พงศ์กษัตริหน้ยา ์701ฉบับทีหนึง
ดาวิดทรงพระชรา
กษั ต ริ ย์ ด าวิ ด มี พระชนมายุ
และทรงพระชรามากแล้ ว แม้
เขาจะห่ มผ้ าให้ พระองค์มากก็ยัง
ไม่ อบอุ่ น
2 เพราะฉะนั- นบรรดาข้ าราชการของพระองค์ จึ งกราบทู ล ว่ า
"ขอเสาะหาหญิ งสาวพรหมจารี
มาถวายกษั ตริ ย์ เจ้ านายของข้ า
พระองค์ และขอให้ เธออยู่ งาน
เฉพาะพระพักตร์พระองค์ และ
ดู แลพระองค์ ให้ เธอนอนใน
พระทรวงของพระองค์ เพื อ
กษั ตริ ย์ เจ้ านายของข้ าพระองค์
จะได้ ทรงอบอุ่ น"
3 เขาจึ ง ได้ แสวงหานางสาวที
สวยงามตลอดดิ นแดนอิ สราเอล
ได้ พบนางสาวอาบี ชากหญิ งชาว
ชู เนม จึงได้ นาํ เธอมาเฝ้ ากษัตริย์
4หญิงสาวคนนั- นงามยิ งนัก เธอ
ได้ ดูแลกษัตริย์และอยู่ ปรนนิบัติ
พระองค์ แต่ กษัตริย์หาทรงร่ วม
กับเธอไม่
อาโดนียาห์วางแผนการ
ให้ตนเองเป็ นกษัตริ ย ์
5ฝ่ ายอาโดนียาห์ โอรสของพระ
นางฮั กกี ทได้ ยกตั วเองขึ- นกล่ าว
ว่ า "เราเองจะเป็ นกษัตริย์" และ
ท่ า นได้ เตรี ยมรถรบและพลม้ า
กั บพลวิ งนํา หน้ าห้ าสิ บคนไว้
เพื อตนเอง

1

6พระราชบิ ดาของท่ านก็ไม่ เคย
ขัดใจท่านด้ วยถามว่ า "ทําไมเจ้ า
กระทําเช่ นนี- เช่ นนั- น" ท่ านเป็ น
ชายงามด้ วย ท่านเกิดมาถัดอับซาโลม
7ท่ านได้ ปรึ กษากั บโยอาบบุ ตร
ชายนางเศรุ ยาห์ และกั บอาบียาธาร์ปุโรหิ ต เขาทั-งสองก็ติดตาม
และช่ วยเหลืออาโดนียาห์
8แต่ ศาโดกปุ โรหิ ต และเบไนยาห์ บุตรชายเยโฮยาดา และนาธั นผู้ พยากรณ์ กั บชิ เมอี และเรอี
และพวกทแกล้ วทหารของดาวิ ด
มิได้ อยู่ ฝ่ายอาโดนียาห์
9อาโดนี ยาห์ ได้ ถวายแกะ วั ว
และสั ตว์ อ้ วนพี เป็ นเครื องบู ชา
ณ ศิลาแห่ งโศเฮเลทซึ งอยู่ ข้างๆ
เอนโรเกล และท่ านได้ เชิ ญพี
น้ องทั-งสิ- นของท่าน คือราชโอรส
ของกษั ตริ ย์ และประชาชนทั- ง
สิ- นแห่ งยู ด าห์ ที เป็ นข้ าราชการ
ของกษัตริย์
10 แต่ ท่ านมิ ได้ เชิ ญนาธั นผู้
พยากรณ์ หรื อเบไนยาห์ หรื อ
พวกทแกล้ วทหาร หรื อซาโลมอนอนุ ชาของท่าน
นาธันกับพระนางบัทเชบา
วางแผนการ
11 แล้ วนาธั นก็ทู ลพระนางบั ทเชบาพระชนนี ของซาโลมอนว่ า
"พระองค์ ไ ม่ ท รงได้ ยิ นหรื อ ว่ า

(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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อาโดนี ยาห์ โอรสของพระนาง 17 พระนางทู ลพระองค์ ว่า "ข้ า
ฮักกีทได้ ทรงราชย์แล้ ว และดา- แต่ เจ้ านายของข้ าพระองค์ พระ
วิ ดเจ้ านายของข้ าพระองค์ก ็มิได้ องค์ ได้ ทรงปฏิ ญาณในพระนาม
ทรงทราบเรื อง
ของพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ
12 เพราะฉะนั- นบั ดนี- ขอข้ าพระ พระองค์ ต่ อสาวใช้ ของพระองค์
องค์ ถวายคํา ปรึ กษา เพื อพระ ว่ า `ซาโลมอนบุ ตรของเจ้ าจะ
องค์ จะได้ ทรงช่ วยชี วิ ตของพระ ครองสมบั ติ ต่ อจากเราแน่ นอน
องค์และชี วิตของซาโลมอนโอรส และเขาจะนั งบนบัลลังก์ของเรา'
ของพระองค์ไว้
18 ดู เถิ ด บั ดนี- อาโดนี ยาห์ ทรง
13 ขอเสด็จเข้ าเฝ้ ากษั ตริ ย์ ดา- ราชย์ แล้ ว แม้ ว่าพระองค์ คื อ
วิดและกราบทู ลพระองค์ว่า `โอ กษั ตริ ย์ เจ้ านายของหม่ อมฉั นก็
กษั ต ริ ย์ เ จ้ านายของหม่ อมฉั น หาทรงทราบไม่
พระองค์ ได้ ทรงปฏิญาณกั บสาว 19 เธอได้ ถวายวั ว สั ตว์ อ้ วนพี
ใช้ ของพระองค์ ไ ว้ มิ ใ ช่ หรื อ ว่ า และแกะเป็ นอันมาก และได้ เชิ ญ
"ซาโลมอนบุ ตรของเจ้ าจะครอง บรรดาโอรสของกษัตริย์ กับอาสมบั ติ ต่ อจากเราแน่ นอน และ บี ยาธาร์ ปุ โรหิ ต กั บโยอาบผู้
จะนั งบนบั ลลั งก์ ของเรา" มิ ใช่ บัญชาการกองทัพ แต่ ซาโลมอน
หรื อ ไฉนอาโดนี ยาห์ จึ งทรง ผู้ รั บใช้ ของพระองค์ เธอหาได้
ครองเล่ าเพคะ'
เชิ ญไม่
14 ดู เถิด ขณะที พระองค์ กราบ 20 โอ ข้ าแต่ กษัตริย์เจ้ านายของ
ทู ลกษั ตริ ย์ อยู่ ข้ าพระองค์ จะ หม่ อมฉัน อิสราเอลทั-งสิ- นก็เพ่ ง
ตามเข้ าไปเฝ้ า และสนั บสนุ น ดูพระองค์ เพื อพระองค์จะตรัส
พระเสาวนีย์ของพระองค์"
แก่ เขาว่ า จะทรงให้ ผู้ ใดนั งบน
15 แล้ วพระนางบั ท เชบาก็ เ ข้ า บั ลลั งก์ ของกษั ตริ ย์เจ้ านายของ
ไปเฝ้ ากษั ตริ ย์ ที ห้ องบรรทม หม่ อมฉันแทนพระองค์
กษั ตริ ย์ ทรงพระชรามาก และ 21 มิฉะนั- นจะเป็ นดังนี- คือเมื อ
อาบี ชากชาวชู เนมก็ กาํ ลั งอยู่ กษั ต ริ ย์ เ จ้ านายของหม่ อมฉั น
ปรนนิบัติกษัตริย์
ล่ วงลั บไปอยู่ กั บบรรพบุ รุ ษของ
16 เมื อพระนางบั ท เชบากราบ พระองค์แล้ ว หม่ อมฉันและซาถวายบังคมกษัตริย์แล้ ว กษัตริย์ โลมอนบุ ต รของหม่ อ มฉั น ก็ จ ะ
ก็ตรั สถามว่ า "เจ้ าประสงค์ สิ ง ตกเป็ นฝ่ ายผิด"
ใด"
22 ดูเถิด ขณะเมื อพระนางกํา(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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ลั งกราบทู ลกษั ตริย์อยู่ นาธั นผู้ ต่ อจากพระองค์"
พยากรณ์กเ็ ข้ ามา
28 แล้ วกษั ตริ ย์ ดาวิ ดตรั สตอบ
23 เขาทั- งหลายจึ งกราบทู ล ว่ า "จงเรี ยกบั ทเชบาให้ มาหา
กษัตริย์ว่า "ดูเถิด นาธันผู้ พยา- เรา" พระนางก็เสด็จเข้ ามาเฝ้ า
กรณ์ " เมื อนาธั นเข้ ามาต่ อพระ ต่ อพระพักตร์กษัตริย์ และประพั กตร์ กษั ตริ ย์ เขาก็ซบหน้ าลง ทับยืนอยู่ ต่อพระพักตร์กษัตริย์
ถึงพื- นถวายคํานับกษัตริย์
29 แล้ วกษั ต ริ ย์ ทรงปฏิ ญาณว่ า
24 และนาธั นกราบทู ลว่ า "โอ "พระเยโฮวาห์ ทรงพระชนม์ อยู่
ข้ าแต่ กษัตริย์เจ้ านายของข้ าพระ แน่ ฉันใด คื อพระองค์ ผ้ ู ทรงไถ่
องค์ พระองค์ รั บสั งไว้ หรื อว่ า ชี วิ ตของเราจากบรรดาความ
`อาโดนี ยาห์ จะครองต่ อจากเรา ทุ กข์ยาก
และจะนั งบนบัลลังก์ของเรา'
30 เราได้ ปฏิญาณต่ อเจ้ าในพระ
25 เพราะวั นนี- เธอได้ ลงไปถวาย นามพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าแห่ ง
วั ว สั ตว์ อ้ วนพี และแกะเป็ นอั น อิสราเอลว่ า `ซาโลมอนบุตรของ
มาก และได้ เชื- อเชิ ญบรรดาโอ- เจ้ าจะครองสมบั ติ ต่อจากเราแน่
รสของกษั ตริ ย์ ทั- งผู้ บั ญชาการ นอน และเธอจะนั งบนบั ลลั งก์
กองทัพ และอาบี ยาธาร์ปุโรหิ ต ของเราแทนเรา' เราก็จะกระทํา
และดูเถิด เขาทั-งหลายกําลังกิน อย่ างนั- นวันนี- แหละ"
ดื มต่ อหน้ าเธอและกล่ าวว่ า `ขอ 31 แล้ วพระนางบั ท เชบาก็ ซ บ
กษั ตริ ย์ อาโดนี ยาห์ ทรงพระ พระพั กตร์ ลงถึ งดิ นถวายบั งคม
เจริญ'
กษั ตริ ย์ และกราบทู ลว่ า "ขอ
26 แต่ ส่ วนข้ าพระองค์ ผ้ ู รั บใช้ กษั ตริ ย์ดาวิ ดเจ้ านายของหม่ อม
ของพระองค์ และศาโดกปุโรหิ ต ฉันจงทรงพระเจริญเป็ นนิตย์"
กั บเบไนยาห์ บุตรชายเยโฮยาดา 32 กษั ตริ ย์ ดาวิ ดรั บสั งว่ า "จง
และซาโลมอนผู้ รั บใช้ ของพระ เรี ยกศาโดกปุ โรหิ ต และนาธั น
องค์เธอหาได้ เชิ ญไม่
ผู้ พยากรณ์ กั บเบไนยาห์ บุ ตร
27 เหตุ ก ารณ์ ท- ั งนี- บั ง เกิ ด ขึ- น ชายเยโฮยาดามาหาเรา" เขาทั- ง
โดยกษั ตริ ย์ เจ้ านายของข้ าพระ หลายจึงเข้ ามาเฝ้ ากษัตริย์
องค์หรือ และพระองค์มิได้ ตรัส 33 และกษั ต ริ ย์ ต รั ส สั งเขาทั- ง
บอกแก่ ผ้ ู รั บใช้ ของพระองค์ ว่ า หลายว่ า "จงพาข้ าราชการของ
จะทรงให้ ผ้ ู ใดนั งบนบั ลลังก์ของ เจ้ านายของเจ้ าไปจั ดให้ ซาโลกษั ตริ ย์ เจ้ านายของข้ าพระองค์ มอนโอรสของเราขึ- นขี ล่อของเรา
(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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และนําเขาลงไปทีกีโฮน
ถึงกีโฮน
34 และให้ ศาโดกปุ โรหิ ต และ การเจิ มตั!งซาโลมอนไว้ที%กีโฮน
นาธั น ผู้ พยากรณ์ เ จิ ม ตั- งเขาไว้ 39 แล้ วศาโดกปุ โรหิ ตได้ นํา เขา
เป็ นกษั ตริย์เหนื ออิสราเอลที นั น สั ตว์ ที บรรจุ นาํ- มั นมาจากพลั บแล้ วท่านทั-งหลายจงเป่ าแตรและ พลา และเจิ มตั- งซาโลมอนไว้
ประกาศว่ า `ขอกษั ตริ ย์ ซาโล- และเขาทั- งหลายก็เป่ าแตร และ
มอนทรงพระเจริญ'
ประชาชนทั- งปวงกล่ าวว่ า "ขอ
35 แล้ วท่ านทั- งหลายจงติ ดตาม กษั ตริ ย์ ซาโลมอ นทรงพระ
เขาขึ- นมา และเขาจะมานั งบน เจริญ"
บั ลลั งก์ ของเรา เพราะว่ าเขาจะ 40 และประชาชนทั- งปวงก็ต าม
ได้ เป็ นกษั ตริ ย์ แทนเรา เราได้ เสด็จไปเป่ าปี และเปรมปรีดV ิ ด้วย
กํา หนดตั- งเขาไว้ ให้ เป็ นผู้ ครอบ ความชื นบานยิ งนั ก แผ่ นดิ นก็
ครองเหนื อ อิ สราเอลและเหนื อ แยกด้ วยเสียงของเขาทั-งหลาย
ยูดาห์ "
แผนการของอาโดนียาห์
36 และเบไนยาห์ บุตรชายเยโฮพ่ ายแพ้
ยาดาได้ กราบทู ลตอบกษั ตริ ย์ว่า 41 อาโดนียาห์ และบรรดาแขกที
"เอเมน ขอพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า อยู่ กั บท่ านเมื อรั บประทานเสร็จ
แห่ งกษั ตริ ย์ เจ้ านายของข้ าพระ แล้ วก็ได้ ยิ นเสี ยงนั- น และเมื อ
องค์ตรัสดังนั- นเถิด
โยอาบได้ ยิ น เสี ยงแตรก็ พู ด ว่ า
37 พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงสถิ ตกั บ "เสี ยงอึ ก ทึ ก ครึ ก โครมนี- ที ใน
กษั ตริ ย์ เจ้ านายของข้ าพระองค์ กรุงหมายความว่ ากระไร"
มาแล้ วฉั นใด ก็ขอทรงสถิ ตกั บ 42 ขณะทีเขากําลังพูดอยู่ ดูเถิด
ซาโลมอนฉั นนั- น และขอทรง โยนาธานบุตรชายอาบี ยาธาร์ ปุกระทําให้ พระที นั งของพระองค์ โรหิ ตก็มาถึ ง และอาโดนี ยาห์ ก ็
ใหญ่ ยิ งกว่ าพระทีนั งของกษัตริย์ กล่ าวว่ า "เข้ ามาเถิด เพราะเจ้ า
ดาวิดเจ้ านายของข้ าพระองค์"
เป็ นคนมี กาํ ลั ง มากจึ ง นํา ข่ า วดี
38 ดั งนั- นศาโดกปุ โรหิ ต นาธั น มา"
ผู้ พยากรณ์ และเบไนยาห์ บุ ตร 43 โยนาธานกราบเรียนอาโดนีชายเยโฮยาดา และคนเคเรธีกับ ยาห์ ว่า "หามิได้ เพราะกษัตริย์
คนเปเลทได้ ลงไปจั ด ให้ ซาโล- ดาวิ ดเจ้ า นายของเราทั- งปวงได้
มอนประทับบนล่ อพระทีนั งของ ทรงกระทํา ให้ ซาโลมอนเป็ น
กษั ตริ ย์ ดาวิ ด และได้ นํา ท่ านมา กษัตริย์
(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 และกษั ตริ ย์ ได้ รั บสั งให้ ศา- เราเองได้ เห็นแล้ ว'"
โดกปุ โรหิ ต นาธั นผู้ พยากรณ์ 49 แล้ วบรรดาแขกทั- งปวงของ
และเบไนยาห์ บุตรชายเยโฮยาดา อาโดนี ยาห์ ก ็กลั ว และลุ กขึ- น
กั บคนเคเรธี และคนเปเลทตาม ต่ างคนต่ างไปตามทางของตน
ซาโลมอนไป และเขาทั-งหลายก็ 50 ฝ่ ายอาโดนี ยาห์ ก ็กลั วซาโลได้ จั ด ให้ ซาโลมอนประทั บบน มอน จึงลุกขึ- นไปจับเชิ งงอนของ
ล่ อพระทีนั งของกษัตริย์
แท่นบูชา
45 และศาโดกปุโรหิ ต กับนาธัน 51 มีคนไปกราบทู ลซาโลมอนว่ า
ผู้ พยากรณ์ ได้ เจิ มตั- งท่ านไว้ ให้ "ดู เถิ ด อาโดนียาห์ กลั วกษั ตริ ย์
เป็ นกษัตริย์ ณ กีโฮน และเขา ซาโลมอน เพราะดูเถิด เธอจับ
ทั- งหลายก็ ข- ึ นมาจากที นั นด้ วย เชิ งงอนที แท่ นบู ช าอยู่ กล่ าวว่ า
ความเปรมปรีดV ิ เพราะฉะนั- นใน `ขอกษั ต ริ ย์ ซ าโลมอนได้ ปฏิ กรุ งจึ งอึ กทึ กครึ กโครม นี เป็ น ญาณแก่ ข้าพเจ้ าในวั นนี- ว่า พระ
เสียงทีท่านทั-งหลายได้ ยิน
องค์ จ ะไม่ ประหารผู้ รั บใช้ ของ
46 ซาโลมอนได้ ทรงประทั บบน พระองค์เสียด้ วยดาบ'"
พระราชบัลลังก์ด้วย
52 และซาโลมอนตรัสว่ า "ถ้ าแม้
47 ยิ งกว่ านั- นอี กบรรดาข้ าราช- เขาสํา แดงตั วได้ ว่ าเป็ นคนที สม
การของกษั ต ริ ย์ ก ็ เ ข้ าไปถวาย ควร ผมสั กเส้ นเดี ยวของเขาจะ
พระพรแด่ กษั ตริ ย์ดาวิ ดเจ้ านาย ไม่ ตกลงยั งพื- นดิ น แต่ ถ้ าพบ
ของเราว่ า `ขอพระเจ้ าทรงกระ- ความชั วอยู่ ในตัวเขา เขาจะต้ อง
ทํา ให้ พระนามของซาโลมอน ถึงแก่ ความตาย"
บั น ลื อ ไปยิ งกว่ าพระนามของ 53 กษั ตริ ย์ซาโลมอนตรั สสั งให้
พระองค์ และขอทรงกระทํา ให้ คนไปนําท่ านลงมาจากแท่ นบู ชา
บั ล ลั ง ก์ ของซาโลมอนใหญ่ ยิ ง และท่ านก็มากราบลงต่ อกษั ตริย์
กว่ าบั ลลั งก์ ของพระองค์ ' แล้ ว ซาโลมอน และซาโลมอนตรัสแก่
กษั ตริย์กท็ รงโน้ มพระกายลงบน ท่ านว่ า "จงกลั บไปวั งของท่ าน
แท่นทีบรรทม
เถิด"
48 และกษั ตริ ย์ ก็ ต รั สด้ วยว่ า
ดาวิดสัง% สอนซาโลมอน
`สาธุ ก ารแด่ พระเยโฮวาห์ พระ
เมื อเวลาที ดาวิ ดจะสิ- นพระ
เจ้ าของอิสราเอล ผู้ ได้ ทรงประชนม์ ใ กล้ เข้ ามา พระองค์
ทานให้ มี คนหนึ งนั งบนบั ล- ทรงกํา ชั บซาโลมอนราชโอรส
ลังก์ ของเราในวันนี- ด้ วยตาของ ของพระองค์ว่า

2

(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 "เรากํา ลั ง จะเป็ นไปตามทาง โยอาบได้ ฆ่ าเสี ย ทํา ให้ โลหิ ตที
ของโลกแล้ ว จงเข้ มแข็งและสํา- ตกในยามสงครามไหลในยาม
แดงตัวของเจ้ าให้ เป็ นลูกผู้ ชาย
สันติ และวางโลหิ ตทีตกในยาม
3และจงรั ก ษาพระบั ญชากํา ชั บ สงครามลงบนรั ด ประคดที เอว
ของพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ ของเขา และลงบนรองเท้ าของ
เจ้ า คื อดํา เนิ นในบรรดาพระ เขา
มรรคาของพระองค์ และรั กษา 6 เพราะฉะนั- นเจ้ าจงกระทํา ให้
กฎเกณฑ์ ของพระองค์ พระ เหมาะสมตามปั ญญาของเจ้ า
บั ญญั ติ ของพระองค์ คําตั ดสิ น อย่ าปล่ อยให้ ศีรษะหงอกของเขา
ของพระองค์ และพระโอวาท ลงไปสู่ แดนคนตายอย่ างสันติ
ของพระองค์ ดังทีได้ จารึกไว้ ใน 7 แต่ จ งปฏิ บั ติ ด้ วยความเมตพระราชบัญญัติ ของโมเสส เพื อ ตาต่ อบุ ตรชายทั- งหลายของ
เจ้ าจะได้ จาํ เริ ญในบรรดาการซึ ง บารซิลลัยคนกิเลอาด จงยอมให้
เจ้ าได้ กระทํา และในทีใดๆทีเจ้ า เขาอยู่ ในหมู่ คนทีรับประทานอยู่
ไป
ที โต๊ ะของเจ้ า เพราะว่ าเมื อเรา
4เพื อพระเยโฮวาห์ จะได้ รั ก ษา หนี จากอั บซาโลมพี ชายของเจ้ า
พระวจนะของพระองค์ ซึ งพระ นั- น เขาทั-งหลายได้ มาพบกับเรา
องค์ ตรั สเกี ยวกั บเราว่ า `ถ้ าลู ก ด้ วยความเมตตาดังนั- นแหละ
หลานทั- งหลายของเจ้ าระมัดระ- 8และดู เถิ ด มี ชิ เมอี บุตรเก-รา
วั งในวิ ถี ทางทั-งหลายของเขา ที คนเบนยามินจากบ้ านบาฮู ริมอยู่
จะดํา เนิ นต่ อหน้ าเราด้ วยความ กับเจ้ าด้ วย เขาเป็ นผู้ ด่าเราอย่ าง
จริ ง อย่ างสุ ดจิ ต สุ ด ใจของเขา น่ าสลดใจในวั น ที เ ราเดิ นไปยั ง
(พระองค์ตรัสว่ า) ราชวงศ์จะไม่ มาหะนาอิ ม แต่ เขามาต้ อนรั บ
ขาดชายที จ ะนั งบนบั ลลั งก์ ของ เราที แม่ นาํ- จอร์ แดน และเราจึ ง
อิสราเอล'
ได้ ปฏิ ญ าณต่ อเขาในพระนาม
5ยิ งกว่ านั- นอีก เจ้ าก็ร้ ู อยู่ แล้ วว่ า พระเยโฮวาห์ ว่า `เราจะไม่ ประโยอาบบุ ตรนางเศรุ ยาห์ ได้ กระ- หารชี วิตเจ้ าด้ วยดาบ'
ทําอะไรแก่ เรา คือว่ าเขาได้ กระ- 9เพราะฉะนั- นบั ดนี- เจ้ าอย่ าถื อ
ทําประการใดแก่ ผ้ ู บั ญชาการทั- ง ว่ าเขาไม่ มี ความผิ ด เพราะเจ้ า
สองแห่ งกองทั พของอิ ส ราเอล เป็ นคนมี ปัญญา เจ้ าจะทราบว่ า
คื อกระทําแก่ อั บเนอร์ บุตรเนอร์ ควรจะกระทํา ประการใดแก่ เ ขา
และแก่ อามาสาบุ ต รเยเธอร์ ที และเจ้ าจงนําศีรษะหงอกของเขา
(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 ทราบแล้ วว่ า ราชอาณาจั กรนั- น
โลหิ ต"
เป็ นของกระหม่ อม และว่ าบรรดาวิดสิ! นพระชนม์
ดาชนอิ สราเอลทั- งสิ- นก็หมายใจ
ว่ า กระหม่ อมจะได้ ครอบครอง
ซาโลมอนขึ! นครองราชย์
อย่ างไรก็ดี ราชอาณาจักรก็กลับ
(E พศด GJ:GH-HQ)
10 แล้ วดาวิ ด ก็ บรรทมหลั บไป กลายมาเป็ นของพระอนุ ชาของ
อยู่ กั บบรรพบุ รุ ษของพระองค์ กระหม่ อม ด้ วยราชอาณาจั กร
และเขาก็ ฝั ง พระศพไว้ ในนคร เป็ นของเธอจากพระเยโฮวาห์
16 บั ดนี- กระหม่ อมทู ลขอแต่
ดาวิด
11 และเวลาที ดาวิ ด ทรงครอบ ประการเดี ยว ขอพระองค์ อย่ า
ครองอยู่ เหนื ออิ สราเอลนั- นเป็ น ได้ ปฏิ เสธเลย" พระนางมี พระ
สี สิบปี พระองค์ทรงครอบครอง เสาวนี ย์ ต่ อเธอว่ า "จงพู ดไป
ในเฮโบรนเจ็ดปี และพระองค์ เถิด"
ทรงครอบครองในกรุ ง เยรู ซา- 17 และท่านทู ลว่ า "ขอพระองค์
ทู ลกษั ตริ ย์ ซาโลมอน (ท่ านคง
เล็มสามสิบสามปี
12 ดั งนั- นแหละซาโลมอนจึ ง ไม่ ปฏิ เสธพระองค์ ) คื อทู ลขอ
ประทั บบนพระที นั งของดาวิ ด อาบี ช ากชาวชู เนมให้ เป็ นชายา
ราชบิ ดาของพระองค์ และราช ของกระหม่ อม"
อาณาจั ก รของพระองค์ ก ็ ดาํ รง 18 พระนางบั ทเชบามี พระเสาวนีย์ว่า "ดีแล้ ว เราจะทู ลกษัตริย์
มั นคงอยู่
แทนเจ้ า"
อาโดนียาห์ถูกประหารชี วิต
13 แล้ วอาโดนี ยาห์ โอรสของ 19 พระนางบั ท เชบาจึ ง เข้ าเฝ้ า
พระนางฮั ก กี ท ได้ เข้ าเฝ้ าพระ กษั ตริ ย์ซาโลมอน เพื อทู ลพระ
นางบัทเชบาพระชนนีของซาโล- องค์ให้ อาโดนียาห์ และกษัตริย์
มอน พระนางมี พระเสาวนี ย์ ว่า ทรงลุกขึ- นต้ อนรับพระนาง และ
"เจ้ ามาอย่ างสันติหรือ" ท่านทู ล ทรงคํานั บพระนาง แล้ วก็เสด็จ
ว่ า "อย่ างสันติขอรับกระหม่ อม" ประทั บ บนพระที นั งของพระ
14 แล้ วท่ านทู ลว่ า "เกล้ ากระ- องค์ รั บสั งให้ นําพระเก้ าอี- มา
หม่ อมมี เรื องที จะทู ลพระองค์ " ถวายพระชนนี พระนางก็เสด็จ
พระนางมี พระเสาวนี ย์ ว่ า "จง ประทับทีเบื- องขวาของพระองค์
20 แล้ วพระนางทู ลว่ า "แม่ จะขอ
พูดไปเถิด"
15 ท่ านจึงทู ลว่ า "พระองค์ทรง จากเธอสักประการหนึ ง ขออย่ า
(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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ปฏิเสธแม่ เลย" และกษั ตริ ย์ทู ล
อาบียาธาร์ถูกไล่ ออก
พระนางว่ า "ขอมาเถิด ผมจะไม่
จากหน้าที%ปุโรหิ ต
ปฏิเสธเสด็จแม่ "
26 ส่ วนอาบี ยาธาร์ ปุ โรหิ ต นั- น
21 พระนางทู ลว่ า "ขอยกอาบี- กษัตริย์รับสั งว่ า "จงไปอยู่ ทีอาชากชาวชู เนมให้ กั บอาโดนี ยาห์ นาโธท ไปสู่ ไร่ นาของเจ้ า เพราะ
เชษฐาของเธอให้ เป็ นชายาเถิด"
เจ้ าสมควรที จะตาย แต่ ในเวลา
22 กษั ต ริ ย์ ซ าโลมอนตรั ส ตอบ นี- เราจะไม่ ประหารชี วิ ตเจ้ า
พระชนนี ของพระองค์ ว่า "ไฉน เพราะว่ าเจ้ าหามหี บแห่ งองค์
เสด็จแม่ จึ งขออาบีชากชาวชู เนม พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าไปข้ างหน้ า
ให้ แก่ อาโดนี ยาห์ เล่ า น่ าจะ ดาวิ ดราชบิ ดาของเราและเพราะ
ขอราชอาณาจั กรให้ เขาเสี ยด้ วย เจ้ าได้ เข้ าส่ วนในบรรดาความ
เพราะเขาเป็ นพระเชษฐาของผม ทุ กข์ใจของราชบิดาเรา"
และฝ่ ายเขามี อาบี ยาธาร์ ปุโรหิ ต 27 ซาโลมอนจึ งทรงขั บไล่ อาบี และโยอาบบุตรนางเศรุยาห์ "
ยาธาร์ เสียจากหน้ าที ปุโรหิ ตของ
23 แล้ วกษั ต ริ ย์ ซ าโลมอนทรง พระเยโฮวาห์ กระทํา ให้ สํา เร็จ
ปฏิญาณในพระนามของพระเย- ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์
โฮวาห์ ว่ า "ถ้ าถ้ อยคํา นี- ไม่ เป็ น ซึ งพระองค์ ต รั ส เกี ยวกั บ วงศ์
เหตุ ให้ อาโดนี ยาห์ เสี ยชี วิ ตของ วานของเอลีทีเมืองชี โลห์
เขาแล้ ว ก็ขอพระเจ้ าทรงลงโทษ
โยอาบถู กประหารชี วิต
ผมและให้ หนักยิ งกว่ า
เพราะท่ านฆ่ าอับเนอร์
24 เพราะฉะนั- นบั ดนี- พระเยโฮ- 28 เมื อข่ าวนี- ทราบไปถึ งโยอาบ
วาห์ ทรงพระชนม์ อ ยู่ แน่ ฉั น ใด เพราะแม้ ว่ า โยอาบมิ ไ ด้ สนั บพระองค์ ผู้ ทรงสถาปนาผมไว้ สนุ นอั บซาโลม ท่ านได้ สนั บและตั- งผมไว้ บนบั ลลั งก์ ของดา- สนุ นอาโดนียาห์ โยอาบก็หนีไป
วิ ดราชบิ ดาของผม และทรงตั- ง ที พลั บพลาของพระเยโฮวาห์
ไว้ เป็ นราชวงศ์ ดั งที พระองค์ และจับเชิ งงอนแท่นบูชาไว้
ทรงสัญญาไว้ อาโดนียาห์ จะต้ อง 29 เมื อมี คนไปกราบทู ลกษั ตริ ย์
ตายในวันนี- ฉันนั- น"
ซาโลมอนว่ า "โยอาบได้ หนีไปที
25 ดั งนั- นกษั ตริ ย์ ซาโลมอนจึ ง พลับพลาของพระเยโฮวาห์ และ
รั บสั งใช้ เบไนยาห์ บุ ต รชายเย- ดู เถิ ด เขาอยู่ ข้ างแท่ นบู ชานั- น"
โฮยาดา เขาก็ไปประหารชี วิ ต ซาโลมอนรั บสั งเบไนยาห์ บุ ต ร
อาโดนียาห์ เสีย และท่านก็ตาย
ชายเยโฮยาดาตรั สว่ า "จงไป
(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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ประหารชี วิตเขาเสีย"
ของพระองค์ จะมี สั น ติ ภาพจาก
30 เบไนยาห์ ก ็ ม ายั ง พลั บพลา พระเยโฮวาห์ อยู่ เป็ นนิตย์"
ของพระเยโฮวาห์ พู ดกั บท่ านว่ า 34 แล้ วเบไนยาห์ บุตรชายเยโฮ"กษั ตริ ย์ มี รั บสั งว่ า จงออกมา ยาดาก็ ข- ึ นไปประหารชี วิ ต เขา
เถิ ด" ท่ านตอบว่ า "ไม่ ออกไป เสีย และฝังเขาไว้ ในบ้ านของเขา
ข้ าจะตายที นี " แล้ วเบไนยาห์ ก ็ เองซึ งอยู่ ในถิ นทุ รกันดาร
นํา ความไปกราบทู ลกษั ตริ ย์ อี ก
เบไนยาห์รบั ตําแหน่งเป็ น
ว่ า "โยอาบพูดอย่ างนี- และเขา แม่ ทพั ศาโดกรับตําแหน่งเป็ น
ตอบข้ าพระองค์อย่ างนี- "
มหาปุโรหิ ต
31 กษั ตริ ย์ตรั สตอบเขาว่ า "จง 35 กษัตริ ย์ได้ ทรงแต่ งตั- งเบไนกระทํา ตามที เขาบอก จงประ- ยาห์ บุ ต รชายเยโฮยาดาเหนื อ
หารเขาเสียและฝังเขาไว้ ทั-งนี- จะ กองทัพแทนโยอาบ และกษัตริย์
ได้ เอาโลหิ ต ไร้ ความผิ ด ซึ งโย- ก็ทรงแต่ งตั- งศาโดกผู้ เป็ นปุ โรอาบได้ กระทํา ให้ ไหลนั- นไปเสี ย หิ ตไว้ ในตําแหน่ งของอาบียาธาร์
จากเรา และจากวงศ์ วานบิ ดา
ชิ เมอี ถูกประหารชี วิต
ของเรา
36 แล้ วกษั ตริ ย์ ทรงใช้ คนไป
32 พระเยโฮวาห์ ทรงทําให้ โลหิ ต เรี ยกชิ เมอี ให้ เข้ ามาเฝ้ า และ
ของเขากลั บมาตกบนศี รษะของ ตรัสกับเขาว่ า "ท่านจงสร้ างบ้ าน
เขาเอง เพราะว่ าเขาได้ โจมตีและ อยู่ ในกรุ ง เยรู ซาเล็ ม และอาศั ย
ฆ่ าชายสองคนทีชอบธรรมและดี อยู่ ที นั น อย่ าออกจากที นั นไป
กว่ าตั วเขาด้ วยดาบ โดยที ดาวิด ทีไหนเลย
ราชบิ ดาของเราหาทรงทราบไม่ 37 เพราะในวั น ที ท่ า นออกไป
คื อ อั บเนอร์ บุ ตรเนอร์ ผ้ ู บั ญชา และข้ ามลํา ธารขิ ดโรนนั- น ท่ าน
การกองทั พของอิ สราเอล และ จงรู้ เป็ นแน่ เถิ ดว่ า ท่ านจะต้ อง
อามาสาบุ ตรเยเธอร์ ผ้ ู บัญชาการ ตายแน่ แล้ วโลหิ ตของเจ้ าจะ
กองทัพของยูดาห์
ต้ องตกบนศีรษะของเจ้ าเอง"
33 ดั ง นั- นต้ องให้ โลหิ ตของเขา 38 และชิ เมอี ทู ลกษั ตริ ย์ ว่ า
ทั- งสองตกบนศี ร ษะของโยอาบ "ที พระองค์ ตรั สนั- นก็ดี แล้ ว ผู้
และบนศี รษะเชื- อสายของเขา รับใช้ ของพระองค์ จะกระทําตาม
เป็ นนิตย์ แต่ ส่วนดาวิดและเชื- อ ทีกษัตริย์เจ้ านายของข้ าพระองค์
สายของพระองค์ และราชวงศ์ ตรัสนั- น" ชิ เมอีจึงได้ อาศัยอยู่ ใน
ของพระองค์ และราชบั ลลั งก์ กรุงเยรูซาเล็มเป็ นเวลานาน
(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 ต่ อ มาเมื อล่ วงไปสามปี แล้ ว เพราะฉะนั- นพระเยโฮวาห์ จะทรง
ทาสสองคนของชิ เมอี ไ ด้ หลบ นํา เหตุ ร้ ายมาสนองเหนื อศี รษะ
หนี ไปยั งอาคี ชโอรสของมาอา- ของท่านเอง
คาห์ กษั ตริ ย์ เมื องกั ท และเมื อ 45 แต่ ก ษั ต ริ ย์ ซ าโลมอนจะได้
เขามาบอกชิ เมอีว่า "ดูเถิด ทาส รั บพระพร และพระที นั งของ
ของท่านอยู่ ในเมืองกัท"
ดาวิ ดจะตั- งมั นคงต่ อพระพั กตร์
40 ชิ เมอี ก ็ลุ กขึ- นผู กอานขี ลาไป พระเยโฮวาห์ อยู่ เป็ นนิตย์"
เฝ้ าอาคี ชที เมื องกั ทเพื อเสาะหา 46 แล้ วกษั ต ริ ย์ ท รงบั ญชาเบทาสของตน ชิ เมอี ได้ ไปนําทาส ไนยาห์ บุ ต รชายเยโฮยาดาและ
ของตนมาจากเมืองกัท
เขาก็ออกไปประหารชี วิ ตชิ เ มอี
41 และเมื อมี ผ้ ู กราบทู ลซาโล- เสี ย ดั งนั- นราชอาณาจั กรก็ต- ั ง
มอนว่ าชิ เมอี ได้ ไปจากกรุ งเยรู - มั นคงอยู่ ในพระหั ตถ์ของซาโลซาเล็มถึ งเมื องกั ท และกลั บมา มอน
แล้ ว
ซาโลมอนทรงแต่ งงาน
42 กษั ตริ ย์ ก ็ ทรงใช้ ให้ เรี ยกชิ กับราชธิดาของฟาโรห์
เมอี มาเฝ้ าและตรั สกั บเขาว่ า
ซาโลมอนได้ ทรงกระทํา ให้
"เราได้ ให้ ท่ านปฏิ ญาณในพระ
เป็ นทองแผ่ นเดี ย วกั นกั บ
นามของพระเยโฮวาห์ มิ ใช่ ห รื อ ฟาโรห์ กษั ตริ ย์ แห่ งอี ยิปต์ โดย
และได้ ตั กเตื อนท่ านแล้ วว่ า ได้ ทรงรั บ ราชธิ ด าของฟาโรห์
`ท่านจงรู้ เป็ นแน่ ว่า ในวันทีท่าน และทรงนําพระนางมาไว้ ในนคร
ออกไป ไม่ ว่าไปทีใดๆ ท่านจะ ของดาวิด จนพระองค์ทรงสร้ าง
ต้ องตายแน่ ' และท่านก็ได้ ตอบ พระราชวั งของพระองค์ และ
เราว่ า `คํา ตรั สที ข้าพระองค์ ได้ ทรงสร้ างพระนิ เวศของพระเยยินนั- นก็ดีแล้ ว'
โฮวาห์ และกําแพงรอบกรุงเยรู43 ทําไมท่านจึงไม่ รักษาคําปฏิ- ซาเล็มสําเร็จ
ญาณไว้ ต่ อพระเยโฮวาห์ และ 2อย่ างไรก็ตาม ประชาชนได้
รั ก ษาคํา บั ญชาซึ งเราได้ กํา ชั บ ถวายสั ตวบู ชา ณ ปู ชนี ยสถาน
ท่านนั- น"
สูง เพราะในเวลานั- นยังไม่ ได้
44 กษั ตริ ย์ ตรั สกั บชิ เมอี ว่ า สร้ างพระนิเวศเพื อพระนามของ
"ท่ า นเองรู้ เรื องเหตุ ร้ ายทั- งสิ- น พระเยโฮวาห์
ซึ งอยู่ ในใจของท่ าน ซึ งท่ านได้ 3ซาโลมอนทรงรักพระเยโฮวาห์
กระทํา ต่ อดาวิ ดราชบิ ดาของเรา ทรงดํา เนิ น ตามกฎเกณฑ์ ข อง

3

(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 เว้ น ท่านในวันนีแต่ พระองค์ ท รงถวายสั ต วบู ช า 7โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
และเผาเครื องหอม ณ ปูชนีย- ของข้ าพระองค์ ถึ งแม้ ว่ าข้ า
สถานสูง
พระองค์ เป็ นแต่ เด็ก บั ดนี- พระ
กษัตริ ยถ์ วายเครื% องสัตวบู ชา
องค์ ทรงกระทํา ให้ ผู้ รั บใช้ ของ
พระองค์ เป็ นกษั ตริ ย์ แทนดาวิ ด
ที%เมืองกิเบโอน
เสด็จพ่ อของข้ าพระองค์ ข้ า
(G พศด E:G-P)
4และกษัตริ ย์เสด็จไปที เมื องกิ - พระองค์ ไม่ ทราบว่ าจะเข้ านอก
เบโอนเพื อถวายเครื องสั ตวบู ชา ออกในอย่ างไรถู ก
ที นั น เพราะที นั นเป็ นมหาปู ช- 8และผู้ รั บใช้ ของพระองค์ ก ็อยู่
นียสถานสูง ซาโลมอนทรงถวาย ท่ ามกลางประชาชนของพระ
เครื องเผาบูชาพันตัวบนแท่ นบู- องค์ ผู้ ซึ งพระองค์ ทรงเลื อกไว้
เป็ นชนชาติ ใหญ่ ซึ งจะนั บหรื อ
ชานั- น
คํานวณประชาชนก็ไม่ ได้
ซาโลมอนทู ลขอสติ ปัญญา
9 เพราะฉะนั- นขอพระองค์ ทรง
(G พศด E:N-EH)
5 พระเยโฮวาห์ ทรงปรากฏแก่ ประทานความคิ ดความเข้ าใจแก่
ซาโลมอนที เมื อ งกิ เ บโอนเป็ น ผู้ รั บใช้ ของพระองค์ เพื อจะ
พระสุ บิ นในกลางคื น และพระ วิ นิ จฉั ยประชาชนของพระองค์
เจ้ าตรั สว่ า "เจ้ าอยากให้ เราให้ เพื อข้ าพระองค์ จ ะประจั ก ษ์ ใ น
ความผิ ดแผกระหว่ า งดี และชั ว
อะไรเจ้ าก็จงขอเถิด"
6และซาโลมอนตรั สว่ า "พระ เพราะว่ าผู้ ใดเล่ าจะสามารถวิ องค์ ไ ด้ ท รงสํา แดงความเมตตา นิ จ ฉั ย ประชาชนใหญ่ ของพระ
ยิ งใหญ่ แก่ ดาวิ ดพระราชบิ ดาผู้ องค์น- ี ได้ "
รั บใช้ ของพระองค์ เพราะว่ า 10 ที ซาโลมอนทู ลขอเช่ นนี- ก็
เสด็ จพ่ อ ดํา เนิ น ต่ อ พระพั ก ตร์ เป็ นที พอพระทั ยองค์ พระผู้ เป็ น
พระองค์ด้วยความจริงและความ เจ้ า
ชอบธรรม ด้ วยจิ ตใจเที ยงตรง 11 พระเจ้ าจึ งตรั สกั บซาโลมอน
ต่ อพระองค์ และพระองค์ ทรง ว่ า "เพราะเจ้ าได้ ขอสิ งนี- และมิ
รั ก ษาความเมตตายิ งใหญ่ น- ี ไว้ ได้ ขอชี วิตยื นยาว หรือความมั ง
เพื อเสด็จพ่ อ และได้ ทรงประ- คั งหรื อชี วิตของบรรดาศั ตรู ของ
ทานบุ ต รชายคนหนึ งแก่ เสด็ จ เจ้ าเพื อตั วเจ้ าเอง แต่ เจ้ าขอ
พ่ อให้ นั งบนราชบั ลลั งก์ ของ ความเข้ าใจเพื อตั วเจ้ าเองเพื อ
(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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E พงศ์กษัตริย์ H
หน้ า 712
ให้ ประจักษ์ในการวินิจฉัย
17 หญิงคนหนึ งทู ลว่ า "โอ ข้ า
12 ดู เถิ ด เราจะกระทํา ตามคํา แต่ เจ้ านายของข้ าพระองค์ ข้ า
ของเจ้ า ดูเถิ ด เราให้ จิ ตใจอั น พระองค์ และผู้ หญิ ง คนนี- อาศั ย
ประกอบด้ วยปั ญญาและความ อยู่ ในเรือนเดียวกัน และข้ าพระ
เข้ าใจ เพื อว่ าจะไม่ มี ใครที เป็ น องค์ ก ็คลอดบุ ตรคนหนึ งขณะที
อยู่ ก่ อนเจ้ าเหมื อนเจ้ า และจะ นางนั- นอยู่ ในเรือน
ไม่ มี ใ ครที ขึ- นมาภายหลั ง เจ้ า 18 ต่ อมา เมื อข้ าพระองค์คลอด
เหมือนเจ้ า
บุ ตรได้ สามวั นแล้ ว นางคนนี- ก็
13 เราจะให้ สิ งที เจ้ าไม่ ได้ ขอแก่ คลอดบุตรด้ วย และข้ าพระองค์
เจ้ าด้ วย ทั- งความมั งคั งและ ทั- งสองอยู่ ด้ วยกัน ไม่ มี ผ้ ู ใดอยู่
เกียรติยศ เพื อว่ าตลอดวันเวลา กั บข้ าพระองค์ ท- ั งสองในเรื อ น
ทั- งสิ- นของเจ้ า จะไม่ มี กษั ตริ ย์ นั- น ข้ าพระองค์ท- ังสองนั- นอยู่ ใน
องค์อื นเปรียบเทียบกับเจ้ าได้
เรือนนั- น
14 และถ้ าเจ้ าจะดําเนิ นตามทาง 19 แล้ วบุ ตรของหญิงคนนี- ก็ตาย
ของเรา รั กษากฎเกณฑ์ ของเรา เสียในกลางคืน ด้ วยเขานอนทับ
และบัญญัติ ของเราดังดาวิ ดบิ ดา 20 พอเทียงคืนนางก็ลุกขึ- น และ
ของเจ้ าได้ ดาํ เนินนั- น เราก็จะให้ เอาบุ ต รชายของข้ าพระองค์ ไ ป
วันเวลาของเจ้ ายืนยาว"
เสี ยจากข้ างข้ าพระองค์ ขณะที
15 และซาโลมอนก็ ตื นบรรทม สาวใช้ ของพระองค์หลับอยู่ และ
และดู เถิ ด เป็ นพระสุ บิน แล้ ว วางเขาไว้ ในอกของเธอ และเธอ
พระองค์ กเ็ สด็จมาที กรุงเยรูซา- เอาบุตรของเธอทีตายแล้ วนั- นไว้
เล็ม และประทับยืนอยู่ หน้ าหี บ ในอกของข้ าพระองค์
พั น ธสั ญ ญาของพระเยโฮวาห์ 21 เมื อข้ าพระองค์ ตื นขึ- นใน
และถวายเครื องเผาบู ชาและ ตอนเช้ า เพื อให้ บุ ตรของข้ า
เครื องสั นติ บู ชา และพระราช พระองค์กินนม ดูเถิด เขาตาย
ทานเลี- ยงแก่ บรรดาข้ าราชการ เสียแล้ ว
แต่ เมื อข้ าพระองค์
ของพระองค์
พิ นิ จดู ในตอนเช้ า ดู เถิ ด เด็ก
การพิสูจน์สติ ปัญญา
นั- นไม่ ใช่ บุ ตรชายที ข้ าพระองค์
คลอดมา"
ของซาโลมอน
16 แล้ วหญิ ง แพศยาสองคนมา 22 แต่ หญิ งอี ก คนหนึ งพู ด ว่ า
เฝ้ ากษั ตริ ย์ และยื นอยู่ ต่ อพระ "ไม่ ใช่ เด็กทีเป็ น เป็ นบุตรชาย
ของฉัน เด็กทีตายเป็ นบุ ตรชาย
พักตร์พระองค์
(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 EJ:EP
(EO) ปฐก MQ:GQ; ME:N; E พกษ K:PO; อสธ E:H; ดนล O:E; มก P:GE (EP) กดว GN:G

11_1kin.pub
page 12

Tuesday, March 01, 2016 20:33

หน้ า 713
E พงศ์กษัตริย์ H, M
ของเจ้ า" หญิ งคนที หนึ งพู ดว่ า "จงให้ เด็กที มี ชี วิตนั- นแก่ คนนั- น
"ไม่ ใช่ เด็กทีตายเป็ นบุตรชาย อย่ าฆ่ าเสี ยเลย นางเป็ นมารดา
ของเจ้ า และเด็กทีเป็ น เป็ นบุตร ของเด็กนั- น"
ชายของฉั น" เขาทั- งสองพู ดกั น 28 อิ สราเอลทั- งปวงได้ ยิ นเรื อง
ดังนี- ต่อพระพักตร์กษัตริย์
การพิ พากษา ซึ งกษั ตริ ย์ ประ23 แล้ วกษัตริย์ตรัสว่ า "คนหนึ ง ทานการพิพากษานั- น และเขาทั-ง
พู ดว่ า `คนนี- เป็ นบุ ตรชายของ หลายก็เกรงกลั วกษัตริย์ เพราะ
ฉัน คือเด็กทีเป็ นอยู่ และบุตร เขาทั- งหลายประจั กษ์ ว่ า พระ
ชายของเจ้ าตายเสี ยแล้ ว' และ สติ ปัญญาของพระเจ้ าอยู่ ในพระ
อี กคนหนึ งพู ดว่ า `ไม่ ใช่ แต่ องค์ทีจะทรงวินิจฉัย
บุ ตรชายของเจ้ าตายเสี ย แล้ ว ข้าราชการผู ใ้ หญ่แห่ งอิ สราเอล
และบุ ตรชายของฉั นเป็ นคนที มี
ในอาณาจักรของซาโลมอน
ชี วิต'"
กษั ตริ ย์ ซาโลม อนเป็ น
24 และกษัตริย์ตรัสว่ า "เอาดาบ
กษั ตริ ย์ เ หนื ออิ ส ราเอลทั- ง
มาให้ เราเล่ มหนึ ง" เขาจึ งเอา สิ- น
พระแสงดาบมาไว้ ต่ อพระพั กตร์ 2และคนต่ อไปนี- เป็ นข้ าราชการ
กษัตริย์
ผู้ ใหญ่ ของพระองค์คือ อาซาริ25 และกษั ตริ ย์ตรั สว่ า "จงแบ่ ง ยาห์ บุตรชายศาโดกเป็ นปุโรหิ ต
เด็ ก ที มี ชี วิ ต นั- นออกเป็ นสอง 3 เอลี โฮเรฟและอาหิ ยาห์ บุ ต ร
ท่ อน และให้ คนหนึ งครึ งหนึ ง ชายชิ ชา เป็ นราชเลขา เยโฮชาและอีกคนหนึ งครึ งหนึ ง"
ฟั ทบุ ตรชายอาหิ ลู ดเป็ นเจ้ ากรม
26 แล้ วหญิ ง คนที บุ ต รของตน สารบรรณ
ยั งมี ชี วิ ตอยู่ นั- นทู ลกษั ตริ ย์ 4 เบไนยาห์ บุ ตรชายเยโฮยาดา
เพราะว่ าจิ ตใจของเธออาลั ยใน เป็ นผู้ บัญชาการกองทัพ ศาโดก
บุตรชายของเธอ เธอว่ า "โอ ข้ า และอาบียาธาร์เป็ นปุโรหิ ต
แต่ เจ้ านายของข้ าพระองค์ ขอ 5อาซาริ ยาห์ บุตรชายนาธั นเป็ น
ทรงมอบเด็กที มี ชี วิ ตนั- นให้ เขา หั วหน้ าข้ าหลวง ศบุ ดบุ ตรชาย
ไปและถึ งอย่ างไรก็ดี อย่ าทรงฆ่ า นาธันเป็ นข้ าราชการผู้ ใหญ่ และ
เสี ย" แต่ หญิ งอี กคนหนึ งว่ า เป็ นพระสหายของกษัตริย์
"อย่ าให้ ฉันเป็ นเจ้ าของหรื อของ 6อาหิ ชาร์ เป็ นเจ้ ากรมวั ง และ
ฉัน ขอทรงแบ่ งเถิดเพคะ"
อาโดนี รั มบุ ตรชายอั บดาเป็ นผู้
27 แล้ วกษั ตริ ย์ ตรั สตอบเขาว่ า ควบคุมคนทีทาํ งานโยธา

4

(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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E พงศ์กษัตริย์ M
หน้ า 714
ข้าหลวงสิบสองคน
เสห์ ซึ งอยู่ ในกิ เลอาด และเขามี
ท้ องถิ นอารโกบ ซึ งอยู่ ในบาชาน
เป็ นผู จ้ ัดหาเสบียงอาหาร
หั วเมืองใหญ่ หกสิบหั วเมือง ซึ ง
สําหรับกษัตริ ยส์ ํานัก
7 ซาโลมอนทรงมี ข้ าหลวงสิ บ มี กาํ แพงเมื อง และดานทอง
สองคนอยู่ เหนื อ อิ ส ราเอลทั- ง สัมฤทธิV ข- ึ นอยู่ แก่ เขา
ปวง เป็ นผู้ จั ดหาเสบี ยงอา- 14 อาหิ นาดั บ บุ ตรชายอิ ดโด
หารสํา หรั บกษั ตริ ย์ และสํา หรั บ ประจําในมาหะนาอิม
กษั ตริ ย์สาํ นั ก ข้ าหลวงคนหนึ ง 15 อาหิ มาอัส ประจําในนัฟทาลี
จัดหาเสบียงอาหารสําหรั บเดือน เขาก็เหมื อนกั นได้ บาเสมั ทธิ ดา
ของซาโลมอนเป็ นชายา
หนึ งในหนึ งปี
8 ต่ อไปนี- เป็ นชื อของเขาคื อ 16 บาอานาบุตรชายหุ ชัย ประเบนเฮอร์ ประจํา แดนเทือกเขา จําในอาเชอร์และเบอาโลท
17 เยโฮชาฟั ทบุ ตรชายปารู อาห์
เอฟราอิม
9เบนเดเคอร์ ประจําในมาคาส ประจําในอิสสาคาร์
และในชาอัลบิม เบธเชเมช และ 18 ชิ เมอีบุตรชายเอลาห์ ประจํา
ในเบนยามิน
เอโลนเบธฮานัน
10 เบนเฮเสด ประจําในอารุบ- 19 เกเบอร์ บุ ตรชายอุ รี ประจํา
โบท โสโคห์ และแผ่ นดินเฮเฟอร์ ในแผ่ นดินกิ เลอาด ในแผ่ นดิ น
ของสิ โหนกษั ตริ ย์ของคนอาโมทั-งสิ- นขึ- นอยู่ กับเขา
11 เบนอาบี นาดั บ ประจํา ใน ไรต์ แ ละของโอกกษั ตริ ย์ แห่ ง
บริเวณโดร์ ท- ังหมด เขามีทาฟั ท เมื องบาชาน ท่ านเป็ นข้ าหลวง
คนเดียวทีประจําในแผ่ นดินนั- น
ธิดาของซาโลมอนเป็ นชายา
12 บาอานา บุ ตรชายอาหิ ลู ด 20 คนยู ด าห์ และคนอิ ส ราเอล
ประจํา ในทาอานาค เมกิ ดโด นั- นมี จํา นวนมากมายดั งเม็ ด
และเบธชานทั- งหมดซึ งอยู่ ข้ าง ทรายชายทะเล เขาทั- งหลายกิ น
ศาเรธานเชิ งเมืองยิสเรเอล และ และดื มและมีจิตใจเบิกบาน
ตั- งแต่ เบธชานถึ งอาเบล-เมโฮ- 21 และซาโลมอนทรงปกครอง
ลาห์ ไปจนถึ ง ฝากข้ างโน้ นของ เหนื อราชอาณาจั กรทั- งสิ- น ตั- ง
แต่ แม่ นาํ- ไปจนถึงแผ่ นดิ นฟี ลิสโยกเนอัม
13 เบนเกเบอร์ ประจํา ในรา- เตี ยและถึงพรมแดนอี ยิปต์ เขา
โมทกิ เลอาด เขามี เมื องทั- ง ทั- งหลายถวายส่ วยอากร และ
หลายของยาอี ร์ บุ ต รชายมนั ส - ปรนนิบัติซาโลมอนตลอดวันเว(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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หน้ า 715
E พงศ์กษัตริย์ M
ลาแห่ งพระชนม์ชีพของพระองค์ ตน เขาทั-งหลายไม่ ให้ สิ งหนึ งสิ ง
22 เสบี ยงอาหารสํา หรั บซาโล- ใดขาดไปเลย
มอนในวันหนึ งนั- น คือยอดแป้ ง 28 ทั- งข้ าวบาร์ เลย์ และฟางข้ าว
สามสิ บโคระและแป้ งหกสิ บโค- สําหรั บม้ าและม้ าอาชาไนย เขา
ระ
นํา มายั งสถานที ของข้ าหลวง
23 วัวอ้ วนสิบตัว วัวจากทุ่ งหญ้ า เหล่ านั- นตามที ได้ มี รั บสั งแก่ ทุ ก
ยี สิบตัว แกะหนึ งร้ อยตัว นอก คน
จากนี- มีกวางตัวผู้ เนื- อสมัน อี- 29 และพระเจ้ าทรงประทาน
เก้ งและไก่ อ้วน
สติ ปั ญญาและความเข้ าใจแก่
24 เพราะพระองค์ ทรงครอบ ซาโลมอนอย่ า งเหลื อ ประมาณ
ครองเหนื อ ท้ อ งถิ นทั- งสิ- นฟาก ทั- งพระทั ยอั นกว้ างขวางดุ จเม็ด
แม่ นาํ- ข้ างนี- ตั- งแต่ ทิ ฟสาห์ ถึ ง ทรายทีชายทะเล
อาซาห์ และทรงครอบครอง 30 และสติ ปัญญาของซาโลมอน
เหนื อบรรดากษั ตริ ย์ ที อยู่ ฟาก ลํา- กว่ าสติ ปั ญญาทั- งสิ- นของชาว
แม่ นาํ- ข้ างนี- และพระองค์ ทรงมี ตะวั น ออกและกว่ าบรรดาสติ
สั น ติ ภ าพอยู่ ทุ กด้ านรอบพระ ปั ญญาของอียิปต์
องค์
31 เพราะพระองค์ ทรงมี สติ
25 ยู ดาห์ และอิ สราเอลก็ อ ยู่ ปั ญญาฉลาดกว่ า คนอื นทุ ก คน
อย่ างปลอดภั ย ทุ กคนก็นั งอยู่ ทรงฉลาดกว่ าเอธานคนเอสราห์
ใต้ เถาองุ่ นและใต้ ต้นมะเดื อของ และเฮมาน คาลโคล์และดารดา
ตน ตั- งแต่ เมื องดานกระทั งถึ ง บรรดาบุตรชายของมาโฮล และ
เมื องเบเออร์ เชบา ตลอดวั น พระนามของพระองค์ ก ็เลื องลื อ
เวลาของซาโลมอน
ไปในทุ ก ประชาชาติ ที อยู่ ล้ อม
26 ซาโลมอนยั งมี คอกขั งม้ า รอบ
เดี ยวอีกสี หมื นสําหรับรถรบของ 32 พระองค์ตรัสสุภาษิตสามพัน
พระองค์ และพลม้ าหนึ งหมื น ข้ อด้ วย และบทเพลงของพระ
สองพันคน
องค์มีหนึ งพันห้ าบท
27 และบรรดาข้ าหลวงเหล่ านั- น 33 พระองค์ ตรั สถึ งต้ นไม้ ต- ั งแต่
ก็ จั ด เสบี ย งอาหารส่ งกษั ต ริ ย์ ต้ นสนสี ดาร์ ซึ งอยู่ ในเลบานอน
ซาโลมอน และเพื อทุ กคนที มา จนถึ ง ต้ นหุ สบซึ งงอกออกมา
ยั ง โต๊ ะ เสวยของกษั ตริ ย์ ซ าโล- จากกําแพง พระองค์ตรัสถึงสัตว์
มอน ต่ างก็ส่งของตามเดือนของ ป่ าด้ วย ทั-งบรรดานก สัตว์เลื- อย
(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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E พงศ์กษัตริย์ M, O
หน้ า 716
คลานและปลา
สร้ างพระนิ เวศสํา หรั บพระนาม
34 และคนมาจากชนชาติ ทั- ง ของพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ
หลายเพื อฟั งสติ ปั ญญาของซา- ข้ าพเจ้ า ดั งที พระเยโฮวาห์ ได้
โลมอน
และมาจากบรรดา ตรั สไว้ กั บดาวิ ดราชบิ ดาของ
กษั ตริ ย์ แห่ งแผ่ นดิ นโลก ผู้ ได้ ข้ าพเจ้ าว่ า `บุตรชายของเจ้ า ผู้
ยินถึงสติปัญญาของพระองค์
ซึ งเราจะตั- งไว้ บนบั ล ลั ง ก์ แทน
ซาโลมอนเตรี ยมสําหรับ
เจ้ า จะสร้ างพระนิ เวศสํา หรั บ
นามของเรา'
การสร้างพระวิหาร
6 เพราะฉะนั- นบั ด นี- ขอท่ า นสั ง
(G พศด G:E-EP)
ฝ่ ายฮี รามกษั ตริ ย์เมื องไทระ ให้ ตัดไม้ สนสี ดาร์ แห่ งเลบานอน
ได้ ส่ ง ข้ าราชการของท่ านมา เพื อข้ าพเจ้ า และข้ าราชการของ
เฝ้ าซาโลมอน เมื อท่านได้ ยินว่ า ข้ าพเจ้ าจะสมทบกั บพวกข้ า
เขาได้ เจิ มตั- งพระองค์ ไ ว้ เป็ น ราชการของท่าน ข้ าพเจ้ าจะมอบ
กษั ต ริ ย์ แ ทนราชบิ ด าของพระ เงินค่ าจ้ างข้ าราชการของท่ านแก่
องค์ เพราะฮี รามรั กดาวิ ดอยู่ ท่านตามทีท่านตั- งไว้ เพราะท่าน
คงทราบแล้ วว่ า ท่ามกลางเรานีเสมอ
2และซาโลมอนได้ ส่ งพระดํารั ส ไม่ มี ผ้ ู ใดรู้ จั กตั ดไม้ เหมื อนชาว
ซีโดน"
ไปยังฮีรามว่ า
3"ท่ านคงทราบอยู่ แล้ วว่ าดาวิ ด 7และอยู่ มาเมื อฮี รามได้ ยินถ้ อย
ราชบิ ด าของข้ าพเจ้ าสร้ างพระ คํา ของซาโลมอน ท่ านก็ชื นชม
นิ เ วศสํา หรั บพระนามของพระ ยิ นดี ยิ งนั กและว่ า "สาธุ การแด่
เยโฮวาห์ พระเจ้ าของพระองค์ ไม่ พระเยโฮวาห์ ในวั นนี- ผู้ ทรง
ได้ เพราะการสงครามซึ งอยู่ ประทานบุ ต รชายที ฉลาดองค์
ล้ อมรอบพระองค์ ทุ กด้ าน จน หนึ งแก่ ดาวิ ด ให้ อยู่ เหนื อชน
กว่ า พระเยโฮวาห์ จ ะทรงปราบ ชาติใหญ่ น- ี "
เขาเสี ย ให้ อยู่ ใต้ พระบาทของ 8และฮี รามก็ใช้ คนให้ มายั งซาโลมอนทู ลว่ า "ข้ าพเจ้ าได้ พิจารพระองค์
4แต่ บั ดนี- พระเยโฮวาห์ พระ ณาสิ งต่ างๆ ซึ งท่ านส่ งไปยั ง
เจ้ าของข้ าพเจ้ าทรงประทานให้ ข้ าพเจ้ าแล้ ว ข้ าพเจ้ าพร้ อมทีจะ
ข้ าพเจ้ าได้ หยุ ดพั กรอบด้ าน กระทํา สิ งสารพั ดตามที ท่ าน
ปรารถนาในเรื องไม้ สนสี ด าร์
ปฏิปักษ์หรือเหตุร้ายก็ไม่ มี
5ดู เถิ ด ข้ าพเจ้ าจึ งประสงค์ จะ และไม้ สนสามใบ

5

(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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หน้ า 717
E พงศ์กษัตริย์ O, P
9ข้ าราชการของข้ าพเจ้ าจะนําลง 14 และพระองค์ ทรงใช้ เขาไปยั ง
มาจากเลบานอนถึ งทะเล และ เลบานอน เวรละหนึ งหมื นคน
ข้ าพเจ้ าจะผู ก แพล่ องมาตาม ต่ อเดื อน เขาจะอยู่ ที เลบานอน
ทะเลถึ ง ที ที ท่ า นจะกํา หนดให้ เดื อนหนึ ง และอยู่ บ้ านสอง
และข้ าพเจ้ าจะให้ แก้ แพที นั น เดื อน และอาโดนี รั มเป็ นผู้ บั ง
ขอท่านมารับเอา และขอท่านส่ ง คับบัญชาพวกถู กเกณฑ์แรง
เสบี ยงอาหารแก่ สํา นั ก วั ง ของ 15 ซาโลมอนมี คนขนของหนั ก
ข้ าพเจ้ าก็แล้ วกั น เป็ นที พอใจ เจ็ดหมื นคน และคนสกัดหิ นใน
ข้ าพเจ้ าแล้ ว"
ถิ นเทือกเขาแปดหมื นคน
10 ฮี รามจึ งได้ จั ดส่ งไม้ สนสี ดาร์ 16 นอกจากข้ าราชการผู้ ใหญ่
และไม้ สนสามใบให้ แก่ ซ าโล- ของซาโลมอนซึ งเป็ นผู้ ดู แลการ
มอนตามที พระองค์ มี พระประ- งานนี- ก็มี อี กสามพั นสามร้ อย
สงค์ทุกประการ
คนซึ งเป็ นผู้ ปกครองดู แลประ11 ฝ่ ายซาโลมอนทรงประทาน ชาชนผู้ ดาํ เนินงาน
ข้ าวสาลี ให้ เป็ นอาหารแก่ สาํ นั ก 17 กษั ตริย์ทรงบั ญชาและเขาทั- ง
วั งของฮี รามสองหมื น โคระและ หลายสกั ดก้ อนหิ นใหญ่ มี ค่ า
นํา- มันบริ สุทธิV ยี สิ บโคระ ซาโล- ออกมา เพื อวางรากฐานของ
มอนทรงประทานแก่ ฮี ร ามเป็ น พระนิเวศด้ วยหิ นทีแต่ งแล้ ว
ปี ๆไปอย่ างนี- แหละ
18 ดั งนั- นพนั กงานก่ อสร้ างของ
12 และพระเยโฮวาห์ พระราช ซาโลมอน และพนักงานก่ อสร้ าง
ทานสติปัญญาแก่ ซาโลมอน ดัง ของฮี ราม และช่ างสลั กหิ นก็
ที พระองค์ ทรงสั ญญาไว้ และมี แต่ งหิ นเหล่ านั- น และเตรียมตัว
สั นติ ภาพระหว่ างฮี รามและซา- ไม้ และหิ นเพื อสร้ างพระนิเวศ
โลมอน และทั-งสองก็ทรงกระทํา
การเริ% มสร้างพระวิหาร
สนธิสัญญากัน
(G พศด H:E-G)
พวกกรรมกร
อยู่ มาในปี ที สี ร้ อยแปดสิ บ
หลั งจากที ชนอิ สราเอลออก
เพื%อสร้าง
มาจากแผ่ นดิ นอี ยิ ปต์ ในปี ที สี
พระวิหาร
13 กษั ตริ ย์ ซาโลมอนทรงเกณฑ์ แห่ งการที ซาโลมอนครอบครอง
แรงงานจากชนอิ สราเอลทั- งปวง อิสราเอล ในเดื อนศิฟ ซึ งเป็ น
คนที ถู กเกณฑ์ แ รงนั บ ได้ สาม เดื อนที สอง พระองค์ ทรงเริ ม
สร้ างพระนิเวศของพระเยโฮวาห์
หมื นคน

6

(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

11_1kin.pub
page 17

Tuesday, March 01, 2016 20:33

E พงศ์กษัตริย์ P
หน้ า 718
การพรรณนาถึงพระวิหาร
ขึ- นไปยั งห้ องชั- นกลางทางบั นได
2พระนิ เวศซึ งกษัตริย์ซาโลมอน เวี ยน และขึ- นจากห้ องชั- นกลาง
ทรงสร้ างสํา หรั บพระเยโฮวาห์ ไปห้ องชั- นทีสาม
นั- น ยาวหกสิ บศอก กว้ างยี สิบ 9พระองค์ ทรงสร้ างพระนิ เวศดัง
นี- และทรงให้ สาํ เร็จ และพระ
ศอกและสูงสามสิบศอก
3มุ ขหน้ าห้ องโถงของพระนิ เวศ องค์ทรงสร้ างเพดานของพระนินั- นยาวยี สิ บศอก เท่ ากั บด้ าน เวศ มี ไม้ คร่ าวและกระดานเป็ น
กว้ างของพระนิ เวศ และลึ กเข้ า ไม้ สนสีดาร์
10 พระองค์ ท รงสร้ างห้ องรอบ
ไปหน้ าพระนิเวศสิบศอก
4 และพระองค์ ทรงสร้ างหน้ า- พระนิเวศสูงห้ าศอก และติดกับ
ต่ างสําหรั บพระนิเวศมี ขอบสอบ ตั วพระนิ เวศด้ วยกระดานไม้ สน
สีดาร์
ออกข้ างนอก
5พระองค์ทรงสร้ างห้ องติ ดผนั ง 11 และพระวจนะของพระเยโฮพระนิ เวศอยู่ รอบผนั งของพระ วาห์ มาถึงซาโลมอนว่ า
นิ เวศ ทั- งที ห้ องโถงและที ห้ อง 12 "เกี ยวด้ วยพระนิ เวศนี- ซึ งเจ้ า
หลัง และพระองค์ทรงสร้ างห้ อง สร้ างอยู่ ถ้ าเจ้ าดํา เนิ นตามกฎ
เกณฑ์ของเรา และประพฤติตาม
ระเบียงโดยรอบ
6ห้ องชั- นล่ างที สุ ดกว้ างห้ าศอก คํา ตั ดสิ นของเรา และรั กษา
ชั- นกลางกว้ างหกศอก และชั- นที บัญญั ติของเราทั-งสิ- นและดําเนิน
สามกว้ างเจ็ดศอก เพราะรอบ ตาม เราก็จะกระทําถ้ อยคําของ
ด้ านนอกของพระนิ เวศพระองค์ เรากั บ เจ้ าซึ งเราพู ด กั บ ดาวิ ด
ทรงสร้ างหยั กบ่ าไว้ ที ผนั ง เพื อ บิดาของเจ้ านั- นให้ สาํ เร็จ
ว่ าไม้ ร อดจะไม่ ได้ ทะลวงเข้ าไป 13 และเราจะอยู่ ในหมู่ ชนอิ สราเอล และจะไม่ ทอดทิ- งอิ สในผนังพระนิเวศ
7 เมื อกํา ลั ง สร้ างพระนิ เวศนั- น ราเอลชนชาติของเราเลย"
ก็สร้ างด้ วยศิ ลา ซึ งเตรี ยมมา 14 ซาโลมอนได้ ทรงสร้ างพระ
จากบ่ อศิ ลา เพราะฉะนั- นจึ งไม่ นิเวศและทรงให้ สาํ เร็จ
ได้ ยิ นเสี ยงค้ อนหรื อขวานหรื อ 15 พระองค์ ทรงกรุ ผนั ง ข้ างใน
เครื องมื อเหล็ ก ใดๆในพระนิ - พระนิ เวศด้ วยกระดานไม้ สนสี ดาร์ ตั- งแต่ พ- ื นพระนิ เวศจนถึ ง
เวศ ขณะเมื อทําการก่ อสร้ าง
8ทางเข้ าห้ องชั- นล่ างอยู่ ทางด้ าน ไม้ เพดาน พระองค์ ทรงกรุ ข้ าง
ขวาของตั วพระนิ เวศ และคน ในด้ วยไม้ และพระองค์ ทรงปู
(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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หน้ า 719
E พงศ์กษัตริย์ P
ปิ ดพื- นพระนิ เวศด้ วยไม้ สนสาม เวศนั- นสําเร็จทั-งสิ- น แท่นบูชาทั-ง
ใบ
แท่ นที เป็ นของห้ องหลั ง พระ
16 พระองค์ ทรงสร้ างอี กข้ าง องค์กท็ รงบุด้วยทองคํา
หนึ งของพระนิเวศยี สิ บศอกด้ วย 23 ในห้ องหลั งพระองค์ ทรง
กระดานไม้ สนสี ดาร์ จ ากพื- นถึ ง สร้ างเครู บ สองรู ป ด้ วยไม้ มะไม้ เพดาน และพระองค์ ทรง กอกเทศ สูงรูปละสิบศอก
สร้ างห้ องนี- ภายใน ให้ เป็ นห้ อง 24 ปี กข้ างหนึ งของเครู บยาวห้ า
หลัง คือทีบริสุทธิV ทีสุด
ศอก ปี กอี กข้ างหนึ งของเครู บ
17 ตั วพระนิ เ วศคื อห้ องโถงซึ ง ยาวห้ าศอก จากปลายปี กข้ าง
อยู่ ส่วนหน้ านั- นยาวสี สิบศอก
หนึ งไปถึ งปลายปี กอี กข้ างหนึ ง
18 มี ไ ม้ สนสี ดาร์ ที อยู่ ข้ างใน ยาวสิบศอก
พระนิ เ วศแกะเป็ นรู ปดอกตู ม 25 เครู บอี กรู ปหนึ งก็ วั ดได้ สิ บ
และดอกไม้ บาน เป็ นไม้ สนสี - ศอกด้ วย เครู บทั- งสองมี ขนาด
ดาร์ ท- ั งสิ- น ในที นั นแลไม่ เห็ น เท่ากัน และรูปอย่ างเดียวกัน
หิ นเลย
26 ความสู ง ของเครู บรู ปหนึ ง
19 พระองค์ ทรงจั ดเตรี ยมห้ อง เป็ นสิ บศอก และเครู บอี กรู ป
หลั งไว้ ข้างในพระนิเวศ เพื อจะ หนึ งก็เหมือนกัน
วางหี บพั น ธสั ญญาของพระเย- 27 พระองค์ ท รงวางเครู บไว้ ใน
โฮวาห์ ไว้ ทีนั น
ส่ วนชั- นในที สุ ด ของพระนิ เ วศ
20 ส่ วนข้ างในห้ องหลังนั- นยาวยี ปี กของเครูบนั- นกางออกเพื อให้
สิบศอก กว้ างยี สิบศอก และสูง ปี กหนึ งจดผนังข้ างหนึ ง และปี ก
ยี สิ บศอก และพระองค์ ทรงบุ ของเครู บอี กรู ปหนึ งจดผนั งอี ก
ด้ วยทองคํา บริ สุ ทธิV พระองค์ ข้ างหนึ ง ส่ วนปี กข้ างอื นก็มาจด
ทรงกรุ แท่ นบูชาด้ วยไม้ สนสีดาร์ กันตรงกลางพระนิเวศ
ด้ วย
28 และพระองค์ ทรงบุเครูบด้ วย
21 และซาโลมอนทรงบุ ข้ างใน ทองคํา
พระนิ เ วศด้ วยทองคํา บริ สุ ท ธิV 29 พระองค์ ท รงสลั ก ผนั ง ของ
และพระองค์ ทรงลากโซ่ ทองคํา พระนิ เวศนั- นโดยรอบ ด้ วยรู ป
ข้ ามข้ างหน้ าห้ องหลั ง และบุ แกะสลั กเป็ นรู ปเครู บ และต้ น
ด้ วยทองคํา
อิ น ทผลั ม และดอกไม้ บานทั- ง
22 และพระองค์ ทรงบุพระนิเวศ ข้ างในและข้ างนอก
ทั- งหลั งด้ วยทองคํา จนพระนิ - 30 พื- นของพระนิ เวศนั- น พระ
(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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องค์ ทรงบุ ด้ วยทองคํา ทั- งข้ างใน ศิฟ
และข้ างนอก
38 และในปี ที สิ บเอ็ ด ในเดื อ น
31 สํา หรั บ ทางเข้ าสู่ ห้ องหลั ง บูล ซึ งเป็ นเดือนทีแปด พระนิพระองค์ ทรงสร้ างประตู ด้ วยไม้ เวศนั- นก็ สาํ เร็ จ หมดทุ ก ๆส่ วน
มะกอกเทศ กรอบประตู ช- ิ นบน และสํา เร็ จ ตามรายการทั- งสิ- น
และวงกบประตูรวมเข้ าเป็ นหนึ ง พระองค์ ทรงสร้ างพระนิ เวศนั- น
ในห้ าของขนาดของผนัง
เจ็ดปี
32 พระองค์ ทรงสร้ างบานประตู
การพรรณนาถึงพระวิหาร
ทั- งสองด้ วยไม้ มะกอกเทศ แกะ
และเครื% องตกแต่ งต่ างๆ
รูปเครูบ ต้ นอินทผลัม และดอก
ซาโลมอนทรงสร้ างพระราช
ไม้ บาน ทรงบุด้วยทองคํา พระ
วั งของพระองค์ สิ บสามปี
องค์ทรงแผ่ ทองคําหุ้ มเครู บและ และพระองค์ ท รงให้ พระราชวั ง
ห้ อมต้ นอินทผลัม
ของพระองค์สาํ เร็จทั-งสิ- น
33 พระองค์ ทรงสร้ างวงกบ 2พระองค์ ทรงสร้ างพระตําหนั ก
ประตู ท างเข้ าห้ องโถงด้ วยไม้ พนาเลบานอน ยาวหนึ งร้ อย
มะกอกเทศ เป็ นหนึ งในสี ของ ศอก กว้ างห้ าสิ บศอกและสู ง
ขนาดของผนัง
สามสิบศอก อยู่ บนเสาไม้ สนสี34 และประตู ส องบานด้ วยไม้ ดาร์สี แถว มีคานไม้ สนสีดาร์อยู่
สนสามใบ บานสองบานของ บนเสา
บานประตูหนึ งหมุ นได้ และบาน 3ชั- นบนมุ งด้ วยไม้ ส นสี ด าร์ บน
อี กสองบานของบานประตู หนึ ง ห้ อง ซึ งอยู่ บนเสาสี สิ บห้ าห้ อง
ก็หมุ นได้
แถวละสิบห้ าห้ อง
35 พระองค์ ทรงแกะเครู บ ต้ น 4มีกรอบหน้ าต่ างสามแถบ หน้ า
อิ น ทผลั ม และดอกไม้ บานบน ต่ างอยู่ ตรงข้ ามหน้ าต่ างทั- งสาม
บานประตูน- ั น และพระองค์ทรง แถว
บุ ด้ วยทองคํา สมํา เสมอกั น บน 5 ประตู และหน้ าต่ า งทั- งหมดมี
งานแกะสลักนั- น
กรอบสี เหลี ยมและหน้ าต่ า งก็
36 พระองค์ ท รงสร้ างลานภาย อยู่ ตรงข้ ามหน้ าต่ างทั-งสามแถว
ในด้ วยกํา แพงหิ น สกั ด สามชั- น 6 และพระองค์ ทรงสร้ างท้ อง
และด้ วยไม้ สนสีดาร์ช- ั นหนึ ง
พระโรงเสา ยาวห้ าสิ บศอกและ
37 ในปี ที สี ก ็ไ ด้ วางรากพระนิ - กว้ างสามสิบศอก มีมุขด้ านหน้ า
เวศของพระเยโฮวาห์ ในเดื อน และมีเสากับหลังคาข้ างหน้ า

7

(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

Tuesday, March 01, 2016 20:33

หน้ า 721
E พงศ์กษัตริย์ N
7 และพระองค์ ทรงสร้ างท้ อง ม่ ายตระกู ลนั ฟทาลี และบิ ดา
พระโรงพระที นั ง เป็ นที ซึ งพระ ของท่ านเป็ นชายชาวเมื องไทระ
องค์ทรงให้ คาํ พิพากษา คือท้ อง เป็ นช่ างทองสั มฤทธิV และท่ าน
พระโรงวิ นิ จฉั ย ก็ทาํ ทั- งห้ อง ประกอบด้ วยสติ ปั ญญา ความ
สําเร็จด้ วยไม้ สนสีดาร์ด้วย
เข้ าใจและฝี มื อที จะทํา งานทุ ก
8 พระราชวั งของพระองค์ ซึ ง อย่ างด้ วยทองสั มฤทธิV ท่ านมา
พระองค์ จะทรงประทั บอยู่ น- ั นมี เฝ้ ากษัตริ ย์ซาโลมอนและทํางาน
ลานอี ก แห่ งหนึ งซึ งอยู่ ภายใน ทั-งสิ- นของพระองค์
ท้ องพระโรง ก็กระทําด้ วยฝี มื อ 15 ท่ า นได้ ทํา เสาทองสั ม ฤทธิV
ช่ างอย่ างเดียวกัน ซาโลมอนได้ สองเสา แต่ ละเสาสู งสิ บแปด
ทรงสร้ างวั งเหมื อนท้ องพระโรง ศอก วัดขนาดเส้ นรอบแต่ ละเสา
นี- สาํ หรับราชธิดาของฟาโรห์ ซึ ง ได้ สิบสองศอก
พระองค์ทรงได้ มาเป็ นมเหสี
16 ท่ านทําบั วควํา หั วเสาสองอั น
9ทั- งสิ- นเหล่ านี- สร้ างด้ วยหิ นอั น ด้ วยทองสั มฤทธิV หล่ อ เพื อจะ
มีค่า สกัดออกมาตามขนาด ใช้ วางไว้ บนยอดเสา บัวควําหั วเสา
เลื อย เลื อยทั-งด้ านหลังและด้ าน อันหนึ งสูงห้ าศอก และความสูง
หน้ า ตั- งแต่ ฐานถึงยอดผนังและ ของบั วควํา หั วเสาอี กอั นหนึ ง ก็
มีต- ั งแต่ ข้างนอกถึงลานใหญ่
ห้ าศอก
10 ฐานนั- นทําด้ วยหิ นมี ค่ า หิ น 17 แล้ วมีตาข่ ายเป็ นตาหมากรุก
ก้ อนมหึ มา หิ นขนาดแปดและ ด้ วยมาลั ยโซ่ สาํ หรั บบั วควํา ที อยู่
สิบศอก
บนหั วเสา เจ็ดอันสําหรับบัวควํา
11 ข้ างบนก็เป็ นหิ นมี ค่ า สกั ด อั นหนึ ง และเจ็ดอั นสําหรั บบั ว
ออกมาตามขนาด และไม้ สนสี- ควําอีกอันหนึ ง
ดาร์
18 ท่ านทําเสานั- นพร้ อมด้ วยลู ก
12 กํา แพงลานใหญ่ มี หิ น สกั ด ทั บทิ ม มี สองแถวล้ อมทั บตาสามชั- นโดยรอบ และไม้ สนสี - ข่ ายผื นหนึ ง เพื อคลุ มบั วควํา ที
ดาร์ช- ั นหนึ ง ลานชั- นในของพระ อยู่ ยอดเสา และท่ านก็ทาํ เช่ น
นิ เวศของพระเยโฮวาห์ ก็ มี เดี ยวกั น สํา หรั บบั วควํา อี ก อั น
เหมือนกัน ทั-งมุ ขพระนิเวศด้ วย
หนึ ง
13 กษั ตริ ย์ ซาโลมอนทรงใช้ คน 19 ฝ่ ายบั วควํา ซึ งอยู่ บนยอดเสา
ให้ นาํ ฮีรามมาจากเมืองไทระ
ที อยู่ ในมุ ขนั- น เป็ นดอกบั ว
14 ท่ า นเป็ นบุ ต รชายของหญิ ง ขนาดสี ศอก
(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 บั วควํา ซึ งอยู่ บนเสาสองต้ น เหมื อนอย่ างดอกบั ว บรรจุ ได้
นั- นมี ลู กทั บทิมด้ วย และอยู่ สองพันบัท
เหนื อคิ- วซึ งอยู่ ถั ดตาข่ าย มี ลู ก 27 ท่ านทํา แท่ นทองสั มฤทธิV สิ บ
ทั บทิ มสองร้ อยลู กอยู่ ล้ อ มรอบ อั น แท่ นอั นหนึ งยาวสี ศอก
เป็ นสองแถว บัวควําอีกอันหนึ ง กว้ างสี ศอก สูงสามศอก
ก็มีเหมือนกัน
28 ท่ านสร้ างแท่นอย่ างนี- แท่ น
21 ท่ านตั- งเสาไว้ ที มุ ขพระวิ หาร นี- มีแผง แผงนี- ฝังอยู่ ในกรอบ
ท่ านตั- งเสาข้ างขวาไว้ และเรี ยก 29 บนแผงที ฝั งอยู่ ในกรอบนั- น
ชื อว่ ายาคีน และท่านตั- งเสาข้ าง มีรูปสิงโต วัว และเครูบ ข้ างบน
ซ้ ายไว้ เรียกชื อว่ าโบอัส
กรอบมีแท่ นที อยู่ เหนือ และใต้
22 และบนยอดเสานั- นเป็ นลาย สิงโตและวั วมีลวดลายเป็ นมาลัย
ดอกบัว งานของเสาก็สาํ เร็จดังนี- ฝี ค้ อน
แหละ
30 แล้ วแท่ นหนึ งๆมี ล้ อทอง
23 แล้ วท่ านได้ หล่ อขั นสาคร สั มฤทธิV สี ล้ อ และมี เพลาทอง
เป็ นขันกลม วัดจากขอบหนึ งไป สัมฤทธิV ทีมุมทั-งสี มีทีหนุ น ขัน
ถึ งอี กขอบหนึ งได้ สิ บศอก สู ง ที หนุ นอั นหนึ งหล่ อมี มาลั ยห้ อย
ห้ าศอก และวั ดโดยรอบได้ สาม ข้ างๆทุ กข้ าง
สิบศอก
31 ช่ องเปิ ดอยู่ ในบัวควํา ซึ งยื น
24 ใต้ ขอบเป็ นลู กดอกตู ม ใน ขึ- นไปหนึ งศอก ช่ องเปิ ดนั- น
ระยะหนึ งศอกมี ลู กดอกตู ม สิ บ กลมอย่ างทีเขาทําแท่น ลึกหนึ ง
ลูก อยู่ รอบขันสาคร ดอกตูมอยู่ ศอกคืบ ตรงช่ องเปิ ดมีลายสลัก
สองแถวหล่ อพร้ อมกั บเมื อหล่ อ และแผงนั- นก็สี เหลี ยมไม่ กลม
ขันสาคร
32 ล้ อทั- งสี อยู่ ใต้ แผง เพลาล้ อ
25 ขั นสาครนั- นวางอยู่ บนวั วสิ บ นั- นเป็ นชิ- นเดียวกับแท่น ล้ ออัน
สองตัว หั นหน้ าไปทิศเหนือสาม หนึ งสูงหนึ งศอกคืบ
ตัว หั นหน้ าไปทิศตะวั นตกสาม 33 ล้ อนั- นเขาทํา เหมื อ นล้ อรถ
ตัว หั นหน้ าไปทิศใต้ สามตัว หั น รบ ทั-งเพลา ขอบล้ อ ซี และดุม
หน้ าไปทิศตะวันออกสามตัว เขา ก็หล่ อ
วางขั นสาครอยู่ บนวัว ส่ วนหลั ง 34 แท่นหนึ งๆมี ที หนุ นอยู่ ที มุ ม
ทั-งหมดของวัวอยู่ ด้านใน
ทั-งสี ทีหนุ นนี- หล่ อเป็ นชิ- นเดียว
26 ขั นสาครหนาหนึ งคื บ ที กับแท่น
ขอบของขั นทํา เหมื อนขอบถ้ วย 35 ที บนยอดแท่ น มี แถบกลม
(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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ยอดสู งคื บหนึ ง และบนยอด มีลู กทับทิมสองแถวเพื อคลุมคิ- ว
แท่ นนั- นมี กรอบและแผงติ ดเป็ น ทั-งสองของบัวควําซึ งอยู่ บนเสา
อันเดียวกับแท่น
43 แท่นสิบแท่ น และขั นสิ บลู ก
36 ทีพ- ื นกรอบและพื- นแผง ท่าน ซึ งอยู่ บนแท่น
สลักเป็ นรูปเครูบ สิงโต และต้ น 44 และขันสาครลูกหนึ ง และวัว
อิ นทผลั ม ตามที ว่ างของแต่ ละ สิบสองตัวทีอยู่ ใต้ ขันสาคร
สิ ง มีลายมาลัยรอบ
45 หม้ อ พลั ว และชาม ภาชนะ
37 ท่ านได้ ทาํ แท่ นสิ บแท่ นตาม ทั- งสิ- นเหล่ านี- ในพระนิ เ วศของ
อย่ างนี- หล่ อเหมือนกันหมดทุ ก พระเยโฮวาห์ ซึ งฮี รามได้ ทาํ
อั น ขนาดเดี ยวกั นและรู ปเดี ยว ถวายกษั ตริ ย์ ซาโลมอนเป็ นของ
กัน
ทีทาํ ด้ วยทองสัมฤทธิV ขัดมัน
V
38 ท่ า นทํา ขั น ทองสั ม ฤทธิ สิ บ 46 กษั ต ริ ย์ ท รงหล่ อ สิ งเหล่ า นีลูก ขันลูกหนึ งจุ สี สิบบัท ขนาด ในที ราบลุ่ มของแม่ นาํ- จอร์ แดน
ขั นลู กหนึ งสี ศอก มี ขั นแท่ น และในที ดิ นโคลนระหว่ างเมื อง
ละลูกทั-งสิบแท่น
สุคคทและศาเรธาน
39 ท่ า นวางแท่ น ขั น นั- นไว้ ทาง 47 ซาโลมอนทรงหาได้ ชั งเครื อง
ด้ านขวาของพระนิ เวศห้ าแท่ น ใช้ ท- ั งหมดนี- ไม่ เพราะว่ ามี มาก
และทางด้ า นซ้ ายของพระนิ เ วศ ด้ วยกั น จึ งมิ ได้ หานํา- หนั กของ
ห้ าแท่น และท่านวางขันสาครไว้ ทองสัมฤทธิV
ที ด้ านขวาพระนิ เวศทางทิศตะ- 48 ซาโลมอนได้ ทรงกระทํา
วันออกเฉียงใต้
เครื องใช้ ท- ั งสิ- นซึ งอยู่ ในพระนิ 40 ฮีรามได้ ทาํ ขัน พลั วและชาม เวศของพระเยโฮวาห์ คื อแท่ น
ด้ วย ดั งนั- นฮี รามก็เสร็จงานทั- ง บู ชาทองคํา และทรงทํา โต๊ ะ
สิ- นซึ งเขาต้ องกระทํา ถวาย ขนมปั งหน้ าพระพั กตร์ ด้ วยทอง
กษัตริย์ซาโลมอนสําหรับพระนิ- คํา
เวศของพระเยโฮวาห์
49 คั นประที ป ทํา ด้ วยทองคํา
41 เสาสองต้ น คิ- วทั- งสองของ บริ สุ ท ธิV อยู่ ทางด้ านขวาห้ าอั น
บัวควํา ทีอยู่ บนยอดเสา และตา อยู่ ทางด้ านซ้ ายห้ าอัน ข้ างหน้ า
ข่ ายสองผื น ซึ งคลุ มคิ- วทั- งสอง ห้ องหลัง ดอกไม้ ตะเกียง และ
ของบัวควําซึ งอยู่ บนยอดเสา
ตะไกรตั ดไส้ ตะเกียงทําด้ วยทอง
42 และลู ก ทั บทิ มสี ร้ อ ยสํา หรั บ คํา
ตาข่ ายสองผื น ตาข่ ายผื นหนึ ง 50 อ่ าง ตะไกรตั ดไส้ ตะเกี ยง
(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 ช้ อน และกระถางไฟทํา เอลมา และพวกปุโรหิ ตก็ยกหี บ
ด้ วยทองคํา บริ สุ ทธิV และเดื อย 4 และเขาทั- งหลายนํา หี บแห่ ง
สําหรั บประตูของส่ วนชั- นในพระ พระเยโฮวาห์ และพลั บพลา
นิเวศ คือทีบริสุทธิV ทีสุด และ แห่ งชุ มนุ ม
และเครื องใช้
V
สํา หรั บประตู ห้ องโถงของพระ บริ สุ ท ธิ ทั- งสิ- นซึ งอยู่ ในพลั บวิหาร ก็ทาํ ด้ วยทองคํา
พลาขึ- นมา ของเหล่ านี- บรรดา
51 บรรดากิ จการซึ งกษั ตริ ย์ซา- ปุโรหิ ตและคนเลวีหามขึ- นมา
โลมอนกระทําเกี ยวด้ วยพระนิ - 5และกษั ตริ ย์ซาโลมอน และ
เวศของพระเยโฮวาห์ ก ็ได้ สาํ เร็จ ชุ ม นุ ม ชนอิ สราเอลทั- งสิ- นที ได้
ดังนี- และซาโลมอนทรงนําบรร- ประชุ มกั นต่ อพระองค์ อยู่ กั บ
ดาสิ งซึ งดาวิ ดราชบิ ดาทรงถวาย พระองค์ ต่ อหน้ าหี บ ได้ ถวาย
ไว้ เข้ ามา คือเครื องเงิน เครื อง แกะและวั วมากมายซึ งเขาจะ
ทองคํา และเครื องใช้ ต่างๆ และ นับหรือเอาจํานวนก็ไม่ ได้
เก็บไว้ ในคลั งพระนิ เวศของพระ 6แล้ วปุ โรหิ ตก็นาํ หี บพั นธสั ญเยโฮวาห์
ญาของพระเยโฮวาห์ มายังที ของ
หี บพันธสัญญาและสง่ าราศี
หี บ ที อยู่ ในห้ องหลั งของพระ
นิ เวศ คื อในที บริ สุ ทธิV ที สุ ด
ของพระเจ้าในพระวิหาร
ภายใต้ ปีกเครูบ
(G พศด O:G-EM)
แล้ วซาโลมอนทรงประชุ ม 7เพราะว่ าเครู บนั- นกางปี กออก
พวกผู้ ใหญ่ ของอิ สราเอล เหนื อที ของหี บ เครู บจึ งเป็ น
และบรรดาหั วหน้ าของตระกู ล เครื องคลุ มเหนื อหี บ และไม้
คื อประมุ ขของบรรพบุ รุ ษคน คานของหี บ
อิสราเอล ต่ อพระพักตร์กษัตริย์ 8 พวกเขาดึ ง คานหามของหี บ
ซาโลมอนในกรุงเยรูซาเล็ม เพื อ นั- นออกบ้ าง จึ งเห็ นปลายคาน
จะนํา หี บพั น ธสั ญญาของพระ หามได้ จากทีบริสุทธิV ทีสุด ซึ งอยู่
เยโฮวาห์ ข- ึ นมาจากนครดาวิ ดคือ ข้ างหน้ าห้ องหลัง แต่ เขาจะเห็น
จากข้ างนอกไม่ ได้ และคานหาม
เมืองศิโยน
2และผู้ ชายทั- งสิ- นของอิ สราเอล ก็ยังอยู่ ทีนั นจนทุ กวันนีก็ประชุ มต่ อพระพั กตร์ ก ษั ตริ ย์ 9ไม่ มี สิ งใดในหี บนอกจากศิ ลา
ซาโลมอน ณ การเลี- ยงในเดือน สองแผ่ น ซึ งโมเสสเก็บไว้ ณ
โฮเรบ เมื อพระเยโฮวาห์ ทรง
เอธานิม ซึ งเป็ นเดือนทีเจ็ด
3พวกผู้ ใหญ่ ท- ั งสิ- นของอิ สรา- กระทําพั นธสั ญญากั บชนอิ สรา-

8

(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 สิ- นเพื อจะสร้ างพระนิ เวศ เพื อ
แผ่ นดินอียิปต์
นามของเราจะอยู่ ที นั น แต่ เรา
10 และอยู่ มาเมื อปุ โรหิ ต ออก ได้ เลื อ กดาวิ ด ให้ อยู่ เหนื ออิ สมาจากที บริ สุ ทธิV ที สุ ด เมฆมา ราเอลชนชาติของเรา'
เต็มพระนิเวศของพระเยโฮวาห์
17 ดาวิ ด ราชบิ ด าของข้ าพเจ้ า
11 ปุโรหิ ตจึงยืนปรนนิ บัติอยู่ ไม่ ทรงตั- งพระทั ย แล้ วที จะสร้ าง
ได้ เพราะเมฆนั- น เพราะสง่ าราศี พระนิ เวศสํา หรั บพระนามแห่ ง
ของพระเยโฮวาห์ เต็มพระนิ เวศ พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของอิ สราของพระเยโฮวาห์
เอล
ซาโลมอนให้พรแก่ ชุมนุ มชน
18 แต่ พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บดาวิดราชบิดาของข้ าพเจ้ าว่ า `ทีเจ้ า
(G พศด P:E-EE)
12 แล้ วซาโลมอนตรั สว่ า "พระ ตั- งใจสร้ างพระนิ เวศสําหรับนาม
เยโฮวาห์ ได้ ตรั สว่ า พระองค์ จะ ของเรานั- น เจ้ าก็ทาํ ดีอยู่ แล้ ว ใน
เรื องความตั- งใจของเจ้ า
ประทับในความมืดทึบ
13 ข้ าพระองค์ได้ สร้ างพระนิเวศ 19 อย่ างไรก็ตาม เจ้ าจะไม่ สร้ าง
อั นเป็ นที ประทั บ สํา หรั บพระ พระนิเวศ แต่ บุตรชายของเจ้ าผู้
องค์ เป็ นสถานทีถาวรเพื อพระ ซึ งจะออกมาจากบั- นเอวของเจ้ า
จะสร้ างพระนิ เวศเพื อนามของ
องค์จะทรงสถิตอยู่ เป็ นนิตย์"
14 แล้ วกษั ตริ ย์ก ็หั นมาและทรง เรา'
ให้ พรแก่ ชุ มนุ มชนอิ สราเอลทั- ง 20 บั ดนี- พระเยโฮวาห์ ทรงให้
ปวง (ขณะทีชุมนุ มชนอิสราเอล พระดํารั สของพระองค์ ซึ งพระ
องค์ตรัสนั- นสําเร็จ เพราะข้ าพทั-งปวงยืนอยู่ )
15 พระองค์ตรัสว่ า "สาธุการแด่ เจ้ าได้ ข- ึ นมาแทนดาวิ ดราชบิ ดา
พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าแห่ งอิสรา- ของข้ าพเจ้ า และนั งอยู่ บนบั ลเอล ผู้ ทรงกระทําให้ สาํ เร็จด้ วย ลั งก์ ของอิ สราเอล ดั งที พระ
พระหั ตถ์ ของพระองค์ ตามที เยโฮวาห์ ได้ ทรงสั ญญาไว้ และ
พระองค์ ตรั ส ไว้ ด้ วยพระโอษฐ์ ข้ าพเจ้ าได้ สร้ างพระนิ เ วศสํา หรั บพระนามของพระเยโฮวาห์
ต่ อดาวิดราชบิดาของข้ าพเจ้ าว่ า
16 `ตั- งแต่ วั นที เราได้ นาํ อิ สรา- พระเจ้ าแห่ งอิสราเอล
เอลชนชาติ ของเราออกจากอี - 21 ข้ าพเจ้ าได้ กํา หนดที ไว้ สํา ยิ ปต์ เรามิ ได้ เลื อกเมื องหนึ ง หรับหี บทีนั นแล้ ว ซึ งพันธสัญเมื อ งใดในตระกู ล อิ สราเอลทั- ง ญาของพระเยโฮวาห์ อ ยู่ ในนั- น
(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 งพระองค์ ได้ ทรงกระทํา ไว้ กั บ สั ญญาไว้ กั บดาวิ ด ผู้ รั บใช้ ของ
บรรพบุรุษของเรา เมื อพระองค์ พระองค์ราชบิดาของข้ าพระองค์
ทรงนํา เขาทั- งหลายออกมาจาก ว่ า `เจ้ าจะไม่ ขาดชายผู้ หนึ งใน
แผ่ นดินอียิปต์"
สายตาของเราทีจะนั งบนบัลลังก์
คําอธิษฐานเพื%อ
แห่ งอิสราเอล เพื อว่ าลูกหลาน
ทั-งหลายของเจ้ าจะระมัดระวังใน
ถวายพระวิหาร
วิ ถี ทางของเขา ที เขาจะดํา เนิ น
(G พศด P:EG-MG)
22 แล้ วซาโลมอนประทั บยื น ไปต่ อหน้ าเราอย่ างที เจ้ าได้ ดาํ หน้ าแท่ นบู ชาของพระเยโฮวาห์ เนินต่ อหน้ าเรานั- น'
ต่ อหน้ าชุ ม นุ ม ชนอิ ส ราเอลทั- ง 26 เพราะฉะนั- นบัดนี- โอ ข้ าแต่
ปวง และกางพระหั ตถ์ ของพระ พระเจ้ าแห่ งอิ สราเอล ขอพระ
วจนะของพระองค์ จ งดํา รงอยู่
องค์ออกสู่ ฟ้าสวรรค์
23 และทู ลว่ า "ข้ าแต่ พระเยโฮ- ซึ งพระองค์ ไ ด้ ตรั ส กั บผู้ รั บใช้
วาห์ พระเจ้ าแห่ งอิ สราเอล ไม่ มี ของพระองค์ คือดาวิดบิดาของ
พระเจ้ าองค์ ใดเหมื อนพระองค์ ข้ าพระองค์
ในสวรรค์ เบื- องบน
หรื อที 27 แต่ พระเจ้ าจะทรงประทั บที
แผ่ นดิ นเบื- องล่ าง ผู้ ทรงรั กษา แผ่ นดิ นโลกหรื อ ดู เถิ ด ฟ้ า
พั นธสั ญญา และทรงสํา แดง สวรรค์และสวรรค์ แห่ งฟ้ าสวรรค์
ความเมตตาแก่ ผ้ ู รั บใช้ ของพระ ยังรับพระองค์อยู่ ไม่ ได้ พระนิองค์ ซึ งดําเนินอยู่ ต่อพระพักตร์ เวศซึ งข้ าพระองค์ ได้ สร้ างขึ- นจะ
รั บพระองค์ ไม่ ได้ ยิ งกว่ านั- นสั ก
พระองค์ด้วยสิ- นสุดใจของเขา
24 พระองค์ ได้ ทรงกระทํา กั บ เท่าใด
ดาวิ ดบิ ดาของข้ าพระองค์ ผู้ รับ 28 แต่ ขอพระองค์ สนพระทัยใน
ใช้ ของพระองค์ ตามบรรดาสิ ง คําอธิ ษฐานของผู้ รั บใช้ ของพระ
ซึ งพระองค์ทรงสัญญาไว้ แก่ ท่าน องค์ และในคําวิงวอนนี- โอ ข้ า
พระองค์ ตรั สด้ วยพระโอษฐ์ ของ แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของข้ า
พระองค์ และพระองค์ ได้ ทรง พระองค์ ขอทรงสดั บเสี ยงร้ อง
กระทําให้ สาํ เร็จในวันนี- ด้ วยพระ และคํา อธิ ษฐานซึ งผู้ รั บใช้ ของ
พระองค์ อธิ ษฐานต่ อพระพั กตร์
หั ตถ์ของพระองค์
25 ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้ า พระองค์ในวันนีแห่ งอิสราเอล เพราะฉะนั- นบัดนี- 29 เพื อว่ าพระเนตรของพระ
ขอทรงรั กษาสิ งที พระองค์ ทรง องค์ จะทรงลื มอยู่ เหนื อพระนิ (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- งกลางคื นและกลางวั น พระองค์ พ่ า ยแพ้ ต่ อหน้ าศั ต รู
คื อสถานที ซึ งพระองค์ได้ ตรัสว่ า เพราะเขาได้ กระทํา บาปต่ อพระ
`นามของเราจะอยู่ ทีนั น' เพื อว่ า องค์ ถ้ าเขาหั นกลั บมาหาพระ
พระองค์ จะทรงสดั บคําอธิ ษฐาน องค์ อี ก และยอมรั บพระนาม
ซึ งผู้ รั บใช้ ของพระองค์ จ ะได้ ของพระองค์ และอธิ ษฐานและ
อธิษฐานตรงต่ อสถานทีน- ี
กระทําการวิงวอนต่ อพระองค์ใน
30 และขอพระองค์ ทรงสดั บคํา พระนิเวศนีวิ งวอนของผู้ รั บใช้ ของพระองค์ 34 ก็ ข อพระองค์ ทรงสดั บใน
และของอิ ส ราเอลชนชาติ ของ สวรรค์ และประทานอภั ยแก่
พระองค์ เมื อเขาอธิ ษฐานตรง บาปของอิ ส ราเอลชนชาติ ข อง
ต่ อสถานที น- ี ขอพระองค์ ทรง พระองค์ และขอทรงนําเขากลับ
สดั บอยู่ ในสวรรค์ อั นเป็ นที มายังแผ่ นดินซึ งพระองค์ ได้ ทรง
ประทั บของพระองค์ และเมื อ พระราชทานแก่ บรรพบุ รุ ษของ
พระองค์ทรงสดับแล้ ว ก็ขอพระ เขาทั-งหลาย
องค์ทรงประทานอภัย
35 เมื อฟ้ าสวรรค์ปิดอยู่ และไม่
31 เมื อชายคนใดกระทํา การละ มีฝน เพราะเขาทั-งหลายได้ กระเมิ ดต่ อเพื อนบ้ านของเขา และ ทํา บาปต่ อพระองค์ ถ้ าเขาทั- ง
ถู กบั งคั บให้ ทํา สั ตย์ ปฏิ ญ าณ หลายได้ อธิ ษฐานต่ อ สถานที นีและเขามาให้ คาํ ปฏิญาณต่ อหน้ า และยอมรั บพระนามของพระ
แท่นบู ชาของพระองค์ในพระนิ- องค์ และหั นกลั บเสี ยจากบาป
เวศนีของเขาทั- งหลาย เมื อพระองค์
32 ก็ ข อพระองค์ ทรงสดั บใน ทรงให้ เขาทั-งหลายรับความทุ กข์
สวรรค์ และขอทรงกระทํา และ ใจ
ทรงพิ พากษาผู้ รั บใช้ ทั- งหลาย 36 ก็ ข อพระองค์ ทรงสดั บใน
ของพระองค์ กล่ าวโทษผู้ กระทํา สวรรค์ และขอทรงประทานอภัย
ความผิด และทรงนําความประ- บาปของผู้ รั บ ใช้ ของพระองค์
พฤติของเขาให้ กลับตกบนศีรษะ และของอิ สราเอลประชาชนของ
ของตัวเขาเอง และขอทรงประ- พระองค์ เมื อพระองค์ ทรงสอน
กาศความบริ สุ ทธิV ของผู้ ชอบ ทางดี แก่ เขา ซึ งเขาควรจะดํา ธรรมสนองแก่ เขาตามความ เนิน และขอทรงประทานฝนบน
ชอบธรรมของเขา
แผ่ นดิ นของพระองค์ ซึ งพระ
33 เมื ออิ สราเอลชนชาติ ของ องค์ ไ ด้ ทรงพระราชทานแก่ ช น
(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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ชาติของพระองค์เป็ นมรดกนั- น
ชนของพระองค์ เมื อเขามาจาก
37 ถ้ ามี การกั นดารอาหารใน ประเทศเมืองไกล เพราะเห็นแก่
แผ่ นดิ น ถ้ ามี โรคระบาด ข้ าว พระนามของพระองค์
ม้ าน รากินข้ าว หรือตั_ กแตนวัย 42 (เพราะเขาทั- งหลายจะได้ ยิน
บิน หรือตั_ กแตนวัยคลาน หรือ ถึ งพระนามใหญ่ ยิ งของพระองค์
ถ้ าศั ต รู ของเขาทั- งหลายล้ อม และถึ งพระหั ตถ์ อั นมหิ ทธิ ฤทธิV
เมืองของเขาไว้ รอบด้ าน จะเป็ น ของพระองค์ และถึ งพระกรที
ภัยพิบัติอย่ างใด หรือความเจ็บ เหยี ยดออกของพระองค์ ) เมื อ
ไข้ อย่ างใด มีข- ึ นก็ดี
เขามาอธิ ษฐานตรงต่ อพระนิเวศ
38 ไม่ ว่ าคํา อธิ ษฐานอย่ างใด นีหรื อคํา วิ งวอนประการใด ซึ ง 43 ก็ ข อพระองค์ ทรงสดั บใน
ประชาชนคนใด หรื ออิ สราเอล สวรรค์อันเป็ นที ประทับของพระ
ประชาชนของพระองค์ ท- ังสิ- นทู ล องค์ และขอทรงกระทําตามทุ ก
ต่ างก็สาํ นึกถึงเรื องภัยพิ บัติแห่ ง สิ งซึ งชนต่ างด้ าวได้ ทู ล ขอต่ อ
จิตใจของเขาเอง และได้ กางมือ พระองค์ เพื อว่ าชนชาติท- ังหลาย
ของเขาสู่ พระนิเวศนีแห่ งแผ่ นดินโลกจะรู้ จั กพระนาม
39 ก็ ข อพระองค์ ทรงสดั บใน ของพระองค์ และเกรงกลั วพระ
สวรรค์ อั นเป็ นที ประทั บของ องค์ ดังอิสราเอลประชาชนของ
พระองค์ และพระราชทานอภัย พระองค์ ยาํ เกรงพระองค์ อยู่ น- ั น
และทรงกระทํา และทรงประ- และเพื อเขาทั- งหลายจะทราบว่ า
ทานแก่ ทุ ก คนซึ งพระองค์ ท รง พระนิ เ วศนี- ซึ งข้ าพระองค์ ไ ด้
ทราบจิ ตใจตามการประพฤติ ท- ั ง สร้ างไว้ เขาเรียกกันด้ วยพระนาม
สิ- นของเขา (เพราะพระองค์คื อ ของพระองค์
พระองค์ เท่ านั- นที ทรงทราบจิ ต 44 ถ้ าประชาชนของพระองค์
ใจแห่ งบุตรทั-งหลายของมนุ ษย์) ออกไปทําสงครามต่ อสู้ ศัตรูของ
40 เพื อว่ าเขาทั- งหลายจะได้ ยาํ - เขาทั-งหลาย จะเป็ นโดยทางใดๆ
เกรงพระองค์ ต ลอดวั น เวลาที ที พระองค์ ท รงใช้ เขาออกไปก็
เขาทั- งหลายอาศั ยในแผ่ นดิ นซึ ง ตาม และเขาทั- งหลายได้ อธิ ษพระองค์ทรงประทานแก่ บรรพ- ฐานต่ อพระเยโฮวาห์ ตรงต่ อ
บุรุษของข้ าพระองค์ท- ังหลาย
เมื องซึ งพระองค์ ทรงเลื อกสรร
41 ยิ งกว่ านั- นอี กเกี ยวกับชนต่ าง ไว้ และตรงต่ อพระนิ เวศซึ งข้ า
ด้ าว ผู้ ซึ งไม่ ใช่ อิสราเอลประชา พระองค์ ได้ สร้ างสํา หรั บพระ
(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
49 ขอ พระอ งค์ ทรงสดั บคํา
45 ขอ พระอ งค์ ทรงสดั บคํา อธิ ษฐานและคํา วิ งวอนของเขา
อธิ ษฐานของเขาและคํา วิ ง วอน ในสวรรค์ อั นเป็ นที ประทั บ
ของเขาในสวรรค์ และขอทรง ของพระองค์ และขอทรงให้ สิทธิ
ให้ สิ ทธิ อั นชอบธรรมของเขาคง อันชอบธรรมของเขาคงอยู่
อยู่
50 และขอทรงประทานอภั ยแก่
46 ถ้ าเขาทั- งหลายกระทํา บาป ประชาชนของพระองค์ ผู้ ได้
ต่ อพระองค์ (เพราะไม่ มีมนุ ษย์ กระทําบาปต่ อพระองค์ และทรง
สั กคนหนึ งซึ ง มิ ได้ กระทํา บาป) ประทานอภั ยต่ อ การละเมิ ด ทั- ง
และพระองค์ ทรงกริ- วต่ อเขาและ หลายของเขา ซึ งเขาได้ กระทํา
ทรงมอบเขาไว้ กับศัตรู เขาจึงถู ก ต่ อพระองค์ และให้ เขาเป็ นที
จั บไปเป็ นเชลยยั ง แผ่ นดิ น ของ เมตตาของคนเหล่ านั- นที จั บเขา
ศัตรูน- ั น ไม่ ว่าไกลหรือใกล้
ทั-งหลายไปเป็ นเชลย เพื อเขาทั-ง
47 แต่ ถ้ าเขาสํา นึ ก ผิ ดในใจใน หลายจะได้ รั บความเมตตาจาก
แผ่ นดิ น ซึ งเขาได้ ถู กจั บไปเป็ น เขา
เชลยและได้ กลั บใจ และได้ ทาํ
51 เพราะว่ าเขาทั- งหลายเป็ น
การวิ ง วอนต่ อ พระองค์ ในแผ่ น ประชาชนของพระองค์ และเป็ น
ดินของผู้ จับเขาไปเป็ นเชลย ทู ล มรดกของพระองค์ ซึ งพระองค์
ว่ า `ข้ าพระองค์ท- ังหลายได้ กระ- ทรงนํา ออกมาจากอี ยิ ปต์ จาก
ทําบาป และได้ ประพฤติ ชั วร้ าย ท่ามกลางเตาเหล็ก
และได้ กระทําความชั ว'
52 ขอพระเนตรของพระองค์ จง
48 ถ้ าเขาทั- งหลายกลั บมาหา ลื มอยู่ ต่ อคํา วิ ง วอนของผู้ รั บใช้
พระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจของเขา ของพระองค์ และต่ อคําวิ งวอน
ในแผ่ นดิ น แห่ งศั ต รู ท- ั งหลาย ของอิ สราเอลประชาชนของพระ
ของเขา ผู้ ซึ งจั บเขาไปเป็ นเชลย องค์ ขอทรงสดั บบรรดาเรื องที
และอธิษฐานต่ อพระองค์ตรงต่ อ เขาทั-งหลายร้ องต่ อพระองค์
แผ่ นดินของเขา ซึ งพระองค์ทรง 53 เพราะพระองค์ ท รงแยกเขา
ประทานแก่ บรรพบุ รุ ษของเขา จากท่ า มกลางชนชาติ ท- ั งหลาย
ทั-งหลาย คือเมืองซึ งพระองค์ได้ ของแผ่ นดิ นโลก ให้ เป็ นมรดก
ทรงเลื อกสรรไว้ และพระนิ เวศ ของพระองค์ ตามซึ งพระองค์
ซึ งข้ าพระองค์ ไ ด้ สร้ างไว้ เพื อ ตรัสทางโมเสส ผู้ รับใช้ ของพระ
พระนามของพระองค์
องค์ โอ ข้ าแต่ องค์พระผู้ เป็ นเจ้ า
(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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พระเจ้ า ในเมื อพระองค์ทรงนํา ญั ติของพระองค์ กฎเกณฑ์ของ
บรรพบุ รุ ษ ของข้ าพระองค์ ท- ั ง พระองค์ และคําตัดสินของพระ
หลายออกจากอียิปต์"
องค์ ซึ งพระองค์ ทรงบั ญญั ติ ไว้
ซาโลมอนตักเตื อน
แก่ บรรพบุรุษของเรา
59 ขอให้ ถ้ อยคํา เหล่ านี- ของ
และให้พรแก่ ประชาชน
54 ครั- นซาโลมอนทรงจบคํา ข้ าพเจ้ า ซึ งข้ าพเจ้ าได้ วิงวอนขอ
อธิษฐาน และคําวิงวอนทั-งสิ- นนี- ต่ อพระพักตร์ พระเยโฮวาห์ ให้
ต่ อพระเยโฮวาห์ แล้ ว ก็ทรงลุ ก อยู่ ใกล้ พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ
ขึ- นจากหน้ าแท่ น บู ช าของพระ พวกเราทั-งวันและคืน และขอให้
เยโฮวาห์ ทีซึ งทรงคุกเข่ าพร้ อม สิ ท ธิ อั น ชอบธรรมของผู้ รั บใช้
ของพระองค์ คงอยู่
และให้
กับกางพระหั ตถ์สู่ ฟ้าสวรรค์
55 และพระองค์ ทรงประทับยื น สิ ทธิ อั นชอบธรรมของอิ สราเอล
และทรงให้ พรแก่ ชุ มนุ มชนอิ ส- ประชาชนของพระองค์ คงอยู่
ตามความต้ องการแต่ ละวัน
ราเอลทั-งสิ- นด้ วยเสียงดังว่ า
56 "สาธุการแด่ พระเยโฮวาห์ ผู้ 60 เพื อบรรดาชนชาติ ท- ั งหลาย
ทรงพระราชทานการหยุ ดพั กแก่ แห่ งแผ่ นดิ นโลกจะทราบว่ าพระ
อิ สราเอลประชาชนของพระองค์ เยโฮวาห์ น- ั นเป็ นพระเจ้ า ไม่ มี
ตามซึ งพระองค์ ทรงสัญญาไว้ ทุก องค์อื นเลย
ประการ
พระสั ญญาอั น 61 เพราะฉะนั- นขอให้ จิ ตใจของ
ดีท- ั งสิ- นของพระองค์ซึ งพระองค์ ท่านทั-งหลายบริสุทธิV ต่อพระเยทรงสั ญญาทางโมเสสผู้ รั บใช้ โฮวาห์ พระเจ้ าของเรา คื อที จะ
ของพระองค์ น- ั นไม่ ล้ มเหลวสั ก ดํา เนิ น อยู่ ในกฎเกณฑ์ ของพระ
องค์ และรักษาพระบัญญั ติของ
คําเดียว
57 ขอพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ พระองค์ ดังในเวลานี- "
การถวายเครื% องสัตวบู ชา
เราทั-งหลายสถิ ตกั บเราดั งที พระ
และการฉลองเทศกาล
องค์ ไ ด้ สถิ ต กั บบรรพบุ รุ ษของ
เรา ขอพระองค์ อย่ าทรงละเรา
(G พศด N:M-EQ)
หรือทอดทิ-งเราเสีย
62 แล้ วกษั ตริย์และชนอิสราเอล
58 เพื อพระองค์ ท รงโน้ ม จิ ต ใจ ทั- งปวงทีอยู่ กั บพระองค์ ได้ ถวาย
ของเราให้ มาหาพระองค์ ที จะ เครื องสั ต วบู ช าต่ อพระพั ก ตร์
ดํา เนิ น ในทางทั- งสิ- นของพระ พระเยโฮวาห์
องค์ และรักษาบรรดาพระบัญ- 63 และซาโลมอนได้ ถวายเครื อง
(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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สั นติบูชา ซึ งพระองค์ทรงถวาย พระองค์ และแก่ อิสราเอลประแด่ พระเยโฮวาห์ คือวัวสองหมื น ชาชนของพระองค์
สองพั นตั ว และแกะหนึ งแสน
พันธสัญญาของพระเจ้า
สองหมื นตั ว กษั ตริ ย์ และคน
กับซาโลมอน
อิ ส ราเอลทั- งปวงจึ ง อุ ทิ ศถวาย
(G พศด N:EG-GG)
พระนิเวศแห่ งพระเยโฮวาห์
อยู่ มาเมื อซาโลมอนได้ สร้ าง
64 ในวั น เดี ยวกั น นั- นกษั ต ริ ย์
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์
ทรงทํา พิ ธี ชาํ ระส่ วนกลางของ และพระราชวังของกษัตริย์ และ
ลาน ซึ งอยู่ หน้ าพระนิ เวศของ บรรดาสิ งที ซาโลมอนมี พระ
พระเยโฮวาห์ เพราะว่ าทีนั นพระ ประสงค์จะสร้ างนั- นสําเร็จแล้ ว
องค์ได้ ถวายเครื องเผาบูชา และ 2 พระเยโฮวาห์ ทรงปรากฏแก่
ธั ญญบู ชา และส่ วนไขมั นของ ซาโลมอนเป็ นครั- งที สอง ดั งที
สั นติ บู ชา เพราะว่ าแท่ นทอง พระองค์ ท รงปรากฏแก่ ท่ า นที
สัมฤทธิV ซึ งอยู่ ต่อพระพั กตร์ พระ กิเบโอน
เยโฮวาห์ น- ั นเล็กเกิ นไป ไม่ พอ 3และพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บท่ าน
รั บเครื องเผาบู ชาและธั ญญบู ชา ว่ า "เราได้ ยินคําอธิษฐานของเจ้ า
และส่ วนไขมันของสันติบูชา
และคํา วิ งวอนของเจ้ าซึ งเจ้ าได้
65 ซาโลมอนจึ งทรงฉลองเทศ- กระทําต่ อเรานั- นแล้ ว เราได้ รั บ
กาลในเวลานั- น พร้ อมกับอิสรา- พระนิ เวศซึ งเจ้ าได้ สร้ างนี- ไว้ เป็ น
เอลทั-งปวง เป็ นชุ มนุ มมโหฬาร สถานบริ สุทธิV และได้ ประดิษฐาน
มี คนมาตั- งแต่ ทางเข้ าเมื อ งฮา- นามของเราไว้ ทีนั นเป็ นนิตย์ ตา
มั ทจนถึ งแม่ นาํ- แห่ งอี ยิ ปต์ ต่ อ ของเราและใจของเราจะอยู่ ที นั น
พระพั กตร์ พระเยโฮวาห์ พระเจ้ า ตลอดไป
ของเรา เป็ นเจ็ดวั นและเจ็ดวั น 4 และถ้ าเจ้ าดํา เนิ นต่ อ หน้ าเรา
คือสิบสี วัน
ดั งดาวิ ด บิ ด าของเจ้ าได้ ดํา เนิ น
66 ในวั นที แปดพระองค์ ทรงให้ ด้ วยใจซื อสั ตย์ และด้ วยความ
ประชาชนกลั บ เขาทั- งหลายก็ เทียงธรรม กระทําทุ กอย่ างตาม
ถวายพระพรแด่ กษั ตริ ย์ และ ที เราได้ บัญชาเจ้ าไว้ และรั กษา
กลั บไปสู่ เต็นท์ของตน ด้ วยจิ ต กฎเกณฑ์ของเรา และคําตั ดสิ น
ใจชื นบานและยิ นดี เนื องด้ วย ของเรา
ความดี ท- ั งสิ- นซึ งพระเยโฮวาห์ 5แล้ วเราจะสถาปนาราชบั ลลั งก์
ทรงกระทํา แก่ ดาวิ ดผู้ รั บใช้ ของ ของเจ้ าเหนื ออิ สราเอลเป็ นนิ ตย์

9

(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
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ดั งที เ ราได้ สั ญญากั บดาวิ ดบิ ดา เยโฮวาห์ ทรงนําเหตุร้ ายทั- งสิ- นนีของเจ้ าว่ า `เจ้ าจะไม่ ขาดชายผู้ มาเหนือเขาทั-งหลาย'"
หนึ งบนบัลลังก์แห่ งอิสราเอล'
กิตติ ศพั ท์แห่ งซาโลมอน
6 แต่ ถ้ าเจ้ าหั นไปจากการติ ด
เลื%องลือไปทัว%
ตามเรา ตัวเจ้ าเองหรือลูกหลาน
(G พศด K:E-EK)
ของเจ้ าก็ดี และมิได้ รักษาบัญ- 10 อยู่ มาเมื อสิ- นยี สิ บปี ซึ งซาญั ติ ข องเราและกฎเกณฑ์ ข อง โลมอนได้ ทรงสร้ างอาคารสอง
เรา ซึ งเราได้ ต- ั งไว้ ต่ อหน้ าเจ้ า หลั ง คื อพระนิ เวศของพระเยแต่ ไปปรนนิ บั ติ พระอื นและ โฮวาห์
และพระราชวั งของ
นมัสการพระนั- น
กษัตริย์
7 แล้ วเราจะตั ด อิ ส ราเอลออก 11 (ฮี รามกษั ตริ ย์ เมื องไทระได้
เสี ยจากแผ่ นดิ นซึ งเราได้ ให้ แก่ ส่ งไม้ สนสีดาร์ ไม้ สนสามใบและ
เขาทั-งหลาย และพระนิเวศนี- ซึ ง ทองคํา ให้ แก่ ซ าโลมอนตามที
เราได้ กระทํา ให้ เป็ นสถานบริ - พระองค์ มี พ ระประสงค์ แ ล้ ว)
สุ ทธิV เพื อนามของเรา เราจะ กษั ต ริ ย์ ซ าโลมอนจึ ง ทรงประเหวี ยงออกเสี ยจากสายตาของ ทานหั วเมืองในแผ่ นดินกาลิ ลีให้
เรา และอิสราเอลจะเป็ นคําภา- แก่ ฮีรามยี สิบหั วเมือง
ษิ ตและคํา ครหาท่ า มกลางชน 12 แต่ เมื อฮี รามเสด็จจากเมื อง
ชาติท- ังปวง
ไทระเพื อชมหั วเมื องซึ งซาโล8และพระนิเวศนี- ซึ งจะเห็นได้ มอนประทานแก่ ท่ าน หั วเมื อง
ทนโท่ ทุ กคนที ผ่ านไปจะฉงน เหล่ านั- นไม่ เป็ นที พอพระทั ย
สนเท่ห์ และเขาจะเย้ ยหยันและ ท่าน
กล่ าวว่ า `เหตุไฉนพระเยโฮวาห์ 13 เพราะฉะนั- นท่านจึงว่ า "พระ
จึ ง ได้ กระทํา ดั งนี- แก่ แผ่ นดิ น อนุ ชาเอ๋ย เมืองซึ งท่านประทาน
นี- และแก่ พระนิเวศนี- '
แก่ ข้ าพเจ้ านั- นเป็ นเมื อ งอะไร
9แล้ วเขาจะตอบว่ า `เพราะว่ า อย่ างนี- " เขาจึ งเรี ยกเมื องเหล่ า
เขาทั- งหลายได้ ทอดทิ- งพระเย- นั- นว่ าแผ่ นดินคาบูลจนทุ กวันนีโฮวาห์ พระเจ้ าของเขา ผู้ ได้ ทรง 14 ฮี ร ามได้ ส่ งทองคํา หนึ ง ร้ อย
นํา บรรพบุ รุ ษของเขาออกจาก ยี สิบตะลันต์ให้ แก่ กษัตริย์
แผ่ นดิ นอี ยิ ปต์ และได้ ยึ ดถื อ 15 นี เป็ นเรื องแรงงานเกณฑ์ ซึ ง
พระอื น และนมัสการและปรน- กษั ตริ ย์ ซาโลมอนได้ เกณฑ์ เพื อ
นิ บัติ พระนั- น เพราะฉะนั- นพระ สร้ างพระนิเวศของพระเยโฮวาห์
(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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และพระราชวั งของพระองค์และ เอลไม่ ส ามารถจะทํา ลายให้ สิ- น
ป้ อมมิลโล และกําแพงกรุงเยรู- ได้ บุคคลเหล่ านี- ซาโลมอนทรง
ซาเล็ม และฮาโซร์ และเมกิดโด เกณฑ์ให้ เป็ นทาสอยู่ จนทุ กวันนีและเกเซอร์
22 แต่ ประชาชนอิ ส ราเอลนั- น
16 ฟาโรห์ กษั ตริ ย์ อี ยิ ปต์ ไ ด้ ยก ซาโลมอนหาได้ ทรงกระทํา ให้
ทั พขึ- นมายึ ด เมื อ งเกเซอร์ และ เป็ นทาสไม่ เขาทั- งหลายเป็ น
เอาไฟเผาเสีย และได้ ฆ่าคนคา- ทหาร เป็ นข้ าราชการ เป็ นผู้ บัง
นาอันซึ งอยู่ ในเมืองนั- น และได้ คับบัญชาของพระองค์ เป็ นนาย
ยกเมื อ งนั- นให้ แก่ ธิ ดาของท่ าน ทหารของพระองค์ เป็ นผู้ บังคับ
เป็ นสินสมรสคื อ มเหสีของซา- การรถรบของพระองค์ และเป็ น
โลมอน
พลม้ าของพระองค์
17 ซาโลมอนจึงสร้ างเกเซอร์ ข- ึ น 23 เหล่ า นี- เป็ นเจ้ าหน้ าที ชั- นผู้
ใหม่ และสร้ างเมื องเบธโฮโรน ใหญ่ เ หนื อ พระราชกิ จ ของซาล่ าง
โลมอนจํา นวนห้ าร้ อยห้ าสิ บคน
18 ทั- งเมื องบาอาลั ท และเมื อ ง เป็ นผู้ ดูแลประชาชนทีทาํ งาน
ทั ดโมร์ ในถิ นทุ รกั นดาร ใน 24 แต่ ธิ ดาของฟาโรห์ ได้ ขึ- นไป
แผ่ นดิน
จากนครดาวิ ด ถึ งพระตํา หนั ก
19 ทั- งบรรดาหั วเมื องคลั งหลวง ของพระนางเองซึ งซาโลมอนได้
ที ซาโลมอนมี อยู่ และหั วเมื อง สร้ างให้ พระนาง แล้ วพระองค์
สําหรั บรถรบของพระองค์ และ จึงสร้ างป้ อมมิลโล
หั วเมื อ งสํา หรั บพลม้ าของพระ 25 ปี ละสามครั- ง ซาโลมอนได้
องค์ และสิ งใดๆซึ งซาโลมอนมี ทรงถวายเครื องเผาบู ชา และ
พระประสงค์ จะสร้ างในกรุ งเย- เครื องสั นติ บู ช าบนแท่ น บู ชา
รู ซาเล็ม ในเลบานอน และทั ว ซึ งพระองค์ ทรงสร้ างถวายพระ
แผ่ นดิ นซึ งอยู่ ในอาณาจั กรของ เยโฮวาห์ ทรงเผาเครื องหอมบน
พระองค์
แท่ นบู ชาต่ อพระพั กตร์ พระเย20 ประชาชนทั- งปวงซึ งเหลื ออยู่ โฮวาห์ ดั งนั- นพระองค์ จึ งสร้ าง
จากคนอาโมไรต์ คนฮิตไทต์ คน พระนิเวศจนสําเร็จ
เปริสซี คนฮีไวต์ และคนเยบุส 26 กษั ต ริ ย์ ซาโลมอนทรงสร้ าง
ผู้ ซึ งไม่ ใช่ คนอิสราเอล
กองเรื อกําปั นที เอซี โอนเกเบอร์
21 ลู กหลานของเขาที เหลื ออยู่ ซึ งอยู่ ใกล้ เอโลท บนฝั งทะเล
ในแผ่ นดิน ซึ งประชาชนอิสรา- แดงในแผ่ นดินเอโดม
(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 และฮี ร ามได้ ส่ งข้ าราชการ พระองค์ทรงสร้ าง
และพลเรื อผู้ ซึ งคุ้ นเคยกั บทะเล 5ทั- งอาหารที โต๊ ะเสวย
กั บ
ไปกั บกองกํา ปั นพร้ อมกั บข้ า การเข้ าเฝ้ าของบรรดาข้ าราชการ
ราชการของซาโลมอน
และการปรนนิ บั ติ รั บใช้ ของ
28 เขาทั-งหลายไปถึงเมื องโอฟี ร์ มหาดเล็กตลอดทั- งภูษาอาภรณ์
และนําทองคํามาจากที นั น จํา- ของเขา และพนั กงานเชิ ญถ้ วย
นวนสี ร้ อยยี สิ บตะลั น ต์ และนํา ของพระองค์ และการทีพระองค์
มาถวายกษัตริย์ซาโลมอน
เสด็จขึ- นไปในพระนิเวศของพระ
พระราชิ นีแห่ งเชบาทรงเข้าเฝ้า เยโฮวาห์ พระทัยของพระนางก็
สลดลงทีเดียว
กษัตริ ยซ์ าโลมอน
6พระนางทู ลกษั ตริ ย์ ว่ า "ข่ าว
(G พศด J:E-EG)
เมื อพระราชิ นี แห่ งเชบา คราวซึ งหม่ อมฉันได้ ยินในประทรงได้ ยิ นกิ ตติ ศั พท์ เทศของหม่ อมฉัน ถึงพระราชแห่ งซาโลมอนเกี ยวกั บพระนาม กิ จ และพระสติ ปั ญญาของพระ
ของพระเยโฮวาห์ พระนางก็ องค์เป็ นความจริง
เสด็ จ มาทดลองพระองค์ ด้ วย 7แต่ หม่ อมฉั นมิ ได้ เชื อถ้ อ ยคํา
นั- น จนหม่ อมฉันมาเฝ้ า และตา
ปั ญหายุ่ งยากต่ างๆ
2 พระนางเสด็ จ มายั ง กรุ งเยรู - ของหม่ อมฉันได้ เห็นเอง และดู
ซาเล็ม พร้ อมด้ วยข้ าราชบริพาร เถิด ทีเขาบอกแก่ หม่ อมฉันก็ไม่
มากมาย มีฝู งอู ฐบรรทุ กเครื อง ถึงครึ งหนึ ง พระสติ ปัญญาและ
เทศและทองคําเป็ นอันมาก และ ความมั งคั งของพระองค์ ก ็ ม าก
เพชรพลอยต่ างๆ และเมื อพระ ยิ งกว่ าข่ าวคราวที หม่ อมฉั นได้
นางเสด็ จ มาถึ ง ซาโลมอนแล้ ว ยิน
พระนางก็ทู ลเรื องในพระทัยต่ อ 8บรรดาคนของพระองค์ ก ็ เป็ น
สุข บรรดาข้ าราชการเหล่ านี- ของ
พระองค์ทุกประการ
3และซาโลมอนตรั สตอบปั ญหา พระองค์ ผ้ ู อยู่ งานประจําต่ อพระ
ของพระนางทั-งสิ- น ไม่ มีสิ งใดที พั กตร์ พระองค์ และฟั งพระสติ
ซ่ อนอยู่ พ้ นกษั ตริ ย์ ซึ งพระองค์ ปั ญญาของพระองค์กเ็ ป็ นสุข
9สาธุ ก ารแด่ พระเยโฮวาห์ พระ
จะทรงอธิบายแก่ พระนางไม่ ได้
4 และเมื อพระราชิ นี แห่ งเชบา เจ้ าของพระองค์ ผู้ ทรงพอพระ
ทรงเห็ น พระสติ ปั ญญาทั- งสิ- น ทัยในพระองค์ และทรงแต่ งตั- ง
ของซาโลมอน และพระราชวังที พระองค์ ไว้ บนบั ลลั งก์ แห่ งอิ ส-

10

(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 เพราะพระเยโฮวาห์ ทรง ทาน ดังนั- น พระนางก็เสด็จกลับ
รั ก อิ ส ราเอลเป็ นนิ ต ย์ พระองค์ ไปยังแผ่ นดินของพระนางพร้ อม
จึ ง ทรงแต่ ง ตั- งให้ พระองค์ เ ป็ น กับข้ าราชการของพระนาง
กษั ตริ ย์ เพื อว่ าพระองค์ จะทรง
ทรัพย์สมบัติและ
อํา นวยความยุ ติ ธรรมและความ
ความเจริ ญรุ่ งเรื อง
เทียงธรรม"
ของซาโลมอน
10 แล้ วพระนางก็ ถ วายทองคํา 14 นํา- หนั ก ของทองคํา ที นํา มา
หนึ งร้ อยยี สิบตะลันต์แด่ กษั ตริย์ ส่ ง ซาโลมอนในปี หนึ งนั- นเป็ น
ทั- งเครื องเทศเป็ นจํา นวนมาก ทองคําหกร้ อยหกสิบหกตะลันต์
และเพชรพลอยต่ างๆ ไม่ มี 15 นอกเหนื อ จากทองคํา ซึ งมา
เครื องเทศมามากมายดั งนี- อี ก จากพ่ อค้ า และจากการค้ าของ
ดั ง ที พระราชิ นี แห่ งเชบาถวาย พวกพ่ อค้ า และจากกษั ตริ ย์ท- ั ง
แด่ กษัตริย์ซาโลมอน
ปวงของประเทศอาระเบี ย และ
11 ยิ งกว่ านั- นอีก กองกําปั นของ จากบรรดาเจ้ าเมืองแห่ งแผ่ นดิน
ฮี รามซึ งได้ นาํ ทองคํามาจากโอ- 16 กษั ต ริ ย์ ซาโลมอนทรงสร้ าง
ฟี ร์ ได้ นาํ ไม้ จั นทน์ แดงและ โล่ ใหญ่ สองร้ อยอั นด้ วยทองคํา
เพชรพลอยต่ างๆจํา นวนมาก ทุ บ โล่ อันหนึ งใช้ ทองคําหกร้ อย
หลายมาจากโอฟี ร์
เชเขล
12 และกษั ตริ ย์ทรงใช้ ไม้ จั นทน์ 17 และพระองค์ ทรงสร้ างโล่
แดงทํา เสาพระนิ เ วศแห่ งพระ สามร้ อยอั นด้ วยทองคํา ทุ บ โล่
เยโฮวาห์ และสําหรับพระราชวัง อันหนึ งใช้ ทองคําสามมาเน และ
ของกษั ตริ ย์ และทํา พิ ณเขาคู่ กษั ตริ ย์ทรงเก็บโล่ ไว้ ในพระตําและพิณใหญ่ สาํ หรับนักร้ อง จน หนักพนาเลบานอน
ทุ กวั นนี- ก็ไม่ เคยมี ไม้ จั นทน์ แดง 18 กษั ตริ ย์ ทรงกระทําพระที นั ง
มาหรือเห็นอย่ างนี- อีก
งาช้ างขนาดใหญ่ ด้วย และทรงบุ
13 กษั ต ริ ย์ ซ าโลมอนทรงพระ ด้ วยทองคําอย่ างงามทีสุด
ราชทานทุ กอย่ างแก่ พระราชิ นี 19 พระที นั งนั- นมี บั น ไดหกขั- น
แห่ งเชบา ตามที พระนางมีพระ พนั กหลั งของพระที นั งนั- นกลม
ประสงค์ นอกจากสิ งที พระราช ข้ างบน และสองข้ างพระทีนั งมี
ทานมาจากความอุ ด มสมบู ร ณ์ ที วางพระหั ตถ์ มี สิ งโตสองตั ว
ของกษัตริย์แล้ ว สิ งใดๆทีพระ ยืนอยู่ ข้างๆทีวางพระหั ตถ์
นางทู ลขอ ซาโลมอนก็พระราช 20 มี สิงโตอีกสิ บสองตัวยื นอยู่ ที
(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- นบั นไดทั- งสองข้ าง และพลม้ า พระองค์ทรงมีรถรบ
เขาไม่ เคยทํา ในราชอาณาจั ก ร หนึ งพั นสี ร้ อยคั น และพลม้ า
ใดๆเหมือนอย่ างนีหนึ งหมื นสองพั นคน ซึ งพระ
21 ภาชนะทั- งสิ- นสํา หรั บเครื อง องค์ ทรงให้ ประจํา อยู่ ที หั วเมื อง
ดื มของกษัตริย์ซาโลมอนทําด้ วย รถรบ และอยู่ กับกษัตริย์ในกรุง
ทองคํา และภาชนะทั- งสิ- นของ เยรูซาเล็ม
พระตํา หนั ก พนาเลบานอนทํา 27 และกษั ต ริ ย์ ท รงกระทํา ให้
ด้ วยทองคํา บริ สุ ทธิV ไม่ มี ที ทาํ
เงินนั- นเป็ นของสามัญในกรุงเยด้ วยเงิ นเลย เงิ นนั- นถื อว่ าเป็ น รู ซาเล็มเหมื อนก้ อนหิ น และ
ของไม่ มี ค่าอะไรในสมั ยของซา- ทรงกระทํา ให้ มี สนสี ดาร์ ม าก
โลมอน
มายเหมื อ นไม้ มะเดื อแห่ งหุ บ
22 เพราะว่ ากษั ตริย์มีกองกําปั น เขา
เมืองทารชิ ช เดินทะเลพร้ อมกับ 28 ม้ าอั นเป็ นสิ นค้ าเข้ าของซากองกําปั นของฮีราม กองกําปั น โลมอนมาจากอียิปต์ พร้ อมด้ วย
เมื องทารชิ ชนําทองคํา เงิ น งา เส้ นด้ ายสํา หรั บผ้ าป่ าน และ
ช้ าง ลิง และนกยูงมาสามปี ต่ อ บรรดาพ่ อค้ าของกษัตริย์รั บเส้ น
ครั- ง
ด้ ายสํา หรั บผ้ าป่ านนั- นมาตาม
23 ดั งนี- แหละ กษั ตริ ย์ ซาโล- ราคา
มอนจึ งได้ เปรี ยบกว่ าบรรดา 29 จะนํา รถรบคั น หนึ งเข้ ามา
กษัตริย์อื นๆแห่ งแผ่ นดินโลกใน จากอียิปต์ได้ ในราคาหกร้ อยเชเรื องสมบัติและสติปัญญา
เขลเงิ น ม้ าตั วหนึ งหนึ งร้ อยห้ า
24 และทั วทั- งโลกก็แสวงหาที จะ สิ บ ดั งนั- นโดยทางพวกพ่ อค้ า
เข้ าเฝ้ าซาโลมอน เพื อจะฟั งพระ เขาก็ส่งออกไปยั งบรรดากษั ตริย์
สติ ปั ญญาซึ งพระเจ้ าพระราช ทั- งปวงของคนฮิ ตไทต์ และ
ทานไว้ ในใจของท่าน
บรรดากษัตริย์ของซีเรีย
25 ทุ กคนก็นาํ เครื องบรรณาการ
มเหสีท! งั หลายของซาโลมอน
ของเขามา เป็ นเครื องทํา ด้ วย
ไหว้รูปเคารพ
เงิ น
เครื องทําด้ วยทองคํา
แต่ กษั ตริ ย์ ซาโลมอน
เครื องแต่ งกาย เครื องอาวุ ธ
ท รง รั ก ห ญิ งต่ าง ด้ าว
เครื องเทศ ม้ า และล่ อ ตามจํา- หลายคน นอกจากธิดาของฟานวนกําหนดทุ กๆปี
โรห์ มีหญิงคนโมอับ คนอัมโมน
26 ซาโลมอนทรงสะสมรถรบ คนเอโดม คนไซดอน และคน

11

(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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E พงศ์กษัตริย์ EE
ฮิตไทต์
กระทํามาแล้ วนั- น
2เป็ นของประชาชาติ ซึ งพระเย- 7แล้ วซาโลมอนได้ ทรงสร้ างปู โฮวาห์ ตรั ส กั บ คนอิ ส ราเอลว่ า ชนี ยสถานสู งสํา หรั บพระเคโมช
"เจ้ าทั- งหลายอย่ าเข้ าไปแต่ งงาน สิ งที น่ าสะอิ ดสะเอี ยนของโมอั บ
กับเขาทั- งหลาย หรืออย่ าเข้ ามา ในภูเขาที อยู่ หน้ ากรุ งเยรู ซาเล็ม
แต่ งงานกับเจ้ า เพราะเขาจะหั น และสําหรั บพระโมเลค สิ งที น่ า
จิ ตใจของเจ้ าไปตามพระของเขา สะอิดสะเอียนของคนอัมโมน
เป็ นแน่ " ซาโลมอนทรงติ ดพั น 8และพระองค์ จึ งทรงกระทํา ดั ง
กับคนเหล่ านี- ด้วยความรัก
นั- นเพื อมเหสี ต่ า งด้ าวของพระ
3พระองค์ ทรงมี ม เหสี เจ็ ด ร้ อย องค์ ท- ั งสิ- น ผู้ ที ได้ เผาเครื อง
คื อเจ้ าหญิ ง และนางห้ ามสาม หอมและถวายเครื องสั ต วบู ช า
ร้ อย และบรรดามเหสี ของพระ แก่ บรรดาพระของเขา
องค์ ก ็ ท รงหั น พระทั ยของพระ
พระเจ้าทรงพระพิโรธ
องค์ไปเสีย
และลงโทษซาโลมอน
4เพราะอยู่ มาเมื อซาโลมอนทรง 9พระเยโฮวาห์ ท รงกริ- วต่ อซาพระชราแล้ ว มเหสีของพระองค์ โลมอน เพราะพระทัยของท่ าน
ได้ หันพระทัยของพระองค์ให้ ไป ได้ หั น ไปเสี ยจากพระเยโฮวาห์
ตามพระอื น และพระทั ยของ พระเจ้ าแห่ งอิ สราเอล ผู้ ได้ ทรง
พระองค์ ห าได้ บริ สุ ท ธิV ต่ อ พระ ปรากฏแก่ ท่านสองครั- งแล้ ว
เยโฮวาห์ พระเจ้ าของพระองค์ 10 และได้ ทรงบั ญชาท่ านเกี ยว
ดังพระทัยของดาวิดราชบิดาของ กั บเรื องนี- ว่ า ท่ านไม่ ควรไปติ ด
พระองค์ไม่
ตามพระอื น แต่ ท่ านมิ ได้ รั กษา
5 เพราะซาโลมอนทรงดํา เนิ น พระบัญชาของพระเยโฮวาห์
ตามพระอั ชโทเรท พระแม่ เจ้ า 11 เพราะฉะนั- นพระเยโฮวาห์
ของคนไซดอน และตามพระ ตรัสกับซาโลมอนว่ า "เนื องด้ วย
มิ ล โคมสิ งที น่ าสะอิ ด สะเอี ยน เจ้ าได้ กระทําเช่ นนี- และเจ้ ามิได้
ของคนอัมโมน
รั กษาพั นธสั ญญาของเรา และ
6ซาโลมอนจึ งทรงกระทํา ชั วใน กฎเกณฑ์ของเรา ซึ งเราได้ บัญสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ชาเจ้ าไว้ เราจะฉีกอาณาจักรเสีย
และมิ ได้ ทรงติ ดตามพระเยโฮ- จากเจ้ าเป็ นแน่ และให้ แก่ ข้ า
วาห์ อย่ างเต็มกํา ลั ง ดั งดาวิ ด ราชการของเจ้ า
ราชบิ ดาของพระองค์ ได้ ทรง 12 กระนั- นก็ดีเพราะเห็นแก่ ดา(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
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วิ ดบิ ดาของเจ้ าเราจะไม่ ก ระทํา เสบียงอาหาร และประทานทีดิน
ในวันเวลาของเจ้ า แต่ เราจะฉี ก ให้ เขาด้ วย
ออกจากมือบุตรชายของเจ้ า
19 และฮาดั ด เป็ นที โปรดปราน
13 อย่ างไรก็ดี เราจะไม่ ฉีกเสี ย ยิ งในสายตาของฟาโรห์ ฟาโรห์
หมดอาณาจั กร แต่ เราจะให้ จึ ง ประทานน้ องสาวของมเหสี
ตระกู ลหนึ งแก่ บุ ตรชายของเจ้ า ของท่านเอง คือขนิษฐาของพระ
เพื อเห็นแก่ ดาวิ ดผู้ รับใช้ ของเรา ราชิ นีทาเปเนสให้ เป็ นภรรยาเขา
และเพื อเห็นแก่ เยรูซาเล็มซึ งเรา 20 และขนิ ษฐาของทาเปเนสก็
ได้ เลือกไว้ "
ประสู ติ เกนู บั ทให้ ท่ านเป็ นบุ ตร
14 พระเยโฮวาห์ ทรงให้ ปฏิปักษ์ ชาย ผู้ ซึ งทาเปเนสให้ หย่ านมใน
เกิดขึ- นต่ อสู้ ซาโลมอน คือฮาดัด วังของฟาโรห์ และเกนู บัทอยู่ ใน
คนเอโดม ท่ านเป็ นเชื- อสาย วั ง ของฟาโรห์ ในหมู่ ราชโอรส
ราชวงศ์แห่ งเอโดม
ของฟาโรห์
15 เพราะอยู่ มาเมื อดาวิ ดอยู่ ใน 21 แต่ เมื อฮาดัดอยู่ ในอี ยิปต์ ได้
เอโดมและโยอาบผู้ บั ญชาการ ยิ นว่ า ดาวิ ดได้ ล่ วงลั บไปอยู่ กั บ
กองทั พได้ ขึ- นไปฝั ง ผู้ ที ถู กฆ่ า บรรพบุ รุษของพระองค์แล้ วและ
หลังจากเขาได้ ฆ่าผู้ ชายทุ กคนใน โยอาบผู้ บั ญชาการกองทัพก็ส- ิ น
เอโดมเสีย
ชี วิตแล้ ว ฮาดั ดจึ งทู ลฟาโรห์ ว่า
16 (เพราะโยอาบและคนอิสรา- "ขอข้ าพระองค์ทูลลาเพื อข้ าพระ
เอลทั- งสิ- นยั งอยู่ ที นั นหกเดื อน องค์ จ ะกลั บไปยั ง ประเทศของ
จนกว่ าเขาได้ ฆ่ าผู้ ชายทุ กคนใน ข้ าพระองค์เอง"
เอโดม)
22 แต่ ฟาโรห์ ตรั สกั บท่ านว่ า
17 ฮาดัดได้ หนีไปอียิปต์ พร้ อม "ท่านอยู่ กับเราขาดสิ งใดหรือ ดู
กั บ คนเอโดมบางคนผู้ เป็ นข้ า เถิด ท่านจึงเสาะหาทีจะกลับไป
ราชการของบิ ดาของท่ าน ครั- ง ยังประเทศของท่าน" และท่านก็
นั- นฮาดัดยังเป็ นเด็กเล็กๆอยู่
ทู ลพระองค์ ว่ า "ไม่ ขาดสิ งใด
18 เขาทั- งหลายยกออกจากมี - พระเจ้ าข้ า แต่ ขอให้ ข้าพระองค์
เดี ยนมายั งปาราน และพาคน ไปเถิด"
จากปารานมากั บเขาและมาถึ ง 23 พระเจ้ าได้ ทรงให้ ปฏิ ปั กษ์
อี ยิ ปต์ เฝ้ าฟาโรห์ กษั ตริ ย์แห่ ง เกิ ดขึ- นต่ อสู้ ท่ านอี กคนหนึ งคื อ
อียิปต์ ผู้ ประทานเรือนหลังหนึ ง เรโซนบุตรชายของเอลียาดา ผู้ ที
แก่ เขา และกําหนดให้ ได้ รับปั น หนี ไปจากฮาดั ดเอเซอร์ กษั ตริ ย์
(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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แห่ งโศบาห์ เจ้ านายของตน
เยโรโบอั มออกไปจากกรุ งเยรู 24 เมื อดาวิ ดเข่ นฆ่ าชาวโศบาห์ ซาเล็ม อาหิ ยาห์ ผ้ ู พยากรณ์ชาว
เขาก็รวบรวมผู้ คนให้ อยู่ กั บเขา ชี โลห์ ได้ พบท่ านที กลางทาง
กลายเป็ นหั วหน้ าของกองปล้ น อาหิ ยาห์ ส วมเสื- อใหม่ ตั วหนึ ง
และเขาทั- งหลายก็ ไ ปยั ง เมื อ ง และคนทั- งสองก็อยู่ ลาํ พั งในทุ่ ง
ดามั สกั สอาศั ยอยู่ ที นั น และ นา
ครอบครองเมืองดามัสกัส
30 แล้ วอาหิ ยาห์ ก ็จั บเสื- อใหม่ ที
25 ท่ านเป็ นปฏิปักษ์ ของอิ สรา- สวมอยู่ ฉีกออกเป็ นสิบสองชิ- น
เอลตลอดวั นเวลาของซาโลมอน 31 และท่านพู ดกั บเยโรโบอั มว่ า
นอกจากเหตุ ร้ ายที ฮาดั ดได้ "ท่านจงเอาไปสิบชิ- น เพราะพระ
กระทํา และท่ านเกลี ยดชั งอิ ส- เยโฮวาห์ พระเจ้ าแห่ ง อิ ส ราเอล
ราเอล และได้ ปกครองอยู่ เหนือ ตรั สดั งนี- ว่ า `ดู เถิ ด เราจะฉี ก
ซีเรีย
อาณาจั กรจากมื อของซาโลมอน
การเลื%อนตําแหน่ง
และจะให้ เจ้ าสิบตระกู ล
32 (แต่ เขาจะมี ตระกู ลหนึ งเพื อ
ของเยโรโบอัม
26 เยโรโบอัมบุตรชายเนบัท คน เห็นแก่ ดาวิ ดผู้ รับใช้ ของเราและ
เอฟราอิ ม ชาวเมื องเศเรดาห์ เพื อเห็ นแก่ เ ยรู ซาเล็ มเมื อ งซึ ง
ข้ าราชการคนหนึ งของซาโลมอน เราเลื อ กจากท่ า มกลางตระกู ล
มารดาชื อเศรุ วาห์ เป็ นหญิ งม่ าย ทั-งปวงของอิสราเอล)
33 เพราะเขาทั-งหลายได้ ทอดทิ-ง
ได้ ยกมือขึ- นต่ อสู้ กษัตริย์ด้วย
27 ต่ อไปนี- เป็ นสาเหตุ ที ท่ านยก เรา และได้ นมัสการพระอัชโทมื อขึ- นต่ อสู้ กษั ตริ ย์ คื อซาโล- เรท พระแม่ เจ้ าของชาวไซดอน
มอนทรงสร้ างป้ อมมิ ลโล และ เคโมชพระของโมอั บ และมิ ลอุ ด ช่ องกํา แพงนครของดาวิ ด โคมพระของคนอั มโมน และมิ
ได้ ดาํ เนินในทางของเรา เพื อจะ
ราชบิดาของพระองค์
28 เยโรโบอั มเป็ นทแกล้ วทหาร กระทํา สิ งที ถู กต้ องในสายตา
เมื อซาโลมอนทรงเห็ น ว่ าชาย ของเรา และรักษากฎเกณฑ์ของ
หนุ่ มคนนั- นเป็ นคนขยั น พระ เรา และคําตัดสินของเรา อย่ าง
องค์ จึ ง ให้ ท่ า นดู แลเหนื อ แรง กั บดาวิ ดบิ ดาของเขาได้ ก ระทํา
งานเกณฑ์ ท- ั งสิ- นของวงศ์ วาน นั- น
34 ถึ งกระนั- นก็ดี เราจะไม่ เอา
โยเซฟ
29 และอยู่ มาในคราวนั- นเมื อ อาณาจั ก รทั- งหมดออกจากมื อ
(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 แต่ เราจะกระทํา ให้ เขา 39 ด้ วยเหตุ นี- เราจะให้ ความ
เป็ นผู้ ครอบครองอยู่ ตลอดวั น ทุ กข์ใจแก่ เชื- อสายของดาวิด แต่
เวลาแห่ งชี วิตของเขา เพราะเห็น ไม่ เป็ นนิตย์'"
แก่ ดาวิ ดผู้ รั บใช้ ของเราผู้ ซึ งเรา 40 ฉะนั- น ซาโลมอนจึ งทรงหา
ได้ เลื อกไว้ เพราะเขาได้ รั กษา ช่ องจะประหารเยโรโบอั ม เสี ย
บั ญญั ติ ของเราและกฎเกณฑ์ แต่ เยโรโบอั มได้ ลุกขึ- นหนี เข้ าไป
ของเรา
ในอี ยิ ปต์ ไปยั งชิ ชั กกษั ตริ ย์
35 แต่ เ ราจะเอาอาณาจั กรออก อี ยิ ปต์ และอยู่ ในอี ยิ ปต์ จนถึ ง
จากมื อบุ ตรชายของเขา และจะ ซาโลมอนสิ- นพระชนม์
มอบให้ เจ้ าสิบตระกู ล
ซาโลมอนสิ! นพระชนม์
36 เรายั ง จะให้ ตระกู ล หนึ งแก่ 41 ส่ วนพระราชกิ จนอกนั- นของ
บุตรชายของเขา เพื อดาวิดผู้ รับ ซาโลมอน และบรรดาสิ งซึ ง
ใช้ ของเราจะมี ประที ปดวงหนึ ง พระองค์ ทรงกระทํา และพระ
ต่ อหน้ าเราในกรุ งเยรู ซาเล็ ม สติปัญญาของพระองค์ มิได้ บันเสมอ
เป็ นเมืองซึ งเราได้ ทึกไว้ ในหนั งสื อพระราชกิ จของ
เลื อ กเพื อประดิ ษฐานนามของ ซาโลมอนหรือ
เราไว้ ทีนั น
42 และเวลาที ซาโลมอนทรง
37 เราจะเอาตั วเจ้ า และเจ้ าจะ ครอบครองในเยรู ซาเล็ มเหนื อ
ปกครองให้ กว้ างขวางตามชอบ อิสราเอลทั-งสิ- นนั- น เป็ นสี สิบปี
ใจของเจ้ าและเจ้ าจะเป็ นกษัตริ ย์ 43 และซาโลมอนก็ล่ วงหลั บไป
เหนืออิสราเอล
อยู่ กั บบรรพบุ รุ ษของพระองค์
38 และจะเป็ นดั งนี- ว่ าถ้ าเจ้ าเชื อ และเขาฝังพระศพพระองค์ ไว้ ใน
ฟั งทุ กสิ งทีเราบัญชาแก่ เจ้ า และ นครของดาวิ ดราชบิ ดาของพระ
จะดําเนิ นในทางทั-งหลายของเรา องค์ และเรโหโบอั มราชโอรส
และกระทํา สิ งที ถู ก ต้ องในสาย ของพระองค์กข็ - ึ นครองแทน
ตาของเรา โดยรั กษากฎเกณฑ์
ความโง่ เขลาของ
ของเรา และบั ญญั ติ ของเราดั ง
เรโหโบอัมคนหนุ ่ ม
ดาวิ ดผู้ รั บใช้ ของเราได้ กระทํา
เรโห โบอั มไ ด้ ไ ปยั ง
เราจะอยู่ กับเจ้ า และจะสร้ างเจ้ า
เมืองเชเคม เพราะอิสให้ เป็ นราชวงศ์ ที มั นคง ดั งที ราเอลทั-งปวงได้ มายั งเชเคมเพื อ
เราได้ สร้ างเพื อดาวิ ด มาแล้ ว จะตั- งท่านให้ เป็ นกษัตริย์
และเราจะให้ อิสราเอลแก่ เจ้ า
2และอยู่ มาเมื อเยโรโบอั มบุ ตร

12

(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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E พงศ์กษัตริย์ EG
ชายเนบั ทได้ ยินเรื องนั- น เพราะ พวกเขา และตรั สตอบคํา ดี แก่
ท่ านยั งอยู่ ในอี ยิปต์ (ที ซึ งท่ าน พวกเขา เขาทั- งหลายก็จะเป็ น
หนี ไ ปจากพระพั ก ตร์ ก ษั ต ริ ย์ ผู้ รับใช้ ของพระองค์เป็ นนิตย์"
ซาโลมอน เยโรโบอั มอาศั ยอยู่ 8 แต่ พระองค์ ทรงทอดทิ- งคํา
ในอียิปต์)
ปรึ ก ษาซึ งผู้ เฒ่ า ถวายนั- นเสี ย
3 เขาทั- งหลายก็ ใ ช้ คนไปเรี ยก และไปปรึ ก ษากั บคนหนุ่ มซึ ง
ท่ าน เยโรโบอั มกั บชุ มนุ มชน เติ บโตขึ- นมาพร้ อมกั บพระองค์
อิสราเอลทั-งหมดได้ มาทู ลเรโห- และอยู่ งานประจําพระองค์
โบอัมว่ า
9 และพระองค์ ต รั ส กั บเขาทั- ง
4"พระราชบิ ดาของพระองค์ ได้ หลายว่ า "ท่ านจะแนะนํา เรา
กระทํา ให้ แอกของข้ าพระองค์ อย่ างไร เพื อพวกเราจะตอบ
หนั กนั ก เพราะฉะนั- นบั ดนี- ขอ ประชาชนนี- ผู้ ที ทู ลเราว่ า `ขอ
ทรงผ่ อนการปรนนิ บั ติ อย่ าง ทรงผ่ อนแอกซึ งพระราชบิ ด า
ทุ กข์ หนั กของพระราชบิ ดาของ ของพระองค์ วางอยู่ เหนื อข้ า
พระองค์ และแอกอั นหนั กของ พระองค์ท- ังหลายให้ เบาลง'"
พระองค์ เ หนื อ ข้ าพระองค์ ท- ั ง 10 และคนหนุ่ มเหล่ า นั- นผู้ ได้
หลายให้ เบาลงเสี ย และข้ าพระ เติ บโตมาพร้ อมกั บพระองค์ ทู ล
องค์ ท- ั งหลายจะปรนนิ บั ติ พระ พระองค์ว่า "พระองค์จงตรัสดัง
องค์"
นี- แก่ ประชาชนนี- ผู้ ทูลพระองค์
5พระองค์ ตรั สกั บเขาว่ า "จง ว่ า `พระราชบิดาของพระองค์ได้
กลับไปเสียสักสามวัน แล้ วจึงมา กระทํา ให้ แอกของข้ าพระองค์
หาเราอีก" ประชาชนจึงกลับไป
ทั- งหลายหนั ก แต่ ขอพระองค์
6 แล้ วกษั ต ริ ย์ เ รโหโบอั ม ก็ ทรง ทรงผ่ อ นแก่ ข้ าพระองค์ ใ ห้ เบา
ปรึ กษากั บบรรดาผู้ เฒ่ า ผู้ อยู่ ลง' นั- น พระองค์จงตรัสแก่ เขา
งานประจํา ซาโลมอนราชบิ ดา ทั-งหลายอย่ างนี- ว่า `นิ- วก้ อยของ
ของพระองค์ ขณะเมื อพระองค์ เราก็ ห นากว่ า เอวแห่ งราชบิ ด า
ยั งทรงพระชนม์ อยู่ ว่า "ท่ านทั- ง ของเรา
หลายจะแนะนําเราให้ ตอบประ- 11 ที พระราชบิ ด าของเราวาง
ชาชนนี- อย่ างไร"
แอกหนั ก บนท่ า นทั- งหลายก็ ดี
7 เขาทั- งหลายทู ลพระองค์ ว่ า แล้ ว เราจะเพิ มให้ แก่ แอกของ
"ถ้ าพระองค์ จะทรงเป็ นผู้ รั บใช้ ท่ านทั- งหลายอี ก พระราชบิ ดา
ประชาชนนี- ในวั น นี- และรั บใช้ ของเราตี สอนท่ านทั- งหลายด้ วย
(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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ไม้ เรียว แต่ เราจะตีสอนท่ านทั-ง ทั- งหลายไม่ มี ส่ วนมรดกในบุ ตร
หลายด้ วยแส้ แมลงป่ อง'"
ชายของเจสซี โอ อิสราเอลเอ๋ย
12 เยโรโบอั ม กั บประชาชนทั- ง กลับไปเต็นท์ของตนเถิด ข้ าแต่
ปวงจึ ง เข้ ามาเฝ้ าเรโหโบอั มใน ดาวิ ด จงดู แลราชวงศ์ ของพระ
วั นที สาม ดั งที กษั ตริ ย์รั บสั งว่ า องค์ เองเถิ ด" อิ สราเอลจึ งจาก
"จงมาหาเราอีกในวันทีสาม"
ไปยังเต็นท์ของเขาทั-งหลาย
13 และกษั ต ริ ย์ ตรั สตอบประ- 17 แต่ เ รโหโบอั ม ทรงปกครอง
ชาชนอย่ างดุดัน ทรงทอดทิ-งคํา เหนือประชาชนอิสราเอล ผู้ อาปรึกษาซึ งผู้ เฒ่ าได้ ถวายนั- นเสีย
ศัยอยู่ ในหั วเมืองของยูดาห์
14 และตรั สกั บเขาทั- งหลายตาม 18 แล้ วกษั ต ริ ย์ เ รโหโบอั ม ทรง
คํา ปรึ ก ษาของพวกคนหนุ่ มว่ า ใช้ อาโดรั มนายงานเหนื อแรง
"พระราชบิดาของเราทําแอกของ งานเกณฑ์ ไป และอิ สราเอลทั- ง
ท่ านทั- งหลายให้ หนั ก แต่ เราจะ ปวงก็ เ อาหิ น ขว้ างท่ า นถึ ง ตาย
เพิ มให้ แก่ แอกของท่านทั-งหลาย แล้ วกษั ตริ ย์ เรโหโบอั มก็ทรงรี บ
อี ก พระราชบิ ดาของเราตี สอน ขึ- นรถรบของพระองค์ ทรงหนี
ท่ านทั- งหลายด้ วยไม้ เรี ยว แต่ ไปยังกรุงเยรูซาเล็ม
เราจะตี สอนท่ านทั- งหลายด้ วย 19 อิ สราเอลกบฏต่ อราชวงศ์
แส้ แมลงป่ อง"
ของดาวิดจนทุ กวันนี15 กษัตริ ย์จึ งมิ ได้ ฟังเสี ยงประ- 20 และอยู่ มาเมื ออิ สราเอลทั- ง
ชาชนเพราะเหตุ ก ารณ์ น- ั นเป็ น ปวงได้ ยิ นว่ าเยโรโบอั ม ได้ กลั บ
มาแต่ พระเยโฮวาห์ เพื อพระ มาแล้ ว เขาก็ใช้ ให้ ไปเชิ ญท่ าน
องค์ จ ะทรงกระทํา ให้ พระวจนะ มายังทีประชุ ม แล้ วก็ต- ั งท่านให้
ของพระองค์ ได้ สาํ เร็จ ซึ งพระ เป็ นกษั ต ริ ย์ เหนื อ อิ สราเอลทั- ง
เยโฮวาห์ ต รั ส โดยอาหิ ยาห์ ช าว ปวง ไม่ มี ผ้ ู ใดติ ดตามราชวงศ์
ชี โลห์ แก่ เยโรโบอั มบุ ตรชายเน- ของดาวิ ด เว้ นแต่ ตระกู ลยู ดาห์
บัท
เท่านั- น
อาณาจักรอิ สราเอลได้แยกกัน 21 เมื อเรโหโบอั มมายั งกรุ งเย16 และเมื ออิ สราเอลทั- งปวง รู ซาเล็มแล้ ว พระองค์ ได้ เรี ยก
เห็นว่ า กษั ตริ ย์มิ ได้ ทรงฟั งเขา ประชุ ม วงศ์ วานยู ด าห์ ท- ั งหมด
ทั-งหลาย ประชาชนก็ทูลตอบ และตระกู ลเบนยามิ น เป็ นนั ก
กษัตริย์ว่า "ข้ าพระองค์ท- ังหลาย รบที คั ดเลือกแล้ วหนึ งแสนแปด
มีส่วนอะไรในดาวิด ข้ าพระองค์ หมื นคน เพื อจะสู้ รบกับวงศ์วาน
(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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อิ สราเอล เพื อจะเอาราชอาณา แล้ วจิ ตใจของชนชาติ เหล่ านี- จะ
จักรคืนมาให้ แก่ เรโหโบอัมโอรส หั นกลั บไปยั งเจ้ านายของเขาทั- ง
ของซาโลมอน
หลาย คื อหั นไปยั งเรโหโบอั ม
22 แต่ พระวจนะของพระเจ้ ามา กษั ตริ ย์ แห่ งยู ดาห์ และเขาทั- ง
ยังเชไมอาห์ คนของพระเจ้ าว่ า
หลายจะฆ่ าเราเสี ย และกลั บไป
23 "จงไปทู ลเรโหโบอั มโอรส ยังเรโหโบอัมกษัตริย์แห่ งยูดาห์ "
ของซาโลมอนกษัตริย์แห่ งยูดาห์ 28 ดั งนั- นกษั ตริ ย์จึ งทรงปรึ กษา
และบอกแก่ วงศ์ วานทั- ง สิ- นของ และได้ ทรงสร้ างลู ก วั วสองตั ว
ยูดาห์ และของเบนยามิน และ ด้ วยทองคํา และพระองค์ ตรั ส
แก่ ประชาชนทีเหลืออยู่ ว่า
แก่ ประชาชนว่ า "ทีท่านทั-งหลาย
24 `พระเยโฮวาห์ ตรั ส ดั ง นี- ว่ า ขึ- นไปยั งกรุ งเยรู ซาเล็ม นานพอ
เจ้ าอย่ าขึ- นไปสู้ รบกั บประชาชน อยู่ แล้ ว โอ อิสราเอลเอ๋ย จงดู
อิ สราเอลญาติ พี น้ องของเจ้ าเลย พระของท่าน ดูเถิด พระองค์ผ้ ู
จงกลั บไปยั งบ้ านของตนทุ กคน ทรงนํา ท่ า นทั- งหลายออกจาก
เถิด เพราะสิ งนี- เป็ นมาจากเรา'" ประเทศอียิปต์"
เหตุ ฉะนี- เขาจึ งเชื อฟั งพระวจนะ 29 และพระองค์ก ็ประดิ ษฐานไว้
ของพระเยโฮวาห์ และกลั บไป ที เบธเอลรู ปหนึ ง และอี กรู ป
บ้ านเสี ยตามพระวจนะของพระ หนึ งทรงประดิ ษฐานไว้ ในเมื อง
เยโฮวาห์
ดาน
เยโรโบอัมนําคนอิ สราเอล
30 และสิ งนี- กลายเป็ นความบาป
เพราะว่ า ประชาชนได้ ไปนมั สให้ไหว้รูปเคารพ
25 แล้ วเยโรโบอั มก็ ส ร้ างเมื อ ง การรูปหนึ ง คือทีเมืองดาน
เชเคมในถิ นเทื อกเขาเอฟราอิ ม 31 แล้ วพระองค์ ได้ ทรงสร้ างนิ ทรง
และอาศัยอยู่ ทีนั น และพระองค์ เวศที ปู ชนี ยสถานสู ง
ก็ออกไปจากทีนั น ไปสร้ างเมือง กําหนดตั- งปุโรหิ ตจากหมู่ ประชา
ชนทั-งปวง ผู้ มิได้ เป็ นคนเลวี
เปนู เอล
26 และเยโรโบอั มรํา พึ งในใจว่ า 32 และเยโรโบอั ม ทรงกํา หนด
"คราวนี- ราชอาณาจั กรจะหั น เทศกาลเลี- ยงในวั นที สิ บห้ าของ
เดื อนที แปดเหมือนกับการเลี- ยง
กลับไปยังราชวงศ์ของดาวิด
27 ถ้ าชนชาติ เหล่ านี- ขึ- นไปถวาย ทีอยู่ ในยูดาห์ และพระองค์ทรง
เครื องสั ตวบู ชาในพระนิ เวศของ ถวายเครื องสั ตวบู ช าบนแท่ น
พระเยโฮวาห์ ที กรุ ง เยรู ซ าเล็ ม บู ชา พระองค์ ทรงกระทํา ใน
(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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เบธเอลดั งนี- แหละ คื อถวาย 3 และท่ า นก็ ใ ห้ หมายสํา คั ญใน
เครื องสั ต วบู ช าแก่ รู ป ลู ก วั ว ที วันเดียวกันนั- น กล่ าวว่ า "นี เป็ น
พระองค์ได้ ทรงสร้ างไว้ น- ั น และ หมายสํา คั ญที พระเยโฮวาห์ ได้
พระองค์ ทรงสถาปนาปุ โรหิ ตใน ตรั สว่ า `ดู เถิ ด เขาจะพั งแท่ น
เบธเอลประจํา ที ปู ชนี ยสถานสู ง บู ชาลงมา และมู ลเถ้ าซึ งอยู่
ซึ งพระองค์ทรงสร้ างไว้
บนนั- นจะถู กเทออก'"
33 พระองค์ ท รงขึ- นไปยั ง แท่ น
พระเจ้าทรงทําให้พระหัตถ์
บู ช าซึ งพระองค์ ท รงสร้ างไว้ ที กษัตริ ยเ์ ยโรโบอัมเหี% ยวแห้งไป
เบธเอลในวั น ที สิ บห้ าเดื อ นที 4และอยู่ มาเมื อกษัตริย์เยโรโบแปด ในเดื อนซึ งพระองค์ ทรง อั มทรงสดั บคํากล่ าวของคนของ
ดํา ริ เอง และพระองค์ ทรงกํา - พระเจ้ า ซึ งร้ องกล่ าวโทษแท่ น
หนดเทศกาลเลี- ยงสํา หรั บคน นั- นที เบธเอล พระองค์กเ็ หยียด
อิ สราเอล และทรงถวายเครื อง พระหั ตถ์ออกจากที แท่ น กล่ าว
บูชาบนแท่นและเผาเครื องหอม
ว่ า "จงจับเขาไว้ " และพระหั ตถ์
คําพยากรณ์ได้กล่ าวโทษ
ของพระองค์ ซึ งเหยี ยดออกต่ อ
แท่ นบู ชาของเยโรโบอัม
เขานั- นก็เหี ยวแห้ งไป พระองค์
และดู เถิ ด คนของพระ จะชั กกลับเข้ าหาตัวอีกก็ไม่ ได้
เจ้ าคนหนึ งได้ ออกมา 5แท่นบูชาก็พังลงด้ วย และมู ล
จากยูดาห์ โดยพระวจนะของพระ เถ้ าก็ร่ วงลงมาจากแท่ น ตาม
เยโฮวาห์ ไปยั งที เบธเอล เยโร- หมายสํา คั ญซึ งคนของพระเจ้ า
โบอั ม ทรงยื นอยู่ ที แท่ น เพื อจะ ได้ ให้ ไว้ โดยพระวจนะของพระ
เผาเครื องหอม
เยโฮวาห์
2 และชายคนนั- นได้ ร้ องกล่ าว 6 และกษั ต ริ ย์ ตรั ส กั บ คนของ
โทษแท่ น นั- นโดยพระวจนะของ พระเจ้ าว่ า "จงวิ งวอนขอพระ
พระเยโฮวาห์ ว่า "โอ แท่ นบู ชา กรุ ณาแห่ งพระพั กตร์ พระเยโฮแท่นบูชา พระเยโฮวาห์ ตรัสดังนี- วาห์ พระเจ้ าของท่ าน ขอจง
ว่ า `ดู เถิ ด โอรสองค์ หนึ งจะ อธิษฐานเพื อข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าจะ
ประสู ติ มาในราชวงศ์ ของดาวิ ด ชั กมือกลับเข้ าหาตัวได้ อีก" และ
ชื อโยสิยาห์ และบนเจ้ าแท่นนี- จะ คนของพระเจ้ าก็วิงวอนต่ อพระ
ฆ่ าปุ โรหิ ตแห่ งปู ชนี ยสถานสู งผู้ เยโฮวาห์ และกษั ตริ ย์ก ็ทรงชั ก
ซึ งเผาเครื องหอมบนเจ้ า และ พระหั ตถ์ กลับเข้ าหาพระองค์ ได้
เขาจะเผากระดูกคนบนเจ้ า'"
อีกและเป็ นเหมือนเดิม

13

(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 และกษั ต ริ ย์ ตรั ส กั บ คนของ
ผู พ้ ยากรณ์ของพระเจ้า
พระเจ้ าว่ า "เชิ ญมาบ้ านกั บ
ไม่ เชื% อฟั งจึ งเสียชี วิต
ข้ าพเจ้ าเถิ ด และรั บประทาน 13 เขาจึ งพูดกับบุตรชายของเขา
ด้ วยกัน ข้ าพเจ้ าจะให้ รางวั ลแก่ ว่ า "จงผูกอานลาให้ พ่อ" เขาทั-ง
ท่าน"
หลายจึ งผู กอานลาให้ เขา แล้ ว
8และคนของพระเจ้ าทู ลกษั ตริ ย์ เขาก็ข- ึ นขี
ว่ า "ถ้ าท่ านจะให้ สั กครึ งราช 14 เขาได้ ไปตามคนของพระเจ้ า
สมบัติของท่าน ข้ าพเจ้ าจะไม่ ไป และได้ พบท่ านนั งอยู่ ใต้ ต้ นโอ๊ก
กั บท่ าน และข้ าพเจ้ าจะไม่ รั บ ต้ นหนึ ง เขาจึ งพู ดกั บท่ านว่ า
ประทานขนมปั งหรื อดื มนํา- ในที "ท่ านเป็ นคนของพระเจ้ าซึ งมา
นีจากยู ดาห์ หรื อ" ท่ านก็ตอบว่ า
9 เพราะว่ าพระวจนะของพระ "ใช่ แล้ ว"
เยโฮวาห์ บั ญชาข้ าพเจ้ า ไว้ อย่ าง 15 เขาจึ งตอบท่ านว่ า "เชิ ญมา
นั- นว่ า `เจ้ าอย่ ากิ นขนมปั งหรื อ บ้ านกั บข้ าพเจ้ าเถิ ด และมารั บ
ดื มนํา- หรื อกลั บไปตามทางที ประทานอาหารบ้ าง"
เจ้ ามานั- น'"
16 ท่ านพู ดว่ า "ข้ าพเจ้ าจะกลั บ
10 ดั ง นั- นท่ านจึ งไปเสี ยอี กทาง ไปกั บท่ าน หรื อเข้ าไปพั กกั บ
หนึ ง และไม่ กลั บไปตามทางที ท่ านไม่ ได้ ข้ าพเจ้ าจะไม่ รั บ
ท่านมายังเบธเอล
ประทานอาหารหรื อ ดื มนํา- กั บ
11 มี ผ้ ู พยากรณ์แก่ คนหนึ งอา- ท่านในทีน- ี
ศั ยอยู่ ในเบธเอล และบุ ตรชาย 17 เพราะพระวจนะของพระเยของเขาก็ไ ด้ ม าบอกเขาถึ ง เรื อง โฮวาห์ ตรั สกั บข้ าพเจ้ าว่ า `เจ้ า
ราวทั- งสิ- นซึ งคนของพระเจ้ าได้ อย่ ารั บประทานอาหารหรื อดื ม
กระทําในวั นนั- นที เบธเอล ถ้ อย นํา- ทีนั น หรือกลับโดยทางทีเจ้ า
คํา ซึ งท่ า นได้ กล่ า วแก่ กษั ต ริ ย์ ได้ มา'"
เขาทั- งหลายก็ได้ เล่ าให้ บิดาของ 18 และเขาจึ งพู ดกั บท่ านว่ า
เขาฟั งด้ วย
"ข้ าพเจ้ าก็เป็ นผู้ พยากรณ์อย่ าง
12 และบิ ด าของเขาได้ ถามเขา ที ท่านเป็ นนั- นด้ วย มี ทูตสวรรค์
ว่ า "ท่ านไปทางไหน" เพราะ องค์ ห นึ งมาบอกข้ าพเจ้ าโดย
บุ ตรชายทั- งหลายของเขาได้ เห็น พระวจนะของพระเยโฮวาห์ ว่ า
ทางซึ งคนของพระเจ้ าผู้ มาจาก `จงนําเขากลั บมากั บเจ้ ายั งเรื อน
ยูดาห์ ได้ เดินไปนั- น
ของเจ้ า เพื อเขาจะได้ รั บประ(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 มนํา- '" แต่ เขา 25 และดูเถิด มีคนผ่ านไป และ
มุ สาต่ อท่าน
ได้ เห็ นศพทิ- งอยู่ ในถนน และ
19 ดังนั- นท่านจึงไปกับเขา และ สิ งโตยื นอยู่ ข้างศพนั- น เขาก็มา
ได้ รั บประทานอาหารในเรื อ น บอกกั นในเมื องที ที ผ้ ู พยากรณ์
ของเขา และได้ ดื มนําแก่ อยู่ น- ั น
20 และต่ อมาขณะที พวกเขานั ง 26 และเมื อผู้ พยากรณ์ ผ้ ู ที นํา
อยู่ ทีโต๊ะ พระวจนะของพระเย- ท่ านกลั บมาจากทางได้ ยิ นเรื อง
โฮวาห์ มายังผู้ พยากรณ์ผ้ ู ทีได้ นาํ
นั- น เขาพูดว่ า "นั นเป็ นคนของ
ท่านกลับ
พระเจ้ าผู้ ไม่ เ ชื อฟั ง พระวจนะ
21 และเขาร้ องต่ อ คนของพระ ของพระเยโฮวาห์ เพราะฉะนั- น
เจ้ าผู้ มาจากยู ดาห์ ว่ า "พระเย- พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงมอบท่ านไว้
โฮวาห์ ตรัสดังนี- ว่า `เพราะเจ้ าไม่ กั บสิ งโต ซึ งได้ ฉี กท่ านและฆ่ า
เชื อฟั งพระโอษฐ์ ของพระเยโฮ- ท่านเสีย ตามคําซึ งพระเยโฮวาห์
วาห์ และมิได้ รักษาพระบัญญัติ ตรัสกับท่าน"
ซึ งพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของเจ้ า 27 เขาจึ งพูดกับบุตรชายของเขา
บัญชาเจ้ า
ว่ า "จงผู กอานลาให้ พ่ อ" แล้ ว
22 แต่ เจ้ าได้ กลั บมาและรั บ เขาก็ผูกอานลาให้
ประทานอาหารและดื มนํา- ในที 28 เขาจึ ง ไปและพบศพนั- นทิ- ง
ซึ งพระเยโฮวาห์ ต รั ส กั บเจ้ าว่ า อยู่ ในถนน และลากับสิงโตก็ยืน
"อย่ ารั บประทานอาหารหรื อดื ม อยู่ ข้ างๆศพนั- น สิ งโตมิ ได้ กิ น
นํา- " ศพของเจ้ าจะมิ ได้ ไปถึ ง ศพนั- นหรือฉีกลานั- น
อุโมงค์ของบรรพบุรุษของเจ้ า'"
29 และผู้ พยากรณ์ ก ็ ยกศพคน
23 และอยู่ มาหลั งจากที ท่ านได้ ของพระเจ้ าและวางไว้ บนลา นํา
รั บ ประทานอาหารและดื มนํากลั บมายั งเมื อ งของผู้ พยากรณ์
แล้ ว เขาก็ผู กอานลาให้ ผ้ ู พยา- แก่ เพื อไว้ ทุ กข์ ให้ และฝั งท่ าน
กรณ์ผ้ ู ซึ งเขาได้ พากลับมา
เสีย
24 และเมื อท่านไป สิงโตก็ออก 30 และเขาวางศพนั- นในทีฝังศพ
มาพบท่ า นที ถนนและฆ่ าท่ า น ของตนเอง และเขาทั-งหลายก็ไว้
เสี ย และศพของท่านก็ถูกทิ-งไว้ ทุ กข์ให้ กล่ าวว่ า "อนิจจา พี น้อง
ในถนน และลาตั วนั- นก็ยื นอยู่ เอ๋ย"
ข้ างๆศพนั- น สิงโตก็ยืนอยู่ ข้างๆ 31 ต่ อมา เมื อได้ ฝังท่านไว้ แล้ ว
ศพด้ วย
เขาจึ งพู ดกั บบุ ตรชายของตนว่ า
(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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E พงศ์กษัตริย์ EH, EM
"เมื อเราตาย จงฝังเราไว้ ในทีฝัง มเหสี ของเยโรโบอั ม และจงไป
ศพซึ งฝั ง คนของพระเจ้ าไว้ นั- น ยังชี โลห์ ดูเถิด อาหิ ยาห์ ผ้ ู พยาจงวางกระดูกของเราไว้ ข้างกระ- กรณ์อยู่ ที นั น ผู้ ได้ กล่ าวเรื อง
ดูกของท่าน
ฉันว่ าฉั นจะได้ เป็ นกษั ตริ ย์เหนือ
32 เพราะว่ าคํา พู ด ซึ งท่ า นได้ ชนชาติน- ี
ร้ องโดยพระวจนะของพระเย- 3เธอจงเอาขนมปั งสิบก้ อน และ
โฮวาห์ กล่ าวโทษแท่ นบู ชาใน ขนมหวานบ้ างและนํา- ผึ- งไหหนึ ง
เบธเอล และต่ อบรรดานิ เวศ ไปหาท่ าน ท่ านจะบอกเธอว่ า
แห่ งปู ชนี ยสถานสู งซึ งอยู่ ในหั ว อะไรจะเกิดขึ- นกับเด็กนั- น"
เมืองสะมาเรีย จะสําเร็จเป็ นแน่ " 4มเหสี ของเยโรโบอั ม ก็ก ระทํา
เยโรโบอัมได้รบั คําตักเตื อน
ดังนั- น พระนางลุกขึ- น เสด็จไป
แล้ว แต่ ไม่ กลับจากความบาป ยังชี โลห์ เสด็จมาถึ งบ้ านของอาหิ ยาห์ ฝ่ ายอาหิ ยาห์ มองไม่ เห็น
ของตน
33 ภายหลังสิ งเหล่ านี- เยโรโบ- เพราะว่ าตาของท่ า นแข็ ง ด้ วย
อั มมิ ได้ หั นกลั บจากทางชั วของ อายุของท่าน
พระองค์ แต่ จากท่ามกลางประ- 5พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บอาหิ ยาห์
ชาชนได้ สถาปนาบางคนให้ เป็ น ว่ า "ดูเถิด มเหสีของเยโรโบอัม
ปุโรหิ ตประจําปู ชนียสถานสู งนั- น กํา ลั งมาเพื อจะถามเจ้ าถึ งเรื อง
อี ก ผู้ ใดที พอใจเป็ น พระองค์ โอรสของเขา เพราะเด็กนั- นป่ วย
ก็แต่ งตั- งเขาให้ เป็ นปุโรหิ ตประ- เจ้ าจงบอกเธออย่ างนี- ๆ เพราะ
เมื อพระนางเสด็จเข้ ามา พระ
จําบรรดาปูชนียสถานสูง
34 และสิ งนี- กลายเป็ นความบาป นางก็ แสร้ งกระทํา เป็ นสตรี ค น
แก่ ราชวงศ์เยโรโบอัม เพื อจะตัด อื น"
และทํา ลายราชวงศ์ น- ั นเสี ยจาก 6แต่ เมื อ อาหิ ยาห์ ได้ ยิ นเสี ยงฝี
พระบาทของพระนาง เมื อพระ
พื- นแผ่ นดินโลก
นางเสด็จมาถึงประตู ท่านจึงพูด
พระเจ้าทรงสาปแช่ ง
ว่ า "ขอเชิ ญพระมเหสีของเยโรราชวงศ์ของเยโรโบอัม
โบอั
มเสด็จเข้ ามาข้ างใน ไฉน
ครั- งนั- น อาบี ยาห์ โอรส
พระองค์จึ งทรงแสร้ งกระทําเป็ น
ของเยโรโบอัมประชวร
2และเยโรโบอั มรั บสั งกั บมเหสี คนอื นเล่ า เพราะข้ าพระองค์ได้
ของพระองค์ว่า "จงลุกขึ- นปลอม รั บพระบั ญชาให้ ทู ลข่ า วอั น น่ า
ตั วของเธอ อย่ าให้ ร้ ู ว่ าเธอเป็ น สลดใจแก่ พระนาง

14

(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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E พงศ์กษัตริย์ EM
หน้ า 748
7ขอเสด็จกลั บไปทู ลเยโรโบอั ม วาจาไว้ '
ว่ า `พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าแห่ ง 12 เพราะฉะนั- นขอเชิ ญเสด็ จ
อิสราเอลตรั สดังนี- ว่ า เพราะเรา กลั บไปยั ง พระตํา หนั กของพระ
ได้ เชิ ดชู เจ้ าขึ- นจากประชาชน นาง เมื อพระบาทของพระองค์
และได้ กระทํา ให้ เจ้ าเป็ นประมุ ข เข้ าเมื อง กุ มารนั- นก็จะถึ งแก่
เหนืออิสราเอลประชาชนของเรา มรณา
8 และได้ ฉี ก ราชอาณาจั ก รจาก 13 และอิ ส ราเอลทั- งปวงจะไว้
ราชวงศ์ ของดาวิ ด มาให้ แก่ เ จ้ า ทุ กข์ให้ เธอ และจะฝังศพเธอไว้
และถึ งกระนั- น เจ้ าก็ไม่ เป็ น เพราะเธอผู้ เดี ยวเท่ านั- นในราช
เหมื อนดาวิ ดผู้ รั บใช้ ของเรา ผู้ วงศ์ เ ยโรโบอั ม ที จะไปถึ ง หลุ ม
ได้ รั กษาบัญญัติ ท- ั งหลายของเรา ศพ เพราะในตั วเธอนั- นยั งเห็น
และติดตามเราด้ วยสุดจิตใจของ บางสิ งที พอพระทั ยพระเยโฮเขา กระทําสิ งซึ งเป็ นที ถู กต้ อง วาห์ พระเจ้ าแห่ งอิ สราเอล ใน
พอตาของเรา
ราชวงศ์ของเยโรโบอัม
9แต่ เจ้ าได้ กระทํา ชั วยิ งกว่ าคน 14 ยิ งกว่ านั- นอี ก พระเยโฮวาห์
ทั- งปวงที อยู่ ก่ อนเจ้ า และได้ ไป จะทรงตั- งกษั ต ริ ย์ อี ก องค์ ห นึ ง
สร้ างพระอื นและรู ปหล่ อและได้ เหนื ออิ สราเอลเพื อพระองค์ ผู้
กระทําให้ เราโกรธ และได้ เหวี ยง ซึ งจะตั ดราชวงศ์ ของเยโรโบอั ม
เราไว้ เสียเบื- องหลังของเจ้ า
เสียในวันนี- แต่ นั นอะไร ก็เป็ น
10 เพราะฉะนั- น ดูเถิด เราจะนํา เวลานีเหตุร้ายมาเหนือราชวงศ์ของเย- 15 เพราะพระเยโฮวาห์ จะทรงตี
โรโบอัม และจะตัดคนทีปัสสาวะ อิสราเอล ดุ จไม้ อ้ อสั นอยู่ ในนํารดกํา แพงได้ เสี ยจากเยโรโบอั ม และจะทรงถอนรากอิ สราเอล
ทั- งคนที ยั ง อยู่ และเหลื ออยู่ ใน ออกเสี ยจากแผ่ นดินอั นดี น- ี ซึ ง
อิ สราเอล และจะผลาญคนที พระองค์ทรงยกให้ แก่ บรรพบุรุษ
เหลื อ ในราชวงศ์ เ ยโรโบอั มเสี ย ของเขา และกระจายเขาไปฟาก
อย่ างสิ- นเชิ ง อย่ างคนที ขนมู ล แม่ นาํ- ข้ างโน้ น เพราะเขาทั- ง
สัตว์ไปทิ-งจนหมด
หลายได้ สร้ างเสารู ปเคารพของ
11 ผู้ ใดในวงศ์ เยโรโบอั มที ตาย เขา เป็ นเหตุ ให้ พระเยโฮวาห์
ในเมื องสุ นั ขจะกิ น และผู้ ใดที ทรงพระพิโรธ
ตายในทุ่ ง นกในอากาศจะกิ น 16 และพระองค์ จะทรงมอบ
เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงลั นพระ อิ สราเอลไว้ เพราะบาปทั- งหลาย
(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 งเขาได้ กระทํา นั- น มีพระชนมายุสี สิบเอ็ดพรรบาปและกระทํา ให้ อิ สราเอลทํา ษา และทรงครองในเยรู ซาเล็ม
บาปด้ วย"
สิ บเจ็ดปี เป็ นนครซึ งพระเย17 แล้ วมเหสีของเยโรโบอัมทรง โฮวาห์ ไ ด้ ทรงเลื อกจากบรรดา
ลุ กขึ- นเสด็จออกไป และมาถึ ง ตระกู ลอิสราเอล เพื อจะสถาปเมื องที รซาห์ และเมื อพระนาง นาพระนามของพระองค์ ที นั น
เสด็จถึงธรณีทวาร กุ มารก็ถึงแก่ พระชนนี ของกษั ตริ ย์มี พระนาม
มรณา
ว่ านาอามาห์ คนอัมโมน
18 และอิสราเอลทั- งปวงก็ฝั งศพ 22 และยู ดาห์ ได้ กระทํา ชั วใน
เธอและไว้ ทุกข์ให้ เธอ ตามพระ สายพระเนตรของพระเยโฮวาห์
วจนะของพระเยโฮวาห์ ซึ งพระ และเขาทั- งหลายได้ ยั วยุ ให้
องค์ ต รั ส โดยอาหิ ยาห์ ผู้ พยา- พระองค์ ห วงแหนด้ วยบาปทั- ง
กรณ์ผ้ ู รับใช้ ของพระองค์
หลายทีเขาได้ กระทํา ซึ งมากกว่ า
เยโรโบอัมสิ! นพระชนม์
บาปทั- งสิ- นที บรรพบุ รุ ษของเขา
ได้ กระทําเสียอีก
(G พศด EH:GQ)
19 ฝ่ ายราชกิ จ นอกนั- นของเย- 23 เพราะเขาได้ สร้ างปู ช นี ย โรโบอั มกล่ าวถึ งว่ าพระองค์ ทรง สถานสูงด้ วย และเสาศักดิV สิทธิV
ทําศึก และทรงครอบครองอย่ าง และเสารู ปเคารพสํา หรั บตั วเขา
ไรนั- น ดู เถิ ด ก็บั นทึ กไว้ ใน ไว้ บนเนิ นเขาสู งๆทุ กเนิ น และ
หนั งสื อพงศาวดารแห่ งกษั ตริ ย์ ใต้ ต้นไม้ เขียวทุ กต้ น
24 และมี ก ะเทยในแผ่ น ดิ น นั- น
ประเทศอิสราเอล
20 เวลาที เยโรโบอั มครอบครอง ด้ วย และเขาได้ กระทําตามบรรนั- นเป็ นยี สิบสองปี และพระองค์ ดาสิ งที น่ าสะอิ ด สะเอี ยนของ
ก็ ล่ วงหลั บไปอยู่ กั บบรรพบุ รุ ษ ประชาชาติท- ังหลาย ซึ งพระเยของพระองค์ และนาดับราชโอ- โฮวาห์ ท รงขั บไล่ ออกไปให้ พ้ น
หน้ าประชาชนอิสราเอล
รสของพระองค์กข็ - ึ นครองแทน
ชิ ชกั บุ กรุ กกรุ งเยรู ซาเล็ม
เรโหโบอัมนําคนยู ดาห์
(G พศด EG:G-EG)
ให้กระทําบาป
25 ต่ อมาในปี ที ห้ าแห่ งกษั ตริ ย์
(G พศด EG:E)
21 ฝ่ ายเรโหโบอั มราชโอรสของ เรโหโบอั ม ชิ ชั กกษั ตริ ย์ อี ยิปต์
ซาโลมอนทรงครอบครองอยู่ ใน ได้ ข- ึ นมารบกรุงเยรูซาเล็ม
ยู ดาห์ เมื อเรโหโบอั มขึ- นครอง 26 ท่ านได้ เก็ บทรั พย์ สมบั ติ ใน
(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 ขึ- นครองแทน
ทรั พย์ สมบั ติ ใ นพระราชวั งของ
อาบียมั ได้ขึ! นครอง
กษั ตริ ย์ ท่ านได้ เก็บไปเสี ยทุ ก
เหนือประเทศยู ดาห์
อย่ าง และท่านได้ เก็บโล่ ทองคํา
(G พศด EH:E-G)
ซึ งซาโลมอนได้ สร้ างนั- นไปหมด
ในปี ที สิ บแปดแห่ งรั ช
ด้ วย
กาลกษั ต ริ ย์ เ ยโรโบอั ม
27 และกษั ตริ ย์ เ รโหโบอั ม ได้ บุ ตรชายเนบั ท อาบี ยั มได้ ข- ึ น
กระทํา โล่ ทองสั ม ฤทธิV แทนไว้ ครองเหนือประเทศยูดาห์
และมอบไว้ ในมื อของพวกทหาร 2พระองค์ ทรงครองในเยรู ซ ารั ก ษาพระองค์ ผ้ ู เฝ้ าทวารพระ เล็มสามปี พระนามของพระ
ราชวัง
ชนนี คือมาอาคาห์ ธิดาของอาบี28 เมื อกษั ต ริ ย์ เ สด็ จเข้ าไปยั ง ชาโลม
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 3 พระองค์ ดาํ เนิ น ตามการบาป
ทหารรั กษาพระองค์ก ็ถือโล่ ออก ทุ กอย่ างซึ งราชบิ ดาของพระ
แล้ วนํา กลั บไปเก็ บ ไว้ ในห้ อง องค์ ได้ กระทําต่ อพระพักตร์ พระ
ทหารรักษาพระองค์ตามเดิม
องค์ และพระทัยของพระองค์ก ็
29 ฝ่ ายพระราชกิ จนอกนั- นของ ไม่ บริ สุ ทธิV ต่ อพระเยโฮวาห์ พระ
เรโหโบอั ม และสรรพสิ งที ทรง เจ้ าของพระองค์ ดังพระทัยของ
กระทํา มิได้ บันทึกไว้ ในหนังสือ ดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์
พงศาวดารแห่ งกษั ตริ ย์ประเทศ 4 อย่ างไรก็ ดี เ พื อทรงเห็ น แก่
ยูดาห์ หรือ
ดาวิ ดพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า ของ
30 มี สงครามระหว่ างเรโหโบอัม พระองค์ ทรงประทานประทีปแก่
และเยโรโบอัมเสมอไป
พระองค์ ในเยรู ซาเล็ม คื อทรง
เรโหโบอัมสิ! นพระชนม์
ตั- งราชโอรสแทน และเพื อทรง
(G พศด EG:EH-EP)
สถาปนาเยรูซาเล็ม
31 และเรโหโบอั มก็ ท รงล่ วง 5เพราะว่ าดาวิ ดทรงกระทําสิ งที
หลั บไปอยู่ กั บบรรพบุ รุ ษ ของ ถู กต้ องในสายพระเนตรของพระ
พระองค์ และเขาก็ฝั งไว้ กั บ เยโฮวาห์ และมิ ได้ ทรงหั นไป
บรรพบุ รุ ษของพระองค์ ในนคร จากสิ งใด ซึ งพระเยโฮวาห์ ทรง
ดาวิ ด พระนามของพระชนนี บั ญชาแก่ พระองค์ ตลอดพระ
ของพระองค์ คื อ นาอามาห์ คน ชนม์ ชี พของพระองค์ นอกจาก
อั มโมน และอาบี ยัมราชโอรสก็ เรื องอุรีอาห์ คนฮิตไทต์

15

(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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6มีศึกระหว่ างเรโหโบอัมกั บเย- บุรุษได้ กระทําไว้ น- ั นเสีย
โรโบอั มตลอดพระชนม์ ชี พของ 13 และพระองค์ ทรงถอดมาอาพระองค์
คาห์ พระอั ยกี เ สี ยจากตํา แหน่ ง
7 ราชกิ จนอกนั- นของอาบี ยั ม พระราชชนนี เพราะพระนางมี
และสรรพสิ งซึ งพระองค์ ท รง รูปเคารพน่ าเกลียดน่ าชั งสร้ างไว้
กระทํา มิได้ บันทึกไว้ ในหนังสือ ในเสารู ปเคารพ และอาสาทรง
พงศาวดารแห่ งกษั ตริ ย์ประเทศ ฟั นรู ปเคารพของพระนางลง
ยูดาห์ หรือ และมีการศึกระหว่ าง และทรงเผาเสียทีลาํ ธารขิดโรน
อาบียัมและเยโรโบอัม
14 แต่ มิ ได้ ทรงรื- อปู ชนี ยสถาน
อาบียมั สิ! นพระชนม์
สูงเหล่ านั- น ถึงอย่ างนั- นพระทัย
ของอาสาก็บริสุ ทธิV ต่อพระเยโฮอาสาขึ! นครอง
วาห์ ตลอดรัชสมัยของพระองค์
(G พศด EM:E)
8 และอาบี ยั มก็ ล่ วงหลั บไปอยู่ 15 พระองค์ ทรงนําเงิน ทองคํา
กั บบรรพบุรุ ษและเขาทั- งหลายก็ และเครื องใช้ ต่ างๆ อั นเป็ น
ฝั ง พระศพพระองค์ ไว้ ในนคร สั ญญาถวายของราชบิ ดาของ
ดาวิ ด และอาสาราชโอรสของ พระองค์ และของสั ญญาถวาย
ของพระองค์ เองมายั งพระนิ เวศ
พระองค์กข็ - ึ นครองแทน
9ในปี ที ยี สิ บแห่ ง รั ชกาลเยโร- ของพระเยโฮวาห์
การศึ กระหว่ าง
โบอัมกษัตริย์ของอิสราเอล อาอาสาและบาอาชา
สาได้ ข- ึ นครองเหนื อประเทศยู ดาห์
(G พศด EP:E-P)
10 และพระองค์ทรงครองอยู่ ใน 16 มี ก ารศึ ก ระหว่ า งอาสาและ
กรุ งเยรู ซาเล็มสี สิ บเอ็ดปี พระ บาอาชากษั ต ริ ย์ แห่ งอิ ส ราเอล
อั ยกี ของพระองค์ คื อ มาอาคาห์ ตลอดสมัยของพระองค์ท- ังสอง
ธิดาของอาบีชาโลม
17 บาอาชากษั ตริ ย์ แห่ งอิ ส รา11 และอาสาทรงกระทําสิ งที ถู ก เอลได้ ท รงยกไปต่ อ สู้ กั บยู ด าห์
ต้ องในสายพระเนตรพระเยโฮ- และได้ สร้ างเมื องรามาห์ เพื อ
วาห์ ดั งดาวิ ดบรรพบุ รุ ษของ มิ ให้ ผู้ ใดเข้ า ไปเฝ้ าหรื อออกมา
พระองค์ได้ ทรงกระทํานั- น
จากอาสากษัตริย์แห่ งยูดาห์
12 พระองค์ ท รงกวาดล้ างกะ- 18 แล้ วอาสาทรงนําเงินและทอง
เทยเสี ยจากแผ่ นดิ น และรื- อ คํา ซึ งเหลืออยู่ ในทรัพย์สินแห่ ง
ถอนรูปเคารพทั-งสิ- น ซึ งบรรพ- พระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และ
(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 นั- นซึ งบาอาชาทรงสร้ างค้ า งอยู่
ในมื อ ของข้ าราชการของพระ กษั ตริ ย์ อ าสาก็ ทรงเอามาสร้ าง
องค์ และกษัตริย์อาสาทรงใช้ เขา เมื อ งเกบาแห่ งเบนยามิ น และ
ไปเฝ้ าเบนฮาดั ดโอรสของทั บ- เมืองมิสปาห์
ริมโมน ผู้ เป็ นโอรสของเฮซีโอน
อาสาสิ! นพระชนม์
กษั ตริ ย์แห่ งซี เรี ย ผู้ อยู่ ในเมื อง
เยโฮชาฟั ทก็ขึ! นครองแทน
ดามัสกัสว่ า
23 พระราชกิจนอกนั- นของอาสา
19 "มี พั น ธมิ ตรระหว่ า งข้ าพระ ทั- งยุ ทธพลั งทั- งสิ- นของพระองค์
องค์ และพระองค์ ระหว่ างพระ และบรรดาสิ งซึ งพระองค์ ท รง
ชนกของข้ าพระองค์ และพระ กระทํา และหั วเมืองซึ งพระองค์
ชนกของพระองค์ ดู เถิ ด ข้ า ทรงสร้ าง มิได้ บันทึกไว้ ในหนังพระองค์ ไ ด้ ส่ งบรรณาการเป็ น สื อพงศาวดารของกษั ตริ ย์ประเงิ น และทองคํา มายั ง พระองค์ เทศยูดาห์ หรือ แต่ เมื อทรงพระ
ขอพระองค์ เ สด็ จไปเลิ กพั นธ- ชราแล้ วก็เกิ ดพระโรคขึ- นที พระ
มิ ตรกั บบาอาชากษั ตริ ย์ แห่ ง บาท
อิ สราเอลเสี ย เพื อเขาจะได้ ยก 24 และอาสาก็ ท รงล่ วงหลั บไป
ทัพกลับไปเสียจากข้ าพระองค์"
อยู่ กั บบรรพบุ รุ ษของพระองค์
20 แล้ วเบนฮาดั ดก็ ทรงฟั ง และเขาฝั งไว้ กั บบรรพบุ รุ ษของ
กษั ตริ ย์ อาสาและส่ งผู้ บั งคั บ พระองค์ ที ในนครดาวิ ดราชบิ ดา
บั ญชาทหารของพระองค์ ไปรบ ของพระองค์ และเยโฮชาฟั ท
หั วเมืองอิสราเอล และได้ โจมตี ราชโอรสของพระองค์ กข็ - ึ นครอง
เมืองอิโยน ดาน อาเบลเบธมา- แทน
อาคาห์ และหมดท้ องถิ นคินเนนาดับได้ครองเหนืออิ สราเอล
โรท และหมดดินแดนนัฟทาลี
25 นาดั บราชโอรสของเยโรโบ21 และอยู่ มาเมื อบาอาชาทรง อั มได้ เริ ม ครองเหนื ออิ สราเอล
ได้ ยิ นแล้ ว พระองค์ ก ็ทรงหยุ ด ในปี ที สองแห่ งรั ชกาลอาสา
สร้ างเมืองรามาห์ และพระองค์ กษัตริย์แห่ งยูดาห์ และพระองค์
ประทับทีเมืองทีรซาห์
ทรงครองเหนืออิสราเอลสองปี
22 แล้ วกษั ต ริ ย์ อาสาทรงประ- 26 พระองค์ ทรงกระทํา ชั วใน
กาศไปทั วยู ดาห์ ไม่ เว้ นผู้ ใดเลย สายพระเนตรของพระเยโฮวาห์
เขาทั- งหลายก็ม ารื- อเอาหิ นของ และทรงดํา เนิ นในทางแห่ ง ราช
เมืองรามาห์ และตัวไม้ ของเมือง บิดาของพระองค์ และในบาปซึ ง
(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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พระองค์ ทรงกระทําให้ อิ สราเอล ทรงกระทํา มิ ได้ บั นทึ กไว้ ใน
ทําบาปด้ วย
หนั งสื อพงศาวดารของกษั ตริ ย์
บาอาชากบฏและยึดเอา
แห่ งอิสราเอลหรือ
การศึ กระหว่ าง
อาณาจักรอิ สราเอล
อาสาและบาอาชา
27 บาอาชาบุ ต รชายอาหิ ยาห์
วงศ์วานของอิ สสาคาร์ คิ ดกบฏ 32 มี ศึ ก ระหว่ างอาสาและบาต่ อพระองค์ และบาอาชาทรง อาชา กษั ตริ ย์ แห่ งอิ สราเอล
ประหารพระองค์เสียทีกิ บเบโธน ตลอดสมัยของพระองค์ท- ังสอง
ซึ งเป็ นแดนเมื อ งของฟี ลิ สเตี ย 33 ในปี ที สามแห่ งรั ชกาลอาสา
เพราะนาดับและคนอิ สราเอลทั-ง กษัตริย์แห่ งยูดาห์ บาอาชาบุตร
สิ- นกําลังล้ อมเมืองกิบเบโธนอยู่
ชายอาหิ ยาห์ ไ ด้ ทรงเริ มครอบ
28 ดั งนั- นบาอาชาจึ งสํา เร็จโทษ ครองเหนื อ อิ ส ราเอลทั- งสิ- นที
พระองค์ เสี ยในปี ที สามแห่ งรั ช เมื องทีรซาห์ และได้ ทรงครอบ
กาลอาสากษั ตริ ย์แห่ งยู ดาห์ และ ครองอยู่ ยี สิบสี ปี
ขึ- นครองแทน
34 พระองค์ ทรงกระทํา ชั วใน
29 ต่ อมา พอพระองค์ ทรงเป็ น สายพระเนตรของพระเยโฮวาห์
กษั ต ริ ย์ ก ็ ท รงประหารราชวงศ์ และดํา เนิ น ในมรรคาของเยโรของเยโรโบอั มเสี ยสิ- น ไม่ มี ผ้ ู โบอั ม และในบาปซึ งพระองค์
ใดของเยโรโบอั มรอดมาสั ก คน ทรงกระทํา ให้ อิ สราเอลทํา บาป
เดียวเลย พระองค์ทาํ ลายเสียสิ- น ด้ วย
ตามพระดํารั สแห่ งพระเยโฮวาห์
บาอาชาถู กสาปแช่ ง
ซึ งพระองค์ ต รั ส โดยอาหิ ยาห์
แล้วจึ งสิ! นพระชนม์
ชาวชี โลห์ ผ้ ู รับใช้ ของพระองค์
พระวจนะของพระเย30 เป็ นเพราะบาปทั- งหลายซึ ง
โฮวาห์ ได้ มาถึ งเยฮู บุ ตร
เยโรโบอัมได้ ทรงกระทํา และซึ ง ชายฮานานีกล่ าวโทษบาอาชาว่ า
พระองค์ได้ ทรงกระทําให้ อิ สรา- 2"ในเมื อเราได้ เชิ ดชู เจ้ าขึ- นมา
เอลทําบาปด้ วย และเพราะพระ จากผงคลี และกระทําให้ เจ้ าเป็ น
องค์ ทรงกระทํา ให้ พระเยโฮวาห์ ประมุ ขเหนื ออิสราเอลประชาชน
พระเจ้ าของอิ ส ราเอลทรงพระ ของเรา และเจ้ าได้ ดาํ เนิ นตาม
พิโรธ
มรรคาของเยโรโบอั ม และได้
31 ส่ วนพระราชกิ จนอกนั- นของ กระทํา ให้ อิ สราเอลประชาชน
นาดับ และบรรดาสิ งซึ งพระองค์ ของเราทํา บาปด้ วย กระทํา ให้

16

(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 ของพระองค์ ในการที เหมื อน
หลาย
กั บราชวงศ์ ของเยโรโบอั ม และ
3ดู เถิ ด เราจะกวาดล้ างผู้ อยู่ เพราะพระองค์ ได้ ทรงฆ่ าเยโรภายหลั ง บาอาชาและผู้ อยู่ ภาย โบอัมด้ วย
หลังราชวงศ์ ของเขาเสี ยอย่ างสิ- น เอลาห์ขึ! นครองเหนืออิ สราเอล
เชิ ง และกระทํา ให้ ราชวงศ์ ของ 8ในปี ที ยี สิ บหกแห่ งรั ชกาลอาเจ้ าเหมื อนกั บราชวงศ์ของเยโร- สากษั ตริ ย์ ของยู ดาห์ เอลาห์
โบอัมบุตรเนบัท
โอรสบาอาชาทรงเริ มขึ- นครอง
4ผู้ ใดในราชวงศ์ บาอาชาที ตาย เหนื ออิ สราเอลในเมื องที รซาห์
ในเมื องสุ นั ขจะกิ น และผู้ ใดที และทรงครอบครองอยู่ สองปี
ตายในทุ่ งนา นกในอากาศจะ 9 แต่ ศิ มรี ข้ าราชการของพระ
กิน"
องค์ ผู้ บัญชาการกองรถรบของ
5 ส่ วนพระราชกิ จ นอกนั- นของ พระองค์ ครึ งหนึ ง ได้ คิ ดกบฏ
บาอาชา และบรรดาสิ งที พระ ต่ อพระองค์เมื อพระองค์ประทับ
องค์ได้ กระทํา และยุทธพลังของ ทีเมืองทีรซาห์ พระองค์ทรงดื ม
พระองค์ มิได้ บันทึกไว้ ในหนัง- จนเมาในเรื อนของอารซา ผู้
สื อพงศาวดารแห่ งกษั ตริ ย์ประ- ครอบครองราชสํานักในทีรซาห์
เทศอิสราเอลหรือ
10 ศิ ม รี ไ ด้ เข้ ามาฟั น พระองค์
6 และบาอาชาก็ ล่ วงหลั บไป ล้ มลง และประหารพระองค์เสีย
อยู่ กั บบรรพบุ รุ ษของพระองค์ ในปี ที ยี สิ บเจ็ดแห่ งรั ชกาลอาสา
และเขาก็ ฝั ง ไว้ ที เมื อ งที ร ซาห์ กษัตริย์ของยูดาห์ แล้ วก็ข- ึ นครอง
และเอลาห์ ราชโอรสก็ ข- ึ นครอง แทนพระองค์
แทนพระองค์
ศิ มรี เสด็จประทับเหนือ
7นอกจากนั- นพระวจนะของพระ
ราชบัลลังก์ของอิ สราเอล
เยโฮวาห์ ได้ มาถึ งโดยผู้ พยากรณ์ 11 และอยู่ มาเมื อพระองค์ ทรง
เยฮู บุ ต รชายฮานานี ก ล่ า วโทษ เริ มครองราชย์ ทันทีทีพระองค์
บาอาชาและเชื- อวงศ์ ข องพระ เสด็ จ ประทั บบนราชบั ลลั งก์
องค์ ทั- งเรื องความชั วทั- งสิ- นซึ ง พระองค์ ทรงสั งหารราชวงศ์ ของ
พระองค์กระทําในสายพระเนตร บาอาชาเสี ยสิ- น พระองค์ มิ ได้
ของพระเยโฮวาห์ ซึ งเป็ นการ ทรงเหลือไว้ สักคนหนึ งทีปัสสายั วยุ ใ ห้ พระองค์ ท รงกริ- วโกรธ วะรดกํา แพงได้ ไม่ ว่ าจะเป็ น
ด้ วยพระราชกิ จ จากพระหั ตถ์ ญาติหรือมิตรสหายของบาอาชา
(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 ศิ มรี ทรงทํา ลายราชวงศ์ ของ ทีในค่ าย
บาอาชาทั-งหมดดังนี- แหละ ตาม 17 อมรี จึ งเสด็จขึ- นไปจากกิ บพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ซึ ง เบโธน และอิ สราเอลทั- งปวงก็
พระองค์ตรัสโดยเยฮู ผ้ ู พยากรณ์ ขึ- นไปด้ วย เขาทั-งหลายเข้ าล้ อม
กล่ าวโทษบาอาชา
เมืองทีรซาห์
13 เหตุ ด้ วยบาปทั- งสิ- นของบา- 18 และต่ อมาเมื อศิ มรี ทรงเห็ น
อาชา และบาปของเอลาห์ ราช ว่ าเมืองนั- นถู กยึ ดแล้ วก็เสด็จเข้ า
โอรสของพระองค์ ซึ งพระองค์ ไปในพระราชวั งแห่ งราชสํา นั ก
ทั- งสองได้ กระทํา บาป และซึ ง และทรงเผาราชสํา นั กคลอก
พระองค์ ท- ั งสองได้ กระทําให้ ชน พระองค์ เองสิ- นพระชนม์ เสี ยใน
อิสราเอลทําบาปด้ วย กระทําให้ กองไฟนั- น
พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าแห่ งอิสรา- 19 เหตุด้วยบาปทั-งหลายซึ งพระ
เอลทรงกริ- วด้ วยเรื องความหยิ ง องค์ทรงกระทําไว้ คือทรงกระยโสของพระองค์ท- ังสองนั- น
ทํา ชั วในสายพระเนตรของพระ
14 ส่ วนพระราชกิ จนอกนั- นของ เยโฮวาห์ ดํา เนิ นอยู่ ในมรรคา
เอลาห์ และบรรดาสิ งซึ งพระ ของเยโรโบอั ม และด้ วยเหตุ
องค์ทรงกระทํา มิได้ บันทึกไว้ ใน บาปซึ งพระองค์ทรงกระทํา คื อ
หนั งสื อพงศาวดารแห่ งกษั ตริ ย์ ทรงกระทํา ให้ อิ สราเอลทํา บาป
ประเทศอิสราเอลหรือ
ด้ วย
15 ในปี ที ยี สิ บเจ็ ด แห่ ง รั ช กาล 20 ส่ วนพระราชกิ จนอกนั- นของ
อาสา กษั ตริ ย์ ประเทศยู ดาห์ ศิ ม รี แ ละการกบฏซึ งพระองค์
ศิ มรี ทรงครอบครองเจ็ดวั น ณ ทรงกระทํา มิ ได้ บั นทึ กไว้ ใน
เมืองทีรซาห์ ฝ่ ายพวกพลได้ ต- ั ง หนั งสื อพงศาวดารแห่ งกษั ตริ ย์
ค่ ายรบเมื องกิ บเบโธน ซึ งเป็ น อิสราเอลหรือ
ของคนฟี ลิสเตีย
ทิบนีกบั อมรี ต่อสู เ้ พื%อได้
16 และพวกพลซึ งตั- งค่ ายอยู่ น- ั น
ราชบัลลังก์ แล้วทิบนีสิ!นชี วิต
ได้ ยิ นเขากล่ าวกั นว่ า "ศิ มรี ได้ 21 แล้ วชนชาติ อิ สราเอลก็ แบ่ ง
กบฏและท่ า นได้ ปลงพระชนม์ ออกเป็ นสองส่ วน ครึ งหนึ งของ
กษั ตริ ย์ เสี ยแล้ ว" เพราะฉะนั- น ประชาชนติ ดตามทิ บนี บุตรชาย
อิ สราเอลทั- งปวงก็สถาปนาอมรี กี นั ท เชิ ญท่ านให้ เป็ นกษั ตริ ย์
ผู้ บั ญชาการกองทั พให้ เป็ น และอีกครึ งหนึ งติดตามอมรี
กษั ตริ ย์เหนืออิสราเอลในวั นนั- น 22 แต่ ประชาชนผู้ ติ ดตามอมรี
(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 ด ตาม ยุ ทธพลั งซึ งพระองค์ ทรงสําแดง
ทิบนี บุตรชายกี นั ท ทิบนี จึ งสิ- น มิ ไ ด้ บั นทึ ก ไว้ ในหนั ง สื อ พงชี วิตและอมรีกข็ - ึ นเป็ นกษัตริย์
ศาวดารแห่ งกษั ตริ ย์ ประเทศ
อมรี ต! ังเมืองหลวงไว้
อิสราเอลหรือ
อาหับขึ! นครองแทนอมรี
ที%สะมาเรี ย
23 ในปี ที สามสิ บเอ็ ด แห่ งรั ช 28 และอมรี กล็ ่ วงหลั บไปอยู่ กั บ
กาลอาสา กษั ตริ ย์ แห่ งยู ดาห์ บรรพบุรุษของพระองค์ และเขา
อมรี ไ ด้ เริ มต้ นครอบครองอยู่ ฝังไว้ ในสะมาเรีย และอาหั บราช
เหนื ออิ สราเอล และทรงครอบ โอรสของพระองค์ ก็ ข- ึ นครอง
ครองอยู่ สิบสองปี พระองค์ทรง แทนพระองค์
29 ในปี ที สามสิ บแปดแห่ งรั ช
ครอบครองในเมืองทีรซาห์ หกปี
24 พระองค์ ทรงซื- อภูเขาสะมา- กาลอาสากษัตริย์ของยูดาห์ อาเรี ยจากเชเมอร์ เงิ นสองตะลั นต์ หั บราชโอรสของอมรี ได้ เริ ม
และพระองค์ ทรงเสริ มภู เขานั- น ครอบครองเหนืออิสราเอล และ
ให้ เป็ นป้ อม และทรงขนานนาม อาหั บราชโอรสของอมรี ได้ ครอง
เมื องที พระองค์ ทรงสร้ างนั- นว่ า เหนืออิสราเอลในเมืองสะมาเรีย
สะมาเรีย ตามชื อของเชเมอร์ผ้ ู ยี สิบสองปี
30 และอาหั บโอรสของอมรี ไ ด้
เป็ นเจ้ าของภูเขานั- น
25 อมรี ได้ ทรงกระทําสิ งที ชั วใน กระทํา ชั วในสายพระเนตรของ
สายพระเนตรพระเยโฮวาห์ และ พระเยโฮวาห์ มากยิ งเสี ยกว่ า
ทรงกระทํา เลวทรามกว่ าบรรดา บรรดากษั ต ริ ย์ ที อยู่ ก่ อนพระ
องค์
กษัตริย์ทีอยู่ มาก่ อนพระองค์
อาหับแต่ งงานกับเยเซเบล
26 เพราะว่ าพระองค์ทรงดําเนิน
ตามมรรคาทั- งสิ- นของเยโรโบอั ม 31 และอยู่ มาประหนึ งว่ าการที
บุตรชายเนบัท และตามบาปซึ ง พระองค์ ดาํ เนิ นในบาปทั- งหลาย
พระองค์ ก ระทํา ให้ อิ สราเอลทํา ของเยโรโบอัมบุตรชายเนบัทนั- น
บาปด้ วย กระทําให้ พระเยโฮ- เป็ นสิ งเล็กน้ อย พระองค์ทรงรับ
วาห์ พระเจ้ าแห่ ง อิ สราเอลทรง เยเซเบลพระราชธิ ดาของเอ็ ทพระพิ โรธด้ วยความหยิ งยโสของ บาอั ลกษั ตริ ย์ของชาวไซดอนมา
เขาทั-งหลาย
เป็ นมเหสี และไปปรนนิบัติพระ
27 ส่ วนพระราชกิ จนอกนั- นของ บาอัล และนมัสการพระนั- น
อมรีซึ งพระองค์ทรงกระทํา และ 32 พระองค์ ท รงสร้ า งแท่ นบู ชา
(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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พระบาอั ลในพระนิ เวศพระบา- ทางตะวันออก และซ่ อนตัวอยู่ ที
อั ล ซึ งพระองค์ ได้ ทรงสร้ างไว้ ข้ างลํา ธารเครี ท ซึ งอยู่ ฟากแม่
ในเมืองสะมาเรีย
นํา- จอร์แดนข้ างนี33 และอาหั บทรงสร้ างเสารู ป 4เจ้ าจะดื มนํา- จากลํา ธาร และ
เคารพ อาหั บทรงกระทํา การที เราได้ บัญชาให้ กาเลี- ยงเจ้ าทีนั น"
กระทํา ให้ พระเยโฮวาห์ พระเจ้ า 5ท่ านจึ งไปและกระทําตามพระ
แห่ งอิ สราเอลทรงพระพิ โรธ วจนะของพระเยโฮวาห์ ท่ านไป
มากยิ งกว่ าบรรดากษั ต ริ ย์ แห่ ง อาศั ยอยู่ ที ข้ างลํา ธารเครี ท ซึ ง
อิสราเอลซึ งอยู่ มาก่ อนพระองค์
อยู่ ฟากแม่ นาํ- จอร์แดนข้ างนี34 ในรั ชกาลของพระองค์ ฮี - 6และกาก็นาํ ขนมปั งและเนื- อมา
เอลชาวเบธเอลได้ สร้ างเมื องเย- ให้ ท่ านในเวลาเช้ า และนําขนม
รีโค ท่านได้ วางรากเมืองนั- นโดย ปั งและเนื- อมาในเวลาเย็น และ
ต้ องเสี ยอาบี รั ม บุ ต รหั วปี ของ ท่านก็ดื มนํา- จากลําธาร
ท่าน และตั- งประตูเมืองโดยต้ อง 7และต่ อมา ภายหลั งลํา ธารก็
เสี ยเสกุ บบุ ต รสุ ดท้ อ งของท่ าน แห้ ง เพราะไม่ มีฝนในแผ่ นดิน
ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์
หญิงม่ ายแห่ งเมืองศาเรฟั ท
ซึ งพระองค์ ตรั สโดยโยชู วาบุ ตร
เลี! ยงเอลียาห์
ชายนู น
8 และพระวจนะของพระเยโฮเอลียาห์พยากรณ์ว่าจะมี
วาห์ มายังท่านว่ า
การขาดแคลนเป็ นเวลาสามปี
9 "ลุ กขึ- นไปยั ง เมื องศาเรฟั ท
ฝ่ ายเอลี ยาห์ ชาวทิ ชบี ผ้ ู เถิด ซึ งขึ- นแก่ เมืองไซดอน และ
ซึ งตั- งอาศั ยอยู่ ใ นกิ เ ล- อาศั ยอยู่ ที นั น ดู เถิ ด เราได้
อาด ได้ ทูลอาหั บว่ า "พระเยโฮ- บั ญชาหญิ งม่ ายคนหนึ งที นั นให้
วาห์ พระเจ้ าแห่ ง อิ ส ราเอลผู้ ซึ ง เลี- ยงเจ้ า"
ข้ าพระองค์ ปฏิ บัติ ทรงพระชนม์ 10 ท่ านจึ งลุ กขึ- นไปยั งเมื องศาอยู่ แน่ ฉันใด จะไม่ มีนาํ- ค้ างหรือ เรฟั ท และเมื อมาถึงประตูเมือง
ฝนในปี เหล่ านี- นอกจากตามคํา ดู เถิ ด หญิ งม่ ายคนหนึ งที นั น
ของข้ าพระองค์"
กํา ลั งเก็บฟื น ท่ านจึ งเรี ยกนาง
กาเลี! ยงเอลียาห์
ว่ า "ขอนํา- เล็กน้ อยใส่ ภาชนะมา
2แล้ วพระวจนะของพระเยโฮ- ให้ ฉัน เพื อฉันจะได้ ดื มนํา- "
11 และขณะเมื อนางจะไปเอานําวาห์ มายังท่านว่ า
3"จงออกไปจากที นี และหั นไป มา ท่ านก็เรี ยกนางแล้ วบอกว่ า

17

(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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"ขอนํา อาหารใส่ มื อมาให้ ฉั นสั ก
บุ ตรชายของหญิงม่ าย
หน่ อยหนึ ง"
เป็ นขึ! นมาจากความตาย
12 และนางตอบว่ า "พระเยโฮ- 17 และอยู่ มา ภายหลั งเหตุ วาห์ พระเจ้ าของท่ า นทรงพระ การณ์เหล่ านี- บุตรชายของหญิง
ชนม์อยู่ แน่ ฉันใด ดิฉันไม่ มีอะ- คนนั- นผู้ เป็ นเจ้ าของบ้ านก็ ล้ ม
ไรที ป- ิ งเสร็จ มี แต่ แป้ งสักกํามือ ป่ วย อาการป่ วยนั- นก็สาหั ส จน
หนึ งในหม้ อ และนํา- มันเล็กน้ อย ไม่ มีลมหายใจเหลืออยู่ แล้ ว
ที ในไห ดู เถิ ด ดิ ฉั นกําลั งเก็บ 18 นางจึ ง กล่ า วแก่ เ อลี ยาห์ ว่ า
ฟื นสองท่ อนเพื อจะเข้ าไปทํา "โอ คนของพระเจ้ า เจ้ าข้ า ฉันมี
สําหรับตัวดิ ฉันและบุตรชายของ เรื องอะไรเกี ยวข้ องกั บท่ าน
ดิ ฉัน เพื อเราจะได้ กิ นแล้ วก็จะ ท่ านได้ มาหาฉั นเพื อฟื- นให้ ทรง
ตาย"
ระลึ กถึ งความผิ ดของฉั น และ
13 และเอลี ยาห์ บอกนางว่ า กระทํา ให้ บุ ต รชายของฉั น ตาย
"อย่ ากลัวเลย จงไปทําตามทีเจ้ า หรือ"
พูด แต่ จงทําขนมก้ อนเล็กให้ ฉัน 19 และท่านก็พูดกับนางว่ า "เอา
ก่ อน แล้ วเอามาให้ ฉัน ภายหลัง บุ ต รชายของเจ้ ามาให้ ฉั น เถิ ด "
จึ งทําสําหรั บตั วเจ้ าและบุตรชาย ท่ า นก็ นาํ เขาไปจากอกของนาง
ของเจ้ า
อุ้ มขึ- นไปที ห้ องชั- นบนที ท่ า น
14 เพราะพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า อาศั ยอยู่ และวางเขาไว้ บนที
ของอิสราเอลตรั สดังนี- ว่า `แป้ ง นอนของท่านเอง
ในหม้ อนั- นจะไม่ หมดและนํา- มั น 20 และท่ า นร้ องทู ล พระเยโฮในไหนั- นจะไม่ ขาด จนกว่ าจะถึง วาห์ ว่า "โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์
วั นที พระเยโฮวาห์ ทรงส่ งฝนลง พระเจ้ าของข้ าพระองค์ พระ
มายังพื- นดิน'"
องค์ ทรงนําเหตุร้ายมาจนกระทัง
15 นางก็ ไ ปกระทํา ตามคํา ของ หญิ งม่ า ยนี- ที ข้ าพระองค์ อาศั ย
เอลียาห์ แล้ วนาง ตั วท่ านและ อยู่ ด้ วยที เดี ยวหรื อ โดยที ทรง
ครอบครั วของนางก็รั บประทาน ประหารบุตรชายของนางเสีย"
อยู่ หลายวัน
21 แล้ วท่ า นก็ เ หยี ยดตั วลงทั บ
16 แป้ งในหม้ อก็ไม่ หมด นํา- มัน เด็กนั- นสามครั- ง และร้ องทู ล
ในไหก็ไม่ ขาด ตามพระวจนะ พระเยโฮวาห์ ว่า "โอ ข้ าแต่ พระ
ของพระเยโฮวาห์ ซึ งตรั สทางเอ- เยโฮวาห์ พระเจ้ าของข้ าพระองค์
ลียาห์
ขอชี วิตของเด็กคนนี- มาเข้ าในตัว
(EG) พบญ GK:GH-GM
(EK) ลก O:K
(GE) G พกษ M:HM-HO; กจ GQ:EQ

11_1kin.pub
page 58

Tuesday, March 01, 2016 20:33

หน้ า 759
E พงศ์กษัตริย์ EN, EK
เขาอีก"
นัก
22 และพระเยโฮวาห์ ทรงฟั ง 4และเมื อเยเซเบลขจั ดผู้ พยาเสี ยงของเอลี ยาห์ และชี วิตของ กรณ์ ของพระเยโฮวาห์ อ อกไป
เด็กนั- นมาเข้ าในตัวเขาอีก และ โอบาดี ห์ ไ ด้ นํา ผู้ พยากรณ์ หนึ ง
เขาก็ฟ- ื นขึ- น
ร้ อยคนซ่ อนไว้ ตามถํา- แห่ งละห้ า
23 และเอลียาห์ กอ็ ้ ุ มเด็กนั- น นํา สิ บคน และเลี- ยงเขาทั- งหลาย
ลงมาจากห้ องชั- นบนเข้ าไปใน ด้ วยขนมปั งและนํา- )
เรือน และมอบเขาให้ แก่ มารดา 5 และอาหั บรั บสั งโอบาดี ห์ ว่ า
ของเด็ก และเอลียาห์ บอกว่ า "ดู "จงไปให้ ทั วพื- นแผ่ นดิ น ไปหา
ซิ บุตรของเจ้ ายังมีชีวิตอยู่ "
ธารนํา- พุ และไปให้ ทัวทุ กลําธาร
24 และหญิ งนั- นพู ดกั บเอลี ยาห์ ชะรอยเราจะพบหญ้ าและรั กษา
ว่ า "คราวนี- ดิ ฉันทราบแล้ วว่ า ชี วิตม้ าและล่ อให้ คงอยู่ ได้ และ
ท่ านเป็ นคนของพระเจ้ า และ ไม่ ต้องสูญเสียสัตว์ไปหมด"
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ ซึ ง 6 ดั งนั- นพวกเขาก็ แบ่ งดิ น แดน
อยู่ ในปากของท่ านเป็ นความ กั นเพื อจะออกไปค้ น อาหั บ
จริง"
เสด็จไปทางหนึ ง ฝ่ ายโอบาดี ห์
เอลียาห์จะไปเฝ้า
ไปอีกทางหนึ ง
7เมื อโอบาดี ห์ กาํ ลั งไปตามทาง
กษัตริ ยอ์ าหับ
และอยู่ ต่ อมาหลายวั น ดู เถิ ด เอลี ยาห์ ได้ พบเขา และ
พระวจนะของพระเย- โอบาดี ห์ ก ็ จาํ ท่ านได้ จึ ง ซบหน้ า
โฮวาห์ มาถึ งเอลี ยาห์ ในปี ที สาม ลงพูดว่ า "เอลียาห์ เจ้ านายของ
ว่ า "ไปซี และแสดงตั วของเจ้ า ข้ าพเจ้ า เป็ นตั วท่ านเองจริ ง
ต่ ออาหั บ และเราจะส่ งฝนมา หรือ"
8และท่ านก็ตอบเขาว่ า "ตั วฉั น
เหนือพื- นดิน"
2เอลียาห์ กไ็ ปแสดงตัวต่ ออาหั บ เอง จงไปบอกเจ้ านายของท่ าน
การกั นดารอาหารนั- นสาหั สมาก ว่ า `ดูเถิด เอลียาห์ อยู่ ทีนี '"
9และเขากล่ าวว่ า "ข้ าพเจ้ าได้
ในสะมาเรีย
กระทําผิดประการใด ท่านจึงจะ
โอบาดีห์ ผู ท้ ี%เชื% อใน
มอบผู้ รั บใช้ ของท่ านไว้ ในพระ
พระเจ้า ได้รบั ใช้อาหับ
3และอาหั บรั บสั งเรี ยกโอบาดี ห์ หั ตถ์ ของอาหั บให้ ประหารข้ าพผู้ เป็ นอธิบดีกรมวัง (ฝ่ ายโอบา- เจ้ าเสีย
ดี ห์น- ั นเกรงกลั วพระเยโฮวาห์ ยิ ง 10 พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ

18

(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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ท่ า นทรงพระชนม์ อ ยู่ แน่ ฉั นใด เถิ ด เอลี ยาห์ อยู่ ที นี "' แล้ ว
ไม่ มี ประชาชาติ ห รื อ ราชอาณา พระองค์ จะทรงประหารข้ าพเจ้ า
จั กรใด ที เจ้ านายของข้ าพเจ้ ามิ เสีย"
ได้ ส่ งคนไปเสาะหาท่ าน และ 15 และเอลี ยาห์ กล่ าวว่ า "พระ
เมื อเขาทั-งหลายกราบทู ลว่ า `เขา เยโฮวาห์ จอมโยธาผู้ ซึ ง ข้ าพเจ้ า
ไม่ อยู่ ทีนี พระเจ้ าข้ า' พระองค์ ปฏิ บั ติ อ ยู่ ทรงพระชนม์ อ ยู่ แน่
ก็ ใ ห้ ประชาชาติ ห รื อ ราชอาณา ฉั นใด ข้ าพเจ้ าจะแสดงตั วของ
จั กรปฏิญาณว่ าเขาทั- งหลายมิ ได้ ข้ าพเจ้ าแก่ อาหั บในวันนี- แน่ "
พบท่าน
16 โอบาดี ห์ จึ งไปเฝ้ าอาหั บและ
11 และคราวนี- ท่านกล่ าวว่ า `จง ทู ลพระองค์ อาหั บก็เสด็จไปพบ
ไปบอกเจ้ านายของท่ านว่ า "ดู เอลียาห์
เถิด เอลียาห์ อยู่ ทีนี "'
เอลียาห์เข้าเฝ้า
12 อยู่ มาพอข้ าพเจ้ าไปจากท่ าน
กษัตริ ยอ์ าหับ
แล้ ว พระวิ ญญาณของพระเยแล้วท้าทายพระองค์
โฮวาห์ จะมาพาท่านไป ณ ทีใด 17 และอยู่ มาเมื ออาหั บทอด
ข้ าพเจ้ าก็ไม่ ทราบ ฉะนั- นเมื อ พระเนตรเห็นเอลี ยาห์ อาหั บก็
ข้ าพเจ้ าไปทู ลอาหั บ และพระ ตรั สกั บท่ านว่ า "นี ตั วเจ้ าหรื อ
องค์หาท่านไม่ พบ พระองค์กจ็ ะ เจ้ าผู้ ทํา ความลํา บากให้ อิ สราทรงประหารข้ าพเจ้ าเสี ย ถึ งแม้ เอล"
ว่ าข้ าพเจ้ า ผู้ รั บใช้ ของท่ านยํา - 18 และท่ านจึ งทู ลว่ า "ข้ าพระ
เกรงพระเยโฮวาห์ ต- ั งแต่ หนุ่ มๆ องค์ มิ ได้ กระทําความลําบากแก่
มา
อิสราเอล แต่ พระองค์ได้ กระทํา
13 ไม่ มี ผ้ ู ใดเรี ยนเจ้ านายของ และราชวงศ์ บิ ด าของพระองค์
ข้ าพเจ้ าดอกหรื อว่ า ข้ าพเจ้ าได้ เพราะว่ า พวกพระองค์ ไ ด้ ทอด
กระทํา สิ งใดเมื อเยเซเบลประ- ทิ- งพระบัญญั ติของพระเยโฮวาห์
หารผู้ พยากรณ์ของพระเยโฮวาห์ และติดตามพระบาอัล
เสีย และข้ าพเจ้ าได้ ซ่อนผู้ พยา- 19 เพราะฉะนั- นบั ดนี- ขอทรงสั ง
กรณ์หนึ งร้ อยคนของพระเยโฮ- ให้ บรรดาชนอิ สราเอลมาพบ
วาห์ ไว้ ตามถํา- แห่ งละห้ าสิ บคน ข้ าพระองค์ ที ภูเขาคารเมล ทั- ง
และเลี- ยงเขาด้ วยขนมปั งและนําผู้ พยากรณ์ ของพระบาอั ลสี ร้ อย
14 และคราวนี- ท่ านบอกว่ า `จง ห้ าสิ บคนนั- น และผู้ พยากรณ์
ไปบอกเจ้ านายของท่ านว่ า "ดู ของเสารูปเคารพสี ร้อยคนนั- น ผู้
(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 งรั บประทานที โต๊ ะ เสวยของ ทรงเป็ นพระเจ้ า" และประชาชน
พระนางเยเซเบล"
ทั-งปวงก็ตอบว่ า "อย่ างทีพูดก็ดี
20 อาหั บจึงทรงส่ งไปยังคนอิส- แล้ ว"
ราเอลทั- งปวง และชุ มนุ มผู้
การพิสูจน์บน
พยากรณ์ทีภูเขาคารเมล
ภู เขาคารเมล
21 และเอลี ยาห์ ก็ เ ข้ ามาใกล้ 25 แล้ วเอลี ยาห์ พู ดกั บผู้ พยาประชาชนทั- งปวงกล่ าวว่ า "ท่ าน กรณ์ของพระบาอัลว่ า "จงเลือก
ทั- งหลายจะขยั ก ขย่ อนอยู่ ระ- วั วผู้ ตั ว หนึ งสํา หรั บท่ านและ
หว่ า งสองฝ่ ายนี- นานสั ก เท่ า ใด ตระเตรียมเสี ยก่ อน เพราะพวก
ถ้ าพระเยโฮวาห์ ทรงเป็ นพระเจ้ า ท่านมากคนด้ วยกัน จงร้ องออก
จงติ ดตามพระองค์ แต่ ถ้ าพระ พระนามพระของท่ าน แต่ อย่ า
บาอัลเป็ น ก็จงตามท่านไปเถิด" ใส่ ไฟ"
และประชาชนไม่ ตอบท่ านสักคํา 26 เขาทั- งหลายก็ เอาวั วผู้ ที เ ขา
เดียว
นํา มาให้ และเขาทั- งหลายก็ จั ด
22 แล้ วเอลี ยาห์ พู ด กั บประชา เตรี ยมและร้ องออกพระนาม
ชนว่ า "ตั วข้ าพเจ้ า คื อข้ าพเจ้ า พระบาอั ล ตั- งแต่ เวลาเช้ าจน
แต่ ผ้ ู เดี ยวเป็ นผู้ พยากรณ์ ของ เที ยงกล่ าวว่ า "โอ ข้ าแต่ พระ
พระเยโฮวาห์ ที เหลื ออยู่ แต่ บาอัล ขอสดับพวกข้ าพเจ้ าเถิด"
ผู้ พยากรณ์ พ ระบาอั ล มี สี ร้ อย แต่ ก ็ไม่ มี เสี ยงและไม่ มี ใครตอบ
ห้ าสิบคน
และเขาก็โขยกเขยกอยู่ รอบแท่ น
23 ขอให้ เขามอบวัวผู้ แก่ เราสอง ซึ งเขาได้ สร้ างขึ- นนั- น
ตัว แล้ วขอให้ เขาทั-งหลายเลือก 27 ครั- นถึ งเวลาเที ยงเอลี ยาห์ ก ็
วั วเป็ นของเขาตั วหนึ งฟั น เป็ น เย้ ยเขาทั-งหลายว่ า "ร้ องให้ ดังๆ
ท่อนๆ วางไว้ บนกองฟื นแต่ อย่ า ซี เพราะท่ านเป็ นพระองค์ หนึ ง
ใส่ ไฟ และข้ าพเจ้ าจะเตรียมวัวผู้ ท่ านกํา ลั งสนทนาอยู่ หรื อท่ าน
อีกตัวหนึ งนั- นวางไว้ บนฟื น และ กําลั งแอบซ่ อนตั วอยู่ หรือท่ าน
ไม่ ใส่ ไฟ
ไปเที ยว หรื อชะรอยท่ านกําลั ง
24 และท่านทั-งหลายจงร้ องออก หลับอยู่ และจะต้ องปลุก"
พระนามพระของท่ าน และ 28 เขาทั- งหลายก็ ร้ องเสี ยงดั ง
ข้ าพเจ้ าจะร้ องออกพระนามพระ และเชื อดเฉื อนตั วเองตาม
เยโฮวาห์ พระเจ้ าองค์ ที ทรง ธรรมเนี ยมของเขาด้ วยมี ดและ
ตอบด้ วยไฟ พระองค์น- ั นแหละ หลาว จนโลหิ ตไหลพุ่ งออกมา
(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
35 และนํา- ไหลรอบแท่ นบู ชา
29 และต่ อมาเมื อผ่ านเที ยงวั น และท่านใส่ นาํ- เต็มร่ อง
ไปแล้ ว เขาก็ทาํ นายจนถึ งเวลา 36 และอยู่ มาเมื อถึ ง เวลาถวาย
ถวายบูชาตอนเย็น แต่ ไม่ มีเสียง บู ชาตอนเย็น เอลี ยาห์ ผ้ ู พยาไม่ มีใครตอบ ไม่ มีใครฟั ง
กรณ์ ก ็เข้ ามาใกล้ ทู ลว่ า "ข้ าแต่
30 แล้ วเอลี ยาห์ พู ด กั บประชา พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าแห่ งอั บชนทั- งปวงว่ า "จงเข้ ามาใกล้ ราฮั ม อิสอั คและอิ สราเอล ขอ
ข้ าพเจ้ า" และประชาชนทั-งปวงก็ ให้ ทราบเสี ย ทั วกั น ในวั น นี- ว่ า
เข้ ามาใกล้ ท่ าน และท่ านก็ซ่ อม พระองค์ คื อพระเจ้ าในอิ สราเอล
แท่ นบู ชาของพระเยโฮวาห์ ที ถู ก และข้ าพระองค์ เป็ นผู้ รั บใช้ ของ
ทําลายลงนั- น
พระองค์ และข้ าพระองค์ ได้
31 เอลี ยาห์ นาํ ศิ ลาสิ บสองก้ อน กระทําบรรดาสิ งเหล่ านี- ตามพระ
มาตามจํา นวนตระกู ลของบุ ต ร ดํารัสของพระองค์
ชายของยาโคบ
ผู้ ซึ งพระ 37 ขอทรงฟั งข้ าพระองค์ โอ ข้ า
วจนะของพระเยโฮวาห์ ม าถึ งว่ า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงฟั งข้ า
"อิสราเอลจะเป็ นชื อของเจ้ า"
พระองค์ เพื อชนชาติน- ี จะทราบ
32 และท่ า นได้ สร้ างแท่ น บู ช า ว่ า พระองค์ คื อพระเยโฮวาห์
ด้ วยศิ ลานั- นในพระนามของพระ พระเจ้ า และพระองค์ทรงหั นจิต
เยโฮวาห์ และท่ านได้ ขุ ดร่ อง ใจของเขาทั-งหลายกลับมาอีก"
รอบแท่ นใหญ่ พอจุ เ มล็ดพื ชได้ 38 แล้ วไฟของพระเยโฮวาห์ ก ็
สองถัง
ตกลงมาและไหม้ เครื องเผาบู ชา
33 และท่ านก็วางฟื นไว้ เป็ นระ- และฟื นและหิ น และผงคลี และ
เบี ยบ
และฟั นวั วผู้ นั- นเป็ น เลียนํา- ซึ งอยู่ ในร่ อง
ท่ อนๆ และวางไว้ บนกองฟื น 39 และเมื อประชาชนทั- งปวงได้
และท่ านกล่ าวว่ า "จงเติ มนํา- ให้ เห็น เขาก็ซบหน้ าลงและร้ องว่ า
เต็มสี ไห และเทลงบนเครื องเผา "พระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงเป็ น
บูชา และบนกองฟื น"
พระเจ้ า พระเยโฮวาห์ พระองค์
34 และท่านกล่ าวว่ า "จงกระทํา ทรงเป็ นพระเจ้ า"
ครั- งทีสอง" และเขาก็กระทําครั- ง 40 และเอลี ยาห์ บอกเขาว่ า "จง
ที สอง และท่ านกล่ าวว่ า "จง จั บผู้ พยากรณ์ ข องพระบาอั ล
กระทํา ครั- งที สาม" และเขาก็ อย่ าให้ หนี ไ ปได้ สั ก คนเดี ยว"
กระทําครั- งทีสาม
และเขาทั- งหลายก็ ไ ปจั บเขามา
(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
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และเอลี ยาห์ ก ็นาํ เขาลงไปที ลาํ เมื%อเอลียาห์หมดกําลัง
ธารคีโชนและฆ่ าเขาเสียทีนั น
ทู ตสวรรค์
41 เอลี ยาห์ ทู ลอาหั บว่ า "ขอ
มารับใช้ท่าน
เชิ ญเสด็จขึ- นไปเสวยและดื มเถิด
อาหั บ จึ ง บอกเยเซเบล
เพราะมีเสียงฝนกระหึ มมา"
ตามการทั- ง สิ- นซึ งเอลี เอลียาห์อธิษฐาน
ยาห์ ได้ กระทํา และเรื องที ท่ าน
ขอให้ฝนตก
ได้ ฆ่ าผู้ พยากรณ์ ท- ั งหมดเสี ย
42 อาหั บก็เสด็จขึ- นไปเสวยและ ด้ วยดาบ
ดื ม และเอลี ยาห์ ก ็ข- ึ นไปที ยอด 2 แล้ วเยเซเบลก็ รั บสั งให้ ผู้ สื อ
ภู เขาคารเมล ท่ านก็โน้ มตั วลง สารไปหาเอลี ยาห์ ว่า "ถ้ าพรุ่ งนีถึงดิน ซบหน้ าระหว่ างเข่ า
เวลานี- เรามิ ได้ กระทําชี วิตของ
43 และท่ านสั งคนใช้ ของท่ านว่ า เจ้ าให้ เหมื อนอย่ างชี วิ ตของคน
"จงลุ กขึ- นมองไปทางทะเล" เขา เหล่ านั- นแล้ ว ก็ให้ พระทั-งหลาย
ก็ลุ กขึ- นมองและตอบว่ า "ไม่ มี ลงโทษเรา และให้ หนักยิ งกว่ า"
อะไรเลย" และท่านบอกว่ า "จง 3เมื อท่ านทราบแล้ วก็ลุ กขึ- นหนี
ไปดูอีกเจ็ดครั- ง"
ไปเอาชี วิ ตรอด และมาถึ งเบ44 และอยู่ ม าเมื อ ถึ งครั- งที เ จ็ด เออร์ เชบาเขตประเทศยู ดาห์
เขาบอกว่ า "ดู เถิ ด มี เมฆก้ อน และละคนใช้ ของท่านไว้ ทีนั น
หนึ งเล็กเท่ าฝ่ ามื อคนขึ- นมาจาก 4 แต่ ตั ว ท่ า นเองก็ เ ดิ น เข้ าถิ น
ทะเล" และท่านก็บอกว่ า "จงไป ทุ ร กั น ดารไปเป็ นระยะทางวั น
ทู ลอาหั บว่ า `ขอทรงเตรี ยม หนึ งมานั งอยู่ ที ใต้ ต้ นไม้ จาํ พวก
ราชรถและเสด็ จลงไปเพื อพระ สนจู นิ เปอร์ และท่ านทู ลขอให้
องค์จะไม่ ติดฝน'"
ตั วท่ านตายเสี ยที ว่ า "พอแล้ ว
45 และอยู่ มาอีกครู่ หนึ งท้ องฟ้ า พระองค์ เจ้ าข้ า โอ ข้ าแต่ พระ
ก็มื ดไปด้ วยเมฆและลม และมี เยโฮวาห์ บัดนี- ขอเอาชี วิตของข้ า
ฝนหนัก อาหั บก็ทรงรถเสด็จไป พระองค์ ไปเสี ย เพราะข้ าพระ
ยังเมืองยิสเรเอล
องค์ก ็ไม่ ดีไปกว่ าบรรพบุ รุษของ
46 และพระหั ตถ์ ของพระเยโฮ- ข้ าพระองค์"
วาห์ ทรงสถิ ตอยู่ บนเอลี ยาห์ และ 5และท่ า นก็ นอนลงหลั บอยู่ ใต้
ท่ านก็คาดเอวของท่ านไว้ และ ต้ นไม้ จาํ พวกสนจู นิเปอร์ ดูเถิด
วิ งขึ- นหน้ าอาหั บไปถึ ง ทางเข้ า มี ทู ตสวรรค์ องค์ หนึ งมาถู กต้ อง
เมืองยิสเรเอล
ท่าน และพูดกับท่านว่ า "ลุกขึ- น

19

(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"
11 และพระองค์ตรัสว่ า "จงออก
6และท่านก็มองดู ดูเถิด ตรงที ไปเถิ ด ไปยื นอยู่ บนภู เขาต่ อ
ศี รษะของท่ านมี ขนมปั งที ป- ิ งบน พระพักตร์พระเยโฮวาห์ " และดู
ก้ อนหิ นร้ อนและมีไหนํา- ลูกหนึ ง เถิ ด พระเยโฮวาห์ ทรงผ่ านไป
ท่ านก็รั บประทานและดื ม และ และลมใหญ่ อั น แรงกล้ าได้ พั ด
นอนลงอีก
พังภูเขา และทําให้ หินแตกเป็ น
7และทู ตสวรรค์ ของพระเยโฮ- ก้ อนๆต่ อพระพั กตร์ พระเยโฮวาห์ ก ็มาอี กเป็ นครั- งที สอง ถู ก วาห์ แต่ พระเยโฮวาห์ มิ ได้ สถิ ต
ต้ องท่านแล้ วว่ า "ลุกขึ- นรับประ- ในลมนั- น ภายหลังลมก็แผ่ นดิน
ทานซี เพราะว่ าทางเดินนั- นเกิน ไหว แต่ พระเยโฮวาห์ หาทรง
กําลังของท่าน"
สถิตในแผ่ นดินไหวนั- นไม่
เอลียาห์ไปทํางานใหม่
12 ภายหลั ง แผ่ น ดิ น ไหวก็ เ กิ ด
8 และท่ า นก็ ลุ ก ขึ- นรั บประทาน ไฟ แต่ พระเยโฮวาห์ หาทรงสถิต
และดื ม และเดิ นไปด้ วยกํา ลั ง ในไฟนั- นไม่ ภายหลั งไฟก็มี
ของอาหารนั- นสี สิ บวั นสี สิ บคื น เสียงเบาๆ
13 และเมื อเอลียาห์ ได้ ยิน ท่าน
ถึงโฮเรบภูเขาของพระเจ้ า
9ที นั นท่ านมาถึ งถํา- แห่ งหนึ งก็ ก็เอาผ้ าคลุ มหน้ าไว้ ออกไป
เข้ าพักอยู่ และดูเถิด พระวจนะ ยื นอยู่ ที ปากถํา- และดู เถิ ด มี
ของพระเยโฮวาห์ มาถึงท่าน และ เสียงมาถึงท่านว่ า "เอลียาห์ เอ๋ย
พระองค์ ตรั สกั บท่ านว่ า "เอลี - เจ้ าทําอะไรอยู่ ทีนี "
14 ท่านทู ลว่ า "ข้ าพระองค์ร้อน
ยาห์ เอ๋ย เจ้ าทําอะไรอยู่ ทีนี "
10 ท่านทู ลว่ า "ข้ าพระองค์ร้อน รนเพื อพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
รนเพื อพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า จอมโยธายิ งนั ก เพราะว่ าประจอมโยธายิ งนัก เพราะประชาชน ชาชนอิ สราเอลได้ ทอดทิ- งพันธอิ สราเอลได้ ทอดทิ- งพั นธสั ญญา สั ญญาของพระองค์ พั งแท่ น
ของพระองค์ พั งแท่ นบู ชาของ บู ชาของพระองค์ ลงเสี ย และ
พระองค์ ลงเสี ย และประหารผู้ ประหารผู้ พยากรณ์ของพระองค์
พยากรณ์ ของพระองค์ เ สี ยด้ วย เสี ยด้ วยดาบ และข้ าพระองค์
ดาบ และข้ าพระองค์ ข้ าพระ ข้ าพระองค์ แต่ ผ้ ู เดี ยวเหลื อ อยู่
องค์แต่ ผ้ ู เดียวเหลืออยู่ และเขา และเขาทั- งหลายแสวงหาชี วิ ต
ทั-งหลายแสวงหาชี วิตของข้ าพระ ของข้ าพระองค์ เ พื อจะเอาไป
เสีย"
องค์เพื อจะเอาไปเสีย"
(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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หน้ า 765
E พงศ์กษัตริย์ EJ, GQ
15 และพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ เพราะฉันได้ ทาํ อะไรแก่ ท่าน"
ท่านว่ า "ไปเถอะ จงกลับไปตาม 21 และเอลีชาก็กลับจากติดตาม
ทางของเจ้ าถึงถิ นทุ รกั นดารดา- เอลี ยาห์ จั บวั วคู่ นั- นฆ่ า เสี ยเอา
มั สกั ส และเมื อเจ้ าไปถึ งแล้ ว เครื องแอกต้ มเนื- อวั ว และให้
เจ้ าจงเจิ มฮาซาเอลไว้ ให้ เป็ น แก่ ประชาชนและเขาก็ รั บประกษัตริย์เหนือประเทศซีเรีย
ทาน แล้ วเอลี ชาก็ลุ กขึ- นตาม
16 และเยฮูบุตรนิ มซีน- ั น เจ้ าจง เอลียาห์ ไปและปรนนิบัติท่าน
เจิ มให้ เป็ นกษั ตริ ย์เหนื ออิ สราครั!งแรกที%อาหับสู ร้ บ
เอล และเอลี ชาบุ ตรชาฟั ทชาว
กับประเทศซี เรี ย
อาเบลเมโฮลาห์ เจ้ าจงเจิมตั- งไว้
เบนฮาดัดกษั ตริ ย์ซี เรี ย
ให้ เป็ นผู้ พยากรณ์แทนเจ้ า
ได้ ประชุ มกองทั พทั- ง
17 และต่ อ มาผู้ ที รอดจากดาบ ปวงของท่ าน มี กษั ตริ ย์ สามสิ บ
ของฮาซาเอล เยฮูจะฆ่ าเสีย และ สององค์ ข- ึ นกั บท่ าน ทั- งม้ าและ
ผู้ ทีรอดจากดาบของเยฮู เอลีชา รถรบ และท่ านก็ข- ึ นไปล้ อม
จะฆ่ าเสีย
สะมาเรีย สู้ รบกับเมืองนั- น
18 แต่ เรายั งมี เ หลื อเจ็ดพั นคน 2และท่ านได้ ส่ งผู้ สื อสารเข้ าไป
ไว้ ในอิสราเอล คือทุ กเข่ าซึ งมิได้ ในเมื องหาอาหั บกษั ตริ ย์อิ สราคุ กลงต่ อพระบาอั ล และทุ ก เอล กล่ าวแก่ พระองค์ว่า "เบนปากซึ งมิได้ จุบรูปนั- น"
ฮาดัดว่ าดังนี- ว่า
เอลียาห์เจิ มตั!งเอลีชา
3`เงิ นและทองคํา ของท่ า นเป็ น
19 ท่ า นก็ อ อกไปจากที นั นพบ ของเรา บรรดาภรรยาและเด็กๆ
เอลีชาบุตรชายชาฟั ท ผู้ กาํ ลังไถ ที ดี ที สุ ด ของท่ านก็ เป็ นของเรา
นาอยู่ ด้ วยวั วสิ บสองคู่ เดิ น อยู่ ด้ วย'"
ข้ างหน้ า และท่ านอยู่ กั บวั วคู่ 4และกษั ตริ ย์แห่ งอิ สราเอลทรง
ที สิ บสอง เอลี ยาห์ ก ็ผ่ านไป ตอบไปว่ า "โอ ข้ าแต่ กษัตริย์ เจ้ า
ทิ-งเสื- อคลุมลงบนท่าน
นายของข้ าพเจ้ า ดั งทีท่านว่ ามา
20 ท่ า นก็ละวั วเหล่ า นั- นวิ งตาม นั นแหละ ข้ าพเจ้ าเป็ นของท่ าน
เอลี ยาห์ ไปและกล่ าวว่ า "ขอให้ ทั-งทีข้าพเจ้ ามีอยู่ น- ั นด้ วย"
ข้ าพเจ้ าไปจุ บลาบิ ดามารดาของ 5บรรดาผู้ สื อสารได้ กลั บมาอี ก
ข้ าพเจ้ าก่ อน และข้ าพเจ้ าจะติด กล่ าวว่ า "เบนฮาดั ดกล่ าวดั งนีตามท่ านไป" เอลี ยาห์ จึ งกล่ าว ว่ า `ข้ าพเจ้ าส่ งข่ าวมายั งท่ านว่ า
กั บเอลี ชาว่ า
"กลั บไปเถิ ด "จงส่ ง เงิ น และทองคํา ของท่ า น

20

(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
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E พงศ์กษัตริย์ GQ
หน้ า 766
ภรรยาและเด็ ก ของท่ า นไปให้ หนักยิ งกว่ า"
ข้ าพเจ้ า"
11 และกษั ต ริ ย์ แ ห่ งอิ ส ราเอล
6แต่ ข้าพเจ้ าจะส่ งข้ าราชการของ ทรงตอบไปว่ า "ขอทู ลท่ านว่ า
ข้ าพเจ้ าไปหาท่ า นพรุ่ งนี- ประ- `ขอท่านผู้ ทีสวมเกราะ อย่ าอวด
มาณเวลานี- เขาทั- งหลายจะค้ น อ้ างอย่ างผู้ ที ถอดเกราะแล้ ว
วังของท่าน ทั- งบ้ านเรือนข้ าราช เลย'"
การของท่ าน สิ งใดทีเป็ นทีชอบ 12 ต่ อ มาเมื อเบนฮาดั ด ได้ ยิ น
ตาของท่าน เขาจะหยิบเอาไป'"
ข่ าวนี- ขณะที ดื มอยู่ กั บบรรดา
7 แล้ วกษั ต ริ ย์ แห่ งอิ ส ราเอลก็ กษั ต ริ ย์ ท- ั งหลายที ใ นทั บอาศั ย
เรี ยกประชุ มพวกผู้ ใหญ่ ท- ั งปวง ท่ านก็ สั งข้ าราชการของท่ านว่ า
ของแผ่ นดินตรัสว่ า "ขอตรองดู "จงเข้ าประจํา ที " และเขาทั- ง
เถิด ดูว่าชายผู้ น- ี หาช่ องก่ อความ หลายก็เข้ าประจําที เพื อต่ อสู้ กั บ
ลํา บาก เพราะเขาให้ คนมารั บ เมืองนั- น
เมี ยและลู กของฉั น ทั- งเงิ นและ
ทรงสัญญาว่ าอิ สราเอลจะชนะ
ทองคํา ของฉั น และฉั นก็มิ ได้ 13 ดู เถิ ด ผู้ พยากรณ์ คนหนึ ง
ปฏิเสธเขา"
เข้ ามาใกล้ อาหั บกษั ต ริ ย์ แห่ ง
8บรรดาผู้ ใหญ่ และประชาชนทั-ง อิ สราเอลทู ลว่ า "พระเยโฮวาห์
สิ- นก็ทูลพระองค์ว่า "ขออย่ าทรง ตรั สดั งนี- ว่ า เจ้ าเห็ นกองทั พ
ฟั งหรือทรงยินยอมพ่ ะย่ ะค่ ะ"
ใหญ่ น- ี หรือ ดูเถิด เราจะมอบไว้
9พระองค์ จึ งรั บสั งแก่ ผ้ ู สื อสาร ในมือของเจ้ าในวันนี- เจ้ าจะได้ ร้ ู
ของเบนฮาดั ดว่ า "จงไปทู ล ว่ าเราคือพระเยโฮวาห์ "
กษั ตริ ย์ เจ้ านายของข้ าพเจ้ าว่ า 14 และอาหั บตรั สว่ า "ทรงใช้
`บรรดาสิ งที ท่ านเอาจากผู้ รั บใช้ ใครทํา" เขาทู ลว่ า "พระเยโฮวาห์
ของท่านในครั- งแรกนั- น ข้ าพเจ้ า ตรั สดั งนี- ว่ า ด้ วยมื อของมหาด
จะกระทําตาม แต่ สิ งนี- ข้ าพเจ้ า เล็ ก ของเจ้ านายประจํา จั ง หวั ด
ปฏิบัติตามไม่ ได้ '" และผู้ สื อสาร ทั- งหลาย" แล้ วพระองค์ ตรั สว่ า
ก็จากไปและกลับมารายงาน
"ใครจะเริ มรบ" เขาทู ลตอบว่ า
10 เบนฮาดั ด ส่ ง ข่ าวกลั บมาว่ า "พระองค์พ่ะย่ ะค่ ะ"
"ถ้ าผงคลีแห่ งสะมาเรียจะพอแก่
อาหับชนะชาวซี เรี ย
คนทีติดตามข้ าพเจ้ ามาสักคนละ 15 พระองค์จึ งทรงจัดมหาดเล็ก
หยิ บมื อหนึ ง
ก็ขอให้ พระ ของเจ้ านายประจํา จั งหวั ดเหล่ า
ทั- งหลายลงโทษข้ า พเจ้ าและให้ นั- นซึ งมี สองร้ อยสามสิ บสองคน
(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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หน้ า 767
E พงศ์กษัตริย์ GQ
ด้ วยกัน และภายหลังทรงจัดพล มาใกล้ กษั ตริ ย์แห่ งอิ สราเอลทู ล
ทั- งหมดคื อ บรรดาคนอิ สราเอล พระองค์ ว่ า "มาเถิ ด ขอเสริ ม
รวมพลเจ็ดพันคน
กํา ลั งของพระองค์ และตรึ ก16 เขาทั-งหลายยกออกไปในเว- ตรองดู ว่าพระองค์ จะทรงกระทํา
ลาเทียงวัน ฝ่ ายเบนฮาดัดกําลัง ประการใด เพราะสิ- นปี นี- กษัตริย์
ดื มเมาอยู่ ในทับอาศั ย ทั- งท่ าน แห่ งซี เรี ยจะยกกองทั พมาสู้ กั บ
และกษั ตริ ย์อี กสามสิ บสององค์ พระองค์อีก"
ทีช่วยท่าน
ครั!งที%สองที%อาหับ
17 พวกมหาดเล็ ก ของเจ้ านาย
สู ร้ บกับประเทศซี เรี ย
ประจําจั งหวั ดได้ ยกออกไปก่ อน 23 ข้ าราชการของกษั ตริ ย์ แห่ ง
เบนฮาดั ดก็ส่ งออกไป เขาทั- ง ซี เรี ยทู ลท่ านว่ า "พระทั- งหลาย
หลายรายงานท่ านว่ า "มี คนยก ของเขาเป็ นพระแห่ งภู เขา เขา
ออกมาจากสะมาเรีย"
ทั-งหลายจึงแข็งกว่ าเรา แต่ ขอให้
18 ท่ านจึ งว่ า "ถ้ าเขาออกมา เราสู้ รบกั บเขาในที ราบ แล้ ว
ด้ วยสั นติ จงจั บเขามาเป็ นๆ เราจะต้ องแข็งกว่ าเขาแน่ นอนที
หรื อ ถ้ าเขาออกมาทํา ศึ ก จงจั บ เดียว
เขามาเป็ นๆ"
24 ขอกระทํา อย่ างนี- ขอปลด
19 คนเหล่ านี- จึ งออกไปจาก กษั ตริ ย์เสี ยทุ กองค์ จากตําแหน่ ง
เมื องคื อ พวกมหาดเล็ กของเจ้ า และตั- งนายทหารขึ- นแทน
นายประจําจั งหวั ด และกองทัพ 25 และเกณฑ์ ก องทั พเข้ าแทน
ซึ งติดตามคนเหล่ านีส่ วนที ล้ มตายไปในคราวก่ อน
20 และต่ างก็ฆ่าคู่ รบของตน คน ม้ าแทนม้ า รถรบแทนรถรบ
ซี เรี ยหนี และคนอิ สราเอลไล่ ติ ด แล้ วเราทั- งหลายจะสู้ รบกั บเขา
ตามเขาไป แต่ เบนฮาดัดกษัตริย์ ในที ราบ เราจะต้ องแข็งกว่ าเขา
แห่ งซี เรี ยทรงม้ าหนีไปกั บทหาร แน่ นอนที เดี ยว" และท่ านก็ฟั ง
ม้ า
เสียงของเขาทั-งหลายและกระทํา
21 กษั ตริ ย์แห่ งอิ สราเอลก็ออก ตาม
ไปโจมตีม้าและรถรบ และประ- 26 และอยู่ มาพอสิ- นปี แล้ วเบนหารชนซีเรียเสียอย่ างใหญ่ โต
ฮาดัดก็เกณฑ์ชนซีเรีย ยกขึ- นไป
อาหับได้รบั คําตักเตื อนให้
ถึ งเมื องอาเฟกเพื อสู้ รบกั บอิ สเตรี ยมสําหรับการสู ร้ บอี กครั!ง ราเอล
22 แล้ วผู้ พยากรณ์ ผ้ ู นั- นได้ เข้ า 27 และประชาชนอิ สราเอลก็ถู ก
(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 และอยู่ พร้ อมกั นหมด เอาเชื อกพั นศี รษะของเรา และ
และยกออกไปต่ อสู้ กับเขา ประ- ออกไปหากษั ตริ ย์แห่ งอิ สราเอล
ชาชนอิ สราเอลตั- งค่ ายตรงหน้ า ชะรอยท่ า นจะไว้ ชี วิ ต ของพระ
เขาเหมื อนอย่ างแพะสองฝู ง องค์"
เล็กๆ แต่ คนซี เรี ยเต็มท้ องทุ่ ง 32 เพราะฉะนั- น เขาจึ งเอาผ้ า
ไปหมด
กระสอบคาดเอวและเอาเชื อ ก
28 และคนของพระเจ้ า คนหนึ ง พันศีรษะ และเขาไปเฝ้ ากษัตริย์
ได้ เข้ าไปใกล้ และทู ลกษั ตริ ย์ แห่ งอิสราเอลทู ลว่ า "เบนฮาดัด
แห่ งอิ สราเอลว่ า "พระเยโฮวาห์ ผู้ รั บใช้ ของพระองค์ สั งมาว่ า
ตรั สดั งนี- ว่ า เพราะคนซี เรี ยได้ `ได้ โปรดเถิด ขอให้ ข้าพเจ้ ารอด
กล่ าวว่ า `พระเยโฮวาห์ เป็ นพระ ชี วิ ตอยู่ '" และพระองค์ ตรั สว่ า
เจ้ าแห่ งภูเขา พระองค์มิได้ เป็ น "ท่ านยั งมี ชี วิตหรื อ ท่ านเป็ น
พระเจ้ าแห่ งหุ บเขา' เพราะฉะ- น้ องของเรา"
นั- นเราจะมอบประชาชนหมู่ ใหญ่ 33 ฝ่ ายคนเหล่ านั- นกําลังหาช่ อง
นี- ไว้ ในมือของเจ้ า และเจ้ าจะได้ อยู่ แล้ ว เขาทั- งหลายก็รี บตอบ
รู้ ว่าเราคือพระเยโฮวาห์ "
โดยเร็วว่ า "พระเจ้ าข้ า เบนฮา29 แล้ วเขาก็ต- ั งค่ ายตรงข้ ามกั น ดัดอนุ ชาของพระองค์" แล้ วพระ
อยู่ เจ็ดวั น แล้ วในวั นที เจ็ดก็ องค์ตรัสว่ า "ไปเถอะและนําท่าน
ปะทะกั น ประชาชนอิ สราเอลก็ มา" แล้ วเบนฮาดั ดก็ออกมาหา
ฆ่ าคนซี เรี ยซึ งเป็ นทหารราบเสี ย พระองค์ แล้ วพระองค์กใ็ ห้ ท่าน
หนึ งแสนคนในวันเดียว
ขึ- นไปบนรถรบ
30 เหลื อนอกนั- นก็หนี เข้ าเมื อง 34 และเบนฮาดั ดทู ลว่ า "หั ว
อาเฟก และกําแพงเมืองล้ มทับ เมื องซึ งบิ ดาของข้ าพเจ้ ายึ ดเอา
คนที เหลือนอกนั- นเสียสองหมื น ไปจากราชบิ ดาของท่ านนั- น
เจ็ดพั นคน เบนฮาดั ดก็หนี ไป ข้ าพเจ้ าขอคื นให้ พระองค์ พระ
ด้ วย และเข้ าไปในห้ องชั- นในที องค์ จะสร้ างถนนหนทางของ
ในเมือง
พระองค์ ในเมื อ งดามั ส กั สก็ ไ ด้
31 และข้ าราชการของท่ า นมา อย่ างที บิ ดาข้ าพเจ้ าทําไว้ ในสะทู ลว่ า "ดู เถิ ด เราได้ ยิ นว่ า มาเรีย" แล้ วอาหั บตรัสว่ า "เรา
กษั ตริ ย์ แห่ ง วงศ์ วานอิ ส ราเอล จะยอมให้ ท่ านไปตามพั นธสั ญเป็ นกษัตริย์ที ทรงเมตตา ขอให้ ญานี- " พระองค์ จึงทําพั นธสั ญเราเอาผ้ ากระสอบคาดเอว และ ญากับท่าน และปล่ อยท่านไป
(GK) E พกษ EN:EK; GQ:EH
(HE) ปฐก HN:HM; G ซมอ H:HE
(HM) E พกษ EO:GQ
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อาหับไว้ชีวิต
ต้ องเสียเงินตะลันต์หนึ ง'
40 และเมื อข้ าพระองค์ ติ ดธุ ระ
ของเบนฮาดัด
เขาก็หายไป"
35 มี ช ายคนหนึ งในเหล่ า ศิ ษย์ อยู่ ที นี ที นั น
แห่ งผู้ พยากรณ์พูดกับเพื อนของ กษั ต ริ ย์ แห่ งอิ ส ราเอลตรั ส กั บ
ตนตามพระบั ญชาของพระเย- ท่ านว่ า "โทษของเจ้ าต้ องเป็ น
โฮวาห์ ว่า "ได้ โปรดเถอะ ขอตี อย่ างนั- นแหละ เพราะเจ้ าเองได้
ฉันที" แต่ ชายคนนั- นก็ปฏิเสธไม่ ตัดสินแล้ ว"
41 แล้ วท่ านก็ รี บเอาขี- เถ้ าออก
ยอมตีท่าน
36 แล้ วท่ านจึ งพู ดกั บเขาว่ า จากหน้ าของตน และกษั ตริ ย์
"เพราะท่ า นไม่ เ ชื อฟั ง พระสุ ร- แห่ งอิ สราเอลก็ จาํ ท่ านได้ ว่ า
เสี ยงของพระเยโฮวาห์ ดู เถิ ด เป็ นผู้ พยากรณ์คนหนึ ง
พอท่านออกไปจากข้ าพเจ้ า สิง- 42 และท่ า นจึ ง ทู ลพระองค์ ว่ า
โตตั วหนึ งจะสั งหารท่ าน" พอ "พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี- ว่ า
เขาจากท่ านไป สิ งโตตั วหนึ งก็ เพราะเจ้ าได้ ปล่ อยชายคนที อยู่
ในมือของเจ้ า ผู้ ซึ งเราได้ กาํ หนด
มาพบเขาและสังหารเขาเสีย
37 แล้ วท่ า นไปพบชายอี กคน ให้ ทํา ลายนั- น ชี วิ ตของเจ้ าจะ
หนึ ง และท่านว่ า "ได้ โปรดเถอะ ต้ องแทนชี วิตของเขา และชน
ขอตีฉันที" ชายคนนั- นได้ ตีท่ าน ชาติของเจ้ าแทนชนชาติของเขา"
43 และกษั ตริ ย์ แห่ งอิ ส ราเอลก็
และทําให้ ท่านฟกชํา38 ผู้ พยากรณ์ ผ้ ู นั- นจึ ง จากไป เสด็ จ เข้ าไปในพระราชวั ง ด้ วย
และไปคอยพบกษั ตริ ย์ อยู่ ที หน อารมณ์ขุ่ นมั วและไม่ พอพระทัย
ทาง ใส่ ข- ี เถ้ าบนหน้ าปลอมตั ว ยิ งนัก และเสด็จมาสะมาเรีย
อาหับโลภสวนองุ่ นของนาโบท
เสีย
และอยู่ มาภายหลั งเหตุ
39 พอกษั ตริย์ทรงผ่ านไป ท่าน
การณ์ เหล่ านี- นาโบท
ก็ร้ องทู ลกษั ตริ ย์ ว่ า "ผู้ รั บใช้
ชาวยิ
ส
เรเอลมี
ส วนองุ่ นอยู่ ใน
ของพระองค์ เ ข้ าไปในกลางศึ ก
และดู เถิ ด ทหารคนหนึ งหั นมา ยิสเรเอล ข้ างพระราชวังของอาและนําชายคนหนึ งมาให้ ข้าพระ หั บกษัตริย์แห่ งสะมาเรีย
องค์ บอกว่ า `จงระวังชายคนนี- 2อาหั บตรัสกับนาโบทว่ า "จงให้
ไว้ นะ ถ้ าเขาหลุ ดไปได้ โดยเหตุ สวนองุ่ นของเจ้ าแก่ เราเถิด เพื อ
ใดๆ ชี วิ ตของท่ านจะต้ องแทน เราจะได้ ทาํ สวนผั ก เพราะอยู่
ชี วิตของเขา หรือมิฉะนั- นท่านจะ ใกล้ วังของเรา เราจะให้ สวนองุ่ น

21

(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 ดี กว่ าเพื อแลกสวนนี- หรื อถ้ า องค์ ทู ลพระองค์ ว่ า "พระองค์
เจ้ าเห็นชอบ เราจะให้ เงินสมกับ เป็ นผู้ ครอบครองราชอาณาจั กร
ราคาสวนนั- น"
อิ สราเอลอยู่ หรื อเพคะ เชิ ญ
3แต่ นาโบททู ลอาหั บว่ า "ขอ เสด็จลุ กขึ- นเสวยพระกระยาหาร
พระเยโฮวาห์ ทรงห้ ามข้ าพระ เถิด และให้ พระทัยของพระองค์
องค์ ในการที จะยกมรดกของ ร่ าเริ ง หม่ อมฉั นจะมอบสวน
บรรพบุรุษให้ แก่ พระองค์"
องุ่ นของนาโบทชาวยิ สเรเอลให้
4อาหั บก็เสด็จเข้ าในวั งด้ วยอา- แก่ พระองค์เอง"
รมณ์ขุ่ นมั วและไม่ พอพระทัยยิ ง 8 พระนางจึ ง ทรงพระอั ก ษรใน
นั ก ด้ วยเรื องที นาโบทชาวยิ ส- พระนามของอาหั บ ประทับตรา
เรเอลทู ลตอบพระองค์ เพราะ ของพระองค์ส่ งไปยั งพวกผู้ ใหญ่
เขาได้ กล่ าวว่ า "ข้ าพระองค์ จะ และขุ นนางผู้ อยู่ ในเมื องกั บนาไม่ ให้ มรดกแห่ งบรรพบุ รุ ษของ โบท
ข้ าพระองค์ แก่ พระองค์ " และ 9พระนางทรงพระอักษรว่ า "จง
พระองค์ ก ็ เ อนพระกายลงบน ประกาศให้ ถืออดอาหาร และตั- ง
พระแท่ น ทรงเบื อนพระพั กตร์ นาโบทไว้ ในที สูงท่ ามกลางประไม่ เสวยพระกระยาหาร
ชาชน
5แต่ เยเซเบลมเหสี ของพระองค์ 10 และตั- งคนอั น ธพาลสองคน
เข้ ามาเฝ้ าพระองค์ ทู ลถามพระ ให้ นั งตรงข้ ามกั บเขา ให้ ฟ้ อง
องค์ ว่ า "ไฉนพระจิ ตของพระ เขาว่ า `เจ้ าได้ แช่ งพระเจ้ าและ
องค์จึงเสียพระทัย ไม่ เสวยพระ กษัตริย์' แล้ วพาเขาออกไปและ
กระยาหาร"
เอาหิ นขว้ างเสียให้ ตาย"
6และพระองค์ตรัสตอบพระนาง 11 และพวกผู้ ชายของเมื องนั- น
ว่ า "เพราะเราได้ พูดกั บนาโบท คื อพวกผู้ ใหญ่ และขุ นนางผู้ อาชาวยิสเรเอลว่ า `จงขายสวนองุ่ น ศัยอยู่ ในเมืองนั- น ได้ กระทําตาม
ของเจ้ าให้ แก่ เรา หรื อมิ ฉะ- ที เยเซเบลมี ไปถึ งพวกเขา ตาม
นั- นถ้ าเจ้ าพอใจ เราจะให้ สวน ทีปรากฏในลายพระหั ตถ์ซึ งพระ
องุ่ นอีกแห่ งหนึ งแก่ เจ้ าเพื อแลก นางทรงมีไปถึงเขานั- น
กั น' และเขาตอบว่ า `ข้ าพระ 12 เขาได้ ประกาศให้ ถื ออดอาองค์ จ ะไม่ ให้ สวนองุ่ นของข้ า หาร และได้ ต- ั งนาโบทไว้ ในทีสูง
พระองค์แก่ พระองค์'"
ท่ามกลางประชาชน
7 และเยเซเบลมเหสี ของพระ 13 และคนอั นธพาลสองคนนั- น
(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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ก็เข้ ามา นั งอยู่ ตรงข้ ามกั บเขา 19 เจ้ าจงพูดกับเขาว่ า `พระเยและคนอั นธพาลนั- นได้ ฟ้ อง โฮวาห์ ตรั สดั งนี- ว่ า ท่ านได้ ฆ่ า
นาโบทต่ อ หน้ าประชาชนกล่ า ว และได้ ยึดถื อเอาเป็ นกรรมสิ ทธิV
ว่ า "นาโบทได้ แช่ งพระเจ้ าและ ด้ วยหรื อ' และเจ้ าจงพู ดกั บเขา
กษัตริย์" เขาทั-งหลายจึงพานา- ว่ า `พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี- ว่ า
โบทออกไปนอกเมือง และขว้ าง ในที ซึ งสุ นั ขเลี ยโลหิ ต ของนาเขาถึงตายด้ วยก้ อนหิ น
โบท สุ นั ขจะเลี ยโลหิ ตของเจ้ า
14 แล้ วเขาก็ส่ งข่ าวไปทู ลเยเซ- ด้ วย'"
เบลว่ า "นาโบทถู กขว้ างด้ วยหิ น 20 อาหั บตรัสกับเอลียาห์ ว่า "โอ
เขาตายแล้ ว"
ศั ตรู ของข้ าเอ๋ ย เจ้ าพบข้ าแล้ ว
15 อยู่ มาพอเยเซเบลทรงได้ ยิน หรื อ" ท่านทู ลตอบว่ า "ข้ าพระ
ว่ า นาโบทถู ก ขว้ างด้ วยหิ น ตาย องค์ พบพระองค์ แล้ ว เพราะว่ า
แล้ ว เยเซเบลจึ งทู ลอาหั บว่ า พระองค์ ยอมขายพระองค์ เ พื อ
"ขอเชิ ญเสด็จลุ กขึ- น ไปยึ ดสวน กระทํา สิ งชั วในสายพระเนตร
องุ่ นของนาโบทชาวยิสเรเอล ซึ ง ของพระเยโฮวาห์
เขาได้ ปฏิ เสธไม่ ขายให้ แก่ พระ 21 ดู เถิ ด เราจะนําเหตุ ร้ ายมา
องค์ เพราะว่ านาโบทไม่ อยู่ เขา เหนื อเจ้ า เราจะเอาคนชั วอายุ
ตายเสียแล้ ว"
ต่ อจากเจ้ าออกไปเสี ย และจะ
16 และอยู่ มาพออาหั บทรงได้ ขจั ดคนที ปั สสาวะรดกํา แพงได้
ยิ นว่ านาโบทตายแล้ ว อาหั บก็ เสี ยจากอาหั บ ทั- งคนที ยั งอยู่
ทรงลุ ก ขึ- นไปยั ง สวนองุ่ นของ และเหลืออยู่ ในอิสราเอล
นาโบทชาวยิสเรเอล เพื อยึ ดถือ 22 และเราจะกระทํา ให้ ราชวงศ์
เป็ นกรรมสิทธิV
ของเจ้ าเหมื อนราชวงศ์ ของเยเอลียาห์พยากรณ์ถึง
โรโบอัมบุตรเนบัท และเหมื อน
ราชวงศ์ ของบาอาชาบุ ตรอาหิ ความตายของอาหับ
17 แล้ วพระวจนะของพระเยโฮ- ยาห์ เพราะเจ้ าได้ กระทําให้ เรา
โกรธ และเพราะเจ้ าได้ กระทําให้
วาห์ มาถึงเอลียาห์ ชาวทิชบีว่า
18 "จงลุ กขึ- นแล้ วลงไปพบอา- อิสราเอลทําบาปด้ วย
หั บกษั ตริ ย์แห่ งอิ สราเอล ผู้ อยู่ 23 และส่ วนเยเซเบล พระเยโฮในสะมาเรี ย ดู เถิ ด เขาอยู่ ใน วาห์ ตรัสว่ า `สุนัขจะกินเยเซเบล
สวนองุ่ นของนาโบท ทีเขาไปยึด ข้ างกําแพงยิสเรเอล'
24 ผู้ ใดในราชวงศ์ อาหั บที ตาย
เอาเป็ นกรรมสิทธิV
(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 และผู้ อยู่ ใน
ประเทศซี เรี ยและอิ สราเอล
ราชวงศ์เขาทีตายในทุ่ งนา นกใน
มีสนั ติ กนั อยู่ สามปี
อากาศจะกิน"
ประเทศซี เ รี ยและอิ ส25 ไม่ มี ผ้ ู ใดได้ ขายตนเองเพื อ
ราเอลไม่ มี ศึ กสงคราม
กระทําความชั วในสายพระเนตร กันอยู่ สามปี
ของพระเยโฮวาห์ อย่ างอาหั บ ผู้
เยโฮชาฟั ทช่ วยอาหับ
ทีเยเซเบลมเหสีได้ ยุแหย่
สู ร้ บกับซี เรี ย
26 พระองค์ ทรงประพฤติ อ ย่ าง 2 ต่ อไปในปี ที สามเยโฮชาฟั ท
น่ าสะอิดสะเอี ยนเป็ นอย่ างยิ งใน กษั ต ริ ย์ แ ห่ งยู ด าห์ เสด็ จ ลงไป
การดําเนินตามรูปเคารพ ดังสิ ง เฝ้ ากษัตริย์แห่ งอิสราเอล
ทั- งปวงที คนอาโมไรต์ ได้ กระทํา 3และกษั ตริ ย์แห่ งอิ สราเอลตรั ส
ซึ งเป็ นผู้ ที พระเยโฮวาห์ ทรงขั บ ถามบรรดาข้ าราชการของพระ
ไล่ ออกไปให้ พ้ นหน้ าประชาชน องค์ว่า "ท่านทราบกันหรือไม่ ว่า
อิสราเอล
ราโมทกิเลอาดเป็ นของเรา และ
อาหับกลับใจเสียใหม่
เราได้ นิ งอยู่ มิ ได้ เอาออกมาจาก
พระเจ้าจึ งไม่
มือของกษัตริย์แห่ งซีเรีย"
ลงโทษอาหับทันที
4และพระองค์ ตรั สกั บเยโฮชา27 และอยู่ มาเมื ออาหั บทรงได้ ฟั ทว่ า "ท่านจะยกไปทําศึกทีรายินพระวจนะเหล่ านั- น พระองค์ โมทกิ เ ลอาดกั บ ข้ าพเจ้ าหรื อ "
ก็ฉี กฉลองพระองค์ และทรง และเยโฮชาฟั ทตรั ส กั บกษั ตริ ย์
สวมผ้ ากระสอบ และถืออดอา- แห่ งอิสราเอลว่ า "ข้ าพเจ้ าก็เป็ น
หาร ประทับในผ้ ากระสอบ และ อย่ างที ท่ านเป็ น ประชาชนของ
ทรงดําเนินไปมาอย่ างค่ อยๆ
ข้ าพเจ้ า ก็เ ป็ นดั งประชาชนของ
28 และพระวจนะของพระเยโฮ- ท่าน ม้ าของข้ าพเจ้ าก็เป็ นดังม้ า
วาห์ มายังเอลียาห์ ชาวทิชบีว่า
ของท่าน"
29 "เจ้ าได้ เห็นอาหั บถ่ อมตั วลง 5และเยโฮชาฟั ทตรัสกั บกษัตริ ย์
ต่ อหน้ าเราแล้ วหรื อ เพราะเขา แห่ งอิสราเอลว่ า "ขอสอบถามดู
ได้ ถ่ อมตั วลงต่ อหน้ าเรา เราจะ พระดํา รั ส ของพระเยโฮวาห์ วั น
ไม่ นาํ เหตุ ร้ ายมาในสมั ยของเขา นี- เถิด"
แต่ มาในสมั ยบุ ต รชายของเขา
พวกผู พ้ ยากรณ์ของอาหับ
เราจะนํา เหตุ ร้ ายมาเหนื อ ราช
พยากรณ์เท็จ
วงศ์ของเขา"
6 แล้ วกษั ต ริ ย์ แห่ งอิ ส ราเอลก็

22

(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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E พงศ์กษัตริย์ GG
เรี ยกประชุ มพวกผู้ พยากรณ์ กรณ์ถวายอยู่
ประมาณสี ร้อยคน ตรัสกับเขาว่ า 11 และเศเดคี ยาห์ บุ ตรชายเค"ควรที เราจะไปตีราโมทกิ เลอาด นาอะนาห์ จึงเอาเหล็กทําเป็ นเขา
หรือ หรือเราไม่ ควรไป" และเขา และพูดว่ า "พระเยโฮวาห์ ตรัสดัง
ทั- งหลายทู ลตอบว่ า "ขอเชิ ญ นี- ว่ า ด้ วยสิ งเหล่ านี- เจ้ าจะผลั ก
เสด็จขึ- นไปเถิด เพราะองค์ พระ คนซี เ รี ยไปจนเจ้ าผลาญเขาทั- ง
ผู้ เป็ นเจ้ า จะทรงมอบไว้ ในพระ หลายเสียสิ- น"
หั ตถ์ของกษัตริย์"
12 และบรรดาผู้ พยากรณ์ ก็
7แต่ เยโฮชาฟั ททู ลว่ า "ที นี ไม่ พยากรณ์ อย่ างนั- นทู ลว่ า "ขอ
มี ผ้ ู พยากรณ์ ของพระเยโฮวาห์ เสด็ จ ขึ- นไปราโมทกิ เ ลอาดเถิ ด
อี กซึ งเราจะสอบถามได้ แล้ ว และมี ชั ยชนะ เพราะพระเยโฮหรือ"
วาห์ จ ะทรงมอบเมื อ งนั- นไว้ ใน
8และกษั ตริ ย์ แห่ งอิ สราเอลทู ล พระหั ตถ์ของกษัตริย์"
เยโฮชาฟั ทว่ า "ยั งมี ชายอี กคน
มีคายาห์เป็ นผู พ้ ยากรณ์แท้
หนึ งซึ งเราจะให้ ทูลถามพระเย- 13 และผู้ สื อสารผู้ ไปตามมี คาโฮวาห์ ได้ คือ มีคายาห์ บุตรอิม- ยาห์ ได้ บอกท่านว่ า "ดูเถิด ถ้ อย
ลาห์ แต่ ข้ าพเจ้ าชั งเขา เพราะ คํา ของบรรดาผู้ พยากรณ์ ก ็ พู ด
เขาพยากรณ์ แต่ ความร้ าย ไม่ สิ งที ดี แก่ กษั ตริ ย์ เป็ นปากเดี ยว
เคยพยากรณ์ ค วามดี เ กี ยวกั บ กั น
ขอให้ ถ้ อยคํา ของท่ าน
ข้ าพเจ้ าเลย" และเยโฮชาฟั ททู ล เหมื อนอย่ างถ้ อยคําของคนหนึ ง
ว่ า
"ขอกษั ตริ ย์อย่ าตรั สดั ง ในพวกนั- น และพูดแต่ สิ งทีดี"
นั- นเลย"
14 แต่ มี คายาห์ ตอบว่ า "พระ
9แล้ วกษั ตริ ย์ แห่ ง อิ ส ราเอลจึ ง เยโฮวาห์ ทรงพระชนม์ อยู่ แน่ ฉัน
เรี ยกมหาดเล็ ก คนหนึ งเข้ ามา ใด พระเยโฮวาห์ ตรัสกับข้ าพเจ้ า
ตรั สสั งว่ า "ไปพามี คายาห์ บุตร อย่ างไร ข้ าพเจ้ าจะต้ องพูดอย่ าง
อิมลาห์ มาเร็วๆ"
นั- น"
10 ฝ่ ายกษั ต ริ ย์ แ ห่ งอิ ส ราเอล 15 และเมื อท่ านมาเฝ้ ากษั ตริ ย์
และเยโฮชาฟั ทกษั ตริ ย์ แห่ ง กษั ตริย์ตรัสถามท่านว่ า "มี คายู ด าห์ ต่ า งประทั บบนพระที นั ง ยาห์ ควรที เราจะไปตีราโมทกิทรงฉลองพระองค์ ณ ช่ องว่ าง เลอาดหรื อ หรื อเราไม่ ควรไป"
ตรงทางเข้ าประตู เมื องสะมาเรี ย และท่ านทู ลตอบพระองค์ ว่ า
และผู้ พยากรณ์ ท- ั งปวงก็ พยา- "ขอเชิ ญเสด็ จ ขึ- นไปและมี ชั ย
(N) G พกษ H:EE
(EE) พบญ HH:EN; ศคย E:EK-GE
(EM) กดว GG:HK
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ชนะ พระเยโฮวาห์ จะทรงมอบไว้ เยโฮวาห์ ทู ลว่ า `ข้ าพระองค์ จะ
ในพระหั ตถ์ของกษัตริย์"
เกลี- ยกล่ อมเขาเอง'
16 แต่ ก ษั ต ริ ย์ ต รั ส กั บท่ า นว่ า 22 และพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บเขา
"เราได้ ให้ เจ้ าปฏิญาณกี ครั- งแล้ ว ว่ า `จะทําอย่ างไร' และเขาทู ลว่ า
ว่ า เจ้ าจะพูดกับเราแต่ ความจริง `ข้ าพระองค์ จะออกไป และจะ
ในพระนามของพระเยโฮวาห์ "
เป็ นวิ ญญาณมุ สาอยู่ ในปากของ
17 และท่ านก็ทู ลว่ า "ข้ าพระ ผู้ พยากรณ์ของเขาทุ กคน' และ
องค์ ได้ เห็ นคนอิ สราเอลทั- งปวง พระองค์ ตรั สว่ า `เจ้ าไปเกลี- ยกระจั ดกระจายอยู่ บนภูเขาอย่ าง กล่ อมเขาได้ และเจ้ าจะทํา ได้
แกะที ไม่ มี ผ้ ู เลี- ยง และพระเย- สําเร็จ จงไปทําเถิด'
โฮวาห์ ตรั สว่ า `คนเหล่ านี- ไม่ มี 23 เพราะฉะนั- นบั ดนี- ดู เถิ ด
นาย ให้ เขาต่ างกลับยังเรือนของ พระเยโฮวาห์ ทรงใส่ วิญญาณมุ ตนโดยสันติภาพเถิด'"
สาในปากของเหล่ าผู้ พยากรณ์น- ี
18 กษั ตริ ย์ แห่ ง อิ สราเอลจึ งทู ล ทั- งสิ- นของพระองค์ พระเยโฮเยโฮชาฟั ทว่ า "ข้ าพเจ้ ามิได้ บอก วาห์ ทรงตรั สเป็ นความร้ ายเกี ยว
ท่านแล้ วหรือว่ า เขาจะไม่ พยา- กับพระองค์"
กรณ์ สิ งดี เ กี ยวกั บข้ าพเจ้ าเลย 24 แล้ วเศเดคี ยาห์ บุ ตรชายเคแต่ สิ งร้ ายต่ างหาก"
นาอะนาห์ ได้ เข้ ามาใกล้ และตบ
19 และมี คายาห์ ทู ลว่ า "ฉะนั- น แก้ มมี คายาห์ พูดว่ า "พระวิ ญขอสดับพระวจนะของพระเยโฮ- ญาณของพระเยโฮวาห์ ไปจากข้ า
วาห์ ข้ าพระองค์ได้ เห็นพระเย- พูดกับเจ้ าได้ อย่ างไร"
โฮวาห์ ประทั บบนพระที นั งของ 25 และมีคายาห์ ตอบว่ า "ดูเถิด
พระองค์ และบรรดาบริวารแห่ ง เจ้ าจะเห็นในวันนั- น เมื อเจ้ าเข้ า
ฟ้ าสวรรค์ยืนข้ างๆพระองค์ ข้ าง ไปในห้ องชั- นในเพื อ จะซ่ อนตั ว
ขวาพระหั ตถ์และข้ างซ้ าย
เจ้ า"
20 และพระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า `ผู้ 26 และกษั ต ริ ย์ แ ห่ งอิ ส ราเอล
ใดจะเกลี- ยกล่ อ มอาหั บเพื อเขา ตรั สว่ า "จงจั บมี คายาห์ พาเขา
จะขึ- นไปและล้ มลงที ราโมทกิ - กลั บไปมอบให้ อาโมนผู้ ว่ า ราช
เลอาด' บ้ างก็ทูลอย่ างนี- บ้ างก็ การเมื องและแก่ โยอาชราชโอรส
ทู ลอย่ างนั- น
กษัตริย์
21 แล้ วมี วิ ญญาณดวงหนึ งมา 27 และว่ า `กษัตริ ย์ตรัสดั งนี- ว่ า
ข้ างหน้ า เฝ้ าต่ อพระพั กตร์ พระ "เอาคนนี- จํา คุ กเสี ย ให้ อาหาร
(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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แห่ งความทุ กข์ กั บนํา- แห่ งความ รถรบเห็ นว่ า ไม่ ใช่ ก ษั ตริ ย์ แห่ ง
ทุ กข์ จนกว่ าเราจะกลั บมาโดย อิ สราเอล ก็หั นกลั บจากไล่ ตาม
สันติภาพ"'"
พระองค์
28 และมีคายาห์ ทูลว่ า "ถ้ าพระ 34 แต่ มี ช ายคนหนึ งโก่ งธนู ยิ ง
องค์ เ สด็จกลั บมาโดยสั น ติ ภาพ เดาไป ถู กกษัตริย์แห่ งอิสราเอล
พระเยโฮวาห์ ก ็ มิ ไ ด้ ต รั สโดยข้ า เข้ าระหว่ างเกล็ดเกราะและแผ่ น
พระองค์" และท่านกล่ าวว่ า "โอ บั งพระอุ ระ พระองค์ จึ งรั บสั ง
บรรดาชนชาติ ท- ั งหลายเอ๋ ย ขอ คนขั บรถรบว่ า "หั นกลั บเถอะ
จงฟั งเถิด"
พาเราออกจากการรบ เพราะเรา
การสู ร้ บที%ราโมทกิเลอาด
บาดเจ็บแล้ ว"
35 วั น นั- นการรบก็ ดุ เ ดื อ ดขึ- น
อาหับสิ! นพระชนม์
29 กษัตริ ย์แห่ งอิสราเอลกับเย- เขาก็หนุ นกษัตริ ย์ไว้ ในราชรถให้
โฮชาฟั ท กษั ต ริ ย์ แห่ งยู ด าห์ จึ ง หั นพระพักตร์เข้ าสู่ ชนซี เรีย จน
เวลาเย็นพระองค์ ก ็ส- ิ นพระชนม์
เสด็จขึ- นไปยังราโมทกิเลอาด
30 และกษั ต ริ ย์ แ ห่ งอิ ส ราเอล และโลหิ ตที บาดแผลก็ไหลออก
ตรั สกั บเยโฮชาฟั ทว่ า "ข้ าพเจ้ า นองท้ องรถรบ
จะปลอมตัวเข้ าทําศึก แต่ ท่านจง 36 ประมาณดวงอาทิ ต ย์ ตกก็ มี
สวมเครื องทรงของท่ าน" และ เสี ยงร้ องทั วกองทัพว่ า "ทุ กคน
กษั ตริ ย์ แห่ งอิ สราเอลก็ ทรง จงกลั บไปเมื องของตั ว และทุ ก
คนจงกลับไปภูมิลาํ เนาของตัว"
ปลอมพระองค์เข้ าทําสงคราม
31 ฝ่ ายกษั ต ริ ย์ ป ระเทศซี เ รี ย 37 ครั- นกษั ตริ ย์ สิ- นพระชนม์
ทรงบั ญชาแม่ ทั พรถรบทั- งสาม แล้ วเขาก็นาํ มายั งกรุ งสะมาเรี ย
สิ บสองคนว่ า "อย่ ารบกั บทหาร และฝั งพระศพกษัตริ ย์ไว้ ในสะน้ อยหรื อใหญ่ แต่ มุ่ งเฉพาะ มาเรีย
38 เขาล้ างรถรบที สระแห่ งสะกษัตริย์แห่ งอิสราเอล"
32 และอยู่ มาเมื อผู้ บั ญชาการ มาเรีย และสุนัขก็เลียโลหิ ตของ
รถรบแลเห็นเยโฮชาฟั ท เขาทั- ง พระองค์ เขาได้ ล้ างเกราะของ
หลายก็ว่า "เป็ นกษั ตริ ย์อิ สรา- พระองค์ ตามพระวจนะของพระ
เอลแน่ แล้ ว" เขาจึ งหั นเข้ าไปสู้ เยโฮวาห์ ซึ งพระองค์ได้ ตรัส
รบกั บพระองค์ และเยโฮชาฟั ท 39 ส่ วนพระราชกิ จนอกนั- นของ
อาหั บ และบรรดาสิ งซึ งพระองค์
ทรงร้ องขึ- น
33 และอยู่ มาเมื อผู้ บั ญชาการ ทรงกระทํา และพระราชวั งงา
(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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หน้ า 776
ช้ างซึ งพระองค์ทรงสร้ างไว้ และ หอมในปูชนียสถานสูงนั- น
หั วเมื อ งทั- งปวงที พระองค์ ทรง 44 เยโฮชาฟั ททรงกระทํา ไมตรี
สร้ าง มิ ได้ บั นทึกไว้ ในหนั งสื อ กับกษัตริย์แห่ งอิสราเอลด้ วย
พงศาวดารแห่ งกษั ตริ ย์ประเทศ 45 ส่ วนพระราชกิ จนอกนั- นของ
อิสราเอลหรือ
เยโฮชาฟั ท และยุ ทธพลั งที พระ
อาหัสยาห์ขึ! นครอง
องค์ ทรงสํา แดง และสงครามที
พระองค์ทรงกระทํา มิได้ บันทึก
แทนอาหับ
40 อาหั บทรงล่ วงหลั บไปอยู่ กั บ ไว้ ในหนั งสื อพงศาวดารแห่ ง
บรรพบุ รุ ษของพระองค์ และ กษัตริย์ประเทศยูดาห์ หรือ
อาหั สยาห์ ราชโอรสของพระองค์ 46 และพวกกะเทยทียังเหลืออยู่
คื อผู้ ที ยังเหลื อในสมัยของอาสา
ก็ข- ึ นครองแทน
ราชบิดานั- น พระองค์กท็ รงกําเยโฮชาฟั ทขึ! นครอง
จัดเสียจากแผ่ นดิน
เหนือยู ดาห์
47 ไม่ มี กษั ตริ ย์ ในประเทศเอ(G พศด EN:E; GQ:HE)
แต่ มี ผ้ ู ว่ าราชการเป็ น
41 เยโฮชาฟั ทราชโอรสของอา- โดม
สาเริ มขึ- นครองเหนื อยู ดาห์ ในปี กษัตริย์
ที สี แห่ งรั ช กาลอาหั บกษั ต ริ ย์ 48 เยโฮชาฟั ททรงต่ อกํา ปั น
ทารชิ ช เพื อจะไปขนทองคําจาก
แห่ งอิสราเอล
โอฟี
ร์ แต่ กาํ ปั นนั- นไปไม่ ถึ ง
42 เยโฮชาฟั ทมีพระชนมายุสาม
สิ บห้ าพรรษาเมื อทรงเริ มขึ- น เพราะไปแตกเสี ยที เอซี โอนเกครอง และพระองค์ทรงครองใน เบอร์
เยรู ซาเล็มยี สิ บห้ าปี พระชนนี 49 แล้ วอาหั สยาห์ ราชโอรสของ
ของพระองค์มีพระนามว่ า อาซู- อาหั บตรัสกับเยโฮชาฟั ทว่ า "ขอ
ให้ ข้ า ราชการของข้ าพเจ้ าไปใน
บาห์ ธิดาของชิ ลหิ
43 พระองค์ ทรงดํา เนิ นตาม เรื อกํา ปั นกั บข้ าราชการของ
มรรคาของอาสาราชบิ ดาทุ ก ท่ าน" แต่ เยโฮชาฟั ทไม่ พอพระ
ประการ มิ ได้ หันเหออกไปจาก ทัย
เยโฮรัมขึ! นครอง
ทางนั- น ทรงกระทําสิ งทีถูกต้ อง
แทนเยโฮชาฟั ท
ในสายพระเนตรพระเยโฮวาห์
แต่ ปูชนี ยสถานสู งนั- นยั งมิ ได้ ถู ก 50 และเยโฮชาฟั ททรงล่ วงหลั บ
รื- อลง ประชาชนยั งคงถวาย ไปอยู่ กั บบรรพบุ รุ ษของพระ
เครื องสั ต วบู ชาและเผาเครื อง องค์ และเขาฝั งพระศพไว้ กั บ
(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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บรรพบุ รุ ษที ในนครดาวิ ดบรรพ สายพระเนตรของพระเยโฮวาห์
บุ รุ ษของพระองค์ และเยโฮรั ม และทรงดํา เนิ น ในมรรคาแห่ ง
ราชโอรสก็ ข- ึ นครองแทนพระ ราชบิ ดาของพระองค์ และใน
องค์
มรรคาแห่ ง พระมารดาของพระ
การครอบครองอันชัว% ร้าย
องค์ และในมรรคาของเยโรโบอั มบุ ตรชายเนบั ทผู้ ทรงกระทํา
ของอาหัสยาห์
ให้
อิสราเอลทําบาปด้ วย
51 อาหั สยาห์ ราชโอรสของอาหั บทรงเริ มครองเหนื ออิสราเอล 53 พระองค์ ท รงปรนนิ บั ติ พระ
ในสะมาเรี ยในปี ที สิ บเจ็ ด แห่ ง บาอัลและนมัสการพระนั- น และ
รั ช กาลเยโฮชาฟั ทกษั ต ริ ย์ แห่ ง ทรงกระทําให้ พระเยโฮวาห์ พระ
ยู ดาห์ และพระองค์ ทรงครอบ เจ้ าแห่ งอิ สราเอลทรงพระพิ โรธ
ด้ วยทุ กวิ ธี ที ราชบิ ด าของพระ
ครองเหนืออิสราเอลสองปี
52 พระองค์ ทรงกระทํา ชั วใน องค์ทรงกระทําแล้ วนั- น

(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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