
หน้า 701พงศ์กษัตริย์ ฉบับที�หนึ�ง
ดาวิดทรงพระชรา

1
กษัตริ ย์ดาวิดมีพระชนมายุ
และทรงพระชรามากแล้ว แม้

เขาจะห่มผ้าให้พระองค์มากกยั็ง
ไม่อบอุ่น
2 เพราะฉะนั- นบรรดาข้ าราช-
การของพระองค์จึงกราบทูลว่า
"ขอเสาะหาหญิงสาวพรหมจารี
มาถวายกษัตริย์ เจ้านายของข้า
พระองค์ และขอให้เธออยู่งาน
เฉพาะพระพักตร์พระองค์ และ
ดูแลพระองค์ ให้เธอนอนใน
พระทรวงของพระองค์ เพื� อ
กษัตริย์เจ้านายของข้าพระองค์
จะได้ทรงอบอุ่น"
3 เขาจึ งได้ แสวงหานางสาวที�
สวยงามตลอดดินแดนอิสราเอล
ได้พบนางสาวอาบีชากหญิงชาว
ชูเนม จึงได้นาํเธอมาเฝ้ากษัตริย์
4หญิงสาวคนนั-นงามยิ�งนัก เธอ
ได้ดูแลกษัตริย์และอยู่ปรนนิบัติ
พระองค์ แต่กษัตริย์หาทรงร่วม
กับเธอไม่

อาโดนียาหว์างแผนการ
ใหต้นเองเป็นกษตัริย์

5ฝ่ายอาโดนียาห์ โอรสของพระ
นางฮักกีทได้ยกตัวเองขึ- นกล่าว
ว่า "เราเองจะเป็นกษัตริย์" และ
ท่านได้เตรียมรถรบและพลม้า
กั บพลวิ� งนาํหน้ าห้ าสิ บคนไว้
เพื�อตนเอง

6พระราชบิดาของท่านก็ไม่เคย
ขัดใจท่านด้วยถามว่า "ทาํไมเจ้า
กระทาํเช่นนี- เช่นนั- น" ท่านเป็น
ชายงามด้วย ท่านเกิดมาถัดอับ-
ซาโลม
7ท่านได้ปรึกษากับโยอาบบุตร
ชายนางเศรุยาห์และกับอาบียา-
ธาร์ปุโรหิต เขาทั-งสองกต็ิดตาม
และช่วยเหลืออาโดนียาห์
8แต่ศาโดกปุโรหิต และเบไน-
ยาห์บุตรชายเยโฮยาดา และนา-
ธันผู้พยากรณ์กับชิเมอีและเรอี
และพวกทแกล้วทหารของดาวิด
มิได้อยู่ฝ่ายอาโดนียาห์
9อาโดนียาห์ได้ถวายแกะ วัว
และสัตว์อ้วนพีเป็นเครื� องบูชา
ณ ศิลาแห่งโศเฮเลทซึ�งอยู่ข้างๆ
เอนโรเกล และท่านได้เชิญพี�
น้องทั-งสิ- นของท่าน คือราชโอรส
ของกษัตริย์ และประชาชนทั- ง
สิ- นแห่งยูดาห์ที� เป็นข้าราชการ
ของกษัตริย์
10 แต่ ท่ านมิ ได้ เชิ ญนาธั นผู้
พยากรณ์ หรือเบไนยาห์ หรือ
พวกทแกล้วทหาร หรือซาโล-
มอนอนุชาของท่าน

นาธนักบัพระนางบทัเชบา
วางแผนการ

11 แล้วนาธันก็ทูลพระนางบัท-
เชบาพระชนนีของซาโลมอนว่า
"พระองค์ไม่ทรงได้ ยินหรือว่า

(E) E พศด GH:E (H) ยชว EJ:EK; E ซมอ GK:M; E พกษ G:EN (O) G ซมอ H:M; EO:E
(P) G ซมอ H:H-M; E พศด H:G (N) G ซมอ GQ:GO (K) G ซมอ K:EK; GE:E; GH:K
(J) ยชว EO:N; EK:EP; G ซมอ EN:EN (EQ) G ซมอ EG:GM (EE) G ซมอ H:M
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หน้า 702

อาโดนียาห์ โอรสของพระนาง
ฮักกีทได้ทรงราชย์แล้ว และดา-
วิดเจ้านายของข้าพระองค์ก็มิได้
ทรงทราบเรื�อง
12 เพราะฉะนั- นบัดนี- ขอข้าพระ
องค์ถวายคาํปรึกษา เพื� อพระ
องค์จะได้ทรงช่วยชีวิตของพระ
องค์และชีวิตของซาโลมอนโอรส
ของพระองค์ไว้
13 ขอเสด็จเข้าเฝ้ากษัตริย์ดา-
วิดและกราบทูลพระองค์ว่า  `โอ
กษัตริ ย์ เจ้ านายของหม่อมฉัน
พระองค์ได้ทรงปฏิญาณกับสาว
ใช้ของพระองค์ไว้มิ ใช่หรือว่า
"ซาโลมอนบุตรของเจ้าจะครอง
สมบัติต่อจากเราแน่นอน และ
จะนั� งบนบัลลังก์ของเรา" มิใช่
หรือ ไฉนอาโดนียาห์จึงทรง
ครองเล่าเพคะ'
14 ดูเถิด ขณะที�พระองค์กราบ
ทูลกษัตริย์อยู่ ข้าพระองค์จะ
ตามเข้าไปเฝ้า และสนับสนุน
พระเสาวนีย์ของพระองค์"
15 แล้วพระนางบัทเชบาก็เข้ า
ไปเฝ้ ากษัตริ ย์ ที� ห้ องบรรทม
กษัตริย์ทรงพระชรามาก และ
อาบี ชากชาวชู เนมก็กาํ ลั งอยู่
ปรนนิบัติกษัตริย์
16 เมื� อพระนางบัทเชบากราบ
ถวายบังคมกษัตริย์แล้ว กษัตริย์
ก็ตรัสถามว่า "เจ้าประสงค์สิ� ง
ใด"

17 พระนางทูลพระองค์ว่า "ข้า
แต่เจ้านายของข้าพระองค์ พระ
องค์ได้ทรงปฏิญาณในพระนาม
ของพระเยโฮวาห์พระเจ้ าของ
พระองค์ต่อสาวใช้ของพระองค์
ว่า `ซาโลมอนบุตรของเจ้าจะ
ครองสมบัติ ต่อจากเราแน่นอน
และเขาจะนั�งบนบัลลังก์ของเรา'
18 ดูเถิด บัดนี- อาโดนียาห์ทรง
ราชย์แล้ว แม้ว่าพระองค์คือ
กษัตริย์เจ้านายของหม่อมฉันก็
หาทรงทราบไม่
19 เธอได้ถวายวัว สัตว์อ้วนพี
และแกะเป็นอันมาก และได้เชิญ
บรรดาโอรสของกษัตริย์ กับอา-
บียาธาร์ปุโรหิต กับโยอาบผู้
บัญชาการกองทัพ แต่ซาโลมอน
ผู้รับใช้ของพระองค์ เธอหาได้
เชิญไม่
20 โอ ข้าแต่กษัตริย์เจ้านายของ
หม่อมฉัน อิสราเอลทั-งสิ- นกเ็พ่ง
ดูพระองค์ เพื�อพระองค์จะตรัส
แก่เขาว่า จะทรงให้ผู้ ใดนั� งบน
บัลลังก์ของกษัตริย์เจ้านายของ
หม่อมฉันแทนพระองค์
21 มิฉะนั-นจะเป็นดังนี-  คือเมื�อ
กษัตริ ย์ เจ้ านายของหม่อมฉัน
ล่วงลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของ
พระองค์แล้ว หม่อมฉันและซา-
โลมอนบุตรของหม่อมฉันก็จะ
ตกเป็นฝ่ายผิด"
22 ดูเถิด ขณะเมื�อพระนางกาํ-

E พงศ์กษัตริย์ E

(EH) E พกษ E:HQ; E พศด GG:J-EH
(EN) E พกษ E:EH, HQ (EJ) E พกษ E:N-J, GO
(GE) พบญ HE:EP; G ซมอ N:EG; E พกษ G:EQ
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ลังกราบทูลกษัตริย์อยู่ นาธันผู้
พยากรณ์กเ็ข้ามา
23 เขาทั- งหลายจึ งกราบทู ล
กษัตริย์ว่า "ดูเถิด นาธันผู้พยา-
กรณ์" เมื� อนาธันเข้ามาต่อพระ
พักตร์กษัตริย์ เขาก็ซบหน้าลง
ถึงพื- นถวายคาํนับกษัตริย์
24 และนาธันกราบทูลว่า "โอ
ข้าแต่กษัตริย์เจ้านายของข้าพระ
องค์ พระองค์รับสั� งไว้หรือว่า
`อาโดนียาห์จะครองต่อจากเรา
และจะนั�งบนบัลลังก์ของเรา'
25 เพราะวันนี- เธอได้ลงไปถวาย
วัว สัตว์อ้วนพีและแกะเป็นอัน
มาก และได้เชื- อเชิญบรรดาโอ-
รสของกษัตริย์ ทั- งผู้ บัญชาการ
กองทัพ และอาบียาธาร์ปุโรหิต
และดูเถิด เขาทั-งหลายกาํลังกิน
ดื�มต่อหน้าเธอและกล่าวว่า `ขอ
กษั ตริ ย์ อาโดนี ยาห์ ทรงพระ
เจริญ'
26 แต่ส่วนข้าพระองค์ ผู้ รับใช้
ของพระองค์ และศาโดกปุโรหิต
กับเบไนยาห์บุตรชายเยโฮยาดา
และซาโลมอนผู้ รับใช้ของพระ
องค์เธอหาได้เชิญไม่
27 เหตุ การณ์ทั- งนี- บั งเกิ ดขึ- น
โดยกษัตริย์เจ้านายของข้าพระ
องค์หรือ และพระองค์มิได้ตรัส
บอกแก่ ผู้ รับใช้ของพระองค์ว่า
จะทรงให้ผู้ใดนั� งบนบัลลังก์ของ
กษัตริย์เจ้านายของข้าพระองค์

ต่อจากพระองค์"
28 แล้วกษัตริย์ดาวิดตรัสตอบ
ว่า "จงเรียกบัทเชบาให้มาหา
เรา" พระนางก็เสด็จเข้ามาเฝ้า
ต่อพระพักตร์กษัตริย์ และประ-
ทับยืนอยู่ต่อพระพักตร์กษัตริย์
29 แล้วกษัตริย์ทรงปฏิญาณว่า
"พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่
แน่ฉันใด คือพระองค์ผู้ทรงไถ่
ชี วิ ตของเราจากบรรดาความ
ทุกข์ยาก
30 เราได้ปฏิญาณต่อเจ้าในพระ
นามพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่ง
อิสราเอลว่า `ซาโลมอนบุตรของ
เจ้าจะครองสมบัติต่อจากเราแน่
นอน และเธอจะนั� งบนบัลลังก์
ของเราแทนเรา' เรากจ็ะกระทาํ
อย่างนั-นวันนี- แหละ"
31 แล้ วพระนางบัทเชบาก็ซบ
พระพักตร์ลงถึงดินถวายบังคม
กษัตริย์ และกราบทูลว่า "ขอ
กษัตริย์ดาวิดเจ้านายของหม่อม
ฉันจงทรงพระเจริญเป็นนิตย์"
32 กษัตริย์ดาวิดรับสั� งว่า "จง
เรียกศาโดกปุโรหิต และนาธัน
ผู้พยากรณ์ กับเบไนยาห์บุตร
ชายเยโฮยาดามาหาเรา" เขาทั- ง
หลายจึงเข้ามาเฝ้ากษัตริย์
33 และกษัตริ ย์ตรัสสั� งเขาทั- ง
หลายว่า "จงพาข้าราชการของ
เจ้านายของเจ้าไปจัดให้ซาโล-
มอนโอรสของเราขึ- นขี� ล่อของเรา

E พงศ์กษัตริย์ E

(GO) E ซมอ EQ:GM; E พกษ E:J, EJ (GJ) G ซมอ M:J
(HQ) E พกษ E:EH, EN (HE) นหม G:H; ดนล G:M; H:J
(HH) G ซมอ GQ:P; G พศด HG:HQ; HH:EM; อสธ P:K
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และนาํเขาลงไปที�กีโฮน
34 และให้ศาโดกปุโรหิต และ
นาธันผู้ พยากรณ์เจิมตั- งเขาไว้
เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลที�นั�น
แล้วท่านทั-งหลายจงเป่าแตรและ
ประกาศว่า `ขอกษัตริย์ซาโล-
มอนทรงพระเจริญ'
35 แล้วท่านทั- งหลายจงติดตาม
เขาขึ- นมา และเขาจะมานั� งบน
บัลลังก์ของเรา เพราะว่าเขาจะ
ได้เป็นกษัตริย์แทนเรา เราได้
กาํหนดตั- งเขาไว้ให้เป็นผู้ครอบ
ครองเหนืออิสราเอลและเหนือ
ยูดาห์"
36 และเบไนยาห์บุตรชายเยโฮ-
ยาดาได้กราบทูลตอบกษัตริย์ว่า
"เอเมน ขอพระเยโฮวาห์พระเจ้า
แห่งกษัตริย์เจ้านายของข้าพระ
องค์ตรัสดังนั-นเทอญ
37 พระเยโฮวาห์ได้ทรงสถิตกับ
กษัตริย์เจ้านายของข้าพระองค์
มาแล้วฉันใด ก็ขอทรงสถิตกับ
ซาโลมอนฉันนั- น และขอทรง
กระทาํให้พระที�นั� งของพระองค์
ใหญ่ยิ�งกว่าพระที�นั�งของกษัตริย์
ดาวิดเจ้านายของข้าพระองค์"
38 ดังนั- นศาโดกปุโรหิต นาธัน
ผู้พยากรณ์ และเบไนยาห์บุตร
ชายเยโฮยาดา และคนเคเรธีกับ
คนเปเลทได้ลงไปจัดให้ซาโล-
มอนประทับบนล่อพระที�นั� งของ
กษัตริย์ดาวิดและได้นาํท่านมา

ถึงกีโฮน
การเจิมตั! งซาโลมอนไวที้%กีโฮน
39 แล้วศาโดกปุโรหิตได้นาํเขา
สัตว์ที�บรรจุนํ-ามันมาจากพลับ-
พลา และเจิมตั- งซาโลมอนไว้
และเขาทั- งหลายก็เป่าแตร และ
ประชาชนทั- งปวงกล่าวว่า "ขอ
กษั ต ริ ย์ ซ าโลมอนทรงพระ
เจริญ"
40 และประชาชนทั- งปวงก็ตาม
เสด็จไปเป่าปี� และเปรมปรีดิV ด้วย
ความชื� นบานยิ� งนัก แผ่นดินก็
แยกด้วยเสียงของเขาทั-งหลาย

แผนการของอาโดนียาห์
พ่ายแพ้

41 อาโดนียาห์และบรรดาแขกที�
อยู่กับท่านเมื�อรับประทานเสร็จ
แล้วก็ได้ยินเสียงนั- น และเมื� อ
โยอาบได้ยินเสียงแตรก็พูดว่า
"เสี ยงอึ กทึกครึกโครมนี- ที� ใน
กรุงหมายความว่ากระไร"
42 ขณะที�เขากาํลังพูดอยู่ ดูเถิด
โยนาธานบุตรชายอาบียาธาร์ปุ-
โรหิตก็มาถึง และอาโดนียาห์ก็
กล่าวว่า "เข้ามาเถิด เพราะเจ้า
เป็นคนมีกาํลังมากจึงนาํ ข่าวดี
มา"
43 โยนาธานกราบเรียนอาโดนี-
ยาห์ว่า "หามิได้ เพราะกษัตริย์
ดาวิดเจ้านายของเราทั- งปวงได้
ทรงกระทาํ ให้ ซาโลมอนเป็ น
กษัตริย์

E พงศ์กษัตริย์ E

(HM) E ซมอ EQ:E; EP:H, EG; G ซมอ G:M; O:H; EO:EQ; E พกษ EJ:EP (HP) ยรม GK:P
(HN) ยชว E:O, EN; E ซมอ GQ:EH; E พกษ E:MN (HK) G ซมอ K:EK; GQ:N; GH:GQ-GH
(HJ) อพย HQ:GH, GO, HG; E ซมอ EQ:GM; E พศด GJ:GG (MG) G ซมอ EN:EN, GQ
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44 และกษัตริย์ได้รับสั� งให้ศา-
โดกปุโรหิต นาธันผู้พยากรณ์
และเบไนยาห์บุตรชายเยโฮยาดา
กับคนเคเรธีและคนเปเลทตาม
ซาโลมอนไป และเขาทั-งหลายก็
ได้ จัดให้ซาโลมอนประทับบน
ล่อพระที�นั�งของกษัตริย์
45 และศาโดกปุโรหิต กับนาธัน
ผู้พยากรณ์ได้เจิมตั- งท่านไว้ให้
เป็นกษัตริย์ ณ กีโฮน และเขา
ทั- งหลายก็ขึ- นมาจากที� นั� นด้วย
ความเปรมปรีดิV  เพราะฉะนั-นใน
กรุงจึงอึกทึกครึกโครม นี� เป็น
เสียงที�ท่านทั-งหลายได้ยิน
46 ซาโลมอนได้ทรงประทับบน
พระราชบัลลังก์ด้วย
47 ยิ�งกว่านั- นอีกบรรดาข้าราช-
การของกษัตริ ย์ก็ เข้ าไปถวาย
พระพรแด่กษัตริย์ดาวิดเจ้านาย
ของเราว่า `ขอพระเจ้าทรงกระ-
ทาํ ให้ พระนามของซาโลมอน
บันลื อไปยิ� งกว่ าพระนามของ
พระองค์ และขอทรงกระทาํให้
บัลลั งก์ ของซาโลมอนใหญ่ยิ� ง
กว่าบัลลังก์ของพระองค์' แล้ว
กษัตริย์กท็รงโน้มพระกายลงบน
แท่นที�บรรทม
48 และกษัตริ ย์ ก็ตรั สด้ วยว่ า
`สาธุการแด่พระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของอิสราเอล ผู้ได้ทรงประ-
ทานให้ มี คนหนึ� งนั� งบนบั ล-
ลังก์ของเราในวันนี-  ด้วยตาของ

เราเองได้เห็นแล้ว'"
49 แล้วบรรดาแขกทั- งปวงของ
อาโดนียาห์ก็กลัว และลุกขึ- น
ต่างคนต่างไปตามทางของตน
50 ฝ่ายอาโดนียาห์ก็กลัวซาโล-
มอน จึงลุกขึ- นไปจับเชิงงอนของ
แท่นบูชา
51 มีคนไปกราบทูลซาโลมอนว่า
"ดูเถิด อาโดนียาห์กลัวกษัตริย์
ซาโลมอน เพราะดูเถิด เธอจับ
เชิงงอนที� แท่นบูชาอยู่กล่าวว่า
`ขอกษัตริ ย์ซาโลมอนได้ปฏิ-
ญาณแก่ข้าพเจ้าในวันนี- ว่า พระ
องค์จะไม่ประหารผู้ รับใช้ของ
พระองค์เสียด้วยดาบ'"
52 และซาโลมอนตรัสว่า "ถ้าแม้
เขาสาํแดงตัวได้ว่าเป็นคนที� สม
ควร ผมสักเส้นเดียวของเขาจะ
ไม่ตกลงยังพื- นดิน แต่ถ้าพบ
ความชั�วอยู่ในตัวเขา เขาจะต้อง
ถึงแก่ความตาย"
53 กษัตริย์ซาโลมอนตรัสสั� งให้
คนไปนาํท่านลงมาจากแท่นบูชา
และท่านกม็ากราบลงต่อกษัตริย์
ซาโลมอน และซาโลมอนตรัสแก่
ท่านว่า "จงกลับไปวังของท่าน
เถิด"

ดาวิดสั %งสอนซาโลมอน

2
เมื� อเวลาที� ดาวิดจะสิ- นพระ
ชนม์ใกล้เข้ามา พระองค์

ทรงกาํ ชั บซาโลมอนราชโอรส
ของพระองค์ว่า

E พงศ์กษัตริย์ E, G

(MP) E พกษ G:EG; E พศด GJ:GH (MN) ปฐก MN:HE; E พกษ E:HN
(MK) G ซมอ N:EG; E พกษ H:P; สดด EHG:EE-EG (OQ) อพย GN:G; E พกษ G:GK
(OG) E ซมอ EM:MO; G ซมอ EM:EE; กจ GN:HM (E) ปฐก MN:GJ; พบญ HE:EM
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2 "เรากาํลั งจะเป็นไปตามทาง
ของโลกแล้ว จงเข้มแขง็และสาํ-
แดงตัวของเจ้าให้เป็นลูกผู้ชาย
3และจงรักษาพระบัญชากาํชับ
ของพระเยโฮวาห์พระเจ้ าของ
เจ้า คือดาํเนินในบรรดาพระ
มรรคาของพระองค์ และรักษา
กฎเกณฑ์ของพระองค์ พระ
บัญญัติของพระองค์ คาํตัดสิน
ของพระองค์ และพระโอวาท
ของพระองค์ ดังที�ได้จารึกไว้ใน
พระราชบัญญัติของโมเสส เพื�อ
เจ้าจะได้จาํเริญในบรรดาการซึ� ง
เจ้าได้กระทาํ และในที�ใดๆที�เจ้า
ไป
4เพื� อพระเยโฮวาห์จะได้รักษา
พระวจนะของพระองค์ ซึ� งพระ
องค์ตรัสเกี� ยวกับเราว่า `ถ้าลูก
หลานทั- งหลายของเจ้าระมัดระ-
วังในวิถีทางทั-งหลายของเขา ที�
จะดาํเนินต่อหน้าเราด้วยความ
จริ งอย่ างสุ ดจิตสุ ดใจของเขา
(พระองค์ตรัสว่า) ราชวงศ์จะไม่
ขาดชายที� จะนั� งบนบัลลังก์ของ
อิสราเอล'
5ยิ�งกว่านั-นอีก เจ้ากรู้็อยู่แล้วว่า
โยอาบบุตรนางเศรุยาห์ได้กระ-
ทาํอะไรแก่เรา คือว่าเขาได้กระ-
ทาํประการใดแก่ผู้บัญชาการทั- ง
สองแห่งกองทัพของอิสราเอล
คือกระทาํแก่อับเนอร์บุตรเนอร์
และแก่อามาสาบุตรเยเธอร์ที�

โยอาบได้ฆ่าเสีย ทาํให้โลหิตที�
ตกในยามสงครามไหลในยาม
สันติ และวางโลหิตที�ตกในยาม
สงครามลงบนรัดประคดที� เอว
ของเขา และลงบนรองเท้าของ
เขา
6 เพราะฉะนั- นเจ้าจงกระทาํให้
เหมาะสมตามปั ญญาของเจ้ า
อย่าปล่อยให้ศีรษะหงอกของเขา
ลงไปสู่แดนคนตายอย่างสันติ
7แต่จงปฏิบัติ ด้ วยความเมต-
ตาต่ อบุ ตรชายทั- งหลายของ
บารซิลลัยคนกิเลอาด จงยอมให้
เขาอยู่ในหมู่คนที�รับประทานอยู่
ที� โต๊ะของเจ้า เพราะว่าเมื� อเรา
หนีจากอับซาโลมพี� ชายของเจ้า
นั-น เขาทั-งหลายได้มาพบกับเรา
ด้วยความเมตตาดังนั-นแหละ
8และดูเถิด มีชิเมอีบุตรเก-รา
คนเบนยามินจากบ้านบาฮูริมอยู่
กับเจ้าด้วย เขาเป็นผู้ด่าเราอย่าง
น่าสลดใจในวันที� เราเดินไปยัง
มาหะนาอิม แต่เขามาต้อนรับ
เราที�แม่นํ-าจอร์แดน และเราจึง
ได้ปฏิญาณต่อเขาในพระนาม
พระเยโฮวาห์ว่า `เราจะไม่ประ-
หารชีวิตเจ้าด้วยดาบ'
9 เพราะฉะนั- นบัดนี- เจ้าอย่าถือ
ว่าเขาไม่มีความผิด เพราะเจ้า
เป็นคนมีปัญญา เจ้าจะทราบว่า
ควรจะกระทาํประการใดแก่เขา
และเจ้าจงนาํศีรษะหงอกของเขา

E พงศ์กษัตริย์ G

(G) พบญ EN:EJ-GQ; ยชว GH:EM; E พศด GG:EH (H) พบญ GJ:J; ยชว E:N
(M) G ซมอ N:EG-EH, GO; E พกษ K:EO (O) G ซมอ H:GN, HJ (P) E พกษ G:J
(N) G ซมอ J:N, EQ; EN:EN-EJ (K) G ซมอ EP:O-EH; EJ:EK (J) ปฐก MG:HK; MM:HE
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ลงไปสู่ แดนคนตายพร้ อมกั บ
โลหิต"

ดาวิดสิ! นพระชนม์
ซาโลมอนขึ! นครองราชย์
(E พศด GJ:GH-HQ)

10 แล้วดาวิดก็บรรทมหลับไป
อยู่ กับบรรพบุรุษของพระองค์
และเขาก็ฝั งพระศพไว้ในนคร
ดาวิด
11 และเวลาที� ดาวิดทรงครอบ
ครองอยู่เหนืออิสราเอลนั- นเป็น
สี�สิบปี พระองค์ทรงครอบครอง
ในเฮโบรนเจ็ดปี และพระองค์
ทรงครอบครองในกรุงเยรูซา-
เลม็สามสิบสามปี
12 ดั งนั- นแหละซาโลมอนจึ ง
ประทับบนพระที� นั� งของดาวิด
ราชบิดาของพระองค์ และราช
อาณาจักรของพระองค์ก็ดาํรง
มั�นคงอยู่

อาโดนียาหถู์กประหารชีวิต
13 แล้วอาโดนียาห์ โอรสของ
พระนางฮักกี ทได้ เข้ าเฝ้ าพระ
นางบัทเชบาพระชนนีของซาโล-
มอน พระนางมีพระเสาวนีย์ว่า
"เจ้ามาอย่างสันติหรือ" ท่านทูล
ว่า "อย่างสันติขอรับกระหม่อม"
14 แล้วท่านทูลว่า "เกล้ากระ-
หม่อมมีเรื� องที� จะทูลพระองค์"
พระนางมีพระเสาวนีย์ว่า "จง
พูดไปเถิด"
15 ท่านจึงทูลว่า "พระองค์ทรง

ทราบแล้วว่า ราชอาณาจักรนั- น
เป็นของกระหม่อม และว่าบรร-
ดาชนอิสราเอลทั- งสิ- นก็หมายใจ
ว่า กระหม่อมจะได้ครอบครอง
อย่างไรกด็ี ราชอาณาจักรกก็ลับ
กลายมาเป็นของพระอนุชาของ
กระหม่อม ด้วยราชอาณาจักร
เป็นของเธอจากพระเยโฮวาห์
16 บัดนี-  กระหม่อมทูลขอแต่
ประการเดียว ขอพระองค์อย่า
ได้ปฏิเสธเลย" พระนางมีพระ
เสาวนีย์ต่อเธอว่า "จงพูดไป
เถิด"
17 และท่านทูลว่า "ขอพระองค์
ทูลกษัตริย์ซาโลมอน (ท่านคง
ไม่ปฏิเสธพระองค์) คือทูลขอ
อาบีชากชาวชูเนมให้เป็นชายา
ของกระหม่อม"
18 พระนางบัทเชบามีพระเสา-
วนีย์ว่า "ดีแล้ว เราจะทูลกษัตริย์
แทนเจ้า"
19 พระนางบัทเชบาจึงเข้าเฝ้า
กษัตริย์ซาโลมอน เพื� อทูลพระ
องค์ให้อาโดนียาห์ และกษัตริย์
ทรงลุกขึ- นต้อนรับพระนาง และ
ทรงคาํนับพระนาง แล้วก็เสด็จ
ประทับบนพระที� นั� งของพระ
องค์ รับสั� งให้นาํพระเก้าอี- มา
ถวายพระชนนี พระนางก็เสด็จ
ประทับที�เบื- องขวาของพระองค์
20 แล้วพระนางทูลว่า "แม่จะขอ
จากเธอสักประการหนึ�ง ขออย่า

E พงศ์กษัตริย์ G

(EQ) G ซมอ O:N; E พกษ E:GE; H:E; กจ G:GJ (EE) G ซมอ O:M-O; E พศด H:M; GJ:GP
(EG) E พกษ E:MP; G:MP; E พศด GJ:GH; G พศด E:E (EH) E ซมอ EP:M-O
(EO) E พกษ E:EE, EK; E พศด GG:J-EQ (EN) E พกษ E:H-M (EJ) อพย GQ:EG
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ปฏิเสธแม่เลย" และกษัตริย์ทูล
พระนางว่า "ขอมาเถิด ผมจะไม่
ปฏิเสธเสดจ็แม่"
21 พระนางทูลว่า "ขอยกอาบี-
ชากชาวชูเนมให้กับอาโดนียาห์
เชษฐาของเธอให้เป็นชายาเถิด"
22 กษัตริย์ซาโลมอนตรัสตอบ
พระชนนีของพระองค์ว่า "ไฉน
เสดจ็แม่จึงขออาบีชากชาวชูเนม
ให้แก่อาโดนียาห์เล่า น่าจะ
ขอราชอาณาจักรให้เขาเสียด้วย
เพราะเขาเป็นพระเชษฐาของผม
และฝ่ายเขามีอาบียาธาร์ปุโรหิต
และโยอาบบุตรนางเศรุยาห์"
23 แล้ วกษัตริ ย์ซาโลมอนทรง
ปฏิญาณในพระนามของพระเย-
โฮวาห์ว่า "ถ้าถ้อยคาํนี- ไม่เป็น
เหตุให้อาโดนียาห์เสียชีวิตของ
เขาแล้ว กข็อพระเจ้าทรงลงโทษ
ผมและให้หนักยิ�งกว่า
24 เพราะฉะนั-นบัดนี- พระเยโฮ-
วาห์ทรงพระชนม์อยู่ แน่ฉันใด
พระองค์ ผู้ ทรงสถาปนาผมไว้
และตั- งผมไว้บนบัลลังก์ของดา-
วิดราชบิดาของผม และทรงตั- ง
ไว้เป็นราชวงศ์ ดังที�พระองค์
ทรงสัญญาไว้ อาโดนียาห์จะต้อง
ตายในวันนี- ฉันนั-น"
25 ดังนั- นกษัตริย์ซาโลมอนจึง
รับสั� งใช้ เบไนยาห์บุตรชายเย-
โฮยาดา เขาก็ไปประหารชีวิต
อาโดนียาห์เสีย และท่านกต็าย

 อาบียาธารถู์กไล่ออก
จากหนา้ที%ปุโรหิต

26 ส่วนอาบียาธาร์ ปุ โรหิตนั- น
กษัตริย์รับสั�งว่า "จงไปอยู่ที�อา-
นาโธท ไปสู่ไร่นาของเจ้า เพราะ
เจ้าสมควรที�จะตาย แต่ในเวลา
นี- เราจะไม่ ประหารชี วิ ตเ จ้ า
เพราะว่ าเจ้ าหามหีบขององค์
พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าไปข้างหน้า
ดาวิดราชบิดาของเราและเพราะ
เจ้าได้ เข้ าส่วนในบรรดาความ
ทุกข์ใจของราชบิดาเรา"
27 ซาโลมอนจึงทรงขับไล่อาบี-
ยาธาร์เสียจากหน้าที� ปุโรหิตของ
พระเยโฮวาห์ กระทาํให้สาํเร็จ
ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์
ซึ� งพระองค์ตรัสเกี� ยวกั บวงศ์
วานของเอลีที�เมืองชีโลห์

โยอาบถูกประหารชีวิต
เพราะท่านฆ่าอบัเนอร์

28 เมื� อข่าวนี- ทราบไปถึงโยอาบ
เพราะแม้ ว่าโยอาบมิ ได้สนับ-
สนุนอับซาโลม ท่านได้สนับ-
สนุนอาโดนียาห์ โยอาบกห็นีไป
ที� พลั บพลาของพระเยโฮวาห์
และจับเชิงงอนแท่นบูชาไว้
29 เมื�อมีคนไปกราบทูลกษัตริย์
ซาโลมอนว่า "โยอาบได้หนีไปที�
พลับพลาของพระเยโฮวาห์ และ
ดูเถิด เขาอยู่ข้างแท่นบูชานั- น"
ซาโลมอนรับสั� งเบไนยาห์ บุตร
ชายเยโฮยาดาตรัสว่า "จงไป

E พงศ์กษัตริย์ G

(GG) E พกษ E:P-N; G:EO; E พศด H:G, O (GH) นรธ E:EN (GM) G ซมอ N:EE, EH
(GO) G ซมอ K:EK; E พกษ M:M (GP) ยชว GE:EK; E ซมอ GG:GH; GH:P; G ซมอ EO:EM
(GN) E ซมอ G:HE-HO (GK) E พกษ E:N, OQ (GJ) E พกษ G:O-P
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ประหารชีวิตเขาเสีย"
30 เบไนยาห์ก็มายังพลับพลา
ของพระเยโฮวาห์พูดกับท่านว่า
"กษัตริย์มีรับสั� งว่า จงออกมา
เถิด" ท่านตอบว่า "ไม่ออกไป
ข้าจะตายที�นี� " แล้วเบไนยาห์ก็
นาํความไปกราบทูลกษัตริย์อีก
ว่า "โยอาบพูดอย่างนี-  และเขา
ตอบข้าพระองค์อย่างนี- "
31 กษัตริย์ตรัสตอบเขาว่า "จง
กระทาํตามที� เขาบอก จงประ-
หารเขาเสียและฝังเขาไว้ ทั-งนี- จะ
ได้เอาโลหิตไร้ความผิดซึ� งโย-
อาบได้กระทาํให้ไหลนั- นไปเสีย
จากเรา และจากวงศ์วานบิดา
ของเรา
32 พระเยโฮวาห์ทรงทาํให้โลหิต
ของเขากลับมาตกบนศีรษะของ
เขาเอง เพราะว่าเขาได้โจมตีและ
ฆ่าชายสองคนที�ชอบธรรมและดี
กว่าตัวเขาด้วยดาบ โดยที�ดาวิด
ราชบิดาของเราหาทรงทราบไม่
คืออับเนอร์บุตรเนอร์ผู้ บัญชา
การกองทัพของอิสราเอล และ
อามาสาบุตรเยเธอร์ผู้บัญชาการ
กองทัพของยูดาห์
33 ดังนั- นต้องให้โลหิตของเขา
ทั- งสองตกบนศีรษะของโยอาบ
และบนศี รษะเชื- อสายของเขา
เป็นนิตย์ แต่ส่วนดาวิดและเชื- อ
สายของพระองค์ และราชวงศ์
ของพระองค์ และราชบัลลังก์

ของพระองค์จะมีสันติภาพจาก
พระเยโฮวาห์อยู่เป็นนิตย์"
34 แล้วเบไนยาห์บุตรชายเยโฮ-
ยาดาก็ ขึ- นไปประหารชี วิตเขา
เสีย และฝังเขาไว้ในบ้านของเขา
เองซึ�งอยู่ในถิ�นทุรกันดาร

เบไนยาหร์บัตําแหน่งเป็น
แม่ทพั ศาโดกรบัตําแหน่งเป็น

มหาปุโรหิต
35 กษัตริย์ได้ทรงแต่งตั- งเบไน-
ยาห์ บุตรชายเยโฮยาดาเหนื อ
กองทัพแทนโยอาบ และกษัตริย์
ก็ทรงแต่งตั- งศาโดกผู้เป็นปุโร-
หิตไว้ในตาํแหน่งของอาบียาธาร์

ชิเมอีถูกประหารชีวิต
36 แล้ วกษัตริ ย์ ทรงใช้ คนไป
เรียกชิเมอีให้เข้ามาเฝ้า และ
ตรัสกับเขาว่า "ท่านจงสร้างบ้าน
อยู่ ในกรุงเยรูซาเล็มและอาศัย
อยู่ที� นั� น อย่าออกจากที�นั� นไป
ที�ไหนเลย
37 เพราะในวันที� ท่ านออกไป
และข้ามลาํธารขิดโรนนั- น ท่าน
จงรู้ เป็นแน่เถิดว่า ท่านจะต้อง
ตายแน่ แล้วโลหิตของเจ้าจะ
ต้องตกบนศีรษะของเจ้าเอง"
38 และชิ เมอี ทู ลกษั ต ริ ย์ ว่ า
"ที�พระองค์ตรัสนั- นก็ดีแล้ว ผู้
รับใช้ของพระองค์จะกระทาํตาม
ที�กษัตริย์เจ้านายของข้าพระองค์
ตรัสนั-น" ชิเมอีจึงได้อาศัยอยู่ใน
กรุงเยรูซาเลม็เป็นเวลานาน

E พงศ์กษัตริย์ G

(HQ) อพย GE:EM (HE) อพย GE:EM; กดว HO:HH; พบญ EJ:EH; GE:K-J
(HG) ปฐก J:P; วนฉ J:GM, ON (HH) G ซมอ H:GJ; สภษ GO:O (HO) กดว GO:EE-EH
(HP) G ซมอ EP:O-EH; E พกษ G:K (HN) ลนต GQ:J; ยชว G:EJ; G ซมอ E:EP; EO:GH
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39 ต่อมาเมื� อล่วงไปสามปีแล้ว
ทาสสองคนของชิ เมอี ได้หลบ
หนีไปยังอาคีชโอรสของมาอา-
คาห์กษัตริย์เมืองกัท และเมื� อ
เขามาบอกชิเมอีว่า "ดูเถิด ทาส
ของท่านอยู่ในเมืองกัท"
40 ชิเมอีก็ลุกขึ- นผูกอานขี�ลาไป
เฝ้าอาคีชที� เมืองกัทเพื�อเสาะหา
ทาสของตน ชิเมอีได้ไปนาํทาส
ของตนมาจากเมืองกัท
41 และเมื� อมี ผู้กราบทูลซาโล-
มอนว่าชิเมอีได้ไปจากกรุงเยรู-
ซาเล็มถึงเมืองกัท และกลับมา
แล้ว
42 กษัตริย์ก็ทรงใช้ให้เรียกชิ-
เมอี มาเฝ้ าและตรั สกั บเขาว่ า
"เราได้ให้ท่ านปฏิญาณในพระ
นามของพระเยโฮวาห์มิใช่หรือ
และได้ ตั กเตื อนท่ านแล้ วว่ า
`ท่านจงรู้เป็นแน่ว่า ในวันที�ท่าน
ออกไป ไม่ว่าไปที�ใดๆ ท่านจะ
ต้องตายแน่' และท่านกไ็ด้ตอบ
เราว่า `คาํตรัสที� ข้าพระองค์ได้
ยินนั-นกด็ีแล้ว'
43 ทาํไมท่านจึงไม่รักษาคาํปฏิ-
ญาณไว้ต่อพระเยโฮวาห์ และ
รักษาคาํ บัญชาซึ� งเราได้กาํ ชับ
ท่านนั-น"
44 กษั ตริ ย์ ตรั สกั บชิ เมอี ว่ า
"ท่านเองรู้ เรื� องเหตุ ร้ายทั- งสิ- น
ซึ� งอยู่ในใจของท่าน ซึ� งท่านได้
กระทาํต่อดาวิดราชบิดาของเรา

เพราะฉะนั-นพระเยโฮวาห์จะทรง
นาํเหตุร้ายมาสนองเหนือศีรษะ
ของท่านเอง
45 แต่กษัตริ ย์ซาโลมอนจะได้
รับพระพร และพระที�นั� งของ
ดาวิดจะตั- งมั� นคงต่อพระพักตร์
พระเยโฮวาห์อยู่เป็นนิตย์"
46 แล้วกษัตริ ย์ทรงบัญชาเบ-
ไนยาห์บุตรชายเยโฮยาดาและ
เขาก็ออกไปประหารชีวิตชิเมอี
เสีย ดังนั- นราชอาณาจักรก็ตั- ง
มั�นคงอยู่ในพระหัตถ์ของซาโล-
มอน

ซาโลมอนทรงแต่งงาน
กบัราชธิดาของฟาโรห์

3
ซาโลมอนได้ทรงกระทาํให้
เป็นทองแผ่ นเดี ยวกั นกั บ

ฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปต์ โดย
ได้ทรงรับราชธิ ดาของฟาโรห์
และทรงนาํพระนางมาไว้ในนคร
ของดาวิด จนพระองค์ทรงสร้าง
พระราชวังของพระองค์ และ
ทรงสร้างพระนิเวศของพระเย-
โฮวาห์ และกาํแพงรอบกรุงเยรู-
ซาเลม็สาํเรจ็
2อย่างไรก็ตาม ประชาชนได้
ถวายสัตวบูชา ณ ปูชนียสถาน
สูง   เพราะในเวลานั-นยังไม่ได้
สร้างพระนิเวศเพื�อพระนามของ
พระเยโฮวาห์
3ซาโลมอนทรงรักพระเยโฮวาห์
ทรงดาํ เนิ นตามกฎเกณฑ์ ของ

E พงศ์กษัตริย์ G, H

(HJ) E ซมอ GN:G (MM) E ซมอ GO:HJ; G ซมอ EP:O-EH; G พกษ EE:E, EG, EP
(MO) G ซมอ N:EH; สภษ GO:O (MP) E พกษ G:EG; E พศด E:E (E) G ซมอ O:N
(G) ลนต EN:H-O; พบญ EG:G-O, EH-EM; E พกษ EE:N (H) พบญ O:P; E พกษ H:P, EM
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ดาวิดราชบิดาของพระองค์ เว้น
แต่พระองค์ทรงถวายสัตวบูชา
และเผาเครื�องหอม ณ ปูชนีย-
สถานสูง
กษตัริยถ์วายเครื%องสตัวบูชา

ที%เมืองกิเบโอน
(G พศด E:G-P)

4และกษัตริย์เสด็จไปที� เมืองกิ-
เบโอนเพื�อถวายเครื�องสัตวบูชา
ที�นั�น เพราะที�นั�นเป็นมหาปูช-
นียสถานสูง ซาโลมอนทรงถวาย
เครื�องเผาบูชาพันตัวบนแท่นบู-
ชานั-น

ซาโลมอนทูลขอสติปัญญา
(G พศด E:N-EH)

5พระเยโฮวาห์ทรงปรากฏแก่
ซาโลมอนที� เมืองกิ เบโอนเป็น
พระสุบินในกลางคืน และพระ
เจ้าตรัสว่า "เจ้าอยากให้เราให้
อะไรเจ้ากจ็งขอเถิด"
6และซาโลมอนตรัสว่า "พระ
องค์ได้ทรงสาํแดงความเมตตา
ยิ� งใหญ่แก่ดาวิดพระราชบิดาผู้
รับใช้ของพระองค์ เพราะว่า
เสด็จพ่อดาํเนินต่อพระพักตร์
พระองค์ด้วยความจริงและความ
ชอบธรรม ด้วยจิตใจเที� ยงตรง
ต่อพระองค์ และพระองค์ทรง
รักษาความเมตตายิ� งใหญ่นี- ไว้
เพื�อเสด็จพ่อ และได้ทรงประ-
ทานบุตรชายคนหนึ� งแก่ เสด็จ
พ่ อให้ นั� งบนราชบั ลลั งก์ ของ

ท่านในวันนี-
7โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของข้าพระองค์ ถึงแม้ว่าข้า
พระองค์เป็นแต่เด็ก บัดนี- พระ
องค์ทรงกระทาํให้ ผู้ รับใช้ของ
พระองค์เป็นกษัตริย์แทนดาวิด
เสด็จพ่อของข้าพระองค์ ข้า
พระองค์ไม่ทราบว่าจะเข้านอก
ออกในอย่างไรถูก
8และผู้ รับใช้ของพระองค์ก็อยู่
ท่ ามกลางประชาชนของพระ
องค์ ผู้ซึ� งพระองค์ทรงเลือกไว้
เป็นชนชาติใหญ่ ซึ� งจะนับหรือ
คาํนวณประชาชนกไ็ม่ได้
9 เพราะฉะนั- นขอพระองค์ทรง
ประทานความคิดความเข้าใจแก่
ผู้ รับใช้ของพระองค์ เพื� อจะ
วินิจฉัยประชาชนของพระองค์
เพื� อข้าพระองค์จะประจักษ์ใน
ความผิดแผกระหว่างดีและชั� ว
เพราะว่าผู้ ใดเล่าจะสามารถวิ-
นิ จฉัยประชาชนใหญ่ของพระ
องค์นี- ได้"
10 ที� ซาโลมอนทูลขอเช่นนี-  ก็
เป็นที�พอพระทัยองค์พระผู้เป็น
เจ้า
11 พระเจ้าจึงตรัสกับซาโลมอน
ว่า "เพราะเจ้าได้ขอสิ� งนี- และมิ
ได้ขอชีวิตยืนยาว หรือความมั� ง
คั� งหรือชีวิตของบรรดาศัตรูของ
เจ้าเพื� อตัวเจ้าเอง แต่เจ้าขอ
ความเข้าใจเพื� อตัวเจ้าเองเพื� อ

E พงศ์กษัตริย์ H

(M) E พกษ J:G; E พศด EP:HJ; GE:GJ (O) กดว EG:P; E พกษ J:G; EE:J; G พศด E:N
(P) G ซมอ N:K-EN; E พกษ E:MK (N) กดว GN:EN; G ซมอ O:G (K) ปฐก EH:P; EO:O
(J) G ซมอ EM:EN; G พศด E:EQ; สดด NG:E-G; อสย N:EO; ฮบ O:EM (EE) ยก M:H
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ให้ประจักษ์ในการวินิจฉัย
12 ดูเถิด เราจะกระทาํตามคาํ
ของเจ้า ดูเถิด เราให้จิตใจอัน
ประกอบด้วยปัญญาและความ
เข้าใจ เพื� อว่าจะไม่มีใครที� เป็น
อยู่ ก่อนเจ้าเหมือนเจ้า และจะ
ไม่มี ใครที� ขึ- นมาภายหลั งเจ้ า
เหมือนเจ้า
13 เราจะให้สิ� งที� เจ้าไม่ได้ขอแก่
เจ้าด้วย ทั- งความมั� งคั� งและ
เกียรติยศ เพื�อว่าตลอดวันเวลา
ทั- งสิ- นของเจ้า จะไม่มีกษัตริย์
องค์อื�นเปรียบเทียบกับเจ้าได้
14 และถ้าเจ้าจะดาํเนินตามทาง
ของเรา รักษากฎเกณฑ์ของเรา
และบัญญัติของเราดังดาวิดบิดา
ของเจ้าได้ดาํเนินนั-น เรากจ็ะให้
วันเวลาของเจ้ายืนยาว"
15 และซาโลมอนก็ตื� นบรรทม
และดูเถิด เป็นพระสุบิน แล้ว
พระองค์กเ็สด็จมาที�กรุงเยรูซา-
เล็ม และประทับยืนอยู่หน้าหีบ
พันธสัญญาของพระเยโฮวาห์
และถวายเครื� องเผาบู ชาและ
เครื� องสันติบูชา และพระราช
ทานเลี- ยงแก่บรรดาข้าราชการ
ของพระองค์

การพิสูจนส์ติปัญญา
ของซาโลมอน

16 แล้วหญิงแพศยาสองคนมา
เฝ้ากษัตริย์ และยืนอยู่ต่อพระ
พักตร์พระองค์

17 หญิงคนหนึ� งทูลว่า "โอ ข้า
แต่เจ้านายของข้าพระองค์ ข้า
พระองค์และผู้หญิงคนนี- อาศัย
อยู่ในเรือนเดียวกัน และข้าพระ
องค์ก็คลอดบุตรคนหนึ� งขณะที�
นางนั-นอยู่ในเรือน
18 ต่อมา เมื�อข้าพระองค์คลอด
บุตรได้สามวันแล้ว นางคนนี- ก ็
คลอดบุตรด้วย และข้าพระองค์
ทั- งสองอยู่ด้วยกัน ไม่มีผู้ใดอยู่
กับข้าพระองค์ทั- งสองในเรือน
นั-น ข้าพระองค์ทั-งสองนั-นอยู่ใน
เรือนนั-น
19 แล้วบุตรของหญิงคนนี- กต็าย
เสียในกลางคืน ด้วยเขานอนทับ
20 พอเที�ยงคืนนางกล็ุกขึ- น และ
เอาบุตรชายของข้าพระองค์ไป
เสียจากข้างข้าพระองค์ ขณะที�
สาวใช้ของพระองค์หลับอยู่ และ
วางเขาไว้ในอกของเธอ และเธอ
เอาบุตรของเธอที�ตายแล้วนั-นไว้
ในอกของข้าพระองค์
21 เมื� อข้ าพระองค์ ตื� นขึ- นใน
ตอนเช้า เพื� อให้บุตรของข้า
พระองค์กินนม ดูเถิด เขาตาย
เสียแล้ว   แต่เมื�อข้าพระองค์
พินิจดูในตอนเช้า ดูเถิด เด็ก
นั- นไม่ใช่ บุตรชายที� ข้าพระองค์
คลอดมา"
22 แต่ หญิ งอี กคนหนึ� งพูดว่ า
"ไม่ใช่ เดก็ที�เป็น เป็นบุตรชาย
ของฉัน เดก็ที�ตายเป็นบุตรชาย

E พงศ์กษัตริย์ H

(EG) E พกษ M:GJ-HE; O:EG; EQ:GM; ปญจ E:EP; E ยน O:EM-EO
(EH) E พกษ M:GE, GM; EQ:GH; E พศด GJ:EG (EM) E พกษ P:EG; EO:O; สดด JE:EP
(EO) ปฐก MQ:GQ; ME:N; E พกษ K:PO; อสธ E:H; ดนล O:E; มก P:GE (EP) กดว GN:G
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ของเจ้า" หญิงคนที�หนึ� งพูดว่า
"ไม่ใช่  เดก็ที�ตายเป็นบุตรชาย
ของเจ้า และเดก็ที�เป็น เป็นบุตร
ชายของฉัน" เขาทั- งสองพูดกัน
ดังนี- ต่อพระพักตร์กษัตริย์
23 แล้วกษัตริย์ตรัสว่า "คนหนึ�ง
พูดว่า `คนนี- เป็นบุตรชายของ
ฉัน คือเดก็ที�เป็นอยู่ และบุตร
ชายของเจ้าตายเสียแล้ว' และ
อีกคนหนึ� งพูดว่า `ไม่ใช่ แต่
บุ ตรชายของเจ้ าตายเสี ยแล้ ว
และบุตรชายของฉันเป็นคนที�มี
ชีวิต'"
24 และกษัตริย์ตรัสว่า "เอาดาบ
มาให้เราเล่มหนึ� ง" เขาจึงเอา
พระแสงดาบมาไว้ต่อพระพักตร์
กษัตริย์
25 และกษัตริย์ตรัสว่า "จงแบ่ง
เด็กที� มี ชี วิ ตนั- นออกเป็นสอง
ท่อน และให้คนหนึ� งครึ� งหนึ� ง
และอีกคนหนึ�งครึ�งหนึ�ง"
26 แล้วหญิงคนที� บุตรของตน
ยั งมี ชี วิ ตอยู่ นั- นทู ลกษั ตริ ย์
เพราะว่าจิตใจของเธออาลัยใน
บุตรชายของเธอ เธอว่า "โอ ข้า
แต่เจ้านายของข้าพระองค์ ขอ
ทรงมอบเด็กที� มี ชี วิตนั- นให้เขา
ไปและถึงอย่างไรก็ดีอย่าทรงฆ่า
เสีย" แต่หญิงอีกคนหนึ� งว่า
"อย่าให้ฉันเป็นเจ้าของหรือของ
ฉัน ขอทรงแบ่งเถิดเพคะ"
27 แล้วกษัตริย์ตรัสตอบเขาว่า

"จงให้เด็กที�มีชีวิตนั- นแก่คนนั-น
อย่าฆ่าเสียเลย นางเป็นมารดา
ของเดก็นั-น"
28 อิสราเอลทั- งปวงได้ยินเรื� อง
การพิพากษา ซึ� งกษัตริย์ประ-
ทานการพิพากษานั-น และเขาทั-ง
หลายกเ็กรงกลัวกษัตริย์ เพราะ
เขาทั- งหลายประจักษ์ว่า พระ
สติปัญญาของพระเจ้าอยู่ในพระ
องค์ที�จะทรงวินิจฉัย
ขา้ราชการผูใ้หญ่แห่งอิสราเอล

ในอาณาจักรของซาโลมอน

4
กษั ต ริ ย์ ซาโลมอน เ ป็ น
กษัตริย์เหนืออิสราเอลทั- ง

สิ- น
2และคนต่อไปนี- เป็นข้าราชการ
ผู้ใหญ่ของพระองค์คือ อาซาริ-
ยาห์บุตรชายศาโดกเป็นปุโรหิต
3 เอลี โฮเรฟและอาหิยาห์ บุตร
ชายชิชา เป็นราชเลขา เยโฮชา-
ฟัทบุตรชายอาหิลูดเป็นเจ้ากรม
สารบรรณ
4 เบไนยาห์ บุตรชายเยโฮยาดา
เป็นผู้บัญชาการกองทัพ ศาโดก
และอาบียาธาร์เป็นปุโรหิต
5อาซาริยาห์บุตรชายนาธันเป็น
หัวหน้าข้าหลวง ศบุดบุตรชาย
นาธันเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ และ
เป็นพระสหายของกษัตริย์
6อาหิชาร์เป็นเจ้ากรมวัง และ
อาโดนี รัมบุตรชายอับดาเป็นผู้
ควบคุมคนที�ทาํงานโยธา

E พงศ์กษัตริย์ H, M

(GP) ปฐก MH:HQ; อสย MJ:EO; ยรม HE:GQ (GK) E พกษ H:J, EE-EG; ดนล E:EN
(H) G ซมอ K:EP; GQ:GM (M) E พกษ G:GN, HO
(O) G ซมอ K:EK; EO:HN; EP:EP; GQ:GP; E พกษ M:N; E พศด GN:HH (P) E พกษ O:EM
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ขา้หลวงสิบสองคน
เป็นผูจ้ัดหาเสบียงอาหาร

สําหรบักษตัริยสํ์านกั
7 ซาโลมอนทรงมี ข้ าหลวงสิ บ
สองคนอยู่ เหนื ออิ สราเอลทั- ง
ปวง เป็นผู้ จัดหาเสบียงอา-
หารสาํหรับกษัตริย์และสาํหรับ
กษัตริย์สาํนัก ข้าหลวงคนหนึ� ง
จัดหาเสบียงอาหารสาํหรับเดือน
หนึ�งในหนึ�งปี
8 ต่ อไปนี- เ ป็ นชื� อของเขาคื อ
เบนเฮอร์ ประจาํแดนเทือกเขา
เอฟราอิม
9เบนเดเคอร์ ประจาํในมาคาส
และในชาอัลบิม เบธเชเมช และ
เอโลนเบธฮานัน
10 เบนเฮเสด ประจาํในอารุบ-
โบท โสโคห์และแผ่นดินเฮเฟอร์
ทั-งสิ- นขึ- นอยู่กับเขา
11 เบนอาบีนาดับ ประจาํใน
บริเวณโดร์ทั-งหมด เขามีทาฟัท
ธิดาของซาโลมอนเป็นชายา
12 บาอานา บุตรชายอาหิลูด
ประจาํในทาอานาค เมกิดโด
และเบธชานทั- งหมดซึ� งอยู่ ข้าง
ศาเรธานเชิงเมืองยิสเรเอล และ
ตั- งแต่เบธชานถึงอาเบล-เมโฮ-
ลาห์ ไปจนถึ งฝากข้างโน้นของ
โยกเนอัม
13 เบนเกเบอร์ ประจาํในรา-
โมทกิเลอาด เขามีเมืองทั- ง
หลายของยาอี ร์ บุตรชายมนัส-

เสห์ซึ� งอยู่ในกิเลอาด และเขามี
ท้องถิ�นอารโกบ ซึ�งอยู่ในบาชาน
หัวเมืองใหญ่หกสิบหัวเมือง ซึ�ง
มีกาํแพงเมือง และดานทอง
สัมฤทธิV ขึ- นอยู่แก่เขา
14 อาหินาดับ บุตรชายอิดโด
ประจาํในมาหะนาอิม
15 อาหิมาอัส ประจาํในนัฟทาลี
เขาก็เหมือนกันได้บาเสมัทธิดา
ของซาโลมอนเป็นชายา
16 บาอานาบุตรชายหุชัย ประ-
จาํในอาเชอร์และเบอาโลท
17 เยโฮชาฟัทบุตรชายปารูอาห์
ประจาํในอิสสาคาร์
18 ชิเมอีบุตรชายเอลาห์ ประจาํ
ในเบนยามิน
19 เกเบอร์บุตรชายอุรี ประจาํ
ในแผ่นดินกิเลอาด ในแผ่นดิน
ของสิโหนกษัตริย์ของคนอาโม-
ไรต์ และของโอกกษัตริ ย์ แห่ ง
เมืองบาชาน ท่านเป็นข้าหลวง
คนเดียวที�ประจาํในแผ่นดินนั-น
20 คนยูดาห์และคนอิ สราเอล
นั- นมี จาํ นวนมากมายดั งเม็ ด
ทรายชายทะเล เขาทั- งหลายกิน
และดื�มและมีจิตใจเบิกบาน
21 และซาโลมอนทรงปกครอง
เหนือราชอาณาจักรทั- งสิ- น ตั- ง
แต่แม่นํ-าไปจนถึงแผ่นดินฟีลิส-
เตียและถึงพรมแดนอียิปต์ เขา
ทั- งหลายถวายส่วยอากร และ
ปรนนิบัติซาโลมอนตลอดวันเว-

E พงศ์กษัตริย์ M

(EH) กดว HG:ME; พบญ H:M (EO) G ซมอ EO:GN (EP) G ซมอ EO:HG; E พศด GN:HH
(EK) E พกษ E:K (EJ) พบญ H:K-EQ (GQ) ปฐก GG:EN; HG:EG; E พกษ H:K; สดด NG:H
(GE) ปฐก EO:EK; ยชว E:M; G พศด J:GP; สดด PK:GJ; NG:K
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ลาแห่งพระชนม์ชีพของพระองค์
22 เสบียงอาหารสาํหรับซาโล-
มอนในวันหนึ�งนั-น คือยอดแป้ง
สามสิบโคระและแป้งหกสิบโค-
ระ
23 วัวอ้วนสิบตัว วัวจากทุ่งหญ้า
ยี�สิบตัว แกะหนึ�งร้อยตัว นอก
จากนี- มีกวางตัวผู้ เนื- อสมัน อี-
เก้งและไก่อ้วน
24 เพราะพระองค์ ทรงครอบ
ครองเหนือท้องถิ� นทั- งสิ- นฟาก
แม่นํ-า ข้างนี-  ตั- งแต่ทิฟสาห์ถึง
กาซา และทรงครอบครองเหนือ
บรรดากษัตริย์ที� อยู่ฟากแม่นํ-า
ข้างนี-  และพระองค์ทรงมีสันติ
ภาพอยู่ทุกด้านรอบพระองค์
25 ยู ดาห์ และอิ สราเอลก็ อยู่
อย่างปลอดภัย ทุกคนก็นั� งอยู่
ใต้เถาองุ่นและใต้ต้นมะเดื�อของ
ตน ตั- งแต่เมืองดานกระทั� งถึง
เมืองเบเออร์เชบา ตลอดวัน
เวลาของซาโลมอน
26 ซาโลมอนยั งมี คอกขั งม้ า
เดี�ยวอีกสี�หมื�นสาํหรับรถรบของ
พระองค์ และพลม้าหนึ� งหมื� น
สองพันคน
27 และบรรดาข้าหลวงเหล่านั- น
ก็ จั ดเสบียงอาหารส่ งกษัตริ ย์
ซาโลมอน และเพื�อทุกคนที�มา
ยังโต๊ะเสวยของกษัตริ ย์ซาโล-
มอน ต่างกส่็งของตามเดือนของ
ตน เขาทั-งหลายไม่ให้สิ�งหนึ�งสิ�ง

ใดขาดไปเลย
28 ทั- งข้าวบาร์เลย์และฟางข้าว
สาํหรับม้าและม้าอาชาไนย เขา
นาํมายั งสถานที� ของข้ าหลวง
เหล่านั-นตามที� ได้มีรับสั� งแก่ทุก
คน

สติปัญญาของซาโลมอน
29 และพระเจ้ าทรงประทาน
สติ ปัญญาและความเข้ าใจแก่
ซาโลมอนอย่างเหลือประมาณ
ทั- งพระทัยอันกว้างขวางดุจเม็ด
ทรายที�ชายทะเล
30 และสติปัญญาของซาโลมอน
ลํ-ากว่าสติปัญญาทั- งสิ- นของชาว
ตะวันออกและกว่ าบรรดาสติ
ปัญญาของอียิปต์
31 เพราะพระองค์ ทรงมี สติ
ปัญญาฉลาดกว่าคนอื� นทุกคน
ทรงฉลาดกว่าเอธานคนเอสราห์
และเฮมาน คาลโคล์และดารดา
บรรดาบุตรชายของมาโฮล และ
พระนามของพระองค์ก็เลื� องลือ
ไปในทุกประชาชาติที� อยู่ ล้อม
รอบ
32 พระองค์ตรัสสุภาษิตสามพัน
ข้อด้วย และบทเพลงของพระ
องค์มีหนึ�งพันห้าบท
33 พระองค์ตรัสถึงต้นไม้ตั- งแต่
ต้นสนสีดาร์ซึ� งอยู่ในเลบานอน
จนถึ งต้ นหุ สบซึ� งงอกออกมา
จากกาํแพง พระองค์ตรัสถึงสัตว์
ป่าด้วย ทั-งบรรดานก สัตว์เลื- อย

E พงศ์กษัตริย์ M

(GG) นหม O:EK (GM) E พกษ O:M; E พศด GG:J (GO) วนฉ GQ:E; ยรม GH:P; มคา M:M
(GP) พบญ EN:EP; E พกษ EQ:GP; G พศด E:EM (GN) E พกษ M:N (GJ) E พกษ H:EG
(HQ) ปฐก GO:P; อสย EJ:EE-EG (HE) E พกษ H:EG; E พศด G:P (HG) สภษ E:E; EQ:E
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คลานและปลา
34 และคนมาจากชนชาติ ทั- ง
หลายเพื�อฟังสติปัญญาของซา-
โลมอน และมาจากบรรดา
กษัตริย์แห่งแผ่นดินโลก ผู้ ได้
ยินถึงสติปัญญาของพระองค์

ซาโลมอนเตรียมสําหรบั
การสรา้งพระวิหาร
(G พศด G:E-EP)

5
ฝ่ายฮีรามกษัตริย์เมืองไทระ
ได้ส่งข้าราชการของท่านมา

เฝ้าซาโลมอน เมื�อท่านได้ยินว่า
เขาได้ เจิ มตั- งพระองค์ ไว้ เป็น
กษัตริ ย์แทนราชบิดาของพระ
องค์ เพราะฮีรามรักดาวิดอยู่
เสมอ
2และซาโลมอนได้ส่งพระดาํรัส
ไปยังฮีรามว่า
3"ท่านคงทราบอยู่แล้วว่าดาวิด
ราชบิดาของข้าพเจ้าสร้างพระ
นิ เวศสาํหรับพระนามของพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ไม่
ได้ เพราะการสงครามซึ� งอยู่
ล้อมรอบพระองค์ทุกด้าน จน
กว่าพระเยโฮวาห์จะทรงปราบ
เขาเสี ยให้ อยู่ ใต้พระบาทของ
พระองค์
4แต่บัดนี-  พระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของข้าพเจ้าทรงประทานให้
ข้ าพเจ้ าได้ หยุ ดพั กรอบด้ าน
ปฏิปักษ์หรือเหตุร้ายกไ็ม่มี
5ดูเถิด ข้าพเจ้าจึงประสงค์จะ

สร้างพระนิเวศสาํหรับพระนาม
ของพระเยโฮวาห์พระเจ้ าของ
ข้าพเจ้า ดังที�พระเยโฮวาห์ได้
ตรั สไว้ กั บดาวิ ดราชบิ ดาของ
ข้าพเจ้าว่า `บุตรชายของเจ้า ผู้
ซึ� งเราจะตั- งไว้บนบัลลังก์แทน
เจ้า จะสร้างพระนิเวศสาํหรับ
นามของเรา'
6 เพราะฉะนั- นบัดนี- ขอท่านสั� ง
ให้ตัดไม้สนสีดาร์แห่งเลบานอน
เพื�อข้าพเจ้า และข้าราชการของ
ข้ าพเจ้ าจะสมทบกั บพวกข้ า
ราชการของท่าน ข้าพเจ้าจะมอบ
เงินค่าจ้างข้าราชการของท่านแก่
ท่านตามที�ท่านตั- งไว้ เพราะท่าน
คงทราบแล้วว่า ท่ามกลางเรานี-
ไม่มี ผู้ ใดรู้ จักตัดไม้เหมือนชาว
ซีโดน"
7และอยู่มาเมื�อฮีรามได้ยินถ้อย
คาํของซาโลมอน ท่านก็ชื� นชม
ยินดียิ� งนักและว่า "สาธุการแด่
พระเยโฮวาห์ในวันนี-  ผู้ทรง
ประทานบุตรชายที� ฉลาดองค์
หนึ� งแก่ดาวิด ให้อยู่ เหนือชน
ชาติใหญ่นี- "
8และฮีรามก็ใช้คนให้มายังซา-
โลมอนทูลว่า "ข้าพเจ้าได้พิจาร-
ณาสิ� งต่างๆ ซึ� งท่านส่งไปยัง
ข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าพร้อมที�จะ
กระทาํ สิ� งสารพั ดตามที� ท่ าน
ปรารถนาในเรื� องไม้ สนสี ดาร์
และไม้สนสามใบ

E พงศ์กษัตริย์ M, O

(HM) E พกษ EQ:E; G พศด J:E, GH (E) G ซมอ O:EE; E พกษ O:EQ, EK; E พศด EM:E
(G) G พศด G:H (H) E พศด GG:K; GK:G-H (M) E พกษ M:GM; E พศด GG:J
(O) G ซมอ N:EG-EH; E พศด EN:EG; GG:EQ; GK:P; G พศด G:M (P) G พศด G:K, EQ
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9ข้าราชการของข้าพเจ้าจะนาํลง
มาจากเลบานอนถึงทะเล และ
ข้ าพเจ้ าจะผูกแพล่ องมาตาม
ทะเลถึ งที� ที� ท่ านจะกาํหนดให้
และข้าพเจ้าจะให้แก้แพที� นั� น
ขอท่านมารับเอา และขอท่านส่ง
เสบียงอาหารแก่ สาํนั กวั งของ
ข้าพเจ้าก็แล้วกัน เป็นที�พอใจ
ข้าพเจ้าแล้ว"
10 ฮีรามจึงได้จัดส่งไม้สนสีดาร์
และไม้สนสามใบให้แก่ซาโล-
มอนตามที�พระองค์มีพระประ-
สงค์ทุกประการ
11 ฝ่ายซาโลมอนทรงประทาน
ข้าวสาลีให้เป็นอาหารแก่สาํนัก
วังของฮีรามสองหมื� นโคระและ
นํ-ามันบริสุทธิV ยี�สิบโคระ ซาโล-
มอนทรงประทานแก่ฮีรามเป็น
ปีๆไปอย่างนี- แหละ
12 และพระเยโฮวาห์ พระราช
ทานสติปัญญาแก่ซาโลมอน ดัง
ที�พระองค์ทรงสัญญาไว้ และมี
สันติภาพระหว่างฮีรามและซา-
โลมอน และทั-งสองกท็รงกระทาํ
สนธิสัญญากัน

พวกกรรมกร
เพื%อสรา้ง
พระวิหาร

13 กษัตริย์ซาโลมอนทรงเกณฑ์
แรงงานจากชนอิสราเอลทั- งปวง
คนที� ถู กเกณฑ์ แรงนับได้สาม
หมื�นคน

14 และพระองค์ทรงใช้เขาไปยัง
เลบานอน เวรละหนึ� งหมื� นคน
ต่อเดือน เขาจะอยู่ที� เลบานอน
เดือนหนึ� ง และอยู่ บ้านสอง
เดือน และอาโดนีรัมเป็นผู้ บัง
คับบัญชาพวกถูกเกณฑ์แรง
15 ซาโลมอนมีคนขนของหนัก
เจด็หมื�นคน และคนสกัดหินใน
ถิ�นเทือกเขาแปดหมื�นคน
16 นอกจากข้ าราชการผู้ ใหญ่
ของซาโลมอนซึ� งเป็นผู้ดูแลการ
งานนี-  ก็มีอีกสามพันสามร้อย
คนซึ� งเป็นผู้ปกครองดูแลประ-
ชาชนผู้ดาํเนินงาน
17 กษัตริย์ทรงบัญชาและเขาทั- ง
หลายสกั ดก้ อนหิ นใหญ่มี ค่ า
ออกมา เพื� อวางรากฐานของ
พระนิเวศด้วยหินที�แต่งแล้ว
18 ดังนั- นพนักงานก่อสร้างของ
ซาโลมอน และพนักงานก่อสร้าง
ของฮีราม และช่างสลักหินก็
แต่งหินเหล่านั-น และเตรียมตัว
ไม้และหินเพื�อสร้างพระนิเวศ

การเริ%มสรา้งพระวิหาร
(G พศด H:E-G)

6
อยู่มาในปีที� สี� ร้อยแปดสิบ
หลังจากที�ชนอิสราเอลออก

มาจากแผ่นดินอียิปต์ ในปีที�สี�
แห่งการที�ซาโลมอนครอบครอง
อิสราเอล ในเดือนศิฟ ซึ� งเป็น
เดือนที� สอง พระองค์ทรงเริ� ม
สร้างพระนิเวศของพระเยโฮวาห์

E พงศ์กษัตริย์ O, P

(J) อสร H:N; อสค GN:EN; กจ EG:GQ (EE) G พศด G:EQ (EG) E พกษ H:EG
(EM) E พกษ M:P; EG:EK (EO) E พกษ J:GQ-GG; G พศด G:EN-EK
(EP) E พกษ J:GH (EN) E พกษ P:N; E พศด GG:G (E) G พศด H:E-G; กจ N:MN
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การพรรณนาถึงพระวิหาร
2พระนิเวศซึ� งกษัตริย์ซาโลมอน
ทรงสร้างสาํหรับพระเยโฮวาห์
นั- น ยาวหกสิบศอก กว้างยี�สิบ
ศอกและสูงสามสิบศอก
3มุขหน้าห้องโถงของพระนิเวศ
นั- นยาวยี� สิบศอก เท่ากับด้าน
กว้างของพระนิเวศ และลึกเข้า
ไปหน้าพระนิเวศสิบศอก
4และพระองค์ทรงสร้างหน้า-
ต่างสาํหรับพระนิเวศมีขอบสอบ
ออกข้างนอก
5พระองค์ทรงสร้างห้องติดผนัง
พระนิ เวศอยู่ รอบผนังของพระ
นิเวศ ทั- งที� ห้องโถงและที� ห้อง
หลัง และพระองค์ทรงสร้างห้อง
ระเบียงโดยรอบ
6ห้องชั- นล่างที� สุดกว้างห้าศอก
ชั-นกลางกว้างหกศอก และชั-นที�
สามกว้างเจ็ดศอก เพราะรอบ
ด้านนอกของพระนิเวศพระองค์
ทรงสร้างหยักบ่าไว้ที�ผนัง เพื�อ
ว่าไม้รอดจะไม่ได้ทะลวงเข้าไป
ในผนังพระนิเวศ
7 เมื� อกาํลังสร้างพระนิ เวศนั- น
ก็สร้างด้วยศิลา ซึ� งเตรียมมา
จากบ่อศิลา เพราะฉะนั- นจึงไม่
ได้ยินเสียงค้อนหรือขวานหรือ
เครื� องมือเหล็กใดๆในพระนิ-
เวศ ขณะเมื�อทาํการก่อสร้าง
8ทางเข้าห้องชั- นล่างอยู่ทางด้าน
ขวาของตัวพระนิเวศ และคน

ขึ- นไปยังห้องชั- นกลางทางบันได
เวียน และขึ- นจากห้องชั- นกลาง
ไปห้องชั-นที�สาม
9พระองค์ทรงสร้างพระนิเวศดัง
นี- และทรงให้สาํเร็จ และพระ
องค์ทรงสร้างเพดานของพระนิ-
เวศ มีไม้คร่าวและกระดานเป็น
ไม้สนสีดาร์
10 พระองค์ทรงสร้างห้องรอบ
พระนิเวศสูงห้าศอก และติดกับ
ตัวพระนิเวศด้วยกระดานไม้สน
สีดาร์
11 และพระวจนะของพระเยโฮ-
วาห์มาถึงซาโลมอนว่า
12 "เกี�ยวด้วยพระนิเวศนี- ซึ� งเจ้า
สร้างอยู่ ถ้าเจ้าดาํเนินตามกฎ
เกณฑ์ของเรา และประพฤติตาม
คาํตัดสินของเรา และรักษา
บัญญัติของเราทั-งสิ- นและดาํเนิน
ตาม เราก็จะกระทาํถ้อยคาํของ
เรากั บเจ้ าซึ� งเราพูดกั บดาวิด
บิดาของเจ้านั-นให้สาํเรจ็
13 และเราจะอยู่ ในหมู่ ชนอิส-
ราเอล และจะไม่ทอดทิ- งอิส-
ราเอลชนชาติของเราเลย"
14 ซาโลมอนได้ทรงสร้างพระ
นิเวศและทรงให้สาํเรจ็
15 พระองค์ทรงกรุผนังข้างใน
พระนิเวศด้วยกระดานไม้สนสี-
ดาร์ ตั- งแต่พื- นพระนิเวศจนถึง
ไม้เพดาน พระองค์ทรงกรุข้าง
ในด้วยไม้ และพระองค์ทรงปู

E พงศ์กษัตริย์ P

(G) อสค ME:E (M) อสค MQ:EP; ME:EP (O) E พกษ P:EP, EJ-GE, HE; อสค ME:P
(N) อพย GQ:GO; พบญ GN:O-P (J) E พกษ P:EM, HK (EG) G ซมอ N:EH; E พกษ G:M
(EH) อพย GO:K; ลนต GP:EE; พบญ HE:P; G คร P:EP; วว GE:H
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ปิดพื- นพระนิเวศด้วยไม้สนสาม
ใบ
16 พระองค์ ทรงสร้ างอี กข้ าง
หนึ�งของพระนิเวศยี�สิบศอกด้วย
กระดานไม้สนสีดาร์จากพื- นถึง
ไม้เพดาน และพระองค์ทรง
สร้างห้องนี- ภายใน ให้เป็นห้อง
หลัง คือที�บริสุทธิVที�สุด
17 ตัวพระนิเวศคือห้องโถงซึ� ง
อยู่ส่วนหน้านั-นยาวสี�สิบศอก
18 มี ไม้ สนสี ดาร์ ที� อ ยู่ ข้ างใน
พระนิ เวศแกะเป็นรูปดอกตูม
และดอกไม้บาน เป็นไม้สนสี-
ดาร์ทั- งสิ- น ในที�นั� นแลไม่เห็น
หินเลย
19 พระองค์ทรงจัดเตรียมห้อง
หลังไว้ข้างในพระนิเวศ เพื�อจะ
วางหีบพันธสัญญาของพระเย-
โฮวาห์ไว้ที�นั�น
20 ส่วนข้างในห้องหลังนั-นยาวยี�
สิบศอก กว้างยี�สิบศอก และสูง
ยี� สิบศอก และพระองค์ทรงบุ
ด้วยทองคาํบริสุทธิV  พระองค์
ทรงกรุแท่นบูชาด้วยไม้สนสีดาร์
ด้วย
21 และซาโลมอนทรงบุ ข้างใน
พระนิ เวศด้ วยทองคาํบริสุ ทธิV
และพระองค์ทรงลากโซ่ทองคาํ
ข้ามข้างหน้าห้องหลัง และบุ
ด้วยทองคาํ
22 และพระองค์ทรงบุพระนิเวศ
ทั- งหลังด้วยทองคาํ จนพระนิ-

เวศนั-นสาํเรจ็ทั-งสิ- น แท่นบูชาทั-ง
แท่นที� เป็นของห้องหลัง พระ
องค์กท็รงบุด้วยทองคาํ
23 ในห้ องหลั งพระองค์ ทรง
สร้างเครูบสองรูปด้วยไม้มะ-
กอกเทศ สูงรูปละสิบศอก
24 ปีกข้างหนึ� งของเครูบยาวห้า
ศอก ปีกอีกข้างหนึ� งของเครูบ
ยาวห้าศอก จากปลายปีกข้าง
หนึ� งไปถึงปลายปีกอีกข้างหนึ� ง
ยาวสิบศอก
25 เครูบอีกรูปหนึ� งก็วัดได้สิบ
ศอกด้วย เครูบทั- งสองมีขนาด
เท่ากัน และรูปอย่างเดียวกัน
26 ความสู งของเครูบรูปหนึ� ง
เป็นสิบศอก และเครูบอีกรูป
หนึ�งกเ็หมือนกัน
27 พระองค์ทรงวางเครูบไว้ใน
ส่วนชั- นในที� สุดของพระนิ เวศ
ปีกของเครูบนั-นกางออกเพื�อให้
ปีกหนึ�งจดผนังข้างหนึ�ง และปีก
ของเครูบอีกรูปหนึ� งจดผนังอีก
ข้างหนึ�ง ส่วนปีกข้างอื�นกม็าจด
กันตรงกลางพระนิเวศ
28 และพระองค์ทรงบุเครูบด้วย
ทองคาํ
29 พระองค์ทรงสลั กผนั งของ
พระนิเวศนั- นโดยรอบ ด้วยรูป
แกะสลักเป็นรูปเครูบ และต้น
อิ นทผลัมและดอกไม้บานทั- ง
ข้างในและข้างนอก
30 พื- นของพระนิเวศนั- น พระ

E พงศ์กษัตริย์ P

(EP) อพย GP:HH; ลนต EP:G; E พกษ K:P; G พศด H:K; อสค MO:H; ฮบ J:H
(GG) อพย HQ:E, H, P (GH) อพย HN:N-J; G พศด H:EQ-EG
(GN) อพย GO:GQ; HN:J; E พกษ K:N; G พศด O:K (GJ) อพย HP:K, HO
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องค์ทรงบุด้วยทองคาํทั- งข้างใน
และข้างนอก
31 สาํหรับทางเข้ าสู่ ห้ องหลั ง
พระองค์ทรงสร้างประตูด้วยไม้
มะกอกเทศ กรอบประตูชิ- นบน
และวงกบประตูรวมเข้าเป็นหนึ� ง
ในห้าของขนาดของผนัง
32 พระองค์ทรงสร้างบานประตู
ทั- งสองด้วยไม้มะกอกเทศ แกะ
รูปเครูบ ต้นอินทผลัม และดอก
ไม้บาน ทรงบุด้วยทองคาํ พระ
องค์ทรงแผ่ทองคาํหุ้มเครูบและ
ห้อมต้นอินทผลัม
33 พระอง ค์ ทรงสร้ างวงกบ
ประตู ทางเข้ าห้ องโถงด้ วยไม้
มะกอกเทศ เป็นหนึ� งในสี� ของ
ขนาดของผนัง
34 และประตู สองบานด้วยไม้
สนสามใบ บานสองบานของ
บานประตูหนึ�งหมุนได้ และบาน
อีกสองบานของบานประตูหนึ� ง
กห็มุนได้
35 พระองค์ทรงแกะเครูบ ต้น
อิ นทผลัมและดอกไม้บานบน
บานประตูนั-น และพระองค์ทรง
บุ ด้วยทองคาํสมํ�า เสมอกันบน
งานแกะสลักนั-น
36 พระองค์ทรงสร้างลานภาย
ในด้วยกาํแพงหินสกัดสามชั- น
และด้วยไม้สนสีดาร์ชั-นหนึ�ง
37 ในปีที� สี� ก ็ได้วางรากพระนิ-
เวศของพระเยโฮวาห์ ในเดือน

ศิฟ
38 และในปีที� สิบเอ็ดในเดือน
บูล ซึ�งเป็นเดือนที�แปด พระนิ-
เวศนั- นก็สาํ เร็จหมดทุกๆส่วน
และสาํ เร็จตามรายการทั- งสิ- น
พระองค์ทรงสร้างพระนิเวศนั- น
เจด็ปี

การพรรณนาถึงพระวิหาร
และเครื%องตกแต่งต่างๆ

7
ซาโลมอนทรงสร้างพระราช
วั งของพระองค์ สิ บสามปี

และพระองค์ทรงให้พระราชวัง
ของพระองค์สาํเรจ็ทั-งสิ- น
2พระองค์ทรงสร้างพระตาํหนัก
พนาเลบานอน ยาวหนึ� งร้อย
ศอก กว้างห้าสิบศอกและสูง
สามสิบศอก อยู่บนเสาไม้สนสี-
ดาร์สี�แถว มีคานไม้สนสีดาร์อยู่
บนเสา
3 ชั- นบนมุงด้วยไม้สนสีดาร์บน
ห้อง ซึ� งอยู่บนเสาสี� สิบห้าห้อง
แถวละสิบห้าห้อง
4มีกรอบหน้าต่างสามแถบ หน้า
ต่างอยู่ตรงข้ามหน้าต่างทั- งสาม
แถว
5ประตูและหน้าต่างทั- งหมดมี
กรอบสี� เหลี� ยมและหน้ าต่างก็
อยู่ตรงข้ามหน้าต่างทั-งสามแถว
6 และพระองค์ ทรงสร้ างท้ อง
พระโรงเสา ยาวห้าสิบศอกและ
กว้างสามสิบศอก มีมุขด้านหน้า
และมีเสากับหลังคาข้างหน้า

E พงศ์กษัตริย์ P, N

(HM) อสค ME:GH-GO (HP) E พกษ N:EG; ยรม HP:EQ
(HN) E พกษ P:E (HK) E พกษ P:E
(E) E พกษ H:E; J:EQ; G พศด K:E (G) E พกษ EQ:EN, GE; G พศด J:EP

 11_1kin.pub 
 page 20

 Thursday, August 29, 2019 20:21 



หน้า 721

7 และพระองค์ ทรงสร้ างท้ อง
พระโรงพระที�นั� ง เป็นที�ซึ� งพระ
องค์ทรงให้คาํพิพากษา คือท้อง
พระโรงพินิศจัย ก็ทาํทั- งห้อง
สาํเรจ็ด้วยไม้สนสีดาร์ด้วย
8 พระราชวั งของพระองค์ ซึ� ง
พระองค์จะทรงประทับอยู่นั- นมี
ลานอีกแห่งหนึ� งซึ� งอยู่ ภายใน
ท้องพระโรง ก็กระทาํด้วยฝีมือ
ช่างอย่างเดียวกัน ซาโลมอนได้
ทรงสร้างวังเหมือนท้องพระโรง
นี- สาํหรับราชธิดาของฟาโรห์ ซึ�ง
พระองค์ทรงได้มาเป็นมเหสี
9ทั- งสิ- นเหล่านี- สร้างด้วยหินอัน
มีค่า สกัดออกมาตามขนาด ใช้
เลื�อย เลื�อยทั-งด้านหลังและด้าน
หน้า ตั- งแต่ฐานถึงยอดผนังและ
มีตั- งแต่ข้างนอกถึงลานใหญ่
10 ฐานนั- นทาํด้วยหินมีค่า หิน
ก้อนมหึมา หินขนาดแปดและ
สิบศอก
11 ข้างบนก็เป็นหินมีค่า สกัด
ออกมาตามขนาด และไม้สนสี-
ดาร์
12 กาํแพงลานใหญ่มี หินสกัด
สามชั- นโดยรอบ และไม้สนสี-
ดาร์ชั-นหนึ�ง ลานชั-นในของพระ
นิ เ วศของพระเยโฮวาห์ ก็ มี
เหมือนกัน ทั-งมุขพระนิเวศด้วย
13 กษัตริย์ซาโลมอนทรงใช้คน
ให้นาํฮีรามมาจากเมืองไทระ
14 ท่ านเป็นบุตรชายของหญิง

ม่ายตระกูลนัฟทาลี และบิดา
ของท่านเป็นชายชาวเมืองไทระ
เป็นช่างทองสัมฤทธิV  และท่าน
ประกอบด้วยสติปัญญา ความ
เข้าใจและฝีมือที� จะทาํงานทุก
อย่างด้วยทองสัมฤทธิV  ท่านมา
เฝ้ากษัตริย์ซาโลมอนและทาํงาน
ทั-งสิ- นของพระองค์
15 ท่ านได้ทาํ เสาทองสั มฤทธิV
สองเสา แต่ละเสาสูงสิบแปด
ศอก วัดขนาดเส้นรอบแต่ละเสา
ได้สิบสองศอก
16 ท่านทาํบัวควํ�าหัวเสาสองอัน
ด้วยทองสัมฤทธิV หล่อ เพื� อจะ
วางไว้บนยอดเสา บัวควํ�าหัวเสา
อันหนึ�งสูงห้าศอก และความสูง
ของบัวควํ�า หัวเสาอีกอันหนึ� งก็
ห้าศอก
17 แล้วมีตาข่ายเป็นตาหมากรุก
ด้วยมาลัยโซ่สาํหรับบัวควํ�าที�อยู่
บนหัวเสา เจด็อันสาํหรับบัวควํ�า
อันหนึ� ง และเจ็ดอันสาํหรับบัว
ควํ�าอีกอันหนึ�ง
18 ท่านทาํเสานั- นพร้อมด้วยลูก
ทับทิม มีสองแถวล้อมทับตา-
ข่ายผืนหนึ� ง เพื�อคลุมบัวควํ�าที�
อยู่ยอดเสา และท่านก็ทาํเช่น
เดียวกันสาํหรับบัวควํ�า อี กอัน
หนึ�ง
19 ฝ่ายบัวควํ�าซึ� งอยู่บนยอดเสา
ที� อยู่ ในมุขนั- น เป็นดอกบัว
ขนาดสี�ศอก

E พงศ์กษัตริย์ N

(K) E พกษ H:E; J:GM; EE:E; G พศด K:EE (EG) E พกษ P:HP; ยน EQ:GH; กจ H:EE
(EH) G พศด G:EH-EM; M:EE (EM) อพย HE:H; HP:E; G พศด G:EM; M:EP
(EO) G พกษ GO:EN; G พศด H:EO; M:EG; ยรม OG:GE
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20 บัวควํ�าซึ� งอยู่บนเสาสองต้น
นั- นมีลูกทับทิมด้วย และอยู่
เหนือคิ- วซึ� งอยู่ถัดตาข่าย มีลูก
ทับทิมสองร้อยลูกอยู่ ล้อมรอบ
เป็นสองแถว บัวควํ�าอีกอันหนึ�ง
กม็ีเหมือนกัน
21 ท่านตั- งเสาไว้ที� มุขพระวิหาร
ท่านตั- งเสาข้างขวาไว้ และเรียก
ชื�อว่ายาคีน และท่านตั- งเสาข้าง
ซ้ายไว้ เรียกชื�อว่าโบอัส
22 และบนยอดเสานั- นเป็นลาย
ดอกบัว งานของเสากส็าํเรจ็ดังนี-
แหละ
23 แล้ วท่ านได้ หล่ อขั นสาคร
เป็นขันกลม วัดจากขอบหนึ�งไป
ถึงอีกขอบหนึ� งได้สิบศอก สูง
ห้าศอก และวัดโดยรอบได้สาม
สิบศอก
24 ใต้ขอบเป็นลูกดอกตูม ใน
ระยะหนึ� งศอกมีลูกดอกตูมสิบ
ลูก อยู่รอบขันสาคร ดอกตูมอยู่
สองแถวหล่อพร้อมกับเมื�อหล่อ
ขันสาคร
25 ขันสาครนั- นวางอยู่บนวัวสิบ
สองตัว หันหน้าไปทิศเหนือสาม
ตัว หันหน้าไปทิศตะวันตกสาม
ตัว หันหน้าไปทิศใต้สามตัว หัน
หน้าไปทิศตะวันออกสามตัว เขา
วางขันสาครอยู่บนวัว ส่วนหลัง
ทั-งหมดของวัวอยู่ด้านใน
26 ขันสาครหนาหนึ� งคืบ ที�
ขอบของขันทาํเหมือนขอบถ้วย

เหมือนอย่างดอกบัว บรรจุได้
สองพันบัท
27 ท่านทาํแท่นทองสัมฤทธิV สิบ
อัน แท่นอันหนึ� งยาวสี� ศอก
กว้างสี�ศอก สูงสามศอก
28 ท่านสร้างแท่นอย่างนี-  แท่น
นี- มีแผง แผงนี- ฝังอยู่ในกรอบ
29 บนแผงที�ฝังอยู่ในกรอบนั- น
มีรูปสิงโต วัว และเครูบ ข้างบน
กรอบมีแท่นที�อยู่เหนือ และใต้
สิงโตและวัวมีลวดลายเป็นมาลัย
ฝีค้อน
30 แล้ วแท่ นหนึ� งๆมี ล้ อทอง
สัมฤทธิV สี� ล้อ และมีเพลาทอง
สัมฤทธิV  ที�มุมทั-งสี�มีที�หนุน ขัน
ที�หนุนอันหนึ� งหล่อมีมาลัยห้อย
ข้างๆทุกข้าง
31 ช่องเปิดอยู่ในบัวควํ�า ซึ�งยื�น
ขึ- นไปหนึ� งศอก ช่องเปิดนั- น
กลมอย่างที�เขาทาํแท่น ลึกหนึ�ง
ศอกคืบ ตรงช่องเปิดมีลายสลัก
และแผงนั-นกส็ี� เหลี�ยมไม่กลม
32 ล้อทั- งสี� อยู่ใต้แผง เพลาล้อ
นั-นเป็นชิ- นเดียวกับแท่น ล้ออัน
หนึ�งสูงหนึ�งศอกคืบ
33 ล้อนั- นเขาทาํเหมือนล้อรถ
รบ ทั-งเพลา ขอบล้อ ซี�  และดุม
กห็ล่อ
34 แท่นหนึ� งๆมีที�หนุนอยู่ที� มุม
ทั-งสี�  ที�หนุนนี- หล่อเป็นชิ- นเดียว
กับแท่น
35 ที� บนยอดแท่นมี แถบกลม

E พงศ์กษัตริย์ N

(GQ) G พศด H:EP; M:EH; ยรม OG:GH (GE) G พศด H:EN
(GH) G พกษ GO:EH; G พศด M:G; ยรม OG:EN (GM) G พศด M:H
(GO) G พศด M:M-O; ยรม OG:GQ (GP) G พศด M:O
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ยอดสูงคืบหนึ� ง และบนยอด
แท่นนั-นมีกรอบและแผงติดเป็น
อันเดียวกับแท่น
36 ที�พื- นกรอบและพื- นแผง ท่าน
สลักเป็นรูปเครูบ สิงโต และต้น
อินทผลัม ตามที� ว่างของแต่ละ
สิ�ง มีลายมาลัยรอบ
37 ท่านได้ทาํแท่นสิบแท่นตาม
อย่างนี-  หล่อเหมือนกันหมดทุก
อัน ขนาดเดียวกันและรูปเดียว
กัน
38 ท่ านทาํขันทองสั มฤทธิV สิบ
ลูก ขันลูกหนึ�งจุสี�สิบบัท ขนาด
ขันลูกหนึ� งสี� ศอก มีขันแท่น
ละลูกทั-งสิบแท่น
39 ท่ านวางแท่นขันนั- นไว้ทาง
ด้านขวาของพระนิ เวศห้าแท่น
และทางด้านซ้ายของพระนิเวศ
ห้าแท่น และท่านวางขันสาครไว้
ที� ด้านขวาพระนิเวศทางทิศตะ-
วันออกเฉียงใต้
40 ฮีรามได้ทาํขัน พลั�วและชาม
ด้วย ดังนั- นฮีรามก็เสร็จงานทั- ง
สิ- นซึ� ง เขา ต้ องกระทาํ ถวาย
กษัตริย์ซาโลมอนสาํหรับพระนิ-
เวศของพระเยโฮวาห์
41 เสาสองต้น คิ- วทั- งสองของ
บัวควํ�าที�อยู่บนยอดเสา และตา
ข่ายสองผืน ซึ� งคลุมคิ- วทั- งสอง
ของบัวควํ�าซึ�งอยู่บนยอดเสา
42 และลูกทับทิมสี� ร้อยสาํหรับ
ตาข่ายสองผืน ตาข่ายผืนหนึ� ง

มีลูกทับทิมสองแถวเพื�อคลุมคิ- ว
ทั-งสองของบัวควํ�าซึ�งอยู่บนเสา
43 แท่นสิบแท่น และขันสิบลูก
ซึ�งอยู่บนแท่น
44 และขันสาครลูกหนึ�ง และวัว
สิบสองตัวที�อยู่ใต้ขันสาคร
45 หม้อ พลั�ว และชาม ภาชนะ
ทั- งสิ- นเหล่านี- ในพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห์ ซึ� งฮีรามได้ทาํ
ถวายกษัตริย์ซาโลมอนเป็นของ
ที�ทาํด้วยทองสัมฤทธิV ขัดมัน
46 กษัตริย์ทรงหล่อสิ� งเหล่านี-
ในที� ราบลุ่ มของแม่นํ-าจอร์แดน
และในที�ดินโคลนระหว่างเมือง
สุคคทและศาเรธาน
47 ซาโลมอนทรงหาได้ชั� งเครื�อง
ใช้ทั- งหมดนี- ไม่ เพราะว่ามีมาก
ด้วยกัน จึงมิได้หานํ-าหนักของ
ทองสัมฤทธิV
48 ซาโลมอนไ ด้ ทรงกระทาํ
เครื�องใช้ทั- งสิ- นซึ� งอยู่ในพระนิ-
เวศของพระเยโฮวาห์ คือแท่น
บูชาทองคาํ และทรงทาํโต๊ะ
ขนมปังหน้าพระพักตร์ด้วยทอง
คาํ
49 เชิ งประทีปทาํ ด้ วยทองคาํ
บริสุทธิV อยู่ ทางด้านขวาห้ าอัน
อยู่ทางด้านซ้ายห้าอัน ข้างหน้า
ห้องหลัง ดอกไม้ ตะเกียง และ
ตะไกรตัดไส้ตะเกียงทาํด้วยทอง
คาํ
50 อ่าง ตะไกรตัดไส้ตะเกียง

E พงศ์กษัตริย์ N

(HK) อพย HQ:EK; G พศด M:P (MQ) G พศด M:EE--O:E (ME) E พกษ N:EN-EK
(MG) E พกษ N:GQ (MO) อพย GN:H; G พศด M:EP (MP) ปฐก HH:EN; ยชว H:EP; EH:GN
(MN) E พศด GG:H, EM (MK) อพย HN:EQ-EE, GO-GP; ลนต GM:O-K
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ชาม ช้อน และกระถางไฟทาํ
ด้วยทองคาํบริสุทธิV  และเดือย
สาํหรับประตูของส่วนชั-นในพระ
นิเวศ  คือที�บริสุทธิVที�สุด และ
สาํหรับประตู ห้องโถงของพระ
วิหาร กท็าํด้วยทองคาํ
51 บรรดากิจการซึ� งกษัตริย์ซา-
โลมอนกระทาํเกี� ยวด้วยพระนิ-
เวศของพระเยโฮวาห์ก็ได้สาํเร็จ
ดังนี-  และซาโลมอนทรงนาํบรร-
ดาสิ� งซึ� งดาวิดราชบิดาทรงถวาย
ไว้เข้ามา คือเครื�องเงิน เครื�อง
ทองคาํ และเครื�องใช้ต่างๆ และ
เก็บไว้ในคลังพระนิเวศของพระ
เยโฮวาห์

หีบพนัธสญัญาและสง่าราศี
ของพระเจ้าในพระวิหาร

(G พศด O:G-EM)

8
แล้ วซาโลมอนทรงประชุม
พวกผู้ ใหญ่ ของอิ สราเอล

และบรรดาหัวหน้าของตระกูล
คื อประมุ ขของบรรพบุ รุ ษคน
อิสราเอล ต่อพระพักตร์กษัตริย์
ซาโลมอนในกรุงเยรูซาเลม็ เพื�อ
จะนาํ หี บพันธสั ญญาของพระ
เยโฮวาห์ขึ- นมาจากนครดาวิดคือ
เมืองศิโยน
2และผู้ชายทั- งสิ- นของอิสราเอล
ก็ประชุมต่อพระพักตร์กษัตริย์
ซาโลมอน ณ การเลี- ยงในเดือน
เอธานิม ซึ�งเป็นเดือนที�เจด็
3พวกผู้ ใหญ่ทั- งสิ- นของอิสรา-

เอลมา และพวกปุโรหิตกย็กหีบ
4 และเขาทั- งหลายนาํ หี บของ
พระเยโฮวาห์ และพลับพลา
แห่งชุมนุม    และเครื�องใช้
บริสุทธิV ทั- งสิ- นซึ� งอยู่ ในพลับ-
พลาขึ- นมา ของเหล่านี- บรรดา
ปุโรหิตและคนเลวีหามขึ- นมา
5และกษัตริย์ซาโลมอน และ
ชุมนุมชนอิสราเอลทั- งสิ- นที� ได้
ประชุมกันต่อพระองค์ อยู่กับ
พระองค์ต่อหน้าหีบ ได้ถวาย
แกะและวั วมากมายซึ� งเขาจะ
นับหรือเอาจาํนวนกไ็ม่ได้
6แล้วปุโรหิตก็นาํหีบพันธสัญ-
ญาของพระเยโฮวาห์มายังที�ของ
หีบ ที� อยู่ ในห้องหลังของพระ
นิเวศ คือในที�บริสุทธิV ที� สุด
ภายใต้ปีกเครูบ
7เพราะว่าเครูบนั- นกางปีกออก
เหนือที� ของหีบ เครูบจึงเป็น
เครื� องคลุมเหนือหีบ และไม้
คานของหีบ
8 พวกเขาดึ งคานหามของหีบ
นั- นออกบ้าง จึงเห็นปลายคาน
หามได้จากที�บริสุทธิVที�สุด ซึ�งอยู่
ข้างหน้าห้องหลัง แต่เขาจะเห็น
จากข้างนอกไม่ได้ และคานหาม
กยั็งอยู่ที�นั�นจนทุกวันนี-
9 ไม่มีสิ� งใดในหีบนอกจากศิลา
สองแผ่น ซึ� งโมเสสเก็บไว้ ณ
โฮเรบ เมื� อพระเยโฮวาห์ทรง
กระทาํพันธสัญญากับชนอิสรา-

E พงศ์กษัตริย์ N, K

(OE) G ซมอ K:EE; E พศด EK:EE (E) กดว E:M; N:G; G ซมอ O:N (G) ลนต GH:HM
(H) กดว M:MO; พบญ HE:J (M) E พกษ H:M; G พศด E:H (O) G ซมอ P:EH; G พศด E:P
(P) อพย GP:HH-HM; G ซมอ P:EN (K) อพย GO:EH-EO (J) อพย GM:N-K; GO:EP, GE
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เอล เมื�อเขาทั-งหลายออกมาจาก
แผ่นดินอียิปต์
10 และอยู่ มาเมื� อปุ โรหิตออก
มาจากที�บริสุทธิV ที� สุด เมฆมา
เตม็พระนิเวศของพระเยโฮวาห์
11 ปุโรหิตจึงยืนปรนนิบัติอยู่ไม่
ได้เพราะเมฆนั-น เพราะสง่าราศี
ของพระเยโฮวาห์เต็มพระนิเวศ
ของพระเยโฮวาห์
ซาโลมอนใหพ้รแก่ชุมนุมชน

(G พศด P:E-EE)
12 แล้วซาโลมอนตรัสว่า "พระ
เยโฮวาห์ได้ตรัสว่า พระองค์จะ
ประทับในความมืดทึบ
13 ข้าพระองค์ได้สร้างพระนิเวศ
อั นเป็ นที� ประทั บสาํหรั บพระ
องค์ เป็นสถานที�ถาวรเพื�อพระ
องค์จะทรงสถิตอยู่เป็นนิตย์"
14 แล้วกษัตริย์ก็หันมาและทรง
ให้พรแก่ชุมนุมชนอิสราเอลทั- ง
ปวง (ขณะที�ชุมนุมชนอิสราเอล
ทั-งปวงยืนอยู่)
15 พระองค์ตรัสว่า "สาธุการแด่
พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสรา-
เอล ผู้ทรงกระทาํให้สาํเร็จด้วย
พระหัตถ์ของพระองค์ ตามที�
พระองค์ตรัสไว้ด้วยพระโอษฐ์
ต่อดาวิดราชบิดาของข้าพเจ้าว่า
16 `ตั- งแต่วันที� เราได้นาํอิสรา-
เอลชนชาติของเราออกจากอี-
ยิปต์ เรามิได้เลือกเมืองหนึ� ง
เมืองใดในตระกูลอิสราเอลทั- ง

สิ- นเพื� อจะสร้างพระนิเวศ เพื� อ
นามของเราจะอยู่ที� นั� น แต่เรา
ได้เลือกดาวิดให้อยู่ เหนืออิส-
ราเอลชนชาติของเรา'
17 ดาวิดราชบิดาของข้ าพเจ้ า
ทรงตั- งพระทัยแล้ วที� จะสร้ าง
พระนิ เวศสาํหรับพระนามแห่ง
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสรา-
เอล
18 แต่พระเยโฮวาห์ตรัสกับดา-
วิดราชบิดาของข้าพเจ้าว่า `ที�เจ้า
ตั- งใจสร้างพระนิเวศสาํหรับนาม
ของเรานั-น เจ้ากท็าํดีอยู่แล้ว ใน
เรื�องความตั- งใจของเจ้า
19 อย่างไรกต็าม เจ้าจะไม่สร้าง
พระนิเวศ แต่บุตรชายของเจ้าผู้
ซึ� งจะออกมาจากบั- นเอวของเจ้า
จะสร้างพระนิ เวศเพื� อนามของ
เรา'
20 บัดนี-  พระเยโฮวาห์ทรงให้
พระดาํรัสของพระองค์ ซึ� งพระ
องค์ตรัสนั-นสาํเรจ็ เพราะข้าพ-
เจ้าได้ขึ- นมาแทนดาวิดราชบิดา
ของข้าพเจ้า และนั� งอยู่บนบัล-
ลังก์ของอิสราเอล ดังที�พระ
เยโฮวาห์ได้ทรงสัญญาไว้ และ
ข้าพเจ้าได้สร้างพระนิ เวศสาํ-
หรับพระนามของพระเยโฮวาห์
พระเจ้าแห่งอิสราเอล
21 ข้าพเจ้าได้กาํหนดที� ไว้สาํ-
หรับหีบที�นั�นแล้ว ซึ�งพันธสัญ-
ญาของพระเยโฮวาห์อยู่ ในนั- น

E พงศ์กษัตริย์ K

(EQ) อพย MQ:HM-HO (EE) G พศด N:E-G (EG) ลนต EP:G (EH) อพย EO:EN
(EM) G ซมอ P:EK (EO) G ซมอ N:G (EP) พบญ EG:O (EN) G ซมอ N:G-H; E พศด EN:E
(EK) G พศด P:K (EJ) G ซมอ N:O (GQ) E พศด GK:O (GE) พบญ HE:GP; E พกษ K:J
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ซึ� งพระองค์ได้ทรงกระทาํไว้กับ
บรรพบุรุษของเรา เมื�อพระองค์
ทรงนาํเขาทั- งหลายออกมาจาก
แผ่นดินอียิปต์"

คําอธิษฐานเพื%อ
ถวายพระวิหาร

(G พศด P:EG-MG)
22 แล้ วซาโลมอนประทั บยื น
หน้าแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์
ต่อหน้าชุมนุมชนอิสราเอลทั- ง
ปวง และกางพระหัตถ์ของพระ
องค์ออกสู่ฟ้าสวรรค์
23 และทูลว่า "ข้าแต่พระเยโฮ-
วาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ไม่มี
พระเจ้าองค์ใดเหมือนพระองค์
ในฟ้าสวรรค์เบื- องบน หรือที�
แผ่นดินเบื- องล่าง ผู้ทรงรักษา
พันธสัญญา และทรงสาํแดง
ความเมตตาแก่ผู้ รับใช้ของพระ
องค์ ซึ�งดาํเนินอยู่ต่อพระพักตร์
พระองค์ด้วยสิ- นสุดใจของเขา
24 พระองค์ ได้ทรงกระทาํกั บ
ดาวิดบิดาของข้าพระองค์ ผู้รับ
ใช้ของพระองค์ ตามบรรดาสิ� ง
ซึ�งพระองค์ทรงสัญญาไว้แก่ท่าน
พระองค์ตรัสด้วยพระโอษฐ์ของ
พระองค์ และพระองค์ได้ทรง
กระทาํให้สาํเร็จในวันนี- ด้วยพระ
หัตถ์ของพระองค์
25 ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้า
แห่งอิสราเอล เพราะฉะนั-นบัดนี-
ขอทรงรักษาสิ� งที� พระองค์ทรง

สัญญาไว้กับดาวิดผู้ รับใช้ของ
พระองค์ราชบิดาของข้าพระองค์
ว่า `เจ้าจะไม่ขาดชายผู้หนึ� งใน
สายตาของเราที�จะนั�งบนบัลลังก์
แห่งอิสราเอล  เพื�อว่าลูกหลาน
ทั-งหลายของเจ้าจะระมัดระวังใน
วิถีทางของเขา ที� เขาจะดาํเนิน
ไปต่อหน้าเราอย่างที� เจ้าได้ดาํ-
เนินต่อหน้าเรานั-น'
26 เพราะฉะนั-นบัดนี-  โอ ข้าแต่
พระเจ้าแห่งอิสราเอล ขอพระ
วจนะของพระองค์จงดาํรงอยู่
ซึ� งพระองค์ได้ตรัสกับผู้ รับใช้
ของพระองค์ คือดาวิดบิดาของ
ข้าพระองค์
27 แต่พระเจ้าจะทรงประทับที�
แผ่นดินโลกหรือ ดูเถิด ฟ้า
สวรรค์และฟ้าสวรรค์อันสูงที�สุด
ยังรับพระองค์อยู่ไม่ได้ พระนิ-
เวศซึ� งข้าพระองค์ได้สร้างขึ- นจะ
รับพระองค์ไม่ได้ยิ� งกว่านั- นสัก
เท่าใด
28 แต่ขอพระองค์สนพระทัยใน
คาํอธิษฐานของผู้ รับใช้ของพระ
องค์ และในคาํวิงวอนนี-  โอ ข้า
แต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้า
พระองค์ ขอทรงสดับเสียงร้อง
และคาํอธิษฐานซึ� งผู้ รับใช้ของ
พระองค์อธิษฐานต่อพระพักตร์
พระองค์ในวันนี-
29 เพื� อว่ าพระเนตรของพระ
องค์จะทรงลืมอยู่ เหนือพระนิ-

E พงศ์กษัตริย์ K

(GG) อพย J:HH; E พกษ K:OM; G พศด P:EG (GH) ปฐก EN:E; อพย EO:EE; พบญ N:J
(GO) G ซมอ N:EG, EP; E พกษ G:M; J:O (GP) G ซมอ N:GO
(GN) G พศด G:P; อสย PP:E; ยรม GH:GM (GJ) พบญ EG:EE; E พกษ J:H; G พศด N:EO
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เวศนี-  ทั- งกลางคืนและกลางวัน
คือสถานที�ซึ� งพระองค์ได้ตรัสว่า
`นามของเราจะอยู่ที�นั�น' เพื�อว่า
พระองค์จะทรงสดับคาํอธิษฐาน
ซึ� ง ผู้ รั บใช้ ของพระองค์จะได้
อธิษฐานตรงต่อสถานที�นี-
30 และขอพระองค์ทรงสดับคาํ
วิงวอนของผู้ รับใช้ของพระองค์
และของอิ สราเอลชนชาติ ของ
พระองค์ เมื� อเขาอธิษฐานตรง
ต่อสถานที�นี-  ขอพระองค์ทรง
สดับอยู่ในฟ้าสวรรค์ อันเป็นที�
ประทับของพระองค์ และเมื� อ
พระองค์ทรงสดับแล้ว กข็อพระ
องค์ทรงประทานอภัย
31 เมื� อชายคนใดกระทาํการละ
เมิดต่อเพื�อนบ้านของเขา และ
ถู กบั งคั บให้ ทาํสั ตย์ ปฏิญาณ
และเขามาให้คาํปฏิญาณต่อหน้า
แท่นบูชาของพระองค์ในพระนิ-
เวศนี-
32 ขอพระองค์ทรงสดับในฟ้า
สวรรค์ และขอทรงกระทาํและ
ทรงพิพากษาผู้ รับใช้ทั- งหลาย
ของพระองค์ กล่าวโทษผู้กระทาํ
ความผิด และทรงนาํความประ-
พฤติของเขาให้กลับตกบนศีรษะ
ของตัวเขาเอง และขอทรงประ-
กาศความบริ สุ ทธิV ของผู้ ชอบ
ธรรมสนองแก่ เขาตามความ
ชอบธรรมของเขา
33 เมื� ออิ สราเอลชนชาติ ของ

พระองค์ พ่ายแพ้ ต่อหน้ าศัตรู
เพราะเขาได้กระทาํบาปต่อพระ
องค์ ถ้าเขาหันกลับมาหาพระ
องค์อีก และยอมรับพระนาม
ของพระองค์ และอธิษฐานและ
กระทาํการวิงวอนต่อพระองค์ใน
พระนิเวศนี-
34 ก็ขอพระองค์ทรงสดับในฟ้า
สวรรค์ และประทานอภัยแก่
บาปของอิ สราเอลชนชาติ ของ
พระองค์ และขอทรงนาํเขากลับ
มายังแผ่นดินซึ� งพระองค์ได้ทรง
พระราชทานแก่บรรพบุรุษของ
เขาทั-งหลาย
35 เมื�อฟ้าสวรรค์ปิดอยู่ และไม่
มีฝน เพราะเขาทั-งหลายได้กระ-
ทาํบาปต่อพระองค์ ถ้าเขาทั- ง
หลายได้อธิษฐานต่อสถานที� นี-
และยอมรั บพระนามของพระ
องค์ และหันกลับเสียจากบาป
ของเขาทั- งหลาย เมื� อพระองค์
ทรงให้เขาทั-งหลายรับความทุกข์
ใจ
36 ก็ขอพระองค์ทรงสดับในฟ้า
สวรรค์ และขอทรงประทานอภัย
บาปของผู้ รับใช้ ของพระองค์
และของอิสราเอลประชาชนของ
พระองค์ เมื�อพระองค์ทรงสอน
ทางดีแก่เขา ซึ� งเขาควรจะดาํ-
เนิน และขอทรงประทานฝนบน
แผ่นดินของพระองค์ ซึ� งพระ
องค์ได้ทรงพระราชทานแก่ชน

E พงศ์กษัตริย์ K

(HQ) นหม E:P (HE) อพย GG:K-EE (HG) พบญ GO:E
(HH) ลนต GP:EN, HJ; พบญ GK:GO (HM) ลนต GP:MQ-MG; พบญ HQ:E-H
(HO) ลนต GP:EJ; พบญ GK:GH (HP) E ซมอ EG:GH; สดด GO:M; GN:EE; JM:EG
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ชาติของพระองค์เป็นมรดกนั-น
37 ถ้ ามี การกั นดารอาหารใน
แผ่นดิน ถ้ามีโรคระบาด ข้าว
ม้าน รากินข้าว หรือตั_กแตนวัย
บิน หรือตั_กแตนวัยคลาน หรือ
ถ้ าศัตรู ของเขาทั- งหลายล้ อม
เมืองของเขาไว้รอบด้าน จะเป็น
ภัยพิบัติอย่างใด หรือความเจบ็
ไข้อย่างใด มีขึ- นกด็ี
38 ไม่ ว่ าคาํ อธิ ษฐานอย่ างใด
หรือคาํวิงวอนประการใด ซึ� ง
ประชาชนคนใด หรืออิสราเอล
ประชาชนของพระองค์ทั-งสิ- นทูล
ต่างกส็าํนึกถึงเรื�องภัยพิบัติแห่ง
จิตใจของเขาเอง และได้กางมือ
ของเขาสู่พระนิเวศนี-
39 ขอพระองค์ทรงสดับในฟ้า
สวรรค์ อันเป็นที�ประทับของ
พระองค์ และพระราชทานอภัย
และทรงกระทาํ และทรงประ-
ทานแก่ ทุกคนซึ� งพระองค์ทรง
ทราบจิตใจตามการประพฤติทั- ง
สิ- นของเขา (เพราะพระองค์คือ
พระองค์เท่านั- นที� ทรงทราบจิต
ใจแห่งบุตรทั-งหลายของมนุษย์)
40 เพื�อว่าเขาทั- งหลายจะได้ยาํ-
เกรงพระองค์ตลอดวันเวลาที�
เขาทั- งหลายอาศัยในแผ่นดินซึ� ง
พระองค์ทรงประทานแก่บรรพ-
บุรุษของข้าพระองค์ทั-งหลาย
41 ยิ�งกว่านั-นอีกเกี�ยวกับชนต่าง
ด้าว ผู้ซึ� งไม่ใช่อิสราเอลประชา

ชนของพระองค์ เมื�อเขามาจาก
ประเทศเมืองไกล เพราะเห็นแก่
พระนามของพระองค์
42 (เพราะเขาทั- งหลายจะได้ยิน
ถึงพระนามใหญ่ยิ�งของพระองค์
และถึงพระหัตถ์อันมหิทธิฤทธิV
ของพระองค์ และถึงพระกรที�
เหยียดออกของพระองค์) เมื�อ
เขามาอธิษฐานตรงต่อพระนิเวศ
นี-
43 ก็ขอพระองค์ทรงสดับในฟ้า
สวรรค์อันเป็นที�ประทับของพระ
องค์ และขอทรงกระทาํตามทุก
สิ� งซึ� งชนต่ างด้าวได้ ทูลขอต่อ
พระองค์ เพื�อว่าชนชาติทั-งหลาย
แห่งแผ่นดินโลกจะรู้จักพระนาม
ของพระองค์และเกรงกลัวพระ
องค์ ดังอิสราเอลประชาชนของ
พระองค์ยาํเกรงพระองค์อยู่นั- น
และเพื�อเขาทั- งหลายจะทราบว่า
พระนิ เวศนี- ซึ� งข้ าพระองค์ ได้
สร้างไว้เขาเรียกกันด้วยพระนาม
ของพระองค์
44 ถ้ าประชาชนของพระองค์
ออกไปทาํสงครามต่อสู้ ศัตรูของ
เขาทั-งหลาย จะเป็นโดยทางใดๆ
ที� พระองค์ทรงใช้ เขาออกไปก็
ตาม และเขาทั- งหลายได้อธิษ-
ฐานต่อพระเยโฮวาห์ ตรงต่อ
เมืองซึ� งพระองค์ทรงเลือกสรร
ไว้ และตรงต่อพระนิเวศซึ� งข้า
พระองค์ ได้ สร้ างสาํหรั บพระ

E พงศ์กษัตริย์ K

(HN) ลนต GP:EP, GO-GP; พบญ GK:GE-GG, GN, HK, MG, OG; G พศด GQ:J
(HJ) E ซมอ EP:N; E พศด GK:J; สดด EE:M; ยรม EN:EQ; กจ E:GM (MQ) สดด EHQ:M
(MG) อพย EH:H; พบญ H:GM (MH) อพย J:EP; E ซมอ EN:MP; G พกษ EJ:EJ; สดด PN:G
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นามของพระองค์
45 ขอพระอง ค์ ทรงสดั บคาํ
อธิษฐานของเขาและคาํ วิงวอน
ของเขาในฟ้าสวรรค์ และขอทรง
ให้สิทธิอันชอบธรรมของเขาคง
อยู่
46 ถ้ าเขาทั- งหลายกระทาํบาป
ต่อพระองค์ (เพราะไม่มีมนุษย์
สักคนหนึ� งซึ� งมิได้กระทาํบาป)
และพระองค์ทรงกริ- วต่อเขาและ
ทรงมอบเขาไว้กับศัตรู เขาจึงถูก
จับไปเป็นเชลยยังแผ่นดินของ
ศัตรูนั-น ไม่ว่าไกลหรือใกล้
47 แต่ ถ้าเขาสาํนึกผิดในใจใน
แผ่นดินซึ� งเขาได้ถูกจับไปเป็น
เชลยและได้กลับใจ และได้ทาํ
การวิงวอนต่อพระองค์ในแผ่น
ดินของผู้จับเขาไปเป็นเชลย ทูล
ว่า `ข้าพระองค์ทั-งหลายได้กระ-
ทาํบาป และได้ประพฤติชั� วร้าย
และได้กระทาํความชั�ว'
48 ถ้ าเขาทั- งหลายกลั บมาหา
พระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจของเขา
ในแผ่นดินแห่ งศัตรูทั- งหลาย
ของเขา ผู้ซึ�งจับเขาไปเป็นเชลย
และอธิษฐานต่อพระองค์ตรงต่อ
แผ่นดินของเขา ซึ�งพระองค์ทรง
ประทานแก่บรรพบุ รุษของเขา
ทั-งหลาย คือเมืองซึ�งพระองค์ได้
ทรงเลือกสรรไว้ และพระนิเวศ
ซึ� งข้ าพระองค์ ได้สร้างไว้ เพื� อ
พระนามของพระองค์

49 ขอพระอง ค์ ทรงสดั บคาํ
อธิษฐานและคาํวิงวอนของเขา
ในฟ้าสวรรค์ อันเป็นที�ประทับ
ของพระองค์ และขอทรงให้สิทธิ
อันชอบธรรมของเขาคงอยู่
50 และขอทรงประทานอภัยแก่
ประชาชนของพระองค์ ผู้ ได้
กระทาํบาปต่อพระองค์ และทรง
ประทานอภัยต่อการละเมิดทั- ง
หลายของเขา ซึ� งเขาได้กระทาํ
ต่อพระองค์ และให้เขาเป็นที�
เมตตาของคนเหล่านั- นที� จับเขา
ทั-งหลายไปเป็นเชลย เพื�อเขาทั-ง
หลายจะได้รับความเมตตาจาก
เขา
51 เพราะว่ าเขาทั- งหลายเป็ น
ประชาชนของพระองค์ และเป็น
มรดกของพระองค์ ซึ�งพระองค์
ทรงนาํออกมาจากอียิปต์ จาก
ท่ามกลางเตาเหลก็
52 ขอพระเนตรของพระองค์จง
ลืมอยู่ ต่อคาํวิงวอนของผู้ รับใช้
ของพระองค์ และต่อคาํวิงวอน
ของอิสราเอลประชาชนของพระ
องค์ ขอทรงสดับบรรดาเรื�องที�
เขาทั-งหลายร้องต่อพระองค์
53 เพราะพระองค์ทรงแยกเขา
จากท่ ามกลางชนชาติทั- งหลาย
ของแผ่นดินโลก ให้เป็นมรดก
ของพระองค์ ตามซึ� งพระองค์
ตรัสทางโมเสส ผู้รับใช้ของพระ
องค์ โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า

E พงศ์กษัตริย์ K

(MP) ลนต GP:HM, MM; พบญ GK:HP (MN) ลนต GP:MQ-MG; อสร J:P-N; นหม E:P; J:G
(MK) ยรม GJ:EG-EM; ดนล P:EQ; ยน G:M (OQ) G พศด HQ:J; อสร N:P; สดด EQP:MP
(OE) อพย 32:11, EG; พบญ M:GQ (OG) E พกษ K:GJ (OH) อพย EJ:O-P; พบญ J:GP
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พระเจ้า ในเมื�อพระองค์ทรงนาํ
บรรพบุ รุษของข้ าพระองค์ทั- ง
หลายออกจากอียิปต์"

ซาโลมอนตกัเตือน
และใหพ้รแก่ประชาชน

54 ครั- นซาโลมอนทรงจบคาํ
อธิษฐาน และคาํวิงวอนทั-งสิ- นนี-
ต่อพระเยโฮวาห์แล้ว ก็ทรงลุก
ขึ- นจากหน้ าแท่นบูชาของพระ
เยโฮวาห์ ที�ซึ�งทรงคุกเข่าพร้อม
กับกางพระหัตถ์สู่ฟ้าสวรรค์
55 และพระองค์ทรงประทับยืน
และทรงให้พรแก่ชุมนุมชนอิส-
ราเอลทั-งสิ- นด้วยเสียงดังว่า
56 "สาธุการแด่พระเยโฮวาห์ ผู้
ทรงพระราชทานการหยุดพักแก่
อิสราเอลประชาชนของพระองค์
ตามซึ�งพระองค์ทรงสัญญาไว้ทุก
ประการ พระสัญญาอัน
ดีทั- งสิ- นของพระองค์ซึ�งพระองค์
ทรงสั ญญาทางโมเสสผู้ รั บใช้
ของพระองค์นั- นไม่ ล้มเหลวสัก
คาํเดียว
57 ขอพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
เราทั-งหลายสถิตกับเราดังที�พระ
องค์ได้สถิตกับบรรพบุรุษของ
เรา ขอพระองค์อย่าทรงละเรา
หรือทอดทิ- งเราเสีย
58 เพื� อพระองค์ทรงโน้มจิตใจ
ของเราให้มาหาพระองค์ ที� จะ
ดาํ เนิ นในทางทั- งสิ- นของพระ
องค์ และรักษาบรรดาพระบัญ-

ญัติของพระองค์ กฎเกณฑ์ของ
พระองค์ และคาํตัดสินของพระ
องค์ ซึ� งพระองค์ทรงบัญญัติไว้
แก่บรรพบุรุษของเรา
59 ขอให้ ถ้ อยคาํ เหล่ านี- ของ
ข้าพเจ้า ซึ�งข้าพเจ้าได้วิงวอนขอ
ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ให้
อยู่ใกล้พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
พวกเราทั-งวันและคืน และขอให้
สิทธิอันชอบธรรมของผู้ รับใช้
ของพระองค์คงอยู่ และให้
สิทธิอันชอบธรรมของอิสราเอล
ประชาชนของพระองค์ คงอยู่
ตามต้องการแต่ละวัน
60 เพื� อบรรดาชนชาติทั- งหลาย
แห่งแผ่นดินโลกจะทราบว่าพระ
เยโฮวาห์นั- นเป็นพระเจ้า ไม่มี
องค์อื�นเลย
61 เพราะฉะนั- นขอให้จิตใจของ
ท่านทั-งหลายบริสุทธิV ต่อพระเย-
โฮวาห์พระเจ้าของเรา คือที� จะ
ดาํเนินอยู่ ในกฎเกณฑ์ของพระ
องค์ และรักษาพระบัญญัติของ
พระองค์ ดังในเวลานี- "

การถวายเครื%องสตัวบูชา
และการอดอาหาร
(G พศด N:M-EQ)

62 แล้วกษัตริย์และชนอิสราเอล
ทั- งปวงที�อยู่กับพระองค์ได้ถวาย
เครื� องสัตวบูชาต่อพระพักตร์
พระเยโฮวาห์
63 และซาโลมอนได้ถวายเครื�อง

E พงศ์กษัตริย์ K

(OM) G พศด N:E (OO) กดว P:GH-GP; G ซมอ P:EK (OP) พบญ EG:EQ; ยชว GE:MO
(ON) พบญ HE:P, EN; ยชว E:O; E ซมอ EG:GG (OK) สดด EEJ:HP; ยรม HE:HH
(PQ) พบญ 4:35, HJ; ยชว M:GM (PE) พบญ EK:EH; E พกษ EE:M (PG) G พศด N:M-EQ
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สันติบูชา ซึ� งพระองค์ทรงถวาย
แด่พระเยโฮวาห์ คือวัวสองหมื�น
สองพันตัว และแกะหนึ� งแสน
สองหมื� นตัว กษัตริย์และคน
อิสราเอลทั- งปวงจึงอุทิศถวาย
พระนิเวศแห่งพระเยโฮวาห์
64 ในวันเดี ยวกั นนั- นกษัตริ ย์
ทรงทาํ พิ ธี ชาํระส่ วนกลางของ
ลาน ซึ� งอยู่หน้าพระนิเวศของ
พระเยโฮวาห์ เพราะว่าที�นั�นพระ
องค์ได้ถวายเครื�องเผาบูชา และ
ธัญญบูชา และส่วนไขมันของ
สันติบูชา เพราะว่าแท่นทอง
สัมฤทธิV ซึ� งอยู่ต่อพระพักตร์พระ
เยโฮวาห์นั- นเล็กเกินไป ไม่พอ
รับเครื�องเผาบูชาและธัญญบูชา
และส่วนไขมันของสันติบูชา
65 ซาโลมอนจึงทรงฉลองเทศ-
กาลในเวลานั-น พร้อมกับอิสรา-
เอลทั-งปวง เป็นชุมนุมมโหฬาร
มีคนมาตั- งแต่ทางเข้าเมืองฮา-
มัทจนถึงแม่นํ-าแห่งอียิปต์ ต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเรา เป็นเจ็ดวันและเจ็ดวัน
คือสิบสี� วัน
66 ในวันที�แปดพระองค์ทรงให้
ประชาชนกลับ เขาทั- งหลายก็
ถวายพระพรแด่กษัตริย์ และ
กลับไปสู่ เต็นท์ของตน ด้วยจิต
ใจชื� นบานและยินดี เนื� องด้วย
ความดีทั- งสิ- นซึ� งพระเยโฮวาห์
ทรงกระทาํแก่ดาวิดผู้ รับใช้ของ

พระองค์ และแก่อิสราเอลประ-
ชาชนของพระองค์

พนัธสญัญาของพระเจ้า
กบัซาโลมอน

(G พศด N:EG-GG)

9
อยู่มาเมื�อซาโลมอนได้สร้าง
พระนิเวศของพระเยโฮวาห์

และพระราชวังของกษัตริย์ และ
บรรดาสิ� งที� ซาโลมอนมี พระ
ประสงค์จะสร้างนั-นสาํเรจ็แล้ว
2พระเยโฮวาห์ทรงปรากฏแก่
ซาโลมอนเป็นครั- งที� สอง ดังที�
พระองค์ทรงปรากฏแก่ท่ านที�
กิเบโอน
3และพระเยโฮวาห์ตรัสกับท่าน
ว่า "เราได้ยินคาํอธิษฐานของเจ้า
และคาํวิงวอนของเจ้าซึ� งเจ้าได้
กระทาํต่อเรานั-นแล้ว เราได้รับ
พระนิเวศซึ� งเจ้าได้สร้างนี- ไว้เป็น
สถานบริสุทธิV และได้ประดิษฐาน
นามของเราไว้ที�นั�นเป็นนิตย์ ตา
ของเราและใจของเราจะอยู่ที�นั�น
ตลอดไป
4และถ้าเจ้าดาํเนินต่อหน้าเรา
ดังดาวิดบิดาของเจ้าได้ดาํเนิน
ด้วยใจซื� อสัตย์ และด้วยความ
เที�ยงธรรม กระทาํทุกอย่างตาม
ที� เราได้บัญชาเจ้าไว้ และรักษา
กฎเกณฑ์ของเรา และคาํตัดสิน
ของเรา
5แล้วเราจะสถาปนาราชบัลลังก์
ของเจ้าเหนืออิสราเอลเป็นนิตย์

E พงศ์กษัตริย์ K, J

(PM) G พศด M:E; N:N (PO) ปฐก EO:EK; ลนต GH:HM; กดว HM:K; G พศด N:K
(PP) G พศด N:J (E) E พกษ N:E; G พศด N:EE; K:P (G) E พกษ H:O; EE:J
(H) พบญ EE:EG; E พกษ K:GJ (M) ปฐก EN:E; E พกษ K:PE; EE:M (O) G ซมอ M:EG

 11_1kin.pub 
 page 31

 Thursday, August 29, 2019 20:21 



หน้า 732

ดังที� เราได้สัญญากับดาวิดบิดา
ของเจ้าว่า `เจ้าจะไม่ขาดชายผู้
หนึ�งบนบัลลังก์แห่งอิสราเอล'
6 แต่ ถ้ าเจ้ าหั นไปจากการติ ด
ตามเรา ตัวเจ้าเองหรือลูกหลาน
ของเจ้ากด็ี และมิได้รักษาบัญ-
ญัติ ของเราและกฎเกณฑ์ ของ
เรา ซึ� งเราได้ตั- งไว้ต่อหน้าเจ้า
แต่ ไปปรนนิ บั ติ พระอื� นและ
นมัสการพระนั-น
7แล้ วเราจะตั ดอิ สราเอลออก
เสียจากแผ่นดินซึ� งเราได้ให้แก่
เขาทั-งหลาย และพระนิเวศนี- ซึ�ง
เราได้กระทาํให้ เป็นสถานบริ-
สุทธิV เพื� อนามของเรา เราจะ
เหวี� ยงออกเสียจากสายตาของ
เรา และอิสราเอลจะเป็นคาํภา-
ษิตและคาํครหาท่ ามกลางชน
ชาติทั-งปวง
8และพระนิเวศนี-  ซึ� งจะเห็นได้
ทนโท่ ทุกคนที� ผ่านไปจะฉงน
สนเท่ห์ และเขาจะเย้ยหยันและ
กล่าวว่า `เหตุไฉนพระเยโฮวาห์
จึ งได้กระทาํดั� งนี- แก่ แผ่ นดิ น
นี- และแก่พระนิเวศนี- '
9แล้วเขาจะตอบว่า `เพราะว่า
เขาทั- งหลายได้ทอดทิ- งพระเย-
โฮวาห์พระเจ้าของเขา ผู้ได้ทรง
นาํบรรพบุ รุษของเขาออกจาก
แผ่นดินอียิปต์ และได้ยึดถือ
พระอื�น และนมัสการและปรน-
นิบัติพระนั-น เพราะฉะนั-นพระ

เยโฮวาห์ทรงนาํเหตุร้ายทั- งสิ- นนี-
มาเหนือเขาทั-งหลาย'"

กิตติศพัทแ์ห่งซาโลมอน
เลื%องลือไปทั %ว

(G พศด K:E-EK)
10 อยู่มาเมื�อสิ- นยี�สิบปี ซึ�งซา-
โลมอนได้ทรงสร้างอาคารสอง
หลัง คือพระนิเวศของพระเย-
โฮวาห์ และพระราชวังของ
กษัตริย์
11 (ฮีรามกษัตริย์เมืองไทระได้
ส่งไม้สนสีดาร์ ไม้สนสามใบและ
ทองคาํให้ แก่ซาโลมอนตามที�
พระองค์ มีพระประสงค์แล้ ว)
กษัตริ ย์ซาโลมอนจึงทรงประ-
ทานหัวเมืองในแผ่นดินกาลิลีให้
แก่ฮีรามยี�สิบหัวเมือง
12 แต่เมื� อฮีรามเสด็จจากเมือง
ไทระเพื� อชมหัวเมืองซึ� งซาโล-
มอนประทานแก่ท่าน หัวเมือง
เหล่ านั- นไม่ เป็นที� พอพระทัย
ท่าน
13 เพราะฉะนั-นท่านจึงว่า "พระ
อนุชาเอ๋ย เมืองซึ�งท่านประทาน
แก่ ข้าพเจ้ านั- นเป็นเมืองอะไร
อย่างนี- " เขาจึงเรียกเมืองเหล่า
นั-นว่าแผ่นดินคาบูลจนทุกวันนี-
14 ฮีรามได้ส่งทองคาํหนึ� งร้อย
ยี�สิบตะลันต์ให้แก่กษัตริย์
15 นี� เป็นเรื�องแรงงานเกณฑ์ ซึ�ง
กษัตริย์ซาโลมอนได้เกณฑ์เพื� อ
สร้างพระนิเวศของพระเยโฮวาห์

E พงศ์กษัตริย์ J

(P) G ซมอ N:EM-EP (N) พบญ M:GP; สดด MM:EM; ยรม N:M-EM
(K) พบญ GJ:GM-GP; G พศด N:GE (J) พบญ GJ:GO-GK (EQ) G พศด K:E
(EE) G พศด K:G (EH) ยชว EJ:GN (EO) ยชว EE:E; EP:EQ; EN:EE; EJ:HP; G ซมอ O:J
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และพระราชวังของพระองค์และ
ป้อมมิลโล และกาํแพงกรุงเยรู-
ซาเลม็ และฮาโซร์ และเมกิดโด
และเกเซอร์
16 ฟาโรห์กษัตริย์อี ยิปต์ได้ยก
ทัพขึ- นมายึดเมืองเกเซอร์และ
เอาไฟเผาเสีย และได้ฆ่าคนคา-
นาอันซึ�งอยู่ในเมืองนั-น และได้
ยกเมืองนั- นให้แก่ธิดาของท่าน
เป็นสินสมรสคือ มเหสีของซา-
โลมอน
17 ซาโลมอนจึงสร้างเกเซอร์ขึ- น
ใหม่ และสร้างเมืองเบธโฮโรน
ล่าง
18 ทั- งเมืองบาอาลัทและเมือง
ทัดโมร์ ในถิ�นทุรกันดาร ใน
แผ่นดิน
19 ทั- งบรรดาหัวเมืองคลังหลวง
ที� ซาโลมอนมีอยู่ และหัวเมือง
สาํหรับรถรบของพระองค์ และ
หัวเมืองสาํหรับพลม้าของพระ
องค์ และสิ� งใดๆซึ�งซาโลมอนมี
พระประสงค์จะสร้างในกรุงเย-
รูซาเล็ม ในเลบานอน และทั�ว
แผ่นดินซึ� งอยู่ในอาณาจักรของ
พระองค์
20 ประชาชนทั- งปวงซึ� งเหลืออยู่
จากคนอาโมไรต์ คนฮิตไทต์ คน
เปริสซี คนฮีไวต์ และคนเยบุส
ผู้ซึ�งไม่ใช่คนอิสราเอล
21 ลูกหลานของเขาที� เหลืออยู่
ในแผ่นดิน ซึ�งประชาชนอิสรา-

เอลไม่สามารถจะทาํลายให้สิ- น
ได้ บุคคลเหล่านี- ซาโลมอนทรง
เกณฑ์ให้เป็นทาสอยู่จนทุกวันนี-
22 แต่ประชาชนอิสราเอลนั- น
ซาโลมอนหาได้ทรงกระทาํให้
เป็นทาสไม่ เขาทั- งหลายเป็น
ทหาร เป็นข้าราชการ เป็นผู้บัง
คับบัญชาของพระองค์ เป็นนาย
ทหารของพระองค์ เป็นผู้บังคับ
การรถรบของพระองค์และเป็น
พลม้าของพระองค์
23 เหล่านี- เป็นเจ้าหน้าที� ชั- นผู้
ใหญ่เหนือพระราชกิจของซา-
โลมอนจาํนวนห้าร้อยห้าสิบคน
เป็นผู้ดูแลประชาชนที�ทาํงาน
24 แต่ธิดาของฟาโรห์ได้ขึ- นไป
จากนครดาวิด ถึงพระตาํหนัก
ของพระนางเองซึ� งซาโลมอนได้
สร้างให้พระนาง แล้วพระองค์
จึงสร้างป้อมมิลโล
25 ปีละสามครั- ง ซาโลมอนได้
ทรงถวายเครื�องเผาบูชา และ
เครื� องสั นติ บู ชาบนแท่นบู ชา
ซึ� งพระองค์ทรงสร้างถวายพระ
เยโฮวาห์ ทรงเผาเครื�องหอมบน
แท่นบูชาต่อพระพักตร์พระเย-
โฮวาห์ ดังนั- นพระองค์จึงสร้าง
พระนิเวศจนสาํเรจ็
26 กษัตริย์ซาโลมอนทรงสร้าง
กองเรือกาํปั�นที� เอซีโอนเกเบอร์
ซึ� งอยู่ใกล้เอโลท บนฝั� งทะเล
แดงในแผ่นดินเอโดม

E พงศ์กษัตริย์ J

(EP) ยชว EP:EQ (EN) G พศด K:O (EK) ยชว EJ:MM (EJ) E พกษ M:GP; J:E; EQ:GP
(GQ) G พศด K:N (GE) ยชว EO:PH; EN:EG-EH (GG) ลนต GO:HJ (GH) G พศด K:EQ
(GM) G ซมอ O:J; E พกษ H:E (GO) อพย GH:EM-EN (GP) กดว HH:HO; พบญ G:K
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27 และฮีรามได้ ส่ งข้าราชการ
และพลเรือผู้ซึ� งคุ้นเคยกับทะเล
ไปกั บกองกาํ ปั� นพร้อมกั บข้ า
ราชการของซาโลมอน
28 เขาทั-งหลายไปถึงเมืองโอฟีร์
และนาํทองคาํมาจากที�นั�น จาํ-
นวนสี� ร้อยยี� สิบตะลันต์และนาํ
มาถวายกษัตริย์ซาโลมอน
พระราชินีแห่งเชบาทรงเขา้เฝ้า

กษตัริยซ์าโลมอน
(G พศด J:E-EG)

10
เมื�อพระราชินีแห่งเชบา
ทรงได้ ยิ นกิ ตติ ศั พท์

แห่งซาโลมอนเกี�ยวกับพระนาม
ของพระเยโฮวาห์ พระนางก็
เสด็จมาทดลองพระองค์ ด้ วย
ปัญหายุ่งยากต่างๆ
2พระนางเสด็จมายังกรุงเยรู-
ซาเลม็ พร้อมด้วยข้าราชบริพาร
มากมาย มีฝูงอูฐบรรทุกเครื�อง
เทศและทองคาํเป็นอันมาก และ
เพชรพลอยต่างๆ และเมื�อพระ
นางเสด็จมาถึ งซาโลมอนแล้ ว
พระนางก็ทูลเรื� องในพระทัยต่อ
พระองค์ทุกประการ
3และซาโลมอนตรัสตอบปัญหา
ของพระนางทั-งสิ- น ไม่มีสิ� งใดที�
ซ่อนอยู่ พ้นกษัตริย์ซึ� งพระองค์
จะทรงอธิบายแก่พระนางไม่ได้
4และเมื� อพระราชินีแห่ งเชบา
ทรงเห็นพระสติ ปัญญาทั- งสิ- น
ของซาโลมอน และพระราชวังที�

พระองค์ทรงสร้าง
5ทั- งอาหารที� โต๊ะเสวย กับ
การเข้าเฝ้าของบรรดาข้าราชการ
และการปรนนิ บั ติ รั บใช้ ของ
มหาดเล็กตลอดทั- งภูษาอาภรณ์
ของเขา และพนักงานเชิญถ้วย
ของพระองค์ และการที�พระองค์
เสด็จขึ- นไปในพระนิเวศของพระ
เยโฮวาห์ พระทัยของพระนางก็
สลดลงทีเดียว
6พระนางทูลกษัตริย์ว่า "ข่าว
คราวซึ�งหม่อมฉันได้ยินในประ-
เทศของหม่อมฉัน ถึงพระราช-
กิจและพระสติ ปัญญาของพระ
องค์เป็นความจริง
7แต่หม่อมฉันมิได้เชื� อถ้อยคาํ
นั-น จนหม่อมฉันมาเฝ้า และตา
ของหม่อมฉันได้เห็นเอง และดู
เถิด ที�เขาบอกแก่หม่อมฉันกไ็ม่
ถึงครึ�งหนึ�ง พระสติปัญญาและ
ความมั� งคั� งของพระองค์ก็มาก
ยิ� งกว่าข่าวคราวที� หม่อมฉันได้
ยิน
8บรรดาคนของพระองค์ก็เป็น
สุข บรรดาข้าราชการเหล่านี- ของ
พระองค์ผู้อยู่งานประจาํต่อพระ
พักตร์พระองค์ และฟังพระสติ
ปัญญาของพระองค์กเ็ป็นสุข
9สาธุการแด่พระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของพระองค์ ผู้ทรงพอพระ
ทัยในพระองค์ และทรงแต่งตั- ง
พระองค์ไว้บนบัลลังก์แห่งอิส-

E พงศ์กษัตริย์ J, EQ

(GN) E พกษ O:P, J; EQ:EE (GK) โยบ GG:GM
(E) วนฉ EM:EG; G พศด J:E; สดด MJ:M; สภษ E:P; มธ EG:MG (O) E พศด GP:EP
(K) สภษ K:HM (J) G ซมอ K:EO; GG:GQ; E พกษ O:N; G พศด G:EE; สดด NG:G
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ราเอล เพราะพระเยโฮวาห์ทรง
รักอิสราเอลเป็นนิตย์พระองค์
จึงทรงแต่งตั- งให้พระองค์เป็น
กษัตริย์ เพื� อว่าพระองค์จะทรง
อาํนวยความยุติธรรมและความ
เที�ยงธรรม"
10 แล้วพระนางก็ถวายทองคาํ
หนึ�งร้อยยี�สิบตะลันต์แด่กษัตริย์
ทั- งเครื� องเทศเป็นจาํนวนมาก
และเพชรพลอยต่างๆ ไม่มี
เครื� องเทศมามากมายดั งนี- อีก
ดั งที� พระราชินีแห่ งเชบาถวาย
แด่กษัตริย์ซาโลมอน
11 ยิ�งกว่านั-นอีก กองกาํปั�นของ
ฮีรามซึ� งได้นาํทองคาํมาจากโอ-
ฟีร์ ได้นาํไม้จันทน์แดงและ
เพชรพลอยต่ างๆจาํนวนมาก
หลายมาจากโอฟีร์
12 และกษัตริย์ทรงใช้ไม้จันทน์
แดงทาํ เสาพระนิ เวศแห่ งพระ
เยโฮวาห์ และสาํหรับพระราชวัง
ของกษัตริย์ และทาํพิณเขาคู่
และพิณใหญ่สาํหรับนักร้อง จน
ทุกวันนี- ก ็ไม่เคยมีไม้จันทน์แดง
มาหรือเห็นอย่างนี- อีก
13 กษัตริ ย์ซาโลมอนทรงพระ
ราชทานทุกอย่างแก่พระราชินี
แห่งเชบา ตามที�พระนางมีพระ
ประสงค์ นอกจากสิ� งที�พระราช
ทานมาจากความอุดมสมบูรณ์
ของกษัตริย์แล้วสิ� งใดๆที� พระ
นางทูลขอ ซาโลมอนก็พระราช

ทาน ดังนั-น พระนางกเ็สดจ็กลับ
ไปยังแผ่นดินของพระนางพร้อม
กับข้าราชการของพระนาง

ทรพัยส์มบติัและ
ความเจริญรุ่งเรือง

ของซาโลมอน
14 นํ-า หนักของทองคาํที� นาํมา
ส่งซาโลมอนในปีหนึ� งนั- นเป็น
ทองคาํหกร้อยหกสิบหกตะลันต์
15 นอกเหนือจากทองคาํซึ� งมา
จากพ่อค้า และจากการค้าของ
พวกพ่อค้า และจากกษัตริย์ทั- ง
ปวงของประเทศอาระเบีย และ
จากบรรดาเจ้าเมืองแห่งแผ่นดิน
16 กษัตริย์ซาโลมอนทรงสร้าง
โล่ใหญ่สองร้อยอันด้วยทองคาํ
ทุบ โล่อันหนึ�งใช้ทองคาํหกร้อย
เชเขล
17 และพระองค์ ทรงสร้ างโล่
สามร้อยอันด้วยทองคาํทุบ โล่
อันหนึ�งใช้ทองคาํสามมาเน และ
กษัตริย์ทรงเก็บโล่ไว้ในพระตาํ-
หนักพนาเลบานอน
18 กษัตริย์ทรงกระทาํพระที�นั� ง
งาช้างขนาดใหญ่ด้วย และทรงบุ
ด้วยทองคาํอย่างงามที�สุด
19 พระที� นั� งนั- นมี บันไดหกขั- น
พนักหลังของพระที�นั� งนั- นกลม
ข้างบน และสองข้างพระที�นั� งมี
ที� วางพระหัตถ์ มีสิงโตสองตัว
ยืนอยู่ข้างๆที�วางพระหัตถ์
20 มีสิงโตอีกสิบสองตัวยืนอยู่ที�

E พงศ์กษัตริย์ EQ

(EQ) สดด NG:EQ, EO (EE) E พกษ J:GN-GK; โยบ GG:GM
(EG) G พศด J:EQ-EE (EO) G พศด E:EP; J:GM; สดด NG:EQ
(EN) E พกษ N:G; EM:GP (EK) E พกษ EQ:GG; G พศด J:EN; สดด MO:K
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นั� นบนหกขั- นบันไดทั- งสองข้าง
เขาไม่ เคยทาํในราชอาณาจักร
ใดๆเหมือนอย่างนี-
21 ภาชนะทั- งสิ- นสาํหรับเครื� อง
ดื�มของกษัตริย์ซาโลมอนทาํด้วย
ทองคาํ และภาชนะทั- งสิ- นของ
พระตาํหนั กพนาเลบานอนทาํ
ด้วยทองคาํบริสุทธิV  ไม่มีที� ทาํ
ด้วยเงินเลย เงินนั- นถือว่าเป็น
ของไม่มีค่าอะไรในสมัยของซา-
โลมอน
22 เพราะว่ากษัตริย์มีกองกาํปั�น
เมืองทารชิช เดินทะเลพร้อมกับ
กองกาํปั�นของฮีราม กองกาํปั�น
เมืองทารชิชนาํทองคาํ เงิน งา
ช้าง ลิง และนกยูงมาสามปีต่อ
ครั-ง
23 ดังนี- แหละ กษัตริย์ซาโล-
มอนจึ งได้ เปรี ยบกว่ าบรรดา
กษัตริย์อื�นๆแห่งแผ่นดินโลกใน
เรื�องสมบัติและสติปัญญา
24 และทั�วทั- งโลกกแ็สวงหาที�จะ
เข้าเฝ้าซาโลมอน เพื�อจะฟังพระ
สติ ปัญญาซึ� งพระเจ้ าพระราช
ทานไว้ในใจของท่าน
25 ทุกคนกน็าํเครื�องบรรณาการ
ของเขามา เป็นเครื� องทาํด้วย
เงิน เครื� องทาํด้วยทองคาํ
เครื� องแต่งกาย เครื� องอาวุธ
เครื�องเทศ ม้า และล่อ ตามจาํ-
นวนกาํหนดทุกๆปี
26 ซาโลมอนทรงสะสมรถรบ

และพลม้า พระองค์ทรงมีรถรบ
หนึ� งพันสี� ร้อยคัน และพลม้า
หนึ� งหมื� นสองพันคน ซึ� งพระ
องค์ทรงให้ประจาํอยู่ที� หัวเมือง
รถรบ และอยู่กับกษัตริย์ในกรุง
เยรูซาเลม็
27 และกษัตริ ย์ทรงกระทาํให้
เงินนั-นเป็นของสามัญในกรุงเย-
รูซาเล็มเหมือนก้อนหิน และ
ทรงกระทาํ ให้ มี สนสี ดาร์มาก
มายเหมือนไม้มะเดื� อแห่งหุบ
เขา
28 ม้าอันเป็นสินค้าเข้าของซา-
โลมอนมาจากอียิปต์ พร้อมด้วย
เส้นด้ายสาํหรับผ้าป่าน และ
บรรดาพ่อค้าของกษัตริย์รับเส้น
ด้ายสาํหรับผ้าป่านนั- นมาตาม
ราคา
29 จะนาํ รถรบคันหนึ� งเข้ ามา
จากอียิปต์ได้ในราคาหกร้อยเช-
เขลเงิน ม้าตัวหนึ� งหนึ� งร้อยห้า
สิบ ดังนั- นโดยทางพวกพ่อค้า
เขาก็ส่งออกไปยังบรรดากษัตริย์
ทั- งปวงของคนฮิตไทต์ และ
บรรดากษัตริย์ของซีเรีย
มเหสีทั!งหลายของซาโลมอน

ไหวรู้ปเคารพ

11
แต่ ก ษั ต ริ ย์ ซาโลมอน
ทรง รั กห ญิ ง ต่ าง ด้ า ว

หลายคน นอกจากธิดาของฟา-
โรห์ มีหญิงคนโมอับ คนอัมโมน
คนเอโดม คนไซดอน และคน

E พงศ์กษัตริย์ EQ, EE

(GE) G พศด J:GQ (GG) ปฐก EQ:M; E พกษ J:GP-GK; GG:MK; G พศด GQ:HP
(GH) E พกษ H:EG-EH; M:HQ (GP) พบญ EN:EP; E พกษ M:GP (GN) พบญ EN:EN
(GK) พบญ EN:EP; G พศด E:EP (GJ) ยชว E:M; G พกษ N:P-N (E) พบญ EN:EN
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ฮิตไทต์
2เป็นของประชาชาติซึ� งพระเย-
โฮวาห์ตรัสกับคนอิสราเอลว่า
"เจ้าทั- งหลายอย่าเข้าไปแต่งงาน
กับเขาทั- งหลาย หรืออย่าเข้ามา
แต่งงานกับเจ้า เพราะเขาจะหัน
จิตใจของเจ้าไปตามพระของเขา
เป็นแน่" ซาโลมอนทรงติดพัน
กับคนเหล่านี- ด้วยความรัก
3พระองค์ทรงมีมเหสี เจ็ดร้อย
คือเจ้าหญิง และนางห้ามสาม
ร้อย และบรรดามเหสีของพระ
องค์ก็ทรงหันพระทัยของพระ
องค์ไปเสีย
4เพราะอยู่มาเมื�อซาโลมอนทรง
พระชราแล้ว มเหสีของพระองค์
ได้หันพระทัยของพระองค์ให้ไป
ตามพระอื� น และพระทัยของ
พระองค์หาได้บริสุทธิV ต่อพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์
ดังพระทัยของดาวิดราชบิดาของ
พระองค์ไม่
5 เพราะซาโลมอนทรงดาํ เนิ น
ตามพระอัชโทเรท พระแม่เจ้า
ของคนไซดอน และตามพระ
มิลโคมสิ� งที� น่ าสะอิดสะเอียน
ของคนอัมโมน
6ซาโลมอนจึงทรงกระทาํชั� วใน
สายพระเนตรของพระเยโฮวาห์
และมิได้ทรงติดตามพระเยโฮ-
วาห์อย่างเต็มกาํลัง ดังดาวิด
ราชบิ ดาของพระองค์ ได้ ทรง

กระทาํมาแล้วนั-น
7แล้วซาโลมอนได้ทรงสร้างปู-
ชนียสถานสูงสาํหรับพระเคโมช
สิ� งที� น่าสะอิดสะเอียนของโมอับ
ในภูเขาที�อยู่หน้ากรุงเยรูซาเล็ม
และสาํหรับพระโมเลค สิ� งที� น่า
สะอิดสะเอียนของคนอัมโมน
8และพระองค์จึงทรงกระทาํดัง
นั- นเพื� อมเหสี ต่างด้าวของพระ
องค์ทั- งสิ- น ผู้ที� ได้เผาเครื� อง
หอมและถวายเครื� องสัตวบูชา
แก่บรรดาพระของเขา

พระเจ้าทรงพระพิโรธ
และลงโทษซาโลมอน

9พระเยโฮวาห์ทรงกริ- วต่อซา-
โลมอน เพราะพระทัยของท่าน
ได้หันไปเสียจากพระเยโฮวาห์
พระเจ้าแห่งอิสราเอล ผู้ได้ทรง
ปรากฏแก่ท่านสองครั-งแล้ว
10 และได้ทรงบัญชาท่านเกี� ยว
กับเรื�องนี- ว่า ท่านไม่ควรไปติด
ตามพระอื�น แต่ท่านมิได้รักษา
พระบัญชาของพระเยโฮวาห์
11 เพราะฉะนั- นพระเยโฮวาห์
ตรัสกับซาโลมอนว่า "เนื�องด้วย
เจ้าได้กระทาํเช่นนี-  และเจ้ามิได้
รักษาพันธสัญญาของเรา และ
กฎเกณฑ์ของเรา ซึ�งเราได้บัญ-
ชาเจ้าไว้ เราจะฉีกอาณาจักรเสีย
จากเจ้ าเป็ นแน่ และให้ แก่ ข้ า
ราชการของเจ้า
12 กระนั-นก็ดีเพราะเห็นแก่ดา-

E พงศ์กษัตริย์ EE

(G) อพย HM:EP; พบญ N:H-M (M) พบญ EN:EN; E พกษ K:PE; J:M; นหม EH:GP
(O) ลนต GQ:G-O; วนฉ G:EH; E พกษ EE:HH (N) กดว GE:GJ; HH:OG; วนฉ EE:GM
(J) E พกษ H:O; J:G (EQ) E พกษ P:EG; J:P-N (EE) E พกษ EE:HE, HN; EG:EO-EP

 11_1kin.pub 
 page 37

 Thursday, August 29, 2019 20:21 



หน้า 738

วิดบิดาของเจ้าเราจะไม่กระทาํ
ในวันเวลาของเจ้า แต่เราจะฉีก
ออกจากมือบุตรชายของเจ้า
13 อย่างไรกด็ี เราจะไม่ฉีกเสีย
หมดอาณาจักร แต่เราจะให้
ตระกูลหนึ� งแก่บุตรชายของเจ้า
เพื�อเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเรา
และเพื�อเห็นแก่เยรูซาเลม็ซึ� งเรา
ได้เลือกไว้"
14 พระเยโฮวาห์ทรงให้ปฏิปักษ์
เกิดขึ- นต่อสู้ ซาโลมอน คือฮาดัด
คนเอโดม ท่านเป็นเชื- อสาย
ราชวงศ์แห่งเอโดม
15 เพราะอยู่มาเมื� อดาวิดอยู่ใน
เอโดมและโยอาบผู้ บัญชาการ
กองทัพได้ ขึ- นไปฝั งผู้ ที� ถู กฆ่า
หลังจากเขาได้ฆ่าผู้ชายทุกคนใน
เอโดมเสีย
16 (เพราะโยอาบและคนอิสรา-
เอลทั- งสิ- นยังอยู่ที� นั� นหกเดือน
จนกว่าเขาได้ฆ่าผู้ชายทุกคนใน
เอโดม)
17 ฮาดัดได้หนีไปอียิปต์ พร้อม
กับคนเอโดมบางคนผู้ เป็นข้ า
ราชการของบิดาของท่าน ครั- ง
นั-นฮาดัดยังเป็นเดก็เลก็ๆอยู่
18 เขาทั- งหลายยกออกจากมี-
เดียนมายังปาราน และพาคน
จากปารานมากับเขาและมาถึง
อียิปต์ เฝ้าฟาโรห์กษัตริย์แห่ง
อียิปต์ ผู้ประทานเรือนหลังหนึ�ง
แก่เขา และกาํหนดให้ได้รับปัน

เสบียงอาหาร และประทานที�ดิน
ให้เขาด้วย
19 และฮาดัดเป็นที� โปรดปราน
ยิ�งในสายตาของฟาโรห์ ฟาโรห์
จึงประทานน้องสาวของมเหสี
ของท่านเอง คือขนิษฐาของพระ
ราชินีทาเปเนสให้เป็นภรรยาเขา
20 และขนิษฐาของทาเปเนสก็
ประสูติเกนูบัทให้ท่านเป็นบุตร
ชาย ผู้ซึ�งทาเปเนสให้หย่านมใน
วังของฟาโรห์ และเกนูบัทอยู่ใน
วั งของฟาโรห์ ในหมู่ ราชโอรส
ของฟาโรห์
21 แต่เมื�อฮาดัดอยู่ในอียิปต์ได้
ยินว่าดาวิดได้ล่วงลับไปอยู่กับ
บรรพบุรุษของพระองค์แล้วและ
โยอาบผู้บัญชาการกองทัพก็สิ- น
ชีวิตแล้ว ฮาดัดจึงทูลฟาโรห์ว่า
"ขอข้าพระองค์ทูลลาเพื�อข้าพระ
องค์จะกลับไปยังประเทศของ
ข้าพระองค์เอง"
22 แต่ ฟาโรห์ ตรั สกั บท่ านว่ า
"ท่านอยู่กับเราขาดสิ�งใดหรือ ดู
เถิด ท่านจึงเสาะหาที�จะกลับไป
ยังประเทศของท่าน" และท่านก็
ทูลพระองค์ว่า "ไม่ขาดสิ� งใด
พระเจ้าข้า แต่ขอให้ข้าพระองค์
ไปเถิด"
23 พระเจ้าได้ทรงให้ปฏิ ปักษ์
เกิดขึ- นต่อสู้ ท่านอีกคนหนึ� งคือ
เรโซนบุตรชายของเอลียาดา ผู้ที�
หนีไปจากฮาดัดเอเซอร์กษัตริย์

E พงศ์กษัตริย์ EE

(EH) พบญ 12:11; G ซมอ N:EO-EP; E พกษ J:H; EG:GQ; EM:GE; E พศด EN:EH
(EM) E พศด O:GP (EO) กดว GM:EJ; พบญ GQ:EH; G ซมอ K:EM; E พศด EK:EG-EH
(GE) E พกษ G:EQ, HM (GH) G ซมอ K:H; EQ:EP
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แห่งโศบาห์เจ้านายของตน
24 เมื� อดาวิดเข่นฆ่าชาวโศบาห์
เขาก็รวบรวมผู้คนให้อยู่กับเขา
กลายเป็นหัวหน้าของกองปล้น
และเขาทั- งหลายก็ ไปยั งเมื อง
ดามัสกัสอาศัยอยู่ที� นั� น และ
ครอบครองเมืองดามัสกัส
25 ท่านเป็นปฏิปักษ์ของอิสรา-
เอลตลอดวันเวลาของซาโลมอน
นอกจากเหตุ ร้ ายที� ฮาดั ดได้
กระทาํ และท่านเกลียดชังอิส-
ราเอล และได้ปกครองอยู่เหนือ
ซีเรีย

การเลื%อนตําแหน่ง
ของเยโรโบอมั

26 เยโรโบอัมบุตรชายเนบัท คน
เอฟราอิม ชาวเมืองเศเรดาห์
ข้าราชการคนหนึ� งของซาโลมอน
มารดาชื� อเศรุวาห์เป็นหญิงม่าย
ได้ยกมือขึ- นต่อสู้ กษัตริย์ด้วย
27 ต่อไปนี- เป็นสาเหตุที�ท่านยก
มือขึ- นต่อสู้ กษัตริย์ คือซาโล-
มอนทรงสร้างป้อมมิลโล และ
อุ ดช่ องกาํ แพงนครของดาวิด
ราชบิดาของพระองค์
28 เยโรโบอัมเป็นทแกล้วทหาร
เมื� อซาโลมอนทรงเห็นว่ าชาย
หนุ่มคนนั- นเป็นคนขยัน พระ
องค์ จึ งให้ท่ านดู แลเหนื อแรง
งานเกณฑ์ทั- งสิ- นของวงศ์ วาน
โยเซฟ
29 และอยู่ มาในคราวนั- นเมื� อ

เยโรโบอัมออกไปจากกรุงเยรู-
ซาเลม็ อาหิยาห์ผู้พยากรณ์ชาว
ชี โลห์ ได้ พบท่ านที� กลางทาง
อาหิยาห์สวมเสื- อใหม่ตั วหนึ� ง
และคนทั- งสองก็อยู่ลาํพังในทุ่ ง
นา
30 แล้วอาหิยาห์ก็จับเสื- อใหม่ที�
สวมอยู่ฉีกออกเป็นสิบสองชิ- น
31 และท่านพูดกับเยโรโบอัมว่า
"ท่านจงเอาไปสิบชิ- น เพราะพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล
ตรัสดังนี- ว่า `ดูเถิด เราจะฉีก
อาณาจักรจากมือของซาโลมอน
และจะให้เจ้าสิบตระกูล
32 (แต่เขาจะมีตระกูลหนึ� งเพื�อ
เห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเราและ
เพื� อเห็นแก่เยรูซาเล็มเมืองซึ� ง
เราเลือกจากท่ามกลางตระกูล
ทั-งปวงของอิสราเอล)
33 เพราะเขาทั-งหลายได้ทอดทิ- ง
เรา และได้นมัสการพระอัชโท-
เรท พระแม่เจ้าของชาวไซดอน
เคโมชพระของโมอับ และมิล-
โคมพระของคนอัมโมน และมิ
ได้ดาํเนินในทางของเรา เพื�อจะ
กระทาํสิ� งที� ถู กต้ องในสายตา
ของเรา และรักษากฎเกณฑ์ของ
เรา และคาํตัดสินของเรา อย่าง
กับดาวิดบิดาของเขาได้กระทาํ
นั-น
34 ถึงกระนั- นก็ดี เราจะไม่เอา
อาณาจักรทั- งหมดออกจากมือ

E พงศ์กษัตริย์ EE

(GM) G ซมอ K:H; EQ:K, EK (GP) G ซมอ GQ:GE; E พกษ EE:EE; EG:G; G พศด EH:P
(GN) E พกษ J:EO, GM (GK) สภษ GG:GJ (GJ) E พกษ EG:EO; EM:G; G พศด J:GJ
(HQ) E ซมอ EO:GN-GK; GM:O (HE) E พกษ EE:EE, EH (HH) E ซมอ N:H; E พกษ EE:O
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ของเขา แต่เราจะกระทาํให้เขา
เป็นผู้ ครอบครองอยู่ ตลอดวัน
เวลาแห่งชีวิตของเขา เพราะเห็น
แก่ดาวิดผู้ รับใช้ของเราผู้ซึ� งเรา
ได้เลือกไว้ เพราะเขาได้รักษา
บัญญัติ ของเราและกฎเกณฑ์
ของเรา
35 แต่เราจะเอาอาณาจักรออก
จากมือบุตรชายของเขา และจะ
มอบให้เจ้าสิบตระกูล
36 เรายังจะให้ตระกูลหนึ� งแก่
บุตรชายของเขา เพื�อดาวิดผู้รับ
ใช้ของเราจะมีประทีปดวงหนึ� ง
ต่ อหน้ าเราในกรุ งเยรู ซาเล็ม
เสมอ     เป็นเมืองซึ�งเราได้
เลือกเพื� อประดิษฐานนามของ
เราไว้ที�นั�น
37 เราจะเอาตัวเจ้า และเจ้าจะ
ปกครองให้กว้างขวางตามชอบ
ใจของเจ้าและเจ้าจะเป็นกษัตริย์
เหนืออิสราเอล
38 และจะเป็นดังนี- ว่าถ้าเจ้าเชื� อ
ฟังทุกสิ�งที�เราบัญชาแก่เจ้า และ
จะดาํเนินในทางทั-งหลายของเรา
และกระทาํสิ� งที� ถูกต้องในสาย
ตาของเรา โดยรักษากฎเกณฑ์
ของเรา และบัญญัติของเราดัง
ดาวิดผู้ รับใช้ของเราได้กระทาํ
เราจะอยู่กับเจ้า และจะสร้างเจ้า
ให้เป็นราชวงศ์ที� มั� นคง ดังที�
เราได้ สร้ างเพื� อดาวิดมาแล้ ว
และเราจะให้อิสราเอลแก่เจ้า

39 ด้ วยเหตุ นี- เราจะให้ ความ
ทุกข์ใจแก่เชื- อสายของดาวิด แต่
ไม่เป็นนิตย์'"
40 ฉะนั- น ซาโลมอนจึงทรงหา
ช่ องจะประหารเยโรโบอัมเสีย
แต่เยโรโบอัมได้ลุกขึ- นหนีเข้าไป
ในอียิปต์ ไปยังชิชักกษัตริย์
อียิปต์ และอยู่ในอียิปต์จนถึง
ซาโลมอนสิ- นพระชนม์

ซาโลมอนสิ! นพระชนม์
41 ส่วนพระราชกิจนอกนั- นของ
ซาโลมอน และบรรดาสิ� งซึ� ง
พระองค์ทรงกระทาํ และพระ
สติปัญญาของพระองค์มิได้บัน-
ทึกไว้ในหนังสือพระราชกิจของ
ซาโลมอนหรือ
42 และเวลาที� ซาโลมอนทรง
ครอบครองในเยรูซาเล็มเหนือ
อิสราเอลทั-งสิ- นนั-น เป็นสี�สิบปี
43 และซาโลมอนก็ล่วงหลับไป
อยู่ กับบรรพบุรุษของพระองค์
และเขาฝังพระศพพระองค์ไว้ใน
นครของดาวิดราชบิดาของพระ
องค์ และเรโหโบอัมราชโอรส
ของพระองค์กขึ็- นครองแทน

ความโง่เขลาของ
เรโหโบอมัคนหนุ่ม

12
เ ร โห โบอั มไ ด้ ไป ยั ง
เมืองเชเคม เพราะอิส-

ราเอลทั-งปวงได้มายังเชเคมเพื�อ
จะตั- งท่านให้เป็นกษัตริย์
2และอยู่มาเมื� อเยโรโบอัมบุตร

E พงศ์กษัตริย์ EE, EG

(HO) E พกษ EG:EP-EN (HP) E พกษ EO:M; G พกษ K:EJ (HK) พบญ HE:K; ยชว E:O
(MQ) E พกษ EE:EN; EM:GO; G พศด EG:G-J (ME) G พศด J:GJ (MG) G พศด J:HQ
(MH) E พกษ G:EQ; G พศด J:HE; EQ:E (E) วนฉ J:P; G พศด EQ:E (G) E พกษ EE:GP
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ชายเนบัทได้ยินเรื�องนั-น เพราะ
ท่านยังอยู่ในอียิปต์ (ที�ซึ� งท่าน
หนี ไปจากพระพักตร์กษัตริ ย์
ซาโลมอน เยโรโบอัมอาศัยอยู่
ในอียิปต์)
3 เขาทั- งหลายก็ใช้คนไปเรี ยก
ท่าน เยโรโบอัมกับชุมนุมชน
อิสราเอลทั-งหมดได้มาทูลเรโห-
โบอัมว่า
4"พระราชบิดาของพระองค์ได้
กระทาํให้แอกของข้าพระองค์
หนักนัก เพราะฉะนั- นบัดนี- ขอ
ทรงผ่ อนการปรนนิ บั ติ อย่ าง
ทุกข์หนักของพระราชบิดาของ
พระองค์ และแอกอันหนักของ
พระองค์ เหนื อข้ าพระองค์ทั- ง
หลายให้เบาลงเสีย และข้าพระ
องค์ทั- งหลายจะปรนนิบัติพระ
องค์"
5พระองค์ตรัสกับเขาว่า "จง
กลับไปเสียสักสามวัน แล้วจึงมา
หาเราอีก" ประชาชนจึงกลับไป
6แล้วกษัตริย์เรโหโบอัมก็ทรง
ปรึกษากับบรรดาผู้ เฒ่า ผู้อยู่
งานประจาํ ซาโลมอนราชบิ ดา
ของพระองค์ขณะเมื� อพระองค์
ยังทรงพระชนม์อยู่ว่า "ท่านทั- ง
หลายจะแนะนาํเราให้ตอบประ-
ชาชนนี- อย่างไร"
7 เขาทั- งหลายทูลพระองค์ ว่ า
"ถ้าพระองค์จะทรงเป็นผู้ รับใช้
ประชาชนนี- ในวันนี- และรับใช้

พวกเขา และตรัสตอบคาํดีแก่
พวกเขา เขาทั- งหลายก็จะเป็น
ผู้รับใช้ของพระองค์เป็นนิตย์"
8 แต่ พระองค์ ทรงทอดทิ- งคาํ
ปรึกษาซึ� งผู้ เฒ่าถวายนั- นเสี ย
และไปปรึกษากั บคนหนุ่ มซึ� ง
เติบโตขึ- นมาพร้อมกับพระองค์
และอยู่งานประจาํพระองค์
9 และพระองค์ตรัสกั บเขาทั- ง
หลายว่า "ท่านจะแนะนาํเรา
อย่างไร เพื� อพวกเราจะตอบ
ประชาชนนี-  ผู้ที� ทูลเราว่า `ขอ
ทรงผ่อนแอกซึ� งพระราชบิดา
ของพระองค์ วางอยู่ เหนื อข้ า
พระองค์ทั-งหลายให้เบาลง'"
10 และคนหนุ่ มเหล่านั- นผู้ ได้
เติบโตมาพร้อมกับพระองค์ทูล
พระองค์ว่า "พระองค์จงตรัสดัง
นี- แก่ประชาชนนี-  ผู้ทูลพระองค์
ว่า `พระราชบิดาของพระองค์ได้
กระทาํให้แอกของข้าพระองค์
ทั- งหลายหนัก แต่ขอพระองค์
ทรงผ่อนแก่ ข้าพระองค์ให้เบา
ลง' นั-น พระองค์จงตรัสแก่เขา
ทั-งหลายอย่างนี- ว่า `นิ- วก้อยของ
เราก็หนากว่าเอวแห่งราชบิดา
ของเรา
11 ที� พระราชบิดาของเราวาง
แอกหนักบนท่ านทั- งหลายก็ดี
แล้ว เราจะเพิ� มให้แก่แอกของ
ท่านทั- งหลายอีก พระราชบิดา
ของเราตีสอนท่านทั- งหลายด้วย

E พงศ์กษัตริย์ EG

(M) E ซมอ K:EE-EK; E พกษ M:N; O:EH-EO
(N) G พศด EQ:N; สภษ EO:E
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ไม้เรียว แต่เราจะตีสอนท่านทั-ง
หลายด้วยแส้แมลงป่อง'"
12 เยโรโบอัมกับประชาชนทั- ง
ปวงจึงเข้ามาเฝ้าเรโหโบอัมใน
วันที�สาม ดังที�กษัตริย์รับสั� งว่า
"จงมาหาเราอีกในวันที�สาม"
13 และกษัตริย์ตรัสตอบประ-
ชาชนอย่างดุดัน ทรงทอดทิ- งคาํ
ปรึกษาซึ�งผู้เฒ่าได้ถวายนั-นเสีย
14 และตรัสกับเขาทั- งหลายตาม
คาํปรึกษาของพวกคนหนุ่ มว่า
"พระราชบิดาของเราทาํแอกของ
ท่านทั- งหลายให้หนัก แต่เราจะ
เพิ�มให้แก่แอกของท่านทั-งหลาย
อีก พระราชบิดาของเราตีสอน
ท่านทั- งหลายด้วยไม้เรียว แต่
เราจะตีสอนท่ านทั- งหลายด้วย
แส้แมลงป่อง"
15 กษัตริย์จึงมิได้ฟังเสียงประ-
ชาชนเพราะเหตุการณ์นั- นเป็น
มาแต่พระเยโฮวาห์ เพื� อพระ
องค์จะทรงกระทาํให้พระวจนะ
ของพระองค์ได้สาํเร็จ ซึ� งพระ
เยโฮวาห์ตรัสโดยอาหิยาห์ชาว
ชีโลห์แก่เยโรโบอัมบุตรชายเน-
บัท
อาณาจักรอิสราเอลไดแ้ยกกนั
16 และเมื� ออิ สราเอลทั- งปวง
เห็นว่า กษัตริย์มิได้ทรงฟังเขา
ทั-งหลาย   ประชาชนกทู็ลตอบ
กษัตริย์ว่า "ข้าพระองค์ทั-งหลาย
มีส่วนอะไรในดาวิด ข้าพระองค์

ทั- งหลายไม่มีส่วนมรดกในบุตร
ชายของเจสซี โอ อิสราเอลเอ๋ย
กลับไปเตน็ท์ของตนเถิด ข้าแต่
ดาวิด จงดูแลราชวงศ์ของพระ
องค์เองเถิด" อิสราเอลจึงจาก
ไปยังเตน็ท์ของเขาทั-งหลาย
17 แต่เรโหโบอัมทรงปกครอง
เหนือประชาชนอิสราเอล ผู้อา-
ศัยอยู่ในหัวเมืองของยูดาห์
18 แล้วกษัตริย์เรโหโบอัมทรง
ใช้ อาโดรั มนายงานเหนื อแรง
งานเกณฑ์ไป และอิสราเอลทั- ง
ปวงก็เอาหินขว้างท่ านถึ งตาย
แล้วกษัตริย์เรโหโบอัมก็ทรงรีบ
ขึ- นรถรบของพระองค์ ทรงหนี
ไปยังกรุงเยรูซาเลม็
19 อิ สราเอลกบฏต่ อราชวงศ์
ของดาวิดจนทุกวันนี-
20 และอยู่มาเมื� ออิสราเอลทั- ง
ปวงได้ยินว่าเยโรโบอัมได้กลับ
มาแล้ว เขาก็ใช้ให้ไปเชิญท่าน
มายังที�ประชุม แล้วกต็ั- งท่านให้
เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลทั- ง
ปวง ไม่มี ผู้ ใดติดตามราชวงศ์
ของดาวิด เว้นแต่ตระกูลยูดาห์
เท่านั-น
21 เมื� อเรโหโบอัมมายังกรุงเย-
รูซาเล็มแล้ว พระองค์ได้เรียก
ประชุมวงศ์วานยูดาห์ทั- งหมด
และตระกูลเบนยามิน เป็นนัก
รบที� คัดเลือกแล้วหนึ� งแสนแปด
หมื�นคน เพื�อจะสู้ รบกับวงศ์วาน

E พงศ์กษัตริย์ EG

(EO) พบญ G:HQ; วนฉ EM:M; E พกษ EE:EE, GJ, HE; EG:GM; G พศด EQ:EO; GG:N
(EP) G ซมอ GQ:E (EN) E พกษ EE:EH, HP; G พศด EE:EM-EN (EK) E พกษ M:P; O:EM
(EJ) G พกษ EN:GE (GQ) E พกษ EE:EH, HG, HP; G พกษ EN:GE (GE) G ซมอ EJ:EN
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อิสราเอล เพื� อจะเอาราชอาณา
จักรคืนมาให้แก่เรโหโบอัมโอรส
ของซาโลมอน
22 แต่พระวจนะของพระเจ้ามา
ยังเชไมอาห์คนของพระเจ้าว่า
23 "จงไปทู ลเรโหโบอั มโอรส
ของซาโลมอนกษัตริย์แห่งยูดาห์
และบอกแก่วงศ์วานทั- งสิ- นของ
ยูดาห์ และของเบนยามิน และ
แก่ประชาชนที�เหลืออยู่ว่า
24 `พระเยโฮวาห์ตรัสดั งนี- ว่ า
เจ้าอย่าขึ- นไปสู้ รบกับประชาชน
อิสราเอลญาติพี� น้องของเจ้าเลย
จงกลับไปยังบ้านของตนทุกคน
เถิด เพราะสิ�งนี- เป็นมาจากเรา'"
เหตุฉะนี- เขาจึงเชื� อฟังพระวจนะ
ของพระเยโฮวาห์ และกลับไป
บ้านเสียตามพระวจนะของพระ
เยโฮวาห์

เยโรโบอมันาํคนอิสราเอล
ใหไ้หวรู้ปเคารพ

25 แล้วเยโรโบอัมก็สร้างเมือง
เชเคมในถิ� นเทือกเขาเอฟราอิม
และอาศัยอยู่ที�นั�น และพระองค์
กอ็อกไปจากที�นั�น ไปสร้างเมือง
เปนูเอล
26 และเยโรโบอัมราํพึงในใจว่า
"คราวนี- ราชอาณาจั กรจะหั น
กลับไปยังราชวงศ์ของดาวิด
27 ถ้าชนชาติเหล่านี- ขึ- นไปถวาย
เครื�องสัตวบูชาในพระนิเวศของ
พระเยโฮวาห์ที� กรุ งเยรูซาเล็ม

แล้วจิตใจของชนชาติเหล่านี- จะ
หันกลับไปยังเจ้านายของเขาทั- ง
หลาย คือหันไปยังเรโหโบอัม
กษัตริย์แห่งยูดาห์ และเขาทั- ง
หลายจะฆ่าเราเสีย และกลับไป
ยังเรโหโบอัมกษัตริย์แห่งยูดาห์"
28 ดังนั- นกษัตริย์จึงทรงปรึกษา
และได้ทรงสร้างลู กวั วสองตั ว
ด้วยทองคาํ และพระองค์ตรัส
แก่ประชาชนว่า "ที�ท่านทั-งหลาย
ขึ- นไปยังกรุงเยรูซาเล็มนานพอ
อยู่แล้ว โอ อิสราเอลเอ๋ย จงดู
พระของท่าน ดูเถิด พระองค์ผู้
ทรงนาํท่ านทั- งหลายออกจาก
ประเทศอียิปต์"
29 และพระองค์ก็ประดิษฐานไว้
ที� เบธเอลรูปหนึ� ง และอีกรูป
หนึ� งทรงประดิษฐานไว้ในเมือง
ดาน
30 และสิ� งนี- กลายเป็นความบาป
เพราะว่าประชาชนได้ไปนมัส-
การรูปหนึ�ง คือที�เมืองดาน
31 แล้วพระองค์ได้ทรงสร้างนิ-
เวศที� ปูชนียสถานสูง ทรง
กาํหนดตั- งปุโรหิตจากหมู่ประชา
ชนทั-งปวง ผู้มิได้เป็นคนเลวี
32 และเยโรโบอัมทรงกาํหนด
เทศกาลเลี- ยงในวันที�สิบห้าของ
เดือนที�แปดเหมือนกับการเลี- ยง
ที�อยู่ในยูดาห์ และพระองค์ทรง
ถวายเครื� องสั ตวบูชาบนแท่น
บูชา พระองค์ทรงกระทาํใน

E พงศ์กษัตริย์ EG

(GG) G พศด EE:G; EG:O-N (GM) E พกษ EG:EO (GO) ปฐก EG:P; HG:HQ-HE; วนฉ K:K
(GN) พบญ EG:O-N, EM (GK) อพย HG:M, K; G พกษ EQ:GJ (GJ) ปฐก GK:EJ
(HQ) E พกษ EH:HM; G พกษ EN:GE (HE) กดว H:EQ; EN:E-EE (HG) ลนต GH:HH-HM
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เบธเอลดังนี- แหละ คือถวาย
เครื� องสั ตวบูชาแก่ รูปลูกวัวที�
พระองค์ได้ทรงสร้างไว้นั-น และ
พระองค์ทรงสถาปนาปุโรหิตใน
เบธเอลประจาํที� ปูชนียสถานสูง
ซึ�งพระองค์ทรงสร้างไว้
33 พระองค์ทรงขึ- นไปยังแท่น
บูชาซึ� งพระองค์ทรงสร้างไว้ที�
เบธเอลในวันที� สิบห้ าเดื อนที�
แปด ในเดือนซึ� งพระองค์ทรง
ดาํริเอง และพระองค์ทรงกาํ-
หนดเทศกาลเลี- ยงสาํหรั บคน
อิสราเอล และทรงถวายเครื�อง
บูชาบนแท่นและเผาเครื�องหอม

คําพยากรณไ์ดก้ล่าวโทษ
แท่นบูชาของเยโรโบอมั

13
และดูเถิด คนของพระ
เจ้ าคนหนึ� งได้ ออกมา

จากยูดาห์โดยพระวจนะของพระ
เยโฮวาห์ไปยังที� เบธเอล เยโร-
โบอัมทรงยืนอยู่ ที� แท่นเพื� อจะ
เผาเครื�องหอม
2และชายคนนั- นได้ ร้ องกล่ าว
โทษแท่นนั- นโดยพระวจนะของ
พระเยโฮวาห์ว่า "โอ แท่นบูชา
แท่นบูชา พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี-
ว่า `ดูเถิด โอรสองค์หนึ� งจะ
ประสูติมาในราชวงศ์ของดาวิด
ชื�อโยสิยาห์ และบนเจ้าแท่นนี- จะ
ฆ่าปุโรหิตแห่งปูชนียสถานสูงผู้
ซึ� งเผาเครื� องหอมบนเจ้า และ
เขาจะเผากระดูกคนบนเจ้า'"

3และท่ านก็ให้หมายสาํคัญใน
วันเดียวกันนั-น กล่าวว่า "นี� เป็น
หมายสาํคัญที� พระเยโฮวาห์ ได้
ตรัสว่า `ดูเถิด เขาจะพังแท่น
บูชาลงมา และมูลเถ้าซึ� งอยู่
บนนั-นจะถูกเทออก'"

พระเจ้าทรงทําใหพ้ระหตัถ ์
กษตัริยเ์ยโรโบอมัเหี%ยวแหง้ไป
4และอยู่มาเมื�อกษัตริย์เยโรโบ-
อัมทรงสดับคาํกล่าวของคนของ
พระเจ้า ซึ� งร้องกล่าวโทษแท่น
นั-นที� เบธเอล พระองค์กเ็หยียด
พระหัตถ์ออกจากที�แท่น กล่าว
ว่า "จงจับเขาไว้" และพระหัตถ์
ของพระองค์ซึ� งเหยียดออกต่อ
เขานั-นก็เหี� ยวแห้งไป พระองค์
จะชักกลับเข้าหาตัวอีกกไ็ม่ได้
5แท่นบูชาก็พังลงด้วย และมูล
เถ้าก็ร่วงลงมาจากแท่น ตาม
หมายสาํคัญซึ� งคนของพระเจ้า
ได้ให้ไว้โดยพระวจนะของพระ
เยโฮวาห์
6 และกษัตริ ย์ ตรัสกั บคนของ
พระเจ้าว่า "จงวิงวอนขอพระ
กรุณาแห่งพระพักตร์พระเยโฮ-
วาห์พระเจ้าของท่าน ขอจง
อธิษฐานเพื�อข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะ
ชักมือกลับเข้าหาตัวได้อีก" และ
คนของพระเจ้าก็วิงวอนต่อพระ
เยโฮวาห์ และกษัตริย์ก็ทรงชัก
พระหัตถ์กลับเข้าหาพระองค์ได้
อีกและเป็นเหมือนเดิม

E พงศ์กษัตริย์ EG, EH

(HH) กดว EO:HJ; E พกษ EH:E (E) E พกษ EG:HG-HH; G พกษ GH:EN
(G) ลนต GP:HQ; G พกษ GH:EO-EP (H) อพย M:E-O; วนฉ P:EN; อสย HK:N; ยน G:EK
(P) อพย K:K; J:GK; EQ:EN; กดว GE:N; ยรม HN:H; กจ K:GM; ยก O:EP
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7 และกษัตริ ย์ ตรัสกั บคนของ
พระเจ้าว่า "เชิญมาบ้านกับ
ข้าพเจ้าเถิด และรับประทาน
ด้วยกัน ข้าพเจ้าจะให้รางวัลแก่
ท่าน"
8และคนของพระเจ้าทูลกษัตริย์
ว่า "ถ้าท่านจะให้สักครึ� งราช
สมบัติของท่าน ข้าพเจ้าจะไม่ไป
กับท่าน และข้าพเจ้าจะไม่รับ
ประทานขนมปังหรือดื�มนํ-าในที�
นี-
9 เพราะว่ าพระวจนะของพระ
เยโฮวาห์บัญชาข้าพเจ้าไว้อย่าง
นั- นว่า `เจ้าอย่ากินขนมปังหรือ
ดื� มนํ-า หรือกลับไปตามทางที�
เจ้ามานั-น'"
10 ดังนั- นท่านจึงไปเสียอีกทาง
หนึ� ง และไม่กลับไปตามทางที�
ท่านมายังเบธเอล
11 มีผู้พยากรณ์แก่คนหนึ� งอา-
ศัยอยู่ในเบธเอล และบุตรชาย
ของเขาก็ได้มาบอกเขาถึงเรื� อง
ราวทั- งสิ- นซึ� งคนของพระเจ้าได้
กระทาํในวันนั-นที� เบธเอล ถ้อย
คาํซึ� งท่ านได้กล่าวแก่ กษัตริ ย์
เขาทั- งหลายก็ได้เล่าให้บิดาของ
เขาฟังด้วย
12 และบิดาของเขาได้ถามเขา
ว่า "ท่านไปทางไหน" เพราะ
บุตรชายทั- งหลายของเขาได้เห็น
ทางซึ� งคนของพระเจ้าผู้มาจาก
ยูดาห์ได้เดินไปนั-น

ผูพ้ยากรณข์องพระเจ้า
ไม่เชื%อฟังจึงเสียชีวิต

13 เขาจึงพูดกับบุตรชายของเขา
ว่า "จงผูกอานลาให้พ่อ" เขาทั-ง
หลายจึงผูกอานลาให้เขา แล้ว
เขากขึ็- นขี�
14 เขาได้ไปตามคนของพระเจ้า
และได้พบท่านนั� งอยู่ใต้ต้นโอ๊ก
ต้นหนึ� ง เขาจึงพูดกับท่านว่า
"ท่านเป็นคนของพระเจ้าซึ� งมา
จากยูดาห์หรือ" ท่านก็ตอบว่า
"ใช่แล้ว"
15 เขาจึงตอบท่านว่า "เชิญมา
บ้านกับข้าพเจ้าเถิด และมารับ
ประทานอาหารบ้าง"
16 ท่านพูดว่า "ข้าพเจ้าจะกลับ
ไปกับท่าน หรือเข้าไปพักกับ
ท่านไม่ได้ ข้าพเจ้าจะไม่รับ
ประทานอาหารหรือดื� มนํ-า กับ
ท่านในที�นี-
17 เพราะพระวจนะของพระเย-
โฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า `เจ้า
อย่ารับประทานอาหารหรือดื� ม
นํ-าที�นั�น หรือกลับโดยทางที�เจ้า
ได้มา'"
18 และเขาจึ งพู ดกั บท่ านว่ า
"ข้าพเจ้าก็เป็นผู้พยากรณ์อย่าง
ที�ท่านเป็นนั-นด้วย มีทูตสวรรค์
องค์หนึ� งมาบอกข้ าพเจ้ าโดย
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ ว่า
`จงนาํเขากลับมากับเจ้ายังเรือน
ของเจ้า เพื� อเขาจะได้รับประ-

E พงศ์กษัตริย์ EH

(N) E ซมอ J:N; G พกษ O:EO (K) กดว GG:EK; GM:EH; E พกษ EH:EP-EN
(J) E คร O:EE (EE) E พกษ EH:GO; G พกษ GH:EK
(EP) E พกษ EH:K-J (EN) E พกษ GQ:HO; E ธส M:EO
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ทานอาหารและดื�มนํ-า'" แต่เขา
มุสาต่อท่าน
19 ดังนั-นท่านจึงไปกับเขา และ
ได้ รับประทานอาหารในเรือน
ของเขา และได้ดื�มนํ-า
20 และต่อมาขณะที�พวกเขานั� ง
อยู่ที�โต๊ะ พระวจนะของพระเย-
โฮวาห์มายังผู้พยากรณ์ผู้ที�ได้นาํ
ท่านกลับ
21 และเขาร้องต่อคนของพระ
เจ้าผู้มาจากยูดาห์ว่า "พระเย-
โฮวาห์ตรัสดังนี- ว่า `เพราะเจ้าไม่
เชื� อฟังพระโอษฐ์ของพระเยโฮ-
วาห์ และมิได้รักษาพระบัญญัติ
ซึ� งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า
บัญชาเจ้า
22 แต่ เ จ้ าได้ กลั บมาและรั บ
ประทานอาหารและดื� มนํ-า ในที�
ซึ� งพระเยโฮวาห์ตรัสกับเจ้าว่า
"อย่ารับประทานอาหารหรือดื�ม
นํ-า " ศพของเจ้าจะมิได้ไปถึง
อุโมงค์ของบรรพบุรุษของเจ้า'"
23 และอยู่มาหลังจากที�ท่านได้
รับประทานอาหารและดื� มนํ-า
แล้ว เขาก็ผูกอานลาให้ผู้พยา-
กรณ์ผู้ซึ�งเขาได้พากลับมา
24 และเมื�อท่านไป สิงโตกอ็อก
มาพบท่ านที� ถนนและฆ่ าท่ าน
เสีย และศพของท่านก็ถูกทิ- งไว้
ในถนน และลาตัวนั- นก็ยืนอยู่
ข้างๆศพนั-น สิงโตกยื็นอยู่ข้างๆ
ศพด้วย

25 และดูเถิด มีคนผ่านไป และ
ได้เห็นศพทิ- งอยู่ในถนน และ
สิงโตยืนอยู่ข้างศพนั- น เขาก็มา
บอกกันในเมืองที� ที� ผู้พยากรณ์
แก่อยู่นั-น
26 และเมื� อผู้ พยากรณ์ ผู้ ที� นาํ
ท่านกลับมาจากทางได้ยินเรื� อง
นั-น เขาพูดว่า "นั�นเป็นคนของ
พระเจ้าผู้ ไม่ เชื� อฟังพระวจนะ
ของพระเยโฮวาห์ เพราะฉะนั- น
พระเยโฮวาห์ได้ทรงมอบท่านไว้
กับสิงโต ซึ� งได้ฉีกท่านและฆ่า
ท่านเสีย ตามคาํซึ�งพระเยโฮวาห์
ตรัสกับท่าน"
27 เขาจึงพูดกับบุตรชายของเขา
ว่า "จงผูกอานลาให้พ่อ" แล้ว
เขากผู็กอานลาให้
28 เขาจึงไปและพบศพนั- นทิ- ง
อยู่ในถนน และลากับสิงโตกยื็น
อยู่ ข้างๆศพนั- น สิงโตมิได้กิน
ศพนั-นหรือฉีกลานั-น
29 และผู้ พยากรณ์ก็ยกศพคน
ของพระเจ้าและวางไว้บนลา นาํ
กลับมายังเมืองของผู้พยากรณ์
แก่ เพื� อไว้ทุกข์ให้และฝังท่าน
เสีย
30 และเขาวางศพนั-นในที�ฝังศพ
ของตนเอง และเขาทั-งหลายกไ็ว้
ทุกข์ให้กล่าวว่า "อนิจจา พี�น้อง
เอ๋ย"
31 ต่อมา เมื�อได้ฝังท่านไว้แล้ว
เขาจึงพูดกับบุตรชายของตนว่า

E พงศ์กษัตริย์ EH

(GG) E พกษ EH:J
(GM) E พกษ GQ:HP (HQ) ยรม GG:EK
(HE) นรธ E:EN; G พกษ GH:EN-EK
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"เมื�อเราตาย จงฝังเราไว้ในที�ฝัง
ศพซึ� งฝังคนของพระเจ้าไว้นั- น
จงวางกระดูกของเราไว้ข้างกระ-
ดูกของท่าน
32 เพราะว่ าคาํ พูดซึ� งท่ านได้
ร้องโดยพระวจนะของพระเย-
โฮวาห์ กล่ าวโทษแท่ นบู ชาใน
เบธเอล และต่อบรรดานิเวศ
แห่งปูชนียสถานสูงซึ� งอยู่ในหัว
เมืองสะมาเรีย จะสาํเรจ็เป็นแน่"
เยโรโบอมัไดร้บัคําตกัเตือน

แลว้ แต่ไม่กลบัจากความบาป
ของตน

33 ภายหลังสิ�งเหล่านี-  เยโรโบ-
อัมมิได้หันกลับจากทางชั� วของ
พระองค์ แต่จากท่ามกลางประ-
ชาชนได้สถาปนาบางคนให้เป็น
ปุโรหิตประจาํปูชนียสถานสูงนั-น
อีก ผู้ใดที�พอใจเป็น พระองค์
กแ็ต่งตั- งเขาให้เป็นปุโรหิตประ-
จาํบรรดาปูชนียสถานสูง
34 และสิ� งนี- กลายเป็นความบาป
แก่ราชวงศ์เยโรโบอัม เพื�อจะตัด
และทาํลายราชวงศ์นั- นเสียจาก
พื- นแผ่นดินโลก

พระเจ้าทรงสาปแช่ง
ราชวงศข์องเยโรโบอมั

14
ครั- งนั- น อาบียาห์โอรส
ของเยโรโบอัมประชวร

2และเยโรโบอัมรับสั� งกับมเหสี
ของพระองค์ว่า "จงลุกขึ- นปลอม
ตัวของเธอ อย่าให้รู้ ว่าเธอเป็น

มเหสีของเยโรโบอัม และจงไป
ยังชีโลห์ ดูเถิด อาหิยาห์ผู้พยา-
กรณ์อยู่ที�นั�น  ผู้ได้กล่าวเรื�อง
ฉันว่าฉันจะได้เป็นกษัตริย์เหนือ
ชนชาตินี-
3 เธอจงเอาขนมปังสิบก้อน และ
ขนมหวานบ้างและนํ-าผึ- งไหหนึ� ง
ไปหาท่าน ท่านจะบอกเธอว่า
อะไรจะเกิดขึ- นกับเดก็นั-น"
4มเหสีของเยโรโบอัมก็กระทาํ
ดังนั-น พระนางลุกขึ- น เสดจ็ไป
ยังชีโลห์เสด็จมาถึงบ้านของอา-
หิยาห์ ฝ่ายอาหิยาห์มองไม่เห็น
เพราะว่ าตาของท่ านแข็งด้ วย
อายุของท่าน
5พระเยโฮวาห์ตรัสกับอาหิยาห์
ว่า "ดูเถิด มเหสีของเยโรโบอัม
กาํลังมาเพื� อจะถามเจ้าถึงเรื� อง
โอรสของเขา เพราะเดก็นั-นป่วย
เจ้าจงบอกเธออย่างนี- ๆ เพราะ
เมื� อพระนางเสด็จเข้ามา พระ
นางก็แสร้งกระทาํเป็นสตรีคน
อื�น"
6แต่เมื� ออาหิยาห์ได้ยินเสียงฝี
พระบาทของพระนาง เมื� อพระ
นางเสดจ็มาถึงประตู ท่านจึงพูด
ว่า "ขอเชิญพระมเหสีของเยโร-
โบอัมเสด็จเข้ามาข้างใน ไฉน
พระองค์จึงทรงแสร้งกระทาํเป็น
คนอื�นเล่า เพราะข้าพระองค์ได้
รับพระบัญชาให้ ทูลข่าวอันน่า
สลดใจแก่พระนาง

E พงศ์กษัตริย์ EH, EM

(HG) E พกษ EH:G; EP:GM; G พกษ GH:EP, EJ (HH) E พกษ EG:HE-HG; G พศด EE:EO
(HM) E พกษ EG:HQ; EM:EQ; EO:GJ-HQ; G พกษ EN:GE (G) E พกษ EE:GJ-HE
(H) E ซมอ J:N-K; E พกษ EH:N; G พกษ M:MG (M) E พกษ EE:GJ
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7ขอเสด็จกลับไปทูลเยโรโบอัม
ว่า `พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่ง
อิสราเอลตรัสดังนี- ว่า เพราะเรา
ได้ เชิ ดชู เจ้ าขึ- นจากประชาชน
และได้กระทาํให้เจ้าเป็นประมุข
เหนืออิสราเอลประชาชนของเรา
8และได้ ฉีกราชอาณาจักรจาก
ราชวงศ์ของดาวิดมาให้แก่ เจ้า
และถึงกระนั- น เจ้าก็ไม่เป็น
เหมือนดาวิดผู้ รับใช้ของเรา ผู้
ได้รักษาบัญญัติทั- งหลายของเรา
และติดตามเราด้วยสุดจิตใจของ
เขา กระทาํสิ� งซึ� งเป็นที� ถูกต้อง
พอตาของเรา
9แต่เจ้าได้กระทาํชั� วยิ� งกว่าคน
ทั- งปวงที�อยู่ก่อนเจ้า และได้ไป
สร้างพระอื�นและรูปหล่อและได้
กระทาํให้เราโกรธ และได้เหวี�ยง
เราไว้เสียเบื- องหลังของเจ้า
10 เพราะฉะนั-น ดูเถิด เราจะนาํ
เหตุร้ายมาเหนือราชวงศ์ของเย-
โรโบอัม และจะตัดคนที�ปัสสาวะ
รดกาํแพงได้เสียจากเยโรโบอัม
ทั- งคนที� ยังอยู่ และเหลืออยู่ ใน
อิสราเอล และจะผลาญคนที�
เหลือในราชวงศ์เยโรโบอัมเสีย
อย่างสิ- นเชิง อย่างคนที� ขนมูล
สัตว์ไปทิ- งจนหมด
11 ผู้ใดในวงศ์เยโรโบอัมที�ตาย
ในเมืองสุนัขจะกิน และผู้ใดที�
ตายในทุ่ ง นกในอากาศจะกิน
เพราะพระเยโฮวาห์ทรงลั� นพระ

วาจาไว้'
12 เพราะฉะนั- นขอเชิ ญเสด็จ
กลับไปยังพระตาํหนักของพระ
นาง เมื� อพระบาทของพระองค์
เข้าเมือง กุมารนั- นก็จะถึงแก่
มรณา
13 และอิสราเอลทั- งปวงจะไว้
ทุกข์ให้เธอ และจะฝังศพเธอไว้
เพราะเธอผู้ เดียวเท่านั- นในราช
วงศ์ เยโรโบอัมที� จะไปถึ งหลุม
ศพ เพราะในตัวเธอนั- นยังเห็น
บางสิ� งที� พอพระทัยพระเยโฮ-
วาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ใน
ราชวงศ์ของเยโรโบอัม
14 ยิ�งกว่านั- นอีก พระเยโฮวาห์
จะทรงตั- งกษัตริย์อีกองค์หนึ� ง
เหนืออิสราเอลเพื�อพระองค์ ผู้
ซึ� งจะตัดราชวงศ์ของเยโรโบอัม
เสียในวันนี-  แต่นั�นอะไร กเ็ป็น
เวลานี-
15 เพราะพระเยโฮวาห์จะทรงตี
อิสราเอล ดุจไม้อ้อสั�นอยู่ในนํ-า
และจะทรงถอนรากอิ สราเอล
ออกเสียจากแผ่นดินอันดีนี-  ซึ� ง
พระองค์ทรงยกให้แก่บรรพบุรุษ
ของเขา และกระจายเขาไปฟาก
แม่นํ-า ข้างโน้น เพราะเขาทั- ง
หลายได้สร้างเสารูปเคารพของ
เขา เป็นเหตุให้พระเยโฮวาห์
ทรงพระพิโรธ
16 และพระอง ค์ จะทรงมอบ
อิสราเอลไว้เพราะบาปทั- งหลาย

E พงศ์กษัตริย์ EM

(N) G ซมอ EG:N-K (K) E พกษ EE:HE (J) E พกษ EG:GK (EQ) พบญ HG:HP
(EE) E พกษ EP:M; GE:GM (EG) E พกษ EM:EN (EH) G พศด EG:EG; EJ:H
(EM) E พกษ EO:GN-GJ (EO) อพย HM:EH-EM; พบญ EG:H (EP) E พกษ EG:HQ; EH:HM
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ของเยโรโบอัม ซึ� งเขาได้กระทาํ
บาปและกระทาํให้อิสราเอลทาํ
บาปด้วย"
17 แล้วมเหสีของเยโรโบอัมทรง
ลุกขึ- นเสด็จออกไป และมาถึง
เมืองทีรซาห์ และเมื� อพระนาง
เสดจ็ถึงธรณีทวาร กุมารกถ็ึงแก่
มรณา
18 และอิสราเอลทั- งปวงกฝ็ังศพ
เธอและไว้ทุกข์ให้เธอ ตามพระ
วจนะของพระเยโฮวาห์ ซึ� งพระ
องค์ตรัสโดยอาหิยาห์ ผู้ พยา-
กรณ์ผู้รับใช้ของพระองค์

เยโรโบอมัสิ! นพระชนม์
(G พศด EH:GQ)

19 ฝ่ายราชกิจนอกนั- นของเย-
โรโบอัมกล่าวถึงว่าพระองค์ทรง
ทาํศึก และทรงครอบครองอย่าง
ไรนั- น ดูเถิด ก็บันทึกไว้ใน
หนังสือพงศาวดารแห่งกษัตริย์
ประเทศอิสราเอล
20 เวลาที� เยโรโบอัมครอบครอง
นั-นเป็นยี�สิบสองปี และพระองค์
ก็ล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษ
ของพระองค์ และนาดับราชโอ-
รสของพระองค์กขึ็- นครองแทน

เรโหโบอมันาํคนยูดาห์
ใหก้ระทําบาป
(G พศด EG:E)

21 ฝ่ายเรโหโบอัมราชโอรสของ
ซาโลมอนทรงครอบครองอยู่ใน
ยูดาห์ เมื� อเรโหโบอัมขึ- นครอง

นั-น มีพระชนมายุสี�สิบเอด็พรร-
ษา และทรงครองในเยรูซาเล็ม
สิบเจ็ดปี เป็นนครซึ� งพระเย-
โฮวาห์ ได้ทรงเลือกจากบรรดา
ตระกูลอิสราเอล เพื�อจะสถาป-
นาพระนามของพระองค์ที� นั� น
พระชนนีของกษัตริย์มีพระนาม
ว่านาอามาห์คนอัมโมน
22 และยูดาห์ ได้กระทาํ ชั� วใน
สายพระเนตรของพระเยโฮวาห์
และเขาทั- งหลายไ ด้ ยั� วยุ ให้
พระองค์หวงแหนด้วยบาปทั- ง
หลายที�เขาได้กระทาํ ซึ�งมากกว่า
บาปทั- งสิ- นที� บรรพบุรุษของเขา
ได้กระทาํเสียอีก
23 เพราะเขาได้สร้ างปูชนี ย-
สถานสูงด้วย และเสาศักดิV สิทธิV
และเสารูปเคารพสาํหรับตัวเขา
ไว้บนเนินเขาสูงๆทุกเนิน และ
ใต้ต้นไม้เขียวทุกต้น
24 และมีกะเทยในแผ่นดินนั- น
ด้วย และเขาได้กระทาํตามบรร-
ดาสิ� งที� น่ าสะอิ ดสะเอี ยนของ
ประชาชาติทั-งหลาย ซึ�งพระเย-
โฮวาห์ทรงขับไล่ออกไปให้พ้น
หน้าประชาชนอิสราเอล

ชิชกับุกรุกกรุงเยรูซาเล็ม
(G พศด EG:G-EG)

25 ต่อมาในปีที� ห้าแห่งกษัตริย์
เรโหโบอัม ชิชักกษัตริย์อียิปต์
ได้ขึ- นมารบกรุงเยรูซาเลม็
26 ท่านได้เก็บทรัพย์สมบัติใน

E พงศ์กษัตริย์ EM

(EN) E พกษ EM:EG (EK) E พกษ EM:EH (EJ) E พกษ EM:HQ (GQ) E พกษ EO:GO
(GE) E พกษ EE:HG, HP (GG) พบญ HG:GE; G พศด EG:E (GH) พบญ 12:2; 16:22
(GM) ปฐก 19:5; พบญ J:M-O (GO) E พกษ EE:MQ; G พศด EG:G (GP) E พกษ EQ:EN
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พระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และ
ทรัพย์สมบัติในพระราชวังของ
กษัตริย์ ท่านได้เก็บไปเสียทุก
อย่าง และท่านได้เกบ็โล่ทองคาํ
ซึ� งซาโลมอนได้สร้างนั- นไปหมด
ด้วย
27 และกษัตริ ย์ เรโหโบอั มได้
กระทาํ โล่ทองสั มฤทธิV แทนไว้
และมอบไว้ในมือของพวกทหาร
รักษาพระองค์ ผู้ เฝ้ าทวารพระ
ราชวัง
28 เมื� อกษัตริ ย์เสด็จเข้าไปยัง
พระนิ เวศของพระเยโฮวา ห์
ทหารรักษาพระองค์ก็ถือโล่ออก
แล้ วนาํกลั บไปเก็บไว้ ในห้ อง
ทหารรักษาพระองค์ตามเดิม
29 ฝ่ายพระราชกิจนอกนั- นของ
เรโหโบอัม และสรรพสิ� งที�ทรง
กระทาํ มิได้บันทึกไว้ในหนังสือ
พงศาวดารแห่งกษัตริย์ประเทศ
ยูดาห์หรือ
30 มีสงครามระหว่างเรโหโบอัม
และเยโรโบอัมเสมอไป

เรโหโบอมัสิ! นพระชนม์
(G พศด EG:EH-EP)

31 และเรโหโบอั มก็ ทรงล่ วง
หลับไปอยู่ กั บบรรพบุ รุษของ
พระองค์ และเขาก็ฝังไว้กับ
บรรพบุรุษของพระองค์ในนคร
ดาวิด พระนามของพระชนนี
ของพระองค์ คือนาอามาห์คน
อัมโมน และอาบียัมราชโอรสก็

ขึ- นครองแทน
อาบียมัไดขึ้! นครอง
เหนือประเทศยูดาห์
(G พศด EH:E-G)

15
ในปีที� สิ บแปดแห่ งรั ช
กาลกษัตริ ย์ เยโรโบอั ม

บุตรชายเนบัท อาบียัมได้ขึ- น
ครองเหนือประเทศยูดาห์
2พระองค์ทรงครองในเยรูซา-
เล็มสามปี พระนามของพระ
ชนนีคือมาอาคาห์ธิดาของอาบี-
ชาโลม
3พระองค์ดาํเนินตามการบาป
ทุ กอย่ างซึ� งราชบิ ดาของพระ
องค์ได้กระทาํต่อพระพักตร์พระ
องค์ และพระทัยของพระองค์ก็
ไม่บริสุทธิV ต่อพระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของพระองค์ ดังพระทัยของ
ดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์
4 อย่ างไรก็ดี เพื� อทรงเห็นแก่
ดาวิดพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
พระองค์ทรงประทานประทีปแก่
พระองค์ในเยรูซาเล็ม คือทรง
ตั- งราชโอรสแทน และเพื� อทรง
สถาปนาเยรูซาเลม็
5เพราะว่าดาวิดทรงกระทาํสิ� งที�
ถูกต้องในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห์ และมิได้ทรงหันไป
จากสิ� งใด ซึ� งพระเยโฮวาห์ทรง
บัญชาแก่ พระองค์ ตลอดพระ
ชนม์ชีพของพระองค์ นอกจาก
เรื�องอุรีอาห์คนฮิตไทต์

E พงศ์กษัตริย์ EM, EO

(GJ) G พศด EG:EO-EP (HQ) E พกษ EG:GE-GM; EO:P
(HE) E พกษ EM:GE; G พศด EG:EP (E) G พศด EH:E (G) G พศด EE:GQ-GG; EH:G
(H) E พกษ EE:M; สดด EEJ:KQ (M) G ซมอ GE:EN; E พกษ EE:HG (O) G ซมอ EE:H, EO
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6มีศึกระหว่างเรโหโบอัมกับเย-
โรโบอัมตลอดพระชนม์ชีพของ
พระองค์
7 ราชกิ จนอกนั- นของอาบี ยั ม
และสรรพสิ� งซึ� งพระองค์ทรง
กระทาํ มิได้บันทึกไว้ในหนังสือ
พงศาวดารแห่งกษัตริย์ประเทศ
ยูดาห์หรือ และมีการศึกระหว่าง
อาบียัมและเยโรโบอัม

อาบียมัสิ! นพระชนม์
อาสาขึ! นครอง
(G พศด EM:E)

8และอาบียัมก็ล่วงหลับไปอยู่
กับบรรพบุรุษและเขาทั- งหลายก็
ฝั งพระศพพระองค์ ไว้ ในนคร
ดาวิด และอาสาราชโอรสของ
พระองค์กขึ็- นครองแทน
9ในปีที� ยี� สิบแห่งรัชกาลเยโร-
โบอัมกษัตริย์ของอิสราเอล อา-
สาได้ขึ- นครองเหนือประเทศยู-
ดาห์
10 และพระองค์ทรงครองอยู่ใน
กรุงเยรูซาเล็มสี� สิบเอ็ดปี พระ
อัยกีของพระองค์คือมาอาคาห์
ธิดาของอาบีชาโลม
11 และอาสาทรงกระทาํสิ� งที� ถูก
ต้องในสายพระเนตรพระเยโฮ-
วาห์ ดั� งดาวิดบรรพบุรุษของ
พระองค์ได้ทรงกระทาํนั-น
12 พระองค์ทรงกวาดล้างกะ-
เทยเสียจากแผ่นดิน และรื- อ
ถอนรูปเคารพทั-งสิ- น ซึ�งบรรพ-

บุรุษได้กระทาํไว้นั-นเสีย
13 และพระองค์ทรงถอดมาอา-
คาห์พระอัยกี เสียจากตาํแหน่ง
พระราชชนนี เพราะพระนางมี
รูปเคารพน่าเกลียดน่าชังสร้างไว้
ในเสารูปเคารพ และอาสาทรง
ฟั นรู ปเคารพของพระนางลง
และทรงเผาเสียที�ลาํธารขิดโรน
14 แต่มิได้ทรงรื- อปูชนียสถาน
สูงเหล่านั-น ถึงอย่างนั-นพระทัย
ของอาสากบ็ริสุทธิV ต่อพระเยโฮ-
วาห์ตลอดรัชสมัยของพระองค์
15 พระองค์ทรงนาํเงิน ทองคาํ
และเครื� องใช้ต่างๆ อันเป็น
สั ญญาถวายของราชบิ ดาของ
พระองค์ และของสัญญาถวาย
ของพระองค์เองมายังพระนิเวศ
ของพระเยโฮวาห์

การศึกระหว่าง
อาสาและบาอาชา
(G พศด EP:E-P)

16 มีการศึกระหว่างอาสาและ
บาอาชากษัตริ ย์แห่งอิสราเอล
ตลอดสมัยของพระองค์ทั-งสอง
17 บาอาชากษัตริย์แห่งอิสรา-
เอลได้ทรงยกไปต่อสู้ กับยูดาห์
และได้สร้างเมืองรามาห์ เพื� อ
มิให้ผู้ ใดเข้าไปเฝ้าหรือออกมา
จากอาสากษัตริย์แห่งยูดาห์
18 แล้วอาสาทรงนาํเงินและทอง
คาํ ซึ�งเหลืออยู่ในทรัพย์สินแห่ง
พระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และ

E พงศ์กษัตริย์ EO

(P) E พกษ EM:HQ (N) G พศด EH:G-GG (K) G พศด EM:E (EE) G พศด EM:G
(EG) พบญ GH:EN; E พกษ EM:GM (EH) อพย HG:GQ (EM) E ซมอ EP:N; E พกษ H:G
(EO) E พกษ N:OE (EN) ยชว EK:GO; E พกษ EG:GP (EK) ปฐก EM:EO; E พกษ EE:GH
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ทรัพย์สินของพระราชวัง มอบไว้
ในมื อของข้ าราชการของพระ
องค์ และกษัตริย์อาสาทรงใช้เขา
ไปเฝ้าเบนฮาดัดโอรสของทับ-
ริมโมน ผู้เป็นโอรสของเฮซีโอน
กษัตริย์แห่งซีเรีย ผู้อยู่ในเมือง
ดามัสกัสว่า
19 "มีพันธมิตรระหว่างข้าพระ
องค์และพระองค์ ระหว่างพระ
ชนกของข้ าพระองค์ และพระ
ชนกของพระองค์ ดูเถิด ข้า
พระองค์ได้ ส่ งบรรณาการเป็น
เงิ นและทองคาํมายั งพระองค์
ขอพระองค์เสด็จไปเลิกพันธ-
มิ ตรกั บบาอาชากษัตริ ย์ แห่ ง
อิสราเอลเสีย เพื� อเขาจะได้ยก
ทัพกลับไปเสียจากข้าพระองค์"
20 แล้ วเบนฮาดั ดก็ ทรง ฟั ง
กษัตริ ย์ อาสาและส่ งผู้ บั งคั บ
บัญชาทหารของพระองค์ไปรบ
หัวเมืองอิสราเอล และได้โจมตี
เมืองอิโยน ดาน อาเบลเบธมา-
อาคาห์ และหมดท้องถิ�นคินเน-
โรท และหมดดินแดนนัฟทาลี
21 และอยู่ มาเมื� อบาอาชาทรง
ได้ยินแล้ว พระองค์ก็ทรงหยุด
สร้างเมืองรามาห์ และพระองค์
ประทับที�เมืองทีรซาห์
22 แล้วกษัตริย์อาสาทรงประ-
กาศไปทั� วยูดาห์ไม่เว้นผู้ ใดเลย
เขาทั- งหลายก็มารื- อเอาหินของ
เมืองรามาห์ และตัวไม้ของเมือง

นั- นซึ� งบาอาชาทรงสร้างค้างอยู่
กษัตริย์อาสาก็ทรงเอามาสร้าง
เมื องเกบาแห่ งเบนยามิ นและ
เมืองมิสปาห์

อาสาสิ! นพระชนม์
เยโฮชาฟัทก็ขึ! นครองแทน

23 พระราชกิจนอกนั-นของอาสา
ทั- งยุทธพลังทั- งสิ- นของพระองค์
และบรรดาสิ� งซึ� งพระองค์ทรง
กระทาํ และหัวเมืองซึ�งพระองค์
ทรงสร้าง มิได้บันทึกไว้ในหนัง-
สือพงศาวดารของกษัตริย์ประ-
เทศยูดาห์หรือ แต่เมื�อทรงพระ
ชราแล้วก็เกิดพระโรคขึ- นที�พระ
บาท
24 และอาสาก็ทรงล่วงหลับไป
อยู่ กับบรรพบุรุษของพระองค์
และเขาฝังไว้กับบรรพบุรุษของ
พระองค์ที�ในนครดาวิดราชบิดา
ของพระองค์ และเยโฮชาฟัท
ราชโอรสของพระองค์กขึ็- นครอง
แทน
นาดบัไดค้รองเหนืออิสราเอล

25 นาดับราชโอรสของเยโรโบ-
อัมได้เริ� มครองเหนืออิสราเอล
ในปี ที� สองแห่ งรั ชกาลอาสา
กษัตริย์แห่งยูดาห์ และพระองค์
ทรงครองเหนืออิสราเอลสองปี
26 พระองค์ ทรงกระทาํ ชั� วใน
สายพระเนตรของพระเยโฮวาห์
และทรงดาํเนินในทางแห่งราช
บิดาของพระองค์ และในบาปซึ�ง

E พงศ์กษัตริย์ EO

(GQ) วนฉ EK:GJ; G ซมอ GQ:EM-EO; E พกษ EG:GJ; GQ:E; G พกษ EO:GJ
(GE) E พกษ EM:EN; EP:EO-EK (GG) ยชว EK:GP; G พศด EP:P (GH) G พศด EP:EE
(GM) E พกษ GG:ME-MM; G พศด EN:E (GO) E พกษ EM:GQ (GP) E พกษ EG:GK-HH
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พระองค์ทรงกระทาํให้อิสราเอล
ทาํบาปด้วย

บาอาชากบฏและยึดเอา
อาณาจักรอิสราเอล

27 บาอาชาบุตรชายอาหิ ยาห์
วงศ์วานของอิสสาคาร์ คิดกบฏ
ต่อพระองค์ และบาอาชาทรง
ประหารพระองค์เสียที�กิบเบโธน
ซึ� งเป็นแดนเมืองของฟีลิสเตีย
เพราะนาดับและคนอิสราเอลทั-ง
สิ- นกาํลังล้อมเมืองกิบเบโธนอยู่
28 ดังนั- นบาอาชาจึงสาํเร็จโทษ
พระองค์เสียในปีที� สามแห่งรัช
กาลอาสากษัตริย์แห่งยูดาห์และ
ขึ- นครองแทน
29 ต่อมา พอพระองค์ทรงเป็น
กษัตริ ย์ก็ทรงประหารราชวงศ์
ของเยโรโบอัมเสียสิ- น ไม่มี ผู้
ใดของเยโรโบอัมรอดมาสักคน
เดียวเลย พระองค์ทาํลายเสียสิ- น
ตามพระดาํรัสแห่งพระเยโฮวาห์
ซึ� งพระองค์ตรัสโดยอาหิ ยาห์
ชาวชีโลห์ผู้รับใช้ของพระองค์
30 เป็นเพราะบาปทั- งหลายซึ� ง
เยโรโบอัมได้ทรงกระทาํ และซึ�ง
พระองค์ได้ทรงกระทาํให้อิสรา-
เอลทาํบาปด้วย และเพราะพระ
องค์ทรงกระทาํให้พระเยโฮวาห์
พระเจ้ าของอิสราเอลทรงพระ
พิโรธ
31 ส่วนพระราชกิจนอกนั- นของ
นาดับ และบรรดาสิ�งซึ�งพระองค์

ทรงกระทาํ มิได้บันทึกไว้ใน
หนังสือพงศาวดารของกษัตริย์
แห่งอิสราเอลหรือ

การศึกระหว่าง
อาสาและบาอาชา

32 มีศึกระหว่างอาสาและบา-
อาชา กษัตริย์แห่งอิสราเอล
ตลอดสมัยของพระองค์ทั-งสอง
33 ในปีที� สามแห่งรัชกาลอาสา
กษัตริย์แห่งยูดาห์ บาอาชาบุตร
ชายอาหิยาห์ ได้ทรงเริ� มครอบ
ครองเหนืออิสราเอลทั- งสิ- นที�
เมืองทีรซาห์ และได้ทรงครอบ
ครองอยู่ยี�สิบสี� ปี
34 พระองค์ ทรงกระทาํ ชั� วใน
สายพระเนตรของพระเยโฮวาห์
และดาํเนินในมรรคาของเยโร-
โบอัม และในบาปซึ� งพระองค์
ทรงกระทาํให้อิสราเอลทาํบาป
ด้วย

 บาอาชาถูกสาปแช่ง
แลว้จึงสิ! นพระชนม์

16
พระวจนะของพระเย-
โฮวาห์ได้มาถึงเยฮูบุตร

ชายฮานานีกล่าวโทษบาอาชาว่า
2"ในเมื� อเราได้เชิดชูเจ้าขึ- นมา
จากผงคลี และกระทาํให้เจ้าเป็น
ประมุขเหนืออิสราเอลประชาชน
ของเรา และเจ้าได้ดาํเนินตาม
มรรคาของเยโรโบอัม และได้
กระทาํ ให้ อิ สราเอลประชาชน
ของเราทาํบาปด้วย กระทาํให้

E พงศ์กษัตริย์ EO, EP

(GN) ยชว EJ:MM; GE:GH; E พกษ EM:EM; EP:EO (GJ) E พกษ EM:EQ-EM
(HQ) E พกษ EM:J, EP (HG) E พกษ EO:EP (HM) E พกษ EG:GK-GJ; EH:HH; EM:EP
(E) E พกษ EO:GN; EP:N; G พศด EP:N-EQ (G) E ซมอ G:K; E พกษ EG:GO-HH; EM:N
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เราโกรธด้ วยบาปของเขาทั- ง
หลาย
3ดูเถิด เราจะกวาดล้างผู้อยู่
ภายหลังบาอาชาและผู้ อยู่ ภาย
หลังราชวงศ์ของเขาเสียอย่างสิ- น
เชิง และกระทาํให้ราชวงศ์ของ
เจ้าเหมือนกับราชวงศ์ของเยโร-
โบอัมบุตรเนบัท
4 ผู้ใดในราชวงศ์บาอาชาที� ตาย
ในเมืองสุนัขจะกิน และผู้ใดที�
ตายในทุ่ งนา นกในอากาศจะ
กิน"
5 ส่วนพระราชกิ จนอกนั- นของ
บาอาชา และบรรดาสิ� งที�พระ
องค์ได้กระทาํ และยุทธพลังของ
พระองค์ มิได้บันทึกไว้ในหนัง-
สือพงศาวดารแห่งกษัตริย์ประ-
เทศอิสราเอลหรือ
6 และบาอาชาก็ ล่ วงหลั บไป
อยู่ กับบรรพบุรุษของพระองค์
และเขาก็ฝั งไว้ที� เมื องทีรซาห์
และเอลาห์ราชโอรสก็ขึ- นครอง
แทนพระองค์
7นอกจากนั-นพระวจนะของพระ
เยโฮวาห์ได้มาถึงโดยผู้พยากรณ์
เยฮู บุตรชายฮานานีกล่ าวโทษ
บาอาชาและเชื- อวงศ์ของพระ
องค์ ทั- งเรื�องความชั� วทั- งสิ- นซึ� ง
พระองค์กระทาํในสายพระเนตร
ของพระเยโฮวาห์ ซึ� งเป็นการ
ยั� วยุให้พระองค์ทรงกริ- วโกรธ
ด้ วยพระราชกิ จจากพระหั ตถ์

ของพระองค์ ในการที� เหมือน
กับราชวงศ์ของเยโรโบอัม และ
เพราะพระองค์ได้ทรงฆ่าเยโร-
โบอัมด้วย
เอลาหขึ์! นครองเหนืออิสราเอล
8ในปีที� ยี� สิบหกแห่งรัชกาลอา-
สากษัตริย์ของยูดาห์ เอลาห์
โอรสบาอาชาทรงเริ� มขึ- นครอง
เหนืออิสราเอลในเมืองทีรซาห์
และทรงครอบครองอยู่สองปี
9 แต่ ศิ มรี ข้ าราชการของพระ
องค์ ผู้บัญชาการกองรถรบของ
พระองค์ครึ� งหนึ� ง ได้คิดกบฏ
ต่อพระองค์เมื�อพระองค์ประทับ
ที�เมืองทีรซาห์ พระองค์ทรงดื�ม
จนเมาในเรือนของอารซา ผู้
ครอบครองราชสาํนักในทีรซาห์
10 ศิมรีได้ เข้ ามาฟันพระองค์
ล้มลง และประหารพระองค์เสีย
ในปีที� ยี�สิบเจ็ดแห่งรัชกาลอาสา
กษัตริย์ของยูดาห์แล้วกขึ็- นครอง
แทนพระองค์

ศิมรีเสด็จประทบัเหนือ
ราชบลัลงักข์องอิสราเอล

11 และอยู่มาเมื� อพระองค์ทรง
เริ�มครองราชย์ ทันทีที�พระองค์
เสด็ จประทั บบนราชบั ลลั งก์
พระองค์ทรงสังหารราชวงศ์ของ
บาอาชาเสียสิ- น พระองค์มิได้
ทรงเหลือไว้สักคนหนึ�งที�ปัสสา-
วะรดกาํแพงได้  ไม่ว่าจะเป็น
ญาติหรือมิตรสหายของบาอาชา

E พงศ์กษัตริย์ EP

(H) E พกษ EM:EQ; EO:GJ; EP:EE (M) E พกษ EM:EE; GE:GM (O) G พศด EP:EE
(P) E พกษ EM:EN; EO:GE (N) E พกษ EO:GN, GJ; EP:E; ฮซย E:M
(J) ปฐก GM:G; HJ:M; E พกษ EK:H; G พกษ J:HQ-HH (EE) E ซมอ GO:GG
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12 ศิมรีทรงทาํลายราชวงศ์ของ
บาอาชาทั-งหมดดังนี- แหละ ตาม
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ ซึ� ง
พระองค์ตรัสโดยเยฮูผู้พยากรณ์
กล่าวโทษบาอาชา
13 เหตุด้วยบาปทั- งสิ- นของบา-
อาชา และบาปของเอลาห์ราช
โอรสของพระองค์ ซึ� งพระองค์
ทั- งสองได้กระทาํบาป และซึ� ง
พระองค์ทั- งสองได้กระทาํให้ชน
อิสราเอลทาํบาปด้วย กระทาํให้
พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสรา-
เอลทรงกริ- วด้วยเรื�องความหยิ� ง
ยโสของพระองค์ทั-งสองนั-น
14 ส่วนพระราชกิจนอกนั- นของ
เอลาห์ และบรรดาสิ� งซึ� งพระ
องค์ทรงกระทาํ มิได้บันทึกไว้ใน
หนังสือพงศาวดารแห่งกษัตริย์
ประเทศอิสราเอลหรือ
15 ในปีที� ยี� สิบเจ็ดแห่งรัชกาล
อาสา กษัตริย์ประเทศยูดาห์
ศิมรีทรงครอบครองเจ็ดวัน ณ
เมืองทีรซาห์ ฝ่ายพวกพลได้ตั- ง
ค่ายรบเมืองกิบเบโธน ซึ� งเป็น
ของคนฟีลิสเตีย
16 และพวกพลซึ� งตั- งค่ายอยู่นั-น
ได้ยินเขากล่าวกันว่า "ศิมรีได้
กบฏและท่ านได้ปลงพระชนม์
กษัตริย์เสียแล้ว" เพราะฉะนั- น
อิสราเอลทั- งปวงก็สถาปนาอมรี
ผู้ บั ญชาการกองทั พให้ เป็ น
กษัตริย์เหนืออิสราเอลในวันนั-น

ที�ในค่าย
17 อมรีจึงเสด็จขึ- นไปจากกิบ-
เบโธน และอิสราเอลทั- งปวงก็
ขึ- นไปด้วย เขาทั-งหลายเข้าล้อม
เมืองทีรซาห์
18 และต่อมาเมื� อศิมรีทรงเห็น
ว่าเมืองนั-นถูกยึดแล้วกเ็สดจ็เข้า
ไปในพระราชวังแห่งราชสาํนัก
และทรงเผาราชสาํ นั กคลอก
พระองค์เองสิ- นพระชนม์เสียใน
กองไฟนั-น
19 เหตุด้วยบาปทั-งหลายซึ�งพระ
องค์ทรงกระทาํไว้ คือทรงกระ-
ทาํชั� วในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห์ ดาํเนินอยู่ในมรรคา
ของเยโรโบอัม และด้วยเหตุ
บาปซึ� งพระองค์ทรงกระทาํ คือ
ทรงกระทาํให้อิสราเอลทาํบาป
ด้วย
20 ส่วนพระราชกิจนอกนั- นของ
ศิมรีและการกบฏซึ� งพระองค์
ทรงกระทาํ มิได้บันทึกไว้ใน
หนังสือพงศาวดารแห่งกษัตริย์
อิสราเอลหรือ

ทิบนีกบัอมรีต่อสูเ้พื%อได ้
ราชบลัลงัก ์แลว้ทิบนีสิ! นชีวิต

21 แล้วชนชาติอิสราเอลก็แบ่ง
ออกเป็นสองส่วน ครึ�งหนึ�งของ
ประชาชนติดตามทิบนีบุตรชาย
กีนัท เชิญท่านให้เป็นกษัตริย์
และอีกครึ�งหนึ�งติดตามอมรี
22 แต่ประชาชนผู้ ติดตามอมรี

E พงศ์กษัตริย์ EP

(EG) E พกษ EP:H
(EH) พบญ HG:GE; E ซมอ EG:GE; อสย ME:GJ; ยน G:K; E คร K:M; EQ:EJ
(EO) E พกษ EO:GN (EJ) E พกษ EG:GO-HH; EO:GP, HM
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ได้ รบชนะประชาชนผู้ ติ ดตาม
ทิบนีบุตรชายกีนัท ทิบนีจึงสิ- น
ชีวิตและอมรีกขึ็- นเป็นกษัตริย์

อมรีตั! งเมืองหลวงไว้
ที%สะมาเรีย

23 ในปีที� สามสิ บเอ็ดแห่ งรั ช
กาลอาสา กษัตริย์แห่งยูดาห์
อมรีได้ เริ� มต้นครอบครองอยู่
เหนืออิสราเอล และทรงครอบ
ครองอยู่สิบสองปี พระองค์ทรง
ครอบครองในเมืองทีรซาห์หกปี
24 พระองค์ทรงซื- อภูเขาสะมา-
เรียจากเชเมอร์เงินสองตะลันต์
และพระองค์ทรงเสริมภูเขานั- น
ให้เป็นป้อม และทรงขนานนาม
เมืองที�พระองค์ทรงสร้างนั- นว่า
สะมาเรีย ตามชื� อของเชเมอร์ผู้
เป็นเจ้าของภูเขานั-น
25 อมรีได้ทรงกระทาํสิ� งที� ชั� วใน
สายพระเนตรพระเยโฮวาห์ และ
ทรงกระทาํเลวทรามกว่าบรรดา
กษัตริย์ที�อยู่มาก่อนพระองค์
26 เพราะว่าพระองค์ทรงดาํเนิน
ตามมรรคาทั- งสิ- นของเยโรโบอัม
บุตรชายเนบัท และตามบาปซึ� ง
พระองค์กระทาํให้อิสราเอลทาํ
บาปด้วย กระทาํให้พระเยโฮ-
วาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลพิโรธ
ด้ วยความหยิ� งยโสของเขาทั- ง
หลาย
27 ส่วนพระราชกิจนอกนั- นของ
อมรีซึ�งพระองค์ทรงกระทาํ และ

ยุทธพลังซึ� งพระองค์ทรงสาํแดง
มิ ได้ บั นทึ กไว้ ในหนั งสื อพง-
ศาวดารแห่ งกษัตริ ย์ ประเทศ
อิสราเอลหรือ

อาหบัขึ! นครองแทนอมรี
28 และอมรีกล่็วงหลับไปอยู่กับ
บรรพบุรุษของพระองค์ และเขา
ฝังไว้ในสะมาเรีย และอาหับราช
โอรสของพระองค์ ก็ ขึ- นครอง
แทนพระองค์
29 ในปีที� สามสิ บแปดแห่ งรั ช
กาลอาสากษัตริย์ของยูดาห์ อา-
หั บราชโอรสของอมรี ได้ เริ� ม
ครอบครองเหนืออิสราเอล และ
อาหับราชโอรสของอมรีได้ครอง
เหนืออิสราเอลในเมืองสะมาเรีย
ยี�สิบสองปี
30 และอาหับโอรสของอมรีได้
กระทาํชั� วในสายพระเนตรของ
พระเยโฮวาห์ มากยิ� งเสี ยกว่ า
บรรดากษัตริ ย์ที� อ ยู่ ก่ อนพระ
องค์

อาหบัแต่งงานกบัเยเซเบล
31 และอยู่มาประหนึ� งว่าการที�
พระองค์ดาํเนินในบาปทั- งหลาย
ของเยโรโบอัมบุตรชายเนบัทนั-น
เป็นสิ�งเลก็น้อย พระองค์ทรงรับ
เยเซเบลพระราชธิดาของเอ็ท-
บาอัลกษัตริย์ของชาวไซดอนมา
เป็นมเหสี และไปปรนนิบัติพระ
บาอัล และนมัสการพระนั-น
32 พระองค์ทรงสร้างแท่นบูชา

E พงศ์กษัตริย์ EP

(GH) E พกษ EO:GE (GM) E พกษ EH:HG; G พกษ EN:GM; ยน M:M (GO) มคา P:EP
(GP) E พกษ EP:EH, EJ (HE) พบญ N:H; วนฉ EK:N; E พกษ EE:E-O; GE:GO-GP
(HG) G พกษ EQ:GE, GP-GN
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พระบาอัลในพระนิเวศพระบา-
อัล ซึ� งพระองค์ได้ทรงสร้างไว้
ในเมืองสะมาเรีย
33 และอาหับทรงสร้างเสารูป
เคารพ อาหับทรงกระทาํการที�
กระทาํให้พระเยโฮวาห์พระเจ้า
แห่ งอิ สราเอลทรงพระพิ โรธ
มากยิ� งกว่าบรรดากษัตริย์แห่ง
อิสราเอลซึ�งอยู่มาก่อนพระองค์
34 ในรัชกาลของพระองค์ ฮี-
เอลชาวเบธเอลได้สร้างเมืองเย-
รีโค ท่านได้วางรากเมืองนั-นโดย
ต้องเสี ยอาบี รัมบุตรหั วปีของ
ท่าน และตั- งประตูเมืองโดยต้อง
เสียเสกุบบุตรสุดท้องของท่าน
ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์
ซึ� งพระองค์ตรัสโดยโยชูวาบุตร
ชายนูน

เอลียาหพ์ยากรณว่์าจะมี
การขาดแคลนเป็นเวลาสามปี

17
ฝ่ายเอลียาห์ชาวทิชบี ผู้
ซึ� งตั- งอาศัยอยู่ในกิเล-

อาด ได้ทูลอาหับว่า "พระเยโฮ-
วาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ซึ� ง
ข้าพระองค์ปฏิบัติทรงพระชนม์
อยู่แน่ฉันใด จะไม่มีนํ-าค้างหรือ
ฝนในปีเหล่านี-  นอกจากตามคาํ
ของข้าพระองค์"

กาเลี! ยงเอลียาห์
2แล้วพระวจนะของพระเยโฮ-
วาห์มายังท่านว่า
3"จงออกไปจากที� นี� และหันไป

ทางตะวันออก และซ่อนตัวอยู่ที�
ข้างลาํธารเครีท ซึ� งอยู่ฟากแม่
นํ-าจอร์แดนข้างนี-
4 เจ้าจะดื� มนํ-าจากลาํธาร และ
เราได้บัญชาให้กาเลี- ยงเจ้าที�นั�น"
5ท่านจึงไปและกระทาํตามพระ
วจนะของพระเยโฮวาห์ ท่านไป
อาศัยอยู่ที� ข้างลาํธารเครีท ซึ� ง
อยู่ฟากแม่นํ-าจอร์แดนข้างนี-
6และกาก็นาํขนมปังและเนื- อมา
ให้ท่านในเวลาเช้า และนาํขนม
ปังและเนื- อมาในเวลาเย็น และ
ท่านกด็ื�มนํ-าจากลาํธาร
7และต่อมา ภายหลังลาํธารก็
แห้ง เพราะไม่มีฝนในแผ่นดิน

หญิงม่ายแห่งเมืองศาเรฟัท
เลี! ยงเอลียาห์

8และพระวจนะของพระเยโฮ-
วาห์มายังท่านว่า
9 "ลุ กขึ- นไปยั งเมื องศาเรฟั ท
เถิด ซึ�งขึ- นแก่เมืองไซดอน และ
อาศัยอยู่ที� นั� น ดูเถิด เราได้
บัญชาหญิงม่ายคนหนึ� งที�นั� นให้
เลี- ยงเจ้า"
10 ท่านจึงลุกขึ- นไปยังเมืองศา-
เรฟัท และเมื�อมาถึงประตูเมือง
ดูเถิด หญิงม่ายคนหนึ� งที� นั� น
กาํลังเก็บฟืน ท่านจึงเรียกนาง
ว่า "ขอนํ-าเล็กน้อยใส่ภาชนะมา
ให้ฉัน เพื�อฉันจะได้ดื�มนํ-า"
11 และขณะเมื�อนางจะไปเอานํ-า
มา ท่านก็เรียกนางแล้วบอกว่า

E พงศ์กษัตริย์ EP, EN

(HH) E พกษ EM:J; EP:GJ-HQ; GE:GO; G พกษ EH:P (HM) ยชว P:GP
(E) พบญ EQ:K; วนฉ EG:M; E พกษ EK:E, EQ; GG:EM; G พกษ H:EM; O:GQ; ลก M:GO
(M) โยบ HK:ME (J) G ซมอ GM:P; อบด GQ; ลก M:GO-GP
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"ขอนาํอาหารใส่มือมาให้ฉันสัก
หน่อยหนึ�ง"
12 และนางตอบว่า "พระเยโฮ-
วาห์พระเจ้ าของท่ านทรงพระ
ชนม์อยู่แน่ฉันใด ดิฉันไม่มีอะ-
ไรที�ปิ- งเสรจ็ มีแต่แป้งสักกาํมือ
หนึ�งในหม้อ และนํ-ามันเลก็น้อย
ที� ในไห ดูเถิด ดิฉันกาํลังเก็บ
ฟืนสองท่ อนเพื� อจะเข้ าไปทาํ
สาํหรับตัวดิฉันและบุตรชายของ
ดิฉัน เพื� อเราจะได้กินแล้วก็จะ
ตาย"
13 และเอลี ยาห์ บอกนางว่ า
"อย่ากลัวเลย จงไปทาํตามที�เจ้า
พูด แต่จงทาํขนมก้อนเลก็ให้ฉัน
ก่อน แล้วเอามาให้ฉัน ภายหลัง
จึงทาํสาํหรับตัวเจ้าและบุตรชาย
ของเจ้า
14 เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของอิสราเอลตรัสดังนี- ว่า `แป้ง
ในหม้อนั-นจะไม่หมดและนํ-ามัน
ในไหนั-นจะไม่ขาด จนกว่าจะถึง
วันที� พระเยโฮวาห์ทรงส่งฝนลง
มายังพื- นดิน'"
15 นางก็ไปกระทาํตามคาํของ
เอลียาห์ แล้วนาง ตัวท่านและ
ครอบครัวของนางก็รับประทาน
อยู่หลายวัน
16 แป้งในหม้อกไ็ม่หมด นํ-ามัน
ในไหก็ไม่ขาด ตามพระวจนะ
ของพระเยโฮวาห์ซึ�งตรัสทางเอ-
ลียาห์

บุตรชายของหญิงม่าย
เป็นขึ! นมาจากความตาย

17 และอยู่มา ภายหลังเหตุ-
การณ์เหล่านี-  บุตรชายของหญิง
คนนั- นผู้ เป็นเจ้าของบ้านก็ล้ม
ป่วย อาการป่วยนั-นกส็าหัส จน
ไม่มีลมหายใจเหลืออยู่แล้ว
18 นางจึงกล่าวแก่ เอลียาห์ ว่า
"โอ คนของพระเจ้า เจ้าข้า ฉันมี
เรื� องอะไรเกี� ยวข้ องกั บท่ าน
ท่านได้มาหาฉันเพื� อฟื- นให้ทรง
ระลึกถึงความผิดของฉัน และ
กระทาํให้ บุตรชายของฉันตาย
หรือ"
19 และท่านกพู็ดกับนางว่า "เอา
บุตรชายของเจ้ามาให้ ฉันเถิด"
ท่านก็นาํเขาไปจากอกของนาง
อุ้ มขึ- นไปที� ห้ องชั- นบนที� ท่ าน
อาศัยอยู่ และวางเขาไว้บนที�
นอนของท่านเอง
20 และท่ านร้องทูลพระเยโฮ-
วาห์ว่า "โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของข้าพระองค์ พระ
องค์ทรงนาํเหตุร้ายมาจนกระทั�ง
หญิงม่ายนี- ที� ข้าพระองค์อาศัย
อยู่ ด้วยทีเดียวหรือ โดยที�ทรง
ประหารบุตรชายของนางเสีย"
21 แล้วท่านก็เหยียดตัวลงทับ
เด็กนั- นสามครั- ง และร้องทูล
พระเยโฮวาห์ว่า "โอ ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์
ขอชีวิตของเดก็คนนี- มาเข้าในตัว

E พงศ์กษัตริย์ EN

(EG) พบญ GK:GH-GM
(EK) ลก O:K
(GE) G พกษ M:HM-HO; กจ GQ:EQ
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เขาอีก"
22 และพระเยโฮวาห์ ทรงฟั ง
เสียงของเอลียาห์ และชีวิตของ
เด็กนั-นมาเข้าในตัวเขาอีก และ
เขากฟื็- นขึ- น
23 และเอลียาห์กอ็ุ้ มเดก็นั-น นาํ
ลงมาจากห้องชั- นบนเข้ าไปใน
เรือน และมอบเขาให้แก่มารดา
ของเดก็ และเอลียาห์บอกว่า "ดู
ซิ บุตรของเจ้ายังมีชีวิตอยู่"
24 และหญิงนั- นพูดกับเอลียาห์
ว่า "คราวนี- ดิฉันทราบแล้วว่า
ท่านเป็นคนของพระเจ้า และ
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ซึ� ง
อยู่ ในปากของท่ านเป็ นความ
จริง"

เอลียาหจ์ะไปเฝ้า
กษตัริยอ์าหบั

18
และอยู่ ต่อมาหลายวัน
พระวจนะของพระเย-

โฮวาห์มาถึงเอลียาห์ในปีที�สาม
ว่า "ไปซี และแสดงตัวของเจ้า
ต่ออาหับ และเราจะส่งฝนมา
เหนือพื- นดิน"
2เอลียาห์กไ็ปแสดงตัวต่ออาหับ
การกันดารอาหารนั- นสาหัสมาก
ในสะมาเรีย

โอบาดีห ์ผูที้%เชื%อใน
พระเจ้า ไดร้บัใชอ้าหบั

3และอาหับรับสั� งเรียกโอบาดีห์
ผู้เป็นอธิบดีกรมวัง (ฝ่ายโอบา-
ดีห์นั- นเกรงกลัวพระเยโฮวาห์ยิ�ง

นัก
4และเมื� อเยเซเบลขจัดผู้พยา-
กรณ์ของพระเยโฮวาห์ออกไป
โอบาดี ห์ได้นาํผู้ พยากรณ์หนึ� ง
ร้อยคนซ่อนไว้ตามถํ-าแห่งละห้า
สิบคน และเลี- ยงเขาทั- งหลาย
ด้วยขนมปังและนํ-า)
5และอาหับรับสั� งโอบาดี ห์ ว่ า
"จงไปให้ทั� วพื- นแผ่นดินไปหา
ธารนํ-าพุ และไปให้ทั�วทุกลาํธาร
ชะรอยเราจะพบหญ้าและรักษา
ชีวิตม้าและล่อให้คงอยู่ได้ และ
ไม่ต้องสูญเสียสัตว์ไปหมด"
6ดังนั- นพวกเขาก็แบ่งดินแดน
กันเพื� อจะออกไปค้น อาหับ
เสด็จไปทางหนึ� ง ฝ่ายโอบาดีห์
ไปอีกทางหนึ�ง
7 เมื� อโอบาดีห์กาํลังไปตามทาง
ดูเถิด เอลียาห์ได้พบเขา และ
โอบาดี ห์ก็จาํท่านได้จึงซบหน้า
ลงพูดว่า "เอลียาห์ เจ้านายของ
ข้าพเจ้า เป็นตัวท่านเองจริง
หรือ"
8และท่านก็ตอบเขาว่า "ตัวฉัน
เอง จงไปบอกเจ้านายของท่าน
ว่า `ดูเถิด เอลียาห์อยู่ที�นี� '"
9และเขากล่าวว่า "ข้าพเจ้าได้
กระทาํผิดประการใด ท่านจึงจะ
มอบผู้ รับใช้ของท่านไว้ในพระ
หัตถ์ของอาหับให้ประหารข้าพ-
เจ้าเสีย
10 พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ

E พงศ์กษัตริย์ EN, EK

(GG) ลก N:EM; ฮบ EE:HO (GM) ยน G:EE; H:G; EP:HQ
(E) พบญ GK:EG; E พกษ EN:E; ลก M:GO; ยก O:EN
(N) G พกษ E:P-K
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ท่านทรงพระชนม์อยู่ แน่ฉันใด
ไม่มีประชาชาติหรือราชอาณา
จักรใด ที� เจ้านายของข้าพเจ้ามิ
ได้ส่งคนไปเสาะหาท่าน และ
เมื�อเขาทั-งหลายกราบทูลว่า `เขา
ไม่อยู่ที�นี�  พระเจ้าข้า' พระองค์
ก็ให้ประชาชาติหรือราชอาณา
จักรปฏิญาณว่าเขาทั- งหลายมิได้
พบท่าน
11 และคราวนี- ท่านกล่าวว่า `จง
ไปบอกเจ้านายของท่านว่า "ดู
เถิด เอลียาห์อยู่ที�นี� "'
12 อยู่มาพอข้าพเจ้าไปจากท่าน
แล้ว พระวิญญาณของพระเย-
โฮวาห์จะมาพาท่านไป ณ ที�ใด
ข้าพเจ้าก็ไม่ทราบ ฉะนั- นเมื� อ
ข้าพเจ้าไปทูลอาหับ และพระ
องค์หาท่านไม่พบ พระองค์กจ็ะ
ทรงประหารข้าพเจ้าเสีย ถึงแม้
ว่าข้าพเจ้าผู้ รับใช้ของท่านยาํ-
เกรงพระเยโฮวาห์ตั- งแต่หนุ่มๆ
มา
13 ไม่มี ผู้ ใดเรี ยนเจ้านายของ
ข้าพเจ้าดอกหรือว่า ข้าพเจ้าได้
กระทาํสิ� งใดเมื� อเยเซเบลประ-
หารผู้พยากรณ์ของพระเยโฮวาห์
เสีย และข้าพเจ้าได้ซ่อนผู้พยา-
กรณ์หนึ� งร้อยคนของพระเยโฮ-
วาห์ไว้ตามถํ-า แห่งละห้าสิบคน
และเลี- ยงเขาด้วยขนมปังและนํ-า
14 และคราวนี- ท่านบอกว่า `จง
ไปบอกเจ้านายของท่านว่า "ดู

เถิด เอลียาห์อยู่ที� นี� "' แล้ว
พระองค์จะทรงประหารข้าพเจ้า
เสีย"
15 และเอลียาห์กล่าวว่า "พระ
เยโฮวาห์จอมโยธาผู้ซึ� งข้าพเจ้า
ปฏิ บัติอยู่ ทรงพระชนม์อยู่ แน่
ฉันใด ข้าพเจ้าจะแสดงตัวของ
ข้าพเจ้าแก่อาหับในวันนี- แน่"
16 โอบาดีห์จึงไปเฝ้าอาหับและ
ทูลพระองค์ อาหับกเ็สดจ็ไปพบ
เอลียาห์

เอลียาหเ์ขา้เฝ้า
กษตัริยอ์าหบั

แลว้ทา้ทายพระองค์
17 และอยู่ มาเมื� ออาหั บทอด
พระเนตรเห็นเอลียาห์ อาหับก็
ตรัสกับท่านว่า "นี� ตัวเจ้าหรือ
เจ้าผู้ทาํความลาํบากให้อิสรา-
เอล"
18 และท่านจึงทูลว่า "ข้าพระ
องค์มิได้กระทาํความลาํบากแก่
อิสราเอล แต่พระองค์ได้กระทาํ
และราชวงศ์ บิดาของพระองค์
เพราะว่าพวกพระองค์ได้ทอด
ทิ- งพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์
และติดตามพระบาอัล
19 เพราะฉะนั- นบัดนี- ขอทรงสั� ง
ให้ บรรดาชนอิ สราเอลมาพบ
ข้าพระองค์ที�ภูเขาคารเมล ทั- ง
ผู้พยากรณ์ของพระบาอัลสี� ร้อย
ห้าสิบคนนั- น และผู้พยากรณ์
ของเสารูปเคารพสี� ร้อยคนนั-น ผู้

E พงศ์กษัตริย์ EK

(EG) G พกษ G:EP; อสค H:EG, EM; มธ M:E; กจ K:HJ
(EN) E พกษ GE:GQ; ยน N:GO; กจ EP:GQ
(EK) E พกษ EP:HQ-HH; G พศด EO:G (EJ) ยชว EJ:GP; E พกษ EP:HH; G พกษ G:GO
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ซึ� งรับประทานที� โต๊ะเสวยของ
พระนางเยเซเบล"
20 อาหับจึงทรงส่งไปยังคนอิส-
ราเอลทั- งปวง และชุมนุมผู้
พยากรณ์ที�ภูเขาคารเมล
21 และเอลี ยาห์ ก็ เข้ ามาใกล้
ประชาชนทั- งปวงกล่าวว่า "ท่าน
ทั- งหลายจะขยักขย่อนอยู่ ระ-
หว่างสองฝ่ายนี- นานสักเท่ าใด
ถ้าพระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้า
จงติดตามพระองค์ แต่ถ้าพระ
บาอัลเป็น กจ็งตามท่านไปเถิด"
และประชาชนไม่ตอบท่านสักคาํ
เดียว
22 แล้วเอลียาห์ พูดกั บประชา
ชนว่า "ตัวข้าพเจ้า คือข้าพเจ้า
แต่ ผู้ เดียวเป็นผู้ พยากรณ์ของ
พระเยโฮวาห์ที� เหลืออยู่ แต่
ผู้ พยากรณ์พระบาอั ลมี สี� ร้ อย
ห้าสิบคน
23 ขอให้เขามอบวัวผู้แก่เราสอง
ตัว แล้วขอให้เขาทั-งหลายเลือก
วัวเป็นของเขาตั วหนึ� งฟันเป็น
ท่อนๆ วางไว้บนกองฟืนแต่อย่า
ใส่ไฟ และข้าพเจ้าจะเตรียมวัวผู้
อีกตัวหนึ�งนั-นวางไว้บนฟืน และ
ไม่ใส่ไฟ
24 และท่านทั-งหลายจงร้องออก
พระนามพระของท่าน และ
ข้าพเจ้าจะร้องออกพระนามพระ
เยโฮวาห์ พระเจ้าองค์ที� ทรง
ตอบด้วยไฟ พระองค์นั- นแหละ

ทรงเป็นพระเจ้า" และประชาชน
ทั-งปวงกต็อบว่า "อย่างที�พูดกด็ี
แล้ว"

การพิสูจนบ์น
ภูเขาคารเมล

25 แล้วเอลียาห์พูดกับผู้พยา-
กรณ์ของพระบาอัลว่า "จงเลือก
วั วผู้ ตั วหนึ� งสาํหรั บท่ านและ
ตระเตรียมเสียก่อน เพราะพวก
ท่านมากคนด้วยกัน จงร้องออก
พระนามพระของท่าน แต่อย่า
ใส่ไฟ"
26 เขาทั- งหลายก็เอาวัวผู้ที� เขา
นาํมาให้ และเขาทั- งหลายก็จัด
เตรี ยมและร้ องออกพระนาม
พระบาอัล ตั- งแต่เวลาเช้าจน
เที� ยงกล่าวว่า "โอ ข้าแต่พระ
บาอัล ขอสดับพวกข้าพเจ้าเถิด"
แต่ก็ไม่มีเสียงและไม่มีใครตอบ
และเขากโ็ขยกเขยกอยู่รอบแท่น
ซึ�งเขาได้สร้างขึ- นนั-น
27 ครั- นถึงเวลาเที� ยงเอลียาห์ก็
เย้ยเขาทั-งหลายว่า "ร้องให้ดังๆ
ซี เพราะท่านเป็นพระองค์หนึ� ง
ท่านกาํลังสนทนาอยู่ หรือท่าน
กาํลังแอบซ่อนตัวอยู่ หรือท่าน
ไปเที� ยว หรือชะรอยท่านกาํลัง
หลับอยู่และจะต้องปลุก"
28 เขาทั- งหลายก็ร้ องเสียงดั ง
และ เ ชื อดเ ฉื อนตั ว เองตาม
ธรรมเนียมของเขาด้วยมีดและ
หลาว จนโลหิตไหลพุ่งออกมา

E พงศ์กษัตริย์ EK

(GQ) E พกษ GG:P (GE) ยชว GM:EO; G พกษ EN:ME; มธ P:GM
(GG) E พกษ EK:EJ; EJ:EQ, EM (GM) E พกษ EK:HK
(GP) สดด EEO:O; ยรม EQ:O (GK) ลนต EJ:GK; พบญ EM:E
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ตามตัว
29 และต่อมาเมื� อผ่านเที� ยงวัน
ไปแล้ว เขาก็ทาํนายจนถึงเวลา
ถวายบูชาตอนเยน็ แต่ไม่มีเสียง
ไม่มีใครตอบ ไม่มีใครฟัง
30 แล้วเอลียาห์ พูดกั บประชา
ชนทั- งปวงว่า "จงเข้ามาใกล้
ข้าพเจ้า" และประชาชนทั-งปวงก็
เข้ามาใกล้ท่าน และท่านก็ซ่อม
แท่นบูชาของพระเยโฮวาห์ที� ถูก
ทาํลายลงนั-น
31 เอลียาห์นาํศิลาสิบสองก้อน
มาตามจาํนวนตระกูลของบุตร
ชายของยาโคบ ผู้ซึ� งพระ
วจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงว่า
"อิสราเอลจะเป็นชื�อของเจ้า"
32 และท่ านได้สร้างแท่นบูชา
ด้วยศิลานั-นในพระนามของพระ
เยโฮวาห์ และท่านได้ขุดร่อง
รอบแท่นใหญ่พอจุเมล็ดพืชได้
สองถัง
33 และท่านก็วางฟืนไว้เป็นระ-
เบียบ และฟันวัวผู้นั- นเป็น
ท่อนๆ และวางไว้บนกองฟืน
และท่านกล่าวว่า "จงเติมนํ-าให้
เตม็สี�ไห และเทลงบนเครื�องเผา
บูชา และบนกองฟืน"
34 และท่านกล่าวว่า "จงกระทาํ
ครั-งที�สอง" และเขากก็ระทาํครั-ง
ที� สอง และท่านกล่าวว่า "จง
กระทาํครั- งที�สาม" และเขาก็
กระทาํครั-งที�สาม

35 และนํ-า ไหลรอบแท่ นบู ชา
และท่านใส่นํ-าเตม็ร่อง
36 และอยู่มาเมื� อถึงเวลาถวาย
บูชาตอนเย็น เอลียาห์ผู้พยา-
กรณ์ก็เข้ามาใกล้ทูลว่า "ข้าแต่
พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอับ-
ราฮัม อิสอัคและอิสราเอล ขอ
ให้ทราบเสียทั� วกันในวันนี- ว่ า
พระองค์คือพระเจ้าในอิสราเอล
และข้าพระองค์เป็นผู้ รับใช้ของ
พระองค์ และข้าพระองค์ได้
กระทาํบรรดาสิ�งเหล่านี- ตามพระ
ดาํรัสของพระองค์
37 ขอทรงฟังข้าพระองค์ โอ ข้า
แต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงฟังข้า
พระองค์ เพื�อชนชาตินี- จะทราบ
ว่า พระองค์คือพระเยโฮวาห์
พระเจ้า และพระองค์ทรงหันจิต
ใจของเขาทั-งหลายกลับมาอีก"
38 แล้ วไฟของพระเยโฮวาห์ก็
ตกลงมาและไหม้เครื�องเผาบูชา
และฟืนและหิน และผงคลีและ
เลียนํ-าซึ�งอยู่ในร่อง
39 และเมื� อประชาชนทั- งปวงได้
เห็น เขากซ็บหน้าลงและร้องว่า
"พระเยโฮวาห์พระองค์ทรงเป็น
พระเจ้า พระเยโฮวาห์พระองค์
ทรงเป็นพระเจ้า"
40 และเอลียาห์บอกเขาว่า "จง
จั บผู้ พยากรณ์ของพระบาอั ล
อย่ าให้หนี ไปได้ สั กคนเดี ยว"
และเขาทั- งหลายก็ไปจับเขามา

E พงศ์กษัตริย์ EK

(GJ) อพย GJ:HJ, ME (HQ) E พกษ EJ:EQ (HE) ปฐก HG:GK; HO:EQ (HG) อพย GQ:GO
(HH) ปฐก GG:J; ลนต E:P-K (HO) E พกษ EK:HG, HK (HP) ปฐก GK:EH; อพย H:P; M:O
(HK) ปฐก 15:17; ลนต J:GM (HJ) E พกษ EK:GE, GM (MQ) พบญ EH:O; EK:GQ

 11_1kin.pub 
 page 62

 Thursday, August 29, 2019 20:21 



หน้า 763

และเอลียาห์ก็นาํเขาลงไปที�ลาํ-
ธารคีโชนและฆ่าเขาเสียที�นั�น
41 เอลียาห์ทูลอาหับว่า "ขอ
เชิญเสดจ็ขึ- นไปเสวยและดื�มเถิด
เพราะมีเสียงฝนกระหึ�มมา"

เอลียาหอ์ธิษฐาน
ขอใหฝ้นตก

42 อาหับก็เสด็จขึ- นไปเสวยและ
ดื�ม และเอลียาห์ก็ขึ- นไปที�ยอด
ภูเขาคารเมล ท่านก็โน้มตัวลง
ถึงดิน ซบหน้าระหว่างเข่า
43 และท่านสั� งคนใช้ของท่านว่า
"จงลุกขึ- นมองไปทางทะเล" เขา
ก็ลุกขึ- นมองและตอบว่า "ไม่มี
อะไรเลย" และท่านบอกว่า "จง
ไปดูอีกเจด็ครั-ง"
44 และอยู่มาเมื� อถึงครั- งที� เจ็ด
เขาบอกว่า "ดูเถิด มีเมฆก้อน
หนึ� งเล็กเท่าฝ่ามือคนขึ- นมาจาก
ทะเล" และท่านกบ็อกว่า "จงไป
ทูลอาหับว่า `ขอทรงเตรียม
ราชรถและเสด็จลงไปเพื� อพระ
องค์จะไม่ติดฝน'"
45 และอยู่มาอีกครู่หนึ� งท้องฟ้า
ก็มืดไปด้วยเมฆและลม และมี
ฝนหนัก อาหับกท็รงรถเสดจ็ไป
ยังเมืองยิสเรเอล
46 และพระหัตถ์ของพระเยโฮ-
วาห์ทรงสถิตอยู่บนเอลียาห์และ
ท่านก็คาดเอวของท่านไว้ และ
วิ� งขึ- นหน้าอาหับไปถึ งทางเข้า
เมืองยิสเรเอล

เมื%อเอลียาหห์มดกําลงั
ทูตสวรรค์

มารบัใชท่้าน

19
อาหับจึงบอกเยเซเบล
ตามการทั- งสิ- นซึ� งเอลี-

ยาห์ได้กระทาํ และเรื� องที� ท่าน
ได้ ฆ่ าผู้ พยากรณ์ทั- งหมดเสี ย
ด้วยดาบ
2แล้วเยเซเบลก็รับสั� งให้ ผู้ สื� อ
สารไปหาเอลียาห์ว่า "ถ้าพรุ่งนี-
เวลานี-  เรามิได้กระทาํชีวิตของ
เจ้าให้เหมือนอย่างชีวิตของคน
เหล่านั-นแล้ว ก็ให้พระทั-งหลาย
ลงโทษเรา และให้หนักยิ�งกว่า"
3เมื�อท่านทราบแล้วก็ลุกขึ- นหนี
ไปเอาชีวิตรอด และมาถึงเบ-
เออร์ เชบาเขตประเทศยูดาห์
และละคนใช้ของท่านไว้ที�นั�น
4 แต่ตั วท่ านเองก็ เดิ นเข้ าถิ� น
ทุรกันดารไปเป็นระยะทางวัน
หนึ� งมานั� งอยู่ที� ใต้ต้นไม้จาํพวก
สนจูนิเปอร์ และท่านทูลขอให้
ตัวท่านตายเสียทีว่า "พอแล้ว
พระองค์เจ้าข้า โอ ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์ บัดนี- ขอเอาชีวิตของข้า
พระองค์ไปเสีย เพราะข้าพระ
องค์ก็ไม่ดีไปกว่าบรรพบุรุษของ
ข้าพระองค์"
5และท่านก็นอนลงหลับอยู่ ใต้
ต้นไม้จาํพวกสนจูนิเปอร์ ดูเถิด
มีทูตสวรรค์องค์หนึ� งมาถูกต้อง
ท่าน และพูดกับท่านว่า "ลุกขึ- น

E พงศ์กษัตริย์ EK, EJ

(MG) ยก O:EN-EK (MP) G พกษ H:EO; M:GJ; J:E; อสย K:EE; ยรม E:EN; อสค H:EM
(E) E พกษ EK:MQ (G) นรธ E:EN; E พกษ GQ:EQ; G พกษ P:HE
(M) กดว EE:EO; ยรม GQ:EM-EK; ยน M:H, K
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รับประทานซี"
6และท่านกม็องดู ดูเถิด ตรงที�
ศีรษะของท่านมีขนมปังที� ปิ- งบน
ก้อนหินร้อนและมีไหนํ-าลูกหนึ� ง
ท่านก็รับประทานและดื� ม และ
นอนลงอีก
7และทูตสวรรค์ของพระเยโฮ-
วาห์ก็มาอีกเป็นครั- งที� สอง ถูก
ต้องท่านแล้วว่า "ลุกขึ- นรับประ-
ทานซี เพราะว่าทางเดินนั-นเกิน
กาํลังของท่าน"

เอลียาหไ์ปทํางานใหม่
8และท่านก็ลุกขึ- นรับประทาน
และดื� ม และเดินไปด้วยกาํลัง
ของอาหารนั- นสี� สิบวันสี� สิบคืน
ถึงโฮเรบภูเขาของพระเจ้า
9ที�นั� นท่านมาถึงถํ-าแห่งหนึ� งก็
เข้าพักอยู่ และดูเถิด พระวจนะ
ของพระเยโฮวาห์มาถึงท่าน และ
พระองค์ตรัสกับท่านว่า "เอลี-
ยาห์เอ๋ย เจ้าทาํอะไรอยู่ที�นี� "
10 ท่านทูลว่า "ข้าพระองค์ร้อน
รนเพื� อพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
จอมโยธายิ�งนัก เพราะประชาชน
อิสราเอลได้ทอดทิ- งพันธสัญญา
ของพระองค์ พังแท่นบูชาของ
พระองค์ลงเสีย และประหารผู้
พยากรณ์ของพระองค์เสียด้วย
ดาบ และข้าพระองค์ ข้าพระ
องค์แต่ผู้เดียวเหลืออยู่ และเขา
ทั-งหลายแสวงหาชีวิตของข้าพระ
องค์เพื�อจะเอาไปเสีย"

11 และพระองค์ตรัสว่า "จงออก
ไปเถิด ไปยืนอยู่บนภูเขาต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์" และดู
เถิด พระเยโฮวาห์ทรงผ่านไป
และลมใหญ่อันแรงกล้าได้พัด
พังภูเขา และทาํให้หินแตกเป็น
ก้อนๆต่อพระพักตร์พระเยโฮ-
วาห์ แต่พระเยโฮวาห์มิได้สถิต
ในลมนั-น ภายหลังลมกแ็ผ่นดิน
ไหว แต่พระเยโฮวาห์หาทรง
สถิตในแผ่นดินไหวนั-นไม่
12 ภายหลังแผ่นดินไหวก็เกิด
ไฟ แต่พระเยโฮวาห์หาทรงสถิต
ในไฟนั- นไม่ ภายหลังไฟก็มี
เสียงเบาๆ
13 และเมื�อเอลียาห์ได้ยิน ท่าน
ก็เอาผ้าคลุมหน้าไว้ ออกไป
ยืนอยู่ที�ปากถํ-า และดูเถิด มี
เสียงมาถึงท่านว่า "เอลียาห์เอ๋ย
เจ้าทาํอะไรอยู่ที�นี� "
14 ท่านทูลว่า "ข้าพระองค์ร้อน
รนเพื� อพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
จอมโยธายิ�งนัก เพราะว่าประ-
ชาชนอิสราเอลได้ทอดทิ- งพันธ-
สัญญาของพระองค์ พังแท่น
บูชาของพระองค์ลงเสีย และ
ประหารผู้พยากรณ์ของพระองค์
เสียด้วยดาบ และข้าพระองค์
ข้าพระองค์แต่ ผู้ เดียวเหลืออยู่
และเขาทั- งหลายแสวงหาชี วิต
ของข้ าพระองค์ เพื� อจะเอาไป
เสีย"

E พงศ์กษัตริย์ EJ

(K) อพย H:E; M:GN; GM:EK; HM:GK (EQ) กดว GO:EE, EH; E พกษ EK:M, GG; สดด PJ:J
(EE) อพย EJ:GQ; GM:EG, EK; HH:GE; อสค E:M
(EH) อพย H:P; E พกษ EJ:J; อสย P:G (EM) E พกษ EJ:EQ
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15 และพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ
ท่านว่า "ไปเถอะ จงกลับไปตาม
ทางของเจ้าถึงถิ�นทุรกันดารดา-
มัสกัส และเมื� อเจ้าไปถึงแล้ว
เจ้ าจงเจิ มฮาซาเอลไว้ ให้ เป็น
กษัตริย์เหนือประเทศซีเรีย
16 และเยฮูบุตรนิมซีนั-น เจ้าจง
เจิมให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสรา-
เอล และเอลีชาบุตรชาฟัทชาว
อาเบลเมโฮลาห์ เจ้าจงเจิมตั- งไว้
ให้เป็นผู้พยากรณ์แทนเจ้า
17 และต่อมาผู้ ที� รอดจากดาบ
ของฮาซาเอล เยฮูจะฆ่าเสีย และ
ผู้ที�รอดจากดาบของเยฮู เอลีชา
จะฆ่าเสีย
18 แต่เรายังมีเหลือเจ็ดพันคน
ไว้ในอิสราเอล คือทุกเข่าซึ�งมิได้
คุกลงต่อพระบาอัล และทุก
ปากซึ�งมิได้จุบรูปนั-น"

เอลียาหเ์จิมตั! งเอลีชา
19 ท่ านก็ออกไปจากที� นั� นพบ
เอลีชาบุตรชายชาฟัท ผู้กาํลังไถ
นาอยู่ ด้วยวัวสิบสองคู่ เดินอยู่
ข้างหน้า และท่านอยู่กับวัวคู่
ที� สิบสอง เอลียาห์ก็ผ่านไป
ทิ- งเสื- อคลุมลงบนท่าน
20 ท่านก็ละวัวเหล่านั- นวิ� งตาม
เอลียาห์ไปและกล่าวว่า "ขอให้
ข้าพเจ้าไปจุบลาบิดามารดาของ
ข้าพเจ้าก่อน และข้าพเจ้าจะติด
ตามท่านไป" เอลียาห์จึงกล่าว
กับเอลีชาว่า "กลับไปเถิด

เพราะฉันได้ทาํอะไรแก่ท่าน"
21 และเอลีชากก็ลับจากติดตาม
เอลียาห์ จับวัวคู่ นั- นฆ่าเสียเอา
เครื� องแอกต้มเนื- อวัว และให้
แก่ประชาชนและเขาก็รับประ-
ทาน แล้วเอลีชาก็ลุกขึ- นตาม
เอลียาห์ไปและปรนนิบัติท่าน

ครั! งแรกที%อาหบัสูร้บ
กบัประเทศซีเรีย

20
เบนฮาดัดกษัตริย์ซีเรีย
ได้ประชุมกองทัพทั- ง

ปวงของท่าน มีกษัตริย์สามสิบ
สององค์ขึ- นกับท่าน ทั- งม้าและ
รถรบ และท่านก็ขึ- นไปล้อม
สะมาเรีย สู้ รบกับเมืองนั-น
2และท่านได้ส่งผู้สื� อสารเข้าไป
ในเมืองหาอาหับกษัตริย์อิสรา-
เอล กล่าวแก่พระองค์ว่า "เบน-
ฮาดัดว่าดังนี- ว่า
3 `เงินและทองคาํของท่านเป็น
ของเรา บรรดาภรรยาและเดก็ๆ
ที� ดีที� สุดของท่านก็เป็นของเรา
ด้วย'"
4และกษัตริย์แห่งอิสราเอลทรง
ตอบไปว่า "โอ ข้าแต่กษัตริย์ เจ้า
นายของข้าพเจ้า ดังที�ท่านว่ามา
นั�นแหละ ข้าพเจ้าเป็นของท่าน
ทั-งที�ข้าพเจ้ามีอยู่นั-นด้วย"
5บรรดาผู้สื� อสารได้กลับมาอีก
กล่าวว่า "เบนฮาดัดกล่าวดังนี-
ว่า `ข้าพเจ้าส่งข่าวมายังท่านว่า
"จงส่งเงินและทองคาํของท่าน

E พงศ์กษัตริย์ EJ, GQ

(EP) E พกษ EJ:EJ-GE; G พกษ G:J-EO (EN) G พกษ  K:EG; J:EM-EQ:GK; EH:H, GG
(EK) ฮซย EH:G; รม EE:M (EJ) G ซมอ GM:GG (GQ) มธ K:GE-GG; ลก J:PE-PG
(GE) G ซมอ GM:GG (E) E พกษ EO:EK, GQ; EP:GM; G พกษ P:GM

 11_1kin.pub 
 page 65

 Thursday, August 29, 2019 20:21 



หน้า 766

ภรรยาและเด็กของท่ านไปให้
ข้าพเจ้า"
6แต่ข้าพเจ้าจะส่งข้าราชการของ
ข้าพเจ้าไปหาท่ านพรุ่ งนี- ประ-
มาณเวลานี-  เขาทั- งหลายจะค้น
วังของท่าน ทั- งบ้านเรือนข้าราช
การของท่าน สิ�งใดที�เป็นที�ชอบ
ตาของท่าน เขาจะหยิบเอาไป'"
7แล้ วกษัตริ ย์แห่งอิสราเอลก็
เรียกประชุมพวกผู้ใหญ่ทั- งปวง
ของแผ่นดินตรัสว่า "ขอตรองดู
เถิด ดูว่าชายผู้นี- หาช่องก่อความ
ลาํบาก เพราะเขาให้คนมารับ
เมียและลูกของฉัน ทั- งเงินและ
ทองคาํของฉัน และฉันก็มิได้
ปฏิเสธเขา"
8บรรดาผู้ใหญ่และประชาชนทั-ง
สิ- นกทู็ลพระองค์ว่า "ขออย่าทรง
ฟังหรือทรงยินยอมพ่ะย่ะค่ะ"
9พระองค์จึงรับสั� งแก่ผู้สื� อสาร
ของเบนฮาดัดว่า "จงไปทูล
กษัตริย์ เจ้านายของข้าพเจ้าว่า
`บรรดาสิ� งที�ท่านเอาจากผู้ รับใช้
ของท่านในครั-งแรกนั-น ข้าพเจ้า
จะกระทาํตาม แต่สิ� งนี- ข้าพเจ้า
ปฏิบัติตามไม่ได้'" และผู้สื�อสาร
กจ็ากไปและกลับมารายงาน
10 เบนฮาดัดส่งข่าวกลับมาว่า
"ถ้าผงคลีแห่งสะมาเรียจะพอแก่
คนที�ติดตามข้าพเจ้ามาสักคนละ
หยิบมือหนึ� ง ก็ขอให้พระ
ทั- งหลายลงโทษข้าพเจ้าและให้

หนักยิ�งกว่า"
11 และกษัตริ ย์แห่งอิสราเอล
ทรงตอบไปว่า "ขอทูลท่านว่า
`ขอท่านผู้ที�สวมเกราะ อย่าอวด
อ้ างอย่ างผู้ ที� ถอดเกราะแล้ ว
เลย'"
12 ต่อมาเมื� อเบนฮาดัดได้ ยิน
ข่ าวนี- ขณะที� ดื� มอยู่ กั บบรรดา
กษัตริย์ทั- งหลายที� ในทับอาศัย
ท่านก็สั� งข้าราชการของท่านว่า
"จงเข้าประจาํที� " และเขาทั- ง
หลายก็เข้าประจาํที� เพื�อต่อสู้ กับ
เมืองนั-น
ทรงสญัญาว่าอิสราเอลจะชนะ
13 ดูเถิด ผู้พยากรณ์คนหนึ� ง
เข้ ามาใกล้อาหับกษัตริ ย์แห่ ง
อิสราเอลทูลว่า "พระเยโฮวาห์
ตรัสดังนี- ว่า เจ้าเห็นกองทัพ
ใหญ่นี- หรือ ดูเถิด เราจะมอบไว้
ในมือของเจ้าในวันนี-  เจ้าจะได้รู้
ว่าเราคือพระเยโฮวาห์"
14 และอาหับตรัสว่า "ทรงใช้
ใครทาํ" เขาทูลว่า "พระเยโฮวาห์
ตรัสดังนี- ว่า ด้วยมือของมหาด
เล็กของเจ้านายประจาํ จังหวัด
ทั- งหลาย" แล้วพระองค์ตรัสว่า
"ใครจะเริ� มรบ" เขาทูลตอบว่า
"พระองค์พ่ะย่ะค่ะ"

อาหบัชนะชาวซีเรีย
15 พระองค์จึงทรงจัดมหาดเลก็
ของเจ้านายประจาํจังหวัดเหล่า
นั- นซึ� งมีสองร้อยสามสิบสองคน

E พงศ์กษัตริย์ GQ

(EQ) E พกษ EJ:G; G พกษ P:HE
(EE) สภษ GN:E (EG) E พกษ GQ:EP
(EH) E พกษ GQ:GK
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ด้วยกัน และภายหลังทรงจัดพล
ทั- งหมดคือบรรดาคนอิสราเอล
รวมพลเจด็พันคน
16 เขาทั-งหลายยกออกไปในเว-
ลาเที�ยงวัน ฝ่ายเบนฮาดัดกาํลัง
ดื� มเมาอยู่ในทับอาศัย ทั- งท่าน
และกษัตริย์อีกสามสิบสององค์
ที�ช่วยท่าน
17 พวกมหาดเล็กของเจ้านาย
ประจาํจังหวัดได้ยกออกไปก่อน
เบนฮาดัดก็ส่งออกไป เขาทั- ง
หลายรายงานท่านว่า "มีคนยก
ออกมาจากสะมาเรีย"
18 ท่านจึงว่า "ถ้าเขาออกมา
ด้ วยสั นติ จงจั บเขามาเป็ นๆ
หรือถ้ าเขาออกมาทาํศึกจงจับ
เขามาเป็นๆ"
19 คนเหล่ านี- จึ งออกไปจาก
เมืองคือพวกมหาดเล็กของเจ้า
นายประจาํจังหวัด และกองทัพ
ซึ�งติดตามคนเหล่านี-
20 และต่างกฆ่็าคู่รบของตน คน
ซีเรียหนีและคนอิสราเอลไล่ติด
ตามเขาไป แต่เบนฮาดัดกษัตริย์
แห่งซีเรียทรงม้าหนีไปกับทหาร
ม้า
21 กษัตริย์แห่งอิสราเอลก็ออก
ไปโจมตีม้าและรถรบ และประ-
หารชนซีเรียเสียอย่างใหญ่โต

อาหบัไดร้บัคําตกัเตือนให้
เตรียมสําหรบัการสูร้บอีกครั! ง
22 แล้วผู้พยากรณ์ผู้ นั- นได้เข้า

มาใกล้กษัตริย์แห่งอิสราเอลทูล
พระองค์ว่า "มาเถิด ขอเสริม
กาํลังของพระองค์ และตรึก-
ตรองดูว่าพระองค์จะทรงกระทาํ
ประการใด เพราะสิ- นปีนี- กษัตริย์
แห่งซี เรียจะยกกองทัพมาสู้ กับ
พระองค์อีก"

ครั! งที%สองที%อาหบั
สูร้บกบัประเทศซีเรีย

23 ข้าราชการของกษัตริ ย์แห่ง
ซีเรียทูลท่านว่า "พระทั- งหลาย
ของเขาเป็นพระแห่งภูเขา เขา
ทั-งหลายจึงแขง็กว่าเรา แต่ขอให้
เราสู้ รบกับเขาในที� ราบ แล้ว
เราจะต้องแข็งกว่าเขาแน่นอนที
เดียว
24 ขอกระทาํอย่างนี-  ขอปลด
กษัตริย์เสียทุกองค์จากตาํแหน่ง
และตั- งนายทหารขึ- นแทน
25 และเกณฑ์กองทัพเข้าแทน
ส่ วนที� ล้ มตายไปในคราวก่ อน
ม้าแทนม้า รถรบแทนรถรบ
แล้วเราทั- งหลายจะสู้ รบกับเขา
ในที�ราบ เราจะต้องแขง็กว่าเขา
แน่นอนทีเดียว" และท่านก็ฟัง
เสียงของเขาทั-งหลายและกระทาํ
ตาม
26 และอยู่มาพอสิ- นปีแล้วเบน-
ฮาดัดกเ็กณฑ์ชนซีเรีย ยกขึ- นไป
ถึงเมืองอาเฟกเพื�อสู้ รบกับอิส-
ราเอล
27 และประชาชนอิสราเอลก็ถูก

E พงศ์กษัตริย์ GQ

(EP) E พกษ EP:J; GQ:EG; สภษ GQ:E
(GG) G ซมอ EE:E; E พกษ GQ:GP
(GP) ยชว EH:M; G พกษ EH:EN (GN) วนฉ P:H-O; E ซมอ EH:O-K
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เกณฑ์ และอยู่พร้อมกันหมด
และยกออกไปต่อสู้ กับเขา ประ-
ชาชนอิสราเอลตั- งค่ายตรงหน้า
เขาเหมื อนอย่ างแพะสองฝู ง
เล็กๆ แต่คนซีเรียเต็มท้องทุ่ ง
ไปหมด
28 และคนของพระเจ้าคนหนึ� ง
ได้ เข้ าไปใกล้ และทู ลกษัตริ ย์
แห่งอิสราเอลว่า "พระเยโฮวาห์
ตรัสดังนี- ว่า เพราะคนซีเรียได้
กล่าวว่า `พระเยโฮวาห์เป็นพระ
เจ้าแห่งภูเขา พระองค์มิได้เป็น
พระเจ้าแห่งหุบเขา' เพราะฉะ-
นั-นเราจะมอบประชาชนหมู่ใหญ่
นี- ไว้ในมือของเจ้า และเจ้าจะได้
รู้ว่าเราคือพระเยโฮวาห์"
29 แล้วเขาก็ตั- งค่ายตรงข้ามกัน
อยู่ เจ็ดวัน แล้วในวันที� เจ็ดก็
ปะทะกัน ประชาชนอิสราเอลก็
ฆ่าคนซีเรียซึ� งเป็นทหารราบเสีย
หนึ�งแสนคนในวันเดียว
30 เหลือนอกนั- นก็หนีเข้าเมือง
อาเฟก และกาํแพงเมืองล้มทับ
คนที�เหลือนอกนั-นเสียสองหมื�น
เจ็ดพันคน เบนฮาดัดก็หนีไป
ด้วย และเข้าไปในห้องชั- นในที�
ในเมือง
31 และข้าราชการของท่ านมา
ทูลว่า "ดูเถิด เราได้ยินว่า
กษัตริ ย์แห่งวงศ์วานอิสราเอล
เป็นกษัตริย์ที�ทรงเมตตา ขอให้
เราเอาผ้ากระสอบคาดเอว และ

เอาเชือกพันศีรษะของเรา และ
ออกไปหากษัตริย์แห่งอิสราเอล
ชะรอยท่ านจะไว้ ชี วิตของพระ
องค์"
32 เพราะฉะนั- น เขาจึงเอาผ้า
กระสอบคาดเอวและเอาเชือก
พันศีรษะ และเขาไปเฝ้ากษัตริย์
แห่งอิสราเอลทูลว่า "เบนฮาดัด
ผู้ รั บใช้ ของพระองค์สั� งมาว่ า
`ได้โปรดเถิด ขอให้ข้าพเจ้ารอด
ชีวิตอยู่ '" และพระองค์ตรัสว่า
"ท่านยังมีชี วิตหรือ ท่านเป็น
น้องของเรา"
33 ฝ่ายคนเหล่านั-นกาํลังหาช่อง
อยู่แล้ว เขาทั- งหลายก็รีบตอบ
โดยเรว็ว่า "พระเจ้าข้า เบนฮา-
ดัดอนุชาของพระองค์" แล้วพระ
องค์ตรัสว่า "ไปเถอะและนาํท่าน
มา" แล้วเบนฮาดัดก็ออกมาหา
พระองค์ แล้วพระองค์กใ็ห้ท่าน
ขึ- นไปบนรถรบ
34 และเบนฮาดัดทูลว่า "หัว
เมืองซึ� งบิดาของข้าพเจ้ายึดเอา
ไปจากราชบิ ดาของท่ านนั- น
ข้าพเจ้าขอคืนให้พระองค์ พระ
องค์ จะสร้ างถนนหนทางของ
พระองค์ในเมืองดามัสกัสก็ได้
อย่างที� บิดาข้าพเจ้าทาํไว้ในสะ-
มาเรีย" แล้วอาหับตรัสว่า "เรา
จะยอมให้ท่านไปตามพันธสัญ-
ญานี- " พระองค์จึงทาํพันธสัญ-
ญากับท่าน และปล่อยท่านไป

E พงศ์กษัตริย์ GQ

(GK) E พกษ EN:EK; GQ:EH
(HE) ปฐก HN:HM; G ซมอ H:HE
(HM) E พกษ EO:GQ
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อาหบัไวชี้วิต
ของเบนฮาดดั

35 มีชายคนหนึ� งในเหล่าศิษย์
แห่งผู้พยากรณ์พูดกับเพื�อนของ
ตนตามพระบัญชาของพระเย-
โฮวาห์ว่า "ได้โปรดเถอะ ขอตี
ฉันที" แต่ชายคนนั-นกป็ฏิเสธไม่
ยอมตีท่าน
36 แล้ วท่ านจึ งพู ดกั บเขาว่ า
"เพราะท่านไม่เชื� อฟังพระสุร-
เสียงของพระเยโฮวาห์ ดูเถิด
พอท่านออกไปจากข้าพเจ้า สิง-
โตตัวหนึ� งจะสังหารท่าน" พอ
เขาจากท่านไป สิงโตตัวหนึ� งก็
มาพบเขาและสังหารเขาเสีย
37 แล้ วท่ านไปพบชายอี กคน
หนึ�ง และท่านว่า "ได้โปรดเถอะ
ขอตีฉันที" ชายคนนั-นได้ตีท่าน
และทาํให้ท่านฟกชํ-า
38 ผู้ พยากรณ์ ผู้ นั- นจึ งจากไป
และไปคอยพบกษัตริย์อยู่ที�หน
ทาง ใส่ขี- เถ้าบนหน้าปลอมตัว
เสีย
39 พอกษัตริย์ทรงผ่านไป ท่าน
ก็ร้องทูลกษัตริย์ว่า "ผู้ รับใช้
ของพระองค์เข้าไปในกลางศึก
และดูเถิด ทหารคนหนึ� งหันมา
และนาํชายคนหนึ� งมาให้ข้าพระ
องค์ บอกว่า `จงระวังชายคนนี-
ไว้นะ ถ้าเขาหลุดไปได้โดยเหตุ
ใดๆ ชีวิตของท่านจะต้องแทน
ชีวิตของเขา หรือมิฉะนั-นท่านจะ

ต้องเสียเงินตะลันต์หนึ�ง'
40 และเมื� อข้าพระองค์ติดธุระ
อยู่ที� นี� ที� นั� น เขาก็หายไป"
กษัตริ ย์แห่ งอิสราเอลตรัสกับ
ท่านว่า "โทษของเจ้าต้องเป็น
อย่างนั-นแหละ เพราะเจ้าเองได้
ตัดสินแล้ว"
41 แล้วท่านก็รีบเอาขี- เถ้าออก
จากหน้าของตน และกษัตริย์
แห่ งอิ สราเอลก็ จาํ ท่ านได้ ว่ า
เป็นผู้พยากรณ์คนหนึ�ง
42 และท่ านจึ งทู ลพระองค์ ว่ า
"พระ เยโฮวา ห์ ตรั สดั งนี- ว่ า
เพราะเจ้าได้ปล่อยชายคนที� อยู่
ในมือของเจ้า ผู้ซึ�งเราได้กาํหนด
ให้ทาํลายนั- น ชีวิตของเจ้าจะ
ต้องแทนชีวิตของเขา และชน
ชาติของเจ้าแทนชนชาติของเขา"
43 และกษัตริย์แห่งอิสราเอลก็
เสด็จเข้ าไปในพระราชวังด้ วย
อารมณ์ขุ่นมัวและไม่พอพระทัย
ยิ�งนัก และเสดจ็มาสะมาเรีย
อาหบัโลภสวนองุ่นของนาโบท

21
และอยู่ มาภายหลังเหตุ
การณ์เหล่านี-  นาโบท

ชาวยิสเรเอลมี สวนองุ่ นอยู่ ใน
ยิสเรเอล ข้างพระราชวังของอา-
หับกษัตริย์แห่งสะมาเรีย
2อาหับตรัสกับนาโบทว่า "จงให้
สวนองุ่นของเจ้าแก่เราเถิด เพื�อ
เราจะได้ทาํสวนผัก เพราะอยู่
ใกล้วังของเรา เราจะให้สวนองุ่น

E พงศ์กษัตริย์ GQ, GE

(HO) E พกษ EH:EN-EK; G พกษ G:H, O, N, EO (HP) E พกษ EH:GM
(HJ) G ซมอ EG:E; G พกษ EQ:GM (MG) E พกษ GG:HE-HN (MH) E พกษ GE:M
(E) วนฉ P:HH; E พกษ EK:MO-MP (G) E ซมอ K:EM
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ที�ดีกว่าเพื�อแลกสวนนี-  หรือถ้า
เจ้าเห็นชอบ เราจะให้เงินสมกับ
ราคาสวนนั-น"
3แต่นาโบททูลอาหับว่า "ขอ
พระเยโฮวาห์ ทรงห้ ามข้ าพระ
องค์ ในการที� จะยกมรดกของ
บรรพบุรุษให้แก่พระองค์"
4อาหับกเ็สดจ็เข้าในวังด้วยอา-
รมณ์ขุ่นมัวและไม่พอพระทัยยิ�ง
นัก ด้วยเรื� องที�นาโบทชาวยิส-
เรเอลทูลตอบพระองค์ เพราะ
เขาได้กล่าวว่า "ข้าพระองค์จะ
ไม่ให้มรดกแห่งบรรพบุรุษของ
ข้าพระองค์แก่พระองค์" และ
พระองค์ก็ เอนพระกายลงบน
พระแท่น ทรงเบือนพระพักตร์
ไม่เสวยพระกระยาหาร
5แต่เยเซเบลมเหสีของพระองค์
เข้ามาเฝ้าพระองค์ทูลถามพระ
องค์ว่า "ไฉนพระจิตของพระ
องค์จึงเสียพระทัย ไม่เสวยพระ
กระยาหาร"
6และพระองค์ตรัสตอบพระนาง
ว่า "เพราะเราได้พูดกับนาโบท
ชาวยิสเรเอลว่า `จงขายสวนองุ่น
ของเจ้าให้แก่เรา หรือมิฉะ-
นั- นถ้าเจ้าพอใจ เราจะให้สวน
องุ่นอีกแห่งหนึ� งแก่เจ้าเพื�อแลก
กัน' และเขาตอบว่า `ข้าพระ
องค์จะไม่ ให้ สวนองุ่ นของข้ า
พระองค์แก่พระองค์'"
7 และเยเซเบลมเหสี ของพระ

องค์ทูลพระองค์ว่า "พระองค์
เป็นผู้ครอบครองราชอาณาจักร
อิสราเอลอยู่หรือเพคะ เชิญ
เสด็จลุกขึ- นเสวยพระกระยาหาร
เถิด และให้พระทัยของพระองค์
ร่าเริง หม่อมฉันจะมอบสวน
องุ่ นของนาโบทชาวยิสเรเอลให้
แก่พระองค์เอง"
8พระนางจึงทรงพระอักษรใน
พระนามของอาหับ ประทับตรา
ของพระองค์ส่งไปยังพวกผู้ใหญ่
และขุนนางผู้อยู่ในเมืองกับนา-
โบท
9พระนางทรงพระอักษรว่า "จง
ประกาศให้ถืออดอาหาร และตั- ง
นาโบทไว้ในที�สูงท่ามกลางประ-
ชาชน
10 และตั- งคนอันธพาลสองคน
ให้นั� งตรงข้ามกับเขา ให้ฟ้อง
เขาว่า `เจ้าได้แช่งพระเจ้าและ
กษัตริย์' แล้วพาเขาออกไปและ
เอาหินขว้างเสียให้ตาย"
11 และพวกผู้ชายของเมืองนั- น
คือพวกผู้ใหญ่และขุนนางผู้อา-
ศัยอยู่ในเมืองนั-น ได้กระทาํตาม
ที�เยเซเบลมีไปถึงพวกเขา ตาม
ที�ปรากฏในลายพระหัตถ์ซึ� งพระ
นางทรงมีไปถึงเขานั-น
12 เขาได้ประกาศให้ถืออดอา-
หาร และได้ตั- งนาโบทไว้ในที�สูง
ท่ามกลางประชาชน
13 และคนอันธพาลสองคนนั- น

E พงศ์กษัตริย์ GE

(H) ลนต GO:GH; กดว HP:N; อสค MP:EK (O) E พกษ EJ:E-G
(EQ) อพย GG:GK; ลนต GM:EM-EP; กจ P:EE (EG) อสย OK:M
(EH) อพย GQ:EP; GH:E, N; G พกษ J:GP; G พศด GM:GE; กจ N:OK-OJ; ฮบ EE:HN
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ก็เข้ามา นั� งอยู่ตรงข้ามกับเขา
และคนอั นธพาลนั- นได้ ฟ้ อง
นาโบทต่อหน้าประชาชนกล่าว
ว่า "นาโบทได้แช่งพระเจ้าและ
กษัตริย์" เขาทั-งหลายจึงพานา-
โบทออกไปนอกเมือง และขว้าง
เขาถึงตายด้วยก้อนหิน
14 แล้วเขาก็ส่งข่าวไปทูลเยเซ-
เบลว่า "นาโบทถูกขว้างด้วยหิน
เขาตายแล้ว"
15 อยู่มาพอเยเซเบลทรงได้ยิน
ว่านาโบทถูกขว้างด้วยหินตาย
แล้ว เยเซเบลจึงทูลอาหับว่า
"ขอเชิญเสด็จลุกขึ- น ไปยึดสวน
องุ่นของนาโบทชาวยิสเรเอล ซึ�ง
เขาได้ปฏิเสธไม่ขายให้แก่พระ
องค์ เพราะว่านาโบทไม่อยู่ เขา
ตายเสียแล้ว"
16 และอยู่ มาพออาหับทรงได้
ยินว่านาโบทตายแล้ว อาหับก็
ทรงลุ กขึ- นไปยั งสวนองุ่ นของ
นาโบทชาวยิสเรเอล เพื�อยึดถือ
เป็นกรรมสิทธิV

เอลียาหพ์ยากรณถ์ึง
ความตายของอาหบั

17 แล้วพระวจนะของพระเยโฮ-
วาห์มาถึงเอลียาห์ชาวทิชบีว่า
18 "จงลุกขึ- นแล้วลงไปพบอา-
หับกษัตริย์แห่งอิสราเอล ผู้อยู่
ในสะมาเรีย ดูเถิด เขาอยู่ใน
สวนองุ่นของนาโบท ที�เขาไปยึด
เอาเป็นกรรมสิทธิV

19 เจ้าจงพูดกับเขาว่า `พระเย-
โฮวาห์ตรัสดังนี- ว่า ท่านได้ฆ่า
และได้ยึดถือเอาเป็นกรรมสิทธิV
ด้วยหรือ' และเจ้าจงพูดกับเขา
ว่า `พระเยโฮวาห์ตรัสดั� งนี- ว่า
ในที� ซึ� งสุนัขเลียโลหิตของนา-
โบท สุนัขจะเลียโลหิตของเจ้า
ด้วย'"
20 อาหับตรัสกับเอลียาห์ว่า "โอ
ศัตรูของข้าเอ๋ย เจ้าพบข้าแล้ว
หรือ" ท่านทูลตอบว่า "ข้าพระ
องค์พบพระองค์แล้ว เพราะว่า
พระองค์ยอมขายพระองค์เพื� อ
กระทาํสิ� งชั� วในสายพระเนตร
ของพระเยโฮวาห์
21 ดูเถิด เราจะนาํเหตุร้ายมา
เหนือเจ้า เราจะเอาคนชั� วอายุ
ต่อจากเจ้าออกไปเสีย และจะ
ขจัดคนที� ปัสสาวะรดกาํแพงได้
เสียจากอาหับ ทั- งคนที� ยังอยู่
และเหลืออยู่ในอิสราเอล
22 และเราจะกระทาํให้ราชวงศ์
ของเจ้าเหมือนราชวงศ์ของเย-
โรโบอัมบุตรเนบัท และเหมือน
ราชวงศ์ของบาอาชาบุตรอาหิ-
ยาห์ เพราะเจ้าได้กระทาํให้เรา
โกรธ และเพราะเจ้าได้กระทาํให้
อิสราเอลทาํบาปด้วย
23 และส่วนเยเซเบล พระเยโฮ-
วาห์ตรัสว่า `สุนัขจะกินเยเซเบล
ข้างกาํแพงยิสเรเอล'
24 ผู้ ใดในราชวงศ์อาหับที� ตาย

E พงศ์กษัตริย์ GE

(EN) E พกษ EJ:E; สดด J:EG (EK) E พกษ EH:HG; G พศด GG:J (EJ) E พกษ GG:HK
(GQ) E พกษ EK:EN; GE:GO; G พกษ EN:EN (GE) E ซมอ GO:GG; E พกษ EM:EQ
(GG) E พกษ EO:GJ; EP:H, EE (GH) G พกษ J:EQ, HQ-HN (GM) E พกษ EM:EE; EP:M
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ในเมือง สุนัขจะกิน และผู้อยู่ใน
ราชวงศ์เขาที�ตายในทุ่งนา นกใน
อากาศจะกิน"
25 ไม่มีผู้ ใดได้ขายตนเองเพื� อ
กระทาํความชั� วในสายพระเนตร
ของพระเยโฮวาห์อย่างอาหับ ผู้
ที�เยเซเบลมเหสีได้ยุแหย่
26 พระองค์ทรงประพฤติอย่าง
น่าสะอิดสะเอียนเป็นอย่างยิ�งใน
การดาํเนินตามรูปเคารพ ดังสิ�ง
ทั- งปวงที� คนอาโมไรต์ได้กระทาํ
ซึ� งเป็นผู้ที�พระเยโฮวาห์ทรงขับ
ไล่ออกไปให้พ้นหน้าประชาชน
อิสราเอล

อาหบักลบัใจเสียใหม่
พระเจ้าจึงไม่

ลงโทษอาหบัทนัที
27 และอยู่มาเมื� ออาหับทรงได้
ยินพระวจนะเหล่านั-น พระองค์
ก็ฉีกฉลองพระองค์ และทรง
สวมผ้ากระสอบ และถืออดอา-
หาร ประทับในผ้ากระสอบ และ
ทรงดาํเนินไปมาอย่างค่อยๆ
28 และพระวจนะของพระเยโฮ-
วาห์มายังเอลียาห์ชาวทิชบีว่า
29 "เจ้าได้เห็นอาหับถ่อมตัวลง
ต่อหน้าเราแล้วหรือ เพราะเขา
ได้ถ่อมตัวลงต่อหน้าเรา เราจะ
ไม่นาํเหตุร้ายมาในสมัยของเขา
แต่มาในสมั ยบุตรชายของเขา
เราจะนาํเหตุ ร้ ายมาเหนื อราช
วงศ์ของเขา"

ประเทศซีเรียและอิสราเอล
มีสนัติกนัอยู่สามปี

22
ประเทศซีเรียและอิส-
ราเอลไม่มีศึกสงคราม

กันอยู่สามปี
เยโฮชาฟัทช่วยอาหบั

สูร้บกบัซีเรีย
2 ต่อไปในปีที� สามเยโฮชาฟัท
กษัตริ ย์แห่งยูดาห์ เสด็จลงไป
เฝ้ากษัตริย์แห่งอิสราเอล
3และกษัตริย์แห่งอิสราเอลตรัส
ถามบรรดาข้าราชการของพระ
องค์ว่า "ท่านทราบกันหรือไม่ว่า
ราโมทกิเลอาดเป็นของเรา และ
เราได้นิ� งอยู่มิได้เอาออกมาจาก
มือของกษัตริย์แห่งซีเรีย"
4และพระองค์ตรัสกับเยโฮชา-
ฟัทว่า "ท่านจะยกไปทาํศึกที�รา-
โมทกิ เลอาดกับข้าพเจ้ าหรือ"
และเยโฮชาฟัทตรัสกับกษัตริย์
แห่งอิสราเอลว่า "ข้าพเจ้ากเ็ป็น
อย่างที�ท่านเป็น ประชาชนของ
ข้าพเจ้าก็เป็นดังประชาชนของ
ท่าน ม้าของข้าพเจ้ากเ็ป็นดังม้า
ของท่าน"
5และเยโฮชาฟัทตรัสกับกษัตริย์
แห่งอิสราเอลว่า "ขอสอบถามดู
พระดาํรัสของพระเยโฮวาห์ วัน
นี- เถิด"

พวกผูพ้ยากรณข์องอาหบั
พยากรณเ์ท็จ

6แล้ วกษัตริ ย์แห่งอิสราเอลก็

E พงศ์กษัตริย์ GE, GG

(GO) E พกษ EP:HQ-HH; GE:GQ (GP) ปฐก EO:EP; ลนต EK:GO (GJ) G พกษ J:GO
(G) E พกษ EO:GM; G พศด EK:EG (H) พบญ M:MH; ยชว GE:HK; E พกษ M:EH
(M) G พกษ H:N (O) G พกษ H:EE (P) E พกษ EK:EJ
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เรี ยกประชุ มพวกผู้ พยากรณ์
ประมาณสี� ร้อยคน ตรัสกับเขาว่า
"ควรที� เราจะไปตีราโมทกิเลอาด
หรือ หรือเราไม่ควรไป" และเขา
ทั- งหลายทูลตอบว่า "ขอเชิญ
เสด็จขึ- นไปเถิด เพราะองค์พระ
ผู้ เป็นเจ้าจะทรงมอบไว้ในพระ
หัตถ์ของกษัตริย์"
7แต่เยโฮชาฟัททูลว่า "ที� นี� ไม่
มี ผู้ พยากรณ์ของพระเยโฮวาห์
อี กซึ� งเราจะสอบถามได้ แล้ ว
หรือ"
8และกษัตริย์แห่งอิสราเอลทูล
เยโฮชาฟัทว่า "ยังมีชายอีกคน
หนึ� งซึ� งเราจะให้ทูลถามพระเย-
โฮวาห์ได้คือ มีคายาห์บุตรอิม-
ลาห์ แต่ข้าพเจ้าชังเขา เพราะ
เขาพยากรณ์แต่ความร้าย ไม่
เคยพยากรณ์ความดี เกี� ยวกั บ
ข้าพเจ้าเลย" และเยโฮชาฟัททูล
ว่า "ขอกษัตริย์อย่าตรัสดัง
นั-นเลย"
9แล้วกษัตริย์แห่งอิสราเอลจึง
เรียกมหาดเล็กคนหนึ� งเข้ ามา
ตรัสสั� งว่า "ไปพามีคายาห์บุตร
อิมลาห์มาเรว็ๆ"
10 ฝ่ ายกษัตริ ย์แห่งอิ สราเอล
และเยโฮชาฟั ทกษั ตริ ย์ แห่ ง
ยูดาห์ต่างประทับบนพระที� นั� ง
ทรงฉลองพระองค์ ณ ช่องว่าง
ตรงทางเข้าประตูเมืองสะมาเรีย
และผู้ พยากรณ์ทั- งปวงก็พยา-

กรณ์ถวายอยู่
11 และเศเดคียาห์บุตรชายเค-
นาอะนาห์จึงเอาเหลก็ทาํเป็นเขา
และพูดว่า "พระเยโฮวาห์ตรัสดัง
นี- ว่า ด้วยสิ� งเหล่านี- เจ้าจะผลัก
คนซี เรียไปจนเจ้าผลาญเขาทั- ง
หลายเสียสิ- น"
12 และบรรดาผู้ พยากรณ์ ก็
พยากรณ์อย่างนั- นทูลว่า "ขอ
เสด็จขึ- นไปราโมทกิ เลอาดเถิด
และมีชัยชนะ เพราะพระเยโฮ-
วาห์จะทรงมอบเมืองนั- นไว้ใน
พระหัตถ์ของกษัตริย์"

มีคายาหเ์ป็นผูพ้ยากรณแ์ท้
13 และผู้สื� อสารผู้ไปตามมีคา-
ยาห์ได้บอกท่านว่า "ดูเถิด ถ้อย
คาํของบรรดาผู้ พยากรณ์ก็พูด
สิ� งที� ดีแก่กษัตริย์เป็นปากเดียว
กัน ขอให้ถ้อยคาํของท่าน
เหมือนอย่างถ้อยคาํของคนหนึ�ง
ในพวกนั-น และพูดแต่สิ�งที�ดี"
14 แต่มีคายาห์ตอบว่า "พระ
เยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่แน่ฉัน
ใด พระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้า
อย่างไร ข้าพเจ้าจะต้องพูดอย่าง
นั-น"
15 และเมื� อท่านมาเฝ้ากษัตริย์
กษัตริย์ตรัสถามท่านว่า "มีคา-
ยาห์ ควรที� เราจะไปตีราโมทกิ-
เลอาดหรือ หรือเราไม่ควรไป"
และท่ านทู ลตอบพระองค์ ว่ า
"ขอเชิ ญเสด็จขึ- นไปและมี ชั ย

E พงศ์กษัตริย์ GG

(N) G พกษ H:EE
(EE) พบญ HH:EN; ศคย E:EK-GE
(EM) กดว GG:HK
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ชนะ พระเยโฮวาห์จะทรงมอบไว้
ในพระหัตถ์ของกษัตริย์"
16 แต่กษัตริ ย์ตรัสกั บท่ านว่ า
"เราได้ให้เจ้าปฏิญาณกี�ครั- งแล้ว
ว่า เจ้าจะพูดกับเราแต่ความจริง
ในพระนามของพระเยโฮวาห์"
17 และท่านก็ทูลว่า "ข้าพระ
องค์ได้เห็นคนอิสราเอลทั- งปวง
กระจัดกระจายอยู่บนภูเขาอย่าง
แกะที�ไม่มีผู้ เลี- ยง และพระเย-
โฮวาห์ตรัสว่า `คนเหล่านี- ไม่มี
นาย ให้เขาต่างกลับยังเรือนของ
ตนโดยสันติภาพเถิด'"
18 กษัตริย์แห่งอิสราเอลจึงทูล
เยโฮชาฟัทว่า "ข้าพเจ้ามิได้บอก
ท่านแล้วหรือว่า เขาจะไม่พยา-
กรณ์สิ� งดี เกี� ยวกับข้าพเจ้าเลย
แต่สิ�งร้ายต่างหาก"
19 และมีคายาห์ทูลว่า "ฉะนั- น
ขอสดับพระวจนะของพระเยโฮ-
วาห์ ข้าพระองค์ได้เห็นพระเย-
โฮวาห์ประทับบนพระที�นั� งของ
พระองค์ และบรรดาบริวารแห่ง
ฟ้าสวรรค์ยืนข้างๆพระองค์ ข้าง
ขวาพระหัตถ์และข้างซ้าย
20 และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า `ผู้
ใดจะเกลี- ยกล่อมอาหับเพื� อเขา
จะขึ- นไปและล้มลงที� ราโมทกิ-
เลอาด' บ้างกทู็ลอย่างนี-  บ้างก็
ทูลอย่างนั-น
21 แล้ วมี วิญญาณดวงหนึ� งมา
ข้างหน้า เฝ้าต่อพระพักตร์พระ

เยโฮวาห์ทูลว่า `ข้าพระองค์จะ
เกลี- ยกล่อมเขาเอง'
22 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับเขา
ว่า `จะทาํอย่างไร' และเขาทูลว่า
`ข้าพระองค์จะออกไป และจะ
เป็นวิญญาณมุสาอยู่ในปากของ
ผู้พยากรณ์ของเขาทุกคน' และ
พระองค์ตรัสว่า `เจ้าไปเกลี- ย-
กล่อมเขาได้ และเจ้าจะทาํได้
สาํเรจ็ จงไปทาํเถิด'
23 เพราะฉะนั- นบัดนี-  ดูเถิด
พระเยโฮวาห์ทรงใส่วิญญาณมุ-
สาในปากของเหล่าผู้พยากรณ์นี-
ทั- งสิ- นของพระองค์ พระเยโฮ-
วาห์ทรงตรัสเป็นความร้ายเกี�ยว
กับพระองค์"
24 แล้วเศเดคียาห์บุตรชายเค-
นาอะนาห์ได้เข้ามาใกล้และตบ
แก้มมีคายาห์พูดว่า "พระวิญ-
ญาณของพระเยโฮวาห์ไปจากข้า
พูดกับเจ้าได้อย่างไร"
25 และมีคายาห์ตอบว่า "ดูเถิด
เจ้าจะเห็นในวันนั-น เมื�อเจ้าเข้า
ไปในห้องชั- นในเพื� อจะซ่อนตัว
เจ้า"
26 และกษัตริ ย์แห่งอิสราเอล
ตรัสว่า "จงจับมีคายาห์พาเขา
กลับไปมอบให้อาโมนผู้ ว่าราช
การเมืองและแก่โยอาชราชโอรส
กษัตริย์
27 และว่า `กษัตริย์ตรัสดังนี- ว่า
"เอาคนนี- จาํคุกเสีย ให้อาหาร

E พงศ์กษัตริย์ GG

(EN) กดว GN:EN; E พกษ GG:HM-HP (EJ) โยบ E:P; G:E; สดด EQH:GQ; อสย P:E
(GG) วนฉ J:GH; E ซมอ EP:EM (GH) อสค EM:J (GM) G พศด EK:GH; ยรม GQ:G
(GO) E พกษ GQ:HQ (GN) G พศด EP:EQ; EK:GO-GN
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แห่งความทุกข์กับนํ-าแห่งความ
ทุกข์ จนกว่าเราจะกลับมาโดย
สันติภาพ"'"
28 และมีคายาห์ทูลว่า "ถ้าพระ
องค์เสด็จกลับมาโดยสันติภาพ
พระเยโฮวาห์ก็มิได้ตรัสโดยข้า
พระองค์" และท่านกล่าวว่า "โอ
บรรดาชนชาติทั- งหลายเอ๋ย ขอ
จงฟังเถิด"

การสูร้บที%ราโมทกิเลอาด
อาหบัสิ! นพระชนม์

29 กษัตริย์แห่งอิสราเอลกับเย-
โฮชาฟัทกษัตริ ย์แห่งยูดาห์ จึง
เสดจ็ขึ- นไปยังราโมทกิเลอาด
30 และกษัตริ ย์แห่งอิสราเอล
ตรัสกับเยโฮชาฟัทว่า "ข้าพเจ้า
จะปลอมตัวเข้าทาํศึก แต่ท่านจง
สวมเครื� องทรงของท่าน" และ
กษั ตริ ย์ แห่ งอิ สราเอลก็ ทรง
ปลอมพระองค์เข้าทาํสงคราม
31 ฝ่ ายกษัตริ ย์ประเทศซี เรี ย
ทรงบัญชาแม่ทัพรถรบทั- งสาม
สิบสองคนว่า "อย่ารบกับทหาร
น้อยหรือใหญ่ แต่มุ่ งเฉพาะ
กษัตริย์แห่งอิสราเอล"
32 และอยู่ มาเมื� อผู้ บัญชาการ
รถรบแลเห็นเยโฮชาฟัท เขาทั- ง
หลายก็ว่า "เป็นกษัตริย์อิสรา-
เอลแน่แล้ว" เขาจึงหันเข้าไปสู้
รบกับพระองค์และเยโฮชาฟัท
ทรงร้องขึ- น
33 และอยู่ มาเมื� อผู้ บัญชาการ

รถรบเห็นว่าไม่ ใช่กษัตริย์แห่ง
อิสราเอล กหั็นกลับจากไล่ตาม
พระองค์
34 แต่มีชายคนหนึ� งโก่ งธนู ยิง
เดาไป ถูกกษัตริย์แห่งอิสราเอล
เข้าระหว่างเกล็ดเกราะและแผ่น
บังพระอุระ พระองค์จึงรับสั� ง
คนขับรถรบว่า "หันกลับเถอะ
พาเราออกจากการรบ เพราะเรา
บาดเจบ็แล้ว"
35 วันนั- นการรบก็ดุ เดื อดขึ- น
เขาก็หนุนกษัตริย์ไว้ในราชรถให้
หันพระพักตร์เข้าสู่ชนซีเรีย จน
เวลาเย็นพระองค์ก็สิ- นพระชนม์
และโลหิตที�บาดแผลก็ไหลออก
นองท้องรถรบ
36 ประมาณดวงอาทิตย์ตกก็มี
เสียงร้องทั�วกองทัพว่า "ทุกคน
จงกลับไปเมืองของตัว และทุก
คนจงกลับไปภูมิลาํเนาของตัว"
37 ครั- นกษัตริ ย์ สิ- นพระชนม์
แล้วเขาก็นาํมายังกรุงสะมาเรีย
และฝังพระศพกษัตริย์ไว้ในสะ-
มาเรีย
38 เขาล้างรถรบที� สระแห่งสะ-
มาเรีย และสุนัขกเ็ลียโลหิตของ
พระองค์ เขาได้ล้างเกราะของ
พระองค์ ตามพระวจนะของพระ
เยโฮวาห์ซึ�งพระองค์ได้ตรัส
39 ส่วนพระราชกิจนอกนั- นของ
อาหับ และบรรดาสิ�งซึ�งพระองค์
ทรงกระทาํ และพระราชวังงา

E พงศ์กษัตริย์ GG

(GK) กดว EP:GJ; พบญ EK:GQ-GG (HQ) G พศด HO:GG
(HE) E พกษ GQ:E, GM (HG) G พศด EK:HE; สภษ EH:GQ
(HK) E พกษ GE:EJ (HJ) อมส H:EO
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ช้างซึ�งพระองค์ทรงสร้างไว้ และ
หัวเมืองทั- งปวงที� พระองค์ทรง
สร้าง มิได้บันทึกไว้ในหนังสือ
พงศาวดารแห่งกษัตริย์ประเทศ
อิสราเอลหรือ

อาหสัยาหขึ์! นครอง
แทนอาหบั

40 อาหับทรงล่วงหลับไปอยู่กับ
บรรพบุรุษของพระองค์ และ
อาหัสยาห์ราชโอรสของพระองค์
กขึ็- นครองแทน

เยโฮชาฟัทขึ! นครอง
เหนือยูดาห์

(G พศด EN:E; GQ:HE)
41 เยโฮชาฟัทราชโอรสของอา-
สาเริ�มขึ- นครองเหนือยูดาห์ในปี
ที� สี� แห่ งรัชกาลอาหับกษัตริ ย์
แห่งอิสราเอล
42 เยโฮชาฟัทมีพระชนมายุสาม
สิบห้ าพรรษาเมื� อทรงเริ� มขึ- น
ครอง และพระองค์ทรงครองใน
เยรูซาเล็มยี� สิบห้าปี พระชนนี
ของพระองค์มีพระนามว่า อาซู-
บาห์ธิดาของชิลหิ
43 พระองค์ ทรงดาํ เนิ นตาม
มรรคาของอาสาราชบิ ดาทุ ก
ประการ มิได้หันเหออกไปจาก
ทางนั-น ทรงกระทาํสิ�งที�ถูกต้อง
ในสายพระเนตรพระเยโฮวาห์
แต่ปูชนียสถานสูงนั- นยังมิได้ถูก
รื- อลง ประชาชนยังคงถวาย
เครื� องสัตวบูชาและเผาเครื� อง

หอมในปูชนียสถานสูงนั-น
44 เยโฮชาฟัททรงกระทาํไมตรี
กับกษัตริย์แห่งอิสราเอลด้วย
45 ส่วนพระราชกิจนอกนั- นของ
เยโฮชาฟัท และยุทธพลังที�พระ
องค์ทรงสาํแดง และสงครามที�
พระองค์ทรงกระทาํ มิได้บันทึก
ไว้ ในหนั งสื อพงศาวดารแห่ ง
กษัตริย์ประเทศยูดาห์หรือ
46 และพวกกะเทยที�ยังเหลืออยู่
คือผู้ที� ยังเหลือในสมัยของอาสา
ราชบิดานั-น พระองค์กท็รงกาํ-
จัดเสียจากแผ่นดิน
47 ไม่มีกษัตริย์ในประเทศเอ-
โดม แต่มีผู้ ว่าราชการเป็น
กษัตริย์
48 เยโฮชาฟั ททรงต่ อกาํ ปั� น
ทารชิช เพื�อจะไปขนทองคาํจาก
โอฟีร์ แต่กาํปั� นนั- นไปไม่ถึง
เพราะไปแตกเสียที� เอซีโอนเก-
เบอร์
49 แล้วอาหัสยาห์ราชโอรสของ
อาหับตรัสกับเยโฮชาฟัทว่า "ขอ
ให้ ข้าราชการของข้าพเจ้าไปใน
เรื อกาํ ปั� นกั บข้ าราชการของ
ท่าน" แต่เยโฮชาฟัทไม่พอพระ
ทัย

เยโฮรมัขึ! นครอง
แทนเยโฮชาฟัท

50 และเยโฮชาฟัททรงล่วงหลับ
ไปอยู่ กั บบรรพบุ รุ ษของพระ
องค์ และเขาฝังพระศพไว้กับ

E พงศ์กษัตริย์ GG

(MQ) G พกษ E:G, EK (ME) G พศด GQ:HE (MH) E พกษ EM:GH; EO:EM; G พกษ EG:H
(MM) G พศด EK:E; EJ:G; G คร P:EM (MO) G พศด GQ:HM (MP) ปฐก EJ:O
(MN) ปฐก GO:GH (MK) E พกษ J:GP, GK; EQ:GG (OQ) G พศด GE:E
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บรรพบุรุษที� ในนครดาวิดบรรพ
บุรุษของพระองค์ และเยโฮรัม
ราชโอรสก็ ขึ- นครองแทนพระ
องค์

การครอบครองอนัชั %วรา้ย
ของอาหสัยาห์

51 อาหัสยาห์ราชโอรสของอา-
หับทรงเริ�มครองเหนืออิสราเอล
ในสะมาเรียในปีที� สิบเจ็ดแห่ง
รัชกาลเยโฮชาฟัทกษัตริ ย์แห่ง
ยูดาห์ และพระองค์ทรงครอบ
ครองเหนืออิสราเอลสองปี
52 พระองค์ ทรงกระทาํ ชั� วใน

สายพระเนตรของพระเยโฮวาห์
และทรงดาํ เนิ นในมรรคาแห่ ง
ราชบิดาของพระองค์ และใน
มรรคาแห่งพระมารดาของพระ
องค์ และในมรรคาของเยโรโบ-
อัมบุตรชายเนบัทผู้ทรงกระทาํ
ให้อิสราเอลทาํบาปด้วย
53 พระองค์ทรงปรนนิบัติพระ
บาอัลและนมัสการพระนั-น และ
ทรงกระทาํให้พระเยโฮวาห์พระ
เจ้าแห่งอิสราเอลพิโรธด้วยทุก
วิธีที� ราชบิดาของพระองค์ทรง
กระทาํแล้วนั-น

E พงศ์กษัตริย์ GG

(OE) E พกษ GG:MQ
(OG) E พกษ EO:GP; GE:GO
(OH) วนฉ G:EE; E พกษ EP:HQ-HG
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