำงมภีขข้อควทำมหนทึที่งจทำกพระเจข้ทำทภีที่จะ
ถยกสต งมอบใหข้แกตกษนัตรริยศ์

ขข้อควทำมนนัรนกป็คสอวตทำ 16 "พระเยโฮวาหศ์ตรนัสดนังนทสิ้วต่า ดผเถริด เราจะนทาเหตรรล้ายมาเหนสอสถาน
ททที่นทสิ้ และเหนสอชาวเมสองนทสิ้ ตามบรรดาถล้อยคทาในหนนังสสอซจึที่งกษนัตรริยศ์แหต่งยผดาหศ์ไดล้อต่านนนันสิ้ อทำจเปป็น
ไดข้วทำต โยสริยทำหศ์ไดข้อตทำนเลวภีนริตริ 26:14-45 หรสอพระรทำชบนัญญนัตริ 28:15-68 ทภีที่นนันที่ พระเจข้ทำทรงเตสอน
เกภีที่ยวกนับคททำแชตงสทำปตตทำงๆทภีที่พระองคศ์จะทรงนททำมทำตตอสยข้สถทำนทภีที่นร ภีเพรทำะควทำมไมตเชสที่อฟนังทภีมที่ ภีตตอพระ
วจนะของพระองคศ์
นทำงฮรุลดทำหศ์เตสอนในพระนทำมของพระเจข้ทำอยตทำงเฉพทำะเจทำะจงวตทำ 17 เพราะเขาทนัสิ้งหลายไดล้
ทอดทริสิ้งเรา และไดล้เผาเครสที่องหอมถวายพระอสนที่ เพสที่อเขาจะไดล้กระททาใหล้เราโกรธดล้วยผลงานทนัสิ้งสริสิ้น
แหต่งมสอของเขา เพราะฉะนนัสิ้นความพริโรธของเราจจึงจะพลรต่งขจึสิ้นตต่อสถานททที่นทสิ้ และจะดนับเสทยไมต่ไดล้ "
ยยดทำหศ์ไดข้ทอดทริรงพระเจข้ทำของพวกเขทำโดยหนันไปหทำพระอสที่นๆทภีที่เปป็นรยปเคทำรพโดยยนัวที่ ยรุใหข้พระองคศ์
ทรงพระพริโรธ ดนังนนัรน พระพริโรธของพระองคศ์จงทึ กททำลนังใกลข้เขข้ทำมทำตตอสยข้กรรุงเยรยซทำเลป็ม นอกจทำกนภีร
ไมตมภีสที่ ริงใดทภีพที่ วกเขทำสทำมทำรถทททำไดข้จะขนัดขวทำงมริใหข้พระพริโรธของพระเจข้ทำตกลงบนพวกเขทำ
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อยตทำงไรกป็ตทำม นทำงฮรุลดทำหศ์เสนอควทำมบรรเททำนภีรใหข้แกตโยสริยทำหศ์ แตต่

ฝต่ายกษนัตรริยแศ์ หต่งยผดาหศ์ผล้ไผ ดล้สงต่ เจล้ามาถามพระเยโฮวาหศ์นนัสิ้น เจล้าจงไปบอกเขาวต่า "พระเยโฮวาหศ์
พระเจล้าแหต่งอริสราเอลตรนัสดนังนทสิ้วต่า เกทที่ยวกนับเรสที่องถล้อยคทาททที่เจล้าไดล้ยริน อยตทำงไรกป็ตทำม พระเจข้ทำทรง
ทรทำบดภีถทึงอรุปนริสนัยทภีที่ตทำมแบบพระเจข้ทำของโยสริยทำหศ์และควทำมพยทำยทำมตตทำงๆของเขทำทภีที่จะนททำควทำม
ชอบธรรมกลนับคสนสยตอทำณทำจนักรนภีร
ดนังนนัรนพระเจข้ทำจทึงทรงแจข้งกษนัตรริยศ์หนรุตมองคศ์นร วภี ทำต 19 เพราะจริตใจของเจล้าอต่อนโยน และเจล้าไดล้
ถต่อมตนัวลงตต่อพระพนักตรศ์พระเยโฮวาหศ์ เมสที่อเจล้าไดล้ยรินเรากลต่าวตต่อตล้านสถานททที่นทสิ้และตต่อตล้านชาว
เมสองนทสิ้วต่าเขาจะตล้องกลายเปกนททที่รกรล้างและททที่ถผกสาป และเจล้าไดล้ฉทกเสสสิ้อและรล้องไหล้ตต่อหนล้าเรา เรา
กกไดล้ยรินเจล้าแลล้วดล้วย พระเยโฮวาหศ์ตรนัสดนังนทสิ้แหละ พระเจข้ทำทรงสนังเกตเหป็นวตทำ (1) โยสริยทำหศ์มภีใจทภีที่
อตอนโยนและ (2) เขทำไดข้ถตอมตนัวลงตตอพระพนักตรศ์พระเจข้ทำ เพรทำะ (3) ควทำมเสภียใจตทำมแบบพระเจข้ทำ
ของเขทำดข้วยเรสอที่ งควทำมบทำปของอทำณทำจนักรของเขทำ พระเจข้ทำจทึงทรงบอกโยสริยทำหศ์ว ทำต พระองคศ์ทรง
ไดข้ยรินคททำอธริษฐทำนของเขทำแลข้ว

พระเจข้ทำจทึงทรงแจข้งใหข้โยสริยทำหศ์ทรทำบวตทำ 20 เพราะฉะนนันสิ้ ดผเถริด เราจะรวบเจล้าไปไวล้กนับ
บรรพบรรรษของเจล้า และเจล้าจะถผกรวบไปยนังอรโมงคศ์ของเจล้าอยต่างสนันตริ และตาของเจล้าจะไมต่เหกนเหตร
รล้ายทนัสิ้งสริสิ้นซจึงที่ เราจะนทามาเหนสอททที่นทสิ้"'" และเขาทนัสิ้งหลายกกไดล้นทาถล้อยคทาเหลต่านนัสิ้นมาทผลกษนัตรริยศ์อกท
พระพริโรธของพระเจข้ทำจะไมตถยกหนันไปเสภียจทำกยยดทำหศ์ อยตทำงไรกป็ตทำมเพรทำะใจทภีที่ชอบธรรม
ควทำมถตอมใจและควทำมโศกเศรข้ทำตทำมแบบพระเจข้ทำของโยสริยทำหศ์ พระเจข้ทำจทึงทรงสนัญญทำวตทำพระพริโรธ
ของพระองคศ์จะไมตมทำในชนัวที่ ชภีวริตของโยสริยทำหศ์ แตตจะถยกเลสที่อนออกไป แมข้โยสริยทำหศ์จะเสภียชภีวริตกตอน
วนัยอนันควร มนันกป็จะไมตเกภีที่ยวขข้องกนับพระพริโรธของพระเจข้ทำทภีที่มภีตตอยยดทำหศ์ ใจทภีที่ชอบธรรมของเขทำไดข้
ผนันแปรกทำรพริพทำกษทำของพระเจข้ทำออกไป มนันจะมทำอยยดต ภี แตตไมตใชตในชนัวที่ ชภีวริตของโยสริยทำหศ์
*****
ภนำพรวมของ 2 พงศศ์กษษัตรริยศ์ 23: หลนังจากไดรู้ยรินถรู้อยคนาเหลล่านนันี้นของหนนังสสือพระราช
บนัญญนัตริ โยสริยาหศ์กป็อล่านพระวจนะของพระเจรู้าใหรู้ประชาชาตรินนันี้นทนที่มารวมตนัวกนันฟนังและทนาพนันธ
สนัญญาหนทึที่งตล่อหนรู้าพวกเขาทนที่จะปรนนริบนัตริองคศ์พระผรรู้เปป็นเจรู้า จากนนันี้นบทนนนี้กป็รล่ายยาวการปฏริรรป
ตล่างๆและการกนาจนัดทรินี้งการนนับถสือรรปเคารพไปจากแผล่นดรินนนันี้นโดยโยสริยาหศ์ มนบนันททึกดรู้วยเกนที่ยวกนับ
การรสืนี้อฟสืนนี้ เทศกาลปนัสกาอนกครนังนี้ ในยรดาหศ์โดยโยสริยาหศ์ การสรินี้นชนวริตกล่อนวนัยอนันควรของเขาถรก
บนันททึกไวรู้ตามมาดรู้วยบนันททึกยล่อๆเกนที่ยวกนับผรรู้สสืบราชบนัลลนังกศ์ตล่อจากเขาซทึที่งไมล่ดนาเนรินตามแบบ
พระเจรู้า นนันที่ คสือ เยโฮอาหนัสและเยโฮยาคริม
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หลนังจทำกไดข้ยรินกทำรอตทำนพระรทำชบนัญญนัตริของโมเสสโดยนทำงฮรุลดทำหศ์

แลข้ว กษนัตรริยทศ์ รงใชล้ และบรรดาผผใล้ หญต่ของยผดาหศ์และเยรผ ซาเลกมไดล้มาชรมนรมกนับพระองคศ์ 2 และ
กษนัตรริยเศ์ สดกจขจึสิ้นไปยนังพระนริเวศของพระเยโฮวาหศ์ และคนยผดาหศ์ทนัสิ้งสริสิ้น และบรรดาชาวกรรง
เยรผ ซาเลกมพรล้อมกนับพระองคศ์ และปรโรหริต และผผล้พยากรณศ์ และประชาชนทนัสิ้งปวงทนัสิ้งเลกกและใหญต่
และพระองคศ์ทรงอต่านถล้อยคทาทนัสิ้งหมดในหนนังสสอพนันธสนัญญา ซจึที่งไดล้พบในพระนริเวศของพระเยโฮ
วาหศ์ใหล้เขาฟนัง โยสริยทำหศ์จทึงรวบรวมบรรดทำผยข้นททำทนัรงสริรนรวมถทึงชทำวกรรุงเยรยซทำเลป็มและยยดทำหศ์ใหข้มทำยนัง
พระวริหทำรซทึที่งเปป็นทภีๆที่ เขทำอตทำน “ถข้อยคททำทนัรงหมดในหนนังสสอพนันธสนัญญทำ” นนัรนใหข้พวกเขทำฟนังดข้วยตนัว

เอง เรทำไมตแนตใจวตทำเขทำอตทำนสต วนใดของพระรทำชบนัญญนัตริ แตตมนนั อทำจเปป็นตอนจทำกอพยพ 24 รวมถทึง
หลทำยสต วนของหนนังสสอพระรทำชบนัญญนัตริทภีที่เตสอนเรสอที่ งกทำรตภีสอนของพระเจข้ทำทภีที่จะมภีตตออริสรทำเอลหทำก
พวกเขทำทอดทริรงพระองคศ์
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นอกจทำกนภีรกษนัตรริยทศ์ รงประทนับยสนขล้างเสา และทรงกระททาพนันธ

สนัญญาตต่อพระพนักตรศ์พระเยโฮวาหศ์วต่า จะดทาเนรินตามพระเยโฮวาหศ์ และรนักษาพระบนัญญนัตริ พระ
โอวาทและกฎเกณฑศ์ของพระองคศ์ดวล้ ยสร ดพระจริตสร ดพระทนัยของพระองคศ์ จะปฏริบนัตริตามถล้อยคทา
ของพนันธสนัญญานทสิ้ ซจึงที่ เขทยนไวล้ในหนนังสสอนทสิ้ และประชาชนทนัสิ้งปวงกกเขล้าสต่วนในพนันธสนัญญานนัสิ้น
อทำจเปป็นไดข้วทำต โยสริยทำหศ์ยสนอยยบต นยกพสรนทองเหลสองทภีที่ซทำโลมอนไดข้ทททำขทึรนสททำหรนับกทำร
ปรทำกฏตนัวอยตทำงเปป็นททำงกทำรทภีที่พระวริหทำร ดย 2 พงศศ์กษนัตรริยศ์ 11:14 ไมตวทำต กรณภีใด ทภีที่นนันที่ เขทำกป็ยสนยนันอภีก
ครนัรงตตอหนข้ทำประชทำชนวตทำจะทททำพนันธสนัญญทำหนทึที่งกนับองคศ์พระผยข้เปป็นเจข้ทำ (1) ทภีที่จะดททำเนรินตทำมองคศ์พระ
ผยข้เปป็นเจข้ทำ (2) ทภีที่จะเชสที่อฟนังพระบนัญญนัตริ พระโอวทำทและกฎเกณฑศ์ตตทำงๆของพระองคศ์ (นนันที่ คสอ บนัญญนัตริ
ทนัรงสริรนของพระเจข้ทำในดข้ทำนศภีลธรรม พลเมสองและพริธภีกรรม) นภีที่บอกเปป็นนนัยในเนสรอควทำมวตทำกษนัตรริยศ์
ทททำพนันธสนัญญทำนภีรกบนั พระเจข้ทำเผสที่อประชทำชทำตรินร นันเพสที่อทภีที่วทำต พวกเขทำจะเชสที่อฟนังพระวจนะทนัรงสริรนของ
พระเจข้ทำ “ดข้วยสรุดจริตและสรุดใจของพวกเขทำ” เชตนกนัน ยริงที่ กวตทำนนัรน กษนัตรริยยศ์ นังตนัรงใจตตอหนข้ทำประชทำชน
ของเขทำ (3) วตทำจะกระทททำตทำมถข้อยคททำเหลตทำนนัรนของพนันธสนัญญทำนนัรนทภีที่ถยกเขภียนไวข้ในพระวจนะของ
พระเจข้ทำ เหป็นไดข้ชดนั วตทำ ในกทำรเขข้ทำสต วนในพนันธสนัญญทำนนัรน ชทำวยยดทำหศ์กตป็ กลงทภีที่จะทททำเชตนนนัรนตตอหนข้ทำ
ประชทำชนทนัรงปวง
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โยสริยทำหศ์ไมตเสภียเวลทำเลยในกทำรเรริที่มกททำจนัดทริรงกทำรนนับถสอรยปเคทำรพไป

จทำกยยดทำหศ์ และกษนัตรริยทศ์ รงบนัญชาฮริลคทยาหศ์มหาปรโรหริต และพวกปรโรหริตรอง และผผล้รนักษาธรณท
ประตผ ใหล้นทาเครสที่องใชล้ทนัสิ้งสริสิ้นททที่ททาขจึสิ้นสทาหรนับพระบาอนัล สทาหรนับเสารผ ปเคารพ และสทาหรนับบรรดา
บรริวารของฟล้าสวรรคศ์ออกมาจากพระวริหารของพระเยโฮวาหศ์ พระองคศ์ทรงเผาเสทยททที่ภายนอกกรรง
เยรผ ซาเลกมในทรต่งนาแหต่งขริดโรน และขนมผลเถล้าของมนันไปยนังเบธเอล

โยสริยทำหศ์จทึงสนังที่ คนเหลตทำนนัรนทภีที่มภีสริทธริอททำนทำจทภีที่พระวริหทำรใหข้ทททำใหข้พระวริหทำรปลอดจทำกสริที่งใด
กป็ตทำมทภีที่เกภีที่ยวขข้องกนับพระบทำอนัล เสทำรยปเคทำรพและกทำรนมนัสกทำรหมยตดทำวแหตงฟข้ทำสวรรคศ์ “พวก
ปรุโรหริตรอง” อทำจหมทำยถทึงพวกปรุโรหริตเวรทภีที่สองซทึที่งเขข้ทำเวรเมสอที่ ไดข้รบนั คททำสนังที่ ใหข้ชททำระพระวริหทำรใหข้
สะอทำด “ผยรข้ นักษทำธรณภีประตย” คสอพวกเลวภี ดนังนนัรน ปรุโรหริตและคนเลวภีทรนังสริรนทภีที่เขข้ทำเวรอยยทต ภีที่พระวริหทำร
จทึงถยกสนังที่ ใหข้กทำท จนัดทริรงสริที่งใดกป็ตทำมทภีที่เกภีที่ยวขข้องกนับกทำรนนับถสอรยปเคทำรพ
ไมตเพภียงมภีสที่ ริงของตตทำงๆทภีที่เกภีที่ยวขข้องกนับกทำรนนับถสอพระบทำอนัลเทตทำนนัรน แตตยงนั มภีเสทำรยปเคทำรพ
สททำหรนับพระอนัชโทเรทดข้วย มภีสที่ริงของตตทำงๆทภีที่เกภีที่ยวขข้องกนับกทำรนมนัสกทำรหมยตดทำวแหตงฟข้ทำสวรรคศ์ดวข้ ย
ทนัรงหมดนภีรโยสริยทำหศ์สนังที่ ใหข้เผทำทริรงเสภียในหรุบเขทำขริดโรนซทึที่งอยยทต ทำงทริศตะวนันออกและตทที่ทำกวตทำพระวริหทำร
จทำกนนัรนขภีรเถข้ทำของพวกมนันกป็ถยกขนไปยนังเบธเอล (ในสถทำนทภีที่ๆเคยเปป็นอทำณทำจนักรฝตทำยเหนสอ) นภีที่เปป็น
สถทำนทภีที่ๆเยโรโบอนัมไดข้ตรนังรยปลยกวนัวทองคททำไวข้เมสอที่ หลทำยรข้อยปภีกตอนหนข้ทำนนัรน ในกทำรสต งมยลเถข้ทำเหลตทำ
นนัรนไปทภีที่นนันที่ โยสริยทำหศ์กแป็ สดงควทำมเหยภียดหยทำมตตอสถทำนทภีที่แหตงนนัรนและควทำมเกลภียดชนังของเขทำทภีมที่ ภี
ตตอกทำรนนับถสอรยปเคทำรพทภีที่นนันที่
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นอกจทำกนภีรโยสริยทำหศ์กทาจนัดปฏริมากรปรโรหริต ผผซล้ จึที่งบรรดากษนัตรริยศ์แหต่ง

ยผดาหศ์ไดล้สถาปนา ใหล้เผาเครสที่องหอมในปผชนทยสถานสผ งททที่หนัวเมสองแหต่งยผดาหศ์ และรอบๆกรรง
เยรผ ซาเลกม ทนัสิ้งคนเหลต่านนัสิ้นททที่เผาเครสที่องหอมถวายพระบาอนัล ถวายดวงอาทริตยศ์ ดวงจนันทรศ์ และหมผต่
ดาวประจทาราศท และบรริวารทนัสิ้งสริสิ้นของฟล้าสวรรคศ์ โยสริยทำหศ์จทึงกททำจนัดพวกปรุโรหริตแหตงสถทำนรยป
เคทำรพเหลตทำนนัรนในกรรุงเยรยซทำเลป็มและทนัวที่ ยยดทำหศ์ออกไปเสภีย
6 และพระองคศ์ทรงนทาเสารผ ปเคารพออกมาจากพระนริเวศของพระเยโฮวาหศ์ ภายนอก
เยรผ ซาเลกมถจึงลทาธารขริดโรน และเผาเสทยททที่ลทาธารขริดโรน และทรงทรบใหล้เปกนผงคลท และเหวทที่ยงผงคลท
นนัสิ้นลงบนหลรมศพของคนสามนัญ บรริบทตรงนภีรสนนับสนรุนทรรศนะทภีที่วทำต เสารรปเคารพในพระนริเวศ
ขององคศ์พระผยข้เปป็นเจข้ทำเปป็นเสทำทภีที่ถยกแกะสลนักขทึรนมทำ เหมสอนทภีที่บทำงคนคริดวตทำเปป็นรยปจททำลองของเสทำรยป
เคทำรพ โดยอทำจเปป็นของพระอนัชโทเรทเอง โยสริยทำหศ์เผทำเสทำรยปเคทำรพนภีรทภีที่ลททำธทำรขริดโรนในหรุบเขทำ
ลทึกทภีที่อยยทต ทำงทริศตะวนันออกและใตข้ภยเขทำของพระวริหทำร จทำกนนัรนเขทำกป็สงนัที่ ใหข้บดมยลเถข้ทำของมนันใหข้เปป็น

ผงคลภีและเหวภีที่ยงผงคลภีนร นันลงบนหลรุมศพของคนเหลตทำนนัรนทภีที่ไดข้นมนัสกทำรรยปเคทำรพเหลตทำนภีร ดย 2
พงศทำวดทำร 34:3-4
ยริงที่ กวตทำนนัรน 7 พระองคศ์ทรงททาลายเรสอนกะเทย ซจึงที่ อยผต่ขล้างพระนริเวศของพระเยโฮวาหศ์เสทย
เปกนททที่ททที่ผล้หผ ญริงทอมต่านสทาหรนับเสารผ ปเคารพ ทตทำมกลทำงกทำรละทริรงควทำมจรริงทภีไที่ ดข้ครอบงททำกรรุง
เยรยซทำเลป็ม กทำรรนักรต วมเพศไดข้ออกจทำกทภีที่ลนับมทำสยตทภีที่แจข้งแลข้วดข้วย ควทำมเชสที่อมโยงกนันระหวตทำงกทำร
ละทริรงควทำมจรริงกนับกทำรทททำผริดศภีลธรรมเชตนนนัรนไมตใชตเรสที่องบนังเอริญ นภีอที่ ทำจหมทำยถทึงเรสอนของกทำรคข้ทำ
ประเวณภีสททำหรนับคนรนักรต วมเพศหรสออยตทำงนข้อยกป็หมทำยถทึงกริจกรรมของคนรนักรต วมเพศ นอกจทำกนภีร
เครสอที่ งประดนับตตทำงๆสททำหรนับกทำรนมนัสกทำรรยปเคทำรพกป็ถยกทททำขทึรนทภีที่สถทำนทภีที่เดภียวกนันนภีรดข้วย โยสริยทำหศ์
ทททำลทำยมนันทนัรงหมด
2 พกษ 23:8-9

โยสริยทำหศ์ยนังใหล้ปรโรหริตทนัสิ้งหมดออกจากหนัวเมสองยผดาหศ์ และทรง

กระททาใหล้ปผชนทยสถานสผ งเสทยความศนักดริธิ์สทริ ธริธิ์ คสอททที่ททที่ปรโรหริตไดล้เผาเครสที่องหอม ตนัสิ้งแตต่เมสองเกบาถจึง
เบเออรศ์เชบา และพระองคศ์ทรงททาลายปผชนทยสถานสผ งของประตผเมสอง ซจึที่งอยผต่ตรงทางเขล้าประตผโยชผ
วาผผล้วาต่ ราชการเมสอง ซจึที่งอยผต่ทางซล้ายมสอททที่ประตผเมสอง
จทำกนนัรนกษนัตรริยศ์กสป็ งนัที่ ปรุโรหริตทนัรงหมดใหข้มทำจทำกบข้ทำนเรสอนของพวกเขทำทนัวที่ ยยดทำหศ์เพสที่อมทำทททำใหข้
ปยชนภียสถทำนสยงทภีมที่ ภีกระจทำยอยยทต นัวที่ แผตนดรินนนัรนเสภียควทำมศนักดริธสริทธริธ พวกเขทำอทำจทททำเชตนนภีรโดยกทำรวทำง
ซทำกศพบนปยชนภียสถทำนสยงเหลตทำนนัรนทภีมที่ ภีอยยทต วนั ที่ แผตนดริน เกบทำและเบเออรศ์เชบทำเปป็นปลทำยสรุดดข้ทำนทริศ
เหนสอและทริศใตข้ของยยดทำหศ์ตทำมลททำดนับ เหป็นไดข้ชดนั วตทำมภีปยชนภียสถทำนสยงตตทำงๆอยยทต ภีที่หนทึงที่ ในประตยตตทำงๆ
ของกรรุงเยรยซทำเลป็มททำงดข้ทำนซข้ทำยมสอ โยสริยทำหศ์ทททำลทำยสริที่งเหลตทำนภีรดข้วยเชตนกนัน กทำรกลตทำวถทึงโยชยวทำผยข้วทำต
รทำชกทำรเมสองเหป็นไดข้ชนัดวตทำหมทำยถทึงผยข้พริพทำกษทำคนสททำคนัญหรสอ ‘นทำยกเทศมนตรภี’ ของกรรุงนนัรน
9 ถจึงอยต่างไรกกดทปโร รหริตแหต่งปผชนทยสถานสผ งมริไดล้ขจึสิ้นไปยนังแทต่นบผชาแหต่งพระเยโฮวาหศ์ใน
กรรงเยรผ ซาเลกม แตต่เขาทนัสิ้งหลายกรินขนมปนังไรล้เชสสิ้อทต่ามกลางพวกพทที่นล้องของเขาเอง เหป็นไดข้ชนัดวตทำนภีที่
หมทำยถทึงพวกปรุโรหริตของพระเยโฮวทำหศ์ทภีที่ไดข้ออมชอมกทำรรนับใชข้ของตนโดยกทำรถวทำยเครสที่องบยชทำ
ตตทำงๆบนปยชนภียสถทำนเทป็จเหลตทำนนัรนทภีที่มภีอยยทต นัวที่ อทำณทำจนักร พวกเขทำจทึงไมตไดข้รนับอนรุญทำตใหข้มทำยนังแทตน

บยชทำททำงกทำรของพระเยโฮวทำหศ์ทภีที่กรรุงเยรยซทำเลป็มไดข้อภีกตตอไป อยตทำงไรกป็ตทำม พวกเขทำไดข้รนับอนรุญทำต
ใหข้มภีสตวนในของบรริสรุทธริธเหลตทำนนัรนกนับพวกปรุโรหริตไดข้ เชตน เครสที่องธนัญญบยชทำตตทำงๆทภีที่ทททำดข้วยแปข้งไรข้
เชสรอ โยสริยทำหศ์ละเอภียดถภีที่ถข้วนในกทำรกททำจนัดทริรงควทำมบทำปและกทำรออมชอมไปจทำกอทำณทำจนักรของตน
2 พกษ 23:10

ยริงที่ กวตทำนนัรนโยสริยทำหศ์กระททาใหล้โทเฟทเสทยความศนักดริธิ์สริทธริธิ์ คสอททที่ททที่

หรบเขาบรตรแหต่งฮรินโนม เพสที่อจะไมต่มทผล้ใผ ดถวายบรตรชายหญริงของตนใหล้ลรยไฟตต่อพระโมเลค
หรุบเขทำบรุตรแหตงฮรินโนม (ซทึที่งเปป็นทภีที่รจยข้ นักในชสที่อเกเฮนนทำดข้วยในพระคนัมภภีรศ์ใหมต) อยยทต ทำงทริศใตข้ของ
กรรุงเยรยซทำเลป็มสมนัยโบรทำณ ตลอดระยะเวลทำหลทำยศตวรรษ มภีทภีที่ทริรงขยะประจททำกรรุงซทึที่งมภีไฟลรุกไหมข้
ตลอดอนันเกริดจทำกกทำรเผทำไหมข้ขร ทึนเอง รยปจททำลองของพระโมเลคกป็ถยกตนัรงไวข้ทภีที่นนันที่ ดข้วย ซทึงที่ นภีที่เปป็นรยป
เคทำรพของพระตตทำงดข้ทำวทภีพที่ วกเดป็กททำรกถยกโยนลงไปในไฟของมนัน โยสริยทำหศ์จทึงทททำลทำยสริที่ งนตทำ
สะอริดสะเอภียนนภีรเสภีย
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กทำรกททำจนัดทริรงควทำมชนัวที่ ชข้ทำไปจทำกยยดทำหศ์โดยโยสริยทำหศ์กไป็ มตไวข้หนข้ทำและ

ละเอภียดถภีที่ถข้วน และพระองคศ์ทรงกทาจนัดมล้าซจึที่งบรรดากษนัตรริยแศ์ หต่งยผดาหศ์ไดล้ถวายแกต่ดวงอาทริตยศ์ ททที่
ตรงทางเขล้าพระนริเวศของพระเยโฮวาหศ์ ขล้างหล้องนาธนันเมเลคขล้าราชสทานนัก ซจึที่งอยผใต่ นบรริเวณ และ
พระองคศ์ทรงเผารถรบของดวงอาทริตยศ์เสทยดล้วยไฟ แมข้บทำงคนคริดวตทำนภีที่เปป็นมข้ทำจรริงๆ บรริบทกป็
สนนับสนรุนทรรศนะทภีที่วทำต พวกมนันเปป็นรยปปนัรนมข้ทำ (รยปจททำลองแกะสลนัก) ซทึที่งไดข้ถยกอรุทริศถวทำยโดย
บรรดทำกษนัตรริยศ์กตอนหนข้ทำนนัรนของยยดทำหศ์เพสที่อนมนัสกทำรพระอทำทริตยศ์ มภีรถรบตตทำงๆสททำหรนับรยปเคทำรพ
พระตตทำงดข้ทำวเหลตทำนภีรดข้วยสททำหรนับกทำรนมนัสกทำรพระอทำทริตยศ์ทภีที่อยยใต กลข้เคภียงซทึงที่ โยสริยทำหศ์กทป็ ททำลทำยเชตนกนัน
นอกจทำกนภีร 12 แทต่นบนหลนังคาหล้องชนัสิ้นบนของอาหนัส ซจึงที่ บรรดากษนัตรริยขศ์ องยผดาหศ์ไดล้สรล้าง
ไวล้ และแทต่นบผชาซจึที่งมนนัสเสหศ์ไดล้สรล้างไวล้ในลานทนัสิ้งสองของพระนริเวศแหต่งพระเยโฮวาหศ์ กษนัตรริยศ์
ทรงดจึงลงมาใหล้หนักเสทยททที่นนัที่น และทรงเหวทที่ยงผงคลทของมนันลงไปในลทาธารขริดโรน บรรดทำกษนัตรริยศ์
กตอนหนข้ทำนนัรนของยยดทำหศ์เหป็นไดข้ชดนั วตทำไดข้ตร นังแทตนบยชทำสททำหรนับรยปเคทำรพของพระตตทำงดข้ทำวบนหลนังคทำ
ของพระรทำชวนังกษนัตรริยศ์ซทึที่งอทำหนัสไดข้สรข้ทำงขทึรน กษนัตรริยศ์มนนัสเสหศ์ผยข้ละทริรงควทำมจรริงยนังไดข้ตรนังแทตนบยชทำ
ตตทำงๆสททำหรนับพระตตทำงดข้ทำวไวข้ในลทำนชนัรนนอกทนัรงสองของพระวริหทำรดข้วย ทภีที่นนันที่ โยสริยทำหศ์สนังที่ โคตนพวก

มนันลงอยตทำงรรุนแรง ทททำใหข้พวกมนันแตกเปป็นชริรนๆและบดมนันใหข้เปป็นผง เขทำเหวภีที่ยงผงคลภีของพวกมนัน
ลงไปในลททำธทำรขริดโรนเหมสอนเดริม
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โยสริยทำหศ์ไมตไวข้หนข้ทำในกทำรกททำจนัดทริรงรต องรอยทนัรงสริรนของกทำรนนับถสอ

รยปเคทำรพไปจทำกกรรุงเยรยซทำเลป็ม และกษนัตรริยทศ์ รงกระททาใหล้ปผชนทยสถานสผ งซจึที่งอยผหต่ นล้ากรรง
เยรผ ซาเลกมเสทยความศนักดริธิ์สริทธริธิ์ ซจึงที่ อยผต่ทางมสอขวาของภผเขาพรินาศ ซจึงที่ ซาโลมอนกษนัตรริยแศ์ หต่ง
อริสราเอลไดล้สรล้างสทาหรนับพระอนัชโทเรทสริที่งนต่าสะอริดสะเอทยนของคนไซดอน และสทาหรนับพระเค
โมชสริที่งนต่าสะอริดสะเอทยนของคนโมอนับ และสทาหรนับพระมริลโคมสริที่งนต่าสะอริดสะเอทยนของชนอนัม
โมน สริที่งทภีที่นตทำตกใจกป็คสอวตทำ ปยชนภียสถทำนสยงทภีเที่ สสที่อมทรทำมเหลตทำนภีรบทำงแหตงไดข้มภีอยยมต ทำตนัรงแตตสมนัยของ
ซทำโลมอนเมสอที่ ประมทำณ 375 ปภีกตอนหนข้ทำนนัรน ภยเขทำพรินทำศถยกเชสที่อกนันวตทำเปป็นภยเขทำมะกอกเทศซทึที่งอยยต
ททำงทริศตะวนันออกของกรรุงเยรยซทำเลป็ม เหป็นไดข้ชนัดวตทำตลอดสองขข้ทำงททำงไปยนังกรรุงเยรยซทำเลป็มจทำกภยเขทำ
มะกอกเทศมภีปยชนภียสถทำนสยงตตทำงๆสททำหรนับรยปเคทำรพซทึที่งถยกสรข้ทำงถวทำยแกตพระอนัชโทเรท พระเค
โมชและพระมริลโคม ซทึที่งเปป็นรยปเคทำรพทภีที่นตทำสะอริดสะเอภียนของบรรดทำประชทำชทำตริเพสที่อนบข้ทำนทภีที่
นนับถสอพระตตทำงดข้ทำว โยสริยทำหศ์ทททำลทำยรยปเคทำรพเหลตทำนภีรตตอไปทภีละอนัน
เขทำจทึง 14 ทรบเสาศนักดริสธิ์ ริทธริธิ์เปกนชริสิ้นๆ และตนัดเหลต่าเสารผ ปเคารพลงเสทย และเอากระดผก
มนรษยศ์ถมททที่นนัสิ้น โยสริยทำหศ์ไมตเพภียงทททำลทำยสถทำนทภีที่เหลตทำนภีรจนสริรนซทำกเทตทำนนัรน เขทำยนังทททำใหข้พวกมนันเสภีย
ควทำมศนักดริธสริทธริธโดยวทำงกระดยกคนตทำยบนนนัรนดข้วยอนันเปป็นกทำรทททำใหข้พวกมนันไมตเหมทำะทภีที่จะถยกใชข้
สททำหรนับกทำรนมนัสกทำรใดๆอภีก
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หลนังจทำกไดข้กทำท จนัดทริรงกทำรนนับถสอรยปเคทำรพทภีที่มภีกระจนัดกระจทำยอยยทต นัวที่ ยย

ดทำหศ์ไปแลข้ว บนัดนภีรโยสริยทำหศ์หนันควทำมสนใจของตนไปยนังกทำรละทริรงควทำมจรริงของอทำณทำจนักรฝตทำย
เหนสอทภีที่บนัดนภีรถงทึ จรุดจบไปแลข้ว นนันที่ คสออริสรทำเอล (อทำณทำจนักรฝตทำยเหนสอ) ฝตทำยหลนังไดข้ถยกกวทำดตข้อนไป
จทำกแผตนดรินของตนเปป็นเวลทำเกสอบหนทึที่งรข้อยปภีแลข้ว อริทธริพลของคนอนัสซภีเรภียทภีนที่ นันที่ ไดข้เสสที่อมลงแลข้ว
ดนังนนัรน แทต่นบผชาททที่เบธเอล ปผชนทยสถานสผ งซจึที่งเยโรโบอนัมบรตรชายเนบนัทไดล้ตนัสิ้งไวล้ ผผซล้ งจึที่ กระททาใหล้
อริสราเอลททาบาปดล้วย พระองคศ์ทรงรสสิ้อแทต่นบผชากนับปผชนทยสถานสผ งนนัสิ้นลงและทรงเผาปผชนทยสถาน

สผ งนนัสิ้น บดใหล้เปกนผงคลทและพระองคศ์ทรงเผาเสารผ ปเคารพเสทยดล้วย แมข้มริใชตในยยดทำหศ์เชตนนนัรน โยสริ
ยทำหศ์กเป็ ดรินททำงขทึรนเหนสอไปยนังเบธเอลและทททำลทำยสริที่งทภีที่เคยเปป็นหนทึที่งในปยชนภียสถทำนสยงเหลตทำนนัรน
สททำหรนับรยปลยกวนัวทองคททำทนัรงสองนนัรนซทึที่งสรข้ทำงขทึรนโดยเยโรโบอนัมทภีที่หนทึงที่ เมสที่อหลทำยรข้อยปภีกตอนหนข้ทำนนัรน
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ขณะอยยทต ภีที่เบธเอล เมสที่อโยสริยาหศ์ทรงหนันพระพนักตรศ์ พระองคศ์ทอด

พระเนตรอรโมงคศ์ฝนังศพอยผบต่ นภผเขา และพระองคศ์ทรงใชล้ใหล้ไปเอากระดผกออกมาเสทยจากอรโมงคศ์
และเผาเสทยบนแทต่นบผชา และทรงกระททาใหล้เสทยความศนักดริธิ์สริทธริธิ์ ตามพระวจนะของพระเยโฮวาหศ์
ซจึที่งคนแหต่งพระเจล้าไดล้ปต่าวรล้องไวล้ ผผล้ซงจึที่ ปต่าวรล้องถจึงสริที่งเหลต่านทสิ้ โยสริยทำหศ์เหป็นอรุโมงคศ์ฝนังศพตตทำงๆอยยต
ใกลข้ภยเขทำเบธเอล เขทำจทึงสนังที่ ใหข้เปริดอรุโมงคศ์ฝนังศพเหลตทำนนัรนและเอทำกระดยกของคนเหลตทำนนัรนทภีที่ถยกฝนังอยยต
ในอรุโมงคศ์ไปเผทำไฟเสภีย และเอทำมยลเถข้ทำของกระดยกเหลตทำนนัรนไปโปรยบนแทตนบยชทำของรยปเคทำรพ
แหตงเบธเอลเพสที่อทททำใหข้มนันเสภียควทำมศนักดริธสริทธริธ นภีที่นตทำจะเปป็นอรุโมงคศ์ฝนังศพของพวกปรุโรหริตและพวก
คนทภีนที่ นับถสอรยปลยกวนัวทองคททำทนัรงสองนนัรน เมสที่อประมทำณ 350 ปภีกตอนหนข้ทำนนัรน คนของพระเจข้ทำคนหนทึที่ง
จทำกยยดทำหศ์ไดข้พยทำกรณศ์ถทึงวนันทภีโที่ ยสริยทำหศ์จะเผทำกระดยกของพวกปรุโรหริตของรยปลยกวนัวทองคททำทนัร งสอง
นนัรนบนแทตนบยชทำของพวกเขทำเอง ดย 1 พงศศ์กษนัตรริยศ์ 13:1-3 คททำพยทำกรณศ์นร นันไดข้สททำเรป็จจรริงตรงนภีร โยสริ
ยทำหศ์ยอต มทรทำบถทึงคททำพยทำกรณศ์นร นันอยตทำงแนตนอน
อยตทำงไรกป็ตทำม ขณะทภีที่โยสริยทำหศ์มองไปรอบๆเบธเอลตตอไป เขทำกป็กลตทำววตทำ 17 "อนรสาวรทยทศ์ ทที่
เรามองเหกนขล้างโนล้นคสออะไร" คนเมสองนนัสิ้นกกทผลพระองคศ์วต่า "เปกนอรโมงคศ์ฝนังศพของคนแหต่ง
พระเจล้าผผล้มาจากยผดาหศ์ และไดล้ปต่าวรล้องถจึงสริงที่ เหลต่านทสิ้ ซจึงที่ พระองคศ์ไดล้ทรงกระททาตต่อแทต่นบผชาททที่เบธ
เอล" บนเครสที่องหมทำยบอกอรุโมงคศ์ฝนังศพหนทึที่ง โยสริยทำหศ์อตทำนคททำจทำรทึกหนทึที่งซทึที่งดทึงควทำมสนใจของเขทำ
เขทำจทึงสอบถทำมประชทำกรในทข้องถริที่นเกภีที่ยวกนับมนัน พวกเขทำจทึงแจข้งใหข้เขทำทรทำบวตทำมนันเปป็นอรุโมงคศ์ฝนัง
ศพของคนของพระเจข้ทำจทำกยยดทำหศ์ผยข้ซทึที่งไดข้พยทำกรณศ์ (เมสอที่ 350 ปภีกตอนหนข้ทำนนัรน) ถทึงสริที่งทภีโที่ ยสริยทำหศ์
กระทททำในวนันนนัรน
18 และพระองคศ์ตรนัสวต่า "ใหล้เขาอยผต่ททที่นนัที่นแหละ อยต่าใหล้ผล้ใผ ดยล้ายกระดผกของเขา" เขาทนัสิ้ง
หลายจจึงทริสิ้งกระดผกของเขาไวล้อยต่างนนัสิ้นพรล้อมกนับกระดผกของผผล้พยากรณศ์ผล้อผ อกมาจากสะมาเรทย โย

สริยทำหศ์สนังที่ ไมตใหข้คนไปรบกวนอรุโมงคศ์ฝนังศพของผยข้พยทำกรณศ์ทตทำนนภีร มภีกทำรอข้ทำงอริงถทึงผยข้พยทำกรณศ์ทภีที่
ออมชอมคนนนัรนแหตงสะมทำเรภียดข้วยผยข้ซทึที่งสนังที่ ใหข้ฝนังศพของตนไวข้กบนั ผยข้พยทำกรณศ์คนนนัรนแหตงยยดทำหศ์ เรทำ
ควรหมทำยเหตรุไวข้วทำต อรุโมงคศ์ฝนังศพทนัรงหลทำยแหตงอริสรทำเอลตลอดหลทำยศตวรรษมริใชตโลงศพทภีที่ถยกฝนัง
ในพสรนดรินเหมสอนอยตทำงทภีที่ปฏริบนัตริกนนั ทนัวที่ ไปในอเมรริกทำ แตตพวกมนันเปป็นหข้องใตข้ดรินทภีที่กระดยกของคน
ตทำยถยกนททำไปวทำงไวข้ในนนัรนหลนังจทำกทภีที่เนสรอหนนังของพวกเขทำไดข้เปสที่อยเนตทำแลข้วในหลรุมฝนังศพตอนแรก
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โยสริยทำหศ์ทททำกทำรกททำจนัดทริรงกทำรนนับถสอรยปเคทำรพตตอไปไมตใชตแคตในยย

ดทำหศ์เทตทำนนัรนแตตในแผตนดรินอริสรทำเอลทภีที่พรสนทภีที่สตวนใหญตวทำต งเปลตทำททำงตอนเหนสอดข้วย โยสริยาหศ์ทรง
กทาจนัดนริเวศทนัสิ้งสริสิ้นของปผชนทยสถานสผ งททที่อยผต่ในหนัวเมสองสะมาเรทย ซจึงที่ บรรดากษนัตรริยศ์แหต่งอริสราเอลไดล้
ทรงสรล้างไวล้กระททาใหล้พระเยโฮวาหศ์ทรงกรริสิ้ว พระองคศ์ทรงกระททาตต่อททที่เหลต่านนัสิ้นตามทรกอยต่างททที่
พระองคศ์ทรงกระททาททที่เบธเอล เขทำทททำใหข้แผตนดรินของอทำณทำจนักรฝตทำยเหนสอสะอทำดเหมสอนทภีที่เขทำไดข้
กระทททำในยยดทำหศ์แลข้ว ยริงที่ กวตทำนนัรน 20 พระองคศ์ทรงประหารปรโรหริตทนัสิ้งปวงแหต่งปผชนทยสถานสผ งซจึที่ง
อยผต่ททที่นนนัที่ เสทยบนแทต่นบผชา และเผากระดผกคนเสทยบนนนันสิ้ แลล้วพระองคศ์กกเสดกจกลนับกรรงเยรผซาเลกม
โยสริยทำหศ์รวบรวมพวกปรุโรหริตทนัรงหมดทภีที่เหลสออยยขต องศทำลเจข้ทำรยปเคทำรพเหลตทำนภีรและฆตทำพวกเขทำเสภีย
ทภีที่ใดกป็ตทำมทภีที่เขทำพบแทตนบยชทำตตทำงๆสททำหรนับรยปเคทำรพ กระทนังที่ ในอทำณทำจนักรฝตทำยเหนสอทภีที่จบสริรนไป
แลข้ว เขทำกป็ทททำใหข้พวกมนันเสภียควทำมศนักดริธสริทธริธโดยเผทำกระดยกคนตทำยบนพวกมนัน หลนังจทำกไดข้กทำท จนัดทริรง
กทำรนนับถสอรยปเคทำรพไปจทำกแผตนดรินอริสรทำเอลทนัรงหมดแลข้วตทำมทภีที่เขทำทรทำบ โยสริยทำหศ์กกป็ ลนับไปยนัง
กรรุงเยรยซทำเลป็ม
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พอเขทำกลนับไปยนังกรรุงเยรยซทำเลป็ม กษนัตรริยทศ์ รงบนัญชาประชาชนทนัสิ้ง

ปวงวต่า "จงถสอเทศกาลปนัสกาถวายแดต่พระเยโฮวาหศ์พระเจล้าของเจล้า ดนังททที่เขทยนไวล้ในหนนังสสอพนันธ
สนัญญานทสิ้" เหป็นไดข้ชนัดวตทำกทำรถสอเทศกทำลปนัสกทำในยยดทำหศ์ไดข้ถยกหลงลสมไปแลข้ว โยสริยทำหศ์จทึงสนังที่ ใหข้
ประชทำชนถสอเทศกทำลปนัสกทำอภีกครนัรงตทำมทภีที่มภีบนัญชทำไวข้ในหนนังสสออพยพ
นอกจทำกนภีร 22 เพราะวต่าเทศกาลปนัสกาอยต่างนทสิ้มริไดล้ถสอกนันมาตนัสิ้งแตต่สมนัยผผล้วนริ ริจฉนัยผผล้ททที่ครอบ
ครองอริสราเอล หรสอระหวต่างสมนัยบรรดากษนัตรริยศ์แหต่งอริสราเอลหรสอกษนัตรริยแศ์ หต่งยผดาหศ์ ตลอดหลทำย

ศตวรรษทภีที่อริสรทำเอลไดข้ครอบครองแผตนดรินของตน ไมตมกภี ทำรฉลองเทศกทำลปนัสกทำจนถทึงระดนับทภีที่โย
สริยทำหศ์สนังที่ เลย สริที่งทภีนที่ ตทำททึที่งกป็คสอวตทำกทำรถสอเทศกทำลปนัสกทำนภีรยริงที่ ใหญตกวตทำทภีที่เคยปฏริบนัตริกนนั มทำตนัรงแตตสมนัย
ของโยชยวทำเรสที่อยมทำซทึที่งรวมถทึงรนัชกทำลของดทำวริด ซทำโลมอน เยโฮชทำฟนัท เฮเซคภียทำหศ์ หรสอกษนัตรริยศ์องคศ์
ใดของยยดทำหศ์ โยสริยทำหศ์มรุตงมนันที่ ทภีที่จะถวทำยเกภียรตริแดตองคศ์พระผยข้เปป็นเจข้ทำพระเจข้ทำของเขทำในแบบทภีที่ไมตมภี
กษนัตรริยศ์องคศ์ใดกตอนเขทำเคยทททำ เขทำทททำเชตนนนัรนจรริงๆ 23 แตต่ในปทททที่สริบแปดแหต่งรนัชกาลกษนัตรริยศ์โยสริ
ยาหศ์ไดล้ถสอเทศกาลปนัสกานทถสิ้ วายแดต่พระเยโฮวาหศ์ในกรรงเยรผซาเลกม หลนังจทำกตข้องใชข้เวลทำหลทำยปภีใน
กทำรทททำควทำมเขข้ทำใจควทำมสททำคนัญของลนักษณะเฉพทำะตนัวอนันศนักดริธสริทธริธของเทศกทำลปนัสกทำ โยสริยทำหศ์กป็
สนังที่ ใหข้มภีกทำรถสอเทศกทำลใหญตนร ภี สททำหรนับรทำยละเอภียดเพริมที่ เตริม ดย 2 พงศทำวดทำร 35:1-19
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ตลอดรนัชสมนัยของเขทำ เมสที่อโยสริยทำหศ์เรริที่มทรทำบถทึงควทำมชนัวที่ รข้ทำยเพริมที่

เตริมในอทำณทำจนักรของตน เขทำกป็ถอนรทำกถอนโคนมนันทริรงเสภีย ยริที่งกวต่านนัสิ้นอทกโยสริยาหศ์ไดล้กทาจนัดคนทรง
และแมต่มด และเทราฟริม และรผปเคารพ และบรรดาสริที่งนต่าสะอริดสะเอทยนซจึที่งเหกนกนันอยผใต่ นแผต่นดรินยผ
ดาหศ์และในกรรงเยรผ ซาเลกม เพสที่อพระองคศ์จะทรงสถาปนาถล้อยคทาแหต่งพระราชบนัญญนัตริซจึที่งเขทยนอยผต่
ในหนนังสสอททที่ฮริลคทยาหศ์ปรโรหริตไดล้พบในพระนริเวศของพระเยโฮวาหศ์ โยสริยทำหศ์ไมตเพภียงกททำจนัดทริรงกทำร
นนับถสอรยปเคทำรพไปจทำกแผตนดรินนนัรนเทตทำนนัรน เขทำยนังกททำจนัดทริรงผยข้ใดกป็ตทำมทภีที่เกภีที่ยวขข้องกนับกริจกรรมตตทำงๆทภีที่
เปป็นศทำสตรศ์เรข้นลนับดข้วย เรทำควรหมทำยเหตรุไวข้ถทึงควทำมเชสที่อมโยงกนันทภีที่ถยกบอกเปป็นนนัยตรงนภีรระหวตทำง
กทำรนนับถสอรยปเคทำรพและศทำสตรศ์เรข้นลนับ ทภีสที่ ททำคนัญยริงที่ กวตทำนนัรนกป็คสอ ควทำมมรุตงมนันที่ ของโยสริยทำหศ์ทภีที่จะเชสที่อ
ฟนังพระวจนะของพระเจข้ทำทภีที่เปป็นลทำยลนักษณศ์อนักษรในทรุกรทำยละเอภียด สริที่งใดกป็ตทำมทภีที่เขทำอตทำนในพระ
วจนะของพระเจข้ทำ โยสริยทำหศ์กตป็ ร งนั ใจทภีจที่ ะเชสที่อฟนังจนถทึงทภีที่สรุด
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นนักประวนัตริศทำสตรศ์ทตทำนนภีรภทำยใตข้กทำรดลใจของพระวริญญทำณบรริสรุทธริธ

จทึงหมทำยเหตรุไวข้วทำต กต่อนพระองคศ์หามทกษนัตรริยอศ์ งคศ์ใดเหมสอนพระองคศ์ไมต่ ผผล้ซงจึที่ หนันหาพระเยโฮวาหศ์
ดล้วยสร ดพระจริตสร ดพระทนัย และดล้วยสรินสิ้ สร ดพระกทาลนัง ตามพระราชบนัญญนัตริทนัสิ้งสริสิ้นของโมเสส หรสอ
ผผล้ททที่เกริดมาททหลนังพระองคศ์ กกไมต่มทใครเหมสอนพระองคศ์ ในประวนัตริศทำสตรศ์ของยยดทำหศ์หรสออริสรทำเอล
ไมตมภีกษนัตรริยศ์องคศ์ใด ทนัรงกตอนหรสอหลนังเขทำทภีที่หนันมทำหทำองคศ์พระผยข้เปป็นเจข้ทำดข้วย (1) สริรนสรุดใจของเขทำ
(2) สริรนสรุดจริตของเขทำ และ (3) สริรนสรุดกททำลนังของเขทำเหมสอนอยตทำงทภีโที่ ยสริยทำหศ์กระทททำ เขทำเชสที่อฟนังพระ

รทำชบนัญญนัตริของพระเจข้ทำในทรุกรทำยละเอภียดของมนันจนสรุดควทำมสทำมทำรถของตน สริที่ งทภีที่สททำคนัญยริงที่ กวตทำกป็
คสอวตทำขข้อควทำมศนักดริธสริทธริธนภีรใหข้โยสริยทำหศ์อยยใต นระดนับฝตทำยวริญญทำณทภีที่สยงกวตทำแมข้แตตกษนัตรริยศ์ดทำวริด เขทำ
เปป็นหนทึที่งในกษนัตรริยทศ์ รนังหลทำยทภีที่ยงริที่ ใหญตแหตงยยดทำหศ์อยตทำงแทข้จรริง (และยตอมยริงที่ ใหญตกวตทำกษนัตรริยศ์องคศ์ใด
แหตงอริสรทำเอลอยตทำงแนตนอน)
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นตทำเศรข้ทำทภีที่ควทำมบทำปของยยดทำหศ์ไดข้สนังที่ สมมทำในบรรดทำคนทภีที่มทำกตอน

เขทำจนถทึงระดนับทภีที่แมข้แตตควทำมชอบธรรมของโยสริยทำหศ์กไป็ มตอทำจยนับยนัรงพระพริโรธของพระเจข้ทำทภีที่มภีตตอยย
ดทำหศ์ไดข้ ถจึงกระนนันสิ้ พระเยโฮวาหศ์มริไดล้ทรงหนันจากพระพริโรธอนันแรงกลล้าและยริงที่ ใหญต่ของพระองคศ์
พระพริโรธของพระองคศ์ไดล้พลรต่งขจึสิ้นตต่อยผดาหศ์ ดล้วยการกระททาทนัสิ้งสริสิ้นของมนนัสเสหศ์อนันเปกนเหตรใหล้
พระองคศ์ทรงพระพริโรธ 27 และพระเยโฮวาหศ์ตรนัสวต่า "เราจะใหล้ยผดาหศ์ออกเสทยจากสายตาของเรา
ดล้วย ดนังททที่เราไดล้กระททาใหล้อริสราเอลออกเสทย และเราจะเหวทที่ยงเมสองนทสิ้ซจึที่งเราไดล้เลสอกออกไปเสทย คสอ
เยรผ ซาเลกม กนับนริเวศซจึที่งเราไดล้บอกวต่า `นามของเราจะอยผต่ททที่นนัที่น '"
ควทำมบทำปของมนนัสเสหศ์ ปยตของโยสริยทำหศ์กรป็ รุนแรงจนถทึงขนทำดทภีที่วทำต พระเจข้ทำทรงหมดควทำม
อดทนกนับยยดทำหศ์แลข้ว ควทำมชอบธรรมของโยสริยทำหศ์ทททำไดข้เพภียงชะลอกทำรพริพทำกษทำนนัรน มนันจะไมตมทำ
ในชนัวที่ ชภีวริตของโยสริยทำหศ์เหมสอนทภีที่พระเจข้ทำไดข้ทรงสนัญญทำเขทำไวข้ ดย 2 พงศศ์กษนัตรริยศ์ 22:19-20 ทภีที่อยยใต ตข้
พสรนผริวคสอควทำมจรริงทภีที่วทำต พระเจข้ทำทรงรนักษทำพระวจนะของพระองคศ์เสมอ พระองคศ์ทรงสนัญญทำไวข้ใน
เลวภีนริตริ 26 และพระรทำชบนัญญนัตริ 28 วตทำหทำกประชทำชนของพระองคศ์ไปเสภียจทำกพระองคศ์ สรุดทข้ทำย
แลข้วพระองคศ์จะขจนัดพวกเขทำออกไปจทำกแผตนดรินของพวกเขทำ แตตพระเจข้ทำกป็ทรงสนัญญทำโยสริยทำหศ์ไวข้
เชตนกนันวตทำมนันจะไมตเกริดขทึรนในชนัวที่ ชภีวริตของเขทำ พระเจข้ทำทรงรนักษทำพระวจนะทภีที่เปป็นลทำยลนักษณศ์อนักษร
ของพระองคศ์รวมถทึงพระวจนะทภีที่เปป็นคททำตรนัสของพระองคศ์ดข้วย พระองคศ์ทรงรนักษทำพระวจนะของ
พระองคศ์เสมอ
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บทำงทภีอทำจเพรทำะควทำมโงตเขลทำหรสออทำจเพรทำะในจนังหวะเวลทำทภีที่

พระเจข้ทำทรงจนัดเตรภียมไวข้ หรสออทำจเปป็นทนัรงสองอยตทำง โยสริยทำหศ์ทททำใหข้ตนัวเองตกอยยใต นสถทำนกทำรณศ์ทภีที่
เขทำสริรนชภีวริตกตอนวนัยอนันควร สต่วนพระราชกริจนอกนนัสิ้นของโยสริยาหศ์ และบรรดาสริงที่ ซจึที่งพระองคศ์ทรง

กระททา มริไดล้บนันทจึกไวล้ในหนนังสสอพงศาวดารแหต่งกษนัตรริยศ์ประเทศยผดาหศ์หรสอ รทำยละเอภียดเพริมที่ เตริม
เกภีที่ยวกนับรนัชกทำลของโยสริยทำหศ์หทำพบไดข้ใน 2 พงศทำวดทำร 34-35
29 ในสมนัยของพระองคศ์ ฟาโรหศ์เนโคกษนัตรริยขศ์ องอทยริปตศ์เสดกจขจึสิ้นไปยนังกษนัตรริยแศ์ หต่งอนัส
ซทเรทยถจึงแมต่นทสิ้ายผเฟรตริส กษนัตรริยโศ์ ยสริยาหศ์เสดกจไปปะทะพระองคศ์ และเมสที่อฟาโรหศ์เนโคทรงเหกน
พระองคศ์กกประหารพระองคศ์เสทยททที่เมสองเมกริดโด กทำรเมสองระหวตทำงประเทศกป็ผนันแปรไปมทำจน
อภียริปตศ์ทททำสงครทำมกนับอนัสซภีเรภียทภีที่อยยทต ทำงทริศเหนสอและทริศตะวนันออก กองทนัพของอภียริปตศ์ซทึที่งนททำโด
ย “ฟทำโรหศ์เนโคกษนัตรริยขศ์ องอภียริปตศ์” กป็ยทำตรทำผตทำนเขข้ทำไปในยยดทำหศ์โดยไมตขออนรุญทำตโยสริยทำหศ์
กษนัตรริยศ์แหตงยยดทำหศ์จทึงยกทนัพออกไปสยรข้ บคนอภียปริ ตศ์ทภีที่ไรข้มทำรยทำททภีที่เมกริดโดอยตทำงไมตรอบคอบ
คนอภียริปตศ์แมข้ลวต งลทรทำเขข้ทำมทำในอทำณทำจนักรของยยดทำหศ์กไป็ มตไดข้ตข้องกทำรสยรข้ บกนับโยสริยทำหศ์และ
พวกเขทำกป็แจข้งใหข้เขทำทรทำบเรสที่องนนัรนดข้วย ดย 2 พงศทำวดทำร 35:20-27 อยตทำงไรกป็ตทำม โยสริยทำหศ์กยป็ นังดสรอ
ดทึง ดนังนนัรนในกทำรประจนัญบทำนครนัรงใหญตครนัรงหนทึงที่ แหตงประวนัตริศทำสตรศ์ หรุบเขทำยริสเรเอลซทึที่งอยยเต บสรอง
ลตทำงภยเขทำเมกริดโด โยสริยทำหศ์กถป็ ยกฆตทำตทำยในสนทำมรบโดยกองทนัพคนอภียริปตศ์ อทำจเปป็นควทำมประมทำท
ในสต วนของโยสริยทำหศ์เอง หรสออทำจเปป็นจนังหวะเวลทำทภีที่พระเจข้ทำทรงจนัดเตรภียมไวข้เพสที่อทททำใหข้สททำเรป็จตทำม
เวลทำของพระเจข้ทำ ทภีที่นตทำจะใชตมทำกกวตทำกป็คสอ มนันเปป็นกทำรรวมกนันของทนัรงสองสริที่ง พระเจข้ทำทรงยอมใหข้
โยสริยทำหศ์เผชริญหนข้ทำกนับคนอภียริปตศ์อยตทำงโงตเขลทำเพสที่อทททำใหข้เขทำสริรนชภีวริต ดนังนนัรน ตอนอทำยรุประมทำณ
สทำมสริบเกข้ทำปภี กษนัตรริยศ์ผยข้ยริงที่ ใหญตองคศ์นร ภีกลป็ ตวงหลนับไปอยยกต บนั บรรพบรุรรุษของเขทำ
30 ขล้าราชการของพระองคศ์กกนทาพระศพใสต่รถรบไปจากเมสองเมกริดโด และนทามายนังกรรง
เยรผ ซาเลกม และฝนังไวล้ในอรโมงคศ์ของพระองคศ์ และประชาชนแหต่งแผต่นดรินนนันสิ้ กกรบนั เยโฮอาหาสโอรส
โยสริยาหศ์เจริมทต่านไวล้ และตนัสิ้งทต่านใหล้เปกนกษนัตรริยแศ์ ทนราชบริดาของทต่าน หลนังจทำกฝนังศพกษนัตรริยศ์ของ
ตนแลข้ว ชทำวยยดทำหศ์กตป็ ร นังเยโฮอทำหทำสบรุตรชทำยของเขทำบนรทำชบนัลลนังกศ์แหตงยยดทำหศ์ นตทำเศรข้ทำทภีที่บรุตรชทำย
ของกษนัตรริยศ์ผยข้ยริงที่ ใหญตองคศ์นร ภีมไริ ดข้ดททำเนรินตทำมรอยเทข้ทำบริดทำของตน
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เยโฮอาหาสมทพระชนมายรยสทที่ บริ สามพรรษาเมสที่อพระองคศ์ทรงเรริที่ม

ครอบครอง และพระองคศ์ทรงครอบครองในกรรงเยรผ ซาเลกมสามเดสอน พระมารดาของพระองคศ์มท

พระนามวต่า ฮามรทาลบรตรสาวของเยเรมทยศ์ชาวลริบนาหศ์ มทำรดทำของเยโฮอทำหทำสถยกหมทำยเหตรุวทำต เปป็น
บรุตรสทำวของเยเรมภียศ์ชทำวลริบนทำหศ์ แมข้กรอบเวลทำตรงนภีรตรงกนับสมนัยของเยเรมภียศ์ผยข้พยทำกรณศ์ ฝตทำยหลนังกป็
เปป็นชทำวเมสองอทำนทำโธทในเบนยทำมริน (ดย เยเรมภียศ์ 1:1-2) ลริบนทำหศ์อยยใต นยยดทำหศ์ททำงทริศตะวนันตกเฉภียง
ใตข้ มนันจทึงไมตนตทำจะมภีควทำมเกภีที่ยวขข้องใดกนับผยข้พยทำกรณศ์เยเรมภียศ์
กษนัตรริยศ์หนรุตมผยข้นร คภี รองรทำชยศ์ไดข้เพภียงสทำมเดสอน 32 และพระองคศ์ทรงกระททาสริที่งททที่ชนัที่วรล้ายใน
สายพระเนตรของพระเยโฮวาหศ์ ตามทรกสริที่งซจึที่งบรรพบรรรษของพระองคศ์ไดล้กระททา หลทำยสริที่งเปป็น
เรสที่องนตทำอนัศจรรยศ์ใจ (1) ในฐทำนะคนหนรุตมและครองรทำชยศ์ไดข้เพภียงแคตสทำมเดสอน พระเจข้ทำกป็ทรง
หมทำยเหตรุแลข้ววตทำเขทำเปป็นคนชนัวที่ (2) แมข้เปป็นบรุตรชทำยของกษนัตรริยศ์องคศ์หนทึที่งทภีที่ยริงที่ ใหญตทภีที่สรุดและดททำเนริน
ตทำมแบบพระเจข้ทำทภีที่สรุดของยยดทำหศ์ เขทำกป็มริไดข้ดททำเนรินตทำมอรุปนริสนัยบริดทำของตน เหตรุผลหนทึที่งอทำจเปป็น
เพรทำะมทำรดทำทภีที่ไมตทตรุมเทซทึงที่ มภีอริทธริพลตตอเขทำ (3) กษนัตรริยศ์หนรุตมผยข้นร ภีหนันกลนับไปหทำควทำมชนัวที่ รข้ทำยของ
เหลตทำบรรพบรุรรุษของเขทำ
ดข้วยเหตรุนร พภี ระเจข้ทำจทึงทรงอนรุญทำตใหข้ 33 ฟาโรหศ์เนโคกกจนับพระองคศ์ขงนั ไวล้ททที่รริบลาหศ์ในแผต่น
ดรินฮามนัท เพสที่อมริใหล้พระองคศ์ครอบครองในเยรผซาเลกม และกทาหนดบรรณาการจากแผต่นดรินนนัสิ้นเปกน
เงรินหนจึที่งรล้อยตะลนันตศ์ และทองคทาหนจึที่งตะลนันตศ์ รริบลทำหศ์ในแผตนดรินฮทำมนัทอยยใต นประเทศซภีเรภีย สริที่งทภีที่เย
โฮอทำหทำสกททำลนังทททำอยยทต ภีที่นนันที่ หลนังจทำกขทึรนเปป็นกษนัตรริยศ์ไดข้เพภียงสทำมเดสอนมริไดข้ถยกหมทำยเหตรุไวข้ มภีอยตทำง
หนทึที่งทภีแที่ นตนอน เขทำไมตควรไปอยยทต ภีที่นนนัที่ (เรทำอทำจอนรุมทำนไดข้วทำต กษนัตรริยศ์หนรุตมผยข้นร ภีตร งนั ใจทภีที่จะลข้ทำงแคข้นใหข้
แกตควทำมตทำยของบริดทำตน อยตทำงไรกป็ตทำม เนสรอควทำมกป็ไมตไดข้กลตทำวถทึงเรสอที่ งนภีรแตตอยตทำงใด) กษนัตรริยศ์
อภียริปตศ์ผยข้นร ภีจงทึ ถอดเขทำจทำกกทำรเปป็นกษนัตรริยศ์และเรภียกเอทำสต วยบรรณทำกทำรจทำกยยดทำหศ์เปป็นเงรินหนทึงที่ รข้อย
ตะลนันตศ์และทองคททำหนทึที่งตะลนันตศ์ นภีที่อทำจเปป็นภทำษภีรทำยปภีกไป็ ดข้
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และฟาโรหศ์เนโคทรงตนัสิ้งเอลทยาคริมโอรสโยสริยาหศ์เปกนกษนัตรริยแศ์ ทนโย

สริยาหศ์บริดาของทต่าน และเปลทที่ยนชสที่อของทต่านเปกนเยโฮยาคริม แตต่ไดล้พาเยโฮอาหาสไปเสทย และทต่าน
มาถจึงอทยริปตศ์และสรินสิ้ ชทวตริ เสทยททที่นนัที่น หลนังจทำกถอดเยโฮอทำหทำสจทำกรทำชบนัลลนังกศ์แหตงยยดทำหศ์แลข้ว คน
อภียริปตศ์กตป็ ร งนั เอลภียทำคริมพภีที่ชทำยของเขทำบนรทำชบนัลลนังกศ์นร นันและเปลภีที่ยนชสที่อเขทำเปป็นเยโฮยทำคริม ชสอที่ เอลนยาคริ

ม มภีควทำมหมทำยวตทำ “พระเจข้ทำทรงยกขทึรน” หรสอ “พระเจข้ทำทรงตนัรงขทึรน” ชสที่อ เยโฮยาคริม หมทำยควทำมวตทำ
“พระเยโฮวทำหศ์ทรงยกขทึรน” ฟทำโรหศ์เนโคเปลภีที่ยนชสที่อของเขทำเพรทำะเหตรุใดกป็ไมตปรทำกฏชนัดเจน
นอกจทำกอทำจเพสที่อแสดงวตทำใครใหญต โดยบนังคนับกษนัตรริยศ์หนรุตมแหตงยยดทำหศ์ใหข้ถทึงขนทำดเปลภีที่ยนชสที่อของ
เขทำเสภีย
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และเยโฮยาคริมกกมอบเงรินและทองคทาแกต่ฟาโรหศ์ แตต่พระองคศ์ทรง

เกกบภาษทจากชาวแผต่นดรินเพสที่อมอบเงรินตามบนัญชาของฟาโรหศ์ พระองคศ์ทรงเรต่งรนัดเอาเงรินและ
ทองคทาของประชาชนแหต่งแผต่นดรินนนันสิ้ จากทรกคนตามการประเมริน เพสที่อมอบแกต่ฟาโรหศ์เนโค เพสอที่
จตทำยเงรินบรรณทำกทำรกข้อนโตแกตอภียปริ ตศ์ เยโฮยทำคริมจทึงเรภียกเกป็บภทำษภีประชทำชนแหตงยยดทำหศ์ เขทำจทึงจตทำยใหข้
แกตคนอภียริปตศ์
36 เยโฮยาคริมมทพระชนมายรยสทที่ บริ หล้าพรรษาเมสที่อพระองคศ์ทรงเรริที่มครอบครอง และพระองคศ์
ทรงครอบครองในกรรงเยรผซาเลกมสริบเอกดปท พระมารดาของพระองคศ์มทพระนามวต่า เศบผดาหศ์บรตร
สาวเปดายาหศ์ชาวรผ มาหศ์ 37 และพระองคศ์ทรงกระททาสริที่งททที่ชนัที่วรล้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮ
วาหศ์ ตามทรกสริที่งซจึที่งบรรพบรรรษของพระองคศ์ไดล้ทรงกระททา เหป็นไดข้ชนัดวตทำแกตกวตทำเยโฮอทำหทำสนข้อง
ชทำยของเขทำสองปภี เยโฮยทำคริมขทึรนครองรทำชบนัลลนังกศ์แหตงยยดทำหศ์และครองรทำชยศ์นทำนสริบเอป็ดปภี แมข้ขอข้
เทป็จจรริงมภีอยยวต ทำต เขทำมภีบริดทำทภีที่ตทำมแบบพระเจข้ทำคนเดภียวกนับนข้องชทำยของเขทำในโยสริยทำหศ์ กษนัตรริยศ์หนรุตมผยข้
นภีรกทป็ ททำชนัวที่ ตตอพระพนักตรศ์พระเจข้ทำเหมสอนกนับทภีที่เหลตทำบรรพบรุรษรุ ของเขทำไดข้กระทททำ ชะตทำกรรมของยย
ดทำหศ์จทึงถยกประทนับตรทำไวข้แลข้ว
*****
ภนำพรวมของ 2 พงศศ์กษษัตรริยศ์ 24: การเรริมที่ ตรู้นของจลุดจบของอาณาจนักรฝล่ายใตรู้กนาลนังใกลรู้เขรู้า
มาแลรู้ว คนบาบริโลนบนังคนับใชรู้อนานาจสริทธริธขาดเหนสือยรดาหศ์ภายใตรู้เยโฮยาคริม ถทึงกระนนันี้นกษนัตรริยศ์เย
โฮยาคริมกป็ทนาชนัที่วตล่อพระพนักตรศ์พระเจรู้า หลนังจากเขาสรินี้นชนวริต การกวาดตรู้อนไปยนังบาบริโลนครนังนี้ แรก
กป็เรริที่มตรู้นขทึนี้นโดยกษนัตรริยศ์เยโฮยาคนนถรกกวาดตรู้อนไป บทนนนี้ปริดทรู้ายดรู้วยการทนที่เศเดคนยาหศ์บลุตรของเขา
กบฏตล่อคนบาบริโลน
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ในรนัชกาลของพระองคศ์ เนบผคดนั เนสซารศ์กษนัตรริยแศ์ หต่งบาบริโลนยก

ขจึสิ้นมา และเยโฮยาคริมเปกนคนใชล้ของพระองคศ์สามปท แลล้วทต่านกกกลนับกบฏตต่อพระองคศ์ ในชตวงรนัช
สมนัยของเยโฮยทำคริม บรุตรของโยสริยทำหศ์ คนบทำบริโลนกป็รรุกรทำนยยดทำหศ์และเอทำชนะมนันเสภีย เยโฮยทำคริม
ไดข้รนับอนรุญทำตใหข้เปป็นกษนัตรริยศ์ตตอไปไดข้บนเงสที่อนไขทภีวที่ ทำต เขทำตข้องอยยใต ตข้บนังคนับคนบทำบริโลนและเชสที่อฟนัง
ประกทำศริตทนัรงหลทำยของพวกเขทำ ผยข้ครอบครองชทำวบทำบริโลนคสอ เนบรคนัดเนสซารศ์ ตทำมทภีที่ดทำเนภียล 1:12 ไดข้กลตทำวไวข้ นภีเที่ ปป็นตอนทภีที่ดทำเนภียลและเพสที่อนๆของเขทำถยกกวทำดตข้อนไปยนังบทำบริโลน ปภีนรนั นคสอ 606
กตอน ค.ศ. อยตทำงไรกป็ตทำม หลนังจทำกตกลงตทำมอททำนทำจสริทธริธขทำดของบทำบริโลนแลข้ว เยโฮยทำคริมกป็กบฏ
ในอภีกสทำมปภีตตอมทำ
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เกรงวตทำจะมภีผยข้ใดสงสนัยเกภีที่ยวกนับบทบทำทของพระเจข้ทำในเรสที่องรทำว

ทนัรงหมดนภีร นนักประวนัตริศทำสตรศ์ทตทำนนภีรหมทำยเหตรุวทำต และพระเยโฮวาหศ์ทรงใชล้พวกคนเคลเดทย และ
พวกคนซทเรทย และพวกคนโมอนับ และพวกคนอนัมโมนมาตต่อสผล้กนับทต่าน และทรงใชล้เขาทนัสิ้งหลายไป
ตต่อสผล้ย ผดาหศ์เพสที่อจะททาลายเสทย ตามพระวจนะของพระเยโฮวาหศ์ซจึที่งพระองคศ์ตรนัสโดยบรรดาผผล้
พยากรณศ์ผล้รผ บนั ใชล้ของพระองคศ์ สนังเกตวตทำองคศ์พระผยข้เปป็นเจข้ทำทรงเปป็นผยข้ใชข้ประชทำชทำตริทภีที่เปป็นศนัตรยเหลตทำ
นภีรมทำตตอสยข้ยยดทำหศ์ (รวมถทึงบทำบริโลนดข้วย) เพสที่อทนาลายมนันเสภีย นอกจทำกนภีร กทำรทททำลทำยลข้ทำงทภีที่กทำท ลนังจะเกริด
ขทึรนนภีรไดข้ถยกพยทำกรณศ์ไวข้แลข้วอยตทำงชนัดเจนโดยผยข้พยทำกรณศ์หลทำยทตทำน เชตน อริสยทำหศ์ เยเรมภียศ์ เศฟนันยทำหศ์
และฮรุลดทำหศ์ผยข้พยทำกรณศ์หญริง
เกรงวตทำจะมภีคททำถทำมเกภีที่ยวกนับจรุดยสนของพระเจข้ทำในเรสที่องนภีร ผยข้เขภียนทตทำนนภีรกเป็ นข้นยทรทำวตทำ 3 แทล้จรริง
เหตรการณศ์นทสิ้เกริดขจึสิ้นกนับยผดาหศ์ตามพระบนัญชาของพระเยโฮวาหศ์เพสที่อจะใหล้เขาออกไปเสทยจากสาย
พระเนตรของพระองคศ์ เพราะบรรดาบาปของมนนัสเสหศ์ ตามทรกอยต่างซจึที่งพระองคศ์ไดล้ทรงกระททา
ควทำมบทำปตตทำงๆของมนนัสเสหศ์ กทำรนนับถสอรยปเคทำรพและควทำมชนัวที่ ชข้ทำของเขทำไดข้เกริดขทึรนเมสอที่ เกสอบ
หนทึที่งรข้อยปภีกตอนหนข้ทำนนัรน ถทึงกระนนัรน กทำรพริพทำกษทำของพระเจข้ทำกป็ถยกชะลอไวข้เพรทำะควทำมชอบธรรม
ของโยสริยทำหศ์ แตตมนันกป็ตกลงบนยยดทำหศ์อยยดต ภี กทำรกวทำดตข้อนไปเปป็นเชลยยนังบทำบริโลนเปป็นกทำร
พริพทำกษทำของพระเจข้ทำทภีที่มภีตตอประชทำชนทภีที่บทำปหนทำของพระองคศ์ กทำรพริพทำกษทำของพระเจข้ทำไมตเพภียง
เกริดขทึรนเพรทำะกทำรนนับถสอรยปเคทำรพของมนนัสเสหศ์เทตทำนนัรน แตตมนนั ยนังเปป็น 4 เพราะโลหริตททที่ไรล้ความผริด

ซจึที่งทต่านไดล้ททาใหล้หลนัที่งนนัสิ้นดล้วย เพราะทต่านไดล้กระททาใหล้โลหริตไรล้ความผริดตกเตกมเยรผ ซาเลกม และพระ
เยโฮวาหศ์ไมต่ทรงอภนัย กทำรนตทำสะอริดสะเอภียนสมนัยใหมตของกทำรทททำแทข้งพรข้อมกนับกทำรทภีที่มนันทททำใหข้
โลหริตทภีที่ไรข้ควทำมผริดตกยตอมสอดคลข้องกนับควทำมบทำปเหลตทำนนัรนของมนนัสเสหศ์ กทำรพริพทำกษทำของ
พระเจข้ทำจะตกลงบนมนันไมตชข้ทำกป็เรป็ว
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สต่วนพระราชกริจนอกนนัสิ้นของเยโฮยาคริม และบรรดาสริงที่ ซจึที่ง

พระองคศ์ทรงกระททา มริไดล้บนนั ทจึกไวล้ในหนนังสสอพงศาวดารแหต่งกษนัตรริยศ์ประเทศยผดาหศ์หรสอ 6 เยโฮ
ยาคริมจจึงทรงลต่วงหลนับไปอยผต่กนับบรรพบรรรษของพระองคศ์ และเยโฮยาคทนโอรสของพระองคศ์ขจึสิ้น
ครอบครองแทนพระองคศ์ เมสอที่ เยโฮยทำคริมมทำถทึงจรุดจบ เยโฮยทำคภีนบรุตรชทำยของเขทำกป็ขร นทึ ครองรทำช
บนัลลนังกศ์แหตงยยดทำหศ์ รทำยละเอภียดเพริที่มเตริมเกภีที่ยวกนับกทำรครองรทำชยศ์ของทนัรงคยตถยกพบใน 2 พงศทำวดทำร 36
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หมทำยเหตรุททำงประวนัตริศทำสตรศ์เพริมที่ เตริมถยกใสต เขข้ทำมทำ และกษนัตรริยศ์แหต่ง

อทยริปตศ์มริไดล้ทรงยกออกมาจากแผต่นดรินของพระองคศ์อกท เพราะกษนัตรริยศ์แหต่งบาบริโลนไดล้ยจึดแดนทนัสิ้ง
สรินสิ้ ซจึที่งเปกนของกษนัตรริยศ์อทยปริ ตศ์ตนัสิ้งแตต่แมต่นทสิ้าอทยริปตศ์ถจึงแมต่นทสิ้ายผเฟรตริส แมข้คนอภียริปตศ์ไดข้เรภียกเกป็บภทำษภี
จทำกยยดทำหศ์ในชตวงรนัชสมนัยของเยโฮอทำหทำส นข้องชทำยของเยโฮยทำคริม บทำบริโลนกป็ไดข้แผตขยทำยอริทธริพล
ของมนันไปถทึงพรมแดนของอภียปริ ตศ์และคนอภียริปตศ์กเป็ ลสอกทภีที่จะไมตทข้ทำททำยมนัน แมตนร ททำอภียริปตศ์อทำจเปป็น
แมตนร ททำไนลศ์ หรสออทำจเปป็นลททำธทำรขนทำดเลป็กกวตทำซทึที่งไหลมทำจทำกเขตแดนซภีนทำยระหวตทำงยยดทำหศ์กบนั อภียริปตศ์
กป็ไดข้
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สรรุปยตอเกภีที่ยวกนับรนัชกทำลของเยโฮยทำคภีนจทึงถยกหมทำยเหตรุไวข้ เยโฮยาคท

นมทพระชนมายรสบริ แปดพรรษาเมสที่อพระองคศ์ทรงเรริที่มครอบครอง และพระองคศ์ทรงครอบครองใน
กรรงเยรผ ซาเลกมสามเดสอน พระมารดาของพระองคศ์มทพระนามวต่า เนหรชทาบรตรสาวของเอลนาธนัน
ชาวเยรผซาเลกม 9 และพระองคศ์ทรงกระททาสริที่งททที่ชนัที่วรล้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหศ์ ตามทรก
สริที่งซจึที่งราชบริดาของพระองคศ์ทรงกระททา John Gill กลตทำวควทำมเหป็นตตอไปนภีรเกภีที่ยวกนับสริที่งทภีที่ดยเหมสอน
เปป็นควทำมขนัดแยข้งของพระคนัมภภีรศ์ “ใน 2 พงศทำวดทำร 36:9 มภีกลตทำวไวข้วทำต เขทำอทำยรุเพภียงแปดปภี แตตเรทำกป็
อธริบทำยควทำมแตกตตทำงนภีรไดข้โดยสนังเกตวตทำเขทำอทำจถยกแตตงตนัรงและประกทำศใหข้เปป็นกษนัตรริยศ์โดยบริดทำของ

เขทำในปภีแรกของกทำรครองรทำชยศ์ของเขทำ โดยเขทำครองรทำชยศ์สริบเอป็ดปภี ดนังนนัรนเขทำจทึงอทำยรุแปดปภีตอนทภีที่
เขทำเรริที่มครองรทำชยศ์รตวมกนับบริดทำ และอทำยรุสริบแปดปภีตอนทภีที่เขทำเรริที่มครองรทำชยศ์โดยลททำพนัง” ถทึงอยตทำงไร
แลข้ว กษนัตรริยหศ์ นรุตมองคศ์นร ภีกเป็ ปป็นทภีที่จดจททำวตทำไดข้กระทททำสริที่งทภีที่ชนัวที่ รข้ทำยตตอพระพนักตรศ์พระเจข้ทำเหมสอนกนับทภีที่
บริดทำของเขทำไดข้กระทททำ ชสที่อมทำรดทำของเขทำ เนหลุชทา มภีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘ทองเหลสอง’ มนันบอก
เปป็นนนัยวตทำนทำงอทำจไรข้ยทำงอทำยในควทำมประพฤตริตตทำงๆของนทำง
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กทำรพริพทำกษทำของพระเจข้ทำทภีที่มภีตตอยยดทำหศ์ยนังไมตเสรป็จสริรน คราวนนันสิ้ ขล้า

ราชการของเนบผคนัดเนสซารศ์กษนัตรริยศ์แหต่งบาบริโลนยกขจึสิ้นมายนังกรรงเยรผ ซาเลกมลล้อมกรรงไวล้ 11 และ
เนบผคดนั เนสซารศ์กษนัตรริยแศ์ หต่งบาบริโลนเสดกจมาททที่เมสองนนัสิ้น ขณะเมสที่อขล้าราชการของพระองคศ์ยงนั ลล้อม
เมสองอยผต่ ประมทำณแปดปภีหลนังจทำกกทำรรรุกรทำนยยดทำหศ์ครนัรงแรกโดยบทำบริโลน เนบยคนัดเนสซทำรศ์กษนัตรริยศ์
แหตงบทำบริโลน (ในประมทำณปภี 597 กตอน ค.ศ.) กป็กลนับมทำตตอสยข้เยรยซทำเลป็ม พวกยริวขนัดขสนและคนบทำบริ
โลนกป็เรริที่มลข้อมกรรุงนนัรน กทำรลข้อมกรรุงกรินเวลทำนทำนเทตทำไรกนันแนตไมตไดข้ถยกหมทำยเหตรุไวข้ อยตทำงไรกป็ตทำม
เหป็นไดข้ชนัดวตทำมนันกรินเวลทำไมตนทำน
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ในเวลทำไมตนทำนเยโฮยทำคภีนกป็ยอมจททำนน และเยโฮยาคทนกษนัตรริยแศ์ หต่ง

ยผดาหศ์ทรงมอบพระองคศ์แกต่กษนัตรริยศ์แหต่งบาบริโลน พระองคศ์เอง และพระมารดาของพระองคศ์ และ
ขล้าราชการของพระองคศ์ และเจล้านายของพระองคศ์ และขล้าราชสทานนักของพระองคศ์ กษนัตรริยแศ์ หต่งบา
บริโลนจนับพระองคศ์เปกนนนักโทษในปทททที่แปดแหต่งรนัชกาลของพระองคศ์ ในปภีทแภีที่ ปดของรนัชกทำลเนบยคนัด
เนสซทำร เขทำกป็ยทึดกรรุงเยรยซทำเลป็มไดข้อนกครนังนี้ และจนับเยโฮยทำคภีนไปเปป็นเชลยพรข้อมกนับครอบครนัวของ
เขทำทภีที่เปป็นรทำชวงศศ์และขข้ทำรทำชสททำนนักของเขทำทนัรงหมด
ยริงที่ กวตทำนนัรนกษนัตรริยศ์แหตงบทำบริโลนยนัง 13 ไดล้ขนเอาบรรดาทรนัพยศ์สรินในพระนริเวศของพระเย
โฮวาหศ์ และทรนัพยศ์สนริ ในสทานนักพระราชวนัง และตนัดบรรดาเครสที่องใชล้ทองคทาเปกนชรินสิ้ ๆ ซจึงที่ ซาโลมอ
นกษนัตรริยศ์แหต่งอริสราเอลทรงสรล้างไวล้ในพระวริหารของพระเยโฮวาหศ์ ดนังททที่พระเยโฮวาหศ์ตรนัสไวล้กต่อน
แลล้ว คนบทำบริโลนเรริที่มปลข้นสะดมพระวริหทำรของพระเจข้ทำ พระรทำชวนังกษนัตรริยศ์และแมข้แตตภทำชนะ
ทองคททำอนันศนักดริธสริทธริธทภีที่ใชข้สททำหรนับกทำรนมนัสกทำรทภีที่พระวริหทำร สริที่งเหลตทำนภีรทร นังหมดถยกขนกลนับไปยนังบทำบริ

โลน มภีกทำรกลตทำวถทึงภทำชนะทองคททำและเงรินเหลตทำนภีรอภีกครนัรงในดทำเนภียล 5:2-3 เนบยคนัดเนสซทำรศ์ไมตเพภียง
พริชริตเยรยซทำเลป็มไดข้เทตทำนนัรน แตตเขทำยนังกวทำดทรนัพยศ์สที่ริงของของพระวริหทำรและภทำชนะทภีที่ใชข้สททำหรนับกทำร
ปรนนริบนัตริไปเกลภีรยงดข้วย
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นอกจทำกนภีร พระองคศ์ทรงกวาดชาวเยรผซาเลกมไปหมด ทนัสิ้งเจล้านาย

ทนัสิ้งปวง และทแกลล้วทหารทนัสิ้งหมด เปกนเชลยหนจึที่งหมสที่นคน มทชาต่ งฝทมสอและชต่างเหลกกทนัสิ้งหมด ไมต่มทผล้ผ
ใดเหลสอนอกจากประชาชนททที่จนททที่สรดแหต่งแผต่นดริน กทำรกวทำดตข้อนครนัรงทภีที่สองของยยดทำหศ์ไปยนังบทำบริ
โลนจทึงเกริดขทึรน อภีกครนัรงนภีที่เกริดขทึรนในประมทำณปภี 597 กตอน ค.ศ. ผยข้ใดกป็ตทำมทภีที่มภียศถทำบรรดทำศนักดริธ
ตททำแหนตงหรสอควทำมชททำนทำญในยยดทำหศ์กถป็ ยกกวทำดตข้อนไปยนังบทำบริโลน เหป็นไดข้ชนัดวตทำในชตวงเวลทำนภีรเอง
ทภีที่เอเสเคภียลถยกพทำไปยนังบทำบริโลนดข้วยเชตนกนัน
15 และพระองคศ์นทาเยโฮยาคทนไปยนังบาบริโลน ทนัสิ้งพระชนนท บรรดาพระมเหสท ขล้าราชสทานนัก
ของพระองคศ์ และบรคคลชนัสิ้นหนัวหนล้าของแผต่นดริน พระองคศ์จบนั เปกนเชลยจากกรรงเยรผซาเลกมถจึงบาบริ
โลน สมทำชริกสต วนใหญตของรทำชวงศศ์และพวกขรุนนทำงแหตงยยดทำหศ์กถป็ ยกกวทำดตข้อนไปเปป็นเชลยยนังบทำบริ
โลนดข้วย
16 และกษนัตรริยแศ์ หต่งบาบริโลนทรงนทาเชลยมายนังบาบริโลน คสอทแกลล้วทหารทนัสิ้งหมดเจกดพนัน
คน และชต่างฝทมสอและชต่างเหลกกหนจึที่งพนัน ทรกคนแขกงแรง และเหมาะสทาหรนับการรบ นอกจทำกชนชนัรน
ขรุนนทำงและรทำชวงศศ์แลข้ว ผยข้ชทำยทรุกคนทภีมที่ ภีควทำมสททำคนัญททำงทหทำรกป็ถยกจนับไปเปป็นเชลยยนังบทำบริโลน
ดข้วย เหป็นไดข้ชนัดวตทำนภีที่รวมเปป็นคนทนัรงหมด 10,000 คนตทำมทภีที่ถยกหมทำยเหตรุไวข้ในขข้อ 14
2 พกษ 24:17

และกษนัตรริยศ์แหต่งบาบริโลนตนัสิ้งมนัทธานริยาหศ์ปริตรลาของเยโฮยาคทนเปกน

กษนัตรริยแศ์ ทนพระองคศ์ และเปลทยที่ นพระนามวต่าเศเดคทยาหศ์ มนัทธทำนริยทำหศ์เปป็นบรุตรอภีกคนของโยสริยทำหศ์
ดนังทภีที่หมทำยเหตรุไวข้ใน 1 พงศทำวดทำร 3:15 เขทำเปป็นอทำของเยโฮยทำคภีนทภีเที่ พริที่งถยกถอดจทำกรทำชบนัลลนังกศ์
โดยคนบทำบริโลน ชสที่อทภีคที่ นบทำบริโลนตนัรงใหข้เขทำ เศเดคนยาหศ์ หมทำยควทำมวตทำ ‘พระเยโฮวทำหศ์ทรงชอบ
ธรรม’ แนตนอนวตทำมภีกทำรเสภียดสภีและอทำจมภีกทำรเหนป็บแนมในชสที่อนนัรน คนบทำบริโลนอทำจรยวข้ ทำต พระเยโฮ
วทำหศ์ พระเจข้ทำแหตงยยดทำหศ์กทำท ลนังทรงใชข้พวกเขทำเพสที่อตภีสอนประชทำชนของพระองคศ์อยย ต เยเรมภียศ์ผยข้

พยทำกรณศ์ไดข้กลตทำวถทึงเรสอที่ งนนัรนอยตทำงชนัดเจนแลข้ว พวกเขทำจทึงตนัรงชสที่อกษนัตรริยศ์องคศ์สรุดทข้ทำยทภีที่เครทำะหศ์ไมตดภีผยข้
นภีรแหตงยยดทำหศ์ใหมตพรข้อมกนับกทำรเตสอนใหข้ระลทึกถทึงกทำรพริพทำกษทำของพระเยโฮวทำหศ์ทภีที่มภีตตอยยดทำหศ์
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เศเดคทยาหศ์มทพระชนมายรยทที่สบริ เอกดพรรษาเมสที่อพระองคศ์ทรงเรริที่ม

ครอบครอง และพระองคศ์ทรงครอบครองในกรรงเยรผ ซาเลกมสริบเอกดปท พระมารดาของพระองคศ์มท
พระนามวต่า ฮามรทาลบรตรสาวของเยเรมทยศ์ชาวลริบนาหศ์ เหมสอนทภีที่ 2 พงศศ์กษนัตรริยศ์ 23:31 ไดข้กลตทำวไวข้
เหป็นไดข้ชนัดวตทำเศเดคภียทำหศ์เปป็นนข้องชทำยแทข้ๆของเยโฮอทำหทำส ดยหมทำยเหตรุในขข้อนนัรนไดข้เกภีที่ยวกนับมทำรดทำ
ของเขทำทภีที่เปป็นบรุตรสทำวของเยเรมภียศ์ นภีไที่ มตใชตผยข้พยทำกรณศ์เยเรมภียศ์ นตทำเศรข้ทำทภีที่วทำต เศเดคภียทำหศ์ 19 กระททาสริงที่
ททที่ชนัที่วรล้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหศ์ ตามทรกสริที่งซจึที่งเยโฮยาคริมทรงกระททา
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เพราะวต่าโดยพระพริโรธของพระเยโฮวาหศ์นนัสิ้นเหตรการณศ์มาถจึงขทด ททที่

พระองคศ์ทรงเหวทที่ยงเยรผ ซาเลกมและยผดาหศ์ไปใหล้พล้นพระพนักตรศ์พระองคศ์ และเศเดคทยาหศ์ไดล้กบฏตต่อ
กษนัตรริยแศ์ หต่งบาบริโลน รทำยละเอภียดเพริมที่ เตริมเกภีที่ยวกนับควทำมชนัวที่ รข้ทำยของเศเดคภียทำหศ์ถยกบนันททึกไวข้ใน 2
พงศทำวดทำร 36:10-13 และเยเรมภียศ์ 52:1-3 เขทำทททำใจของตนใหข้แขป็งกระดข้ทำงตตอพระเจข้ทำและไมตถตอม
ตนัวลงตตอหนข้ทำผยข้พยทำกรณศ์เยเรมภียศ์ พระพริโรธของพระเจข้ทำทภีที่มภีตตอยยดทำหศ์โดยทนัวที่ ไปและตตอเศเดคภียทำหศ์
โดยเฉพทำะกป็ใกลข้จะถทึงขภีดสรุดแลข้ว พระเจข้ทำจทึงทรงนททำพทำเศเดคภียทำหศ์ใหข้กบฏตตอคนบทำบริโลนทภีใที่ นไมต
ชข้ทำกป็เทควทำมพริโรธของตนลงบนเขทำ พระเจข้ทำจทึงทรงใชข้เนบยคนัดเนสซทำรศ์กษนัตรริยศ์แหตงบทำบริโลนใหข้นททำ
พระพริโรธอนันชอบธรรมของพระองคศ์ตกลงบนประชทำชนทภีที่บทำปหนทำและมนักกบฏของพระองคศ์
*****
ภนำพรวมของ 2 พงศศ์กษษัตรริยศ์ 25: การพริพากษาครนันี้งสลุดทรู้ายของพระเจรู้าทนที่มนตล่อยรดาหศ์ถรก
ปลดปลล่อยออกมาแลรู้ว คนบาบริโลนกลนับมาพรรู้อมกนับความเกรนนี้ยวกราดและทนาลายเยรรซาเลป็มจน
สรินี้นซาก พวกเขาทนาใหรู้กษนัตรริยศ์เศเดคนยาหศ์ผรรู้เปป็นกบฏตกเปป็นทาส พวกเขาทนาลายพระวริหารของ
พระเจรู้า ระยะทนที่สามซทึที่งเปป็นระยะสลุดทรู้ายของการกวาดตรู้อนไปยนังบาบริโลนไดรู้เกริดขทึนี้นแลรู้ว ราย
ละเอนยดเกนที่ยวกนับความไรรู้เสถนยรภาพทางการเมสืองทนที่เกริดขทึนี้นอยล่างตล่อเนสืที่องกนับคนเหลล่านนันี้นทนที่หลง

เหลสืออยรล่ในยรดาหศ์ถรกหมายเหตลุไวรู้พรรู้อมกนับความกรลุณาทนที่ถรกแสดงตล่อเยโฮยาคนน กษนัตรริยอศ์ งคศ์กล่อน
ของยรดาหศ์
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กทำรระบรุวนันทภีแที่ นตชนัดไดข้ถยกใหข้ไวข้สททำหรนับกทำรกลนับมทำครนัรงสรุดทข้ทำย

ของคนบทำบริโลนเพสที่อตตอสยข้กบนั เยรยซทำเลป็มทภีที่มกนั กบฏ และอยผต่มาเมสที่อวนันททที่สบริ เดสอนททที่สริบปทททที่เกล้าแหต่ง
รนัชกาลของพระองคศ์ เนบผคนัดเนสซารศ์กษนัตรริยศ์แหต่งบาบริโลนไดล้ยกมาพรล้อมกนับกองทนัพทนัสิ้งสริสิ้นของ
พระองคศ์เขล้าสผรล้ บกรรงเยรผ ซาเลกม และลล้อมกรรงนนัสิ้นไวล้ และเขาทนัสิ้งหลายไดล้สรล้างเครสที่องลล้อมไวล้รอบ 2
กรรงนนัสิ้นจจึงถผกลล้อมอยผถต่ จึงปทททที่สบริ เอกดแหต่งรนัชกาลกษนัตรริยเศ์ ศเดคทยาหศ์ ปภีทภีที่เกข้ทำนภีรหมทำยถทึงปภีแหตงรนัชสมนัย
ของเศเดคภียทำหศ์ ปภีทภีที่แนตชดนั คสอประมทำณ 588 กตอน ค.ศ. โดยทภีที่กทำรลข้อมกรรุงสริรนสรุดลงในปภี 586 กตอน
ค.ศ. ในชตวงระหวตทำงกทำรลข้อมนนัรน คนบทำบริโลนไดข้สรข้ทำงเครสที่องลข้อมไวข้รอบกรรุงนนัรน โดยไมตปลตอยใหข้
ผยข้ใดเขข้ทำหรสอออกจทำกกรรุงนนัรนเลย แผนกทำรของพวกเขทำนนัรนงตทำยนริดเดภียว พวกเขทำจะทททำใหข้คนในกรรุง
นนัรนอดอยทำกจนยอมจททำนน (บนันททึกในขข้อ 1-7 เหมสอนกนันกนับของเยเรมภียศ์ 52:4-11)
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นนันที่ เปป็นสริที่งทภีที่เกริดขทึรนจรริงๆ เมสที่อวนันททที่เกล้าของเดสอนททที่สทที่ การกนันดาร

อาหารในกรรงนนัสิ้นกกรล้ายกาจนนัก ไมต่มทอาหารใหล้แกต่ประชาชนแหต่งแผต่นดริน 4 แลล้วกรรงนนัสิ้นกกแตก
ทหารทนัสิ้งสริสิ้นหนทออกไปในกลางคสนตามทางประตผเมสองระหวต่างกทาแพงทนัสิ้งสองซจึที่งอยผต่รริมราช
อรทยาน (ทนัสิ้งๆททที่คนเคลเดทยอยผต่รอบเมสอง) และกษนัตรริยกศ์ กเสดกจตามทางไปททที่ราบ เพรทำะกรรุงนนัรนกททำลนัง
เผชริญกนับควทำมอดอยทำก คนบทำบริโลนจทึงทะลวงเขข้ทำไปในกรรุงทภีที่อตอนแอนนัรน อยตทำงไรกป็ตทำม ทหทำรทภีที่
เหลสออยยขต องกรรุงนนัรนกป็หนภีไปตอนกลทำงคสนททำงประตยหนทึที่งทภีคที่ นไมตคตอยรยจข้ นัก ยริงที่ กวตทำนนัรนเศเดคภียทำหศ์ยนัง
หนภีไปตอนกลทำงคสนเหมสอนคนขภีรขลทำดดข้วยและมรุตงหนข้ทำไปททำงทภีรที่ ทำบแหตงจอรศ์แดนใกลข้เมสองเยรภีโค
เขทำหนภีไมตพข้น
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แตต่กองทนัพของคนเคลเดทยไดล้ไลต่ตามกษนัตรริยศ์ และมาทนันพระองคศ์ใน

ททที่ราบเมสองเยรทโค และกองทนัพทนัสิ้งสริสิ้นของพระองคศ์กกกระจนัดกระจายไปจากพระองคศ์ คนเคลเดภียทภีที่
วตทำนภีรเปป็นอภีกชสที่อหนทึงที่ ของคนบทำบริโลนซทึที่งอยยใต นแผตนดรินเคลเดภีย คนบทำบริโลนจทึงตทำมทนันเศเดคภียทำหศ์
ใกลข้บรริเวณเมสองเยรภีโคในหรุบเขทำแมตนร ททำจอรศ์แดน กองทนัพของเขทำกระจนัดกระจทำยไปและกษนัตรริยศ์ก ป็

ถยกจนับตนัวไดข้ 6 แลล้วเขาจจึงจนับกษนัตรริยศ์นทาขจึนสิ้ มายนังกษนัตรริยศ์แหต่งบาบริโลนททที่รริบลาหศ์ และพวกเขาไดล้
พริพากษาพระองคศ์ เนบยคนัดเนสซทำรศ์เองไมตไดข้มสภี ต วนเกภีที่ยวขข้องในกทำรลข้อมกรรุงเยรยซทำเลป็ม โดยไดข้
มอบหมทำยหนข้ทำทภีที่นร นันใหข้แกตเหลตทำขข้ทำรทำชกทำรทภีที่เปป็นผยข้ใตข้บนังคนับบนัญชทำ ขณะนนัรนเขทำอยยทต ภีที่รริบลทำหศ์ ซทึที่ง
เปป็นเมสองหนทึที่งในแผตนดรินฮทำมนัทบนถนนเสข้นใหญตระหวตทำงบทำบริโลนกนับปทำเลสไตนศ์ ทภีที่นนันที่ ทหทำรบทำ
บริโลนนททำตนัวเศเดคภียทำหศ์ไปรนับกทำรพริพทำกษทำ
7 เขาไดล้ประหารชทวริตบรรดาโอรสของเศเดคทยาหศ์ตต่อพระพนักตรศ์ของพระองคศ์ แลล้วททาพระ
เนตรเศเดคทยาหศ์ใหล้บอดไป ไดล้ผผกมนัดพระองคศ์ไวล้ดล้วยโซต่ตรวนทองสนัมฤทธริธิ์ และพาพระองคศ์ไปยนัง
บาบริโลน กตอนหนข้ทำนนัรนเนบยคนัดเนสซทำรศ์ไดข้แสดงควทำมเมตตทำตตอเศเดคภียทำหศ์ในกทำรตนัรงเขทำบนรทำช
บนัลลนังกศ์แหตงยยดทำหศ์ในฐทำนะขข้ทำรนับใชข้ของตน เศเดคภียทำหศ์ไดข้ทททำลทำยควทำมไวข้วทำงใจนนัรนเสภียอยตทำงสริรนเชริง
ในกทำรกบฏของเขทำตตอบทำบริโลน เหป็นไดข้ชนัดวตทำเนบยคดนั เนสซทำรศ์ไมตมคภี วทำมอดทนหรสอควทำมกรรุณทำตตอ
เขทำอภีกตตอไปแลข้ว เขทำสนังที่ ฆตทำบรุตรทนัรงหลทำยของเศเดคภียทำหศ์ตตอหนข้ทำตตอตทำอภีกฝตทำย จทำกนนัรนเขทำกป็ควนักลยก
ตทำของกษนัตรริยศ์ยวริ ผยข้ชนัวที่ รข้ทำยองคศ์นร อภี อกเพสที่อทภีที่วทำต ควทำมทรงจททำสรุดทข้ทำยททำงสทำยตทำทภีที่เขทำเหป็นคสอภทำพบรุตร
ทนัรงหลทำยของเขทำถยกฆตทำตทำยตตอหนข้ทำตตอตทำเขทำ
แมข้เปป็นกษนัตรริยศ์ เนบยคนัดเนสซทำรศ์กสป็ งนัที่ ลตทำมผยข้มนักกบฏคนนภีรดข้วยโซตตรวนทองเหลสองเหมสอน
อทำชญทำกรธรรมดทำๆคนหนทึที่งและสต งเขทำไปยนังบทำบริโลน วงศศ์วทำนของดทำวริดถยกตนัดตอนแลข้ว กทำรขจนัด
ทริรงลยกหลทำนของดทำวริดยนังมภีอยยจต นถทึงทรุกวนันนภีร ตตอเมสอที่ บรุตรผยข้ยริงที่ ใหญตทสภีที่ รุดของดทำวริดเสดป็จกลนับมทำ รทำช
บนัลลนังกศ์ของดทำวริดกป็จะถยกฟสร นฟยดงนั เดริม
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เมสที่อวนันททที่เจกดเดสอนททที่หล้าซจึที่งเปกนปทททที่สริบเกล้าของรนัชกาลกษนัตรริยศ์เนบผ

คนัดเนสซารศ์กษนัตรริยศ์แหต่งบาบริโลน เนบผซาระดานผผล้บญ
นั ชาการทหารรนักษาพระองคศ์ ขล้าราชการคน
หนจึที่งของกษนัตรริยแศ์ หต่งบาบริโลน ไดล้มายนังเยรผ ซาเลกม ควทำมลตมสลทำยครนัรงสรุดทข้ทำยของเยรยซทำเลป็มถยก
หมทำยเหตรุไวข้พรข้อมกนับรทำยละเอภียดทภีที่ชนัดเจน ปภีทภีที่สริบเกข้ทำของเนบยคนัดเนสซทำรศ์คอส ประมทำณปภี 586
กตอน ค.ศ. ดนังนนัรนกทำรโจมตภีครนัรงทภีที่สทำมและเปป็นครนัรงสรุดทข้ทำยทภีที่มตภี ตอเยรยซทำเลป็มจทึงเกริดขทึรนหลนังจทำกยภีที่สริบ
ปภีของกทำรตภีสอนของบทำบริโลนทภีที่มภีตตอยยดทำหศ์โดยไดข้เรริที่มตข้นในปภี 606 กตอน ค.ศ.

9 ทต่านไดล้เผาพระนริเวศของพระเยโฮวาหศ์เสทย และเผาพระราชวนัง และเผาบล้านเรสอน
ทนัสิ้งหมดของเยรผ ซาเลกม ทต่านเผาบล้านใหญต่ทรกหลนังลงหมด 10 และทหารคนเคลเดทยทนัสิ้งหมดผผล้อยผกต่ นับ
ผผบล้ นัญชาการทหารรนักษาพระองคศ์ไดล้ทลายกทาแพงรอบเยรผซาเลกมลง คนบทำบริโลนหมดควทำมอดทน
แลข้วกนับยยดทำหศ์ทภีที่มกนั กบฏ เนบยคนัดเนสซทำรศ์สนังที่ ทททำลทำยพระวริหทำรของพระเจข้ทำพรข้อมกนับพระรทำชวนัง
กษนัตรริยศ์ เขทำเผทำกรรุงนนัรนทนัรงกรรุง จทำกนนัรนกป็ทลทำยกททำแพงกรรุงนนัรน เมสอที่ เนบยคนัดเนสซทำรศ์จดนั กทำรเสรป็จสริรน
แลข้ว เยรยซทำเลป็มกป็ไมตมอภี ะไรเหลสออยยเต ลย เขทำไดข้ทททำลทำยกรรุงนนัรนอยตทำงสริรนเชริง ยยดทำหศ์ (และอริสรทำเอล)
ในฐทำนะรนัฐอริสระทนที่มนเอกราชไมตมภีอยยอต ภีกตตอไปและเปป็นเชตนนนัรนตตอมทำจนถทึงปภี 1948 เมสอที่ อริสรทำเอล
ถยกสถทำปนทำในแผตนดรินนนัรนในฐทำนะประชทำชทำตริหนทึที่งอภีกครนัรง
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และประชาชนททที่เหลสออยผต่ซงจึที่ อยผต่ในเมสอง และคนหลบหนทซงจึที่ หลบ

หนทไปยนังกษนัตรริยศ์แหต่งบาบริโลน พรล้อมกนับมวลชนททที่เหลสออยผต่นนัสิ้น เนบผซาระดานผผบล้ นัญชาการทหาร
รนักษาพระองคศ์ไดล้กวาดไปเปกนเชลย 12 แตต่ผล้บผ ญ
นั ชาการทหารรนักษาพระองคศ์ไดล้ละคนจนแหต่งแผต่น
ดรินไวล้ใหล้เปกนคนททาสวนองรต่นและเปกนคนททาไรต่ไถนา ระยะทภีที่สทำมและระยะสรุดทข้ทำยของกทำรกวทำด
ตข้อนไปเปป็นเชลยยนังบทำบริโลนกป็สททำเรป็จแลข้ว เกสอบทรุกคนทภีที่อทำศนัยอยยทต เภีที่ ยรยซทำเลป็มถยกกวทำดตข้อนไปยนัง
บทำบริโลน ผยข้ใดกป็ตทำมทภีที่มคภี วทำมสททำคนัญในดข้ทำนใดๆในยยดทำหศ์กถป็ ยกกวทำดตข้อนไปเชตนกนัน มนันเปป็น
นโยบทำยของบทำบริโลนทภีที่จะผสมผสทำนชนชทำตริตตทำงๆทภีที่ถยกจนับเปป็นเชลยในพสรนทภีที่สตวนตตทำงๆทภีที่อยยหต ตทำง
ไกลของจนักรวรรดริของพวกเขทำเพสที่อยนับยนัรงมริใหข้เกริดกทำรลรุกฮสอใดๆอภีก มนันยนังทททำใหข้จนักรวรรดรินรนันมภี
ควทำมเปป็นหนทึที่งเดภียวกนันมทำกขทึรนและปกครองงตทำยขทึรนดข้วย อยตทำงไรกป็ตทำมเพรทำะเหป็นครุณคตทำของสวน
องรุตนตตทำงๆแหตงยยดทำหศ์ คนบทำบริโลนจทึงเหลสอชนชนัรนตทที่ทำกวตทำของประชทำชทำตรินร นันไวข้ขข้ทำงหลนังเพสอที่ ดยแล
สวนองรุตนเหลตทำนภีรในฐทำนะพสชทททำเงรินใหข้แกตบทำบริโลน
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กตอนจทำกไป คนบทำบริโลนกป็รริบและปลข้นสริที่งใดกป็ตทำมทภีที่มคภี ตทำไปจทำก

ควทำมพรินทำศของกรรุงเยรยซทำเลป็ม และเสาทองสนัมฤทธริธิ์ซจึที่งอยผต่ในพระนริเวศของพระเยโฮวาหศ์ และเชริง
กนับขนันสาครทองสนัมฤทธริธิ์ซจึที่งอยผต่ในพระนริเวศของพระเยโฮวาหศ์นนัสิ้น คนเคลเดทยไดล้ท รบเปกนชรินสิ้ ๆ และ
ขนเอาทองสนัมฤทธริธิ์ไปยนังบาบริโลน 14 เขาขนหมล้อ พลนัที่ว และตะไกรตนัดไสล้ตะเกทยง และชล้อน และ

บรรดาเครสที่องใชล้ทองสนัมฤทธริธิ์ซจึที่งใชล้ในงานปรนนริบนัตริเอาไปเสทย ทองเหลสองทนัรงหมดของพระวริหทำร
ถยกทรุบเปป็นชริรนๆและถยกขนกลนับไปยนังบทำบริโลน
นภีที่รวมถทึง 15 ทนัสิ้งถาดรองไฟดล้วย กนับชาม สริงที่ ใดททที่ททาดล้วยทองคทา ผผล้บญ
นั ชาการทหารรนักษา
พระองคศ์กกขนเอาไปเปกนทองคทา และสริงที่ ใดททที่ททาดล้วยเงรินกกขนเอาไปเปกนเงริน 16 สต่วนเสาสองตล้น ขนัน
สาครหนจึงที่ ลผก และเชริงซจึที่งซาโลมอนทรงสรล้างสทาหรนับพระนริเวศของพระเยโฮวาหศ์นนัสิ้น ทองสนัมฤทธริธิ์
ของภาชนะทนัสิ้งหมดนทสิ้กกเหลสอททที่จะชนัที่งไดล้ 17 เสาตล้นหนจึที่งสผ งสริบแปดศอก และบนัวควทที่าทองสนัมฤทธริธิ์มท
บนเสา บนัวควทที่านนัสิ้นสผ งสามศอก มทตาขต่ายกนับลผกทนับทริมลล้วนทองสนัมฤทธริธิ์อยผต่บนบนัวควทที่าโดยรอบ และ
เสาตล้นททที่สองกกเหมสอนกนันพรล้อมตาขต่าย ไมตมภีสที่ งริ ใดทภีที่มภีคตทำถยกเหลสอทริรงไวข้เลย งทำนโลหะทนัรงหมดของ
พระวริหทำรตนัรงแตตภทำชนะทองคททำใดกป็ตทำมทภีที่เหลสออยยไต ปจนถทึงงทำนทองเหลสองถยกลอกออกและสต ง
กลนับไปยนังบทำบริโลน พวกเขทำทริงร เยรยซทำเลป็มใหข้รข้ทำงเปลตทำอยตทำงสริรนเชริง เยเรมภียศ์รทที่ทำไหข้ควทำมรกรข้ทำงวตทำง
เปลตทำนนัรนในเพลงครทที่ทำครวญ 3-4
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และผผบล้ นัญชาการทหารรนักษาพระองคศ์กกจนับเสไรอาหศ์ป รโรหริตผผใล้ หญต่

และเศฟนันยาหศ์ปรโรหริตททที่สอง กนับผผรล้ นักษาธรณทประตผสามคนไปดล้วย 19 และจากเมสองนนัสิ้นทต่านไดล้จนับ
ขล้าราชสทานนักซจึงที่ เปกนผผล้บญ
นั ชาการกองทนัพ กนับททที่ปรจึกษาของกษนัตรริยศ์อทกหล้าคนททที่พบในเมสองนนัสิ้น และ
เลขาธริการคสอผผล้บญ
นั ชาการกองทนัพผผล้เกณฑศ์ประชาชนแหต่งแผต่นดริน และอทกหกสริบคนจากประชาชน
แหต่งแผต่นดรินซจึงที่ พบในเมสอง 20 และเนบผซาระดานผผบล้ นัญชาการทหารรนักษาพระองคศ์ไดล้จนับคนเหลต่า
นทสิ้ไป พามาถจึงกษนัตรริยศ์แหต่งบาบริโลนททที่รริบลาหศ์
พวกผยข้นททำทนัรงหมดทภีที่เหลสออยยไต มตวทำต จะเปป็นผยข้นททำททำงศทำสนทำ ททำงทหทำรและพลเรสอนถยกรวบ
และพทำเดรินไปยนังรริบลทำหศ์ซทึที่งเปป็นทภีที่ๆกองบนัญชทำกทำรประจททำภยมภริ ทำคของเนบยคนัดเนสซทำรศ์ตนัรงอยยต ทภีที่นนันที่
21 กษนัตรริยศ์แหต่งบาบริโลนไดล้ทรงฟนันเขา และประหารชทวริตเขาทนัสิ้งหลายเสทยททที่รริบลาหศ์ในแผต่นดริน
ฮามนัท
พรข้อมกนับคททำพยดทภีที่ตทที่ทำกวตทำควทำมเปป็นจรริง ขข้อควทำมศนักดริธสริทธริธนภีรบนันททึกวตทำ ยผดาหศ์จจึงถผกกวาด
เปกนเชลยไปจากแผต่นดรินของตน อริสรทำเอลในฐทำนะประชาชาตริหนทึงที่ ไมตมภีอยยอต ภีกตตอไปแลข้ว

อทำณทำจนักรฝตทำยเหนสอถยกกวทำดตข้อนโดยคนอนัสซภีเรภียไปเมสอที่ ประมทำณ 136 ปภีกตอนหนข้ทำนนัรน บนัดนภีร
อทำณทำจนักรฝตทำยใตข้กไป็ มตมภีอยยอต ภีกตตอไปแลข้วเชตนกนัน พระเจข้ทำไดข้ทรงขจนัดประชทำชนของพระองคศ์ไปจทำก
แผตนดรินของพวกเขทำเหมสอนทภีพที่ ระองคศ์ไดข้ทรงเตสอนไวข้ในพระรทำชบนัญญนัตริ 28 และผตทำนททำงเหลตทำผยข้
พยทำกรณศ์สมนัยตตอๆมทำ
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พระองคศ์ทรงตนัสิ้งเกดาลริยาหศ์บรตรชายอาหริคมนั บรตรชายชาฟานใหล้

เปกนเจล้าเมสองเหนสอประชาชนผผล้เหลสออยผใต่ นแผต่นดรินยผดาหศ์ ผผล้ซงจึที่ เนบผคนัดเนสซารศ์กษนัตรริยบศ์ าบริโลนไดล้
ทรงเหลสอไวล้ ยริวบทำงคนถยกเหลสอทริรงไวข้ในแผตนดรินนนัรนเพสที่อตกแตตงสวนองรุตนใหข้คนบทำบริโลน หลนัง
จทำกไดข้ขตมขวนัญพวกเขทำแลข้ว เนบยคนัดเนสซทำรศ์กแป็ ตตงตนัรงเกดทำลริยทำหศ์เปป็นผยข้วทำต ประจททำภยมริภทำคปกครอง
เหนสอพวกเขทำ เหป็นไดข้ชนัดวตทำเขทำเตป็มใจใหข้กทำรสวทำมริภนักดริธตตอเนบยคนัดเนสซทำรศ์เพสที่อแลกกนับอภริสริทธริธนภีร
เรทำไมตทรทำบชนัดเจนวตทำเกดทำลริยทำหศ์เปป็นใครกนันแนต อยตทำงไรกป็ตทำม เชสรอสทำยของเขทำตทำมทภีที่หมทำยเหตรุไวข้
เหป็นไดข้ชนัดวตทำไมตใชตเชสรอสทำยและวงศศ์วทำนของดทำวริด
23 เมสที่อบรรดาผผล้บงนั คนับบนัญชาพลรบ ทนัสิ้งตนัวเขาทนัสิ้งหลายและคนของเขาไดล้ยรินวต่า กษนัตรริยศ์
แหต่งบาบริโลนไดล้แตต่งตนัสิ้งเกดาลริยาหศ์ใหล้เปกนเจล้าเมสอง เขากกมาหาเกดาลริยาหศ์ททที่มริสปาหศ์ คสออริชมาเอ
ลบรตรชายเนธานริยาหศ์ และโยฮานนันบรตรชายคาเรอาหศ์ และเสไรอาหศ์บรตรชายทนันหรเมทชาวเน
โทฟาหศ์ และยาอาซนันยาหศ์บรตรชายคนมาอาคาหศ์ ทนัสิ้งเขาทนัสิ้งหลายและคนของเขา 24 และเกดาลริ
ยาหศ์กกกระททาสนัตยศ์ปฏริญาณแกต่เขาและคนของเขาวต่า "อยต่ากลนัวททที่จะเปกนผผล้รนับใชล้ของคนเคลเดทยเลย
จงอาศนัยในแผต่นดรินและปรนนริบตนั ริกษนัตรริยแศ์ หต่งบาบริโลน แลล้วทต่านกกจะอยผต่เยกนเปกนสร ข"
เหป็นไดข้ชนัดวตทำพวกทหทำรยริวบทำงคนทภีที่ไดข้หนภีไปตตอหนข้ทำคนบทำบริโลนบนัดนภีรไดข้กลนับมทำจทำกกทำร
หลบซตอนตนัวแลข้วเพสอที่ พบกนับเกดทำลริยทำหศ์ เพรทำะบนัดนภีรเขทำจงรนักภนักดภีตตอเนบยคดนั เนสซทำรศ์แลข้ว เกดทำลริ
ยทำหศ์จทึงคะยนัรนคะยอพวกเขทำใหข้นบนอบเชสที่อฟนังสริทธริอททำนทำจของคนบทำบริโลนและอทำศนัยอยย ใต นแผตน
ดรินนนัรน เขทำใหข้ควทำมมนันที่ ใจคนเหลตทำนนัรนวตทำทรุกอยตทำงจะเปป็นไปดข้วยดภีเมสอที่ พวกเขทำทททำเชตนนนัรน เนสรอหทำ
สต วนนภีรสอดคลข้องอยตทำงมทำกกนับกทำรรนับใชข้ของเยเรมภียศ์ผยข้พยทำกรณศ์ ดย เยเรมภียศ์ 40
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ถทึงกระนนัรน อยผต่มาในเดสอนททที่เจกดอริชมาเอลบรตรชายเนธานริยาหศ์บรตร

ชายเอลทชามาผผล้เปกนเชสสิ้อพระวงศศ์ ไดล้เขล้ามาพรล้อมกนับชายสริบคน ไดล้โจมตทและฆต่าเกดาลริยาหศ์และ
พวกยริวกนับคนเคลเดทยผผอล้ ยผต่กบนั ทต่านททที่มริสปาหศ์เสทย ในเดสอนทภีที่เจป็ดของปภีนร นัน ชทำยผยข้หนทึที่งนทำมวตทำ อริชมา
เอล ผยข้เปป็นเชสรอพระวงศศ์กพป็ ทำคนสริบคนไปกนับเขทำและฆตทำเกดทำลริยทำหศ์พรข้อมกนับพวกยริวและคนบทำบริ
โลนทภีอที่ ยยกต บนั เขทำ แนตนอนวตทำพวกเขทำถสอวตทำเขทำเปป็นคนทรยศ
26 แลล้วประชาชนทนัสิ้งปวง ทนัสิ้งเลกกและใหญต่ และผผบล้ นังคนับบนัญชาพลรบไดล้ล รกขจึสิ้น และไปยนัง
อทยริปตศ์ เพราะเขากลนัวคนเคลเดทย เมสอที่ เหป็นสริที่งทภีที่อริชมทำเอลไดข้กระทททำลงไปและกลนัวกทำรลข้ทำงแคข้นจทำก
คนบทำบริโลน พวกยริวสต วนทภีที่เหลสออยยใต นแผตนดรินนนัรนกป็หนภีไปยนังอภียริปตศ์ อตทำนเยเรมภียศ์ 41-43
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ขณะเดภียวกนัน ในบทำบริโลนและอยผต่มาในปทททที่สามสริบเจกดแหต่งการ

เนรเทศเยโฮยาคทนกษนัตรริยแศ์ หต่งยผดาหศ์ ในเดสอนททที่สริบสองเมสที่อวนันททที่ยทที่สบริ เจกดของเดสอนนนัสิ้น เอวริลเมโร
ดนักกษนัตรริยศ์แหต่งบาบริโลน ในปทททที่พระองคศ์ทรงเรริที่มครอบครอง ทรงพระกรรณาโปรดใหล้เยโฮยาคท
นกษนัตรริยศ์แหต่งยผดาหศ์พนล้ จากเรสอนจทา
เนบยคนัดเนสซทำรศ์ไดข้สรรินชภีวริตแลข้ว บรุตรของเขทำเอวริลเมโรดนักกป็ขร นทึ ครองรทำชบนัลลนังกศ์แหตงบทำบริ
โลน (ชสที่อ เอวริลเมโรดนัก หมทำยควทำมวตทำ ชทำยหรสอทหทำรแหตงเมโรดนัก พระตตทำงดข้ทำวองคศ์หนทึงที่ ของบทำบริ
โลน) บทำงคนคริดวตทำเขทำเปป็นคนเดภียวกนันกนับเบลชนัสซทำรศ์ บทำงทภีเยโฮยทำคภีนไดข้กลนับใจใหมตอยตทำงแทข้จรริง
และพระเจข้ทำดข้วยพระเมตตทำจทึงทรงทททำงทำนในใจผยข้ครอบครองคนใหมตนร ภีแหตงบทำบริโลนเพสที่อแสดง
ควทำมกรรุณทำตตอเขทำ อทำจเปป็นไดข้เชตนกนันวตทำดทำเนภียล ผยข้ซทึที่งตอนนภีรมภีตททำแหนตงสยงในบทำบริโลนแลข้ว มภีอริทธริ
พลตตอเบลชนัสซทำรศ์เพสที่อแสดงควทำมเมตตทำตตอกษนัตรริยศ์ยริวผยข้นตทำสงสทำรองคศ์นร ภี อยตทำงไรกป็ตทำม ประเพณภี
ของยริวกป็เชสที่อวตทำเบลชนัสซทำรศ์ถยกจททำครุกชนัวที่ ระยะหนทึที่งโดยเนบยคดนั เนสซทำรศ์บริดทำของเขทำและไดข้รจยข้ นักกนับเย
โฮยทำคภีนในครุก พอไดข้ขร ทึนครองรทำชบนัลลนังกศ์ เบลชนัสซทำรศ์จทึงแสดงควทำมกรรุณทำตตอเขทำ
28 พระองคศ์ตรนัสดล้วยคทาอต่อนหวานแกต่ทต่าน และใหล้นนัที่งสผ งกวต่าบรรดาททที่นนัที่งของกษนัตรริยทศ์ ทที่อยผต่
ในบาบริโลนกนับพระองคศ์ 29 เยโฮยาคทนจจึงไดล้ถอดเครสที่องแตต่งกายของนนักโทษออก และไดล้รนับ
ประทานททที่โตต๊ะเสวยของกษนัตรริยเศ์ ปกนปกตริทกร วนันตลอดชทวริต 30 สต่วนงบประมาณททที่ใหล้นนนัสิ้ กกไดล้รนับ

พระราชทานจากกษนัตรริยศ์ตามความตล้องการรายวนันอยผเต่ สมอตลอดเมสที่อทต่านมทชทวริตอยผต่ เยโฮยทำคภีนจทึง
ไดข้รนับกทำรยกชยขร ทึนสยตตททำแหนตงทภีที่เหมทำะสมกนับกทำรเปป็นเชสรอพระวงศศ์ของเขทำในบทำบริโลน ทภีที่นนันที่ เขทำ
จททำเรริญขทึรนจนถทึงวนันสรุดทข้ทำยแหตงชภีวริตของเขทำ พระเจข้ทำทรงเปภีที่ยมพระเมตตทำตตอเขทำ ดนังนนัรนหนนังสสอ
พงศศ์กษนัตรริยจศ์ ทึงจบลงอยตทำงหข้วนๆ กษนัตรริยศ์ยดย ทำหศ์องคศ์สรุดทข้ทำยทภีมที่ ภีชภีวริตอยยเต ปป็นขข้ทำรทำชบรริพทำรคนหนทึที่ง
อยยใต นประชทำชทำตริหนทึที่งทภีที่เปป็นคนตตทำงชทำตริ อริสรทำเอลและยยดทำหศ์จะเปป็นเชตนนนัรนอยยตต ตอไปจนกระทนังที่ ปภี
1948 แมข้ชนสต วนนข้อยแหตงยยดทำหศ์จะกลนับมทำภทำยใตข้เอสรทำและเนหะมภียศ์กตป็ ทำม

