
หน้า 921พงศาวดาร ฉบับที�สอง
กษตัริยซ์าโลมอนถวาย
เครื�องบูชาที�กิเบโอน

(� พกษ �:�)

1
ซาโลมอนโอรสของดาวิดได้
สถาปนาราชอาณาจักรของ

พระองค์ และพระเยโฮวาห์พระ
เจ้ าของพระองค์ ทรงสถิ ตกั บ
พระองค์ และทรงกระทาํให้พระ
องค์ใหญ่โตอย่างยิ�ง
2ซาโลมอนตรัสกับอิสราเอลทั7 ง
ปวง กับนายพันและนายร้อย
ทั7 งกับผู้ วินิจฉัยและกับเจ้านาย
ทั7งปวงในอิสราเอลทั7งสิ7 น ผู้เป็น
ประมุขของบรรพบุรุษของเขา
3และซาโลมอนกับชุมนุมชนทั7 ง
ปวงที�อยู่กับพระองค์ได้ขึ7 นไปที�
ปูชนียสถานสูงซึ� งอยู่ที�กิเบโอน
เพราะพลับพลาแห่งชุมนุมของ
พระเจ้า ซึ� งโมเสสผู้ รับใช้ของ
พระเยโฮวาห์ได้สร้างขึ7 นในถิ� น
ทุรกันดาร อยู่ที�นั�น
4แต่ดาวิดได้ทรงนาํหีบแห่งพระ
เจ้าขึ7 นมาจากคีริยาทเยอาริมถึง
สถานที� ซึ� งดาวิดทรงเตรียมไว้
ให้ เพราะพระองค์ได้ทรงตั7 ง
เตน็ท์ไว้ให้ในกรุงเยรูซาเลม็
5ยิ�งกว่านั7 น แท่นบูชาทองสัม-
ฤทธิC  ซึ� งเบซาเลลบุตรชายอุรีผู้
เป็นบุตรชายเฮอร์ได้สร้างไว้นั7 น
ก็อยู่ ที� หน้ าพลับพลาของพระ
เยโฮวาห์ และซาโลมอนกับชุม

นุมชนก็ได้ใช้แท่นนั7 นเป็นประ-
จาํ
6และซาโลมอนเสด็จขึ7 นไปที�นั�น
ยังแท่นบูชาทองสัมฤทธิC ต่อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์ ซึ� งอยู่ที�
พลับพลาแห่งชุมนุม และทรง
ถวายเครื�องเผาบูชาหนึ� งพันตัว
บนแท่นนั7น

ซาโลมอนทูลขอสติปัญญา
(� พกษ �:F-�F)

7ในคืนนั7 นพระเจ้าทรงปรากฏ
แก่ซาโลมอน และตรัสกับพระ
องค์ว่า "เจ้าอยากให้เราให้อะไร
เจ้า กจ็งขอเถิด"
8และซาโลมอนทูลพระเจ้ าว่ า
"พระองค์ ได้ ทรงสาํแดงความ
เมตตายิ�งใหญ่แก่ดาวิดเสดจ็พ่อ
ของข้าพระองค์ และทรงกระทาํ
ให้ข้าพระองค์ปกครองแทน
9โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ขอให้พระสัญญาของพระองค์ที�
มี ต่อดาวิดเสด็จพ่อของข้าพระ
องค์เป็นจริง ณ บัดนี7  เพราะ
พระองค์ ได้ทรงตั7 งให้ ข้ าพระ
องค์เป็นกษัตริย์เหนือชนชาติที�
มากอย่างผงคลีแห่งแผ่นดินโลก
10 ขอทรงประทานสติ ปัญญา
และความรู้แก่ ข้าพระองค์ที� จะ
เข้านอกออกในต่อหน้าชนชาตินี7
เพราะผู้ใดเล่าที�จะวินิจฉัยประ-
ชาชนของพระองค์ได้ ซึ�งใหญ่โต

(�) ปฐก �M:N; � พกษ N:�P (N) � พศด NQ:�-�� (�) อพย NF:�-NQ; �F:�-�P:�R
(�) อพย NF:�S-NN; �P:�-M (F) อพย NQ:�-N; ��:N; �R:�-N (P) � พกษ �:�
(Q) � พกษ �:F-�� (R) � พศด NR:F (M) ปฐก ��:�P (�S) กดว NQ:�Q; พบญ ��:N
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นัก"
11 พระเจ้าตรัสตอบซาโลมอน
ว่า "เพราะว่าสิ� งนี7 อยู่ ในจิตใจ
ของเจ้า และเจ้ามิได้ขอทรัพย์
สมบัติ ความมั� งคั� งและเกียรติ
หรือชีวิตของศัตรูเจ้า และทั7 งมิ
ได้ขอชีวิตยืนยาว แต่ได้ขอสติ
ปัญญาและความรู้เพื�อตัวเจ้าเอง
เพื�อเจ้าจะวินิจฉัยประชาชนของ
เรา ผู้ซึ� งเราได้ตั7 งเจ้าให้เป็น
กษัตริย์เหนือเขานั7น
12 เราประสาทสติ ปัญญาและ
ความรู้ให้แก่เจ้า เราจะให้ทรัพย์
สมบัติ ความมั� งคั� งและเกียรติ
แก่เจ้าด้วย อย่างที�ไม่มีกษัตริย์
องค์ใดผู้อยู่ก่อนเจ้าได้มี และไม่
มีผู้ใดภายหลังเจ้าจะมีเหมือน"
13 ซาโลมอนจึงเสด็จจากปูช-
นียสถานสูงที�กิเบโอน จากต่อ
หน้าพลับพลาแห่งชุมนุมไปยัง
กรุงเยรูซาเลม็ และพระองค์ทรง
ครอบครองอยู่เหนืออิสราเอล
14 ซาโลมอนทรงสะสมรถรบ
และพลม้า พระองค์ทรงมีรถรบ
หนึ� งพันสี� ร้อยคัน และพลม้า
หนึ� งหมื� นสองพันคน ซึ� งพระ
องค์ทรงให้ประจาํอยู่ที� หัวเมือง
รถรบ และอยู่กับกษัตริย์ในกรุง
เยรูซาเลม็
15 และกษัตริ ย์ทรงกระทาํให้
เงินและทองคาํเป็นของสามัญ
ในกรุ งเยรูซาเล็มเหมือนก้อน

หิน และทรงกระทาํให้มีไม้สน
สีดาร์มากมายเหมือนไม้มะเดื� อ
แห่งหุบเขา
16 ม้าอันเป็นสินค้าเข้าของซา-
โลมอนมาจากอียิปต์ พร้อมด้วย
เส้นด้ายสาํหรับผ้าป่าน และ
บรรดาพ่อค้าของกษัตริย์รับเส้น
ด้ายสาํหรับผ้าป่านนั7 นมาตาม
ราคา
17 เขาทั7 งหลายนาํรถรบเข้ามา
จากอี ยิปต์ คันหนึ� งเป็นเงินหก
ร้อยเชเขลเงิน และม้าตัวหนึ� ง
หนึ� งร้อยห้าสิบ ดังนั7 นโดยทาง
พวกพ่อค้า เขาก็ส่งออกไปยัง
บรรดากษัตริ ย์ของคนฮิตไทต์
และบรรดากษัตริย์ของคนซีเรีย

การเตรียมสรา้ง
พระวิหารของพระเจ้า

(� พกษ F:�-�R)

2
ฝ่ ายซาโลมอนทรงตั7 งพระ
ทัยที� จะสร้างพระนิเวศเพื� อ

พระนามของพระเยโฮวาห์ และ
สร้างราชวังเพื� อราชอาณาจักร
ของพระองค์
2และซาโลมอนทรงกาํหนดให้
เจด็หมื�นคนเป็นคนขนของ และ
ให้แปดหมื� นคนสกัดหินที� ถิ� น
เทือกเขา และให้คนสามพันหก
ร้อยคนดูแลเขาทั7งหลาย
3และซาโลมอนทรงส่งราชสาร
ไปยังหุรามกษัตริย์เมืองไทระว่า
"ท่านได้กระทาํกิจกับดาวิดราช

N พงศาวดาร �, N

(��) � พกษ �:��-�� (�N) � พศด M:NN; NM:NF (��) � พกษ �:NP; N พศด M:NF
(�F) � พกษ �S:NQ; N พศด M:NQ (�P) � พกษ �S:NR; N พศด M:NR
(�) N ซมอ F:��-��; � พกษ F:F (N) � พกษ F:�F-�P; N พศด N:�R (�) � พศด ��:�
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บิดาของข้าพเจ้า คือ ได้ส่งไม้
สนสีดาร์ให้พระองค์ท่าน เพื� อ
สร้างวังให้พระองค์ท่านอาศัย
อย่างไร ขอท่านได้กระทาํแก่
ข้าพเจ้าอย่างนั7น
4ดูเถิด ข้าพเจ้ากาํลังจะสร้าง
พระนิเวศเพื� อพระนามพระเย-
โฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้า และ
มอบถวายแด่พระองค์ เพื�อเผา
เครื� องหอมต่อพระพักตร์พระ
องค์ และเพื� อขนมปังหน้าพระ
พักตร์เนืองนิตย์ และเพื�อเครื�อง
เผาบูชาทั7 งเช้าและเย็น ในวัน
สะบาโต และในวันข้างขึ7 น และ
วันเทศกาลตามกาํหนดของพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของเรา ซึ�งเป็น
กฎตั7 งไว้เป็นนิตย์สาํหรับอิสรา-
เอล
5พระนิ เวศซึ� งข้าพเจ้าจะสร้าง
นั7นใหญ่โต เพราะว่าพระเจ้าของ
เราใหญ่ยิ�งกว่าพระทั7งปวง
6แต่ผู้ ใดเล่าที� จะสามารถสร้าง
พระนิเวศสาํหรับพระองค์ได้ ใน
เมื� อฟ้าสวรรค์และสวรรค์แห่ง
ฟ้าสวรรค์รับรองพระองค์ไว้ไม่
ได้ ข้าพเจ้าเป็นผู้ใดเล่าที� จะ
สร้างพระนิเวศสาํหรับพระองค์
นอกจากให้เป็นที� เผาเครื�องบูชา
ต่อพระพักตร์พระองค์เท่านั7น
7 เพราะฉะนั7 น บัดนี7 ขอส่งชาย
คนหนึ� งผู้ชาํนาญการช่างทองคาํ
เงิน ทองสัมฤทธิC และเหลก็และ

ชาํนาญในเรื� องผ้าสีม่วง สีแดง
เข้มและสีฟ้า ทั7 งเป็นผู้ชาํนาญ
ในการแกะสลัก เพื� อจะอยู่กับ
ช่างฝีมือผู้ อยู่กับข้าพเจ้าในยู-
ดาห์และในเยรูซาเลม็ ผู้ซึ�งดา-
วิดราชบิดาของข้าพเจ้าได้จัดหา
ไว้
8ขอท่านส่งไม้สนสีดาร์ ไม้สน
สามใบและไม้ประดู่ จากเลบา-
นอนให้ข้าพเจ้าด้วย เพราะ
ข้าพเจ้าทราบว่า ข้าราชการของ
ท่านรู้ จักการตัดไม้ในเลบานอน
และดูเถิด ข้าราชการของข้าพ-
เจ้าจะอยู่กับข้าราชการของท่าน
9 เพื� อจั ดเตรี ยมตั วไม้ ให้ แก่
ข้าพเจ้าให้มากมาย เพราะว่า
พระนิเวศที� ข้าพเจ้าจะสร้างนี7 จะ
ใหญ่โตและแปลกประหลาด
10 และดูเถิด ส่วนข้าราชการ
ของท่าน คือผู้ที� โค่นตัดไม้นั7 น
ข้าพเจ้าจะให้ ข้าวสาลีนวดแล้ว
สองหมื�นโคระ ข้าวบาร์เลย์สอง
หมื�นโคระ นํ7าองุ่นสองหมื�นบัท
และนํ7า มันสองหมื� นบัทแก่ เขา
ทั7งหลาย"
11 แล้วหุรามกษัตริย์แห่งเมือง
ไทระทรงตอบเป็นลายพระหัตถ์
ซึ� งพระองค์ทรงมี ไปถึ งซาโล-
มอนว่า "เพราะว่าพระเยโฮวาห์
ทรงรักประชาชนของพระองค์
พระองค์ จึงทรงกระทาํให้ท่ าน
เป็นกษัตริย์เหนือเขาทั7งหลาย"

N พงศาวดาร N

(�) อพย NF:�S; NM:�R-�N; �S:Q; ลนต N�:R; กดว NR:�, M-��; N พศด N:�
(F) สดด ��F:F; � คร R:F-P (P) � พกษ R:NQ; N พศด P:�R; อสย PP:�
(Q) � พศด NN:�F (R) � พกษ F:P (�S) � พกษ F:�� (��) � พกษ �S:M; N พศด M:R
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12 หุรามตรัสอีกว่า "สาธุการแด่
พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสรา-
เอล ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และ
แผ่นดินโลก ผู้ได้ประทาน
โอรสที� ฉลาดคนหนึ� งแก่ดาวิด
กอปรด้ วยความเฉลี ยวฉลาด
และความเข้าใจ ผู้ซึ� งจะสร้าง
พระนิ เวศถวายพระเยโฮวาห์
และสร้ างพระราชวั งเพื� อราช
อาณาจักรของพระองค์
13 บัดนี7 ข้าพเจ้าได้ส่งช่างฝีมือ
คนหนึ� ง กอปรด้วยความเข้าใจ
คือหุรามที�ปรึกษาอาวุโส
14 บุตรชายของหญิ งคนดาน
บิดาของเขาเป็นชาวเมืองไทระ
เขาชาํนาญงานช่างทองคาํ เงิน
ทองสัมฤทธิC  เหลก็ หินและไม้
และทาํงานช่างผ้าสีม่วง สีฟ้า
ผ้ าป่ านเนื7 อละเอี ยดและผ้ าสี
แดงเข้ม และทาํการแกะสลักทุก
ชนิด และสร้างตามแบบลวด
ลายใดๆที� จะกาํหนดให้แก่ เขา
พร้อมกับช่างฝีมือของท่าน คือ
ช่างฝีมือของดาวิดราชบิดาของ
ท่านผู้เป็นเจ้านายของข้าพเจ้า
15 เพราะฉะนั7 นบัดนี7 เรื� องข้าว
สาลี ข้าวบาร์เลย์ นํ7ามัน และนํ7า
องุ่น ซึ� งเจ้านายของข้าพเจ้าได้
กล่าวถึงนั7น ขอท่านได้ส่งไปให้
พวกเราผู้รับใช้ท่าน
16 และพวกเราจะตัดตัวไม้เท่า
ที� ท่ านต้ องการจากเลบานอน

และนาํมาให้ ท่ านโดยแพทาง
ทะเลถึงเมืองยัฟฟา เพื�อว่าท่าน
จะได้นาํขึ7 นไปยังกรุงเยรูซาเลม็"
17 แล้วซาโลมอนทรงทาํบัญชี
สาํมะโนครัวชนต่างด้าวทั7 งสิ7 นผู้
อยู่ในแผ่นดินอิสราเอล ภาย
หลังบัญชีสาํมะโนครัวซึ� งดาวิด
ราชบิ ดาของพระองค์ ได้ ทรง
กระทาํไว้ และปรากฏว่ามีคน
หนึ� งแสนห้ าหมื� นสามพันหก
ร้อยคน
18 พระองค์ทรงกาํหนดให้เจ็ด
หมื�นคนเป็นคนขนของ และให้
แปดหมื�นคนสกัดหินที�ถิ�นเทือก
เขา และคนสามพันหกร้อยคน
เป็นผู้ดูแลให้ประชาชนทาํงาน

การเริ�มสรา้งพระวิหาร
บนภูเขาโมริยาห์

3
แล้วซาโลมอนทรงเริ� มสร้าง
พระนิเวศของพระเยโฮวาห์

ที� กรุงเยรูซาเล็มบนภูเขาโมริ-
ยาห์ ที� ซึ� งพระเยโฮวาห์ทรง
ปรากฏแก่ ดาวิ ดราชบิ ดาของ
พระองค์ ตรงที�ซึ�งดาวิดทรงกาํ-
หนดไว้ที�ลานนวดข้าวของโอร-
นันคนเยบุส
2พระองค์ทรงเริ�มสร้างในวันที�
สองเดือนที� สองของปีที� สี� แห่ง
รัชกาลของพระองค์
ขนาดและวตัถุแห่งพระวิหาร

(� พกษ P:N-Q:F�)
3ต่อไปนี7 เป็นรากฐานซึ� งซาโล-

N พงศาวดาร N, �

(�N) ปฐก �:N; � พกษ F:Q; กจ �:N�; ��:�F; วว �S:P (��) � พกษ Q:��-��
(�F) N พศด N:�S (�P) � พกษ F:R-M (�Q) � พกษ F:��; � พศด NN:N; N พศด R:Q-R
(�R) N พศด N:N (�) ปฐก NN:N-��; � พกษ P:�; � พศด N�:�R (�) � พกษ P:N
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มอนทรงวางเพื�อสร้างพระนิเวศ
ของพระเจ้า ส่วนยาวตามศอก
โบราณหกสิบศอก และกว้าง
ยี�สิบศอก
4มุขด้านหน้าของพระนิเวศนั7 น
ยาวยี� สิบศอก เท่ากับด้านกว้าง
ของพระนิเวศ และส่วนสูงหนึ� ง
ร้อยยี�สิบ พระองค์ทรงบุด้านใน
ด้วยทองคาํบริสุทธิC
5 ห้องโถงพระองค์ทรงบุด้วยไม้
สนสามใบ และบุด้วยทองคาํ
เนื7 อดี และทาํต้นอินทผลัมและ
ลูกโซ่ประดับไว้บนนั7น
6 พระองค์ ทรงแต่ งพระนิ เวศ
ด้ วยฝั งเพชรพลอยต่างๆเพื� อ
ความสวยงาม ทองคาํนั7 นเป็น
ทองคาํเมืองพารวายิม
7พระองค์จึงทรงบุพระนิเวศนั7น
ด้วยทองคาํคือที�คาน ธรณีประตู
ผนัง ประตู กับสลักรูปเครูบไว้
บนผนัง
8และพระองค์ทรงสร้างที� บริ-
สุทธิCที�สุด คือความยาวของที�นั7น
ตามความกว้ างของพระนิ เวศ
เป็นยี� สิบศอก และกว้างยี� สิบ
ศอก พระองค์ทรงบุด้วยทองคาํ
เนื7 อดีหนักหกร้อยตะลันต์
9นํ7า หนักของตะปูห้าสิบเชเขล
ทองคาํ และพระองค์ทรงบุห้อง
ชั7นบนด้วยทองคาํ
10 ในที�บริสุทธิC ที� สุดนั7 น พระ
องค์ทรงสร้ างเครู บไว้สองรูป

ด้วยไม้บุทองคาํ
11 ปีกของเครูบทั7 งสองนั7 นกาง
ออกยี�สิบศอก ปีกข้างหนึ� งของ
เครูบรูปหนึ� งยาวห้าศอกจดผนัง
พระนิเวศ และอีกปีกหนึ� งยาว
ห้ าศอกจดปีกของเครูบอีกรูป
หนึ�ง
12 และของเครูบอีกรูปหนึ� งปีก
ข้างหนึ� งห้าศอกจดผนังพระนิ-
เวศ และอีกปีกหนึ�งห้าศอกด้วย
ติ ดต่อกั บปีกของเครูบอี กรูป
หนึ�ง
13 ปีกของเครูบเหล่านี7 กางออก
ยี� สิบศอก เครูบทั7 งสองนั7 นยืน
หันหน้าไปทางห้องโถง
14 และพระองค์ทรงสร้างม่าน
ด้วยผ้าสีฟ้า สีม่วง และสีแดง
เข้ม และผ้าป่านเนื7 อละเอียด
และปักรูปเครูบไว้บนนั7น
15 ข้างหน้าพระนิ เวศพระองค์
ทรงสร้างเสาสองต้น สูงสามสิบ
ห้าศอก มีบัวควํ�าสูงห้าศอกอยู่
บนยอดเสาแต่ละต้น
16 พระองค์ทรงทาํลูกโซ่เหมือน
ในห้องหลังติดไว้ที�ยอดเสา และ
พระองค์ทรงทาํทับทิมหนึ� งร้อย
ลูกแขวนไว้ที�โซ่
17 พระองค์ทรงตั7 งเสาไว้หน้า
พระวิหาร ข้างขวาต้นหนึ� ง อีก
ต้นหนึ� งข้างซ้าย ต้นข้างขวานั7น
พระองค์ทรงขนานนามว่า ยาคีน
และต้นข้างซ้ายว่า โบอาส

N พงศาวดาร �

(�) � พกษ P:�; � พศด NR:�� (F) � พกษ P:�F, �Q; ยรม NN:�� (R) อพย NP:��
(M) � พศด NR:�� (�S) อพย NF:�R-NS; � พกษ P:N�-NR (��) อพย NP:��
(�F) � พกษ Q:�F-NS; ยรม FN:N� (�P) � พกษ Q:NS (�Q) � พกษ Q:N�
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เครื�องติดตั* งสําหรบัพระวิหาร

4
พระองค์ทรงสร้างแท่นบูชา
ด้วยทองสัมฤทธิC  ยาวยี�สิบ

ศอก กว้างยี�สิบศอก และสูงสิบ
ศอก
2แล้วพระองค์ทรงสร้างขันสา-
ครหล่อ เป็นขันกลม วัดจาก
ขอบหนึ� งไปถึงอีกขอบหนึ� งได้
สิบศอก สูงห้าศอก และวัดโดย
รอบได้สามสิบศอก
3ภายใต้ขันนี7 มีรูปวัวอยู่รอบขัน
สาคร ในระยะหนึ� งศอกมีรูปวัว
สิบลูก อยู่รอบขันสาคร วัวเหล่า
นี7 เป็นสองแถว หล่อพร้อมกับ
เมื�อหล่อขันสาคร
4 ขันสาครนั7 นวางอยู่ บนวัวสิบ
สองตัวหันหน้าไปทิศเหนือสาม
ตัว หันหน้าไปทิศตะวันตกสาม
ตัว หันหน้าไปทิศใต้สามตัวและ
หันหน้าไปทิศตะวันออกสามตัว
ขันสาครนั7นวางอยู่บนวัวนี7  ส่วน
เบื7 องหลังของมันทั7 งสิ7 นอยู่ ข้าง
ใน
5 ขันสาครหนาหนึ� งคืบ ที�
ขอบของมันทาํเหมือนขอบถ้วย
เหมือนอย่างดอกบัว บรรจุได้
สามพันบัท
6พระองค์ทรงทาํขันสิบลูก วาง
อยู่ ด้านขวาห้าลูก ด้านซ้ายห้า
ลูก เพื�อใช้ล้างของในนั7น เขาจะ
ล้างของซึ� งใช้เป็นเครื�องเผาบูชา
ในนี7  ขันสาครนั7 นสาํหรับให้

ปุโรหิตล้างในนั7น
7 แล้ วพระองค์ ทรงสร้ างคั น
ประทีปทองคาํสิบคันตามที�กาํ-
หนดเกี� ยวกั บคั นประที ปนั7 น
และพระองค์ทรงตั7 งไว้ ในพระ
วิหาร อยู่ ด้านขวาห้าคัน และ
ด้านซ้ายห้าคัน
8พระองค์ทรงสร้างโต๊ะสิบตั ว
ด้วย และตั7 งไว้ในพระวิหาร อยู่
ด้านขวาห้าตัว ด้านซ้ายห้าตัว
และพระองค์ทรงทาํชามทองคาํ
หนึ�งร้อยลูก
9พระองค์ทรงสร้างลานแห่งปุ-
โรหิต และลานใหญ่ และประตู
ลาน และทรงบุประตูนั7 นด้วย
ทองสัมฤทธิC
10 และพระองค์ทรงวางขันสา-
ครไว้ที�ด้านขวาพระนิเวศทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้
11 หุรามได้สร้างหม้อ พลั�วและ
ชาม ดังนั7 นหุรามจึงทาํงานซึ� ง
ท่านกระทาํให้กษัตริย์ซาโลมอน
เรื� องพระนิเวศของพระเจ้าสาํ-
เรจ็
12 คือ เสาสองต้น คิ7 ว และบัว
ควํ�า ซึ� งอยู่บนยอดเสาทั7 งสอง
และตาข่ายสองผืนซึ�งคลุมคิ7 วทั7 ง
สองของบัวควํ�า ซึ� งอยู่ บนยอด
เสา
13 และลูกทับทิมสี� ร้อยลูกสาํ-
หรับตาข่ายทั7 งสองผืน ตาข่าย
ผื นหนึ� งมี ลู กทั บทิ มสองแถว

N พงศาวดาร �

(�) อพย NQ:�-N (N) อพย �S:�Q-N� (�) � พกษ Q:N�-NP (�) � พกษ Q:NF
(F) � พกษ Q:NP (P) อพย �S:�M (Q) อพย NF:�� (R) � พกษ Q:�R (M) � พกษ P:�P
(�S) � พกษ Q:�M (��) � พกษ Q:�S-F� (�N) � พกษ Q:�� (��) � พกษ Q:NS
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เพื� อคลุมคิ7 วทั7 งสองของบัวควํ�า
ซึ�งอยู่บนยอดเสา
14 เขาทาํแท่นด้วย และทาํขันไว้
บนแท่น
15 และขันสาครลูกหนึ�ง และวัว
สิบสองตัวรองอยู่นั7น
16 หม้อ พลั�ว และขอเกี�ยวเนื7 อ
และเครื� องประกอบทั7 งสิ7 นนี7
หุรามที� ปรึกษาอาวุโสได้ทาํขึ7 น
ด้วยทองสัมฤทธิC สุก ถวาย
กษัตริ ย์ซาโลมอนสาํหรับพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห์
17 กษัตริย์ทรงหล่อสิ� งเหล่านี7
ในที�ราบแม่นํ7าจอร์แดน ในที�ดิน
เหนียวระหว่างสุคคทกับเศเร-
ดาห์
18 ซาโลมอนทรงสร้างเครื�องใช้
ทั7งสิ7 นนี7 เป็นจาํนวนมาก จึงมิได้
หานํ7าหนักของทองสัมฤทธิC
19 และซาโลมอนจึงทรงกระทาํ
เครื�องใช้ทั7 งสิ7 นซึ� งอยู่ในพระนิ-
เวศของพระเจ้า คือแท่นบูชา
ทองคาํ โต๊ะขนมปังหน้าพระ
พักตร์
20 คันประทีปและตะเกี ยงทาํ
ด้วยทองคาํบริสุทธิC  เพื�อใช้ตาม
ประทีปหน้าห้องหลังตามลักษ-
ณะ
21 ดอกไม้ ตะเกียง และตะไกร
ตัดไส้ตะเกียง ทาํด้วยทองคาํ
คือทองคาํบริสุทธิCที�สุด
22 ตะไกรตัดไส้ตะเกียง ชาม

ช้อน และกระถางไฟ ทาํด้วย
ทองคาํบริสุทธิC  ส่วนทางเข้าของ
พระนิเวศคือ ประตูชั7นในของที�
บริสุทธิC ที� สุด และประตูพระ
วิหารคือประตู ห้องโถงทาํด้วย
ทองคาํ

การนาํหีบแห่งพระเจ้า
เขา้ไปในพระวิหาร
(� พกษ R:�-��)

5
บรรดากิจการซึ� งซาโลมอน
ทรงกระทาํสาํหรับพระนิเวศ

ของพระเยโฮวาห์ก็สาํเร็จดั งนี7
และซาโลมอนทรงนาํบรรดาสิ� ง
ซึ� งดาวิดราชบิดาทรงถวายไว้เข้า
มา คือเครื�องเงิน เครื�องทองคาํ
และเครื�องใช้ต่างๆ และเก็บไว้
ในคลังพระนิเวศของพระเจ้า
2แล้วซาโลมอนทรงประชุมพวก
ผู้ใหญ่ของอิสราเอล และบรรดา
หัวหน้าของตระกูล และบรรดา
ประมุขของบรรพบุรุษชนอิสรา-
เอล ในกรุงเยรูซาเลม็ เพื�อจะนาํ
หีบพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์
ขึ7 นมาจากนครดาวิด คือเมือง
ศิโยน
3และผู้ชายทั7 งสิ7 นของอิสราเอล
ก็ประชุมต่อพระพักตร์กษัตริย์
ณ การเลี7 ยงในเดือนที�เจด็
4พวกผู้ ใหญ่ทั7 งสิ7 นของอิสรา-
เอลมา และคนเลวีกย็กหีบ
5และเขาทั7งหลายกน็าํหีบ พลับ
พลาแห่งชุมนุม และเครื� องใช้

N พงศาวดาร �, F

(��) � พกษ Q:NQ-�� (�P) � พกษ Q:��, �F (�Q) � พกษ Q:�P (�R) � พกษ Q:�Q
(�M) อพย NF:�S; � พกษ Q:�R-FS (NS) อพย NQ:NS-N� (N�) อพย NF:��
(�) � พกษ Q:F� (N) N ซมอ P:�N (�) ลนต N�:�� (�) � พศด �F:N, �F
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บริสุทธิC ทั7 งสิ7 นซึ� งอยู่ ในพลับ-
พลาขึ7 นมา ของเหล่านี7 บรรดา
ปุโรหิตและคนเลวีหามขึ7 นมา
6และกษัตริย์ซาโลมอนกับชุม
นุมชนอิสราเอลทั7งสิ7 นที�ได้ประ-
ชุมกันอยู่ กับพระองค์ ต่อหน้า
หีบ ได้ถวายแกะและวัวมากมาย
ซึ� งเขาจะนับหรือเอาจาํนวนก็ไม่
ได้
7แล้วปุโรหิตก็นาํหีบพันธสัญ-
ญาของพระเยโฮวาห์มายังที�ของ
หีบ ในที�อยู่ในห้องหลังของพระ
นิเวศคือในที�บริสุทธิC ที�สุด ภาย
ใต้ปีกเครูบ
8เพราะว่าเครูบนั7 นกางปีกออก
เหนือที� ของหีบ เครูบจึงเป็น
เครื�องคลุมเหนือหีบและไม้คาน
ของหีบ
9 พวกเขาดึ งคานหามของหีบ
นั7 นออกบ้าง จึงเห็นปลายคาน
หามได้จากหีบนั7 น ซึ� งอยู่ ข้าง
หน้าห้องหลัง แต่เขาจะเห็นจาก
ข้างนอกไม่ได้ และคานหามกยั็ง
อยู่ที�นั�นจนทุกวันนี7
10 ไม่มีสิ� งใดในหีบนอกจากศิ-
ลาสองแผ่นซึ� งโมเสสเก็บไว้ ณ
ภูเขาโฮเรบ เมื� อพระเยโฮวาห์
ทรงกระทาํ พั นธสัญญากั บคน
อิสราเอล เมื� อเขาทั7 งหลาย
ออกมาจากอียิปต์
11 และอยู่ มาเมื� อปุ โรหิตออก
มาจากที�บริสุทธิC  (เพราะปุโรหิต

ทั7 งปวงผู้อยู่ที�นั� นได้ชาํระตนให้
บริสุทธิCแล้ว และไม่คาํนึงถึงเวร
12 และบรรดาพวกเลวีที�เป็นนัก
ร้องทั7งหมด ทั7งอาสาฟ เฮมาน
และเยดูธูน ทั7 งบุตรชายและ
ญาติของเขาทั7 งหลาย แต่งกาย
ด้วยผ้าป่านสีขาว มีฉาบ พิณ
ใหญ่ และพิณเขาคู่ ยืนอยู่ทาง
ตะวันออกของแท่นบูชา พร้อม
กับปุโรหิตเป่าแตรหนึ�งร้อยยี�สิบ
คน)
13 อยู่ มาพวกคนเป่าแตรและ
พวกนักร้องจะทาํให้คนได้ ยิน
เขาทั7 งหลายร้องเพลงสรรเสริญ
และเพลงโมทนาพระคุณพระ
เยโฮวาห์เป็นเสียงเดียวกัน และ
เมื� อเขาร้องขึ7 นพร้อมกับแตร
และฉาบกับเครื� องดนตรีอย่าง
อื� น ในการถวายสรรเสริญแด่
พระเยโฮวาห์ว่า "เพราะพระองค์
ประเสริฐ เพราะความเมตตา
ของพระองค์ ดาํ รงเป็ นนิ ตย์ "
พระนิเวศคือพระนิเวศของพระ
เยโฮวาห์กม็ีเมฆเตม็ไปหมด
14 จนปุโรหิตจะยืนปรนนิบัติไม่
ได้ด้วยเหตุเมฆนั7 น เพราะสง่า
ราศีของพระเยโฮวาห์ เต็มพระ
นิเวศของพระเจ้า

ซาโลมอนทรงกล่าว
กบัชุมนุมชน

6
แล้วซาโลมอนตรัสว่า "พระ
เยโฮวาห์ได้ตรัสว่า พระองค์

N พงศาวดาร F, P

(Q) N พศด �:NS (M) อพย NF:��-�F (�S) อพย NF:�P; พบญ �S:N, F; N พศด P:��
(��) � พศด N�:�-F (�N) � พศด ��:R; �F:�P, N�; NF:�-Q (��) � พศด �P:��, ��
(��) อพย �S:�F; � พกษ R:��; N พศด Q:N; อสค ��:F (�) อพย �M:M; NS:N�
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จะประทับในความมืดทึบ
2 ข้าพระองค์ได้สร้างพระนิ เวศ
อั นเป็ นที� ประทั บสาํหรั บพระ
องค์ เป็นสถานที� เพื� อพระองค์
จะทรงสถิตอยู่เป็นนิตย์"
3 แล้ วกษั ตริ ย์ ก็ ทรงหั นพระ
พักตร์มา และทรงให้พรแก่ชุม
นุมชนอิสราเอลทั7 งปวง ขณะที�
ชุมนุมชนอิสราเอลทั7งปวงยืนอยู่
4พระองค์ตรัสว่า "สาธุการแด่
พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสรา-
เอล ผู้ทรงกระทาํให้สาํเร็จด้วย
พระหัตถ์ของพระองค์ ตามที�
พระองค์ตรัสไว้ด้วยพระโอษฐ์
ต่อดาวิดพระราชบิดาของข้าพ-
เจ้าว่า
5`ตั7 งแต่วันที� เราได้นาํประชาชน
ของเราออกจากแผ่นดินอี ยิปต์
เรามิได้เลือกเมืองหนึ� งเมืองใด
ในตระกูลอิสราเอลทั7 งสิ7 น เพื�อ
จะสร้างพระนิเวศ เพื�อนามของ
เราจะอยู่ที�นั�น และเรามิได้เลือก
ชายคนใดให้เป็นเจ้านายเหนือ
อิสราเอลประชาชนของเรา
6แต่เราได้เลือกเยรูซาเล็มแล้ว
เพื�อนามของเราจะอยู่ที�นั�น และ
เราได้ เลื อกดาวิ ดแล้ วให้ อยู่
เหนื ออิ สราเอลประชาชนของ
เรา'
7ดาวิดราชบิดาของข้าพเจ้าทรง
ตั7 งพระทัยที� จะสร้างพระนิ เวศ
สาํหรับพระนามแห่งพระเยโฮ-

วาห์พระเจ้าของอิสราเอล
8แต่พระเยโฮวาห์ตรัสกับดาวิด
ราชบิดาของข้าพเจ้าว่า `ที�เจ้าตั7 ง
ใจสร้ างพระนิ เวศสาํหรับนาม
ของเรานั7น เจ้ากท็าํดีอยู่แล้ว ใน
เรื�องความตั7 งใจของเจ้า
9อย่างไรก็ตาม เจ้าจะไม่สร้าง
พระนิเวศ แต่บุตรชายของเจ้าผู้
ซึ� งจะออกมาจากบั7 นเอวของเจ้า
จะสร้างพระนิ เวศเพื� อนามของ
เรา'
10 บัดนี7  พระเยโฮวาห์ทรงให้
พระดาํรัสของพระองค์ซึ� งพระ
องค์ทรงกระทาํนั7นสาํเรจ็ เพราะ
ข้าพเจ้าได้ขึ7 นมาแทนดาวิดราช
บิดาของข้าพเจ้า และนั� งอยู่บน
บัลลังก์ของอิสราเอล ดังที�พระ
เยโฮวาห์ได้ทรงสัญญาไว้ และ
ข้าพเจ้าได้สร้างพระนิ เวศสาํ-
หรับพระนามของพระเยโฮวาห์
พระเจ้าแห่งอิสราเอล
11 และข้าพเจ้าได้วางหีบไว้ที�
นั�น ซึ� งพันธสัญญาของพระเย-
โฮวาห์อยู่ในนั7น ซึ� งพระองค์ได้
ทรงกระทาํกับชนอิสราเอล"

การอธิษฐานที�
อุทิศถวายพระวิหาร

12 แล้วพระองค์ประทับยืนหน้า
แท่นบูชาของพระเยโฮวาห์ ต่อ
หน้าชุมนุมชนอิสราเอลทั7 งปวง
และกางพระหัตถ์ของพระองค์
ออก

N พงศาวดาร P

(N) N พศด Q:�N (�) N ซมอ P:�R (�) � พศด �Q:F
(P) พบญ �N:F-Q; � ซมอ �P:Q-�� (Q) N ซมอ Q:N; � พศด �Q:� (M) � พศด NR:�-P
(�S) � พกษ N:�N; �S:M (��) N พศด F:Q-�S (�N) � พกษ R:NN; N พศด Q:Q-M
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13 เพราะซาโลมอนได้ทรงสร้าง
แท่นทองสัมฤทธิC  ยาวห้าศอก
กว้างห้าศอก สูงสามศอก และ
ทรงตั7 งไว้กลางลาน และพระ
องค์ทรงประทับอยู่บนนั7น แล้ว
พระองค์ทรงคุกเข่าลงต่อหน้า
ชุมนุมอิสราเอลทั7 งปวง และ
กางพระหัตถ์ของพระองค์สู่ ฟ้า
สวรรค์
14 และพระองค์ทูลว่า "โอ ข้า
แต่พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าแห่ ง
อิสราเอล ไม่มีพระเจ้าองค์ใด
เหมือนพระองค์ ในฟ้าสวรรค์
หรือที�แผ่นดินโลก ผู้ทรงรักษา
พันธสัญญา และทรงสาํแดง
ความเมตตาแก่ผู้ รับใช้ของพระ
องค์ ผู้ดาํเนินอยู่ต่อพระพักตร์
พระองค์ด้วยสิ7 นสุดใจของเขา
15 พระองค์ ได้ทรงกระทาํกั บ
ดาวิดบิดาของข้าพระองค์ผู้ รับ
ใช้ของพระองค์ตามบรรดาสิ� ง
ซึ�งพระองค์ทรงสัญญาไว้แก่ท่าน
พระองค์ตรัสด้วยพระโอษฐ์ของ
พระองค์ และพระองค์ได้ทรง
กระทาํให้สาํเร็จในวันนี7 ด้วยพระ
หัตถ์ของพระองค์
16 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระ
เจ้าแห่งอิสราเอล เพราะฉะนั7 น
บัดนี7 ขอทรงรักษาสิ� งที�พระองค์
ทรงสัญญาไว้กับดาวิดผู้ รับใช้
ของพระองค์ราชบิดาของข้าพระ
องค์ว่า `เจ้าจะไม่ขาดชายผู้หนึ�ง

ในสายตาของเราที�จะนั�งบนบัล-
ลังก์แห่งอิสราเอล เพื� อว่าลูก
หลานทั7 งหลายของเจ้าจะระมัด
ระวังในวิถีทางของเขาที� จะดาํ-
เนิ นตามราชบั ญญั ติ ของเรา
อย่างที� เจ้าได้ดาํเนินต่อหน้าเรา
นั7น'
17 เพราะฉะนั7น โอ ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล
ขอพระวจนะของพระองค์จงดาํ-
รงอยู่ ซึ� งพระองค์ได้ตรัสกับ
ดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์
18 แต่พระเจ้าจะทรงประทับกับ
มนุษย์ที�แผ่นดินโลกหรือ ดูเถิด
ฟ้ าสวรรค์ และสวรรค์ แห่ งฟ้ า
สวรรค์ยังรับพระองค์อยู่ ไม่ได้
พระนิเวศซึ� งข้าพระองค์ได้สร้าง
ขึ7 นจะรับพระองค์ไม่ได้ยิ� งกว่า
นั7นสักเท่าใด
19 แต่ขอพระองค์ทรงสนพระ
ทัยในคาํอธิ ษฐานของผู้ รับใช้
ของพระองค์ และในคาํวิงวอนนี7
โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของข้าพระองค์ ขอทรงสดับ
เสียงร้องและคาํอธิษฐานซึ�งผู้รับ
ใช้ของพระองค์อธิษฐานต่อพระ
พักตร์พระองค์
20 เพื� อว่ าพระเนตรของพระ
องค์จะทรงลืมอยู่ เหนือพระนิ-
เวศนี7 ทั7 งกลางวันและกลางคืน
คือสถานที�ซึ� งพระองค์ได้ตรัสว่า
จะตั7 งพระนามของพระองค์ไว้ที�

N พงศาวดาร P

(��) อพย �F:��; พบญ �:�M; Q:M (�F) � พศด NN:M-�S
(�P) N ซมอ Q:�N, �P; � พกษ N:�; P:�N; N พศด Q:�R; สดด ��N:�N
(�R) N พศด N:P; อสย PP:�; กจ Q:�M (NS) N พศด Q:�F; สดด F:Q; ดนล P:�S
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นั�น เพื�อว่าพระองค์จะทรงสดับ
คาํอธิษฐานซึ� งผู้ รับใช้ของพระ
องค์จะได้อธิษฐานตรงต่อสถาน
ที�นี7
21 และขอพระองค์ทรงสดับคาํ
วิงวอนของผู้ รับใช้ของพระองค์
และของอิสราเอลประชาชนของ
พระองค์ เมื� อเขาอธิษฐานตรง
ต่อสถานที�นี7  ขอพระองค์
ทรงสดับอยู่ในสวรรค์อันเป็นที�
ประทับของพระองค์ และเมื� อ
พระองค์ทรงสดับแล้ว กข็อพระ
องค์ทรงประทานอภัย
22 เมื�อชายคนใดกระทาํบาปต่อ
เพื�อนบ้านของเขาและถูกบังคับ
ให้ทาํสัตย์ปฏิญาณ และเขามา
ให้คาํปฏิญาณต่อหน้าแท่นบูชา
ของพระองค์ในพระนิเวศนี7
23 ขอพระองค์ทรงสดับจากฟ้า
สวรรค์และขอทรงกระทาํ ขอ
ทรงพิพากษาผู้ รับใช้ทั7 งหลาย
ของพระองค์ ลงโทษผู้กระทาํ
ความผิด และทรงนาํความประ-
พฤติของเขาให้กลับตกบนศีรษะ
ของตัวเขาเอง และขอทรงประ-
กาศความบริ สุ ทธิC ของผู้ ชอบ
ธรรม สนองแก่เขาตามความ
ชอบธรรมของเขา
24 ถ้ าอิ สราเอลประชาชนของ
พระองค์ พ่ายแพ้ ต่อหน้ าศัตรู
เพราะเขาได้กระทาํบาปต่อพระ
องค์ และเขาหันกลับมาหาพระ

องค์อีก ยอมรับพระนามของ
พระองค์ และอธิษฐานและกระ-
ทาํการวิงวอนต่อพระพักตร์พระ
องค์ในพระนิเวศนี7
25 ก็ขอพระองค์ทรงสดับจาก
ฟ้าสวรรค์ และประทานอภัยแก่
บาปของอิสราเอลประชาชนของ
พระองค์ และขอทรงนาํเขากลับ
มายังแผ่นดินซึ�งพระองค์ได้พระ
ราชทานแก่ เขาทั7 งหลายและ
บรรพบุรุษของเขา
26 เมื� อฟ้าสวรรค์ปิดอยู่และไม่
มีฝน เพราะเขาทั7งหลายได้กระ-
ทาํบาปต่อพระองค์ ถ้าเขาทั7 ง
หลายได้อธิษฐานต่อสถานที� นี7
และยอมรั บพระนามของพระ
องค์ และหันกลับเสียจากบาป
ของเขาทั7 งหลาย เมื� อพระองค์
ทรงให้ ใจเขาทั7 งหลายรับความ
ทุกข์ใจ
27 ก็ ขอพระองค์ ทรงสดั บใน
สวรรค์ และขอประทานอภัยแก่
บาปของผู้ รับใช้ ของพระองค์
และของอิสราเอลประชาชนของ
พระองค์ เมื�อพระองค์ทรงสอน
ทางดีแก่ เขาซึ� งเขาควรจะดาํ-
เนิน และขอทรงประทานฝนบน
แผ่นดินของพระองค์ ซึ� งพระ
องค์พระราชทานแก่ประชาชน
ของพระองค์เป็นมรดกนั7น
28 ถ้ ามี การกั นดารอาหารใน
แผ่นดิน ถ้ามีโรคระบาด ข้าว

N พงศาวดาร P

(N�) อสย ��:NF; ��:NN; มคา Q:�R (NN) อพย NN:R-�S
(N�) โยบ ��:�� (N�) N พกษ N�:��-�F
(NP) พบญ NR:N�-N�; � พกษ �Q:� (NR) N พศด NS:M; มคา P:��
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ม้าน รากินข้าว หรือตั^กแตนวัย
บิน หรือตั^กแตนวัยคลาน หรือ
ศัตรูของเขาทั7 งหลายล้อมเมือง
ในแผ่นดินของเขาไว้รอบด้าน
จะเป็นภัยพิบัติอย่างใด หรือ
ความเจบ็อย่างใดมีขึ7 นกด็ี
29 ไม่ ว่ าคาํ อธิ ษฐานอย่ างใด
หรือคาํวิงวอนประการใด ซึ� ง
ประชาชนคนใด หรืออิสราเอล
ประชาชนของพระองค์ทั7งสิ7 นทูล
ต่างก็ประจักษ์ในภัยพิบัติและ
ความทุกข์ใจของเขา และได้กาง
มือของเขาสู่พระนิเวศนี7
30 ก็ ขอพระองค์ ทรงสดั บใน
สวรรค์อันเป็นที�ประทับของพระ
องค์ และพระราชทานอภัย และ
ทรงประทานแก่ ทุกคนซึ� งพระ
องค์ ทรงทราบจิ ตใจตามการ
ประพฤติทั7งสิ7 นของเขา (เพราะ
พระองค์เท่านั7 นที� ทรงทราบจิต
ใจแห่งบุตรทั7งหลายของมนุษย์)
31 เพื�อว่าเขาทั7 งหลายจะได้ยาํ-
เกรงพระองค์ และดาํเนินใน
มรรคาของพระองค์ ตลอดวัน
เวลาที� เขามี ชี วิตอาศัยในแผ่น
ดิน ซึ�งพระองค์พระราชทานแก่
บรรพบุ รุษของข้ าพระองค์ทั7 ง
หลาย
32 ยิ� งกว่านั7 นอีก เกี� ยวกับชน
ต่างด้าว ผู้ซึ� งไม่ใช่อิสราเอล
ประชาชนของพระองค์ เมื�อเขา
มาจากประเทศเมืองไกล เพราะ

เห็นแก่พระนามใหญ่ยิ�งของพระ
องค์ พระหัตถ์อันมหิทธิฤทธิC
ของพระองค์ และพระกรที�
เหยียดออกของพระองค์ เมื� อ
เขามาอธิษฐานตรงต่อพระนิเวศ
นี7
33 ก็ขอพระองค์ทรงสดับจาก
ฟ้าสวรรค์อันเป็นที�ประทับของ
พระองค์ และขอทรงกระทาํตาม
ทุกสิ�งซึ�งชนต่างด้าวได้ทูลขอต่อ
พระองค์ เพื�อว่าชนชาติทั7งหลาย
แห่งแผ่นดินโลกจะรู้จักพระนาม
ของพระองค์ และยาํเกรงพระ
องค์ ดังอิสราเอลประชาชนของ
พระองค์ยาํเกรงพระองค์อยู่นั7 น
และเพื�อเขาทั7 งหลายจะทราบว่า
พระนิ เวศนี7 ซึ� งข้ าพระองค์ ได้
สร้างไว้เขาเรียกกันด้วยพระนาม
ของพระองค์
34 ถ้ าประชาชนของพระองค์
ออกไปกระทาํสงครามต่อสู้ ศัตรู
ของเขาทั7งหลาย จะเป็นโดยทาง
ใดๆที�พระองค์ทรงใช้เขาออกไป
ก็ตาม และเขาทั7 งหลายได้
อธิ ษฐานต่ อพระองค์ ตรงต่ อ
เมื องนี7 ซึ� งพระองค์ ทรงเลื อก
สรรไว้และตรงต่อพระนิ เวศซึ� ง
ข้าพระองค์ได้สร้างเพื�อพระนาม
ของพระองค์
35 แล้วขอพระองค์ทรงสดับคาํ
อธิษฐานของเขาและคาํ วิงวอน
ของเขาในฟ้าสวรรค์ และขอทรง

N พงศาวดาร P

(�S) � ซมอ �P:Q; � พศด NR:M; สภษ N�:N; N�:�N
(�N) ยน �N:NS; กจ R:NQ
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ให้สิทธิอันชอบธรรมของเขาคง
อยู่
36 ถ้ าเขาทั7 งหลายกระทาํบาป
ต่อพระองค์ (เพราะไม่มีมนุษย์
สักคนหนึ� งซึ� งมิได้กระทาํบาป)
และพระองค์ทรงกริ7 วต่อเขาและ
พระองค์ทรงมอบเขาไว้ต่อหน้า
ศัตรู เขาจึงถูกจับไปเป็นเชลยยัง
แผ่นดินหนึ�งไม่ว่าไกลหรือใกล้
37 แต่ ถ้าเขาสาํนึกผิดในใจใน
แผ่นดินซึ� งเขาได้ถูกจับไปเป็น
เชลย และได้กลับใจและได้
อธิษฐานต่อพระองค์ในแผ่นดิน
ที� เขาไปเป็นเชลย ทูลว่า `ข้า
พระองค์ทั7 งหลายได้กระทาํบาป
และได้ประพฤติ ชั� วร้ ายและได้
กระทาํความชั�ว'
38 ถ้ าเขาทั7 งหลายกลั บมาหา
พระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจของเขา
ในแผ่นดินที� เขาไปเป็นเชลย ที�
ซึ� งศั ตรู กวาดเขาไปเป็ นเชลย
และอธิษฐานต่อพระองค์ตรงต่อ
แผ่นดินของเขา ซึ�งพระองค์พระ
ราชทานแก่บรรพบุรุษของเขาทั7ง
หลาย และต่อเมืองซึ� งพระองค์
ได้ทรงเลือกสรรไว้ และต่อพระ
นิ เวศซึ� งข้าพระองค์ได้สร้างไว้
เพื�อพระนามของพระองค์
39 แล้วขอพระองค์ทรงสดับคาํ
อธิษฐานและคาํวิงวอนของเขา
ในฟ้าสวรรค์อันเป็นที� ประทับ
ของพระองค์ และขอทรงให้สิทธิ

อันชอบธรรมของเขาคงอยู่ และ
ขอทรงประทานอภัยแก่ประชา
ชนของพระองค์ผู้ได้กระทาํบาป
ต่อพระองค์
40 ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์
บัดนี7 ขอพระเนตรของพระองค์
ทรงลืมอยู่ และขอพระกรรณ
ของพระองค์สดับคาํอธิ ษฐาน
แห่งสถานที�นี7
41 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระ
เจ้า ฉะนั7 นบัดนี7 ขอทรงลุกขึ7 น
เสด็จไปยังที�พาํนักของพระองค์
ทั7 งพระองค์และหีบแห่งฤทธา-
นุภาพของพระองค์ โอ ข้าแต่
พระเยโฮวาห์พระเจ้า ขอให้
ปุโรหิตของพระองค์สวมความ
รอด และให้วิสุทธิชนของพระ
องค์เปรมปรีดิC ในความประเสริฐ
ของพระองค์
42 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระ
เจ้า  ขออย่าทรงหันหน้าของผู้ที�
พระองค์ทรงเจิมไว้นั7 นไปเสีย
ขอพระองค์ทรงระลึกถึ งความ
เมตตาของพระองค์อันมีอยู่ ต่อ
ดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์"

ไฟอย่างอศัจรรยล์งมาจาก
ฟ้าสวรรค ์สง่าราศีของพระเจ้า

7
เมื� อซาโลมอนทรงจบคาํ
อธิษฐานของพระองค์แล้ว

ไฟได้ลงมาจากฟ้าสวรรค์ไหม้
เครื�องเผาบูชาและเครื� องสัตว-
บูชาเสีย และสง่าราศีของพระ

N พงศาวดาร P, Q

(�P) พบญ NR:P�-PR; สภษ NS:M; ปญจ Q:NS; รม �:M, �M; F:�N; กท �:�S; ยก �:N
(�R) ดนล P:�S (�S) N พศด P:NS (��) � พศด NR:N; นหม M:NF; สดด ��N:R-�S, �P
(�N) N ซมอ Q:�F; สดด RM:�M; ��N:� (�) ลนต M:N�; วนฉ P:N�; � พกษ R:�S-��
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เยโฮวาห์กเ็ตม็พระนิเวศ
2ปุโรหิตเข้าไปในพระนิเวศของ
พระเยโฮวาห์ไม่ได้ เพราะว่า
สง่ าราศีของพระเยโฮวาห์ เต็ม
พระนิเวศของพระเยโฮวาห์
3เมื�อบรรดาชนอิสราเอลได้เห็น
ไฟลงมาและสง่ าราศี ของพระ
เยโฮวาห์อยู่บนพระนิเวศ เขา
ทั7 งหลายก็กราบซบหน้าลงถึ ง
พื7 นหิน และได้นมัสการสรร-
เสริญพระเยโฮวาห์ว่า "เพราะ
พระองค์ประเสริฐ เพราะความ
เมตตาของพระองค์ดาํรงอยู่เป็น
นิตย์"
4แล้วกษัตริย์และบรรดาประ-
ชาชนทั7 งหลายได้ถวายเครื� อง
สัตวบูชาต่อพระพักตร์พระเย-
โฮวาห์
5 กษัตริ ย์ ซาโลมอนทรงถวาย
เครื�องสัตวบูชาเป็นวัวสองหมื�น
สองพันตั วและแกะหนึ� งแสน
สองหมื�นตัว ดังนี7 แหละกษัตริย์
และประชาชนทั7 งปวงได้อุ ทิศ
ถวายพระนิเวศแห่งพระเจ้า
6บรรดาปุโรหิตก็ยืนประจาํตาํ-
แหน่งของตน ทั7 งคนเลวีด้วย
พร้อมกับเครื� องดนตรีถวายแด่
พระเยโฮวาห์ ซึ� งกษัตริย์ดาวิด
ได้ทรงกระทาํเพื�อสรรเสริญพระ
เยโฮวาห์ เมื� อดาวิดได้ถวาย
สาธุการด้วยการปรนนิบัติ ของ
เขาทั7งหลาย เพราะความเมตตา

ของพระองค์ดาํรงอยู่ เป็นนิตย์
และปุโรหิตก็เป่าแตรข้างหน้า
เขา และอิสราเอลทั7งปวงยืนอยู่
7และซาโลมอนทรงทาํพิธีชาํระ
ส่วนกลางของลานซึ� งอยู่ข้างหน้า
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ให้
เป็นส่วนบริสุทธิC  เพราะพระองค์
ทรงถวายเครื� องเผาบูชาและไข
มั นของเครื� องสันติ บู ชาที� นั� น
เพราะว่ าแท่ นทองสั มฤทธิC ซึ� ง
ซาโลมอนทรงสร้างไว้นั7น ไม่พอ
จุเครื� องเผาบูชา เครื� องธัญญ-
บูชาและไขมัน
8 ในครั7 งนั7 นซาโลมอนทรงถือ
เทศกาลอยู่เจ็ดวัน และอิสรา-
เอลทั7 งปวงอยู่กับพระองค์ด้วย
เป็นชุมนุมชนใหญ่ยิ� งนัก ตั7 ง
แต่ทางเข้าเมืองฮามัทจนถึงแม่
นํ7าอียิปต์
9และในวันที�แปดเขาทั7งหลายมี
การประชุมอันศักดิCสิทธิC  เพราะ
เขาทั7 งหลายได้มีงานมอบถวาย
แท่นบูชามาเจ็ดวัน และถือ
เทศกาลเลี7 ยงมาเจด็วันแล้ว
10 เมื� อวันที� ยี� สิบสามของเดือน
ที�เจด็ พระองค์ทรงให้ประชาชน
กลับไปเต็นท์ของตน มีใจชื� น
บานและยินดีด้วยความดีซึ� งพระ
เยโฮวาห์ได้ทรงสาํแดงแก่ดาวิด
และแก่ซาโลมอน และแก่อิสรา-
เอลประชาชนของพระองค์
11 ดั งนี7 แหละซาโลมอนทรง

N พงศาวดาร Q

(N) N พศด F:�� (�) � พศด �P:��; N พศด F:��; สดด ��P:� (�) � พกษ R:PN-P�
(P) � พศด �F:�P; N พศด F:�N (Q) � พกษ R:P�-PP (R) ยชว ��:�; � พกษ �:N�, N�
(M) ลนต N�:�P (�S) � พกษ R:PP (��) � พกษ M:�
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สร้างพระนิเวศของพระเยโฮวาห์
และพระราชวังเสร็จ คือทุก
อย่ างซึ� งพระองค์ ทรงดาํ ริ จะ
กระทาํ ในเรื� องพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห์และในเรื� องพระ
ราชสาํนักของพระองค์ พระองค์
ทรงกระทาํให้สาํเรจ็สิ7 น

พนัธสญัญาของพระเจ้า
กบัซาโลมอน

12 แล้วพระเยโฮวาห์ทรงปรากฏ
แก่ซาโลมอนเวลากลางคืนและ
ตรัสกับท่านว่า "เราได้ยินคาํ
อธิษฐานของเจ้า และได้เลือก
สถานที�นี7 สาํหรับเราให้เป็นนิเวศ
แห่งเครื�องสัตวบูชา
13 ถ้าเราปิดฟ้าสวรรค์มิให้ฝน
ตก หรือเราบัญชาให้ตั^กแตนมา
กินแผ่นดิน หรือส่งโรคระบาด
มาท่ามกลางประชาชนของเรา
14 ถ้าประชาชนของเราผู้ซึ� งเขา
เรียกกันโดยนามของเรานั7 นจะ
ถ่อมตัวลง และอธิษฐาน และ
แสวงหาหน้าของเรา และหันเสีย
จากทางชั� วของเขา เราก็จะฟัง
จากสวรรค์ และจะให้อภัยแก่
บาปของเขา และจะรักษาแผ่น
ดินของเขาให้หาย
15 บัดนี7 ตาของเราจะลืมอยู่และ
หูของเราจะฟังคาํอธิษฐาน ซึ� ง
เขาทั7งหลายอธิษฐาน ณ สถานที�
นี7
16 เพราะบัดนี7 เราได้เลือกสรร

และกระทาํให้นิเวศนี7 เป็นที�บริ-
สุทธิC เพื�อนามของเราจะอยู่ที�นั�น
เป็นนิตย์ ตาของเราและใจของ
เราจะอยู่ที�นั�นตลอดเวลา
17 ส่วนเจ้า ถ้าเจ้าดาํเนินต่อ
หน้าเราอย่างดาวิดบิดาของเจ้า
ดาํเนินนั7น กระทาํตามทุกสิ�งซึ�ง
เราได้บัญชาแก่เจ้า และรักษา
กฎเกณฑ์ของเราและคาํตัดสิน
ของเรา
18 แล้วเราจะสถาปนาราชบัล-
ลังก์แห่งอาณาจักรของเจ้า ดังที�
เราได้กระทาํพันธสัญญาไว้กับ
ดาวิดบิดาของเจ้าว่า `เจ้าจะไม่
ขาดชายผู้หนึ� งที� จะครอบครอง
เหนืออิสราเอล'

พระเจ้าทรงเตือนซาโลมอน
19 แต่ถ้าเจ้าหันไปและทอดทิ7 ง
กฎเกณฑ์ ของเราและบั ญญัติ
ของเราซึ� งเราตั7 งไว้ต่อหน้าเจ้า
และจะไปปรนนิบัติพระอื�นและ
นมัสการพระเหล่านั7น
20 แล้ วเราจะถอนรากเขาทั7 ง
หลายออกจากแผ่นดินของเรา
ซึ�งเราได้ให้แก่เขา และนิเวศซึ�ง
เราชาํระให้บริสุทธิC เพื�อนามของ
เรา เราจะเหวี�ยงออกไปจากสาย
ตาของเรา และเราจะทาํให้เขา
เป็นคาํภาษิตและคาํครหาท่าม-
กลางชนชาติทั7งปวง
21 และนิเวศนี7 ซึ� งสูงส่ง ทุกคน
ที� ผ่านไปจะประหลาดใจ และ

N พงศาวดาร Q

(�N) พบญ �N:F; � พกษ �:F (��) พบญ NR:N�-N� (��) พบญ NR:�S; N พศด P:NQ
(�F) N พศด P:NS, �S (�P) � พกษ M:� (�Q) � พกษ M:� (�R) N ซมอ Q:�N-�P
(�M) ลนต NP:��; พบญ NR:�F (NS) พบญ NR:P�-PR (N�) พบญ NM:N�-NF
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กล่าวว่า `ไฉนพระเยโฮวาห์จึง
ทรงกระทาํเช่นนี7 แก่แผ่นดินนี7
และแก่พระนิเวศนี7 '
22 แล้วเขาทั7 งหลายจะตอบว่า
`เพราะเขาทั7 งหลายทอดทิ7 งพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษ
ของเขา ผู้ทรงนาํเขาออกจาก
แผ่นดินอียิปต์ และได้ยึดพระ
อื� น และได้นมัสการพระเหล่า
นั7นทั7งปรนนิบัติด้วย ฉะนั7นพระ
องค์ จึ งได้ ทรงนาํ เหตุ ร้ ายทั7 ง
หมดนี7 มาถึงเขาทั7งหลาย'"

การขยายราชอาณาจักร
กิตติศพัทแ์ห่งซาโลมอน

เลื�องลือไปทั �ว

8
และอยู่มาเมื�อสิ7 นยี�สิบปี ที�
ซาโลมอนได้ทรงสร้างพระ

นิเวศของพระเยโฮวาห์ และพระ
ราชวังส่วนพระองค์
2ซาโลมอนได้ทรงเสริมสร้างหัว
เมืองซึ� งหุ รามได้ถวายแด่พระ
องค์ แล้วให้คนอิสราเอลอาศัย
อยู่ในนั7น
3และซาโลมอนได้ เสด็จไปยัง
ฮามัทโศบาห์ และยึดเมืองนั7 น
ได้
4 พระองค์ ได้ ทรงสร้ างเมื อง
ทัดโมร์ไว้ในถิ�นทุรกันดาร และ
หัวเมืองคลังหลวงทั7 งสิ7 นซึ� งพระ
องค์ทรงสร้างไว้ในฮามัท
5 พระองค์ ได้ ทรงสร้ างเมื อง
เบธโฮโรนบนและเบธโฮโรนล่าง

ด้วยเป็นเมืองที�มั�นคง มีกาํแพง
ประตูเมือง และดาน
6และทรงสร้ างเมื องบาอาลั ท
และหัวเมืองคลังหลวงทั7 งปวงที�
ซาโลมอนทรงมีอยู่ และเมืองทั7ง
ปวงสาํหรับรถรบของพระองค์
และเมืองทั7 งปวงสาํหรับพลม้า
ของพระองค์ และสิ�งใดๆซึ�งพระ
องค์ประสงค์จะสร้างในเยรูซา-
เลม็ ในเลบานอน และในแผ่น
ดินทั7 งหมดซึ� งอยู่ ในการครอบ
ครองของพระองค์
7ประชาชนทั7 งปวงที� เหลืออยู่ใน
เหล่าคนฮิตไทต์ คนอาโมไรต์
คนเปริสซี คนฮีไวต์ และคน
เยบุส ผู้ซึ�งไม่ใช่อิสราเอล
8จากลูกหลานของชนเหล่านี7  ผู้
เหลือต่อมาในแผ่นดิน ผู้ซึ� ง
ประชาชนอิสราเอลมิได้ทาํลาย
ซาโลมอนได้ทรงกระทาํให้ประ-
ชาชนเหล่ านี7 เป็นทาสแรงงาน
และเขาทั7 งหลายก็เป็นอยู่จนทุก
วันนี7
9แต่ส่วนคนอิสราเอลนั7นซาโล-
มอนหาได้ ทรงกระทาํ ให้ เป็ น
ทาสแรงงานไม่ เขาทั7งหลายเป็น
ทหารและเป็ นนายทหารของ
พระองค์ เป็นผู้บังคับบัญชา
รถรบของพระองค์ และพลม้า
ของพระองค์
10 และคนต่อไปนี7 เป็นเจ้าหน้า
ที� ชั7 นผู้ ใหญ่ของกษัตริย์ซาโล-

N พงศาวดาร Q, R

(�) � พกษ P:�R-Q:�; M:�S-�� (�) � พกษ M:�Q; � พศด �R:�, M
(F) � พศด Q:N� (P) N พศด Q:��
(Q) ปฐก �F:�R-N�; วนฉ �:NQ-�F; N:�-�; � พกษ M:NS (�S) � พกษ M:N�
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มอน มีสองร้อยห้าสิบคน เป็น
ผู้ปกครองประชาชน
11 ซาโลมอนทรงนาํ ธิ ดาของ
ฟาโรห์ ขึ7 นมาจากนครดาวิดยัง
พระราชวังซึ� งพระองค์ทรงสร้าง
ไว้ให้พระนาง เพราะพระองค์
ตรัสว่า "มเหสีของเราไม่ควรอยู่
ในวังของดาวิดกษัตริย์แห่งอิส-
ราเอล เพราะสถานที�ทั7 งหลาย
ซึ� งหีบแห่งพระเยโฮวาห์มาถึ ง
เป็นที�บริสุทธิC "
12 แล้ วซาโลมอนทรงถวาย
เครื� องเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์
บนแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์
ซึ� งพระองค์ทรงสร้างไว้ที� หน้ า
มุข
13 ตามหน้าที� ประจาํวันที� ต้อง
ทาํเป็นการถวายบูชาตามบัญญัติ
ของโมเสส ในวันสะบาโต ในวัน
ขึ7 นคํ�าหนึ� ง และในวันเทศกาล
ตามกาํหนด ประจาํปีสามเทศ-
กาล คือเทศกาลกินขนมปังไร้
เชื7 อ เทศกาลสัปดาห์ และเทศ-
กาลอยู่เพิง
14 ตามพระราชบัญชาของดาวิด
ราชบิดาของพระองค์ พระองค์
ทรงกาํหนดแบ่งเวรปุโรหิตสาํ-
หรับการปรนนิบัติ และแบ่งคน
เลวี ให้ประจาํหน้ าที� การสรร-
เสริญและการปรนนิบัติต่อหน้า
ปุโรหิต ตามหน้าที�ประจาํวันที�
ต้องทาํ และคนเฝ้าประตูเป็น

เวรเฝ้าทุกประตู เพราะว่าดาวิด
บุ รุษของพระเจ้ าทรงบัญชาไว้
เช่นนั7น
15 และเขาทั7 งหลายมิได้หันไป
เสี ยจากสิ� งซึ� งกษั ตริ ย์ ได้ ทรง
บัญชาปุโรหิตและคนเลวี ซึ� ง
เกี�ยวกับเรื�องใดๆ และเกี�ยวกับ
เรื�องคลัง
16 บรรดาพระราชกิจของซาโล-
มอนก็ลุ ล่ วงไปตั7 งแต่ วันที� วาง
รากพระนิเวศของพระเยโฮวาห์
จนถึงวันสาํเร็จงาน ดังนั7 นพระ
นิ เวศของพระเยโฮวาห์ก็สาํเร็จ
ครบถ้วน
17 แล้วซาโลมอนเสดจ็ไปยังเอ-
ซีโอนเกเบอร์และเมืองเอโลทที�
ชายทะเลในแผ่นดินเอโดม
18 และหุรามกใ็ห้ข้าราชการของ
พระองค์ส่งเรือ และข้าราชการที�
คุ้นเคยกับทะเลไปให้ซาโลมอน
และเขาทั7 งหลายไปถึงเมืองโอ-
ฟีร์พร้อมกับข้าราชการของซา-
โลมอน และนาํเอาทองคาํจากที�
นั� นหนักสี� ร้อยห้าสิบตะลันต์มา
ยังกษัตริย์ซาโลมอน

พระราชินีแห่งเชบา
ทรงเขา้เฝ้ากษตัริยซ์าโลมอน

9
เมื�อพระราชินีแห่งเชบาทรง
ได้ยินกิตติศัพท์แห่งซาโล-

มอน พระนางกเ็สดจ็มายังเยรู-
ซาเลม็ เพื�อทดลองพระองค์ด้วย
ปัญหายุ่งยากต่างๆ พร้อมด้วย

N พงศาวดาร R, M

(��) � พกษ �:�; Q:R; M:N�; ��:� (��) อพย N�:��-�Q; NM:�R-�N; ��:NN-N�
(��) � พศด M:�Q; N�:�; NF:�; NP:� (�F) � พศด NP:NS-NR (�Q) � พกษ M:NP
(�R) � พกษ M:NQ; � พศด NM:�; N พศด M:�S, �� (�) � พกษ �S:�; มธ �N:N�
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ข้าราชบริพารมากมาย กับอูฐ
บรรทุกเครื� องเทศและทองคาํ
เป็นอันมาก และเพชรพลอย
ต่างๆ และเมื�อพระนางเสดจ็มา
ถึงซาโลมอนแล้ว พระนางทูล
เรื� องในใจของพระนางทุกประ-
การ
2และซาโลมอนตรัสตอบปัญหา
ของพระนางทั7งสิ7 น ไม่มีสิ� งใดที�
ซ่อนเร้นอยู่พ้นซาโลมอนซึ� งพระ
องค์จะทรงอธิบายแก่พระนาง
ไม่ได้
3และเมื� อพระราชินีแห่ งเชบา
ทรงเห็นพระสติปัญญาของซา-
โลมอนและพระราชวั งที� พระ
องค์ทรงสร้าง
4ทั7 งอาหารที� โต๊ะเสวย กับ
การเข้าเฝ้าของบรรดาข้าราชการ
และการปรนนิ บั ติ รั บใช้ ของ
มหาดเล็กตลอดทั7 งภูษาอาภรณ์
ของเขา และพนักงานเชิญถ้วย
ของพระองค์ตลอดทั7 งภูษาอา-
ภรณ์ของเขา และการที�พระองค์
เสด็จขึ7 นไปในพระนิเวศของพระ
เยโฮวาห์ พระทัยของพระนางก็
สลดลงทีเดียว
5พระนางทูลกษัตริย์ว่า "ข่าว
คราวซึ�งหม่อมฉันได้ยินในประ-
เทศของหม่อมฉัน ถึงพระราช
กิจและพระสติ ปัญญาของพระ
องค์เป็นความจริง
6แต่หม่อมฉันมิได้เชื� อถ้อยคาํ

นั7น จนหม่อมฉันมาเฝ้า และตา
ของหม่อมฉันได้เห็นเอง และดู
เถิด ที�เขาบอกแก่หม่อมฉันกไ็ม่
ถึงครึ� งหนึ� งแห่งพระสติปัญญา
ใหญ่ยิ� งของพระองค์ พระองค์
เลิ ศลํ7า ยิ� งไปกว่ าข่ าวคราวที�
หม่อมฉันได้ยิน
7บรรดาคนของพระองค์ก็เป็น
สุข บรรดาข้าราชการเหล่านี7 ของ
พระองค์ ผู้อยู่งานประจาํต่อ
พระพักตร์พระองค์และฟังพระ
สติปัญญาของพระองค์กเ็ป็นสุข
8สาธุการแด่พระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของพระองค์ ผู้ทรงพอพระ
ทัยในพระองค์และทรงแต่งตั7 ง
พระองค์ไว้บนบัลลังก์ เป็น
กษัตริย์ เพื� อพระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของพระองค์ เพราะพระเจ้า
ของพระองค์ทรงรักอิ สราเอล
และจะสถาปนาเขาไว้เป็นนิตย์
พระองค์ จึ งได้ทรงแต่ งตั7 งให้
พระองค์เป็นกษัตริย์ เหนือเขา
ทั7 งหลาย เพื� อพระองค์จะทรง
อาํนวยความยุติธรรมและความ
เที�ยงธรรม"
9 แล้ วพระนางก็ถวายทองคาํ
หนึ�งร้อยยี�สิบตะลันต์แด่กษัตริย์
ทั7 งเครื� องเทศเป็นจาํนวนมาก
และเพชรพลอยต่างๆ ไม่มี
เครื� องเทศใดๆเหมือนอย่างที�
พระราชินีแห่งเมืองเชบาถวาย
แด่กษัตริย์ซาโลมอน

N พงศาวดาร M

(�) นหม �:��
(R) พบญ Q:R; N พศด N:��; สดด ��:�
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10 ยิ�งกว่านั7นอีก ข้าราชการของ
หุรามและข้าราชการของซาโล-
มอนผู้ นาํทองคาํมาจากโอฟี ร์
ได้นาํไม้ประดู่ และเพชรพลอย
ต่างๆมา
11 แล้วกษัตริย์ทรงใช้ไม้ประดู่
ทาํขั7 นบันไดพระนิ เวศของพระ
เยโฮวาห์และพระราชวัง ทั7 งทาํ
พิณเขาคู่ และพิณใหญ่ให้แก่
นักร้อง ซึ�งไม่เคยเห็นมีอย่างนั7น
แต่ก่อนในแผ่นดินยูดาห์
12 กษัตริ ย์ซาโลมอนพระราช
ทานทุกอย่างแก่พระราชินีแห่ง
เชบาตามที� พระนางทรงมีพระ
ประสงค์ ไม่ว่าพระนางจะทูลขอ
สิ� งใด นอกเหนือไปจากสิ� งที�
พระนางนาํมาถวายกษัตริย์ ดัง
นั7 นพระนางก็ เสด็จกลั บไปยั ง
แผ่นดินของพระนาง พร้อมกับ
ข้าราชการของพระนาง

ทรพัยส์มบติัและ
ความเจริญรุ่งเรือง

ของซาโลมอน
13 นํ7า หนั กทองคาํที� นาํมาส่ ง
ซาโลมอนในปีหนึ�งนั7น เป็นทอง
คาํหกร้อยหกสิบหกตะลันต์
14 นอกเหนือจากทองคาํ ซึ� ง
นั กการค้ าและพ่อค้ าได้นาํมา
และกษัตริย์ทั7 งปวงของประเทศ
อาระเบีย และบรรดาเจ้าเมือง
แห่ งแผ่นดินได้นาํทองคาํและ
เงินมายังซาโลมอน

15 กษัตริย์ซาโลมอนทรงสร้าง
โล่ใหญ่สองร้อยอันด้วยทองคาํ
ทุบ โล่อันหนึ� งใช้ทองคาํทุบหก
ร้อยเชเขล
16 และพระองค์ ทรงสร้ างโล่
สามร้อยอันด้วยทองคาํทุบ โล่
อันหนึ�งใช้ทองคาํสามร้อยเชเขล
และกษัตริ ย์ก็ทรงเก็บโล่ ไว้ ใน
พระตาํหนักพนาเลบานอน
17 กษัตริย์ทรงกระทาํพระที�นั� ง
งาช้างขนาดใหญ่ด้วย และทรง
บุด้วยทองคาํบริสุทธิC
18 พระที� นั� งนั7 นมี บันไดหกขั7 น
กับที�รองพระบาททาํด้วยทองคาํ
ซึ� งติดอยู่กับพระที�นั� ง ทั7 งสอง
ข้ างของพระที� นั� งมี ที� วางพระ
หัตถ์ และสิงโตสองตัวยืนอยู่
ข้างๆที�วางพระหัตถ์
19 มีสิงโตอีกสิบสองตัวยืนอยู่ที�
นั�น บนบันไดหกขั7นทั7งสองข้าง
เขาไม่ เคยทาํในราชอาณาจักร
ใดๆเหมือนอย่างนี7
20 ภาชนะทั7 งสิ7 นสาํหรับเครื� อง
ดื�มของกษัตริย์ซาโลมอนทาํด้วย
ทองคาํ และภาชนะทั7 งสิ7 นของ
พระตาํหนั กพนาเลบานอนทาํ
ด้วยทองคาํบริสุทธิC  ไม่มีที� ทาํ
ด้วยเงินเลย เงินนั7 นถือว่าเป็น
ของไม่มีค่าอะไรในสมัยของซา-
โลมอน
21 เพราะเรือของกษัตริย์แล่น
ไปยังทารชิชพร้อมกับข้าราชการ

N พงศาวดาร M

(�S) � พกษ �S:��; N พศด R:�R
(��) � พกษ �S:��-NM
(�P) � พกษ Q:N (N�) N พศด NS:�P-�Q
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ของหุราม กาํปั�นทารชิชนาํทอง
คาํ เงิน งาช้าง ลิง และนกยูง มา
สามปีต่อครั7ง
22 ดังนั7 นแหละ กษัตริย์ซาโล-
มอนจึ งได้ เปรียบกว่ ากษัตริ ย์
อื� นๆแห่งแผ่นดินโลกในเรื� อง
สมบัติและสติปัญญา
23 และกษัตริย์ทั7 งสิ7 นแห่งแผ่น
ดินโลกก็แสวงหาที� จะเข้ าเฝ้ า
ซาโลมอน เพื� อจะฟังพระสติ
ปัญญาซึ�งพระเจ้าพระราชทานไว้
ในใจของท่าน
24 ทุกคนกน็าํเครื�องบรรณาการ
ของเขามา เป็นเครื� องทาํด้วย
เงิน เครื�องทาํด้วยทองคาํ และ
เครื� องแต่งกาย เครื� องอาวุธ
เครื�องเทศ ม้า และล่อ ตามจาํ-
นวนกาํหนดทุกๆปี
25 และซาโลมอนทรงมีโรงช่อง
ม้าสี�พันช่องสาํหรับม้าและรถรบ
และมีพลม้าหนึ� งหมื� นสองพัน
คน ซึ� งพระองค์ทรงให้ประจาํ
อยู่ ในหัวเมืองรถรบและอยู่กับ
กษัตริย์ที�กรุงเยรูซาเลม็
26 และพระองค์ทรงครอบครอง
เหนือกษัตริย์ทั7 งปวงตั7 งแต่แม่
นํ7า ถึงแผ่นดินของคนฟีลิสเตีย
และถึงพรมแดนของอียิปต์
27 และกษัตริ ย์ทรงกระทาํให้
เงินนั7นเป็นของสามัญในกรุงเย-
รูซาเล็มเหมือนก้อนหิน และ
กระทาํให้มีไม้สนสีดาร์มากมาย

เหมือนไม้มะเดื�อแห่งหุบเขา
28 และเขานาํม้าเข้ามาถวายซา-
โลมอนจากอียิปต์ และจาก
แผ่นดินทั7งปวง
การสิ* นพระชนมข์องซาโลมอน

(� พกษ ��:��-��)
29 ส่วนพระราชกิจนอกนั7 นของ
ซาโลมอน ตั7 งแต่ต้นจนปลาย มิ
ได้บันทึกไว้ในหนังสือของนาธัน
ผู้พยากรณ์ และในคาํพยากรณ์
ของอาหิยาห์ชาวชีโลห์ และใน
นิมิตของอิดโดผู้ทาํนายเกี�ยวกับ
เยโรโบอัมบุตรชายเนบัทหรือ
30 ซาโลมอนทรงครอบครองใน
กรุงเยรูซาเลม็เหนืออิสราเอลทั7ง
ปวงสี�สิบปี
31 และซาโลมอนล่วงหลับไปอยู่
กับบรรพบุรุษของพระองค์ และ
เขาฝั งพระศพไว้ ในนครดาวิด
ราชบิดาของพระองค์ และเรโห-
โบอัมโอรสของพระองค์ครอบ
ครองแทนพระองค์

เรโหโบอมัปกครอง
แทนซาโลมอน

ความโง่เขลาของเรโหโบอมั
(� พกษ �N:�-�F)

10
เ ร โห โบอั ม ไ ด้ ไป ยั ง
เมืองเชเคม เพราะอิส-

ราเอลทั7งปวงได้มายังเชเคมเพื�อ
จะตั7 งท่านให้เป็นกษัตริย์
2และอยู่มาเมื� อเยโรโบอัมบุตร
ชายเนบัทได้ยินเรื�องนั7น เพราะ

N พงศาวดาร M, �S

(N�) � พกษ NS:�� (NF) พบญ �Q:�P; � พกษ �:NP (NP) ปฐก �F:�R; � พกษ �:N�
(NQ) � พกษ �S:NQ; N พศด �:�F (NR) � พกษ �S:NR (NM) � พกษ ��:NM, ��
(�S) � พกษ �:N�; ��:�N-��; � พศด NM:NR (�) � พกษ �N:�-NS (N) � พกษ ��:�S
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ท่ านยังอยู่ ในอี ยิปต์ที� ซึ� งท่ าน
หนี ไปจากพระพักตร์กษัตริ ย์
ซาโลมอน แล้วเยโรโบอัมกลับ
จากอียิปต์
3 เขาทั7 งหลายก็ใช้ คนไปเรียน
ท่าน และเยโรโบอัมกับอิสรา-
เอลทั7 งหมดได้มาและทูลเรโห-
โบอัมว่า
4"พระราชบิดาของพระองค์ได้
กระทาํให้แอกของข้าพระองค์
ทุกข์หนัก เพราะฉะนั7นบัดนี7 ขอ
ทรงผ่ อนการปรนนิ บั ติ อย่ าง
ทุกข์หนักของพระราชบิดาของ
พระองค์ และแอกอันหนักของ
พระองค์ เหนื อข้ าพระองค์ทั7 ง
หลายให้เบาลงเสีย และข้าพระ
องค์ทั7 งหลายจะปรนนิบัติพระ
องค์"
5พระองค์ตรัสกับเขาว่า "สิ7 น
สามวั นจงกลั บมาหาเราอี ก"
ประชาชนจึงกลับไปเสีย
6แล้วกษัตริย์เรโหโบอัมก็ทรง
ปรึกษากับบรรดาผู้ เฒ่า ผู้อยู่
งานประจาํ ซาโลมอนราชบิ ดา
ของพระองค์ขณะเมื� อพระองค์
ยังทรงพระชนม์อยู่ว่า "ท่านทั7 ง
หลายจะแนะนาํเราให้ตอบประ-
ชาชนนี7 อย่างไร"
7 เขาทั7 งหลายทูลพระองค์ ว่ า
"ถ้าพระองค์ทรงเมตตาแก่ประ-
ชาชนนี7 และให้เขาพอใจ และ
ตรัสตอบคาํดีแก่เขา เขาทั7 ง

หลายจะเป็ นผู้ รั บใช้ ของพระ
องค์เป็นนิตย์"
8 แต่ พระองค์ ทรงทอดทิ7 งคาํ
ปรึกษาซึ� งผู้ เฒ่าถวายนั7 นเสี ย
และไปปรึกษากับคนหนุ่ม ซึ� ง
เติบโตขึ7 นมาพร้อมกับพระองค์
และอยู่งานประจาํพระองค์
9 และพระองค์ตรัสกั บเขาทั7 ง
หลายว่า "ท่านจะแนะนาํเรา
อย่างไร เพื� อพวกเราจะตอบ
ประชาชนนี7 ผู้ที� ทูลเราว่า `ขอ
ทรงผ่อนแอกซึ� งพระราชบิดา
ของพระองค์ วางอยู่ เหนื อข้ า
พระองค์ทั7งหลายให้เบาลง'"
10 และคนหนุ่ มเหล่านั7 นผู้ ได้
เติบโตมาพร้อมกับพระองค์ทูล
พระองค์ว่า "พระองค์จงตรัสดัง
นี7 แก่ประชาชนนี7  ผู้ทูลพระองค์
ว่า `พระราชบิดาของพระองค์ได้
ทรงกระทาํให้ แอกของข้ าพระ
องค์ทั7 งหลายทุกข์หนัก แต่ขอ
พระองค์ทรงผ่อนแก่ข้าพระองค์
ให้เบาลง' นั7น พระองค์จงตรัส
แก่เขาทั7 งหลายอย่างนี7 ว่า `นิ7 ว
ก้อยของเราก็หนากว่าเอวแห่ง
ราชบิดาของเรา
11 ที� พระราชบิดาของเราวาง
แอกหนักบนท่ านทั7 งหลายก็ดี
แล้ว เราจะเพิ�มแอกให้แก่ท่าน
ทั7 งหลายอีก พระราชบิดาของ
เราตีสอนท่านทั7 งหลายด้วยไม้
เรียว แต่เราจะตีสอนท่านทั7 ง

N พงศาวดาร �S
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หลายด้วยแส้แมลงป่อง'"
อาณาจักรไดแ้ยกกนั
เยโรโบอมัปกครอง

เหนืออิสราเอล
(� พกษ �N:�P-N�)

12 เยโรโบอัมกับประชาชนทั7 ง
ปวงจึงเข้ามาเฝ้าเรโหโบอัมใน
วันที�สาม ดังที�กษัตริย์รับสั� งว่า
"จงมาหาเราอีกในวันที�สาม"
13 และกษัตริย์ตรัสตอบเขาทั7 ง
หลายอย่างดุดัน กษัตริย์เรโห-
โบอัมทรงทอดทิ7 งคาํปรึกษาของ
ผู้เฒ่าเสีย
14 และตรัสกับเขาทั7 งหลายตาม
คาํแนะนาํของพวกคนหนุ่ มว่า
"พระราชบิดาของเราทาํแอกของ
ท่านทั7 งหลายให้หนัก แต่เราจะ
เพิ�มให้แก่แอกนั7น พระราชบิดา
ของเราตีสอนท่านทั7 งหลายด้วย
ไม้เรียว แต่เราจะตีสอนท่าน
ทั7งหลายด้วยแส้แมลงป่อง"
15 กษัตริย์จึงมิได้ทรงฟังเสียง
ประชาชน เพราะเหตุการณ์นี7
เป็นมาแต่พระเจ้า เพื�อพระเย-
โฮวาห์จะทรงให้พระวจนะของ
พระองค์ได้สาํเร็จ ซึ� งพระองค์
ตรัสโดยอาหิยาห์ชาวชี โลห์แก่
เยโรโบอัมบุตรชายเนบัท
16 และเมื� ออิ สราเอลทั7 งปวง
เห็นว่า กษัตริย์มิได้ทรงฟังเขา
ทั7 งหลาย ประชาชนก็ทูลตอบ
กษัตริย์ว่า "ข้าพระองค์ทั7 ง

หลายมีส่วนอะไรในดาวิด ข้า
พระองค์ทั7 งหลายไม่มีส่วนมร-
ดกในบุตรเจสซี โอ อิสราเอล
เอ๋ย กลับไปเต็นท์ของตนแต่ละ
คนเถิด ข้าแต่ดาวิด จงดูแลราช
วงศ์ของพระองค์เองเถิด" อิส-
ราเอลทั7 งปวงจึงไปยังเต็นท์ของ
เขาทั7งหลาย
17 แต่เรโหโบอัมทรงปกครอง
เหนือประชาชนอิสราเอลผู้อาศัย
อยู่ในหัวเมืองยูดาห์
18 แล้วกษัตริย์เรโหโบอัมทรง
ใช้ ฮาโดรั มนายงานเหนื อแรง
งานเกณฑ์ไป และประชาชนอิส-
ราเอลก็เอาหินขว้างท่านถึงตาย
แล้วกษัตริย์เรโหโบอัมก็ทรงรีบ
ขึ7 นรถรบของพระองค์ ทรงหนี
ไปกรุงเยรูซาเลม็
19 อิสราเอลจึงกบฏต่อราชวงศ์
ของดาวิดถึงทุกวันนี7
พระเจ้าทรงเตือนเรโหโบอมั

ไม่ใหสู้ร้บกบั
อิสราเอลสิบตระกูล

11
เมื� อเรโหโบอัมมายังกรุง
เยรูซาเล็มแล้ว พระองค์

ได้ทรงรวบรวมวงศ์วานยูดาห์
และเบนยามิน เป็นนักรบที� คัด
เลือกแล้วหนึ� งแสนแปดหมื�นคน
เพื�อจะสู้ รบกับอิสราเอล หมาย
จะเอาราชอาณาจักรคืนมาให้แก่
เรโหโบอัม
2แต่พระวจนะของพระเยโฮวาห์

N พงศาวดาร �S, ��

(�N) � พกษ �N:�N-��
(�F) วนฉ ��:�; � พกษ ��:NM-�M; � พศด F:NN; N พศด ��:�; NN:Q; NF:QS
(�M) � พกษ �N:�M (�) � พกษ �N:N�-N� (N) � พศด �N:F-R, �F
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มายังเชไมอาห์คนของพระเจ้าว่า
3 "จงไปทูลเรโหโบอัมโอรสของ
ซาโลมอนกษัตริย์แห่งยูดาห์และ
บอกแก่อิสราเอลทั7 งปวงในยู-
ดาห์และเบนยามินว่า
4`พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี7 ว่า เจ้า
อย่าขึ7 นไปสู้ รบกับพี� น้องของเจ้า
จงกลั บไปบ้ านของตนทุ กคน
เถิด เพราะสิ�งนี7 เป็นมาจากเรา'"
เขาทั7 งหลายก็เชื� อฟังพระวจนะ
ของพระเยโฮวาห์ และกลับไป
ไม่ได้สู้ รบกับเยโรโบอัม
การสรา้งหวัเมืองเพื�อป้องกนั

5และเรโหโบอัมประทับในกรุง
เยรูซาเล็ม และพระองค์ทรง
สร้างหัวเมืองเพื� อป้องกันในยู-
ดาห์
6พระองค์ทรงสร้างเมืองเบธ-
เลเฮม เอตาม เทโคอา
7เบธซูร์ โสโค อดุลลัม
8กัท มาเรชาห์ และศิฟ
9อาโดราอิม ลาคีช และอาเซ-
คาห์
10 โศราห์ อัยยาโลน และเฮ-
โบรน หัวเมืองซึ�งมีป้อมที�อยู่ใน
ยูดาห์และในเบนยามิน
11 พระองค์ทรงเสริมป้อมปรา-
การให้แขง็แกร่ง และส่งผู้บังคับ
บั ญชาไปประจาํ การในป้ อม
เหล่านั7 น และทรงสะสมเสบียง
อาหาร นํ7ามัน และนํ7าองุ่น
12 และพระองค์ทรงเก็บโล่และ

หอกไว้ในหัวเมืองทั7 งปวง และ
กระทาํให้หัวเมืองเหล่านั7 นแข็ง
แรงมาก พระองค์จึงทรงยึด
ยูดาห์และเบนยามินไว้ได้
13 และปุโรหิตกับคนเลวีซึ� งอยู่
ในอิสราเอลทั7 งสิ7 นได้เข้ามาหา
พระองค์จากเขตแดนซึ� งเขาอา-
ศัยอยู่

เยโรโบอมัไดข้บัไล่
พวกปุโรหิตกบัคนเลวีออก

14 เพราะคนเลวีละทิ7 งทุ่ งหญ้า
และที� บ้าน ซึ� งเขายึดถือเป็น
กรรมสิทธิC และมายังยูดาห์และ
เยรูซาเลม็ เพราะเยโรโบอัมและ
โอรสของพระองค์ได้ ขับไล่เขา
ทั7 งหลายออกจากตาํแหน่งปุโร-
หิตของพระเยโฮวาห์
15 และพระองค์ ทรงแต่ งตั7 ง
ปุโรหิตของพระองค์ขึ7 นสาํหรับ
ปูชนียสถานสูงทั7 งหลาย และ
สาํหรับเมษปีศาจ และ
สาํหรับรูปลูกวัวซึ� งพระองค์ทรง
สร้างขึ7 น
16 และบรรดาผู้ที� ปักใจแสวงหา
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสรา-
เอลกต็ิดตามเขาทั7 งหลายมาจาก
ตระกูลทั7 งปวงของอิสราเอลยัง
เยรูซาเล็ม เพื� อถวายสัตว-
บู ชาต่ อพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
แห่งบรรพบุรุษของเขาทั7งหลาย
17 เขาทั7 งหลายได้เสริมกาํลังให้
ราชอาณาจักรของยูดาห์ และได้

N พงศาวดาร ��

(��) กดว �F:N-F; � พกษ �N:NR-��; N พศด ��:M
(�F) ลนต �Q:Q; � พกษ �N:NR, ��; ��:��; ��:M; ฮซย ��:N; � คร �S:NS
(�P) N พศด ��:Q; �F:M; �S:��, �R (�Q) N พศด �N:�, ��
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กระทาํให้ เรโหโบอัมโอรสของ
ซาโลมอนเข้มแข็งอยู่ ได้สามปี
เพราะเขาทั7 งหลายดาํ เนิ นอยู่
สามปีในวิถีของดาวิดและซาโล-
มอน

ราชวงศข์องเรโหโบอมั
18 เรโหโบอัมทรงรับมาหะลัท
ธิดาของเยรีโมทโอรสของดาวิด
เป็นมเหสี และอาบีฮาอิลบุตร
สาวของเอลีอับบุตรชายเจสซี
19 และพระนางก็ประสูติ โอรส
ให้พระองค์คือ เยอูช เชมาริยาห์
และศาฮัม
20 ภายหลั งพระองค์ก็ทรงรับ
มาอาคาห์ธิดาของอับซาโลม ผู้
ซึ�งประสูติ อาบียาห์ อัททัย ซีซา
และเชโลมิทให้พระองค์
21 เรโหโบอัมทรงรักมาอาคาห์
ธิดาของอับซาโลมมากกว่ามเหสี
และนางสนมของพระองค์ทั7 งสิ7 น
(พระองค์มีมเหสีสิบแปดองค์
และนางสนมหกสิบคนและให้
กาํเนิดโอรสยี� สิบแปดองค์และ
ธิดาหกสิบองค์)
22 และเรโหโบอัมทรงแต่งตั7 ง
ให้อาบียาห์โอรสของมาอาคาห์
เป็นโอรสองค์ใหญ่ ให้เป็น
ประมุขท่ามกลางพี� น้องของตน
เพราะพระองค์ทรงตั7 งพระทัยจะ
ให้ท่านเป็นกษัตริย์
23 และพระองค์ ทรงจั ดการ
อย่างฉลาด และแจกจ่ายบรรดา

โอรสของพระองค์ไปทั�วแผ่นดิน
ทั7 งสิ7 นของยูดาห์และของเบน-
ยามิน ในหัวเมืองที� มีป้อมทั7 ง
สิ7 น และพระองค์ประทานเสบียง
อาหารให้อย่างอุดม และพระ
องค์ทรงประสงค์มเหสีมากมาย

เรโหโบอมัทรง
ทอดทิ* งพระเจ้า

(� พกษ ��:N�-N�)

12
ต่อมา เมื� อราชอาณา
จักรของเรโหโบอั มตั7 ง

มั�นคงและแขง็แรงแล้ว พระองค์
ทรงทอดทิ7 งพระราชบัญญัติของ
พระเยโฮวาห์เสีย และอิสราเอล
ทั7 งปวงก็ทิ7 งพร้อมกับพระองค์
ด้วย

ชิชกักษตัริยแ์ห่งอียิปต์
บุกรุกกรุงเยรูซาเล็ม
(� พกษ ��:NF-NR)

2อยู่ มาในปีที� ห้ าแห่งกษัตริ ย์
เรโหโบอัม เพราะเขาทั7 งหลาย
ได้ละเมิดต่อพระเยโฮวาห์ ชิชัก
กษัตริย์แห่งอียิปต์เสด็จขึ7 นมาสู้
รบเยรูซาเลม็
3มี รถรบหนึ� งพันสองร้อยคัน
และพลม้าหกหมื� นคน และพล
ผู้มากับพระองค์จากอี ยิปต์นับ
ไม่ถ้วนคือ ชาวลิบนี คนสุคีอิม
และคนเอธิโอเปีย
4และพระองค์ทรงยึดหัวเมืองที�
มีป้อมของยูดาห์และมายังเยรู-
ซาเลม็

N พงศาวดาร ��, �N

(�R) � ซมอ �P:P (NS) � พกษ ��:��; �F:N; N พศด ��:N (N�) พบญ �Q:�Q
(NN) พบญ N�:�F-�Q; N พศด ��:� (N�) N พศด ��:F
(�) � พกษ ��:NN-N�; N พศด ��:�Q (N) � พกษ ��:�S; ��:N� (�) N พศด �P:R
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5แล้วเชไมอาห์ผู้พยากรณ์ได้มา
เฝ้ าเรโหโบอั มและบรรดาเจ้ า
นายแห่งยูดาห์ ผู้มาประชุมกัน
อยู่ ที� เยรูซาเล็มด้วยเรื� องชิ ชัก
และกล่ าวแก่ เขาทั7 งหลายว่ า
"พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี7 ว่า เจ้า
ได้ละทิ7 งเรา เราจึงได้ละทิ7 งเจ้า
ให้อยู่ในมือของชิชัก"
6แล้วเจ้านายแห่งอิสราเอลและ
กษัตริย์ได้ถ่อมตนลงและกล่าว
ว่า "พระเยโฮวาห์ทรงชอบธรรม
แล้ว"
7 เมื� อพระเยโฮวาห์ทรงเห็นว่า
เขาทั7 งหลายถ่อมตัวลง พระ
วจนะของพระเยโฮวาห์ได้มาถึง
เชไมอาห์ว่า "เขาทั7 งหลายได้
ถ่อมตัวลงแล้ว เราจึงจะไม่ทาํ
ลายเขา แต่เราจะประสาทการ
ช่วยให้พ้นแก่เขาบ้าง และพระ
พิโรธของเราจะไม่เทลงมาเหนือ
เยรูซาเลม็โดยมือของชิชัก
8อย่างไรก็ดี เขาทั7 งหลายต้อง
เป็นผู้รับใช้ของชิชัก เพื�อเขาทั7ง
หลายจะได้ทราบความแตกต่าง
ระหว่างการรับใช้เราและรับใช้
ราชอาณาจั กรทั7 งหลายของ
แผ่นดินโลก"
9 ชิชักกษัตริย์แห่งอียิปต์จึงขึ7 น
มาต่อสู้ เยรูซาเลม็ พระองค์ทรง
เก็บเอาทรัพย์สินแห่งพระนิเวศ
ของพระเยโฮวาห์ และทรัพย์
สมบัติในพระราชวัง พระองค์

ทรงเก็บเอาไปทุกอย่าง พระ
องค์ทรงเก็บเอาโล่ทองคาํ ซึ� ง
ซาโลมอนทรงสร้างไว้นั7นไปด้วย
10 และกษัตริ ย์เรโหโบอัมทรง
ทาํโล่ทองสัมฤทธิC ขึ7 นแทน และ
ได้มอบไว้ในมือของทหารรักษา
พระองค์ ผู้เฝ้าทวารพระราชวัง
11 และกษัตริ ย์ เสด็จเข้าไปใน
พระนิเวศของพระเยโฮวาห์เมื� อ
ไร ทหารรักษาพระองค์กม็าถือ
โล่นั7 น แล้วนาํกลับไปเก็บไว้ใน
ห้องทหารรักษาพระองค์ตาม
เดิม
12 และเมื� อพระองค์ทรงถ่ อม
พระองค์ลง พระพิโรธของพระ
เยโฮวาห์ ก็ หั นไปเสี ยจากพระ
องค์ มิได้ทาํลายพระองค์อย่าง
สิ7 นเชิง ยิ� งกว่านั7 นอีกสภาพ-
การณ์กยั็งดีอยู่ในยูดาห์
การสิ* นพระชนมข์องเรโหโบอมั

(� พกษ ��:��)
13 กษัตริย์เรโหโบอัมจึงสถาป-
นาพระองค์ขึ7 นในกรุงเยรูซาเล็ม
และทรงครอบครอง เมื�อเรโห-
โบอัมทรงเริ� มครอบครองนั7 นมี
พระชนมายุ สี� สิ บเอ็ ดพรรษา
และพระองค์ทรงครอบครองสิบ
เจ็ดปีในกรุงเยรูซาเลม็ อันเป็น
เมืองซึ� งพระเยโฮวาห์ทรงเลือก
สรรไว้จากตระกูลต่างๆทั7 งสิ7 น
ของอิสราเอล เพื� อจะตั7 งพระ
นามของพระองค์ไว้ที�นั� น พระ

N พงศาวดาร �N

(F) N พศด ��:N (P) อพย M:NQ; ดนล M:��; ยก �:�S (Q) � พกษ N�:NR-NM
(R) พบญ NR:�Q-�R; อสย NP:�� (M) � พกษ �S:�P-�Q; ��:NF-NP; N พศด M:�F-�P
(�S) � พกษ ��:NQ (��) � พกษ ��:�, F; ��:N�; N พศด P:P
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มารดาของพระองค์ ทรงพระ
นามว่านาอามาห์คนอัมโมน
14 และพระองค์ได้ทรงกระทาํ
การชั�วร้าย เพราะพระองค์ไม่ตั7 ง
พระทัยของพระองค์ที� จะแสวง
หาพระเยโฮวาห์
15 ส่วนพระราชกิจของเรโหโบ-
อัม ตั7 งแต่ต้นจนสุดท้าย มิได้
บันทึกไว้ในหนังสือของเชไม-
อาห์ผู้พยากรณ์ และของอิดโดผู้
ทาํนายตามแบบพงศาวดารหรือ
มีสงครามเรื�อยไปอยู่ระหว่างเร-
โหโบอัมและเยโรโบอัม
16 และเรโหโบอัมก็ล่วงหลับไป
อยู่ กับบรรพบุรุษของพระองค์
และเขาก็ฝั งพระศพไว้ในนคร
ดาวิด และอาบียาห์ราชโอรส
ของพระองค์ได้ขึ7 นครอบครอง
แทนพระองค์

อาบียาหค์รอบครอง
เหนือยูดาห์

(� พกษ �F:�-N)

13
ในปีที� สิ บแปดแห่ งรั ช
กาลของกษัตริ ย์ เยโร-

โบอัม อาบียาห์ได้เริ� มครอบ
ครองเหนือประเทศยูดาห์
2 พระองค์ ทรงครอบครองใน
เยรูซาเล็มสามปี พระชนนีของ
พระองค์มีพระนามว่ามีคายาห์
ธิดาของอุรีเอลแห่งกิเบอาห์ มี
สงครามระหว่ างอาบียาห์ และ
เยโรโบอัม

3อาบียาห์เสด็จออกทาํสงคราม
มีกองทัพทหารชาํนาญศึกเป็น
คนคัดเลือกแล้วสี� แสนคน และ
เยโรโบอั มได้ตั7 งแนวรบสู้ กั บ
พระองค์ ด้ วยคนคัดเลือกแล้ว
เป็นทแกล้วทหารแปดแสนคน
4และอาบียาห์ทรงลุกยืนอยู่บน
ภู เขาเศมาราอิ มซึ� งอยู่ ในถิ� น
เทือกเขาเอฟราอิม และตรัสว่า
"ข้าแต่เยโรโบอัมและอิสราเอล
ทั7งปวง ขอฟังข้าพเจ้า
5ไม่ควรหรือที�ท่านทั7งหลายจะรู้
ว่า พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่ง
อิสราเอลพระราชทานตาํแหน่ง
กษัตริย์เหนืออิสราเอลเป็นนิตย์
แก่ดาวิด และลูกหลานของพระ
องค์โดยพันธสัญญาเกลือ
6ถึงกระนั7 นเยโรโบอัมบุตรชาย
เนบัท ข้าราชการของซาโลมอน
โอรสของดาวิด ได้ลุกขึ7 นกบฏ
ต่อเจ้านายของตน
7และมีคนถ่อยคนอันธพาลบาง
คนมั� วสุมกันกับเขาและขันสู้ กับ
เรโหโบอัมโอรสของซาโลมอน
เมื� อเรโหโบอัมยังเด็กอยู่และใจ
อ่อนแอต้านทานไม่ไหว
8และบัดนี7 ท่านคิดว่าจะต่อต้าน
ราชอาณาจักรของพระเยโฮวาห์
ซึ� งอยู่ ในมือของลู กหลานของ
ดาวิด เพราะท่านทั7 งหลายเป็น
คนหมู่ ใหญ่และมีลูกวัวทองคาํ
ซึ�งเยโรโบอัมสร้างไว้ให้ท่านเป็น

N พงศาวดาร �N, ��

(�F) � พกษ ��:�S; N พศด M:NM; ��:NN (�P) � พกษ ��:��; N พศด ��:NS-NN
(�) � พกษ �F:�-N (N) N พศด ��:NS (�) ยชว �R:NN (F) ลนต N:��; กดว �R:�M
(P) � พกษ ��:NR; �N:NS (Q) วนฉ M:�; N พศด �N:�� (R) � พกษ �N:NR; ��:M
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พระ
9ท่านทั7 งหลายมิได้ขับไล่ปุโร-
หิตของพระเยโฮวาห์ ลูกหลาน
ของอาโรน และคนเลวีออกไป
และตั7 งปุ โรหิตสาํหรับตนเอง
อย่างชนชาติทั7 งหลายหรือ ผู้ใด
ที�นาํวัวหนุ่มและแกะผู้เจด็ตัวมา
ชาํระตัวให้บริสุทธิC ไว้ จะได้เป็น
ปุโรหิตของสิ�งที�ไม่ใช่พระ
10 แต่สาํหรับเราทั7 งหลาย พระ
เยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้าของเรา
ทั7 งหลาย และเราทั7 งหลายมิได้
ทอดทิ7 งพระองค์ เรามีปุโรหิตผู้
ปรนนิบัติพระเยโฮวาห์ เป็นลูก
หลานของอาโรน ทั7งมีคนเลวีทาํ
งานหน้าที�ของเขาทั7งหลาย
11 เขาถวายเครื� องเผาบูชาแด่
พระเยโฮวาห์ทุกเช้าทุกเยน็ ทั7 ง
เครื� องหอม ตั7 งขนมปังหน้า
พระพักตร์บนโต๊ะบริสุทธิC  และ
ดูแลคันประทีปทองคาํพร้อมทั7 ง
ตะเกียง เพื� อให้ประทีปลุกอยู่
ทุกเย็น เพราะเราได้รักษาพระ
บัญชากาํ ชับของพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเรา แต่ท่านได้ทอด
ทิ7 งพระองค์เสีย
12 และดูเถิด พระเจ้าทรงอยู่
กับเรา ทรงเป็นผู้บังคับบัญชา
ของเรา และปุโรหิตของพระ
องค์พร้อมกับแตรศึกพร้อมที�จะ
เป่ าเรี ยกทาํสงครามต่ อสู้ กั บ
ท่าน โอ ข้าแต่ประชาชนอิสรา-

เอล ขออย่าต่อสู้ กับพระเยโฮ-
วาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของ
ท่าน เพราะท่านจะชนะไม่ได้"
13 เยโรโบอัมได้ส้องสุมผู้คนไว้
เพื� อจะอ้อมมาหาเขาจากเบื7 อง
หลัง ดังนั7 นกองทหารของท่าน
จึงอยู่ ข้างหน้ายูดาห์ และกอง
ซุ่มกอ็ยู่ข้างหลังเขา
14 และเมื�อยูดาห์มองดูข้างหลัง
ดูเถิด การศึกก็อยู่ข้างหน้าและ
ข้างหลังเขา และเขาทั7 งหลายก็
ร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ และ
บรรดาปุโรหิตกเ็ป่าแตร
15 แล้ วคนของยูดาห์ก็ตะเบ็ง
เสียงร้องทาํนองศึกและเมื� อคน
ยูดาห์ตะโกน อยู่มาพระเจ้าทรง
ให้เยโรโบอัมและอิสราเอลทั7 ง
ปวงพ่ายแพ้ไปต่ออาบียาห์และ
ยูดาห์
16 คนอิสราเอลได้หนี ต่อหน้า
ยูดาห์ และพระเจ้าทรงมอบเขา
ไว้ในมือของเขาทั7งหลาย
17 อาบียาห์และประชาชนของ
พระองค์ก็ ฆ่ าเขาเสี ยมากมาย
คนอิสราเอลที� คัดเลือกแล้วจึง
ล้มตายห้าแสนคน
18 นี� แหละคนอิ สราเอลก็ ถู ก
ปราบปรามในครั7 งนั7 น และคน
ยูดาห์ก็ชนะ เพราะเขาพึ� งพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษ
ของเขา
19 และอาบียาห์ได้ติดตามเย-

N พงศาวดาร ��

(M) อพย NM:NM-��; N พศด ��:��-�F; ยรม N:��; F:Q (�S) ยชว N�:�F
(��) อพย NF:�S-�M; NQ:NS-N�; NM:�R (�N) กดว �S:R-M; ยชว F:��-�F; ฮบ N:�S
(��) ยชว N�:Q; N พศด P:�� (�F) N พศด ��:�N (�R) � พศด F:NS (�M) ยชว �F:M
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โรโบอัม และยึดเอาหัวเมืองจาก
พระองค์ คือเมืองเบธเอลกับ
ชนบทของเมืองนั7 น และเยชา-
นาห์กับชนบทของเมืองนั7น และ
เอโฟรนกับชนบทของเมืองนั7น
การสิ* นพระชนมข์องเยโรโบอมั

(� พกษ ��:�M-NS)
20 เยโรโบอั มมิ ได้ ฟื7 นอาํนาจ
ของพระองค์ในรัชสมัยของอา-
บียาห์ และพระเยโฮวาห์ทรง
ประหารพระองค์ พระองค์กส็ิ7 น
พระชนม์

ครอบครวัของอาบียาห์
21 แต่อาบียาห์ก็มีอาํนาจยิ� งขึ7 น
และมีมเหสีสิบสี�องค์ ให้กาํเนิด
โอรสยี�สิบสององค์ และธิดาสิบ
หกองค์
22 ราชกิจนอกนั7 นของอาบียาห์
วิ ธี การและพระดาํ รั สของพระ
องค์ได้บันทึกไว้ในหนังสือของผู้
พยากรณ์อิดโด
การสิ* นพระชนมข์องอาบียาห์

อาสาขึ* นครองแทน
(� พกษ �F:Q-�S)

14
อาบียาห์จึงล่วงหลับไป
อยู่ กั บบรรพบุ รุษของ

พระองค์ เขาก็ฝังพระศพไว้ใน
นครดาวิด และอาสาโอรสของ
พระองค์ ได้ ขึ7 นครองแทนพระ
องค์ ในรัชกาลของอาสาแผ่นดิน
ได้สงบอยู่สิบปี
2 และอาสาทรงกระทาํสิ� งที� ดี

และชอบในสายพระเนตรพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์
3พระองค์ทรงกาํ จัดแท่นบูชา
พระต่างด้าวและปูชนียสถานสูง
ทั7 งหลาย และพังเสาศักดิC สิทธิC
ลง และได้โค่นเสารูปเคารพเสีย
4และทรงบัญชาให้ ยูดาห์แสวง
หาพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าแห่ ง
บรรพบุรุษของตน และให้รักษา
พระราชบัญญัติและพระบัญญัติ
5พระองค์ทรงกาํจัดปูชนียสถาน
สูงและแท่นเครื�องหอมออกเสีย
จากหั วเมื องทั7 งสิ7 นของยูดาห์
ด้วย และราชอาณาจักรกไ็ด้สงบ
อยู่ภายใต้พระองค์
6พระองค์ทรงสร้างหัวเมืองที�มี
ป้อมในยูดาห์ เพราะแผ่นดินก็
สงบ พระองค์มิได้ทาํสงครามใน
ปีเหล่านั7น เพราะพระเยโฮวาห์
ทรงประทานการหยุดพักสงบแก่
พระองค์
7และพระองค์ตรัสกับยูดาห์ว่า
"ให้ เราทั7 งหลายสร้างหัวเมือง
เหล่านี7  ล้อมด้วยกาํแพง หอ
คอย ประตูเมือง และดาน
แผ่นดินยังเป็นของเรา เพราะ
เราได้แสวงหาพระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของเรา เราได้แสวงหาพระ
องค์ และพระองค์ได้ทรงประ-
ทานการหยุดพักสงบทุกด้าน"
เขาทั7 งหลายจึงสร้างและจาํเริญ
ขึ7 น

N พงศาวดาร ��, ��

(NS) � ซมอ N:P; NF:�R; � พกษ ��:NS; กจ �N:N� (NN) N พศด M:NM
(�) � พกษ �F:R (�) อพย ��:��; � พกษ ��:Q; �F:��; N พศด �F:�Q
(�) N พศด Q:�� (P) N พศด �F:�F
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8และอาสาทรงมีกองทัพสรรพ
ด้วยโล่ใหญ่และหอกจากยูดาห์
สามแสนคน และจากเบนยามิน
ซึ� งถื อโล่ และโก่ งธนู สองแสน
แปดหมื�นคน ทั7งสิ7 นเป็นทแกล้ว
ทหาร

การชนะยิ�งใหญ่ของอาสา
เหนือเศ-ราห์

9เศ-ราห์ชาวเอธิโอเปียได้ออก
มาต่ อสู้ กั บเขาทั7 งหลายด้ วย
กองทัพหนึ� งล้านคน และรถรบ
สามร้อยคันมาถึงเมืองมาเรชาห์
10 และอาสาทรงยกออกไปปะ-
ทะกับเขา และเขาทั7งหลายก็ตั7 ง
แนวรบในหุ บเขาเศฟาธาห์ ที�
มาเรชาห์
11 และอาสาร้องทูลต่อพระเย-
โฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ ว่า
"ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ไม่มี ผู้ ใด
ช่วยได้อย่างพระองค์ ในการสู้
รบกันระหว่างผู้ ที� มีกาํลั งกับผู้
ที�ไม่มีกาํลัง โอ ข้าแต่พระเยโฮ-
วาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ทั7 ง
หลาย  ขอทรงช่วยพวกข้าพระ
องค์เพราะข้าพระองค์ทั7 งหลาย
พึ� งพระองค์ ข้าพระองค์ทั7 ง
หลายมาต่อสู้ กับชนหมู่ ใหญ่นี7
ในพระนามของพระองค์ โอ ข้า
แต่พระเยโฮวาห์ พระองค์ทรง
เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ทั7 ง
หลาย ขออย่าให้มนุษย์ชนะพระ
องค์"

12 พระเยโฮวาห์ จึงทรงให้ชาว
เอธิโอเปียพ่ายแพ้ต่ออาสาและ
ต่อยูดาห์ และชาวเอธิโอเปียก็
หนีไป
13 อาสาและพลที� อยู่ กั บพระ
องค์ก็ไล่ตามเขาไปถึงเมืองเก-
ราร์ และชาวเอธิโอเปียล้มตาย
มากจนไม่ เหลื อสั กชี วิ ตเดี ยว
เพราะเขาได้แตกพ่ ายต่อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์และกองทัพ
ของพระองค์ คนยูดาห์ได้เก็บ
ของที�ริบได้มากมายนักหนา
14 และเขาก็ โจมตี บรรดาหั ว
เมืองรอบเมืองเก-ราร์ เพราะว่า
ความกลัวพระเยโฮวาห์นั7 นมา
ครอบเขาทั7 งหลาย เขาได้ปล้น
หัวเมืองทั7งสิ7 น เพราะมีของที�ริบ
ได้ในนั7นมาก
15 และเขาได้โจมตีเต็นท์ของผู้
ที� มีวัว และเอาแกะไปมากมาย
และอูฐด้วย แล้วเขากก็ลับไปยัง
เยรูซาเลม็

ผูพ้ยากรณอ์าซาริยาห์
เตือนอาสา

15
พระ วิ ญญาณของพระ
เจ้าเสด็จมาสถิตกับอา-

ซาริยาห์บุตรชายโอเดด
2และท่ านออกไปเฝ้ าอาสาทูล
พระองค์ว่า "ข้าแต่อาสา และยู-
ดาห์กับเบนยามินทั7 งปวง ขอจง
ฟังข้าพเจ้า พระเยโฮวาห์ทรง
สถิตกับท่านทั7 งหลาย ต่อเมื� อ

N พงศาวดาร ��, �F

(R) � พศด �N:N; N พศด ��:� (M) ยชว �F:��; N พศด �N:N-�; �P:R
(��) อพย ��:�S; � ซมอ ��:P (�N) N พศด ��:�F (��) ปฐก �S:�M; NS:�
(��) ปฐก �F:F; พบญ ��:NF (�) กดว N�:N; วนฉ �:�S (N) � พศด NR:M
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ท่านทั7งหลายอยู่กับพระองค์ ถ้า
ท่านทั7 งหลายแสวงหาพระองค์
ท่านกจ็ะพบพระองค์ แต่ถ้าท่าน
ทั7 งหลายทอดทิ7 งพระองค์ พระ
องค์จะทรงทอดทิ7 งท่านทั7งหลาย
3อิสราเอลอยู่ปราศจากพระเจ้า
เที�ยงแท้เป็นเวลานาน และไม่มี
ปุโรหิตผู้สั� งสอน และไม่มีพระ
ราชบัญญัติ
4แต่ เมื� อถึ งคราวเขาทุ กข์ยาก
ลาํบาก เขาหันมาหาพระเยโฮ-
วาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลและ
แสวงหาพระองค์ เขาทั7งหลายก็
พบพระองค์
5ในสมัยนั7 นไม่มีสันติภาพแก่ผู้
ที�ออกไปหรือผู้ที�เข้ามา เพราะมี
การวุ่ นวายอยู่ มากมายรบกวน
ชาวเมืองทั7งหลายนั7น
6 เขาแตกแยกกั นเป็ นพวกๆ
ประชาชาติ ต่อประชาชาติและ
เมืองต่อเมือง เพราะพระเจ้า
ทรงรบกวนเขาด้วยความทุกข์
ยากทุกอย่าง
7แต่ท่ านทั7 งหลายจงกล้าหาญ
อย่ าให้ มื อของท่ าน อ่ อนลง
เพราะว่ากิจการของท่านจะได้
รับบาํเหนจ็"

อาสานาํการปฏิรูปและ
การฟื* นฟูใหม่มาสู่ประเทศ

8 เมื� ออาสาทรงสดั บถ้ อยคาํ
เหล่านี7  คือคาํพยากรณ์ของโอ-
เดดผู้พยากรณ์ พระองค์ก็ทรง

มีพระทัยกล้าขึ7 น ทรงกาํจัดสิ� ง
ที� น่าสะอิดสะเอียนจากแผ่นดิน
ยูดาห์และเบนยามินสิ7 น และ
จากหัวเมืองซึ� งพระองค์ยึดมา
ได้ จากถิ� นเทือกเขาเอฟราอิ ม
และพระองค์ทรงซ่อมแซมแท่น
บูชาของพระเยโฮวาห์ ซึ� งอยู่
หน้ามุขพระนิเวศของพระเยโฮ-
วาห์
9และพระองค์ทรงรวบรวมยู-
ดาห์และเบนยามินทั7งปวง และ
คน เหล่ านั7 นจาก เอฟราอิ ม
มนัสเสห์ และจากสิเมโอน ผู้
อาศัยอยู่กับเขาทั7งหลาย เพราะ
คนเป็นจาํนวนมากได้หลบหนี
มาหาพระองค์ จากอิ สราเอล
เมื� อเขาเห็นว่าพระเยโฮวาห์พระ
เจ้ าของพระองค์ สถิ ตกั บพระ
องค์
10 เขาทั7 งหลายชุมนุมกันที� เยรู-
ซาเล็มในเดื อนที� สามของปีที�
สิบห้าในรัชกาลของอาสา
11 เขาทั7 งหลายถวายสัตวบูชา
แด่พระเยโฮวาห์ในวันนั7 นจาก
ข้าวของที� เขาได้ริบมา มีวัวผู้
เจด็ร้อยตัวและแกะเจด็พันตัว
12 และเขากเ็ข้าทาํพันธสัญญาที�
จะแสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้า
แห่งบรรพบุรุษของเขาด้วยสุด
จิตสุดใจของเขา
13 และว่าผู้ใดที�ไม่แสวงหาพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล

N พงศาวดาร �F

(�) ลนต �S:��; N พกษ �N:N; N พศด �Q:R-M; ฮซย �:� (�) พบญ �:NM
(P) มธ N�:Q (R) N พศด ��:�M (M) N พศด ��:�P (��) N พศด ��:��-�F
(�N) N พกษ N�:�; N พศด N�:�P; ��:��; นหม �S:NM (��) อพย NN:NS; พบญ ��:F

 14_2chr.pub 
 page 30

 Saturday, February 27, 2016 22:27 



หน้า 951

ควรจะมีโทษถึงตาย ไม่ว่า
เลก็หรือใหญ่ ชายหรือหญิง
14 เขาทั7 งหลายได้กระทาํสัตย์
ปฏิญาณต่อพระเยโฮวาห์ ด้ วย
เสียงอันดัง และด้วยเสียงโห่ร้อง
และด้วยเสียงแตรและแตรทอง
เหลืองขนาดเลก็
15 และยู ดาห์ ทั7 งปวงก็ เปรม
ปรี ดิC เพราะสั ตย์ ปฏิ ญาณนั7 น
เพราะเขาทั7 งหลายได้ปฏิญาณ
ด้วยสุดใจของเขา และได้
แสวงหาพระองค์ด้วยสิ7 นความ
ปรารถนาของเขา และเขาทั7 ง
หลายก็พบพระองค์ และพระ
เยโฮวาห์ ทรงประทานให้ เขา
หยุดพักสงบรอบด้าน
16 แม้ ว่ามาอาคาห์พระมารดา
ของกษัตริย์อาสา พระองค์กท็รง
ถอดเสียจากเป็นพระราชชนนี
เพราะพระนางได้กระทาํรูปเคา-
รพอันน่าเกลียดน่าชังในเสารูป
เคารพ อาสาทรงโค่นรูปเคารพ
ของพระนางลง และบดและเผา
เสียที�ลาํธารขิดโรน
17 แต่ยังมิได้กาํจัดปูชนียสถาน
สูงออกเสียจากอิสราเอล อย่าง
ไรก็ดีพระทัยของอาสาก็บริสุทธิC
ตลอดรัชสมัยของพระองค์
18 และพระองค์ทรงนาํของอุทิศ
ถวายของราชบิดาของพระองค์
และข้าวของที� พระองค์เองทรง
อุทิศถวาย มีเงิน และทองคาํ

และเครื�องใช้เข้าไปในพระนิเวศ
ของพระเจ้า
19 และไม่มีสงครามอีกจนปีที�
สามสิบห้าในรัชกาลของอาสา

สงครามระหว่าง
อาสากบับาอาชา

(� พกษ �F:�P-NN)

16
ในปีที� สามสิ บหกแห่ ง
รัชกาลอาสา บาอาชา

กษัตริย์แห่งอิสราเอลขึ7 นมาต่อสู้
กับยูดาห์และได้สร้างเมืองรา-
มาห์ เพื�อว่าพระองค์จะมิทรงให้
คนหนึ� งคนใดออกไปหรือเข้ามา
หาอาสากษัตริย์ของยูดาห์
2แล้วอาสาทรงเอาเงินและทอง
คาํจากคลั งของพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห์และราชสาํนัก และ
ส่งไปให้เบนฮาดัดกษัตริย์แห่ง
ซีเรียผู้ประทับในเมืองดามัสกัส
ว่า
3"ขอให้มีสัญญาไมตรีระหว่าง
ข้าพเจ้าและท่ านดั งที� มีอยู่ กับ
พระชนกของข้ าพเจ้ าและพระ
ชนกของท่าน ดูเถิด ข้าพเจ้าได้
ส่งเงินและทองคาํมายังท่าน ขอ
เสด็จไปทาํลายสัญญาไมตรีของ
ท่านซึ�งมีกับบาอาชากษัตริย์แห่ง
อิสราเอล เพื�อเขาจะถอยทัพไป
จากข้าพเจ้า"
4 และเบนฮาดั ดทรงเชื� อฟั ง
กษัตริย์อาสา และส่งผู้ บังคับ
บัญชากองทัพของพระองค์ไป

N พงศาวดาร �F, �P

(�F) N พศด ��:Q; �F:N (�P) � พกษ �F:N, �S, ��
(�Q) � พกษ �F:��; N พศด ��:�, F
(�) � พกษ �F:�Q-NN; N พศด �F:M

 14_2chr.pub 
 page 31

 Saturday, February 27, 2016 22:27 



หน้า 952

ต่อสู้ กับหัวเมืองของอิสราเอล
และเขาทั7 งหลายโจมตีเมืองอิ-
โยน ดาน เอเบลมาอิม และหัว
เมืองคลังหลวงทั7 งสิ7 นของนัฟ-
ทาลี
5และต่อมาเมื� อบาอาชาทรงได้
ยินเรื� องนั7 น พระองค์ทรงหยุด
สร้างเมืองรามาห์ และให้พระ
ราชกิจของพระองค์หยุดยั7ง
6แล้วกษัตริย์อาสาทรงนาํยูดาห์
ทั7 งสิ7 น และเขาทั7 งหลายขนหิน
ของเมืองรามาห์และเครื� องไม้
ของเมืองนั7น ซึ�งบาอาชาใช้สร้าง
อยู่นั7น และเอามาสร้างเมืองเก-
บาและเมืองมิสปาห์

พระเจ้าทรงติเตียนอาสา
เรื�องการประนีประนอม

7ครั7 งนั7 นฮานานีผู้ทาํนายได้มา
เฝ้าอาสากษัตริย์ของยูดาห์ และ
ทูลพระองค์ว่า "เพราะท่านพึ� ง
กษัตริย์ของซีเรีย และมิได้พึ� ง
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่ าน
เพราะฉะนั7นกองทัพของกษัตริย์
ซีเรียจึงได้หลุดพ้นมือท่านไป
8คนเอธิโอเปียและชาวลิบนีไม่
เป็นกองทัพมหึมา มีรถรบและ
พลม้ามากเหลือหลายหรือ แต่
เพราะท่านพึ�งพระเยโฮวาห์ พระ
องค์ทรงมอบเขาทั7 งหลายไว้ใน
มือของท่าน
9เพราะว่าพระเนตรของพระเย-
โฮวาห์ ไปมาอยู่ เหนื อแผ่นดิน

โลกทั7 งสิ7 น เพื�อสาํแดงฤทธานุ-
ภาพของพระองค์โดยเห็นแก่ผู้
เหล่านั7 นที� จริ งใจต่อพระองค์
ในเรื� องนี7 ท่ านได้ กระทาํการ
อย่างโง่เขลา เพราะตั7 งแต่นี7 ไป
ท่านจะมีการศึกสงคราม"
10 และอาสากท็รงกริ7 วต่อผู้ทาํ-
นายนั7 น และจับเขาจาํไว้ในคุก
เพราะพระองค์ทรงเกรี7 ยวกราด
แก่เขาในเรื� องนี7  และอาสาทรง
ข่มเหงประชาชนบางคนในเวลา
เดียวกันนั7นด้วย
11 และดูเถิด พระราชกิจของ
อาสา ตั7 งแต่ต้นจนสุดท้าย   ได้
บันทึกไว้ในหนังสือของกษัตริย์
แห่งยูดาห์และอิสราเอล

การสิ* นพระชนม์
ของอาสา

(� พกษ �F:N�-N�)
12 ในปีที�สามสิบเก้าแห่งรัชกาล
ของพระองค์ อาสาทรงเป็นโรค
ที�พระบาทของพระองค์ และโรค
ของพระองค์ก็ร้ายแรง แม้เป็น
โรคอยู่พระองค์ก็มิได้ทรงแสวง
หาพระเยโฮวาห์ แต่ได้แสวงหา
ความช่วยเหลือจากแพทย์
13 และอาสาทรงล่วงหลับไปอยู่
กับบรรพบุรุษของพระองค์ สิ7 น
พระชนม์ ในปีที� สี� สิบเอ็ดแห่ ง
รัชกาลของพระองค์
14 เขาทั7 งหลายฝังพระศพไว้ใน
อุโมงค์ของพระองค์ ซึ�งพระองค์

N พงศาวดาร �P

(Q) � พกษ �P:�; N พศด �M:N; �N:R-�S (R) N พศด �N:�; ��:�P, �R; ��:M
(M) � ซมอ ��:��; � พกษ �F:�N (�S) N พศด �R:NP; ยรม NS:N (��) � พกษ �F:N�
(�N) ยรม �Q:F (��) � พกษ �F:N� (��) ปฐก FS:N; N พศด N�:�M; ยรม ��:F
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ได้สกัดออกเพื�อพระองค์ในนคร
ดาวิด เขาวางพระศพของพระ
องค์ไว้บนแท่นซึ� งมีเครื� องหอม
ต่างๆเต็มไปหมด ซึ� งช่างปรุง
เครื� องหอมได้ปรุงไว้ และเขา
ทั7 งหลายก็ก่อเพลิงใหญ่โตถวาย
พระเกียรติพระองค์

เยโฮชาฟัทครอบครอง
แทนอาสา

(� พกษ �F:N�)

17
เยโฮชาฟั ทโอรสของ
พระอง ค์ ครอบครอง

แทนพระองค์ และทรงเสริมกาํ-
ลังพลต่อสู้ อิสราเอล
2พระองค์ทรงวางกาํลังพลไว้ใน
หัวเมืองที� มีป้อมทั7 งปวงของยู-
ดาห์ และทรงตั7 งทหารประจาํ
ป้อมในแผ่นดินยูดาห์ และใน
หัวเมืองเอฟราอิม ซึ� งอาสาราช
บิดาของพระองค์ได้ยึดไว้
3พระเยโฮวาห์ทรงสถิตกับเย-
โฮชาฟัท เพราะพระองค์ทรง
ดาํ เนิ นในทางเบื7 องต้ นๆของ
ดาวิดราชบิดาของพระองค์ พระ
องค์มิได้ทรงแสวงหาพระบาอัล
4แต่ ได้แสวงหาพระเยโฮวาห์
พระเจ้ าของพระราชบิ ดาของ
พระองค์ และดาํเนินในพระ
บัญญัติของพระองค์ มิได้ทรง
ดาํเนินตามการกระทาํของอิส-
ราเอล
5เพราะฉะนั7 นพระเยโฮวาห์ทรง

สถาปนาราชอาณาจักรไว้ในพระ
หัตถ์ของพระองค์ และสิ7 นทั7 ง
ยูดาห์ก็นาํเครื� องบรรณาการมา
ถวายเยโฮชาฟัท พระองค์
จึงมีทรัพย์มั� งคั� งอย่างยิ� งและมี
เกียรติมาก

การฟื* นฟูกนัใหม่
ในสมยัเยโฮชาฟัท

6พระทัยของพระองค์ เข้มแข็ง
ขึ7 นในพระมรรคาของพระเยโฮ-
วาห์ พระองค์จึงทรงกาํจัดปูช-
นี ยสถานสู งและบรรดาเสารูป
เคารพเสียจากยูดาห์
7ในปีที�สามแห่งรัชกาลของพระ
องค์ พระองค์ทรงใช้เจ้านายของ
พระองค์คือ เบนฮาอิล โอบาดีห์
เศคาริยาห์ เนธันเอล และมีคา-
ยาห์ไปสั� งสอนในหัวเมืองของ
ยูดาห์
8และคนเลวีไปกับเขาด้วย คือ
เชไมอาห์ เนธานิยาห์ เศบาดิ-
ยาห์ อาสาเฮล เชมิราโมท เย-
โฮนาธัน อาโดนียาห์ โทบียาห์
และโทบาโดนิยาห์ คนเลวี และ
พร้อมกับคนเหล่านี7 มี เอลีชามา
และเยโฮรัม ผู้เป็นปุโรหิต
9และเขาทั7 งหลายได้สั� งสอนใน
ยูดาห์ มีหนังสือพระราชบัญญัติ
ของพระเยโฮวาห์ไปกับเขาด้วย
เขาเที� ยวไปทั� วหัวเมืองทั7 งสิ7 น
แห่งยูดาห์ และได้สั�งสอนประ-
ชาชน

N พงศาวดาร �P, �Q

(�) � พกษ �F:N�; N พศด NS:�� (N) N พศด ��:F; �F:R (�) � พกษ �N:NR
(F) � ซมอ �S:NQ; � พกษ �S:NF, NQ; N พศด �R:� (P) � พกษ NN:��; N พศด �F:�Q
(Q) N พศด �F:�; �F:� (M) พบญ P:�-M; N พศด �F:�; �F:�; นหม R:�
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พระเจ้าทรงเสริมกําลงั
ใหเ้ยโฮชาฟัท

10 ความหวาดกลั วอั นมาจาก
พระเยโฮวาห์ตกอยู่เหนือบรรดา
ราชอาณาจักรแห่งแผ่นดินต่างๆ
ที�อยู่รอบยูดาห์ และเขาทั7งหลาย
มิได้ทาํสงครามกับเยโฮชาฟัท
11 คนฟีลิสเตียบางพวกได้นาํ
ของกาํนั ลมาถวายเยโฮชาฟัท
และนาํ เงิ นมาเป็นบรรณาการ
และพวกอาระเบียได้นาํฝูงแพะ
แกะ คือแกะผู้ เจ็ดพันเจ็ดร้อย
ตัว และแพะผู้ เจ็ดพันเจ็ดร้อย
ตัวมาถวายพระองค์
12 และเยโฮชาฟั ททรงเจริ ญ
ใหญ่ยิ� งขึ7 นเป็นลาํดับ พระองค์
ทรงสร้างป้อมและหัวเมืองคลัง
หลวงไว้ในยูดาห์
13 และพระองค์ทรงมีพระราช-
กิจมากมายในหัวเมืองของยู-
ดาห์ พระองค์ทรงมีทหารเป็น
ทแกล้วทหารในกรุงเยรูซาเลม็
14 ต่อไปนี7 เป็นจาํนวนตามเรือน
บรรพบุรุษของเขาคือ ของยูดาห์
ผู้บังคับบัญชากองพันมี อัดนาห์
ผู้บังคับบัญชา พร้อมกับทแกล้ว
ทหารสามแสนคน
15 ถัดเขาไปคือ เยโฮฮานัน ผู้
บังคับบัญชาพร้อมกับสองแสน
แปดหมื�นคน
16 และถัดเขาไปคือ อามัสยาห์
บุตรชายศิครี เป็นคนอาสา-

สมัครเพื�อการปรนนิบัติพระเย-
โฮวาห์พร้อมกับทแกล้วทหาร
สองแสนคน
17 ของเบนยามินคือ เอลียาดา
ทแกล้วทหารพร้อมกับคนสอง
แสนสรรพด้วยธนูและโล่
18 และถัดเขาไปคือ เยโฮซา-
บาด พร้อมกับคนติดอาวุธหนึ�ง
แสนแปดหมื�นคน
19 เหล่านี7 เป็นข้าราชการของ
กษัตริย์ นอกเหนือจากผู้ที�
กษัตริย์ทรงวางไว้ในหัวเมืองที�
มีป้อมทั�วตลอดแผ่นดินยูดาห์

เยโฮชาฟัททรงเป็น
พนัธมิตรกบัอาหบั

(� พกษ NN:N)

18
ฝ่ ายเยโฮชาฟั ททรงมี
ทรัพย์มั� งคั� งและเกียรติ

ใหญ่ยิ�ง และพระองค์ทรงกระทาํ
ให้เป็นทองแผ่นเดียวกันกับอา-
หับ
2ครั7 นล่วงมาหลายปีพระองค์
เสดจ็ลงไปเฝ้าอาหับในสะมาเรีย
และอาหั บทรงฆ่ าแกะและวั ว
มากมายสาํหรับพระองค์ และ
สาํหรับพลที�มากับพระองค์ และ
ทรงชักชวนพระองค์ให้ขึ7 นไปต่อ
สู้ กับราโมทกิเลอาด
3อาหับกษัตริ ย์แห่งอิ สราเอล
ตรัสกับเยโฮชาฟัทกษัตริย์แห่ง
ยูดาห์ว่า "ท่านจะไปกับข้าพเจ้า
ยังราโมทกิเลอาดหรือ" พระ

N พงศาวดาร �Q, �R
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องค์ทูลตอบพระองค์ว่า "ข้าพ-
เจ้ากเ็ป็นอย่างที�ท่านเป็น ประ-
ชาชนของข้าพเจ้ากเ็ป็นดังประ-
ชาชนของท่าน เราจะอยู่กับท่าน
ในการสงคราม"
4และเยโฮชาฟัทตรัสกับกษัตริย์
แห่งอิสราเอลว่า "ขอสอบถามดู
พระดาํรัสของพระเยโฮวาห์ วัน
นี7 เสียก่อน"
5แล้ วกษัตริ ย์แห่งอิสราเอลก็
เรี ยกประชุ มพวกผู้ พยากรณ์
ประมาณสี� ร้อยคนตรัสกับเขาว่า
"ควรที� เราจะไปตีราโมทกิเลอาด
หรือ หรือเราไม่ควรไป" และเขา
ทั7 งหลายทูลตอบว่า "ขอเชิญ
เสด็จขึ7 นไปเถิด เพราะพระเจ้า
จะทรงมอบไว้ในพระหัตถ์ของ
กษัตริย์"
6แต่เยโฮชาฟัททูลว่า "ที�นี�ไม่มี
ผู้พยากรณ์ของพระเยโฮวาห์อีก
สั กคนหนึ� งหรือซึ� งเราจะสอบ
ถามได้"
7และกษัตริย์แห่งอิสราเอลทูล
เยโฮชาฟัทว่า "ยังมีชายอีกคน
หนึ� ง ซึ� งเราจะให้ทูลถามพระ
เยโฮวาห์ได้ แต่ข้าพเจ้าชังเขา
เพราะเขาพยากรณ์แต่ความร้าย
เสมอ ไม่เคยพยากรณ์ความดี
เกี� ยวกับข้าพเจ้าเลย คนนั7นคือ
มีคายาห์บุตรอิมลาห์" และเย-
โฮชาฟัททูลว่า "ขอกษัตริย์อย่า
ตรัสดังนั7นเลย"

8แล้วกษัตริย์แห่งอิสราเอลจึง
เรียกมหาดเล็กคนหนึ� งเข้ ามา
และตรัสสั� งว่า "ไปพามีคายาห์
บุตรอิมลาห์มาเรว็ๆ"
9ฝ่ายกษัตริย์แห่งอิสราเอลและ
เยโฮชาฟัทกษัตริ ย์แห่งยูดาห์
ต่างประทับบนพระที�นั� ง ทรง
ฉลองพระองค์ ณ ที�ว่างตรงทาง
เข้าประตูเมืองสะมาเรีย และ
ผู้ พยากรณ์ทั7 งปวงก็พยากรณ์
ถวายอยู่
10 และเศเดคียาห์บุตรชายเค-
นาอะนาห์ จึงเอาเหล็กทาํเป็น
เขา และพูดว่า "พระเยโฮวาห์
ตรัสดังนี7 ว่า `ด้วยสิ�งเหล่านี7  เจ้า
จะผลั กคนซี เรี ยไปจนเขาทั7 ง
หลายถูกทาํลาย'"
11 และบรรดาผู้ พยากรณ์ ก็
พยากรณ์อย่างนั7 น ทูลว่า "ขอ
เสด็จขึ7 นไปราโมทกิ เลอาดเถิด
และจะมีชัยชนะ เพราะพระเย-
โฮวาห์จะทรงมอบเมืองนั7นไว้ใน
พระหัตถ์ของกษัตริย์"

ผูพ้ยากรณม์ีคายาห์
พยากรณถ์ึงการสิ* นพระชนม์

ของอาหบั
(� พกษ NN:��-NR)

12 และผู้สื� อสารผู้ไปตามมีคา-
ยาห์ได้บอกท่านว่า "ดูเถิด ถ้อย
คาํของบรรดาผู้ พยากรณ์ก็พูด
สิ� งที� ดี แก่กษัตริย์ดุจปากเดียว
กัน ขอให้ถ้อยคาํของท่าน
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เหมือนอย่างถ้อยคาํของคนหนึ�ง
ในพวกนั7น และพูดแต่สิ�งที�ดี"
13 แต่มีคายาห์ตอบว่า "พระ
เยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่แน่ฉัน
ใด พระเจ้าของข้าพเจ้าตรัสว่า
อย่างไร ข้าพเจ้าจะพูดอย่างนั7น"
14 และเมื� อท่านมาเฝ้ากษัตริย์
กษัตริย์ตรัสถามท่านว่า "มีคา-
ยาห์ ควรที� เราจะไปตีราโมท-
กิเลอาดหรือ หรือเราไม่ควรไป"
และท่ านทู ลตอบพระองค์ ว่ า
"ขอเชิญเสด็จขึ7 นไปและจะมีชัย
ชนะ เขาทั7 งหลายจะถูกมอบไว้
ในพระหัตถ์ของพระองค์"
15 แต่กษัตริ ย์ตรัสกั บท่ านว่ า
"เราได้ให้เจ้าปฏิญาณกี�ครั7 งแล้ว
ว่า เจ้าจะพูดกับเราแต่ความจริง
ในพระนามของพระเยโฮวาห์"
16 และท่านทูลว่า "ข้าพระองค์
ได้เห็นคนอิสราเอลทั7งปวงกระ-
จัดกระจายอยู่บนภูเขา   อย่าง
แกะที�ไม่มีผู้ เลี7 ยง และพระเย-
โฮวาห์ตรัสว่า `คนเหล่านี7 ไม่มี
นาย ให้เขาต่างกลับยังเรือนของ
ตนโดยสันติภาพเถิด'"
17 กษัตริย์แห่งอิสราเอลจึงทูล
เยโฮชาฟัทว่า "ข้าพเจ้ามิได้บอก
ท่านแล้วหรือว่า เขาจะไม่พยา-
กรณ์สิ� งดี เกี� ยวกับข้าพเจ้าเลย
แต่สิ�งชั�วร้ายต่างหาก"
18 และมีคายาห์ทูลว่า "ฉะนั7 น
ขอสดับพระวจนะของพระเยโฮ-

วาห์ ข้าพระองค์ได้เห็นพระเย-
โฮวาห์ประทับบนพระที�นั� งของ
พระองค์ และบรรดาบริวารแห่ง
ฟ้าสวรรค์ยืนข้างๆพระองค์ข้าง
ขวาพระหัตถ์และข้างซ้าย
19 และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า `ผู้
ใดจะเกลี7 ยกล่อมอาหับกษัตริย์
แห่งอิสราเอล เพื�อเขาจะขึ7 นไป
และล้มลงที�ราโมทกิเลอาด' บ้าง
กทู็ลอย่างนี7  บ้างกทู็ลอย่างนั7น
20 แล้ วมี วิญญาณดวงหนึ� งมา
ข้างหน้าเฝ้าต่อพระพักตร์พระ
เยโฮวาห์ทูลว่า `ข้าพระองค์จะ
เกลี7 ยกล่อมเขาเอง' และพระเย-
โฮวาห์ตรัสกับเขาว่า `จะทาํ
อย่างไร'
21 และเขาทูลว่า `ข้าพระองค์จะ
ออกไปและจะเป็นวิญญาณมุสา
อยู่ ในปากของผู้ พยากรณ์ของ
เขาทุกคน' และพระเยโฮวาห์
ตรัสว่า `เจ้าไปเกลี7 ยกล่อมเขาได้
และเจ้าจะทาํได้สาํเร็จ จงไปทาํ
เช่นนั7นเถิด'
22 เพราะฉะนั7 นบัดนี7  ดูเถิด
พระเยโฮวาห์ ทรงใส่ วิญญาณ
มุสาในปากของเหล่าผู้พยากรณ์
ของพระองค์ พระเยโฮวาห์
ทรงลั� นพระวาจาเป็นความร้าย
เกี�ยวกับพระองค์"
23 แล้วเศเดคียาห์บุตรชายเค-
นาอะนาห์ได้เข้ามาใกล้และตบ
แก้มมีคายาห์พูดว่า "พระวิญ-
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ญาณของพระเยโฮวาห์ไปจากข้า
พูดกับเจ้าได้อย่างไร"
24 และมีคายาห์ตอบว่า "ดูเถิด
เจ้าจะเห็นในวันนั7น เมื�อเจ้าเข้า
ไปในห้องชั7 นในเพื� อจะซ่อนตัว
เจ้า"
25 และกษัตริ ย์แห่งอิสราเอล
ตรัสว่า "จงจับมีคายาห์ พาเขา
กลับไปมอบให้อาโมนผู้ ว่าราช
การเมือง และแก่โยอาชราชโอ-
รส
26 และว่า `กษัตริย์ตรัสดังนี7 ว่า
เอาคนนี7 จาํคุกเสีย ให้อาหาร
แห่งความทุกข์กับนํ7าแห่งความ
ทุกข์ จนกว่าเราจะกลับมาโดย
สันติภาพ'"
27 และมีคายาห์ทูลว่า "ถ้า
พระองค์เสด็จกลับมาโดยสันติ
ภาพ พระเยโฮวาห์ก็มิได้ตรัส
โดยข้าพระองค์" และท่านกล่าว
ว่า "บรรดาชนชาติทั7 งหลายเอ๋ย
ขอจงฟังเถิด"
การสงครามที�ราโมทกิเลอาด

อาหบัถูกฆ่า
(� พกษ NN:NM-�S)

28 กษัตริย์แห่งอิสราเอลกับเย-
โฮชาฟัทกษัตริ ย์แห่งยูดาห์ จึง
เสดจ็ขึ7 นไปยังราโมทกิเลอาด
29 และกษัตริ ย์แห่งอิสราเอล
ตรัสกับเยโฮชาฟัทว่า "ข้าพเจ้า
จะปลอมตัวเข้าทาํศึก แต่ท่านจง
สวมเครื� องทรงของท่าน" และ

กษั ตริ ย์ แห่ งอิ สราเอลก็ ทรง
ปลอมพระองค์ แล้วทั7 งสอง
พระองค์เข้าทาํสงคราม
30 ฝ่ ายกษัตริ ย์ประเทศซี เรี ย
ทรงบัญชาบรรดาผู้บัญชาการรถ
รบของพระองค์ว่า "อย่ารบกับ
ทหารน้อยหรือใหญ่ แต่มุ่ ง
เฉพาะกษัตริย์แห่งอิสราเอล"
31 และอยู่ มาเมื� อผู้ บัญชาการ
รถรบแลเห็นเยโฮชาฟัท เขาทั7 ง
หลายก็ว่า "เป็นกษัตริย์อิสรา-
เอลแล้ว" เขาจึงหันเข้าไปจะสู้
รบกับพระองค์ และเยโฮชาฟัท
ทรงร้องขึ7 น และพระเยโฮวาห์
ทรงช่วยพระองค์ พระเจ้าทรง
ให้เขาทั7 งหลายออกไปเสียจาก
พระองค์
32 และอยู่ มาเมื� อผู้ บัญชาการ
รถรบเห็นว่าไม่ใช่กษัตริย์อิสรา-
เอล ก็หันรถกลับจากไล่ตาม
พระองค์
33 แต่มีชายคนหนึ� งโก่ งธนู ยิง
เดาไป ถูกกษัตริย์แห่งอิสราเอล
เข้าระหว่างเกล็ดเกราะและแผ่น
บังพระอุระ พระองค์จึงรับสั� ง
คนขับรถรบว่า "หันกลับเถอะ
พาเราออกจากการรบ เพราะเรา
บาดเจบ็แล้ว"
34 วันนั7 นการรบก็ดุ เดื อดขึ7 น
และกษัตริย์อิสราเอลก็พยุงพระ
องค์เองขึ7 นไปในรถรบของพระ
องค์หันพระพักตร์เข้าสู้ ชนซีเรีย
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จนถึงเวลาเย็น แล้วประมาณ
เวลาดวงอาทิตย์ตกพระองค์ก็
สิ7 นพระชนม์

ผูพ้ยากรณเ์ยฮู
ติเตียนเยโฮชาฟัท

19
เยโฮชาฟัทกษัตริย์แห่ง
ยูดาห์เสด็จกลับไปโดย

สวัสดิภาพถึงพระราชวังของพระ
องค์ในกรุงเยรูซาเลม็
2แต่เยฮูบุตรชายฮานานีผู้ ทาํ-
นายได้ออกไปเฝ้าพระองค์ ทูล
กษัตริย์เยโฮชาฟัทว่า "ควรที�
พระองค์จะช่วยคนอธรรมและ
รักผู้ ที� เกลียดชังพระเยโฮวาห์
หรือ เพราะเรื�องนี7 พระพิโรธของ
พระเยโฮวาห์ได้ออกมาถึงพระ
องค์
3อย่ างไรก็ดีพระองค์ทรงพบ
ความดีในพระองค์บ้าง เพราะ
พระองค์ได้ทาํลายบรรดาเสารูป
เคารพเสียจากแผ่นดิน และได้
มุ่งพระทัยแสวงหาพระเจ้า"

เยโฮชาฟัททรงตั* งผูวิ้นิจฉยั
และคนเลวีในแผ่นดิน

4เยโฮชาฟัทประทับที�เยรูซาเลม็
และพระองค์ทรงออกไปท่าม-
กลางประชาชนอีก ตั7 งแต่เบ-
เออร์เชบาถึงถิ� นเทือกเขาเอฟ-
ราอิม และนาํเขาทั7 งหลายกลับ
มายังพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่ง
บรรพบุรุษของเขา
5พระองค์ทรงตั7 งผู้ วินิ จฉัยใน

แผ่นดินนั7น ในหัวเมืองที�มีป้อม
ทั7งสิ7 นของยูดาห์ ทีละหัวเมือง
6และตรัสกับผู้วินิจฉัยเหล่านั7 น
ว่า "จงพิจารณาสิ� งที� ท่านทั7 ง
หลายจะกระทาํ เพราะท่านมิได้
พิพากษาเพื�อมนุษย์แต่เพื�อพระ
เยโฮวาห์ พระองค์ทรงสถิตกับ
ท่านในการพิพากษา
7ฉะนั7 นจงให้ความยาํเกรงพระ
เยโฮวาห์อยู่เหนือท่าน จงระมัด
ระวังสิ� งที� ท่านกระทาํ เพราะ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราไม่
มีความชั�วช้า ไม่เห็นแก่หน้าคน
ใด และไม่มีการรับสินบน"
8 ยิ� งกว่านั7 นอีก ในเยรูซาเล็ม
เยโฮชาฟัททรงตั7 งคนเลวี และ
ปุโรหิตบ้าง กับประมุขของ
บรรพบุ รุษแห่ งอิ สราเอลบ้ าง
เพื�อจะให้การพิพากษาแห่งพระ
เยโฮวาห์ และวินิจฉัยคดีที� โต้
แย้งกัน เขาทั7 งหลายมีตาํแหน่ง
ในเยรูซาเลม็
9และพระองค์ทรงกาํชับเขาทั7 ง
หลายว่า "ท่านทั7 งหลายจงกระ-
ทาํการนี7 ด้วยความยาํเกรงพระ
เยโฮวาห์ ด้วยความสัตย์ซื�อและ
ด้วยสิ7 นสุดใจของท่าน
10 เมื� อมี คดี มาถึ งท่ านจากพี�
น้องของท่ านผู้ อาศัยอยู่ ในหัว
เมืองของเขาทั7งหลาย  เกี�ยวกับ
เรื�องฆ่าฟันกัน พระราชบัญญัติ
หรือพระบัญญัติ กฎเกณฑ์หรือ
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คาํตัดสิน ท่านทั7งหลายกค็วรจะ
ตักเตือนเขา เพื� อเขาจะไม่ละ-
เมิดต่อพระเยโฮวาห์ พระพิโรธ
จึงจะไม่มาเหนือท่านและพี� น้อง
ของท่าน ท่านจงกระทาํเช่นนี7
และท่านจะไม่ละเมิด
11 และดูเถิด อามาริยาห์ปุโร-
หิตใหญ่กอ็ยู่เหนือท่านในสรรพ
กิจของพระเยโฮวาห์ และเศบา-
ดิยาห์บุตรชายอิชมาเอลเจ้านาย
ของวงศ์ วานยูดาห์ ก็อยู่ เหนื อ
ท่านในสรรพกิจของกษัตริย์และ
เลวีจะเป็นเจ้าหน้าที� ปรนนิบัติ
ท่าน จงประกอบกิจอย่างแกล้ว
กล้า และขอพระเยโฮวาห์ทรง
สถิตอยู่กับผู้มีคุณธรรม"

คนโมอบับุกรุกยูดาห์

20
และอยู่มาภายหลัง คน
โมอับและคนอัมโมน

และพร้อมกับเขามีคนอื� นนอก
จากคนอัมโมนนั7 นได้ขึ7 นมาทาํ
สงครามกับเยโฮชาฟัท
2มีคนมาทูลเยโฮชาฟัทว่า "มี
คนหมู่ ใหญ่มาสู้ รบกับพระองค์
จากซีเรียข้างนี7   จากฟากทะเล
ข้างโน้น และดูเถิด เขาทั7งหลาย
อยู่ในฮาซาโซนทามาร์ คือเอน-
เกดี"
3และเยโฮชาฟัทก็กลัว และมุ่ง
แสวงหาพระเยโฮวาห์ และได้
ทรงประกาศให้อดอาหารทั� วยู-
ดาห์

4และยูดาห์ ได้ ชุมนุมกันแสวง
หาความช่วยเหลือจากพระเย-
โฮวาห์ เขาทั7 งหลายพากันมา
จากหัวเมืองทั7 งสิ7 นแห่งยูดาห์
เพื�อแสวงหาพระเยโฮวาห์
5และเยโฮชาฟัทประทับยืนอยู่
ในที�ประชุมของยูดาห์และเยรู-
ซาเลม็ ในพระนิเวศของพระเย-
โฮวาห์ ข้างหน้าลานใหม่
6และตรัสทูลว่า "โอ ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษ
ของข้าพเจ้าทั7 งหลาย พระองค์
มิได้เป็นพระเจ้าในสวรรค์หรือ
พระองค์ มิ ได้ ปกครองเหนื อ
บรรดาราชอาณาจักรของประ-
ชาชาติหรือ ในพระหัตถ์ของ
พระองค์มีฤทธิCและอาํนาจ จึงไม่
มีผู้ใดต่อต้านพระองค์ได้
7พระองค์ เป็นพระเจ้ าของข้ า
พระองค์ทั7 งหลายมิใช่หรือ ผู้
ทรงขับไล่ชาวแผ่นดินนี7 ออกไป
เสียให้พ้นหน้าอิสราเอลประชา
ชนของพระองค์ และทรงมอบไว้
แก่ เชื7 อสายของอั บราฮั มมิ ตร
สหายของพระองค์เป็นนิตย์
8และเขาทั7งหลายได้อาศัยอยู่ใน
นั7 น และได้สร้างสถานบริสุทธิC
แห่ งหนึ� งในนั7 นถวายพระองค์
เพื�อพระนามของพระองค์ ทูลว่า
9 `ถ้าเหตุ ชั� วร้ายขึ7 นมาเหนือข้า
พระองค์ทั7 งหลาย จะเป็นดาบ
การพิพากษา หรือโรคระบาด
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หรือการกันดารอาหาร ข้าพระ
องค์ทั7 งหลายจะยืนอยู่ ต่อหน้า
พระนิเวศนี7  และต่อพระพักตร์
พระองค์ (เพราะพระนามของ
พระองค์อยู่ในพระนิเวศนี7 ) และ
ร้องทูลต่อพระองค์ในความทุกข์
ใจของข้าพระองค์ทั7งหลาย และ
พระองค์จะทรงฟังและช่วยให้
รอด'
10 ดูเถิด บัดนี7 คนอัมโมนและ
โมอับ และภูเขาเสอีร์ ผู้ซึ�งพระ
องค์ไม่ทรงยอมให้คนอิสราเอล
บุกรุก เมื� อเขามาจากแผ่นดิน
อียิปต์ และผู้ซึ� งเขาได้หลีกไปมิ
ได้ทาํลายเสีย
11 ดูเถิด เขาทั7งหลายได้ให้บาํ-
เหน็จแก่เราอย่างไร ด้วยมาขับ
เราออกเสียจากแผ่นดินกรรม
สิทธิC ของพระองค์ ซึ� งพระองค์
ประทานให้แก่ ข้ าพระองค์ทั7 ง
หลายเป็นมรดก
12 โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระ
องค์ทั7งหลาย พระองค์จะไม่ทรง
กระทาํการพิพากษาเหนื อเขา
หรือ เพราะว่าข้าพระองค์ทั7 ง
หลายไม่มีฤทธิC ที�จะต่อสู้ คนหมู่
มหึมานี7 ซึ� งกาํลังมาต่อสู้ กับข้า
พระองค์ทั7 งหลาย ข้าพระองค์
ทั7 งหลายไม่ทราบว่ าจะกระทาํ
ประการใด แต่ดวงตาของข้า
พระองค์ ทั7 งหลายเพ่ งที� พระ
องค์"

13 ในระหว่างนั7นคนทั7 งปวงของ
ยูดาห์ก็ยืนอยู่ต่อพระพักตร์พระ
เยโฮวาห์พร้อมกับภรรยาและ
ลูกหลานของเขา

ผูพ้ยากรณข์องพระเจ้า
คือยาฮาซีเอลใหคํ้าตอบ

14 และพระวิ ญญาณของพระ
เยโฮวาห์เสด็จมาสถิตกับยาฮา-
ซีเอลบุตรชายเศคาริยาห์ ผู้เป็น
บุตรชายเบไนยาห์ ผู้ เป็นบุตร
ชายเยอีเอล ผู้เป็นบุตรชายมัท-
ธานิยาห์ เป็นคนเลวี ลูกหลาน
ของอาสาฟ เมื� อท่านอยู่ท่าม-
กลางที�ประชุมนั7น
15 และเขาได้พูดว่า "ยูดาห์ทั7 ง
ปวง และชาวเยรูซาเลม็ทั7งหลาย
กับกษัตริย์เยโฮชาฟัทขอจงฟัง
พระเยโฮวาห์ตรัสดั งนี7 แก่ท่าน
ทั7งหลายว่า `อย่ากลัวเลย และ
อย่าท้อถอยด้วยคนหมู่มหึมานี7
เลย เพราะว่าการสงครามนั7นไม่
ใช่ของท่าน แต่เป็นของพระเจ้า
16 พรุ่งนี7 ท่านทั7 งหลายจงลงไป
ต่อสู้ กับเขา ดูเถิด เขาจะขึ7 นมา
ทางขึ7 นที� ตาํบลศิส ท่านจะพบ
เขาที�ปลายลาํธาร ข้างหน้าถิ� น
ทุรกันดารเยรูเอล
17 ไม่จาํเป็นที�ท่านจะต้องสู้ รบ
ในสงครามครั7งนี7  โอ ยูดาห์และ
เยรูซาเลม็ จงเข้าประจาํที� ยืนนิ�ง
อยู่และดูชัยชนะของพระเยโฮ-
วาห์เพื�อท่าน' อย่ากลัวเลย อย่า
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ท้อถอย พรุ่งนี7 จงออกไปสู้ กับ
เขา เพราะพระเยโฮวาห์จะทรง
สถิตอยู่กับท่าน"
18 แล้ วเยโฮชาฟั ทโน้ มพระ
เศียรก้มพระพักตร์ของพระองค์
ลงถึงดิน และยูดาห์ทั7 งปวงกับ
ชาวเยรู ซาเล็มได้ กราบลงต่ อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ นมัส-
การพระเยโฮวาห์
19 และคนเลวี จากลูกหลานคน
โคฮาท และลูกหลานคนโคราห์
ได้ยืนขึ7 นถวายสรรเสริญแด่พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล
ด้วยเสียงอันดังในที�สูง

พระเจ้าทรงประหาร
พวกทหารที�บุกรุกอิสราเอล

20 และเขาทั7 งหลายได้ลุกขึ7 นแต่
เช้า และออกไปในถิ�นทุรกันดาร
แห่งเทโคอา และเมื�อเขาออกไป
เยโฮชาฟัทประทับยืนและตรัส
ว่า "โอ ยูดาห์และชาวเยรูซาเลม็
เอ๋ย จงฟังข้าพเจ้า จงเชื� อพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และ
ท่านจะตั7 งมั�นคงอยู่ จงเชื�อบรร-
ดาผู้พยากรณ์ของพระองค์ และ
ท่านจะสาํเรจ็ผล"
21 และเมื� อพระองค์ได้ปรึกษา
กับประชาชนแล้ว พระองค์ได้
ทรงแต่ งตั7 งบรรดาผู้ ที� จะร้ อง
เพลงถวายพระเยโฮวาห์ ให้
สรรเสริญพระองค์ ด้ วยเครื� อง
ประดับแห่งความบริสุทธิC  ขณะ

เมื�อเขาเดินออกไปหน้าศัตรูและ
ว่า "จงถวายโมทนาแด่พระเย-
โฮวาห์ เพราะความเมตตาของ
พระองค์ดาํรงอยู่เป็นนิตย์"
22 และเมื� อเขาทั7 งหลายตั7 งต้น
ร้องเพลงสรรเสริญ พระเยโฮ-
วาห์ทรงจัดกองซุ่มคอยต่อสู้ กับ
คนอัมโมน โมอับ และชาวภูเขา
เสอีร์ ผู้ได้เข้ามาต่อสู้ กับยูดาห์
ดังนั7 นเขาทั7 งหลายจึงแตกพ่าย
ไป
23 เพราะว่าคนของอัมโมนและ
ของโมอับได้ลุกขึ7 นต่อสู้ กับชาว
ภูเขาเสอีร์ ทาํลายเขาเสีย
อย่างสิ7 นเชิง และเมื� อเขาทั7 ง
หลายทาํลายชาวเสอีร์หมดแล้ว
เขาทั7 งสิ7 นช่วยกันทาํลายซึ� งกัน
และกัน
24 เมื�อยูดาห์ขึ7 นไปอยู่ที�หอคอย
ที�ในถิ� นทุรกันดาร เขามองตรง
ไปที�คนหมู่ใหญ่นั7 น และดูเถิด
มีแต่ศพนอนอยู่บนแผ่นดิน ไม่
มีสักคนเดียวที�รอดไปได้
25 เมื� อเยโฮชาฟัทและประชา
ชนของพระองค์มาเก็บของที� ริบ
จากเขาทั7 งหลาย พร้อมกับศพ
ทั7 งหลายนั7 นเขาพบสิ� งของเป็น
จาํนวนมาก ทั7งทรัพย์สมบัติและ
เพชรพลอยต่างๆ ซึ�งเขาเกบ็มา
มากสาํหรับตัวจนขนไปไม่ ไหว
เขาเก็บของที�ริบได้เหล่านั7 นสาม
วัน เพราะมากเหลือเกิน

N พงศาวดาร NS

(�R) อพย �:��; N พศด Q:�; NM:NR (NS) อสย Q:M
(N�) � พศด �P:NM, ��, ��; N พศด F:��; สดด NM:N; MS:�Q; MP:M; ��S:�; ��P:�
(NN) วนฉ Q:NN; � ซมอ ��:NS (N�) วนฉ Q:NN; � ซมอ ��:NS
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เยโฮชาฟัทเสด็จกลบัไปยงั
เยรูซาเล็มอย่างมีชยั

26 ในวั นที� สี� เขาทั7 งหลายได้
ชุ มนุ มกั นที� หุ บเขาเบราคาห์
ด้วยที�นั� นเขาสรรเสริญพระเย-
โฮวาห์ เพราะฉะนั7นเขาจึงเรียก
ที�นั7นว่า หุบเขาเบราคาห์ จนถึง
ทุกวันนี7
27 แล้วเขาทั7 งหลายกลับไปคน
ยูดาห์และเยรูซาเลม็ทุกคน และ
เยโฮชาฟัททรงนาํหน้ากลับไปยัง
เยรู ซาเล็ มด้ วยความชื� นบาน
เพราะพระเยโฮวาห์ได้ทรงกระ-
ทาํให้เขาเปรมปรีดิC เย้ยศัตรูของ
เขา
28 เขาทั7 งหลายมายังเยรูซาเล็ม
ด้วยพิณใหญ่ พิณเขาคู่ และแตร
ยังพระนิเวศของพระเยโฮวาห์
29 และความกลัวพระเจ้ามาอยู่
เหนือบรรดาราชอาณาจักรของ
ประเทศทั7งปวง เมื�อเขาได้ยินว่า
พระเยโฮวาห์ทรงต่อสู้ ศัตรูของ
อิสราเอล
30 แดนดิ นของเยโฮชาฟัทจึ ง
สงบเงียบ เพราะว่าพระเจ้าของ
พระองค์ ทรงประทานให้ พระ
องค์มีการหยุดพักสงบอยู่ รอบ
ด้าน
31 ดังนี7 แหละ เยโฮชาฟัททรง
ครอบครองอยู่เหนือยูดาห์ เมื�อ
พระองค์ทรงเริ�มครอบครองนั7น
มีพระชนมายุสามสิบห้าพรรษา

และพระองค์ทรงครอบครองใน
เยรูซาเล็มยี� สิบห้าปี พระราช
มารดาของพระองค์ ทรงพระ
นามว่า อาซูบาห์ บุตรสาวชิลหิ
32 พระองค์ ทรงดาํ เนิ นตาม
มรรคาของอาสาราชบิ ดาของ
พระองค์ และมิได้ทรงพรากไป
จากทางนั7น พระองค์ทรงกระทาํ
สิ� งที� ถู กต้องในสายพระเนตร
ของพระเยโฮวาห์
33 อย่างไรก็ดี ปูชนียสถานสูง
ยังไม่ได้ถูกกาํจัดออกไป ประ-
ชาชนยังมิ ได้ ปักใจในพระเจ้ า
แห่งบรรพบุรุษของตน
34 ส่วนพระราชกิจนอกนั7 นของ
เยโฮชาฟัท ตั7 งแต่ต้นจนถึงที�สุด
ดูเถิด ได้มีบันทึกไว้ในหนังสือ
ของเยฮูบุตรชายฮานานี ซึ�งรวม
เข้าในหนังสือของกษัตริย์แห่ง
อิสราเอล
เยโฮชาฟัททรงเป็นพนัธมิตร

กบัอาหสัยาหก์ษตัริยข์อง
อิสราเอลที�ชั �ว

35 ต่อมาภายหลัง เยโฮชาฟัท
กษัตริ ย์ ของยูดาห์ ได้ทรงร่ วม
งานกับอาหัสยาห์กษัตริ ย์ของ
อิสราเอลผู้ทรงกระทาํการอย่าง
ชั�วร้ายมาก
36 พระองค์ทรงร่วมงานในเรื�อง
การสร้างเรือไปยังเมืองทารชิช
และเขาทั7 งหลายสร้างเรือในเอ-
ซีโอนเกเบอร์

N พงศาวดาร NS

(NQ) นหม �N:�� (NM) N พศด ��:��; �Q:�S (�S) N พศด ��:P-Q; �F:�F
(��) � พกษ �F:N�; NN:��-�� (�N) N พศด ��:N (��) N พศด �N:��; �F:�Q; �Q:P
(��) � พกษ �P:�, Q (�F) � พกษ NN:�R-F�; N พศด �R:�; �M:N (�P) � พกษ M:NP
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37 แล้วเอลีเยเซอร์บุตรชายโด-
ดาวาหุ แห่ งเมื องมาเรชาห์ ได้
พยากรณ์ ถึ ง เ ย โฮช าฟั ท ว่ า
"เพราะพระองค์ทรงร่วมงานกับ
อาหัสยาห์ พระเยโฮวาห์จะทรง
ทาํลายสิ� งที� ท่านกระทาํ" เรือก็
แตกไม่สามารถไปเมืองทารชิช
ได้
เยโฮรมัครอบครองเหนือยูดาห์

21
เยโฮชาฟั ทก็ ล่ วงหลั บ
ไปอ ยู่ กั บบรรพบุ รุ ษ

ของพระองค์ และเขาฝังพระศพ
ไว้กับบรรพบุรุษของพระองค์ใน
นครดาวิด และเยโฮรัมโอรสของ
พระองค์ครอบครองแทนพระ
องค์
2พระองค์ทรงมีพระอนุชา ผู้
เป็นโอรสของเยโฮชาฟัท คือ
อาซาริยาห์ เยฮีเอล เศคาริยาห์
อาซาริยาห์ มีคาเอล เชฟาทิยาห์
เหล่านี7 ทั7 งสิ7 นเป็นโอรสของเย-
โฮชาฟัทกษัตริย์ของอิสราเอล
3พระราชบิดาของเขาทั7 งหลาย
ประทานเงิน ทองคาํ และของ
อันมีค่ามากมาย พร้อมกับหัว
เมืองที�มีป้อมในยูดาห์ แต่พระ
องค์ประทานราชอาณาจักรแก่
เยโฮรัม เพราะว่าท่านเป็นโอรส
หัวปี
4 เมื� อเยโฮรัมได้ขึ7 นครอบครอง
ราชอาณาจักรของราชบิดาของ
พระองค์และได้สถาปนาไว้แล้ว

พระองค์ทรงประหารพระอนุชา
ของพระองค์เสียหมดด้วยดาบ
ทั7 งเจ้านายบางคนของอิสราเอล
ด้วย
5 เมื� อเยโฮรั มทรงเริ� มครอบ
ครองนั7 นพระองค์มีพระชนมายุ
สามสิบสองพรรษา และพระ
องค์ทรงครอบครองในเยรูซา-
เลม็แปดปี
6และพระองค์ทรงดาํเนินตาม
มรรคาของกษัตริย์ทั7 งหลายแห่ง
อิสราเอล ตามอย่างที� ราชวงศ์
อาหับกระทาํ เพราะว่าธิดาของ
อาหับเป็ นมเหสี ของพระองค์
และพระองค์ทรงกระทาํสิ� งที� ชั� ว
ร้ายในสายพระเนตรพระเยโฮ-
วาห์
7อย่างไรก็ดีพระเยโฮวาห์จะไม่
ทรงทาํ ลายราชวงศ์ ของดาวิ ด
เพราะเหตุ พันธสัญญาซึ� งพระ
องค์ทรงกระทาํไว้กับดาวิด และ
เหตุที�พระองค์ทรงสัญญาว่าจะ
ประทานประทีปแก่ดาวิดและแก่
ลูกหลานของพระองค์เป็นนิตย์

คนเอโดมไดก่้อการกบฏ
(N พกษ R:NS-NN)

8ในรัชกาลของพระองค์เอโดม
ได้ กบฏออกห่ างจากการปก
ครองของยูดาห์ และตั7 งกษัตริย์
ขึ7 นเหนือตน
9 แล้ วเยโฮรั มก็ เสด็ จออกไป
พร้อมกับบรรดาเจ้านายและรถ

N พงศาวดาร NS, N�

(�Q) � พกษ NN:�R; N พศด M:N� (�) � พกษ �F:N�; NN:FS
(F) N พกษ R:�Q-NN (P) N พศด NN:N
(Q) N ซมอ Q:R; � พกษ ��:�P; N พกษ R:�M (R) N พกษ R:NS; ��:Q; N พศด NF:��
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รบทั7งสิ7 นของพระองค์ และพระ
องค์ทรงลุกขึ7 นในกลางคืนโจมตี
คนเอโดม ซึ� งมาล้อมพระองค์
และผู้บังคับบัญชารถรบไว้
10 เอโดมจึ งได้กบฏออกห่ าง
จากการปกครองของยูดาห์จน
ทุกวันนี7  ครั7 งนั7 นลิบนาห์ก็ได้
กบฏออกห่างจากการปกครอง
ของพระองค์ด้วย เพราะว่าพระ
องค์ได้ทรงทอดทิ7 งพระเยโฮวาห์
พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพระ
องค์
11 ยิ�งกว่านั7 นอีก พระองค์ทรง
สร้างปูชนียสถานสูงในถิ�นเทือก
เขาของยูดาห์ และทรงนาํชาว
เยรูซาเล็มไปทาํการผิดประเวณี
และทรงกระทาํให้ ยูดาห์ทาํเช่น
กัน

ก่อนเอลียาหขึ์* นสวรรค์
ท่านไดเ้ขียนคําพยากรณ์

ถึงเยโฮรมั
12 และจดหมายฉบับหนึ� งมาถึง
พระองค์จากเอลียาห์ผู้พยากรณ์
ว่า "พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ดาวิดบรรพบุ รุษของพระองค์
ตรัสดังนี7 ว่า `เพราะเจ้ามิได้ดาํ-
เนินในบรรดามรรคาของเยโฮ-
ชาฟัทบิดาของเจ้า หรือในบรร-
ดามรรคาของอาสากษัตริย์ของ
ยูดาห์
13 แต่ได้ดาํเนินในมรรคาของ
บรรดากษัตริ ย์แห่ งอิ สราเอล

และได้นาํยูดาห์กับชาวเยรูซา-
เลม็ในการแพศยา อย่างกับการ
แพศยาแห่งราชวงศ์อาหับ และ
เจ้าได้ฆ่ าพวกน้องชายของเจ้า
เสียด้วย ผู้เป็นเชื7 อวงศ์บิดาของ
เจ้า และพวกเขาดีกว่าเจ้า
14 ดูเถิด พระเยโฮวาห์จะทรง
นาํภัยพิบัติอันยิ� งใหญ่มาเหนือ
ชนชาติของเจ้า ลูกหลานของเจ้า
เมียของเจ้า และข้าวของทั7 งสิ7 น
ของเจ้า
15 และตัวเจ้าเองจะมีความเจ็บ
ป่วยสาหัสด้วยโรคลาํไส้ของเจ้า
จนกว่าลาํไส้ของเจ้าจะออกมา
เพราะเหตุ โรคนั7 นวั นแล้ ววั น
เล่า'"
16 ยิ�งกว่านั7น พระเยโฮวาห์ทรง
เร้าให้ความโกรธของคนฟีลิส-
เตีย และของคนอาระเบีย ผู้อยู่
ใกล้กับคนเอธิโอเปีย มีต่อเย-
โฮรัม
17 และเขาทั7 งหลายยกมาต่อสู้
กับยูดาห์ และบุกรุกเข้าไปใน
นั7 น และขนข้าวของทั7 งสิ7 นซึ� งมี
ในราชสาํนัก ทั7 งบรรดาโอรส
และมเหสีของพระองค์ จึงไม่มี
โอรสเหลื อไว้ ให้ แก่ พระองค์
นอกจากเยโฮอาหาสโอรสองค์
สุดท้องของพระองค์
เยโฮรมัเป็นโรคซึ�งรกัษาไม่ได ้
18 ภายหลังเรื� องเหล่านี7  พระ
เยโฮวาห์ทรงกระทาํให้ลาํไส้ของ

N พงศาวดาร N�

(��) ลนต NS:F (��) อพย ��:�F; พบญ ��:�P; � พกษ N:�N; �P:��; N พกษ M:NN
(�F) ปฐก �Q:��; N พศด N�:�R-�M (�P) � พกษ ��:��, N�; N พศด �Q:��; ��:��
(�Q) N พศด NN:�; N�:Q (�R) N พศด ��:NS; N�:�F; กจ �N:N�
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เยโฮรัมเป็นโรคซึ�งรักษาไม่ได้
19 ต่อมาเป็นเวลาสิ7 นสองปีลาํ-
ไส้ของพระองค์ก็ออกมาเพราะ
โรคนั7 น และพระองค์ก็สิ7 นพระ
ชนม์ ด้วยความทุรนทุรายอย่าง
ยิ� ง ประชาชนของพระองค์มิได้
ก่ อเพลิ งถวายเกี ยรติ แด่ พระ
องค์ อย่างกับก่อเพลิงให้กับ
บรรพบุรุษของพระองค์
20 เมื� อพระองค์ทรงเริ� มครอบ
ครองนั7น พระองค์มีพระชนมายุ
สามสิบสองพรรษา และทรง
ครอบครองในเยรูซาเล็มแปดปี
และพระองค์ได้ทรงจากไปโดย
ไม่มีใครอาลัย เขาก็ฝังพระศพ
ไว้ในนครดาวิด แต่ไม่ใช่ใน
อุโมงค์ของบรรดากษัตริย์

อาหสัยาหเ์ป็นกษตัริย์
เหนือยูดาห์

(N พกษ R:N�-NP)

22
และชาวเยรูซาเล็มได้
ให้อาหัสยาห์โอรสองค์

สุดท้องของพระองค์เป็นกษัตริย์
แทนพระองค์ เพราะคนหมู่นั7น
มาถึงค่ายกับคนอาระเบียได้ฆ่า
โอรสผู้พี�เสียทั7งหมด ดังนั7นอา-
หัสยาห์โอรสของเยโฮรัมกษัตริย์
ของยูดาห์จึงครอบครอง
2เมื�ออาหัสยาห์เริ�มครอบครอง
นั7น พระองค์มีพระชนมายุสี�สิบ
สองพรรษา และพระองค์ทรง
ครอบครองในเยรูซาเล็มหนึ� งปี

พระมารดาของพระองค์ทรงพระ
นามว่า อาธาลิยาห์หลานหญิง
ของอมรี
3พระองค์ทรงดาํเนินในทางทั7 ง
หลายของราชวงศ์ของอาหับด้วย
เพราะว่ าพระมารดาของพระ
องค์เป็นที�ปรึกษาในการกระทาํ
ความชั�วร้ายของพระองค์
4ดังนั7 นพระองค์จึงทรงกระทาํ
ชั� วในสายพระเนตรของพระเย-
โฮวาห์อย่างราชวงศ์ของอาหับ
ได้กระทาํ เพราะว่าหลังจาก
ราชบิ ดาของพระองค์ สิ7 นพระ
ชนม์แล้ว เขาทั7 งหลายเป็นที�
ปรึกษาของพระองค์ นาํไปสู่
ความพินาศของพระองค์
อาหสัยาหเ์ขา้ร่วมกบัเยโฮรมั

ในการสูร้บที�
เมืองราโมทกิเลอาด

(N พกษ R:NR)
5 พระองค์ ทรงดาํ เนิ นตามคาํ
ปรึกษาของเขาทั7 งหลายด้วยและ
เสด็จไปกั บเยโฮรั มโอรสของ
อาหั บกษัตริ ย์ แห่ งอิ สราเอล
เพื� อทาํ สงครามกั บฮาซาเอล
กษัตริย์ของซีเรียที� เมืองราโมท-
กิเลอาด และคนซีเรียได้กระทาํ
ให้โยรัมบาดเจบ็
6 และพระองค์ ทรงกลั บมาที�
ยิสเรเอลเพื� อรักษาบาดแผลซึ� ง
พระองค์ ได้ รับที� เมื องรามาห์
เมื� อพระองค์ทรงต่อสู้ กับฮาซา-

N พงศาวดาร N�, NN

(�M) N พศด �P:�� (�) N พศด N�:�P-�Q; NN:P
(N) N พกษ R:NP; N พศด N�:P (F) N พกษ R:�P, NR
(P) N พกษ M:�F
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เอลกษัตริย์ของซีเรีย และอา-
หัสยาห์โอรสของเยโฮรัมกษัตริย์
ของยูดาห์เสดจ็ลงไปเฝ้าเยโฮรัม
โอรสของอาหับในเมืองยิสเรเอล
เพราะว่าพระองค์ประชวร
7แต่พระเจ้าทรงกาํหนดไว้เสีย
แล้วว่า ความล่มจมของอาหัส-
ยาห์จะมาโดยที�พระองค์เสดจ็ลง
ไปเยี� ยมโยรัม เพราะเมื� อพระ
องค์เสด็จไปที�นั� น พระองค์
เสด็จออกไปกับเยโฮรัมเพื� อจะ
ปะทะกับเยฮูบุตรชายนิมซี ผู้ซึ�ง
พระเยโฮวาห์ ได้ทรงเจิมตั7 งให้
ตัดราชวงศ์ของอาหับออกเสีย
8และอยู่มาเมื� อเยฮูกาํลังสาํเร็จ
โทษราชวงศ์ของอาหับ ท่านได้
พบเจ้านายของยูดาห์ และบรร-
ดาโอรสพระเชษฐาของอาหัส-
ยาห์ ผู้มาปรนนิบัติอาหัสยาห์
และท่ านก็ ไ ด้ ประหารเขาทั7 ง
หลายเสีย
9ท่านได้ค้นหาอาหัสยาห์ และ
พระองค์กถู็กจับ (เมื�อซ่อนพระ
องค์อยู่ในสะมาเรีย) และเขาพา
พระองค์มาหาเยฮู และประหาร
ชีวิตพระองค์เสีย เขาทั7งหลายก็
ฝังพระศพไว้ เพราะเขาทั7งหลาย
กล่าวว่า "พระองค์ทรงเป็นพระ
เจ้าหลานเธอของเยโฮชาฟัท ผู้
แสวงหาพระเยโฮวาห์ด้วยสิ7 นสุด
พระทัยของพระองค์" และ
ราชวงศ์ของอาหัสยาห์ไม่มีผู้ใด

สามารถปกครองราชอาณาจักร
ได้

เชื* อพระวงศแ์ห่งยูดาห.์
 ถูกทําลายเสียสิ* น

เวน้แต่โยอาช
(N พกษ ��:�-�)

10 เมื� ออาธาลิยาห์พระมารดา
ของอาหัสยาห์เห็นว่าโอรสของ
พระนางสิ7 นพระชนม์แล้ว พระ
นางก็ลุกขึ7 นทาํลายเชื7 อพระวงศ์
แห่งราชวงศ์ของยูดาห์เสียสิ7 น
11 แต่พระนางเยโฮชาเบอาท
ธิดาของกษัตริย์ได้นาํโยอาชโอ-
รสของอาหัสยาห์ลักพาไปเสีย
จากท่ ามกลางบรรดาโอรสของ
กษัตริย์ ผู้ซึ�งจะต้องถูกประหาร
และพระนางก็ เก็บเธอและพี�
เลี7 ยงของเธอไว้ในห้องบรรทม
ดังนั7 นแหละเยโฮชาเบอาทธิดา
ของกษัตริย์เยโฮรัม และภรรยา
ของเยโฮยาดาปุโรหิต (เพราะว่า
พระนางเป็ นพระขนิ ษฐาของ
อาหัสยาห์) ได้ซ่อนเธอให้พ้น
พระนางอาธาลิยาห์ เพื� อมิให้
พระนางประหารเธอได้
12 และเธอได้อยู่กับเขาในพระ
นิเวศของพระเจ้าซ่อนตัวอยู่หก
ปี ฝ่ายพระนางอาธาลิยาห์ก็ได้
ครอบครองแผ่นดิน
โยอาชเป็นกษตัริยเ์หนือยูดาห์

23
แต่ในปีที� เจด็เยโฮยาดา
ได้กล้าแขง็ขึ7 น และให้

N พงศาวดาร NN, N�

(Q) วนฉ ��:�; � พกษ �N:�F; N พกษ M:P-Q (R) N พกษ M:NN-N�; �S:�S-��, ��-��
(M) � พกษ �F:N�; N พกษ M:NQ; N พศด �Q:�; NS:�-� (�S) N พกษ ��:�-�
(��) N พกษ ��:N; �N:�R (�) N พกษ ��:�; �N:N; � พศด N:�Q-�R
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พวกนายร้อยกระทาํพันธสัญญา
กับท่าน มีอาซาริยาห์บุตรชาย
เยโรฮัม อิชมาเอลบุตรชายเย-
โฮฮานนัน อาซาริยาห์บุตรชาย
โอเบด มาอาเสอาห์บุตรชายอา-
ดายาห์ และเอลีชาฟัทบุตรชาย
ศิครี
2และเขาทั7 งหลายเที� ยวไปทั� ว
ยูดาห์และรวบรวมคนเลวีมาจาก
ทุกหัวเมืองของยูดาห์ ทั7งบรร-
ดาหัวประมุขของบรรพบุรุษของ
อิสราเอล และเขาทั7งหลายมายัง
เยรูซาเลม็
3และบรรดาชุมนุมชนทั7 งสิ7 นก็
ทาํพันธสัญญากับกษัตริย์ในพระ
นิเวศของพระเจ้า และเยโฮยาดา
กล่าวแก่เขาทั7 งหลายว่า "ดูเถิด
โอรสของกษัตริย์จะครอบครอง
ตามที�พระเยโฮวาห์ตรัสเกี�ยวกับ
บรรดาโอรสของดาวิด
4ท่านทั7 งหลายจงกระทาํอย่างนี7
คือท่านผู้เป็นปุโรหิตและคนเลวี
ผู้ออกเวรในวันสะบาโตหนึ� งใน
สาม ให้เป็นคนเฝ้าประตู
5และหนึ� งในสามให้อยู่ ที� พระ
ราชสาํนัก และหนึ�งในสามให้อยู่
ที�ประตูเชิงราก และให้ประชา
ชนทั7 งปวงอยู่ ในลานพระนิ เวศ
ของพระเยโฮวาห์
6แต่อย่าให้ สักคนหนึ� งเข้ าไป
ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์
นอกจากปุโรหิตและคนเลวีที�

ปรนนิบัติอยู่ เขาทั7งหลายเข้าไป
ได้ เพราะเขาทั7 งหลายบริสุทธิC
แต่ประชาชนทั7 งปวงจะต้องรัก-
ษาการบังคับบัญชาของพระเย-
โฮวาห์
7ให้คนเลวีล้อมกษัตริย์ไว้ แต่
ละคนให้ถืออาวุธ และผู้ใดเข้า
ไปในพระนิ เวศนั7 นจะต้องถู ก
ประหาร จงอยู่กับกษัตริย์
เมื� อพระองค์เสด็จเข้ามา และ
เมื�อพระองค์เสดจ็ออกไป"
8คนเลวีและคนยูดาห์ทั7 งปวงได้
กระทาํทุกสิ� งที� เยโฮยาดาปุโรหิต
ได้บัญชาไว้ เขาทั7 งหลายต่างก็
นาํคนของเขามา คือทั7 งคนที�
ออกเวรในวันสะบาโต และบรร-
ดาคนเหล่านั7 นที�จะเข้าเวรในวัน
สะบาโต เพราะเยโฮยาดาปุโร-
หิตมิได้ปล่อยกองเวร
9และเยโฮยาดาปุโรหิตได้มอบ
หอกกับดั7 งและโล่ ซึ� งเป็นของ
กษัตริย์ดาวิดนั7น ซึ� งอยู่ในพระ
นิ เวศของพระเจ้ าให้ ผู้ บั งคั บ
บัญชากองร้อย
10 และท่านได้ตั7 งประชาชนทั7 ง
สิ7 นให้ล้อมกษัตริย์ไว้ ทุกคนถือ
อาวุธตั7 งแต่ด้านขวาของพระวิ-
หารถึ งด้ านซ้ ายของพระวิหาร
รอบแท่นบูชาและพระวิหาร
11 แล้วเขานาํโอรสของกษัตริย์
ออกมา และสวมมงกุฎให้ท่าน
มอบพระโอวาทให้แก่ท่าน และ

N พงศาวดาร N�

(N) อสร �:F (�) N ซมอ Q:�N; � พกษ N:�; M:F; N พศด P:�P; Q:�R; N�:Q
(�) � พศด M:NF (P) � พศด N�:NR-�N (R) � พศด N�:�-��
(M) N ซมอ R:Q (��) อพย NF:�P; ��:�R; พบญ �Q:�R
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เขาทั7 งหลายตั7 งท่ านไ ว้ เ ป็ น
กษัตริย์ เยโฮยาดากับบุตรชาย
ของท่านกเ็จิมพระองค์ และเขา
ทั7งหลายร้องว่า "ขอกษัตริย์ทรง
พระเจริญ"

การประหารชีวิตของ
พระนางอาธาลิยาหผู์ช้ ั �วรา้ย

(N พกษ ��:��-�P)
12 เมื� ออาธาลิยาห์ ได้ยินเสียง
ประชาชนวิ� งและสรรเส ริ ญ
กษัตริย์ พระนางก็เสด็จเข้าไป
หาประชาชนในพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห์
13 และเมื� อพระนางทอดพระ
เนตร   ดูเถิด มีกษัตริย์ประทับ
ยืนอยู่ที� เสาของพระองค์ตรงที�
ทางเข้า บรรดาผู้บังคับกองและ
พลแตรก็อยู่ ข้ างกษัตริ ย์ และ
ประชาชนทั7 งปวงแห่งแผ่นดินก็
เปรมปรีดิC และเป่าแตร บรรดา
นักร้องพร้อมกับเครื� องดนตรี
ของเขาก็นาํการสรรเสริญ พระ
นางอาธาลิยาห์ก็ฉีกฉลองพระ
องค์ของพระนาง ทรงร้องว่า
"กบฏ กบฏ"
14 แล้วเยโฮยาดาปุโรหิตจึงนาํ
บรรดานายร้อยผู้บัญชาการกอง
ทัพออกมา สั�งเขาว่า "จงคุมพระ
นางออกมาระหว่างแถวทหาร ผู้
ใดที� ตามพระนางไปก็ให้ประ-
หารชีวิตเสียด้วยดาบ" เพราะ
ปุโรหิตกล่าวว่า "อย่าประหาร

พระนางในพระนิ เวศของพระ
เยโฮวาห์"
15 เขาจึงจับพระนาง แล้วพระ
นางก็เสด็จไปที�ทางเข้าประตูม้า
ณ พระราชวังและเขาทั7งหลายก็
ประหารพระนางเสียที�นั�น

เยโฮยาดาตั* งโยอาช
เป็นกษตัริย์

(N พกษ ��:�Q-NS)
16 เยโฮยาดาได้กระทาํ พันธ-
สัญญาระหว่างท่านเองกับประ-
ชาชนทั7 งปวงและกษัตริย์ว่า เขา
ทั7 งหลายจะเป็นประชาชนของ
พระเยโฮวาห์
17 แล้วประชาชนทั7 งปวงก็ไปที�
นิเวศของพระบาอัล และพังลง
เสีย และเขาทุบแท่นบูชาและ
รูปเคารพของพระบาอัลนั7 นให้
เป็นชิ7 นๆ และเขาประหารมัท-
ธานปุโรหิตของพระบาอัลเสียที�
หน้าแท่นบูชา
18 เยโฮยาดาวางยามไว้ ดู แล
พระนิเวศของพระเยโฮวาห์ภาย
ใต้การควบคุมของปุโรหิตแห่ง
คนเลวี ผู้ซึ� งดาวิดทรงจัดตั7 งให้
ดูแลพระนิเวศของพระเยโฮวาห์
ให้ถวายเครื� องเผาบูชาแด่พระ
เยโฮวาห์ ตามที�บันทึกไว้ในพระ
ราชบัญญัติของโมเสส ด้วย
ความเปรมปรี ดิC และการร้ อง
เพลง ตามพระราชดาํรัสสั�งของ
ดาวิด

N พงศาวดาร N�

(�N) N พศด NN:�S (��) N พกษ M:N�; � พศด NF:R
(�F) นหม �:NR; ยรม ��:�S (�P) ยชว N�:N�-NF; N พศด �F:�N-�F
(�Q) พบญ ��:P-M ; � พกษ �R:�S (�R) กดว NR:N; � พศด N�:P, �S-��; N�:�
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19 ท่ านได้ตั7 งผู้ เฝ้ าประตู ไว้ที�
ประตู รั7 วพระนิ เวศของพระเย-
โฮวาห์ เพื�อมิให้ผู้มีมลทินด้วย
ประการหนึ�งประการใดเข้าไป
20 ท่านได้นาํ ผู้ บังคับกองร้อย
ขุนนาง ผู้ปกครองประชาชน
และบรรดาประชาชนแห่งแผ่น
ดิน และท่านได้เชิญกษัตริย์ลง
มาจากพระนิเวศของพระเยโฮ-
วาห์ ไปทางประตูบนไปสู่ พระ
ราชสาํนัก และเขากเ็ชิญกษัตริย์
ประทับบนพระราชบัลลังก์แห่ง
ราชอาณาจักร
21 บรรดาประชาชนแห่ งแผ่น
ดินก็เปรมปรีดิC  และกรุงก็สงบ
เงียบหลั งจากที� เขาได้ประหาร
พระนางอาธาลิยาห์เสียด้วยดาบ
แล้ว

โยอาช (เยโฮอาช)
ครอบครองเหนือยูดาห์

(N พกษ �N:�-�)

24
เ มื� อ โยอ าช ไ ด้ เ ริ� ม
ครอบครองมี พระชน

มายุเจ็ดพรรษา และพระองค์
ทรงครอบครองในกรุงเยรูซา-
เล็มสี�สิบปี พระมารดาของพระ
องค์ทรงพระนามว่า ศิบียาห์
แห่งเมืองเบเออร์เชบา
2 และโยอาชทรงกระทาํสิ� งที�
ชอบในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห์ตลอดชั�วอายุของเยโฮ-
ยาดาปุโรหิต

3เยโฮยาดาหามเหสีให้พระองค์
สององค์ และพระองค์ก็ให้กาํ-
เนิดโอรสและธิดาหลายองค์

พวกปุโรหิตที�ไม่มี
ประสิทธิภาพและ

ไม่เอาใจใส่งานของพระเจ้า
(N พกษ �N:�-R)

4 ต่อมาภายหลังโยอาชทรงตั7 ง
พระทัยที� จะซ่อมแซมพระนิเวศ
ของพระเยโฮวาห์
5พระองค์ทรงประชุมปุ โรหิต
และคนเลวี และตรัสกับเขาทั7 ง
หลายว่า "จงออกไปตามหัว
เมืองยูดาห์ และเก็บเงินจาก
อิสราเอลทั7 งปวง เพื�อซ่อมแซม
พระนิ เวศของพระเจ้าของเจ้ า
เป็นปีๆไป และจงรีบทาํงานนั7น"
แต่คนเลวีไม่เร่งรีบ
6แล้วกษัตริย์จึงตรัสเรียกเยโฮ-
ยาดาผู้เป็นหัวหน้า และตรัสกับ
ท่านว่า "ไฉนท่านไม่เรียกร้องให้
คนเลวีนาํเงินส่วยเข้ามาจากยู-
ดาห์และเยรูซาเล็ม ซึ� งโมเสสผู้
รับใช้ของพระเยโฮวาห์กาํหนด
ไว้ ให้ชุมนุมชนอิสราเอลนาํมา
เพื�อพลับพลาพระโอวาท"
7 เพราะบรรดาโอรสของพระ
นางอาธาลิยาห์หญิงชั� วร้ายคน
นั7 นได้ปล้นพระนิ เวศของพระ
เจ้า และได้เอาสิ� งของที�มอบ
ถวายทั7 งสิ7 นของพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห์ มอบให้ แก่ พระ

N พงศาวดาร N�, N�

(�M) � พศด NP:�-M (NS) � พกษ M:NN; N พกษ ��:�M
(�) N พกษ ��:N�; �N:�-�F (N) N พศด NP:�-F (F) N พกษ �N:�
(P) อพย �S:�N-�P; กดว �:FS; พบญ ��:F (Q) N พกษ �N:�; N พศด N�:�Q
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บาอัล
การซ่อมแซมพระวิหาร

(N พกษ �N:M-�P)
8กษัตริย์ จึงทรงบัญชาและเขา
ได้ ทาํ หี บลู กหนึ� งวางไว้ นอก
ประตูพระนิ เวศของพระเยโฮ-
วาห์
9และมีคาํประกาศไปทั� วยูดาห์
และเยรูซาเล็มให้นาํส่วย ซึ� ง
โมเสสผู้ รับใช้ของพระเจ้ากาํ-
หนดแก่อิสราเอลในถิ�นทุรกัน-
ดาร เข้ามาถวายพระเยโฮวาห์
10 บรรดาเจ้ านายทั7 งสิ7 นและ
ประชาชนทั7 งปวงก็ เปรมปรีดิC
และนาํส่วยของเขาทั7 งหลายมา
หย่อนลงในหีบจนครบ
11 และต่อมาเมื� อคนเลวีนาํหีบ
เ ข้ าม า ยั ง เ จ้ าพนั กง านของ
กษัตริย์เมื� อไร และเมื� อเขาทั7 ง
หลายเห็นว่ามีเงินมาก ราชเลขา
และเจ้าหน้าที� ของมหาปุโรหิต
จะเข้ามาเทหีบออกและนาํหีบ
กลับไปยังที�เดิม เขาทั7งหลายทาํ
อย่างนี7 วันแล้ววันเล่า และเก็บ
เงินได้เป็นอันมาก
12 กษัตริ ย์และเยโฮยาดาก็ให้
แก่บรรดาผู้ดูแลกิจการของพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห์ และเขา
ทั7 งหลายจ้างช่างก่อและช่างไม้
ให้ ซ่อมแซมพระนิ เวศของพระ
เยโฮวาห์ ทั7 งคนงานช่างเหล็ก
และช่างทองสัมฤทธิC  ให้ซ่อม

แซมพระนิเวศของพระเยโฮวาห์
13 บรรดาคนที� รับจ้างทาํงานจึง
ได้ทาํงาน และงานซ่อมแซมก็
ดาํ เนิ นก้ าวหน้ าในมื อของเขา
และเขาได้ ซ่อมแซมพระนิ เวศ
ของพระเจ้าตามขนาดเดิมและ
เสริมให้แขง็แรงขึ7 น
14 และเมื� อเขาได้กระทาํสาํเร็จ
แล้วเขาก็นาํ เงิ นที� เหลืออยู่ มา
หน้าพระพักตร์กษัตริย์และเย-
โฮยาดา และเขาเอาเงินนั7 นทาํ
เครื� องใช้สาํหรับพระนิเวศแห่ง
พระเยโฮวาห์ คือเครื�องใช้สาํ-
หรับการปรนนิบัติ ทั7 งสาํหรับ
การถวายเครื� องบูชาและช้อน
และภาชนะทองคาํและเงิน และ
เขาทั7 งหลายได้ถวายเครื� องเผา
บูชาในพระนิเวศของพระเยโฮ-
วาห์เสมอตลอดชั� วอายุของเย-
โฮยาดา
เยโฮยาดาปุโรหิตที�ดีเสียชีวิต

15 แต่ เยโฮยาดาก็ชราลงและ
หง่อมแล้วก็สิ7 นชีวิต เมื� อสิ7 น
ชีวิตนั7นท่านมีอายุหนึ� งร้อยสาม
สิบปี
16 เขาก็ฝั งศพท่ านไว้ ในนคร
ของดาวิด ท่ามกลางบรรดา
กษัตริย์ เพราะท่านได้กระทาํ
การดีในอิสราเอล และต่อพระ
เจ้าและพระนิเวศของพระองค์
17 หลังจากที� เยโฮยาดาสิ7 นชีวิต
แล้วบรรดาเจ้านายแห่งยูดาห์ได้

N พงศาวดาร N�

(R) N พกษ �N:M; N พศด �S:�N
(M) N พศด N�:P (��) N พกษ �N:�S
(�N) N พศด �S:�N (��) N พกษ �N:��
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เข้ ามาถวายบั งคมต่อกษัตริ ย์
แล้ วกษัตริ ย์ทรงฟังคาํทูลของ
เขา
18 และเขาได้ทอดทิ7 งพระนิเวศ
ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่ง
บรรพบุรุษของเขา และปรนนิ-
บัติบรรดาเสารูปเคารพและรูป
เคารพ และพระพิโรธได้ลง
มาเหนื อยูดาห์ และเยรูซาเล็ม
เพราะการละเมิดของเขานี7
19 แต่พระองค์ยังทรงใช้ผู้พยา-
กรณ์มาท่ ามกลางเขานาํเขาให้
กลับมายังพระเยโฮวาห์ คน
เหล่ านี7 เป็นพยานปรักปราํ เขา
แต่เขาไม่ยอมเงี�ยหูฟัง

ประชาชนเอาหินขวา้ง
เศคาริยาหปุ์โรหิตที�ดี

20 แล้ วพระวิญญาณของพระ
เจ้าได้สวมทับเศคาริยาห์ บุตร
ชายเยโฮยาดาปุโรหิต และท่าน
ได้ยืนเหนือประชาชน และกล่าว
แก่เขาทั7งหลายว่า "พระเจ้าตรัส
ดังนี7 ว่า `ทาํไมท่านทั7 งหลายจึง
ละเมิดพระบัญญัติของพระเย-
โฮวาห์อันเป็นเหตุให้ท่านเจริญ
ขึ7 นไม่ได้' เพราะท่านทั7 งหลาย
ได้ทอดทิ7 งพระเยโฮวาห์ พระ
องค์จึงทอดทิ7 งท่าน"
21 แต่ เขาทั7 งหลายคิดร้ ายต่อ
ท่าน และโดยบัญชาของกษัตริย์
เขาทั7 งหลายจึงขว้างท่านด้วยหิน
ในลานพระนิเวศของพระเยโฮ-

วาห์
22 ดังนี7 แหละกษัตริย์โยอาชจึง
มิได้ทรงระลึกถึงความกรุณาซึ� ง
เยโฮยาดาบิดาของเศคาริยาห์ได้
สาํแดงต่อพระองค์ แต่ได้ทรง
ประหารบุตรชายของท่ านเสี ย
และเมื�อเขากาํลังจะตาย เขาพูด
ว่า "ขอพระเยโฮวาห์ทรงทอด
พระเนตรและแก้แค้น"
23 ต่อมาพอปลายปีกองทัพของ
คนซีเรียกม็าต่อสู้ กับโยอาช เขา
มายังยูดาห์และเยรูซาเลม็ และ
ได้ ทาํ ลายบรรดาเจ้ านายของ
ประชาชนจากหมู่ประชาชน และ
ส่ งของที� ริ บได้ ทั7 งสิ7 นไปยั ง
กษัตริย์แห่งดามัสกัส
24 แม้ว่ากองทัพคนซีเรียมาแต่
น้อยคน พระเยโฮวาห์ทรงมอบ
กองทัพใหญ่ ไว้ ในมื อของเขา
เพราะเขาทั7 งหลายได้ทอดทิ7 ง
พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพ
บุรุษของเขา ดังนี7 แหละคนซีเรีย
ได้ทาํโทษโยอาช

โยอาชสิ* นพระชนม์
(N พกษ �N:�M-N�)

25 เมื� อ เขาทั7 งหลายจากพระ
องค์ไป (เขาละพระองค์ไว้บาด
เจบ็อย่างสาหัส) ข้าราชการของ
พระองค์ก็คิดร้ ายต่อพระองค์
เพราะโลหิตของบุตรชายเยโฮ-
ยาดาปุโรหิต และได้ประหาร
พระองค์เสียที� บนแท่นบรรทม

N พงศาวดาร N�

(�R) อพย ��:�N-��; วนฉ F:R; � พกษ ��:N� (�M) N พกษ �Q:��; N�:�S-�F
(NS) กดว ��:��; N พศด �F:N (N�) นหม M:NP; มธ N�:�F; กจ Q:FR (NN) ปฐก M:F
(N�) N พกษ �N:�Q; อสย Q:N (N�) ลนต NP:R, NF; พบญ NR:NF (NF) N พกษ �N:NS
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พระองค์ก็สิ7 นพระชนม์ และเขา
ทั7 งหลายฝั งพระศพไว้ ในนคร
ดาวิด แต่เขาทั7 งหลายมิได้ฝัง
พระศพไว้ในอุโมงค์ของบรรดา
กษัตริย์
26 คนเหล่านั7นที�คิดร้ายต่อพระ
องค์ คือศาบาดบุตรชายนาง
ชิเมอัทคนอัมโมน และเยโฮ-
ศาบาดบุตรชายนางชิมริทคน
โมอับ
27 เรื� องราวแห่งโอรสของพระ
องค์ และภาระหนักมากมายที�
ตกอยู่แก่พระองค์ และการ
ซ่อมแซมพระนิ เวศของพระเจ้า
ดูเถิด มีบันทึกไว้ในหนังสือ
เรื�องราวของกษัตริย์ และอามา-
ซิยาห์ โอรสของพระองค์ครอบ
ครองแทนพระองค์

อามาซิยาหค์รอบครอง
เหนือยูดาห์

(N พกษ ��:�-N)

25
เมื� ออามาซิ ยาห์ เ ริ� ม
ครอบครองนั7 นมีพระ

ชนมายุยี�สิบห้าพรรษา และพระ
องค์ทรงครอบครองในเยรูซา-
เล็มยี� สิบเก้าปี พระมารดาของ
พระองค์ทรงพระนามว่า เยโฮ-
อัดดาน ชาวเยรูซาเลม็
2และพระองค์ทรงกระทาํสิ� งที�
ถูกต้องในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห์ แต่มิใช่ด้วยพระทัยที�
เพียบพร้อม

3และอยู่มาพอราชอาณาจักรอยู่
ในพระหัตถ์ของพระองค์อย่าง
มั�นคงแล้ว พระองค์ทรงประหาร
ชีวิตข้าราชการของพระองค์ ผู้
ที�ฆ่าพระราชบิดาของพระองค์
4แต่พระองค์มิได้ทรงประหาร
ชีวิตลูกหลานของเขา แต่ได้ทรง
กระทาํ ตามที� มี บั นทึ ก ไ ว้ ใน
หนังสือพระราชบัญญัติของโม-
เสส ที�พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาไว้
นั7 นว่า "อย่าให้บิดาต้องรับโทษ
ถึงตายแทนบุตรของตน หรือให้
บุตรต้องรับโทษถึงตายแทนบิดา
ของตน ให้ทุกคนรับโทษถึงตาย
เนื�องด้วยบาปของคนนั7นเอง"

ยูดาหบุ์กรุกเอโดม
5แล้วอามาซิยาห์ได้ประชุมพวก
ยูดาห์ และให้เขาอยู่ภายใต้ผู้
บังคับกองพันและผู้ บังคับกอง
ร้อยตามเรือนบรรพบุรุษของเขา
คือยูดาห์และเบนยามินทั7 งสิ7 น
พระองค์ได้ทรงนับคนที�มีอายุยี�
สิบปีขึ7 นไปและทรงเห็นว่ามีชาย
ฉกรรจ์สามแสนคน สามารถเข้า
ทาํสงคราม สามารถถือหอกและ
โล่
6นอกจากนั7 นพระองค์ทรงจ้าง
ทแกล้วทหารจากอิสราเอลหนึ� ง
แสนคนเป็นเงิ นหนึ� งร้ อยตะ-
ลันต์
7แต่คนของพระเจ้าคนหนึ� งมา
เฝ้าพระองค์ทูลว่า "โอ ข้าแต่

N พงศาวดาร N�, NF

(NQ) N พกษ �N:�R, N� (�) N พกษ ��:�-P (N) N พกษ ��:�; N พศด NF:��
(�) N พกษ ��:F; N พศด N�:NF (�) พบญ N�:�P; N พกษ ��:P; ยรม ��:�S
(F) กดว �:� (Q) N พศด ��:N
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กษัตริย์ ขออย่าให้กองทัพอิส-
ราเอลไปกับพระองค์ เพราะพระ
เยโฮวาห์ มิ ได้ ทรงสถิ ตอยู่ กั บ
อิสราเอล คือกับคนเอฟราอิม
เหล่านี7 ทั7งสิ7 น
8แต่ ถ้ าพระองค์คาดหมายว่ า
โดยวิธีนี7  พระองค์จะเข้มแขง็พอ
ที�จะเข้าสงคราม พระเจ้าจะทรง
เหวี� ยงพระองค์ลงต่อหน้าศัตรู
เพราะว่าพระเจ้าทรงฤทธิC ที� จะ
ช่วยไว้หรือทิ7 งไปได้"
9และอามาซิยาห์ตรัสกับคนของ
พระเจ้าว่า "แต่เราจะกระทาํ
ประการใดเรื� องเงิ นหนึ� งร้ อย
ตะลันต์ซึ� งเราได้ให้แก่กองทัพ
อิสราเอลไปแล้วนั7 น" แล้วคน
ของพระเจ้าทูลตอบว่า "พระเย-
โฮวาห์ทรงสามารถที�จะประทาน
แก่พระองค์ยิ�งกว่านี7 อีกมาก"
10 และอามาซิ ยาห์ ก็ทรงปลด
ปล่อยกองทัพซึ� งมายังพระองค์
จากเอฟราอิมให้กลับไปบ้านอีก
เขาทั7 งหลายจึงโกรธยูดาห์ยิ�งนัก
และได้กลับบ้านด้วยความโกรธ
อย่างรุนแรง
11 แต่อามาซิยาห์ทรงกล้าแข็ง
ขึ7 น และทรงนาํพลของพระองค์
ออกไปยังหุบเขาเกลือและโจม
ตีคนเสอีร์หนึ�งหมื�นคน
12 คนยู ดาห์ จั บเป็ นได้ หนึ� ง
หมื�นคน และพาเขาไปที�ยอดหิน
และทิ7 งเขาทั7 งหลายลงมาจาก

ยอดหินนั7 น เขาก็ตกมาแหลก
เป็นชิ7 นๆ
13 แต่คนของกองทัพซึ� งอามา-
ซิยาห์ทรงปลดให้กลับไป และ
ไม่ให้เขาไปรบด้วยนั7น เขาตลบ
เข้าโจมตีหัวเมืองของยูดาห์ ตั7 ง
แต่สะมาเรียถึงเบธโฮโรน และ
ฆ่าประชาชนเสียสามพันคนและ
ริบข้าวของไปเป็นอันมาก
14 และอยู่ มาเมื� ออามาซิยาห์
เสด็จกลับจากการฆ่าฟันคนเอ-
โดม   พระองค์ทรงนาํรูปเคา-
รพของคนชาวเสอีร์มาตั7 งไว้เป็น
พระของพระองค์ และกราบ
นมัสการพระเหล่านั7 น ทรงเผา
เครื�องหอมถวาย
15 เพราะฉะนั7 น พระเยโฮวาห์
ทรงกริ7 วต่ออามาซิยาห์ และทรง
ใช้ผู้พยากรณ์คนหนึ�งไปหา ทูล
พระองค์ว่า "ทาํไมเจ้าจึงแสวง
หาพระของชนชาติหนึ� ง ซึ� งไม่
สามารถช่วยชนชาติของตนเอง
ให้พ้นจากมือของเจ้าได้"
16 อยู่มาขณะที� เขากาํลังทูลอยู่
กษัตริย์ตรัสกับเขาว่า "เราได้
แต่งตั7 งเจ้าให้เป็นที�ปรึกษาของ
กษัตริย์หรือ หยุด ทาํไมเจ้าจะ
ต้องตายเล่า" ผู้พยากรณ์นั7 นจึง
หยุด แต่ทูลว่า "ข้าพระองค์
ทราบว่าพระเจ้าทรงตั7 งพระทัย
จะทาํลายพระองค์ เพราะพระ
องค์ทรงกระทาํเช่นนี7  และมิได้

N พงศาวดาร NF

(R) N พศด ��:��; NS:P (M) พบญ R:�R; สภษ �S:NN
(��) N พกษ ��:Q (��) อพย NS:�, F; N พศด NR:N�
(�F) N พศด NF:��; สดด MP:F (�P) � ซมอ N:NF

 14_2chr.pub 
 page 53

 Saturday, February 27, 2016 22:27 



หน้า 974

ทรงฟั งคาํ ปรึ กษาของข้ าพระ
องค์"

สงครามระหว่าง
ยูดาหก์บั
อิสราเอล

(N พกษ ��:R-��)
17 แล้วอามาซิยาห์กษัตริย์แห่ง
ยูดาห์ได้ทรงรับคาํปรึกษา และ
ทรงใช้ให้ไปเฝ้าโยอาชโอรสของ
เยโฮอาหาส โอรสของเยฮู
กษัตริย์ของอิสราเอลทูลว่า "มา
เถิด ให้เราทั7งสองมาเผชิญหน้า
กัน"
18 และโยอาชกษัตริย์แห่งอิส-
ราเอลทรงใช้ ไปยังอามาซิยาห์
กษัตริย์แห่งยูดาห์ว่า "ต้นผัก
หนามบนเลบานอนส่งข่าวให้หา
ต้นสนสีดาร์บนเลบานอนว่า `จง
ยกบุตรสาวของเจ้าให้เป็นภรร-
ยาบุตรชายของเรา' และสัตว์ป่า
ทุ่งตัวหนึ�งแห่งเลบานอนผ่านมา
และยํ�าต้นผักหนามลงเสีย
19 ท่านว่า `ดูซิ ข้าพเจ้าได้โจมตี
เอโดม' และจิตใจของท่านก็
ผยองขึ7 นในความโอ้อวด แต่จง
อยู่กับบ้านเถิด เพราะไฉนท่าน
จึงเร้าใจตนเองให้ต่อสู้ และรับ
อันตราย อันจะให้ท่านล้มลง ทั7ง
ท่านและยูดาห์กับท่าน"
20 แต่อามาซิยาห์หาทรงฟังไม่
เพราะเป็นมาจากพระเจ้า เพื� อ
ว่ าพระองค์จะทรงมอบเขาทั7 ง

หลายไว้ในมือของศัตรูของเขา
เพราะเขาทั7 งหลายได้ เสาะหา
พระแห่งเอโดม
21 โยอาชกษัตริย์แห่งอิสราเอล
จึงเสดจ็ขึ7 นไป พระองค์และอา-
มาซิยาห์กษัตริ ย์แห่งยูดาห์ ได้
เผชิญหน้ากันที� เบธเชเมช ซึ� ง
เป็นของยูดาห์
22 และยูดาห์ก็พ่ายแพ้อิสรา-
เอล และทุกคนก็หนีกลับไป
เตน็ท์ของตน
23 โยอาชกษัตริย์แห่งอิสราเอล
ทรงจับอามาซิยาห์กษัตริย์แห่ง
ยูดาห์โอรสของโยอาช โอรสของ
เยโฮอาหาสที�เบธเชเมช และนาํ
พระองค์มายังเยรูซาเล็ม และ
ทรงพังกาํแพงเยรูซาเล็มลงสี� -
ร้อยศอก ตั7 งแต่ประตูเอฟราอิม
ถึงประตูมุม
24 และพระองค์ทรงริบทองคาํ
และเงินทั7 งหมด และเครื�องใช้
ทั7 งสิ7 นซึ� งพบในพระนิ เวศของ
พระเจ้า ในความอารักขาของ
โอเบดเอโดม ทั7งคลังทรัพย์ของ
สาํนักพระราชวัง พร้อมกับคน
ประกันด้วย และพระองค์เสด็จ
กลับไปยังสะมาเรีย
25 อามาซิยาห์ โอรสของโยอาช
กษัตริย์แห่งยูดาห์ทรงพระชนม์
อยู่สิบห้าปี หลังจากสวรรคต
ของโยอาช โอรสของเยโฮอาหาส
กษัตริย์แห่งอิสราเอล

N พงศาวดาร NF

(�Q) N พกษ ��:R-�� (�M) N พศด NP:�P; �N:NF; สภษ �P:�R
(NS) � พกษ �N:�F; N พศด NN:Q; NF:�� (N�) ยชว �M:�R
(N�) N พศด N�:�Q; NN:�, P (N�) � พศด NP:�F (NF) N พกษ ��:�Q-NN
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การสิ* นพระชนม์
ของอามาซิยาห์

(N พกษ ��:�Q-NS)
26 ส่วนพระราชกิจนอกนั7 นของ
อามาซิยาห์ ตั7 งแต่ต้นจนปลาย
ดูเถิด มิได้บันทึกไว้ในหนังสือ
ของกษัตริย์แห่งยูดาห์และอิส-
ราเอลหรือ
27 นับแต่เวลาเมื� ออามาซิยาห์
ทรงหันไปจากการติดตามพระ
เยโฮวาห์ เขาทั7งหลายกคิ็ดกบฏ
ต่อพระองค์ในเยรูซาเล็ม และ
พระองค์ทรงหนีไปที�ลาคีช แต่
เขาใช้ ไปตามพระองค์ที� ลาคีช
และประหารพระองค์เสียที�นั�น
28 และเขาทั7 งหลายนาํพระศพ
ใส่หลังม้ากลับมา และฝังไว้กับ
บรรพบุรุษของพระองค์ในเมือง
แห่งยูดาห์

อุสซียาหเ์ป็นกษตัริย์
แทนอามาซิยาห์
(N พกษ ��:N�)

26
ประชาชนทั7 งสิ7 นแห่ ง
ยูดาห์ จึ งตั7 งอุ สซียาห์

ผู้ซึ� งมีพระชนมายุสิบหกพรรษา
ให้เป็นกษัตริย์แทนอามาซิยาห์
ราชบิดาของพระองค์
2พระองค์ทรงสร้างเมืองเอโลท
และให้กลับขึ7 นแก่ยูดาห์ หลัง
จากที�กษัตริย์ทรงล่วงหลับไปอยู่
กับบรรพบุรุษของพระองค์
3 เมื� ออุสซี ยาห์ทรงเริ� มครอบ

ครองนั7 นมีพระชนมายุสิ บหก
พรรษาและพระองค์ทรงครอบ
ครองในกรุ งเยรูซาเล็มห้ าสิ บ
สองปี พระมารดาของพระองค์
ทรงพระนามว่า เยโคลียาห์ ชาว
เยรูซาเลม็
4และพระองค์ทรงกระทาํสิ� งที�
ถูกต้องในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห์ ตามที�อามาซิยาห์
ราชบิ ดาของพระองค์ ได้ ทรง
กระทาํทุกประการ
5และพระองค์ทรงแสวงหาพระ
เจ้าในสมัยของเศคาริยาห์ ผู้เข้า
ใจในนิมิตต่างๆจากพระเจ้าและ
ตราบใดที�พระองค์แสวงหาพระ
เยโฮวาห์ พระเจ้าทรงกระทาํให้
พระองค์เจริญ

อุสซียาหร์บัพระพรทั*งดา้น
สงครามและพระราชกิจ

6พระองค์ เสด็จออกไปทาํสง-
ครามต่อสู้ กับคนฟีลิสเตีย และ
พังกาํแพงเมืองกัท และกาํแพง
เมืองยับเนห์ และกาํแพงเมือง
อัชโดด และพระองค์ทรงสร้าง
หัวเมืองในเขตแดนอัชโดด และ
ที�อื�นๆอีกท่ามกลางคนฟีลิสเตีย
7พระเจ้าทรงช่ วยพระองค์ ใน
การต่อสู้ คนฟีลิสเตีย และต่อสู้
คนอาระเบียซึ� งอาศัยอยู่ในกูร์-
บาอัล และต่อสู้ กับคนเมอูนิม
8ชนอัมโมนได้ถวายบรรณาการ
แก่อุสซียาห์ และพระนามของ

N พงศาวดาร NF, NP

(�) N พกษ ��:N�-NN; �F:� (�) N พศด N�:N
(F) ปฐก ��:�F; N พศด �F:N; NS:NS; N�:N; ��:N�; ดนล �:�Q; �S:�
(P) อสย ��:NM (Q) N พศด N�:�P (R) N ซมอ R:N; N พศด �Q:��
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พระองค์กแ็ผ่แพร่ออกไปถึงเขต
แดนอียิปต์ เพราะพระองค์ทรง
เข้มแขง็ขึ7 นยิ�งนัก
9 ยิ� งกว่านั7 นอีก อุสซียาห์ทรง
สร้างป้อมในเยรูซาเล็มที� ประตู
มุม ที�ประตูหุบเขาและที� หัว
เลี7 ยว และป้องกันไว้แขง็แรง
10 และพระองค์ทรงสร้างป้อม
ในถิ�นทุรกันดาร ทรงขุดบ่อนํ7า
หลายแห่ง เพราะพระองค์ทรงมี
ฝูงสัตว์ใหญ่โต ทั7งในหุบเขาและ
ในที�ราบ และทรงมีชาวนาและ
คนแต่งต้นองุ่นในเนินเขา และ
ในคารเมล เพราะพระองค์ทรง
รักเกษตรกรรม
11 ยิ� งกว่านั7 นอีกอุสซียาห์ทรงมี
กองทหาร ซึ�งออกไปทาํศึกเป็น
กองๆตามจาํนวนที� เยอีเอลราช
เลขาได้ รวบรวมไว้ ด้วยกันกับ
มาอาเสอาห์ เ จ้ าหน้ าที� ภาย
ใต้การควบคุมของฮานั นยาห์
ผู้ บั งคั บกองพลคนหนึ� งของ
กษัตริย์
12 จาํนวนประมุ ขของบรรพ-
บุ รุษทั7 งหมดแห่ งพวกทแกล้ว
ทหารคือ สองพันหกร้อยคน
13 ใต้บังคับบัญชาของคนเหล่า
นี7  มีกองทัพพลสามแสนเจด็พัน
ห้าร้อยคน ผู้ทาํสงครามได้ด้วย
กาํลังมาก เพื� อช่วยกษัตริย์ให้
ต่อสู้ กับศัตรู
14 และอุสซียาห์ทรงเตรียมโล่

หอก หมวกเหลก็ เสื7 อเกราะ ธนู
และก้อนหินสาํหรับสลิงไว้สาํ-
หรับกองทัพ
15 ในเยรูซาเล็มพระองค์ทรง
กระทาํเครื� องกลไกโดยคนช่าง
ประดิษฐ์ทาํขึ7 น ไว้บนป้อมและ
ตามมุม เพื� อยิงลูกธนูและโยน
ก้อนหินใหญ่ๆ และพระนาม
ของพระองค์กล็ือไปไกล เพราะ
พระองค์ทรงรับความช่วยเหลือ
อย่างมหัศจรรย์จนพระองค์เข้ม
แขง็

อุสซียาหท์รงกระทําหนา้ที�
ของปุโรหิตแลว้ถูกลงโทษ.

16 แต่เมื� อพระองค์ทรงแข็งแรง
แล้ว พระองค์ก็มีพระทัยผยอง
ขึ7 นจึงทรงกระทาํความเสียหาย
เพราะพระองค์ละเมิดต่อพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์
และเข้าไปในพระวิหารของพระ
เยโฮวาห์เพื� อเผาเครื�องหอมบน
แท่นเครื�องหอม
17 แต่อาซาริยาห์ปุโรหิตได้เข้า
ไปติดตามพระองค์พร้อมกับปุ-
โรหิตของพระเยโฮวาห์แปดสิบ
คนผู้ซึ�งเก่งกล้า
18 และเขาทั7 งหลายได้ขัดขวาง
กษัตริ ย์ อุ สซี ยาห์ และทู ลพระ
องค์ว่า "ข้าแต่อุสซียาห์ มิ
ใช่หน้าที� ของพระองค์ที� จะเผา
เครื� องหอมถวายแด่พระเยโฮ-
วาห์ แต่เป็นหน้าที� ของปุโรหิต

N พงศาวดาร NP

(M) N พกษ ��:��; N พศด NF:N�; นหม �:��, �M, �N; ศคย ��:�S (�F) อพย �M:�, R
(�P) พบญ R:��; �N:�F; � พกษ ��:�-�; N พกษ �P:�N-��; N พศด NF:�M
(�Q) � พศด P:�S (�R) อพย �S:Q-R; กดว �:�S; �P:�M-�S; �R:Q; ฮบ Q:��
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ลูกหลานของอาโรน ผู้ซึ� งชาํระ
ไว้ให้บริสุทธิC เพื�อเผาเครื�องหอม
ขอเชิญพระองค์ เสด็จออกไป
จากสถานบริสุทธิC นี7  เพราะพระ
องค์ได้ทรงล่วงเกิน และพระ
องค์จะไม่ได้รับเกียรติอันใดจาก
พระเยโฮวาห์พระเจ้าเลย"
19 แล้วอุสซียาห์ทรงกริ7 ว พระ
องค์มีกระถางไฟอยู่ในพระหัตถ์
จะทรงเผาเครื� องหอม และ
เมื� อพระองค์ทรงกริ7 วต่ อพวก
ปุโรหิต โรคเรื7 อนกเ็กิดขึ7 นมาที�
พระนลาฏต่อหน้าปุโรหิตในพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห์ข้างแท่น
เผาเครื�องหอม
20 และอาซาริยาห์ปุโรหิตใหญ่
และบรรดาปุโรหิตทั7 งปวงมองดู
พระองค์ และดูเถิด พระองค์
ทรงเป็นโรคเรื7 อนที� พระนลาฏ
และเขาทั7 งหลายก็ผลักพระองค์
ออกไปจากที�นั� น และพระองค์
เองกท็รงรีบเสดจ็ออกไป เพราะ
ว่าพระเยโฮวาห์ทรงลงโทษพระ
องค์แล้ว
21 และกษัตริ ย์อุสซียาห์ก็ทรง
เป็นโรคเรื7 อนจนวันสิ7 นพระชนม์
และเพราะเป็นโรคเรื7 อนก็ทรง
ประทับในวังต่างหาก เพราะ
พระองค์ทรงถูกตัดขาดจากพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห์ และโย-
ธามโอรสของพระองค์ เป็นผู้ ดู
แลราชสาํนักปกครองประชาชน

แห่งแผ่นดินนั7น
การสิ* นพระชนมข์องอุสซียาห์

โยธามครอบครอง
แทนพระองค์

(N พกษ �F:�N)
22 ส่วนพระราชกิจนอกนั7 นของ
อุสซียาห์ ตั7 งแต่ต้นจนปลาย
อิสยาห์ผู้พยากรณ์ บุตรชาย
อามอส ได้บันทึกไว้
23 และอุสซียาห์ก็ทรงล่วงหลับ
ไปอยู่ กั บบรรพบุ รุ ษของพระ
องค์ และเขาก็ฝังพระศพไว้กับ
บรรพบุรุษของพระองค์ในนาที�
ฝังศพอันเป็นของกษัตริย์เพราะ
เขาทั7 งหลายว่า "พระองค์ทรง
เป็นโรคเรื7 อน" และโยธามโอรส
ของพระองค์ก็ครอบครองแทน
พระองค์

โยธามทรงครอบครอง
เหนือยูดาห์

(N พกษ �F:�N-�R)

27
เมื� อ โยธามทรง เ ริ� ม
ครอบครองนั7 นมีพระ

ชนมายุยี�สิบห้าพรรษา และพระ
องค์ทรงครอบครองในเยรูซา-
เล็มสิบหกปี พระมารดาของ
พระองค์มีพระนามว่า เยรูชาห์
บุตรสาวของศาโดก
2และพระองค์ทรงกระทาํสิ� งที�
ถูกต้องในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห์ ตามซึ� งอุสซียาห์ราช
บิดาของพระองค์ได้ทรงกระทาํ

N พงศาวดาร NP, NQ

(�M) ลนต ��:�N; กดว �N:�S; N พกษ F:NF-NQ (NS) อสธ P:�N
(N�) ลนต ��:�P; กดว F:N; N พกษ �F:F (NN) N พกษ NS:�; N พศด �N:NS; อสย �:�
(N�) N พกษ �F:Q; N พศด N�:NS (�) N พกษ �F:F, �N-�F (N) N พกษ �F:�F
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ทุกประการ เว้นแต่พระองค์มิได้
เข้าไปในพระวิหารของพระเย-
โฮวาห์ แต่ประชาชนยังประพฤติ
อย่างเลวทราม
3 พระองค์ ทรงสร้ างประตูบน
ของพระนิเวศแห่งพระเยโฮวาห์
และทรงกระทาํการก่อสร้างมาก
ที�กาํแพงตาํบลโอเฟล
4 ยิ� งกว่ านั7 นอี กพระองค์ ทรง
สร้ างหั วเมื องในถิ� นเทือกเขา
แห่งยูดาห์ และสร้างป้อมกับหอ
คอยตามป่าไม้
5 และพระอง ค์ ทรงสู้ รบกั บ
กษัตริย์คนอัมโมนและทรงชนะ
และในปีนั7 นคนอัมโมนได้ถวาย
เงินแด่พระองค์หนึ�งร้อยตะลันต์
และข้าวสาลีหนึ� งหมื� นโคระกับ
ข้าวบาร์เลย์หนึ� งหมื�น คนอัม-
โมนได้ถวายเท่ ากันในปีที� สอง
และในปีที�สาม
6 โยธามจึงทรงมีกาํลั งมากขึ7 น
เพราะพระองค์ทรงตระเตรียม
ทางทั7 งหลายของพระองค์ ต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของพระองค์
7 ส่วนพระราชกิ จนอกนั7 นของ
โยธาม และการสงครามทั7 งสิ7 น
ของพระองค์ และพระราชวัตร
ของพระองค์ ดูเถิด มีบันทึกไว้
ในหนังสือของกษัตริย์แห่งอิส-
ราเอลและยูดาห์
8 เมื� อพระองค์ทรงเริ� มครอบ

ครองมี พระชนมายุ ยี� สิ บห้ า
พรรษาและพระองค์ทรงครอบ
ครองในเยรูซาเลม็สิบหกปี
9และโยธามล่วงหลับไปอยู่กับ
บรรพบุรุษของพระองค์ และเขา
ฝังพระศพไว้ในนครดาวิด และ
อาหัสโอรสของพระองค์ครอบ
ครองแทนพระองค์
อาหสัครอบครองเหนือยูดาห์

(N พกษ �P:�)

28
เมื� ออ า หั สทรง เ ริ� ม
ครองราชย์ มี พระชน

มายุยี� สิบพรรษา และพระองค์
ทรงครองราชย์ในเยรูซาเล็มสิบ
หกปี แต่พระองค์มิได้ทรงกระ-
ทาํสิ� งที� ถูกต้องในสายพระเนตร
ของพระเยโฮวาห์ อย่างกับดาวิด
บรรพบุรุษของพระองค์
2 แต่ ทรงดาํ เนิ นตามทางของ
กษัตริย์แห่งอิสราเอล พระองค์
ถึ งกับทรงสร้างรูปเคารพหล่อ
สาํหรับพระบาอัล
3 ยิ� งกว่ านั7 นพระองค์ทรงเผา
เครื� องหอมในหุบเขาบุตรชาย
ของฮินโนม และทรงเผาโอรส
ทั7งหลายของพระองค์ในไฟ ตาม
การกระทาํอันน่าสะอิดสะเอียน
ของประชาชาติ ซึ�งพระเยโฮวาห์
ทรงขั บไล่ ออกไปให้ พ้ นหน้ า
ประชาชนอิสราเอล
4 พระองค์ ทรงถวายสั ตวบู ชา
และทรงเผาเครื� องหอมที� ปูช-

N พงศาวดาร NQ, NR

(�) N พศด ��:��; นหม �:NP (F) N พศด NP:R (P) N พศด NP:F
(M) N พกษ �F:�R; อสย �:�; มคา �:�; ฮซย �:� (�) N พกษ �P:N-�, �S-��
(N) อพย ��:�Q; ลนต �M:�; วนฉ N:�� (�) ลนต �R:N�; ยชว �F:R; N พกษ �P:�
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นียสถานสูง และบนเนินเขาและ
ใต้ต้นไม้เขียวสดทุกต้น

อาหสักบัเปคาหสู์ร้บกนั
(N พกษ �P:F-P)

5เพราะฉะนั7นพระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของพระองค์จึงทรงมอบพระ
องค์ไว้ในพระหัตถ์ของกษัตริย์
แห่ งซี เรี ยผู้ ทรงชนะพระองค์
และจับประชาชนของพระองค์
เป็นเชลยจาํนวนมากนาํมายั ง
ดามัสกัส และพระองค์ทรงถูก
มอบไว้ในพระหัตถ์ของกษัตริย์
แห่งอิสราเอล ผู้ชนะพระองค์
ด้วยการฆ่าฟันอย่างใหญ่หลวง
6เพราะว่าเปคาห์บุตรชายเรมา-
ลิ ยาห์ ได้ ฆ่ าเสี ยหนึ� งแสนสอง
หมื�นคนในยูดาห์ในวันเดียว ทั7ง
สิ7 นเป็นทหารกล้าแขง็ เพราะเขา
ทั7งหลายได้ทอดทิ7 งพระเยโฮวาห์
พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเขา
ทั7งหลาย
7 และศิ ครี ทแกล้ วทหารของ
เอฟราอิมได้สังหารมาอาเสอาห์
โอรสของกษัตริย์ และอัสรีคัม
อธิ บดี กรมวั งและเอลคานาห์
อุปราช
8คนอิสราเอลได้จับญาติพี� น้อง
ของตนเป็นเชลยสองแสนคน มี
ผู้หญิง บุตรชาย และบุตรสาว
และได้ ริบของเป็ นอั นมากมา
จากเขานาํมายังสะมาเรีย
9แต่ผู้พยากรณ์คนหนึ� งของพระ

เยโฮวาห์อยู่ ที� นั� นชื� อว่าโอเดด
ท่านออกไปพบกองทัพซึ� งมายัง
สะมาเรีย และพูดกับเขาทั7 ง
หลายว่า "ดูเถิด เพราะพระเย-
โฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุ รุษ
ของท่ านทั7 งหลายทรงกริ7 วต่ อ
ยูดาห์ พระองค์ทรงมอบเขาทั7 ง
หลายไว้ในมือของท่าน แต่ท่าน
ทั7 งหลายได้สั งหารเขาเสียด้วย
ความเกรี7 ยวกราดซึ� งขึ7 นไปถึ ง
สวรรค์
10 และบัดนี7 ท่านทั7 งหลายเจต-
นาจะข่มขี� ประชาชนแห่งยูดาห์
และเยรูซาเล็มให้ เป็นทาสชาย
และทาสหญิงของท่าน ตัวท่าน
เองไม่มี บาปต่อพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านหรือ
11 บัดนี7 ขอฟังข้าพเจ้า และขอ
ส่งเชลยซึ�งท่านได้นาํมาจากญาติ
พี�น้องของท่านกลับไป เพราะว่า
พระพิโรธอันแรงกล้าของพระ
เยโฮวาห์อยู่เหนือท่านทั7งหลาย"
12 บางคนในหัวหน้าคนเอฟ-
ราอิมคือ อาซาริยาห์บุตรชาย
โยฮานัน เบเรคิยาห์บุตรชาย
เมซิลเลโมท เยฮิสคียาห์บุตร
ชายชัลลูมและอามาสาบุตรชาย
หัดลัย ได้ยืนขึ7 นขัดขวางบรรดา
ผู้ที�กลับมาจากสงคราม
13 พูดกับเขาทั7 งหลายว่า "เจ้า
อย่านาํเชลยเข้ามาที�นี�  เพราะ
เจ้ามุ่งหมายที� จะนาํโทษบาปมา

N พงศาวดาร NR

(F) N พกษ �P:F-P; N พศด N�:N�; อสย Q:�, �Q (P) N พกษ �F:NQ; N พศด NM:R
(R) พบญ NR:NF, ��; N พศด ��:� (M) N พศด NF:�F; อสร M:P; สดด PM:NP
(�S) ลนต NF:�M, �N-��, �P (��) สดด QR:�M; ยก N:��
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เหนือเราต่อพระเยโฮวาห์ เพิ�ม
เข้ ากั บบาปและการละเมิ ดใน
ปัจจุบันของเรา เพราะว่าการ
ละเมิดของเรากใ็หญ่โตอยู่ พระ
พิโรธอันแรงกล้าต่ออิสราเอลมี
อยู่แล้ว"
14 เพราะฉะนั7 น ผู้ถืออาวุธจึง
ทิ7 งเชลยและของที� ริบมาต่อหน้า
เจ้านายและชุมนุมชนทั7งปวง
15 และผู้ ชายซึ� งถูกระบุชื� อนั7 น
ได้ลุกขึ7 นเอาเสื7 อผ้าอันเป็นของ
ที� ริบมาให้แก่คนที� เปลือยกาย
อยู่ในพวกเชลยและเขาก็นุ่ งห่ม
ให้เขาไว้ และให้รองเท้า และจัด
หาอาหารและเครื�องดื�มให้ และ
ชโลมเขา และนาํคนที�อ่อนเปลี7 ย
ในพวกเขาขึ7 นลา นาํเขากลับมา
ยังญาติพี� น้องของเขาที� เมืองเย-
รีโค คือเมืองต้นอินทผลัม และ
เขาทั7 งหลายก็กลับไปยังสะมา-
เรีย

คนเอโดมกบัคนฟีลิสเตีย
บุกรุกยูดาห์

16 ครั7 งนั7 นกษัตริย์อาหัสทรงใช้
ให้ ไปหากษัตริ ย์แห่งอัสซี เรี ย
เพื�อขอความช่วยเหลือ
17 เพราะคนเอโดมได้บุกรุกเข้า
มาอีก และโจมตียูดาห์ และจับ
ไปเป็นเชลยบ้าง
18 และคนฟีลิสเตียได้เข้าปล้น
หัวเมืองในหุบเขาและที�ภาคใต้
ของยูดาห์ และได้ยึดเมืองเบธ-

เชเมช อัยยาโลน เกเดโรท และ
โสโคกับชนบท ทิมนาห์กับชน
บท และทั7งกิมโซกับชนบท และ
เขากต็ั7 งอยู่ที�นั�น
19 เพราะพระเยโฮวาห์ ทรง
กระทาํให้ ยูดาห์ต้อยตํ�า ลงด้วย
เหตุอาหัสกษัตริย์แห่งอิสราเอล
เพราะอาหัสทรงกระทาํให้ยูดาห์
เปลือยเปล่าไปแล้วและได้ละ-
เมิดต่อพระเยโฮวาห์อย่างร้าย
แรง
20 ฉะนั7 น ทิกลัทปิเลเสอร์
กษัตริย์แห่งอัสซีเรียจึงยกขึ7 นมา
ต่อสู้ กับพระองค์ และกระทาํให้
พระองค์ทุกข์พระทัยแทนที� จะ
สนับสนุนพระองค์ให้เข้มแขง็
21 เพราะอาหัสทรงเอาของส่วน
หนึ� งจากพระนิเวศของพระเย-
โฮวาห์ และจากราชสาํนัก และ
จากเจ้านายถวายเป็นบรรณาการ
แด่กษัตริย์ของอัสซีเรีย แต่หา
เป็นประโยชน์แก่พระองค์ไม่
22 ในคราวทุกข์ยากนั7 น พระ
องค์ยิ� งละเมิดต่อพระเยโฮวาห์
คือกษัตริย์อาหัสองค์เดียวกันนี7
แหละ
23 เพราะพระองค์ ทรงถวาย
สัตวบูชาแก่พระของเมืองดา-
มัสกัสซึ� งได้ให้พระองค์พ่ายแพ้
และตรัสว่า "เพราะว่าพระแห่ง
กษัตริย์ของซีเรียได้ช่วยเขาทั7 ง
หลาย เราจึงจะถวายสัตวบูชาแก่

N พงศาวดาร NR

(�F) พบญ ��:�; วนฉ �:�P; � พกษ P:NN; N พศด NR:�N; สภษ NF:N�-NN; ลก P:NQ
(�P) N พกษ �P:Q (�Q) N พศด N�:�S; อบด �S-�� (�R) N พศด N�:�P; อสค �P:NQ
(�M) อพย �N:NF; N พกษ �P:N (NS) N พกษ �F:NM; �P:Q-M (N�) N พศด NF:��
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พระเหล่านั7นเพื�อจะช่วยเรา" แต่
พระเหล่านั7 นเป็นเครื� องทาํลาย
พระองค์ และทั7 งอิสราเอลทั7 ง
ปวงด้วย
24 แล ะอ า หั สทร ง รวบรวม
เครื�องใช้ของพระนิเวศแห่งพระ
เจ้า และตัดเครื�องใช้แห่งพระ
นิเวศของพระเจ้าเป็นชิ7 นๆ และ
พระองค์ทรงปิดประตูพระนิเวศ
ของพระเยโฮวาห์ และพระองค์
ทรงสร้างแท่นบูชาสาํหรับพระ
องค์ทุกมุมเมืองเยรูซาเลม็
25 พระองค์ทรงสร้ างปูชนี ย-
สถานสู งในหัวเมืองของยูดาห์
ทุกหัวเมืองเพื�อเผาเครื�องหอม
ถวายพระอื�น กระทาํให้พระเย-
โฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุ รุษ
ของพระองค์ทรงพระพิโรธ

การสิ* นพระชนมข์องอาหสั
เฮเซคียาหค์รอบครอง

แทนพระองค์
(N พกษ �P:�M-NS)

26 ส่วนพระราชกิจนอกนั7 นของ
พระองค์ และพระราชวัตรของ
พระองค์ทั7 งสิ7 น ตั7 งแต่ต้นจน
ปลาย ดูเถิด เขาบันทึกไว้ใน
หนังสือของกษัตริย์แห่งยูดาห์
และอิสราเอล
27 และอาหัสก็ล่ วงหลับไปอยู่
กับบรรพบุรุษของพระองค์ เขา
กฝ็ังพระศพไว้ในกรุง คือในเย-
รูซาเล็ม แต่เขามิได้นาํพระศพ

ไปไว้ในอุโมงค์ของกษัตริย์แห่ง
อิสราเอล และเฮเซคียาห์โอรส
ของพระองค์ได้ครอบครองแทน
พระองค์

เฮเซคียาหท์รงครอบครอง
เหนือยูดาห์

(N พกษ �R:�)
(อสย �P-�M)

29
เมื� อเฮเซคียาห์มีพระ
ชนมายุยี� สิบห้าพรรษา

พระองค์ ทรงเ ริ� มครอบครอง
และพระองค์ทรงครอบครองใน
กรุงเยรูซาเล็มยี� สิบเก้าปี พระ
มารดาของพระองค์ ทรงพระ
นามว่า อาบียาห์ บุตรสาวของ
เศคาริยาห์
2และพระองค์ทรงกระทาํสิ� งที�
ถูกต้องในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห์ ตามซึ� งดาวิดบรรพ-
บุรุษของพระองค์ได้ทรงกระทาํ
ทุกประการ
3 ในปีแรกแห่งรัชกาลของพระ
องค์ในเดือนแรก พระองค์ทรง
เปิดประตูพระนิเวศของพระเย-
โฮวาห์ และได้ทรงทาํการซ่อม
แซมประตูนั7น
4พระองค์ทรงนาํปุโรหิตและคน
เลวีเข้ามาและทรงให้เขาชุมนุม
ที�ถนนด้านตะวันออก
5และตรัสกับเขาว่า "คนเลวีเอ๋ย
ขอฟังเรา จงชาํระตัวให้บริสุทธิC
และชาํระพระนิเวศของพระเย-

N พงศาวดาร NR, NM

(N�) N พศด NM:� (NP) N พกษ �P:�M-NS
(NQ) N พศด N�:NS; N�:NF; NR:NQ (�) N พกษ �R:�; N พศด NP:F; �N:NN
(�) N พศด NR:N�; NM:Q (F) � พศด �F:�N; N พศด NM:�F, ��; �F:P
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โฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุ รุษ
ของท่านให้บริสุทธิC  และขน
สิ� งสกปรกออกเสี ยจากสถาน
บริสุทธิC
6 เพราะบรรพบุ รุษของเราทั7 ง
หลายได้กระทาํการละเมิด และ
ได้ กระทาํ สิ� งที� ชั� วในสายพระ
เนตรพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
เรา เขาทั7 งหลายได้ทอดทิ7 งพระ
องค์ และหันหน้าของเขาเสีย
จากที�ประทับของพระเยโฮวาห์
และได้หันหลังให้
7 เขาปิดประตูมุขพระนิเวศด้วย
และได้ดับประทีปเสีย และมิได้
เผาเครื�องหอมหรือถวายเครื�อง
เผาบูชาในสถานบริสุทธิC แด่พระ
เจ้าแห่งอิสราเอล
8 เพราะฉะนั7 นพระพิ โรธของ
พระเยโฮวาห์จึงมาบนยูดาห์และ
เยรูซาเล็ม และพระองค์ทรง
กระทาํให้เขาเป็นสิ� งที� น่าหวาด
เสียว เป็นที�สยดสยอง และเป็น
ที� เย้ยหยันตามที�ท่านได้เห็นกับ
ตาของท่านแล้ว
9เพราะดูเถิด บิดาทั7งหลายของ
เราได้ล้มลงด้วยดาบ และบุตร
ชายบุตรสาวกับภรรยาของเราได้
เป็นเชลยเพราะเหตุนี7
10 บัดนี7 เรามี ใจประสงค์ที� จะ
กระทาํพันธสัญญากับพระเยโฮ-
วาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล เพื�อ
ว่าพระพิโรธอันแรงกล้าของพระ

องค์จะหันไปเสียจากเรา
11 บุตรชายทั7 งหลายของข้าพ-
เจ้าเอ๋ย อย่าเพิกเฉยเพราะพระ
เยโฮวาห์ได้ทรงเลือกท่านให้ยืน
อยู่ เฉพาะพระพักตร์ ของพระ
องค์ เพื�อปรนนิบัติพระองค์และ
เป็นผู้ ปรนนิ บั ติ ของพระองค์
และเผาเครื�องหอม"
12 แล้วคนเลวีกล็ุกขึ7 น คือมา-
ฮาทบุตรชายอามาสัย และโย-
เอลบุตรชายอาซาริยาห์ ผู้ เป็น
ลูกหลานของโคฮาท และลูก
หลานของเมรารี มีคีชบุตรชาย
อับดี และอาซาริยาห์บุตรชาย
เยฮาลเลเลล และของคนเกอร์-
โชน มีโยอาห์บุตรชายศิมมาห์
และเอเดนบุตรชายโยอาห์
13 และลูกหลานของเอลีซาฟาน
มีชิมรีและเยอีเอล และลูกหลาน
ของอาสาฟ มีเศคาริยาห์และ
มัทธานิยาห์
14 และลูกหลานของเฮมาน มี
เยฮีเอลและชิเมอี และลูกหลาน
ของเยดูธูน มีเชไมอาห์และอุส-
ซีเอล
15 เขาทั7 งหลายรวบรวมพี� น้อง
ของเขา และชาํระตนให้บริสุทธิC
และเข้าไปตามที� กษัตริย์ได้ทรง
บัญชา โดยพระวจนะของพระ
เยโฮวาห์ ให้ชาํระพระนิเวศของ
พระเยโฮวาห์ให้บริสุทธิC
16 ปุโรหิตได้เข้าไปในส่วนข้าง

N พงศาวดาร NM

(P) อสย �:�; ยรม N:NQ; อสค R:�P (Q) N พศด NR:N� (R) พบญ NR:�N; � พกษ M:R
(M) พบญ NR:NF; N พศด NR:F-R (�S) N พศด �F:�N; N�:�P (��) กดว �:P; R:��
(�N) กดว ��:�M-NS; N พศด ��:�� (�F) � พศด N�:NR (�P) N พศด �F:�P; �S:��
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ในของพระนิเวศของพระเยโฮ-
วาห์เพื�อชาํระให้บริสุทธิC  และเขา
นาํสิ� งสกปรกที� เขาพบในพระ
วิหารของพระเยโฮวาห์ออกมาที�
ลานพระนิเวศของพระเยโฮวาห์
และคนเลวีก็ขนเอาของนั7 นออก
ไปยังลาํธารขิดโรน
17 เขาเริ� มชาํระในวันแรกของ
เดือนแรก และในวันที�แปดของ
เดือนนั7 นเขามายังมุขของพระ
เยโฮวาห์ เขาชาํระพระนิเวศของ
พระเยโฮวาห์อยู่แปดวัน และใน
วันที�สิบหกของเดือนแรกกเ็สรจ็
18 แล้วเขาเข้าไปหากษัตริย์เฮ-
เซคียาห์และทูลว่า "ข้าพระองค์
ทั7 งหลายได้กระทาํความสะอาด
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์สิ7 น
เสรจ็แล้ว ทั7งแท่นเครื�องเผาบูชา
และเครื�องใช้ของแท่นนั7นทั7 งสิ7 น
และโต๊ะขนมปังหน้าพระพักตร์
และเครื�องใช้ของโต๊ะนั7นทั7งสิ7 น
19 เครื� องใช้ทั7 งสิ7 นซึ� งกษัตริย์
อาหัสคัดทิ7 งในรัชสมัยของพระ
องค์ เมื�อพระองค์ได้กระทาํการ
ละเมิด ข้าพระองค์ทั7 งหลายได้
เตรียมพร้อมและได้ชาํระแล้ว
และดูเถิด ของเหล่านั7 นก็อยู่
หน้าแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์"

เฮเซคียาหใ์หป้ระชาชน
นมสัการพระเจ้า
ในพระวิหารอีก

20 แล้วกษัตริย์เฮเซคียาห์ทรง

ลุกขึ7 นแต่เช้า และรวบรวมเจ้า
นายของกรุง และเสดจ็ขึ7 นไปยัง
พระนิเวศของพระเยโฮวาห์
21 และเขาได้ นาํ วั วผู้ เจ็ ดตั ว
แกะผู้ เจ็ดตัว ลูกแกะเจ็ดตัว
และแพะผู้เจด็ตัวเป็นเครื�องบูชา
ไถ่ บาปสาํหรั บราชอาณาจั กร
สถานบริสุทธิC และยูดาห์ และ
พระองค์ทรงบัญชาให้ลูกหลาน
ของอาโรน คือปุโรหิตให้ถวาย
ของเหล่านั7 นบนแท่นบูชาของ
พระเยโฮวาห์
22 เขาทั7 งหลายจึงฆ่าวัวผู้ และ
ปุ โรหิตก็ รั บเลื อดและพรมที�
แท่นบูชา และเขาทั7 งหลายฆ่า
แกะผู้ และเอาเลือดของมันพรม
แท่นบูชา และฆ่าลูกแกะ เอา
เลือดของมันพรมแท่นบูชา
23 แล้ วแพะ ผู้ สาํ ห รั บ เ ป็ น
เครื�องบูชาไถ่บาปนั7น เขานาํมา
ที�กษัตริย์และที�ประชุมชน และ
เขาทั7 งหลายก็เอามือของเขาวาง
บนแพะนั7น
24 และปุโรหิตกฆ่็าแพะเสียและ
เอาเลือดของมันทาํการคืนดีกัน
บนแท่นนั7นเพื�อทาํการลบมลทิน
บาปให้อิสราเอลทั7 งปวง เพราะ
กษัตริย์ทรงบัญชาว่า ให้ทาํ
เครื�องเผาบูชาและเครื�องบูชาไถ่
บาปสาํหรับอิสราเอลทั7งปวง
25 แล้วพระองค์ทรงให้คนเลวี
ประจาํอยู่ในพระนิเวศของพระ

N พงศาวดาร NM

(�M) N พศด NR:N� (N�) ลนต �:�-�� (NN) ลนต R:��-�F, �M, N�; ฮบ M:N�
(N�) ลนต �:�F, N�; N:�� (N�) ลนต ��:NS
(NF) N ซมอ N�:��; � พศด �P:�; N�:F; NF:�, P; N พศด R:��; �S:�N
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เยโฮวาห์ มีฉาบ พิณใหญ่ และ
พิณเขาคู่ ตามบัญญัติของดา-
วิด  และของกาดผู้ทาํนายของ
กษัตริย์ และของนาธันผู้พยา-
กรณ์ เพราะว่าพระบัญญัตินั7 น
มาจากพระเยโฮวาห์ทางผู้พยา-
กรณ์ของพระองค์
26 คนเลวีก็ยืนอยู่ ถือเครื� อง
ดนตรีของดาวิด และปุโรหิตถือ
แตร
27 แล้ วเฮเซคียาห์ ทรงบัญชา
ว่า ให้ถวายเครื�องเผาบูชานั7 น
บนแท่นและเมื�อเริ�มถวายเครื�อง
เผาบูชา กเ็ริ�มถวายเพลงแด่พระ
เยโฮวาห์ และแตรกับเครื� อง
ดนตรีของดาวิดกษัตริย์ของอิส-
ราเอลกเ็ริ�มด้วย
28 ชุมนุมชนทั7 งสิ7 นก็นมัสการ
และนักร้องก็ร้องเพลง และคน
ดนตรีก็เป่าแตร ทาํอย่างนี7 อยู่
จนถวายเครื�องเผาบูชาเสรจ็
29 เมื� อการถวายบูชาเสร็จแล้ว
กษัตริย์และคนทั7 งปวงที� อยู่ กับ
พระองค์กก็ราบลงนมัสการ
30 และกษัตริย์เฮเซคียาห์และ
เจ้านายก็บัญชาให้คนเลวี ร้อง
เพลงสรรเสริ ญพระเยโฮวาห์
ด้วยถ้อยคาํของดาวิดและของ
อาสาฟผู้ทาํนาย และเขาทั7 ง
หลายร้องเพลงสรรเสริญด้วย
ความยินดี และเขากก้็มศีรษะลง
นมัสการ

31 แล้วเฮเซคียาห์ตรัสว่า "บัดนี7
ท่ านทั7 งหลายได้ ชาํ ระตั วของ
ท่านให้บริสุทธิC ต่อพระเยโฮวาห์
จงเข้ามาใกล้ นาํเครื�องสัตวบูชา
และเครื�องบูชาโมทนามายังพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห์" และ
ชุมนุมชนก็นาํเครื� องสั ตวบูชา
และเครื� องบูชาโมทนา และทุก
คนที� มี ใจสมัครก็ได้นาํเครื� อง
เผาบูชามา
32 จาํนวนเครื� องเผาบูชาซึ� งชุม
นุมชนนาํมา คือวัวผู้เจ็ดสิบตัว
แกะผู้หนึ� งร้อยและลูกแกะสอง
ร้อย ทั7 งสิ7 นนี7 เป็นเครื� องเผา
บูชาแด่พระเยโฮวาห์
33 และเครื� องบูชาที� มอบถวาย
ไว้ มีวัวผู้หกร้อยตัว และแกะ
สามพันตัว
34 แต่มีปุโรหิตน้อยเกินไป จน
ถลกหนังเครื� องเผาบูชาทั7 งหมด
ไม่ได้ คนเลวีพี�น้องของเขากไ็ด้
ช่วยจนเสร็จงาน และจนกว่า
ปุโรหิตคนอื� นจะเสร็จการชาํระ
ตนให้บริสุทธิC  เพราะในการชาํ-
ระตนนั7 นคนเลวีจริงจังยิ� งกว่า
พวกปุโรหิต
35 นอกจากเครื�องเผาบูชามีจาํ-
นวนมากมายแล้วยังมีไขมันของ
เครื�องสันติบูชา และมีเครื�องดื�ม
บู ชาคู่ กั บเครื� องเผาบูชาด้ วย
ดังนี7 แหละงานปรนนิบัติในพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห์ก็ฟื7 นคืน

N พงศาวดาร NM

(NP) กดว �S:R, �S; � พศด �F:N�; �P:P; N�:F; N พศด F:�N; อมส P:F
(NQ) N พษด N�:�R (NM) N พศด NS:�R (��) อพย �F:F, NN; ลนต Q:�N
(��) N พศด NM:F; �S:�; �F:��; สดด Q:�S (�F) ลนต �:�P; กดว �F:F-�S
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มาอีก
36 เฮเซคียาห์กับประชาชนทั7 ง
ปวงก็เปรมปรีดิC ด้วยการที� พระ
เจ้าได้ทรงกระทาํให้แก่ประชา
ชนครั7 งนี7  เพราะเรื� องนี7 เกิดขึ7 น
ปัจจุบันทันด่วน

การตระเตรียมสําหรบั
เทศกาลปัสกา

30
เฮเซคียาห์ทรงรับสั� งไป
ถึงอิสราเอลและยูดาห์

ทั7 งปวง และทรงพระอักษรถึง
เอฟราอิ มกั บมนั สเสห์ ด้วยว่ า
เขาทั7 งหลายควรจะมายังพระนิ-
เวศของพระเยโฮวาห์ที� เยรูซา-
เล็ม เพื� อจะถือเทศกาลปัสกา
ถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของอิสราเอล
2 เพราะว่ากษัตริย์และเจ้านาย
ของพระองค์ทั7 งชุ มนุ มชนทั7 ง
ปวงในเยรูซาเลม็ได้ปรึกษากันที�
จะถือเทศกาลปัสกาในเดือนที�
สอง
3 ด้วยเขาทั7 งหลายจะถือปัสกา
ตามกาํหนดไม่ได้ เพราะว่าพวก
ปุโรหิตยังมิได้ชาํระตนให้บริ-
สุทธิC เพียงพอแก่จาํนวน และ
ประชาชนยังมิ ได้ ชุมนุมกันใน
เยรูซาเลม็
4และแผนงานนั7 นก็เป็นที� ชอบ
แก่กษัตริย์และชุมนุมชนทั7งปวง
5เขาจึงลงมติให้ทาํประกาศออก
ไปทั�วอิสราเอล ตั7 งแต่เบเออร์-

เชบาถึงเมืองดานว่า ประชาชน
ควรมาถื อปัสกาถวายแด่พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลที�
เยรูซาเล็ม เพราะเขามิได้ถือ
เป็นเวลานานตามที�ได้กาํหนดไว้
6คนเดินหนั งสือจึงออกไปทั� ว
อิสราเอลและยูดาห์ ถือหนังสือ
จากกษัตริย์และบรรดาเจ้านาย
ของพระองค์ เพราะกษัตริย์ได้
ทรงบัญชาว่า "ชนอิสราเอลเอ๋ย
จงกลับมาหาพระเยโฮวาห์ พระ
เจ้าของอับราฮัม อิสอัค และ
อิสราเอล เพื� อพระองค์จะหัน
กลับมายั งคนส่ วนที� เหลื ออยู่
ของท่าน ผู้ซึ� งหนีรอดจากพระ
หัตถ์ของกษัตริย์แห่งอัสซีเรีย
7ท่านอย่าเป็นเหมือนบิดาและ
เหมื อนพี� น้ องของท่ านผู้ ได้
กระทาํการละเมิดต่อพระเยโฮ-
วาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของ
เขา พระองค์จึงทรงมอบเขาให้
ถึงความเศร้าสลดตามที�ท่านเอง
กเ็ห็นอยู่
8และคราวนี7 อย่าคอแข็งอย่าง
บิดาของท่านทั7งหลายเลย แต่จง
ยอมมอบตัวท่านแด่พระเยโฮ-
วาห์ และมายังสถานบริสุทธิCของ
พระองค์ซึ� งพระองค์ทรงชาํระไว้
ให้บริสุทธิC เป็นนิตย์ และปรนนิ-
บั ติพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ
ท่าน เพื�อพระพิโรธอันแรงกล้า
ของพระองค์จะหันไปเสียจาก

N พงศาวดาร NM, �S

(N) กดว M:�S-��; N พศด �S:��, �F (�) อพย �N:P, �R; N พศด �M:�Q, ��
(6) 2 พกษ �F:�M, NM; N พศด NR:NS; อสธ R:�� (Q) N พศด NM:R; ยรม �:M
(R) อพย �N:M; พบญ �S:�P; N พศด NM:�S
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ท่าน
9เพราะถ้าท่านทั7 งหลายหันกลับ
มายังพระเยโฮวาห์ พี� น้องของ
ท่ านและลู กหลานของท่ านจะ
ประสบความเอ็นดูจากผู้ ที� จับ
เขาไปเป็นเชลย และจะได้กลับ
มายังแผ่นดินนี7 อีก เพราะพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่ านทรง
พระเมตตาและกรุณา ถ้าท่าน
กลับมาหาพระองค์ พระองค์จะ
ไม่ ทรงหั นพระพั กตร์ ไปจาก
ท่าน"
10 คนเดินหนังสือจึงไปตามหัว
เมืองต่างๆทั�วแผ่นดินเอฟราอิม
และมนัสเสห์ไกลไปจนถึงเศบู-
ลุน แต่คนทั7 งหลายก็หัวเราะ
เยาะเขา และเย้ยหยันเขา
11 มีแต่คนอาเชอร์ มนัสเสห์
และเศบู ลุ นบางคนที� ถ่ อมตั ว
และมายังเยรูซาเลม็
12 พระหั ตถ์ ของพระเจ้ าอ ยู่
เหนือยูดาห์ด้วย ทรงให้เขาเป็น
ใจเดียวกันที� จะกระทาํตามซึ� ง
กษัตริย์และเจ้านายได้บัญชาเขา
ไว้ตามพระวจนะของพระเยโฮ-
วาห์
13 ประชาชนเป็ นอั นมากมา
ประชุมกันในเยรูซาเล็มเพื�อถือ
เทศกาลกิ นขนมปั งไร้ เชื7 อใน
เดือนที�สอง เป็นการชุมนุมใหญ่
ยิ�งนัก
14 พวกเขาลุกขึ7 นและได้กาํจัด

แท่นบูชาที�อยู่ในเยรูซาเล็มและ
แท่ นสาํ หรั บเผาเครื� องหอม
ทั7 งปวงนั7 น เขาขนไปทิ7 งเสียใน
ลาํธารขิดโรน

การถือเทศกาลปัสกา
ดว้ยความยินดี

15 และเขาทั7 งหลายได้ ฆ่าแกะ
ปัสกาในวันที� สิบสี� ของเดือนที�
สอง ปุโรหิตและคนเลวีก็ต้อง
รู้สึกละอาย เพราะฉะนั7นเขาจึง
ชาํระตัวให้บริสุทธิC  และนาํ
เครื� องเผาบูชามาในพระนิ เวศ
ของพระเยโฮวาห์
16 เขาทั7 งหลายเข้าประจาํตาํ-
แหน่งที� เขาเคย ตามพระราช
บัญญัติ ของโมเสสคนของพระ
เจ้า ปุโรหิตกเ็อาเลือดซึ� งเขารับ
มาจากมือของคนเลวีประพรม
17 เพราะว่ ามี หลายคนในชุ ม
นุ มชนนั7 นยั งมิ ได้ ชาํ ระตนให้
บริสุทธิC  เพราะฉะนั7นคนเลวีจึง
ต้องฆ่าแกะปัสกาแทนทุกคนที�
มลทิน เพื�อกระทาํให้บริสุทธิC ต่อ
พระเยโฮวาห์
18 เพราะว่ามวลชนนั7 น คน
เป็นอันมากที� มาจากเอฟราอิม
มนัสเสห์ อิสสาคาร์ และเศบูลุน
ยังไม่ได้ชาํระตน ถึงกระนั7นเขา
ก็ยังรับประทานปัสกาผิดต่อข้อ
ที�กาํหนดไว้ แต่เฮเซคียาห์ทรง
อธิษฐานเผื�อเขาว่า "ขอพระเย-
โฮวาห์ผู้ประเสริฐทรงให้อภัยแก่

N พงศาวดาร �S

(M) อพย ��:P; สดด �SP:�P; อสย FF:Q (�S) N พศด �P:�P (��) N พศด ��:�P
(�N) N พศด NM:NF (��) ลนต N�:P (��) N พศด NR:N�; NM:�P (�F) N พศด NM:��
(�P) N พศด �F:�S, �F (�Q) N พศด NM:�� (�R) อพย �N:��-�M; กดว M:�S
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ทุกๆคน
19 ผู้ปักใจเสาะหาพระเจ้า คือ
พระ เยโฮวา ห์ พระ เ จ้ าแ ห่ ง
บรรพบุรุษของเขา ถึงแม้ว่าจะ
ไม่ ชาํ ระตั วตามกฎของความ
บริสุทธิCแห่งสถานบริสุทธิCนี7 "
20 พระเยโฮวาห์ทรงฟังเฮเซคี-
ยาห์และทรงรักษาประชาชน
21 และประชาชนอิสราเอลที�อยู่
ณ เยรูซาเล็มได้ถือเทศกาลกิน
ขนมปังไร้เชื7 อเจ็ดวันด้วยความ
ยินดียิ� ง และคนเลวีกับปุโรหิต
ได้สรรเสริญพระเยโฮวาห์ ทุ ก
วันๆ ร้องเพลงทาํเสียงดังด้วย
เครื� องดนตรีของเขาถวายแด่
พระเยโฮวาห์
22 และเฮเซคี ยาห์ ทรงกล่ าว
หนุ นใจพวกคนเลวี ทั7 งปวงผู้
สอนถึงความรู้อันประเสริฐแห่ง
พระเยโฮวาห์ พวกเขาจึงรับ
ประทานอาหารในเทศกาลนั7 น
เจ็ดวัน ได้ถวายสัตว์เป็นเครื�อง
สันติบูชา และสารภาพความ
ผิดบาปต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้า
แห่งบรรพบุรุษของตน

การถือเทศกาลปัสกา
อีกเจ็ดวนั

23 แล้วชุมนุมชนทั7 งสิ7 นก็ตกลง
กันที�จะถือเทศกาลไปอีกเจ็ดวัน
เขาจึงถือเทศกาลไปอีกเจ็ดวัน
ด้วยความยินดี
24 เพราะเฮเซคี ยาห์ กษัตริ ย์

แห่งยูดาห์ได้ทรงประทานวัวผู้
หนึ� งพันตัวและแกะเจ็ดพันตัว
แก่ชุมนุมชน และพวกเจ้านาย
ได้ให้ วัวผู้ หนึ� งพันตั วและแกะ
หนึ� งหมื�นตัวแก่ชุมนุมชน และ
ปุโรหิตเป็นจาํนวนมากก็ได้ชาํระ
ตนให้บริสุทธิC
25 ชุมนุมชนทั7 งสิ7 นของยูดาห์
กั บบรรดาปุ โรหิ ตและคนเลวี
และชุมนุมชนทั7 งสิ7 นซึ� งออกมา
จากอิสราเอล และคนต่างด้าว
ซึ� งออกมาจากแผ่นดินอิสราเอล
และซึ�งอยู่ในยูดาห์เปรมปรีดิCกัน
26 จึงมีความชื� นบานใหญ่ยิ� งใน
เยรูซาเล็ม เพราะตั7 งแต่สมัย
ของซาโลมอนโอรสของดาวิ ด
กษัตริย์แห่งอิสราเอลไม่เคยมี
อย่างนี7 เลยในเยรูซาเลม็
27 แล้วบรรดาปุ โรหิตและคน
เลวีได้ลุกขึ7 นอวยพรประชาชน
เสียงของเขากถ็ึงพระกรรณ และ
คาํอธิษฐานของเขาก็ขึ7 นมายังที�
ประทับบริสุทธิC ของพระองค์คือ
สวรรค์

การทําลายรูปเคารพ
(N พกษ �R:�)

31
เมื� อสาํเร็จงานนี7 ทั7 งสิ7 น
แล้วอิสราเอลทั7 งปวงผู้

อยู่ ที� นั� นได้ออกไปยังหัวเมือง
ยูดาห์และทาํลายเสาศักดิC สิทธิC
เป็นชิ7 นๆ และโค่นบรรดาเสา
รูปเคารพลง และพังปูชนีย-

N พงศาวดาร �S, ��

(�M) อพย �N:�F; N พศด �M:� (N�) อพย �N:�F; � พกษ R:PF (NN) พบญ ��:�S
(N�) � พกษ R:PF; N พศด �F:�Q-�R (N�) N พศด NM:��; �F:Q (NF) N พศด �S:��
(NP) N พศด Q:R-�S (NQ) กดว P:N�; พบญ NP:�F; สดด PR:F (�) N พกษ �R:�
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สถานสูงลง และพังแท่นทั� ว
ยูดาห์และเบนยามินทั7 งสิ7 นและ
ในเอฟราอิมกับมนัสเสห์ จนเขา
ทาํลายเสียหมดสิ7 น แล้วประชา
ชนอิสราเอลทั7 งปวงก็กลับไปยัง
หัวเมืองของตน ทุกคนกลับไป
ยังที�ดินของเขา

เฮเซคียาหน์าํใหม้ี
การปฏิรูปใหม่

2เฮเซคียาห์ได้ทรงจัดการแบ่ง
บรรดาปุโรหิตและคนเลวี เป็น
กองๆ แต่ละกองตามหน้าที�
ปรนนิบัติของตน คือบรรดา
ปุโรหิตและคนเลวี ให้เป็น
พนักงานฝ่ายเครื�องเผาบูชาและ
เครื� องสั นติ บู ชาให้ปรนนิ บัติ
และให้ ถวายโมทนาและสรร-
เสริญภายในประตูค่ายของพระ
เยโฮวาห์
3 ส่วนที� กษัตริย์ทรงบริจาคจาก
ทรัพย์สินส่วนพระองค์นั7 น เป็น
เครื�องเผาบูชาคือเครื�องเผาบูชา
สาํหรับเช้าและสาํหรับเยน็ และ
เครื�องเผาบูชาสาํหรับวันสะบา-
โต วันขึ7 นหนึ� งคํ�าและเทศกาล
ตามกาํหนด ดังที� บันทึกไว้ใน
พระราชบัญญัติของพระเยโฮ-
วาห์
4และพระองค์ทรงบัญชาประ-
ชาชน ผู้ อ ยู่ ในเยรู ซาเล็ มให้
บริ จาคส่วนที� เป็นของปุ โรหิต
และของคนเลวี เพื� อเขาเหล่า

นั7 นจะได้เข้มแข็งขึ7 นในพระราช
บัญญัติของพระเยโฮวาห์
5พอพระบัญชากระจายออกไป
ประชาชนอิสราเอลก็ได้บริจาค
เข้ามาอย่างมากมาย มีผลรุ่น
แรกของข้าว นํ7าองุ่ น นํ7ามัน
นํ7าผึ7 ง และผลิตผลทุกอย่างของ
ไร่นา และเขานาํสิบชักหนึ�งแห่ง
ของทุกชนิดเข้ามาอย่างมากมาย
6และประชาชนอิสราเอลและยู-
ดาห์ผู้ อาศัยอยู่ ในหัวเมืองของ
ยูดาห์ ได้นาํสิบชักหนึ� งของวัว
และแกะ และสิบชักหนึ�งของสิ�ง
บริสุทธิC ที� มอบถวายแด่พระเย-
โฮวาห์พระเจ้าของเขา และเก็บ
ไว้เป็นกองๆ
7ในเดือนที� สามเขาเริ�มกองสุม
ขึ7 นและสาํเรจ็ในเดือนที�เจด็
8 เมื� อเฮเซคียาห์และเจ้านายมา
เห็นกองเหล่านั7น ท่านทั7งหลาย
ก็ถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์
และอวยพรแก่อิสราเอลประชา
ชนของพระองค์
9 เฮเซคียาห์ก็ทรงไต่ถามปุโร-
หิตและคนเลวีถึงเรื�องกองเหล่า
นั7น
10 อาซาริยาห์ปุโรหิตใหญ่ ผู้
เป็นวงศ์วานของศาโดกทูลตอบ
พระองค์ว่า "ตั7 งแต่ประชาชนได้
เริ�มนาํส่วนบริจาคเข้ามาในพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห์ พวกข้า
พระองค์ได้รับประทานและมีพอ

N พงศาวดาร ��

(N) � พศด N�:P, �S-��; N�:� (�) กดว NR:�-NM:�S
(�) กดว �R:R; N พกษ �N:�P; นหม ��:�S (F) อพย NN:NM; ลนต NQ:�S; พบญ ��:NR
(P) ลนต NQ:�S; พบญ ��:NR (�S) อพย �P:F; � พศด P:R-M; มลค �:�S
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กับมีเหลือมาก เพราะพระเย-
โฮวาห์ ได้ ทรงอาํ นวยพระพร
ประชาชนของพระองค์ จึงมี
เหลืออยู่ใหญ่โตอย่างนี7 "
11 แล้วเฮเซคียาห์จึงทรงบัญชา
ให้เขาจัดห้องในพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห์และเขาทั7 งหลายก็
จัดไว้
12 และเขาทั7 งหลายนาํสิ� งบริ-
จาคเข้ามาอย่างสัตย์ซื� อทั7 งสิบ
ชักหนึ� งและของมอบถวาย หัว
หน้าเจ้าหน้าที� ผู้ดูแลคือโคนา-
นิยาห์คนเลวีกับชิเมอี น้องชาย
เป็นคนรอง
13 เยฮีเอล อาซาซิยาห์ นาหัท
อาสาเฮล เยรีโมท โยซาบาด
เอลีเอล อิสมาคิยาห์ มาฮาท
และเบไนยาห์ เป็นผู้ควบคุม
ช่วยเหลือโคนานิยาห์ และชิเมอี
น้องชายของเขา โดยการแต่งตั7 ง
ของกษัตริย์เฮเซคียาห์ และอา-
ซาริยาห์เจ้าหน้าที�ชั7 นผู้ใหญ่ของ
พระนิเวศของพระเจ้า
14 โคเร บุตรชายอิมนาห์คนเลวี
ผู้ เฝ้าประตูตะวันออก เป็นผู้ดู
แลของบูชาที� ถวายตามใจสมัคร
แด่พระเจ้า แจกส่วนบริจาคที�
สงวนไว้สาํหรั บพระเยโฮวาห์
และสิ�งบริสุทธิCที�สุด
15 เอเดน มินยามิน เยชูอา เช-
ไมอาห์ อามาริยาห์ เชคานิยาห์
ได้ช่วยเขาในตาํแหน่งหน้าที� ใน

หัวเมืองของปุโรหิต ให้แจกแก่
พี� น้องของเขาทั7 งหลาย ทั7 งผู้
ใหญ่และผู้ น้อยเหมือนกันตาม
กองเวร
16 เว้นแต่คนเหล่านั7นที� ขึ7 นทะ-
เบียนไว้ตามผู้ชาย ตั7 งแต่สาม
ขวบขึ7 นไป ทุกคนที� เข้าไปใน
พระนิเวศของพระเยโฮวาห์ เป็น
เวรตามหน้าที� ประจาํ วันที� ต้อง
ทาํ เพื� อทาํการปรนนิบัติตาม
หน้าที�โดยกองของเขา
17 การขึ7 นทะเบี ยนปุ โรหิ ตก็
กระทาํตามวงศ์วานแห่งบรรพ-
บุรุษของเขา ส่วนคนเลวีตั7 งแต่
อายุยี� สิบปีขึ7 นไปก็ขึ7 นตามหน้า
ที�ของเขา ตามกองเวรของเขาทั7ง
หลาย
18 และขึ7 นทะเบียนทั7 งลูกเล็กๆ
ของเขา ภรรยาของเขา บุตรชาย
บุตรสาวของเขามวลชนทั7 งสิ7 น
เพราะในตาํแหน่งหน้าที�นั7 นเขา
ทั7งหลายได้ชาํระตัวให้บริสุทธิC
19 สาํหรับลูกหลานของอาโรน
คือพวกปุโรหิต ผู้อยู่ในทุ่ งนา
รวมรอบหัวเมืองของเขานั7น มีผู้
ชายในหัวเมืองต่างๆ ผู้ถูกระบุ
ชื� อให้แจกจ่ายส่วนแบ่งแก่ผู้ชาย
ทุกคนในพวกปุโรหิต และทุก
คนในพวกคนเลวีผู้ซึ�งได้ขึ7 นทะ-
เบียนไว้
20 เฮเซคียาห์ทรงกระทาํดังนี7
ทั� วทั7 งยูดาห์ และพระองค์ทรง

N พงศาวดาร ��

(��) � พกษ P:F-R (�N) N พศด �F:M; นหม ��:�� (��) � พศด M:��; ยรม NS:�
(��) พบญ N�:N�; N พศด �F:R (�F) ยชว N�:�-�, M; � พศด M:NP; N พศด NM:�N
(�Q) � พศด N�:N�, NQ (�M) ลนต NF:��; กดว �F:�-� (NS) N พกษ NS:�; NN:N
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กระทาํสิ� งที� ดีและชอบ และที�
เป็นความจริงต่อพระพักตร์พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์
21 และงานทุกอย่างซึ� งพระองค์
ทรงเริ� มกระทาํในการปรนนิบัติ
แห่งพระนิเวศของพระเจ้า และ
ตามพระราชบัญญัติ และพระ
บัญญัติ เพื� อแสวงหาพระเจ้า
ของพระองค์ พระองค์ทรงกระ-
ทาํด้วยเตม็พระทัย และทรงจาํ-
เริญขึ7 น
เซนนาเคอริบมาบุกรุกยูดาห์

(N พกษ �R:��-�M:�Q)
(อสย �P:�-NN)

32
ภายหลั ง เหตุ ก ารณ์
เหล่านี7 และการสถาป-

นาขึ7 นนั7น เซนนาเคอริบกษัตริย์
อัสซีเรียยกมาบุกรุกยูดาห์ และ
ตั7 งค่ายล้อมหัวเมืองที� มีป้อมไว้
ทรงดาํริที�จะยึดไว้
2และเมื�อเฮเซคียาห์ทรงเห็นว่า
เซนนาเคอริบยกมาด้วยเจตนา
จะต่อสู้ กับเยรูซาเลม็
3พระองค์ทรงวางแผนการกับ
เจ้านายของพระองค์และทแกล้ว
ทหารของพระองค์ ที� จะอุด
นํ7าตามนํ7า พุที� อยู่นอกเมืองเสีย
และเขาทั7 งหลายก็ทรงช่วยพระ
องค์
4มีประชาชนเป็นอั นมากรวบ
รวมกันเข้ามา และเขาทั7 งหลาย
อุ ดนํ7า พุและปิดลาํธารซึ� งไหล

ผ่านแผ่นดินเสีย พูดว่า "ทาํไม
จะให้บรรดากษัตริย์อัสซีเรียยก
มาพบนํ7าเป็นอันมากเล่า"
5พระองค์ทรงประกอบกิจอย่าง
บึกบึน สร้างกาํแพงที�ปรักหัก
พังนั7 นทั� วไปใหม่ และสร้างหอ
คอยขึ7 น และทรงสร้างกาํแพง
ข้างนอกอีกชั7 นหนึ� ง และพระ
องค์ทรงเสริมกาํแพงป้อมมิลโล
ที�นครดาวิด ทรงสร้างหอกและ
โล่เป็นจาํนวนมาก
6และพระองค์ทรงตั7 งผู้ บั งคับ
การต่อต้านไว้ เหนือประชาชน
และทรงรวบรวมเข้าไว้ด้วยกัน
ณ ถนนที�ประตูนคร และตรัส
อย่างหนุนใจเขาทั7งหลายว่า
7"จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด
อย่ากลัวหรือท้อถอยต่อกษัตริย์
อัสซีเรีย และต่อกองทัพทั7 งสิ7 น
ที�อยู่กับเขานั7 น เพราะมีผู้หนึ� ง
ฝ่ายเราที�ใหญ่กว่าฝ่ายเขา
8ฝ่ายเขามีแต่กาํลังเนื7 อหนัง แต่
ฝ่ายเรามีพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเราทรงสถิ ตกั บเราที� ทรง
ช่วยเราและสู้ รบฝ่ายเรา" ประ-
ชาชนก็วางใจในพระดาํ รัสของ
เฮเซคียาห์กษัตริย์แห่งยูดาห์

การขู่เข็ญอย่างหยิ�งยโส
ของเซนนาเคอริบ

(N พกษ �R:�Q-NF)
9ภายหลังเซนนาเคอริบกษัตริย์
แห่งอัสซีเรีย (ผู้ซึ� งกาํลังล้อม

N พงศาวดาร ��, �N

(N�) N พศด NP:F; �N:�S; สดด �:� (�) N พกษ �R:��-�M:�Q; อสย �P:�-�Q:�R
(�) N พกษ NS:NS (F) N ซมอ F:M; � พกษ M:�F, N� (P) N พศด �S:NN; อสย �S:N
(Q) พบญ ��:P; N พกษ P:�P (R) อพย ��:��; � ซมอ �Q:�F (M) ยชว �S:��
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เมืองลาคีชอยู่ ด้วยกาํลังรบทั7 ง
สิ7 นของพระองค์) ได้รับสั� งให้
ข้ าราชการของพระองค์ ไปยั ง
กรุ งเยรู ซาเล็มถึ งเฮเซคี ยาห์
กษัตริย์ของยูดาห์ และถึงประ-
ชาชนทั7 งปวงของยูดาห์ที� อยู่ ใน
เยรูซาเลม็ว่า
10 "เซนนาเคอริบกษัตริย์แห่ง
อัสซีเรียตรัสดังนี7 ว่า `เจ้าทั7 ง
หลายพึ� งอะไร เจ้าจึงยืนมั�นให้
ล้อมอยู่ในกรุงเยรูซาเลม็
11 เฮเซคียาห์มิได้พาเจ้าให้หลง
เพื� อจะมอบให้เจ้าตายด้วยการ
อดอาหารและความกระหาย
หรือ ในเมื� อเขาบอกเจ้าว่า
"พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราจะ
ทรงช่วยเราให้ พ้นจากมือของ
กษัตริย์แห่งอัสซีเรีย"
12 เฮเซคียาห์คนนี7 แหละมิ ใช่
หรือที� ได้กาํ จัดปูชนียสถานสูง
และแท่นบูชาของพระองค์ และ
บัญชาแก่ยูดาห์กับเยรูซาเล็มว่า
"เจ้ าจงนมั สการอยู่ หน้ าแท่ น
บูชาแท่นเดียว และเจ้าจงเผา
เครื�องหอมบนแท่นนั7น"
13 เจ้าไม่ รู้หรือว่า เราและ
บรรพบุรุษของเราได้กระทาํอะ-
ไรแก่ชนชาติทั7 งหลายแห่งประ-
เทศต่างๆ พระของบรรดาประ-
ชาชาติ แห่ งประเทศเหล่ านั7 น
สามารถที�จะช่วยประเทศของเขา
ให้พ้นจากมือของเราหรือ

14 ในพวกพระทั7งปวงแห่งประ-
ชาชาติเหล่านั7นที�บรรพบุรุษของ
เราได้ทาํลายเสียอย่างสิ7 นเชิง ยัง
มีพระองค์ใดเล่าที� สามารถช่วย
ประชาชนของตนให้พ้นจากมือ
ของเรา แล้วพระเจ้าของเจ้าน่ะ
หรือจะสามารถช่วยเจ้ าให้ พ้น
จากมือของเรา
15 เพราะฉะนั7นบัดนี7 อย่าให้เฮ-
เซคียาห์ล่อลวงเจ้า หรือพาเจ้า
ให้หลงในทาํนองนี7  อย่าเชื� อเขา
เพราะไม่มีพระแห่งประชาชาติ
หรือราชอาณาจักรใดที�สามารถ
ช่วยประชาชนของตนให้พ้นจาก
มือของเรา หรือจากมือบรรพ-
บุรุษของเรา พระเจ้าของเจ้าจะ
ช่วยเจ้าให้พ้นจากมือของเราได้
น้อยยิ�งกว่านั7นสักเท่าใดเล่า'"
16 และข้าราชการของพระองค์
ก็กล่าวทับถมพระเยโฮวาห์พระ
เจ้า  และเฮเซคียาห์ผู้รับใช้ของ
พระองค์มากยิ�งกว่านั7น

เซนนาเคอริบหมิ�นประมาท
พระเจ้าของเฮเซคียาห์
(N พกษ �M:M-��)

17 และพระองค์ทรงพระอักษร
หมิ�นประมาทพระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของอิสราเอล และตรัสทับ
ถมพระองค์ว่า "พระของบรรดา
ประชาชาติแห่งประเทศทั7งหลาย
มิได้ช่วยประชาชนของตนให้พ้น
จากมือของเราฉันใด พระเจ้า

N พงศาวดาร �N

(�S) N พกษ �R:�M (��) N พกษ �R:�S
(�N) N พกษ �R:NN; N พศด ��:�; �N:�N (��) N พกษ �R:��-�F (��) อสย �S:F-��
(�F) N พกษ �R:NM (�Q) N พกษ �M:M, �N; ดนล �:�F; � คร R:F-P
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ของเฮเซคียาห์ก็จะไม่ช่วยประ-
ชาชนของตนให้พ้นจากมือของ
เราฉันนั7น"
18 และเขาทั7 งหลายก็ตะโกน
ความนี7 ด้วยเสียงอันดังเป็นภา-
ษาฮีบรูให้ชาวเยรูซาเลม็ผู้อยู่บน
กาํแพงฟัง เพื�อให้เขาตกใจและ
หวาดหวั� นไหว จะได้ยึดเอา
เมืองนั7น
19 เขาได้พูดถึงพระเจ้าแห่งเย-
รูซาเลม็อย่างกับที�เขาพูดถึงพระ
แห่งชนชาติทั7 งหลายของแผ่น
ดินโลก ซึ� งเป็นผลงานของมือ
มนุษย์
20 และกษัตริย์เฮเซคียาห์และ
ผู้พยากรณ์อิสยาห์บุตรชายอา-
มอสได้อธิษฐานเพราะเรื� องนี7
และร้องทูลต่อสวรรค์
21 และพระเยโฮวาห์ทรงใช้ทูต
สวรรค์องค์หนึ� ง ซึ� งได้ตัด
ทแกล้วทหารทั7 งปวงและผู้ บัง
คั บกองและนายทหารในค่ าย
ของกษัตริ ย์แห่ งอัสซี เรียออก
เสีย เพราะฉะนั7 นพระองค์จึง
เสด็จกลับไปยังแผ่นดินของพระ
องค์ด้วยความอับอายขายพระ
พักตร์ และเมื� อพระองค์เสด็จ
เข้ าในนิ เวศแห่ งพระของพระ
องค์ คนเหล่านั7 นที�ออกมาจาก
บั7 นเอวของพระองค์ เองได้ ฆ่ า
พระองค์ด้วยดาบเสียที�นั�น
22 ดั งนั7 นพระเยโฮวาห์ จึงทรง

ช่วยเฮเซคียาห์และชาวเยรูซา-
เล็ มให้ พ้ นจากพระหั ตถ์ ของ
เซนนาเคอริบกษัตริย์แห่งอัสซี-
เรีย และจากมือของศัตรูทั7 งสิ7 น
ของพระองค์ และพระองค์ทรง
นาํเขาทั7งหลายอยู่ทุกด้าน
23 และคนเป็นอันมากนาํของ
ถวายพระเยโฮวาห์มายังกรุงเย-
รูซาเลม็ และของกาํนัลต่างๆมา
ถวายเฮเซคียาห์กษัตริย์แห่งยู-
ดาห์ พระองค์จึงทรงเป็นที� ยก
ย่องในสายตาของทั7 งปวงตั7 งแต่
เวลานั7นเป็นต้นมา

เฮเซคียาหท์รงประชวร
และทรงกลบัฟื* นมาใหม่

(N พกษ NS:�-��)
24 ครั7 งนั7 นเฮเซคียาห์ทรงประ-
ชวรใกล้จะสิ7 นพระชนม์ และ
พระองค์ทูลอธิษฐานต่อพระเย-
โฮวาห์ และพระเยโฮวาห์ทรง
ตอบ และประทานหมายสาํคัญ
อย่างหนึ�งให้แก่เฮเซคียาห์
25 แต่เฮเซคียาห์มิได้สนองพระ
คุณนั7 น เพราะพระทัยของพระ
องค์ผยองขึ7 น เพราะฉะนั7นพระ
พิโรธจึงมาเหนือพระองค์ ยูดาห์
และเยรูซาเลม็
26 แต่เฮเซคียาห์ทรงอ่อนน้อม
ถ่อมพระทัยที�กาํเริบนั7นลง ทั7 ง
พระองค์และชาวเยรูซาเลม็ พระ
พิโรธของพระเยโฮวาห์ จึงมิ ได้
มาเหนือเขาทั7 งหลายในรัชกาล

N พงศาวดาร �N

(�R) N พกษ �R:NR; สดด FM:P (�M) N พกษ �M:�R; สดด MP:F; ��F:�-R
(NS) N พกษ �P:NS; �M:N, �, �F (N�) N พกษ �M:�F; สดด ��:Q (N�) N ซมอ R:�S
(N�) N พกษ NS:�-��; อสย �R:� (NF) N พศด N�:�R (NP) N พกษ NS:�M; ยรม NP:�R
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เฮเซคียาห์
27 เฮเซคียาห์ทรงมีราชทรัพย์
และเกียรติใหญ่ยิ�ง และพระองค์
ทรงสร้างคลังไว้สาํหรับพระองค์
เพื�อเกบ็เงิน ทองคาํ และเพชร
พลอยต่างๆ เครื�องเทศ โล่ และ
สาํหรับทรัพย์สินที�มีค่าทุกชนิด
28 ทั7 งฉางสาํหรับข้าว นํ7าองุ่ น
และนํ7ามันที�ผลิตมา และโรง
เก็บสัตว์เลี7 ยงทุกชนิดและคอก
แกะ
29 พระองค์ทรงจัดหัวเมืองเพื�อ
พระองค์ด้วย ทั7 งฝูงแพะแกะ
และฝูงวัวเป็นอันมาก เพราะ
พระเจ้าทรงประทานทรัพย์สิน
ให้พระองค์มากยิ�ง
30 เฮเซคียาห์องค์นี7 เองทรงปิด
ทางนํ7าออกตอนบนของนํ7าพุกี-
โฮนเสีย แล้วนาํไปให้ไหลลงไป
ทางทิศตะวันตกของนครดาวิด
และเฮเซคี ยาห์ ทรงจาํ เริ ญใน
พระราชกิจทั7งสิ7 นของพระองค์
31 อย่างไรก็ตามในเรื� องทูตที�
เจ้านายเมืองบาบิโลนใช้ ให้มา
ถามถึงการมหัศจรรย์ซึ� งได้เกิด
ขึ7 นในแผ่นดิน พระเจ้าก็ทรง
ปล่ อยพระองค์ ตามอาํ เภอใจ
เพื� อจะทดลองพระองค์ และ
เพื� อจะทราบพระดาํริทั7 งสิ7 นใน
พระทัยของพระองค์
32 ฝ่ายพระราชกิจนอกนั7 นของ
เฮเซคียาห์ และความดีของพระ

องค์ ดูเถิด มีบันทึกไว้ในนิมิต
ของอิสยาห์ผู้พยากรณ์บุตรชาย
อามอส และในหนังสือของ
กษัตริย์แห่งยูดาห์และอิสราเอล

การสิ* นพระชนมข์อง
เฮเซคียาห์

(N พกษ NS:NS-N�)
33 และเฮเซคียาห์ ล่วงหลับไป
อยู่ กับบรรพบุรุษของพระองค์
และเขาฝังพระศพไว้ในอุโมงค์
สาํคัญที� สุดของโอรสของดาวิด
และบรรดาคนยูดาห์และชาวเย-
รูซาเล็มทั7 งปวงได้ถวายเกียรติ
เมื� อพระองค์สิ7 นพระชนม์ และ
มนัสเสห์ โอรสของพระองค์ได้
ครอบครองแทนพระองค์

มนสัเสหผู์ช้ ั �วรา้ย
ครอบครองเหนือยูดาห์

(N พกษ N�:N-M)

33
เมื�อมนัสเสห์เริ�มครอบ
ครองมีพระชนมายุสิบ

สองพรรษา และพระองค์ทรง
ครอบครองในเยรูซาเล็มห้าสิบ
ห้าปี
2พระองค์ทรงกระทาํสิ� งที� ชั� ว
ร้ ายในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห์ ตามการกระทาํที� น่า
สะอิดสะเอียนของประชาชาติ
ซึ�งพระเยโฮวาห์ทรงขับไล่ไปเสีย
ให้พ้นหน้าประชาชนอิสราเอล
3เพราะพระองค์ทรงสร้างปูช-
นียสถานสูงขึ7 นใหม่ ซึ� งเฮเซคี-

N พงศาวดาร �N, ��

(NM) � พศด NM:�N (�S) N พกษ NS:NS; N พศด ��:N�; อสย NN:M-��
(��) พบญ R:N; N พกษ NS:�N (�N) N พกษ �R-NS (��) � พกษ �:N�; N พกษ NS:N�
(�) � พกษ N�:�-�; N พกษ N�:�-M (N) พบญ �R:M-�N (�) พบญ �P:N�; �Q:�
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ยาห์พระราชบิดาของพระองค์
ได้ทรงพังลงนั7 น และทรงสร้าง
แท่นบูชาแก่พระบาอัล และทรง
ทาํบรรดาเสารูปเคารพ และ
นมั สการบริ วารทั7 งสิ7 นของฟ้ า
สวรรค์ และปรนนิบัติพระเหล่า
นั7น
4 และพระองค์ ทรงสร้ างแท่ น
บูชาในพระนิเวศของพระเยโฮ-
วาห์ ซึ� งพระเยโฮวาห์ตรัสว่า
"นามของเราจะอยู่ในเยรูซาเล็ม
เป็นนิตย์"
5และพระองค์ได้ทรงสร้างแท่น
บูชาสาํหรับบรรดาบริวารแห่ง
ฟ้ าสวรรค์ ในลานทั7 งสองแห่ ง
พระนิเวศของพระเยโฮวาห์
6และพระองค์ได้ทรงถวายโอรส
ของพระองค์ให้ลุยไฟในหุบเขา
บุตรชายของฮินโนม ถือฤกษ์
ยาม ใช้เวทมนตร์ ใช้ไสยศาสตร์
ติ ดต่ อกั บคนทรงและพ่ อมด
หมอผี พระองค์ทรงกระทาํสิ�งที�
ชั� วร้ ายเป็นอันมากในสายพระ
เนตรของพระเยโฮวาห์ ซึ� งเป็น
การยั� วยุ ให้ พระองค์ ทรงกริ7 ว
โกรธ
7และรูปเคารพสลัก ซึ� งคือรูป
เคารพที� พระองค์ ทรงส ร้ าง
นั7 น พระองค์ทรงตั7 งไว้ในพระ
นิเวศของพระเจ้าซึ�งพระเจ้าตรัส
กับดาวิดและซาโลมอนโอรสของ
ดาวิดว่า "ในนิเวศนี7 และในเยรู-

ซาเล็ม ซึ� งเราได้เลือกออกจาก
ตระกูลทั7 งสิ7 นของอิสราเอล เรา
จะบรรจุนามของเราไว้เป็นนิตย์
8และเราจะไม่ให้เท้าของอิสรา-
เอลพเนจรออกไปจากแผ่นดิน
ซึ� งเราได้กาํหนดให้บรรพบุรุษ
ของเจ้าอีกเลย ถ้าเขาเพียงแต่จะ
ระมัดระวังกระทาํทุกอย่างซึ� งเรา
ได้บัญชาเขาไว้ คือราชบัญญัติ
กฎเกณฑ์ และกฎทั7งสิ7 นซึ�งได้ให้
ไว้โดยทางโมเสส"
9มนัสเสห์ทรงชักจูงยูดาห์และ
ชาวเยรูซาเล็มให้หลง เขาจึงได้
กระทาํความชั� วร้ายยิ�งกว่าบรร-
ดาประชาชาติ ซึ� งพระเยโฮวาห์
ได้ทรงทาํลายให้พ้นหน้าประ-
ชาชนอิสราเอลนั7น
10 พระเยโฮวาห์ตรัสกับมนัส-
เสห์และประชาชนของพระองค์
แต่เขาทั7งหลายไม่ฟัง

มนสัเสหเ์ป็นเชลย
แลว้กลบัคืนมา

11 เพราะฉะนั7 นพระเยโฮวาห์
ทรงให้ ผู้ บั งคับกองทหารของ
กษัตริย์แห่งอัสซีเรียมาต่อสู้ เขา
ทั7 งหลาย ได้จับมนัสเสห์ท่าม-
กลางพงหนามและจองจาํด้ วย
ตรวนและนาํพระองค์มายังบา-
บิโลน
12 และเมื� อพระองค์ทรงทุกข์
ยาก พระองค์ทรงวิงวอนขอพระ
กรุณาต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้า

N พงศาวดาร ��

(�) พบญ �N:��; � พกษ R:NM; M:�; N พศด P:P; Q:�P (F) N พศด �:M
(P) ลนต �R:N�; �M:��; NS:NQ (Q) N พกษ N�:Q; N พศด NF:��; สดด ��N:��
(R) N ซมอ Q:�S (��) พบญ NR:�P; N พศด �P:P (�N) N พศด Q:��; �N:NP; � ปต F:P
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ของพระองค์ และถ่อมพระทัย
ลงอย่างมากต่อพระพักตร์พระ
เจ้าของบรรพบุรุษของพระองค์
13 พระองค์ ทรงอธิ ษฐานต่ อ
พระเจ้า และพระเจ้าทรงรับคาํ
วิงวอนของพระองค์ และทรงฟัง
คาํอ้อนวอนของพระองค์ และ
นาํพระองค์กลับมายังกรุงเยรู-
ซาเล็มในราชอาณาจักรของพระ
องค์อีก แล้วมนัสเสห์ทรงทราบ
ว่าพระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้า
14 ภายหลังพระองค์ทรงสร้าง
กาํแพงชั7 นนอกให้นครดาวิดทาง
ตะวันตกของกีโฮนในหุบเขาไป
จนถึงทางเข้าประตูปลา แล้ววน
รอบตาํบลโอเฟล และก่อขึ7 นให้
สูงมาก และพระองค์ทรงตั7 ง
ผู้ บังคับบัญชากองทัพให้อยู่ใน
หัวเมืองมีป้อมในยูดาห์ทั7งสิ7 น
15 และพระองค์ ทรงเอาพระ
ต่างด้าวและรูปเคารพไปเสียจาก
พระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และ
แท่นบูชาทั7 งสิ7 นซึ� งพระองค์ได้
ทรงสร้ างไว้บนภู เขาแห่ งพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห์ และใน
เยรูซาเล็ม และพระองค์ทรงทิ7 ง
ออกไปนอกเมือง
16 และพระองค์ทรงซ่อมแท่น
บูชาของพระเยโฮวาห์ และทรง
ถวายเครื�องสัตวบูชาเป็นเครื�อง
สันติบูชาและเครื�องโมทนาพระ
คุณบนแท่นนั7 น และพระองค์

ทรงบัญชาให้ ยูดาห์ปรนนิ บัติ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสรา-
เอล
17 ถึงกระนั7 นก็ดีประชาชนก็ยัง
ถวายสัตวบูชาที� ปูชนียสถานสูง
แต่ถวายต่อพระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของเขาเท่านั7น
18 ส่วนพระราชกิจนอกนั7 นของ
มนัสเสห์ และคาํอธิษฐานของ
พระองค์ต่อพระเจ้า และถ้อยคาํ
ของผู้ทาํนาย ผู้ ทูลพระองค์ใน
พระนามของพระเยโฮวาห์พระ
เจ้าแห่งอิสราเอล ดูเถิด มีบัน-
ทึกไว้ในหนังสือของกษัตริย์แห่ง
อิสราเอล
19 และคาํอธิษฐานของพระองค์
และเรื� องที�พระเจ้าทรงรับคาํวิง
วอนของพระองค์ บาปทั7 งสิ7 น
ของพระองค์ และการละเมิด
ของพระองค์ทั7งสิ7 น และสถานที�
ซึ� งพระองค์ทรงสร้ างปูชนี ย-
สถานสูง และตั7 งบรรดาเสารูป
เคารพและรูปเคารพสลัก ก่อน
ที�พระองค์ทรงถ่อมพระองค์ลง
นั7น ดูเถิด เขาบันทึกไว้ในหนัง-
สือประวัติที�ผู้ทาํนายแต่ง
20 มนัสเสห์จึงทรงล่วงหลับไป
อยู่ กับบรรพบุรุษของพระองค์
และเขาฝั งพระศพไว้ ในพระ
ราชวังของพระองค์ และอาโมน
โอรสของพระองค์ได้ครอบครอง
แทนพระองค์

N พงศาวดาร ��

(��) � พกษ NS:��; � พศด F:NS; อสร R:N�; สดด M:�P (��) � พกษ �:��
(�F) N พศด ��:�, F, Q (�P) ลนต Q:�N (�Q) N พศด �N:�N
(�R) � ซมอ M:M (NS) � พกษ �:N�; N พกษ N�:�R
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อาโมนครอบครอง
เหนือยูดาห์

21 เมื� ออาโมนเริ� มครอบครอง
มีพระชนมายุ ยี� สิบสองพรรษา
และพระองค์ทรงครอบครองใน
เยรูซาเลม็สองปี
22 พระองค์ทรงกระทาํความชั� ว
ร้ ายในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห์ อย่างมนัสเสห์ราชบิดา
ของพระองค์ทรงกระทาํนั7น อา-
โมนถวายสัตวบูชาแก่รูปเคารพ
สลักทั7งสิ7 น ซึ�งมนัสเสห์ราชบิดา
ของพระองค์ได้ทรงสร้างขึ7 นและ
ทรงปรนนิบัติรูปเคารพนั7น
23 และพระองค์มิได้ ถ่อมพระ
องค์ลงต่อพระพักตร์พระเยโฮ-
วาห์ อย่างมนัสเสห์ราชบิดาของ
พระองค์ได้ถ่อมพระองค์ลงนั7 น
แต่อาโมนองค์นี7 ได้ ละเมิ ดยิ� ง
ขึ7 นๆ

การสิ* นพระชนม์
ของอาโมน

24 แล้วข้าราชการของพระองค์
ก็ ร่ วมกันคิดกบฏต่อพระองค์
และได้ ฆ่าพระองค์ เสียในพระ
ราชวังของพระองค์
25 แต่ประชาชนแห่งแผ่นดินได้
ประหารบรรดาคนเหล่านั7นที� คิด
กบฏต่อกษัตริย์อาโมน และ
ประชาชนแห่งแผ่นดินได้แต่งตั7 ง
ให้ โยสิ ยาห์ โอรสของพระองค์
ครอบครองแทนพระองค์

โยสิยาหค์รอบครอง
เหนือยูดาห์

34
เมื� อโยสิยาห์เริ�มครอบ
ครองมี พระชนมา ยุ

แปดพรรษา และพระองค์ทรง
ครอบครองในเยรูซาเล็มสามสิบ
เอด็ปี
2พระองค์ทรงกระทาํสิ� งที� ถู ก
ต้องในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห์ และดาํเนินในมรรคา
ของดาวิดบรรพบุ รุ ษของพระ
องค์ และพระองค์มิได้ทรงเอน
เอียงไปทางขวามือหรือทางซ้าย
3เพราะในปีที� แปดแห่งรัชกาล
ของพระองค์ เมื� อพระองค์ยัง
ทรงพระเยาว์อยู่ พระองค์ทรง
เริ� มแสวงหาพระเจ้าของดาวิด
บรรพบุรุษของพระองค์ และ
ในปีที� สิบสองพระองค์ทรงเริ� ม
กวาดล้างยูดาห์และเยรูซาเล็ม
ด้ วยการกาํ จัดปูชนี ยสถานสู ง
ทั7 งบรรดาเสารูปเคารพและรูป
เคารพแกะสลั กและรูปเคารพ
หล่อ
4และเขาพังแท่นบูชาพระบาอัล
ลงต่อพระพักตร์ของพระองค์
และพระองค์ ทรงโค่ นบรรดา
รู ปเคารพซึ� งตั7 งอยู่ บนนั7 นลง
และพระองค์ทรงทุบบรรดาเสา
รูปเคารพและรูปเคารพแกะสลัก
กับรูปเคารพหล่อเป็นชิ7 นๆ และ
ทรงกระทาํ ให้ เป็ นผงโรยบน

N พงศาวดาร ��, ��

(N�) N พกษ N�:�M-N�; � พศด �:�� (N�) N พศด ��:�N, �M
(N�) N พกษ N�:N�-N�; N พศด N�:NF; NF:NQ (�) N พกษ NN:�-N; ยรม �:N; N:�
(�) � พกษ ��:N; N พศด �F:N; ��:�Q-�M (�) ลนต NP:�S; N พกษ N�:�, P
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หลุมศพของบรรดาคนที� ถวาย
สัตวบูชาแก่พระเหล่านั7น
5และพระองค์ทรงเผากระดูก
ของปุ โรหิตบนแท่นพระเหล่ า
นั7น และทรงกวาดยูดาห์และเย-
รูซาเลม็
6และพระองค์ทรงกระทาํ เช่น
กั นในหั วเมื องของมนั สเสห์
เอฟราอิมและสิเมโอน และไป
ถึงนัฟทาลี ในที�ปรักหักพังซึ� ง
อยู่โดยรอบ
7เมื� อพระองค์ทรงทาํลายแท่น
บู ชาและบรรดาเสารู ปเคารพ
และทรงทุ บรู ปเคารพสลั กให้
เป็นผง และทรงโค่นบรรดารูป
เคารพทั7 งสิ7 นลงทั�วแผ่นดินอิส-
ราเอลแล้ว พระองค์เสด็จกลับ
เยรูซาเลม็

การซ่อมแซม
พระวิหาร

(N พกษ NN:�-Q)
8ในปีที�สิบแปดแห่งรัชกาลของ
พระองค์ เมื�อพระองค์ทรงกวาด
ล้างแผ่นดินและพระนิ เวศแล้ว
พระองค์ทรงใช้ชาฟานบุตรชาย
อาซาลิยาห์ และมาอาเสอาห์ผู้
ว่าราชการนคร และโยอาห์บุตร
ชายโยอาฮาสเจ้ากรมสารบรรณ
ให้ซ่อมแซมพระนิ เวศของพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์
9 เมื� อเขาทั7 งหลายมาหาฮิลคี-
ยาห์มหาปุโรหิตแล้ว เขาได้มอบ

เงินซึ� งคนทั7 งหลายนาํมายังพระ
นิเวศของพระเจ้า ซึ� งคนเลวีผู้
เฝ้าธรณีประตูได้เก็บจากมนัส-
เสห์และเอฟราอิม และจาก
บรรดาคนที� เหลือของอิสราเอล
และจากยูดาห์กับเบนยามินทั7 ง
สิ7 น แล้วพวกเขากลับไปยังเยรู-
ซาเลม็
10 เขาทั7 งหลายมอบให้แก่คน
ทาํงานผู้ดูแลพระนิเวศของพระ
เยโฮวาห์ และมอบให้แก่คนทาํ
งานผู้ทาํงานอยู่ในพระนิเวศของ
พระเยโฮวาห์ เพื�อการซ่อมแซม
พระนิเวศให้มั�นคง
11 เขาทั7 งหลายมอบให้แก่ ช่าง
ไม้และช่ างก่อสร้างเพื� อจะซื7 อ
หินสลักและไม้กระดาน เพื� อ
ประกับและเป็นคานสาํหรับอา-
คาร ซึ� งกษัตริย์แห่งยูดาห์ได้
ปล่อยให้ทรุดโทรมพังทลายไป
12 และคนทั7 งหลายก็ ทาํ งาน
อย่างสัตย์ซื�อ ผู้คุมงานมียาหาท
และโอบาดี ห์ คนเลวี ลู กหลาน
ของเมรารี และเศคาริยาห์กับ
เมชุลลัมลูกหลานของคนโคฮาท
เป็นผู้ดูแล คนเลวีทุกคนที�ชาํ-
นาญเครื�องดนตรี
13 เป็นผู้ดูแลคนหาบหาม และ
บรรดาคนที�ทาํงานปรนนิบัติทุก
อย่าง คนเลวีบางคนเป็นอา-
ลักษณ์ เป็นเจ้าหน้าที� และเป็น
นายประตู

N พงศาวดาร ��

(F) � พกษ ��:N; N พกษ N�:NS (Q) พบญ M:N�
(R) N พกษ NN:�-NS; NF:NN; N พศด �R:�F)
(M) N พกษ �N:�; N พศด �S:P (��) � พศด N�:�-F; N พศด R:�S
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ฮิลคียาหไ์ดพ้บ
พระราชบญัญติัของโมเสส

(N พกษ NN:R)
14 ขณะที� เขาทั7 งหลายนาํเงินที�
ได้ ถวายในพระนิ เวศของพระ
เยโฮวาห์ออกมา ฮิลคียาห์ปุโร-
หิตได้พบหนังสือพระราชบัญ-
ญัติ ของพระเยโฮวาห์ ซึ� งทรง
ประทานทางโมเสส
15 และฮิลคียาห์พูดกับชาฟาน
ราชเลขาว่า "ข้าพเจ้าได้พบ
หนังสือพระราชบัญญัติในพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห์" และ
ฮิลคียาห์ก็มอบหนั งสือนั7 นให้
ชาฟาน
16 และชาฟานได้นาํหนังสือไป
ถวายกษัตริย์ และต่อไปก็ทูล
รายงานกษัตริย์ว่า "สิ�งทั7งปวงที�
พระองค์ทรงมอบหมายแก่ผู้ รับ
ใช้ ของพระองค์ ให้ กระทาํนั7 น
เขากาํลังกระทาํอยู่แล้ว"
17 เขารวบรวมเงินซึ�งพบในพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห์ และได้
มอบไว้ในมือของผู้ดูแลและคน
งาน

การอ่านพระราชบญัญติั
ไดน้าํการกลบัใจยิ�งใหญ่มา

(N พกษ NN:M-��)
18 แล้ วชาฟานราชเลขา ทู ล
กษัตริย์ว่า "ฮิลคียาห์ปุโรหิตได้
มอบหนังสือแก่ข้าพระองค์ม้วน
หนึ� ง" แล้วชาฟานก็อ่านถวาย

ต่อพระพักตร์กษัตริย์
19 และอยู่ มาเมื� อกษัตริ ย์ทรง
สดับถ้อยคาํของพระราชบัญญัติ
นั7 น พระองค์ทรงฉีกฉลองพระ
องค์
20 และกษัตริ ย์ทรงบัญชาแก่
ฮิลคียาห์ อาหิคัมบุตรชายชา-
ฟาน อับโดนบุตรชายมีคาห์
ชาฟานราชเลขา และอาสายาห์ผู้
รับใช้ของกษัตริย์ ตรัสว่า
21 "จงไปทูลถามพระเยโฮวาห์
ให้แก่เรา และให้แก่บรรดาผู้ที�
เหลืออยู่ในอิสราเอลและในยู-
ดาห์เกี� ยวกับถ้อยคาํในหนังสือ
ซึ�งได้พบนั7น เพราะว่าพระพิโรธ
ของพระเยโฮวาห์ซึ� งเทลงเหนือ
เรานั7 นใหญ่ยิ� งนัก เพราะว่า
บรรพบุ รุษของเราไม่ ได้ รั กษา
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ ตาม
ซึ� งเขียนไว้ในหนังสือนี7 ทุกประ-
การ"
คําพยากรณข์องนางฮุลดาห์

(N พกษ NN:��-NS)
22 ฮิลคียาห์และคนเหล่านั7 นซึ� ง
กษัตริ ย์ทรงใช้ ไปจึงไปยังฮุล-
ดาห์หญิงผู้พยากรณ์ภรรยาของ
ชัลลูม บุตรชายทิกวาห์ บุตร
ชายหัสราห์ผู้ดูแลฉลองพระองค์
(นางอยู่ ในเยรู ซาเล็มที� แขวง
สอง) และพูดกับนางถึงเรื�องนั7น
23 และนางพูดกับเขาว่า "พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล

N พงศาวดาร ��

(��) N พกษ NN:R
(�F) พบญ ��:N�, NP (NS) ยรม NP:N�
(N�) N พกษ �Q:�F-�M (NN) N พกษ NN:��
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ตรัสดังนี7 ว่า จงบอกชายผู้ซึ� งใช้
พวกเจ้าให้มาหาเราว่า
24 `พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี7 ว่า ดู
เถิด เราจะนาํเหตุชั� วร้ายมา
เหนือสถานที�นี7  และเหนือชาว
เมืองนี7  คือคาํสาปทั7 งสิ7 นที�บัน-
ทึกไว้ในหนังสือซึ� งได้อ่านถวาย
ต่อพระพักตร์กษัตริย์แห่งยูดาห์
นั7น
25 เพราะว่าเขาทั7 งหลายได้ทอด
ทิ7 งเรา และได้เผาเครื� องหอม
ถวายพระอื�น เพื�อเขาจะกระทาํ
ให้ เราโกรธด้วยการงานทั7 งสิ7 น
แห่งมือของเขา เพราะฉะนั7 น
ความพิโรธของเราจะเทลงเหนือ
สถานที�นี7 และจะดับไม่ได้'
26 แต่กษัตริย์ของยูดาห์ผู้ใช้เจ้า
ให้มาทูลพระเยโฮวาห์นั7น เจ้าจง
ทูลท่านดังนี7 ว่า `พระเยโฮวาห์
พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี7
ว่า เรื�องถ้อยคาํซึ�งเจ้าได้ยินนั7น
27 เพราะจิตใจของเจ้าอ่อนโยน
และเจ้ าได้ ถ่ อมตั วลงต่ อพระ
พักตร์พระเจ้า เมื� อเจ้าได้ยิน
ถ้อยคาํที�ปรักปราํสถานที�นี7  และ
ชาวเมืองนี7  เจ้าได้ถ่อมตัวลงต่อ
หน้าเรา และเจ้าได้ฉีกเสื7 อผ้า
ของเจ้าและร้องไห้ต่อหน้าเรา
พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เราได้ฟัง
เจ้าด้วย
28 ดูเถิด เราจะรวบเจ้าไปอยู่
กับบรรพบุรุษของเจ้า และเขาจะ

รวบเจ้าไปสู่ ที� ฝังศพอย่างสันติ
และตาของเจ้าจะไม่เห็นบรรดา
เหตุชั� วร้ายซึ� งเราจะนาํมาเหนือ
สถานที�นี7 และชาวเมืองนี7 '" และ
เขาทั7 งหลายนาํพระวจนะกลับมา
ยังกษัตริย์

การอ่านพระราชบญัญติั
ใหป้ระชาชนทั*งปวงฟัง

(N พกษ N�:�-N)
29 แล้วกษัตริย์รับสั�งให้รวบรวม
บรรดาผู้ใหญ่ของยูดาห์และเย-
รูซาเลม็
30 และกษัตริ ย์ เสด็จขึ7 นไปยัง
พระนิ เวศของพระเยโฮวา ห์
พร้อมกับคนทั7 งปวงของยูดาห์
และชาวเยรูซาเล็มกั บปุ โรหิต
และคนเลวี คนทั7 งปวงทั7 ง
ใหญ่และเล็ก และพระองค์ทรง
อ่ านถ้ อยคาํทั7 งสิ7 นในหนั งสื อ
พันธสัญญาซึ� งได้พบในพระนิ-
เวศของพระเยโฮวาห์ให้เขาฟัง

กษตัริยแ์ละประชาชน
ทําพนัธสญัญากบัพระเจ้า

(N พกษ N�:�)
31 และกษัตริย์ประทับยืนอยู่ใน
พระที�ของพระองค์ และกระทาํ
พันธสัญญาต่อพระพักตร์พระ
เยโฮวาห์ ที� จะทรงดาํเนินตาม
พระเยโฮวาห์ และรักษาพระ
บัญญัติ พระโอวาทและกฎ
เกณฑ์ของพระองค์ด้วยสุดพระ
จิตสุดพระทัย ที�จะทรงประกอบ

N พงศาวดาร ��

(N�) พบญ NR:�F-PR; N พศด �P:��-NS
(NQ) N พกษ NN:�M; N พศด �N:Q; �S:P; ��:�N-�� (NM) N พกษ N�:�-�
(�S) นหม R:�-� (��) N พกษ ��:��; N�:�; N พศด P:��; N�:�P; NM:�S; �S:�P
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กิจตามถ้อยคาํของพันธสัญญา
ซ◌ึ◌่งบันทึกไว้ในหนังสือม้วนนี7
32 แล้วพระองค์ทรงรับสั� งบรร-
ดาผู้ ที� อยู่ ในเยรูซาเล็มและใน
เบนยามินให้เข้าส่วนในพันธ-
สัญญานั7น และชาวเยรูซาเลม็ก็
กระทาํตามพันธสัญญาของพระ
เจ้า พระเจ้าของบรรพบุรุษของ
เขาทั7งหลาย
33 และโยสิยาห์ได้ เอาสิ� งที� น่ า
สะอิดสะเอียนทั7งปวงออกไปเสีย
จากดินแดนทั7 งสิ7 นซึ� งเป็นของ
ประชาชนอิสราเอล และทรง
กระทาํให้บรรดาผู้ที� อยู่ ในอิส-
ราเอลปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเขาทั7 งหลาย เขาทั7 ง
หลายก็มิได้พรากไปจากการติด
ตามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
บรรพบุ รุ ษของเขาทั7 งหลาย
ตลอดรัชสมัยของพระองค์

การถือเทศกาลปัสกา
(N พกษ N�:N�-N�)

35
ยิ� งกว่านั7 นโยสิยาห์ทรง
ถือเทศกาลปัสกาถวาย

แด่พระเยโฮวาห์ในกรุงเยรูซา-
เลม็ เขาฆ่าแกะปัสกาในวันที�สิบ
สี�ของเดือนต้น
2พระองค์ทรงแต่งตั7 งปุโรหิตให้
ประจาํหน้าที� และทรงสนับสนุน
เขาในการปรนนิบัติของพระนิ-
เวศแห่งพระเยโฮวาห์
3และพระองค์ตรัสกับคนเลวี ผู้

บริสุทธิC เฉพาะพระเยโฮวาห์ ผู้
สอนอิสราเอลทั7งปวงว่า "จงวาง
หีบบริสุทธิC ไว้ในพระนิเวศ ซึ� ง
ซาโลมอน โอรสของดาวิด
กษัตริย์ของอิสราเอลทรงสร้าง
ไว้ เจ้าทั7 งหลายไม่ต้องใส่บ่า
หามไปอีก บัดนี7 จงปรนนิบัติ
พระเยโฮวาห์พระเจ้ าของเจ้ า
และอิสราเอลประชาชนของพระ
องค์
4จงเตรียมตัวของเจ้าตามเรือน
บรรพบุ รุ ษของเจ้ าเป็ นกองๆ
ตามบันทึกพระราชดาํรัสชี7 แจง
ของดาวิดกษัตริย์แห่งอิสราเอล
และตามบันทึกพระราชดาํรัสชี7
แจงของซาโลมอนโอรสของพระ
องค์
5และยืนประจาํอยู่ในสถานบริ-
สุทธิC  ตามพวกต่างๆตามครอบ
ครัวของบรรพบุรุษที� เป็นพี� น้อง
ของท่าน ผู้เป็นประชาชน และ
ตามส่ วนแบ่งของแต่ละครอบ
ครัวของคนเลวี
6และฆ่าแกะปัสกาและชาํระตน
ให้บริสุทธิC  และเตรียมไว้ให้พี�
น้องของเจ้า เพื� อให้เขากระทาํ
ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์
ทางโมเสสนั7น"
7แล้วโยสิยาห์ได้ทรงบริจาคแก่
ประชาชนเป็นเครื� องปัสกาบูชา
สาํหรั บคนทั7 งปวงที� อยู่ ที� นั� น
เป็นลูกแกะและลูกแพะจากฝูง

N พงศาวดาร ��, �F

(��) � พกษ ��:F; N พศด ��:N (�) อพย �N:P; กดว M:� (N) N พศด N�:�R; NM:F-�F
(�) อพย �S:N�; พบญ ��:�S (�) � พศด M:�S-��; N�-NP; R:��
(F) สดด ���:� (P) N พศด NM:F, �F (Q) N พศด �S:N�; ��:�
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แพะแกะจาํ นวนสามหมื� นตั ว
และวัวผู้สามพันตัว สัตว์เหล่านี7
ได้มาจากทรัพย์สินของกษัตริย์
8และเจ้านายของพระองค์บริ-
จาคด้วยความเต็มใจแก่ประชา
ชน แก่ปุโรหิต และแก่คนเลวี
ฮิลคียาห์ เศคาริยาห์และเยฮี-
เอล เจ้าหน้าที� ชั7 นหัวหน้าของ
พระนิเวศแห่งพระเจ้า ได้มอบ
ลูกแกะและลูกแพะสองพันหก
ร้อยตัวกับวัวผู้ สามร้อยตัวแก่
ปุโรหิตเป็นเครื�องปัสกาบูชา
9กับโคนานิยาห์ และเชไมอาห์
กับเนธันเอล พวกน้องชายของ
เขา และฮาชาบิยาห์ และเยอีเอล
กับโยซาบาด หัวหน้าของคนเลวี
ได้ให้ลูกแกะและลูกแพะห้าพัน
ตัวกับวัวผู้ ห้าร้อยตัวแก่คนเลวี
เป็นเครื�องปัสกาบูชา
10 เมื�อเตรียมการเรียบร้อยแล้ว
บรรดาปุโรหิตก็ยืนประจาํที�ของ
ตน และคนเลวีก็อยู่ตามกอง
ของตน ตามพระบัญชาของ
กษัตริย์
11 แล้วเขาก็ฆ่าแกะปัสกา แล้ว
ปุโรหิตก็เอาเลือดซึ� งรับมาจาก
มือเขาประพรม ส่วนคนเลวีถลก
หนังสัตว์นั7น
12 แล้ วเขาก็ แยกส่ วนที� เป็ น
เครื� องเผาบูชาไว้ต่ างหากเพื� อ
แจกจ่ายได้ตามพวกต่างๆ ผู้
เป็นประชาชนที� แบ่งเป็นแต่ละ

ครอบครัว ให้ถวายแด่พระเย-
โฮวาห์ ดังที�บันทึกไว้ในหนังสือ
ของโมเสส และเขากระทาํกับวัว
ผู้ทาํนองเดียวกัน
13 และเขาก็ปิ7 งแกะปัสกาด้วย
ไฟตามกฎ และเขาทั7 งหลายต้ม
เครื�องบูชาบริสุทธิC อื� นๆในหม้อ
ในหม้อขนาดใหญ่ และในกระ-
ทะ และนาํไปให้ประชาชนทั7 ง
ปวงโดยเรว็
14 ภายหลั งเขาทั7 งหลายจึ ง
เตรียมสาํหรับตนเองและสาํ-
หรับปุโรหิต เพราะว่าปุโรหิต
ลูกหลานของอาโรนติดธุ ระใน
การถวายเครื�องเผาบูชาและส่วน
ไขมันจนกลางคืน คนเลวีจึง
เตรียมเพื�อตนเองและเพื�อปุโร-
หิตลูกหลานของอาโรน
15 บรรดานั กร้ องซึ� งเป็ นลู ก
หลานของอาสาฟอยู่ ประจาํที�
ของตน ตามบัญชาของดาวิด
อาสาฟ และเฮมาน กับเยดูธูน
ผู้ทาํนายของกษัตริย์ และคนเฝ้า
ประตูก็อยู่ประจาํทุกประตู เขา
ไม่จาํเป็นละงานหน้าที� ของเขา
เพราะคนเลวีพี� น้องของเขาได้
เตรียมไว้ให้เขา
16 เขาจึงเตรียมการปรนนิ บัติ
ทั7 งสิ7 นแด่ พระเยโฮวาห์ ในวัน
เดียวนั7นเอง เพื�อจะถือเทศกาล
ปัสกา และถวายเครื�องเผาบูชา
บนแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์

N พงศาวดาร �F

(R) กดว Q:N (M) N พศด ��:�N (�S) N พศด F:�N; Q:P, R, ��-�F; ��:�S; NM:NF
(��) อพย �N:NN; N พศด NM:NN, �� (�N) ลนต �:�; อสร P:�R
(��) อพย �N:R-M (�F) � พศด M:�Q-�R; NF:�-P; NP:��
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ตามพระบัญชาของกษัตริย์โย-
สิยาห์
17 และประชาชนอิสราเอลผู้อยู่
ที� นั� นได้ถือเทศกาลปัสกาเวลา
นั7 น และเทศกาลกินขนมปังไร้
เชื7 อเจด็วัน
18 ตั7 งแต่สมั ยของซามู เอลผู้
พยากรณ์ ไม่มีเทศกาลปัสกา
เหมือนอย่างนี7 ได้ถือกันมาใน
อิสราเอล ไม่มีกษัตริย์แห่งอิส-
ราเอลสักองค์หนึ� งที�ถือเทศกาล
ปัสกาอย่างที� โยสิยาห์ได้ทรงถือ
นี7  และบรรดาปุโรหิตกับคนเลวี
และยูดาห์กับอิสราเอลทั7 งปวง
ซึ� งอยู่พร้อมกัน ทั7 งชาวเยรูซา-
เลม็
19 เขาถือเทศกาลปัสกานี7 ในปีที�
สิบแปดแห่งรัชกาลโยสิยาห์
การสิ* นพระชนมข์องโยสิยาห์

(N พกษ N�:NR-�S)
20 หลั งจากสิ� งทั7 งปวงเหล่านี7
เมื� อโยสิยาห์ได้เตรียมพระวิหาร
ไว้ เนโคกษัตริย์แห่งอียิปต์ได้
เสด็จขึ7 นไปสู้ รบที� คารเคมิชที�
แม่นํ7า ยูเฟรติส และโยสิยาห์
เสดจ็ออกไปสู้ รบกับพระองค์
21 แต่พระองค์รับสั� งให้ ทูตไป
ทูลโยสิยาห์ว่า "กษัตริย์แห่งยู-
ดาห์เอ๋ย เรามีเรื� องอะไรเกี� ยว
ข้องกับท่าน วันนี7 เรามิได้มาต่อ
สู้ ท่านแต่ต่อสู้ กับวงศ์วานซึ� งเรา
ทาํสงครามด้วย เพราะพระเจ้า

ทรงบัญชาเราให้เร่งรีบ ขอยับยั7ง
การขัดขวางพระเจ้าผู้ทรงสถิต
กับเรา เกรงว่าพระองค์จะทรง
ทาํลายท่านเสีย"
22 ถึงกระนั7 นก็ดี โยสิยาห์มิ ได้
หันพระพักตร์ ไปจากพระองค์
แต่ทรงปลอมพระองค์ เพื� อจะ
สู้ รบกับพระองค์ มิได้ฟังพระ
ดาํ รั สของเนโคที� ออกจากพระ
โอษฐ์ของพระเจ้า แต่เข้ารบ ณ
ที�หุบเขาเมกิดโด
23 และนักธนูได้ยิงกษัตริย์โย-
สิยาห์ และกษัตริย์ตรัสกับข้า
ราชการของพระองค์ว่า "จงพา
เราไปเสียเถอะ เพราะเราถูก
บาดเจบ็สาหัสแล้ว"
24 ข้าราชการของพระองค์จึงนาํ
พระองค์ออกจากรถรบ และให้
พระองค์ประทับในรถรบคันที�
สองของพระองค์ และนาํพระ
องค์มาเยรูซาเลม็และพระองค์ก็
สิ7 นพระชนม์ และเขาฝังไว้ใน
อุโมงค์แห่งบรรพบุรุษของพระ
องค์ ยูดาห์และเยรูซาเล็มทั7 ง
ปวงได้ไว้ทุกข์ให้โยสิยาห์
25 เยเรมี ย์ กล่ าวคาํครํ�า ครวญ
ถวายโยสิยาห์ด้วย และบรรดา
นักร้องชายและนักร้องหญิงทั7 ง
ปวงกล่าวถึงโยสิยาห์ในคาํครํ�า
ครวญของเขาจนทุกวันนี7  เขาทั7ง
หลายกระทาํเรื�องนี7 ให้เป็นกฎใน
อิสราเอล ดูเถิด มีบันทึกไว้ใน

N พงศาวดาร �F

(�Q) อพย �N:�F; ��:P; N พศด �S:N� (�R) N พกษ N�:NN-N�
(NS) N พกษ N�:NM; อสย �S:M; ยรม NF:��-��; �P:�-�N (NN) N พศด �R:NM
(N�) � พกษ ��:�R; N พกษ N�:�S; ศคย �N:�� (NF) ยรม NN:�S-��, NS; มธ M:N�
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หนังสือครํ�าครวญ
26 ส่วนพระราชกิจนอกนั7 นของ
โยสิยาห์ และความดีของพระ
องค์ ตามที� บันทึกไว้ในพระ
ราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์
27 และพระราชกิจของพระองค์
ตั7 งแต่ต้นจนปลาย ดูเถิด มีบัน-
ทึกไว้ในหนังสือของกษัตริย์แห่ง
อิสราเอลและยูดาห์

เยโฮอาหาสครอบครอง
แต่ถูกถอดออกจากราชสมบติั

(N พกษ N�:�S-��)

36
ประชาชนแห่งแผ่นดิน
ได้ตั7 งเยโฮอาหาสโอรส

ของโยสิยาห์ และให้พระองค์
เป็นกษัตริ ย์แทนราชบิดาของ
พระองค์ในเยรูซาเลม็
2 เมื� อเยโฮอาหาสเริ� มครอบ
ครองมี พระชนมายุ ยี� สิ บสาม
พรรษาและพระองค์ทรงครอบ
ครองในเยรูซาเลม็สามเดือน
3แล้ วกษัตริ ย์แห่ งอี ยิปต์ ทรง
ถอดพระองค์ในเยรูซาเลม็ และ
กาํ หนดให้ แผ่ นดิ นนั7 นถวาย
บรรณาการเป็ นเงิ นหนึ� งร้ อย
ตะลันต์ และทองคาํหนึ�งตะลันต์
4และกษัตริย์แห่งอียิปต์ตั7 งให้
เอลี ยาคิ มพระอนุ ชาของพระ
องค์เป็นกษัตริย์เหนือยูดาห์และ
เยรูซาเล็ม และทรงเปลี�ยนพระ
นามของพระองค์ใหม่ว่า เยโฮ-
ยาคิม แต่เนโคทรงจับเยโฮอา-

หาสพระเชษฐานาํไปยังอียิปต์
5 เมื� อเยโฮยาคิมเริ� มครองราชย์
นั7 นทรงมีพระชนมายุ ยี� สิ บห้ า
พรรษา และพระองค์ทรงครอง
ราชย์ในเยรูซาเลม็สิบเอด็ปี พระ
องค์ทรงกระทาํความชั� วร้ายใน
สายพระเนตรของพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของพระองค์
6 เนบู คัดเนสซาร์กษัตริ ย์แห่ง
บาบิโลนเสดจ็ขึ7 นมาต่อสู้ กับพระ
องค์ และจองจาํพระองค์ด้วย
ตรวนเพื�อพาพระองค์ไปยังบา-
บิโลน
7เนบูคัดเนสซาร์ทรงนาํเครื� อง
ใช้ ส่วนหนึ� งของพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห์ไปยังบาบิโลน และ
ทรงเก็บไว้ในวิหารของพระองค์
ในบาบิโลน

เยโฮยาคีนไดค้รอบครอง
เป็นเวลาสามเดือน
(N พกษ N�:P-�S)

8 ส่วนพระราชกิ จนอกนั7 นของ
เยโฮยาคิม และการอันน่าสะอิด
สะเอียนซึ� งพระองค์ทรงกระทาํ
และเหตุการณ์อื� นๆซึ� งเกี� ยวกับ
พระองค์ ดูเถิด สิ�งเหล่านี7 กถู็ก
บันทึกไว้ในหนังสือของกษัตริย์
แห่งอิสราเอลและยูดาห์ และ
เยโฮยาคีนโอรสของพระองค์ได้
ครองราชย์แทนพระองค์
9 เมื� อเยโฮยาคีนเริ� มครองราชย์
นั7 นทรงมีพระชนมายุสิ บแปด

N พงศาวดาร �F, �P

(�) N พกษ N�:�S-�� (F) N พกษ N�:�P-�Q; � พศด �:�F; ยรม NN:��-�M; NP:�
(P) พบญ NM:NN-NM; N พกษ N�:�; N พศด ��:��; ยรม �P:�S
(Q) N พกษ N�:��; ดนล �:�-N (M) N พกษ N�:R-�Q
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พรรษา และพระองค์ทรงครอง
ราชย์ในเยรูซาเล็มสามเดือนกับ
สิบวัน พระองค์ทรงกระทาํความ
ชั� วร้ายในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห์
10 พอถึงสิ7 นปีแล้วกษัตริย์เนบู-
คัดเนสซาร์ทรงใช้ให้นาํพระองค์
มายังบาบิโลน พร้อมกับเครื�อง
ใช้ประเสริฐแห่งพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห์ และตั7 งให้เศเด-
คียาห์ ปิตุ ลาของพระองค์ เป็น
กษัตริย์เหนือยูดาห์และเยรูซา-
เลม็

เศเดคียาหค์รอบครอง
เหนือยูดาห์

(N พกษ N�:�Q-�R)
11 เมื� อเศเดคียาห์ เริ� มครอบ
ครองมี พระชนมายุ ยี� สิ บเอ็ด
พรรษาและพระองค์ทรงครอบ
ครองในเยรูซาเลม็สิบเอด็ปี
12 พระองค์ทรงกระทาํความชั� ว
ร้ ายในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์
พระองค์มิ ได้ ถ่อมพระองค์ลง
ต่อหน้าเยเรมีย์ผู้พยากรณ์ ผู้
กล่าวจากพระโอษฐ์ของพระเย-
โฮวาห์
13 พระองค์ทรงกบฏเช่นกันต่อ
กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ ผู้ซึ� ง
ทรงให้พระองค์ปฏิญาณในพระ
นามของพระเจ้า พระองค์ทรง
แขง็พระศอของพระองค์ ทาํพระ

ทัยให้กระด้าง ไม่หันไปหาพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล
14 ยิ� งกว่านั7 น บรรดาปุโรหิต
ใหญ่และประชาชนก็ทาํการละ-
เมิ ดอย่ างยิ� งโดยการติ ดตาม
บรรดาสิ� งที� น่ าสะอิ ดสะเอี ยน
ของประชาชาติ และเขาทั7งหลาย
กระทาํให้พระนิเวศของพระเย-
โฮวาห์ซึ� งพระองค์ทรงชาํระให้
บริสุ ทธิC ในเยรูซาเล็มนั7 นเป็น
มลทินไป
คนยูดาหถู์กกวาดไปเป็นเชลย

(N พกษ NF:�-�Q)
15 พระเยโฮวาห์พระเจ้ าแห่ ง
บรรพบุรุษของเขาทรงใช้ให้ทูต
ของพระองค์มาอย่ างไม่ หยุ ด
ยั7 งเพราะพระองค์ทรงมีพระทัย
กรุณาต่อประชาชนของพระองค์
และต่อที�ประทับของพระองค์
16 แต่เขาทั7 งหลายเยาะเย้ยทูต
ของพระเจ้า และดูหมิ�นพระวจ-
นะของพระองค์ และด่าผู้พยา-
กรณ์ของพระองค์ จนพระพิโรธ
ของพระเยโฮวาห์พลุ่ งขึ7 นต่ อ
ประชาชนของพระองค์จนแก้ไม่
ไหว
17 พระองค์ จึ งทรงนาํกษัตริ ย์
แห่งคนเคลเดียมาต่อสู้ เขาทั7 ง
หลาย ผู้ซึ� งฆ่าชายหนุ่มของเขา
ด้ วยดาบในพระนิ เวศอั นเป็น
สถานบริสุทธิC ของเขา และไม่มี
ความกรุณาแก่ ชายหนุ่ มหรื อ

N พงศาวดาร �P

(�S) N พกษ N�:�S-�Q; ยรม �Q:� (��) N พกษ N�:�R-NS; ยรม NQ:�; NR:�; FN:�
(�N) ยรม N�:�-Q; ��:�S (��) N พกษ �Q:��; N พศด �S:R (�F) ยรม Q:��; NF:�-�
(�P) N พศด �S:�S; สดด QM:F (�Q) พบญ NR:�M; N พกษ NF:�
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หญิงพรหมจารี คนแก่หรือคน
ชรา พระองค์ทรงมอบทั7 งหมด
ไว้ในมือของเขา
18 และเครื�องใช้ทั7 งสิ7 นของพระ
นิเวศของพระเจ้า ทั7 งใหญ่และ
เล็ก และทรัพย์สมบัติแห่งพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห์ และ
ทรัพย์สมบัติแห่ งกษัตริ ย์และ
แห่งเจ้านายของพระองค์ สิ� ง
ทั7 งหมดนี7 พระองค์ทรงนาํมายัง
บาบิโลน
19 และเขาเผาพระนิ เวศของ
พระเจ้า และพังกาํแพงเยรูซา-
เล็มลง และเอาไฟเผาวังของ
เมืองนั7 นเสียสิ7 น และทาํลาย
เครื�องใช้ประเสริฐทั7งปวงในนั7น
20 และบรรดาผู้ที� รอดจากดาบ
นั7 นพระองค์ทรงให้กวาดไปเป็น
เชลยยังบาบิโลน และเขาทั7 ง
หลายเป็นผู้ รับใช้ของพระองค์
และแก่ราชวงศ์ของพระองค์ จน
ถึ งการสถาปนาราชอาณาจักร
เปอร์เซีย
21 เพื� อให้สาํเร็จตามพระวจนะ
ของพระเยโฮวาห์ผ่านปากของ
เยเรมีย์ จนกว่าแผ่นดินจะได้ชื�น
ชมกับปีสะบาโตของมัน เพราะ

ตราบเท่ าที� มันยังว่างเปล่าอยู่
มันก็รักษาสะบาโต เพื� อจะให้
ครบตามกาํหนดเจด็สิบปี

กษตัริยไ์ซรสัทรงประกาศ
ใหส้รา้งพระวิหาร

ของพระเจ้าขึ* นใหม่
22 ในปีแรกแห่ งรั ชกาลไซรัส
กษัตริย์ของเปอร์เซีย เพื� อพระ
วจนะของพระเยโฮวาห์ทางปาก
ของเยเรมีย์จะสาํเรจ็ พระเยโฮ-
วาห์ทรงรบเร้าจิตใจของไซรัส
กษัตริย์ของเปอร์เซีย กษัตริย์จึง
ทรงมีประกาศตลอดราชอาณา
จักรของพระองค์ และบันทึก
เป็นลายลักษณ์อักษรลงด้วยว่า
23 "ไซรัสกษัตริย์แห่งเปอร์เซีย
ตรัสดังนี7 ว่า `พระเยโฮวาห์พระ
เจ้ าของฟ้ าสวรรค์ ได้พระราช
ทานบรรดาราชอาณาจักรแห่ง
แผ่นดินโลกแก่เรา และพระองค์
ทรงกาํชับให้เราสร้างพระนิเวศ
ให้พระองค์ที� เยรูซาเล็ม ซึ� งอยู่
ในยูดาห์ มี ผู้ใดในท่ามกลาง
ท่ านทั7 งหลายที� เป็นประชาชน
ของพระองค์ ขอพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเขาสถิตกับเขา ขอ
ให้เขาขึ7 นไปเถิด'"

N พงศาวดาร �P

(�R) N พกษ NF:�� (�M) � พกษ M:R; N พกษ NF:R; สดด QM:�, Q; ยรม FN:��
(NS) N พกษ NF:�� (N�) ลนต NF:�-F; NP:��-��; ยรม NF:M, �N; NQ:P-R; NM:�S
(NN) อสร �:�-�; อสย ��:NR; �F:�; ยรม NM:�S (N�) อสร �:N-�
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