พงศ์กษัตหน้ริยา 778
์ ฉบับทีสอง
กษัตริ ยอ์ าหัสยาห์แห่ ง
อิ สราเอลไปถามบาอัลเซบู บ
หลั ง จากอาหั บสิ นพระชนม์
แล้ ว เมืองโมอับก็กบฏต่ อคน
อิสราเอล
2 ฝ่ ายอาหั สยาห์ ทรงตกลงมา
จากช่ องพระแกลตาข่ ายที ห้ อง
ชั นบนของพระองค์ ใ นกรุ งสะมาเรี ยและทรงประชวร จึ งทรง
ใช้ บรรดาผู้ สื อสารไป รั บสั งว่ า
"จงไปถามบาอัลเซบูบ พระแห่ ง
เอโครนว่ า เราจะหายจากความ
เจ็บป่ วยนี หรือไม่ "
เอลียาห์ติเตี ยนกษัตริ ย ์
แล้วได้รอด
จากมือทหาร
3แต่ ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์
พู ดกั บเอลี ยาห์ ชาวทิชบี ว่า "จง
ลุกขึ นไปพบบรรดาผู้ สื อสารของ
กษัตริย์แห่ งสะมาเรีย และจงพูด
กั บเขาทั งหลายว่ า `เพราะไม่
มี พระเจ้ าในอิ สราเอลแล้ วหรื อ
ท่ านจึ งไปถามบาอั ลเซบูบ พระ
แห่ งเอโครน'
4 เพราะฉะนั นบั ดนี พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี ว่ า `เจ้ าจะไม่ ได้
ลงมาจากที นอนซึ งเจ้ าขึ นไปนั น
แต่ เจ้ าจะต้ องตายแน่ '" แล้ ว
เอลียาห์ กไ็ ป
5ผู้ สื อสารนั นก็กลั บมาเฝ้ าพระ
องค์ พระองค์ ตรั สถามเขาทั ง

1

หลายว่ า "ทําไมพวกเจ้ าจึงพากัน
กลับมา"
6และเขาทังหลายทู ลพระองค์ว่า
"มี ช ายคนหนึ งมาพบกั บพวก
ข้ าพระองค์ และพู ดกั บพวก
ข้ าพระองค์ ว่า `จงกลั บไปหา
กษัตริย์ผ้ ู ใช้ ท่านมา และทู ลพระ
องค์ว่า พระเยโฮวาห์ ตรัสดังนี ว่า
เพราะไม่ มี พระเจ้ าในอิ สราเอล
แล้ วหรื อ เจ้ าจึ งใช้ คนไปถาม
บาอั ลเซบู บพระแห่ งเอโครน
เพราะฉะนั นเจ้ าจะไม่ ได้ ลง
มาจากที นอนซึ งเจ้ าได้ ข ึ นไปนั น
แต่ เจ้ าจะต้ องตายแน่ '"
7พระองค์ ตรั สถามเขาทั งหลาย
ว่ า "คนที ได้ มาพบเจ้ าและบอก
สิ งเหล่ า นี แก่ เจ้ านั นเป็ นคนใน
ลักษณะใด"
8เขาทั งหลายทู ลตอบพระองค์
ว่ า "ท่ านมี ขนมากและมี หนั ง
คาดเอวของท่ านไว้ " และพระ
องค์ ตรั สว่ า "เป็ นเอลี ยาห์ ชาว
ทิชบี"
9แล้ วกษัตริย์กร็ ับสั งให้ นายกอง
ของทหารห้ าสิ บคน พร้ อมกั บ
ทหารห้ าสิ บคนของเขาไปหาเอลี ยาห์ เขาได้ ข ึ นไปหาท่ าน ดู
เถิ ด ท่ านนั งอยู่ บนยอดภู เขา
และนายกองห้ าสิ บคนนั นกล่ าว
แก่ ท่ านว่ า "ข้ าแต่ คนแห่ งพระ
เจ้ า กษัตริย์ตรัสดังนี ว่า `ลงมา'"

(D) F ซมอ G:F; F พกษ J:K
(F) D ซมอ K:DL; D พกษ FF:ML; F พกษ D:J, O, DO; มธ DL:FK; มก J:FF
(G) D พกษ DG:Q; ศคย DJ:M; มธ J:M; มก D:O
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หน้ า 779
F พงศ์กษัตริย์ D
10 แต่ เอลี ยาห์ ตอบนายกองห้ า เสริฐในสายตาของท่าน
สิบคนว่ า "ถ้ าข้ าเป็ นคนแห่ งพระ 14 ดูเถิด ไฟลงมาจากฟ้ าสวรรค์
เจ้ า ก็ขอให้ ไฟลงมาจากฟ้ า และได้ เผาผลาญนายกองห้ าสิ บ
สวรรค์ เผาผลาญเจ้ า และคนทั ง ทั งสองคนก่ อนหน้ านั นเสี ย
ห้ าสิ บของเจ้ าเถิ ด" แล้ วไฟก็ลง พร้ อมทั งทหารห้ าสิบคนของเขา
มาจากฟ้ าสวรรค์ และเผาผลาญ ด้ วย แต่ บั ดนี ขอให้ ชี วิ ตของ
เขากับคนทังห้ าสิบของเขาเสีย
ข้ าพเจ้ าเป็ นสิ งประเสริ ฐในสาย
11 พระองค์ ก ็รั บสั งให้ นายกอง ตาของท่าน"
ของทหารห้ าสิ บคน พร้ อมกั บ 15 แล้ วทู ตสวรรค์ ของพระเยทหารห้ าสิ บคนของเขาอี ก พวก โฮวาห์ กล่ าวแก่ เอลี ยาห์ ว่า "จง
หนึ งไป และเขาก็กล่ าวแก่ ท่ าน ลงไปกั บเขาเถิ ด อย่ ากลั วเขา
ว่ า "โอ ข้ าแต่ คนแห่ งพระเจ้ า เลย" ท่ านก็ลุ กขึ นลงไปกั บเขา
กษั ตริ ย์ ตรั สดั งนี ว่ า
`ลงมา เข้ าเฝ้ ากษัตริย์
เร็วๆ'"
16 และทู ลพระองค์ว่า "พระเย12 แต่ เอลี ยาห์ ตอบว่ า "ถ้ าข้ า โฮวาห์ ตรัสดังนี ว่า `เพราะเจ้ าได้
เป็ นคนแห่ งพระเจ้ า ก็ขอให้ ไฟ ส่ งผู้ สื อสารไปยั ง บาอั ล เซบู บ
ลงมาจากฟ้ าสวรรค์ เ ผาผลาญ พระแห่ งเอโครน เพราะไม่ มี
เจ้ าและคนทังห้ าสิบของเจ้ าเถิด" พระเจ้ าในอิ สราเอลที จะทู ลถาม
และไฟของพระเจ้ าลงมาจากฟ้ า พระวจนะของพระองค์ อย่ างนั น
สวรรค์ และเผาผลาญเขากั บคน หรือ เพราะฉะนั นเจ้ าจะไม่ ได้ ลง
ทังห้ าสิบของเขาเสีย
มาจากที นอนซึ งเจ้ าได้ ข ึ นไปนั น
13 และพระองค์ รั บ สั งให้ นาย แต่ เจ้ าจะต้ องตายแน่ '"
กองของทหารห้ าสิ บคนพวกที
อาหัสยาห์สิ!นชี วิต
สามไปพร้ อมกั บทหารห้ าสิ บคน
แล้วเยโฮรัมขึ! นครองแทน
ของเขา และนายกองคนที สาม 17 พระองค์ ก ็ ส ิ นชี วิ ต ตามพระ
ของทหารห้ าสิ บคนนั นก็ ข ึ นไป วจนะของพระเยโฮวาห์ ซึ งเอลี และมาคุ กเข่ าลงต่ อหน้ าเอลียาห์ ยาห์ กล่ าวนั น และเยโฮรั มก็ข ึ น
และวิงวอนท่านว่ า "โอ ข้ าแต่ คน ครองแทน ในปี ที สองแห่ งรั ช
แห่ งพระเจ้ า ข้ าพเจ้ าขออ้ อน กาลเยโฮรั มบุ ตรชายเยโฮชาฟั ท
วอนต่ อท่าน ขอได้ โปรดให้ ชีวิต กษั ตริ ย์ แห่ งยู ดาห์ เพราะพระ
ของข้ าพเจ้ าและชี วิตของผู้ รั บใช้ องค์หามีโอรสไม่
ของท่านห้ าสิบคนนี เป็ นสิ งประ- 18 ส่ วนพระราชกิ จนอกนั นของ
(DL) D พกษ DG:JO-JG; ลก X:KM
(DJ) D ซมอ FO:FD; สดด QF:DM
(DQ) D พกษ FF:KL; มธ D:G
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F พงศ์กษัตริย์ D, F
หน้ า 780
อาหั สยาห์ ซึ งพระองค์ ทรงกระ- ข้ าพเจ้ าจะไม่ จากท่านไปฉันนั น"
ทํา มิ ได้ บั นทึ กไว้ ในหนั งสื อ เพราะฉะนั นท่านทังสองจึงมายัง
พงศาวดารแห่ งกษั ตริ ย์ประเทศ เมืองเยรีโค
อิสราเอลหรือ
5และเหล่ าศิ ษย์ แห่ งผู้ พยากรณ์
เอลียาห์ขึ! นไปสู่ สวรรค์
ผู้ อาศั ยอยู่ ในเมื องเยรี โคได้ เข้ า
และอยู่ มาเมื อถึงเวลาที พระ มาใกล้ เอลี ชาและพู ดกั บท่ านว่ า
เยโฮวาห์ จะทรงรั บเอลี ยาห์ "ท่านทราบไหมว่ า วันนี พระเยขึ นไปสู่ สวรรค์ ด้ วยลมหมุ น โฮวาห์ จะทรงรั บอาจารย์ ของ
เอลี ยาห์ และเอลี ชากํา ลั ง เดิ น ท่ า นไปจากเป็ นหั วหน้ าท่ าน"
ท่านตอบว่ า "ครับ ข้ าพเจ้ าทราบ
ทางจากหมู่ บ้านกิลกาล
2 และเอลี ยาห์ พู ดกั บเอลี ชาว่ า แล้ ว เงียบๆไว้ "
"ขอท่ านจงคอยอยู่ ที นี เพราะ 6แล้ วเอลี ยาห์ จึ งพู ดกั บท่ านว่ า
พระเยโฮวาห์ ทรงใช้ ข้ าพเจ้ า ไป "ขอท่ านจงคอยอยู่ ที นี เพราะ
ถึ งเบธเอล"
แต่ เอลี ชาว่ า พระเยโฮวาห์ ทรงใช้ ข้ าพเจ้ า ไป
"พระเยโฮวาห์ ทรงพระชนม์ อยู่ ถึ งแม่ นาํ จอร์ แดน" แต่ ท่ านว่ า
และท่ านเองมี ชี วิ ตอยู่ แน่ ฉั นใด "พระเยโฮวาห์ ทรงพระชนม์ อยู่
ข้ าพเจ้ าจะไม่ จากท่านไปฉันนั น" และท่ านเองมี ชี วิ ตอยู่ แน่ ฉั นใด
ดั งนั น ท่ านทั งสองก็ลงไปยั ง ข้ าพเจ้ าจะไม่ จากท่านไปฉันนั น"
แล้ วท่านทังสองก็เดินต่ อไป
เบธเอล
3และเหล่ าศิ ษย์ แห่ งผู้ พยากรณ์ 7 คนห้ าสิ บคนของเหล่ าศิ ษ ย์
ผู้ อยู่ ในเบธเอลได้ ออกมาหาเอ- แห่ งผู้ พยากรณ์ ก ็ ไปเหมื อนกั น
ลีชาและบอกท่านว่ า "ท่านทราบ และยื นอยู่ ตรงหน้ าห่ างจากท่ าน
ไหมว่ า วันนี พระเยโฮวาห์ จะทรง ทังสอง ฝ่ ายท่านทังสองยืนอยู่ ที
รั บอาจารย์ ของท่ านไปจากเป็ น แม่ นาํ จอร์แดน
หั วหน้ าท่าน" ท่านตอบว่ า "ครับ 8 เอลี ยาห์ ก็ เ อาเสื อคลุ มของ
ท่ า นม้ วนเข้ าแล้ วฟาดลงที นํา
ข้ าพเจ้ าทราบแล้ ว เงียบๆไว้ "
4เอลียาห์ พูดกับท่านว่ า "เอลีชา นั น นํา ก็แยกออกไปสองข้ าง
ขอท่ านคอยอยู่ ที นี เถิ ด เพราะ ท่ านทั งสองจึ งเดิ นข้ ามไปได้ บน
พระเยโฮวาห์ ทรงใช้ ข้ าพเจ้ า ไป ดินแห้ ง
ถึ งเมื องเยรี โค" แต่ ท่ านตอบว่ า 9และอยู่ มาเมื อท่ านทั งสองข้ าม
"พระเยโฮวาห์ ทรงพระชนม์ อยู่ ไปแล้ ว เอลียาห์ จึงพูดกับเอลีชา
และท่ านเองมี ชี วิ ตอยู่ แน่ ฉั นใด ว่ า "จงขอสิ งที อยากให้ ข้าพเจ้ า

2

(D) ปฐก K:FM; D พกษ DX:DO-FD; ฮบ DD:K (F) นรธ D:DK; D ซมอ D:FO; F พกษ F:M
(J) D พกษ FL:JK; F พกษ F:K, Q, DK; M:D, JG; X:D
(G) อพย DM:FD-FF; ยชว J:DO-DQ; F พกษ F:DM
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หน้ า 781
F พงศ์กษัตริย์ F
ทําเพื อท่านก่ อนที ข้าพเจ้ าจะถู ก และเมื อท่ านฟาดลงที นาํ นํา ก็
รับไปจากท่าน" และเอลีชาตอบ แยกออกไปสองข้ าง และเอลีชา
ว่ า "ขอให้ ฤทธิZ เดชของท่ านอยู่ ก็เดินข้ ามไป
กับข้ าพเจ้ าเป็ นสองเท่าเดิม"
15 เมื อเหล่ า ศิ ษย์ แห่ ง ผู้ พยา10 และท่านตอบว่ า "ท่านขอสิ ง กรณ์ที อยู่ ณ เมื องเยรี โค แล
ทียากนัก แต่ ถ้าท่านเห็นข้ าพเจ้ า เห็ นท่ าน เขาทั งหลายจึ งว่ า
ถู กรั บขึ นไปจากท่ าน ท่ านก็จะ "ฤทธิZ เดชของเอลียาห์ อยู่ กับเอได้ อย่ างนั น แต่ ถ้ าท่ านไม่ เห็ น ลีชา" และเขาทังหลายก็มาต้ อน
ก็จะไม่ เป็ นแก่ ท่านอย่ างนั น"
รับท่าน แล้ วซบหน้ าลงถึงดินต่ อ
11 และอยู่ มาเมื อท่านทังสองยัง หน้ าท่าน
เดินพูดกันต่ อไป ดูเถิด รถเพลิง
เหล่ าศิ ษย์แห่ งผู พ้ ยากรณ์
คันหนึ งและม้ าเพลิ งได้ แยกท่าน
ขาดความเชื/ อ
ทังสองออกจากกัน และเอลียาห์ 16 เขาทั งหลายกล่ าวแก่ ท่ านว่ า
ได้ ข ึ นไปโดยลมหมุ นเข้ าสวรรค์
"ดู เถิ ด มี ห้ าสิ บคนที เป็ นชาย
ฤทธิ* เดชของเอลียาห์
ฉกรรจ์ อ ยู่ กั บผู้ รั บใช้ ของท่ า น
มาสวมทับเอลีชา
ขอจงไปเที ยวหาอาจารย์ ของ
12 เอลีชาก็เห็น และท่านได้ ร้อง ท่ าน บางที พระวิ ญญาณแห่ ง
ว่ า "คุณพ่ อของข้ าพเจ้ า คุณพ่ อ พระเยโฮวาห์ ไ ด้ รั บท่ านไปแล้ ว
ของข้ าพเจ้ า รถรบของอิสราเอล เหวี ยงท่ านลงมาที ภูเขาหรื อหุ บ
และพลม้ าประจํา" และท่านก็ไม่ เขาแห่ งหนึ งแห่ งใดบ้ าง" และ
ได้ เห็นเอลียาห์ อีกเลย แล้ วท่าน ท่านว่ า "อย่ าใช้ เขาไปเลย"
ก็จับเสื อของตนฉีกออกเป็ นสอง 17 แต่ เมื อเขาทั งหลายชั กชวน
ท่อน
ท่ านจนท่ านละอายแล้ วท่ า นจึ ง
13 แล้ วท่ านก็หยิบเสื อคลุ มของ ว่ า "ใช้ ไปซี" เพราะฉะนั นเขาจึง
เอลี ยาห์ ที ตกลงมาจากเอลี ยาห์ ใช้ ห้ าสิ บคนไป เขาทั งหลาย
นั น และกลั บไปยื นอยู่ ที ฝั งแม่ แสวงหาเอลี ยาห์ อยู่ สามวั นก็ไม่
นํา จอร์แดน
พบท่าน
เอลีชามีฤทธิ* เดชของเอลียาห์
18 เขาทั งหลายก็กลั บมาหาเอ14 แล้ วท่ านก็เ อาเสื อคลุ มของ ลี ชา (ขณะเมื อท่ านพั กอยู่ ที
เอลี ยาห์ ที ตกลงมานั นฟาดลงที เมืองเยรีโค) และท่านพูดกับเขา
นํา กล่ าวว่ า "พระเยโฮวาห์ พระ ว่ า "ข้ ามิ ได้ บอกท่ านทั งหลาย
เจ้ าแห่ งเอลี ยาห์ ทรงสถิ ต ที ใ ด" แล้ วหรือว่ า `อย่ าไปเลย'"
(DD) ปฐก K:FM; F พกษ O:DQ; สดด DLM:M; ฮบ DD:K
(DF) D พกษ DJ:DM (DM) F พกษ F:G (DK) F พกษ F:Q
(DO) D พกษ DG:DF; อสค G:J; กจ G:JX (DQ) F พกษ G:DD
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F พงศ์กษัตริย์ F, J
หน้ า 782
เอลีชารักษานํ!าพุ ให้หาย
คน
25 จากที นั นท่ า นก็ ข ึ นไปถึ ง ภู
ที/เมืองเยรี โค
19 คนในเมื องพู ดกั บเอลี ชาว่ า เขาคารเมล และจากทีนั นท่านก็
"ดู เถิ ด ทํา เลเมื องนี ก็ร่ าเริ งดี หั นกลับมายังสะมาเรีย
เยโฮรัมครอบครอง
ดั งที เจ้ านายของข้ าพเจ้ าได้ เห็น
เหนืออิ สราเอล
แล้ ว แต่ ทว่ านํา ไม่ ดี และชาว
แผ่ นดินก็แท้ งลูก"
ในปี ที สิ บแปดของรั ชกาล
เยโฮชาฟั ท กษั ต ริ ย์ แห่ งยู 20 ท่ านพู ดว่ า "จงเอาชามใหม่
มาลูกหนึ ง ใส่ เกลือไว้ ในนั น" ดาห์ เยโฮรัมโอรสของอาหั บได้
เริ มครอบครองเหนื อ อิ สราเอล
แล้ วเขาทังหลายก็หามาให้
21 แล้ วท่ านก็ไปที นาํ พุ โยน ณ กรุงสะมาเรีย และทรงครอง
เกลื อลงในนั นและกล่ าวว่ า อยู่ สิบสองปี
"พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี ว่ า เรา 2พระองค์ ทรงกระทําสิ งที ชั วใน
ได้ กระทํา นํา นี ให้ ดี แล้ ว ตั งแต่ สายพระเนตรของพระเยโฮวาห์
นี ไปจะไม่ มี ค วามตายหรื อ การ แต่ ไ ม่ เหมื อ นราชบิ ด าและราช
มารดาของพระองค์ พระองค์
แท้ งลูกมาจากนํา นี อีก"
22 ฉะนั นนํา จึ งดี มาจนถึ งทุ กวั น ทรงทํา ลายเสาศั กดิZ สิ ท ธิZ แห่ ง
นี จริ งตามถ้ อยคําซึ งเอลี ชาได้ พระบาอั ล ซึ งราชบิ ดาของพระ
องค์ทรงสร้ างนั นเสีย
กล่ าวนั น
3 แม้ กระนั นพระองค์ ยั งทรง
หมีทําโทษ
เกาะติ ดอยู่ กั บบาปทั งหลายของ
คนล้อเลียน
23 ท่ า นได้ ขึ นไปจากที นั นถึ ง เยโรโบอั มบุ ตรชายเนบั ท ซึ ง
เมืองเบธเอล และขณะเมื อท่าน พระองค์ ทรงกระทําให้ อิ สราเอล
ขึ นไปตามทางมี เด็ ก ชายเล็ ก ๆ ทําบาปด้ วย พระองค์ หาได้ ทรง
บางคนออกมาจากเมื องล้ อ พรากจากบาปนั นไม่
โมอับกบฏต่ ออิ สราเอล
เลียนท่านว่ า "เจ้ าหั วล้ าน จงขึ น
ไปเถิ ด เจ้ าหั วล้ าน จงขึ นไป 4 ฝ่ ายเมชากษั ต ริ ย์ แห่ งโมอั บ
ทรงเป็ นผู้ ดํา เนิ น กิ จ การเลี ยง
เถิด"
24 ท่ านก็เหลี ยวดู แล้ วจึ งแช่ ง แกะ และพระองค์ต้ องถวายลู ก
เขาในพระนามพระเยโฮวาห์ และ แกะหนึ งแสนตัว และแกะผู้ หนึ ง
หมี ตั วเมี ยสองตัวออกมาจากป่ า แสนตั วพร้ อมกั บขนของมั นให้
ฉีกเด็กชายพวกนั นเสียสี สิบสอง แด่ กษัตริย์อิสราเอล

3

(FD) อพย DK:FK-FO; F พกษ M:MD; O:O (FF) อสค MQ:G-X (FM) พบญ FQ:DJ-FO
(FK) D พกษ DG:DX-FL; F พกษ M:FK (D) F พกษ D:DQ
(F) D พกษ DO:JD-JF (J) D พกษ DF:FG-JF (M) F ซมอ G:F; อสย DO:D-F
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หน้ า 783
F พงศ์กษัตริย์ J
5 แต่ อยู่ มาเมื ออาหั บสิ นพระ เพื อจะมอบไว้ ในมือของโมอับ"
ชนม์ แล้ ว กษั ตริ ย์ แห่ งโมอั บก็ 11 และเยโฮชาฟั ทตรัสว่ า "ที นี
กบฏต่ อกษัตริย์แห่ งอิสราเอล
ไม่ มี ผ้ ู พยากรณ์ ของพระเยโฮ6 กษั ต ริ ย์ เ ยโฮรั ม จึ ง กรี ธ าทั พ วาห์ เพื อเราจะให้ ทู ลถามพระ
ออกจากสะมาเรี ยในครั งนั น เยโฮวาห์ หรื อ" แล้ วข้ าราชการ
และทรงเกณฑ์ ค นอิ ส ราเอลทั ง คนหนึ งของกษั ตริย์อิ สราเอลจึ ง
สิ น
ทู ลว่ า "เอลีชาบุตรชาฟั ทอยู่ ทีนี
7พระองค์ ทรงส่ งสารไปยั งเย- พระเจ้ าข้ า เป็ นผู้ ที เทนํา ใส่ มื อ
โฮชาฟั ท กษั ต ริ ย์ แห่ งยู ด าห์ ว่ า เอลียาห์ "
"กษั ต ริ ย์ แห่ งโมอั บได้ กบฏต่ อ 12 และเยโฮชาฟั ทตรัสว่ า "พระ
ข้ าพเจ้ า ท่ านจะไปรบกั บโมอั บ วจนะแห่ งพระเยโฮวาห์ อ ยู่ กั บ
พร้ อมกั บ ข้ าพเจ้ าได้ หรื อ ไม่ " ท่าน" กษัตริย์แห่ งอิสราเอลและ
และท่านว่ า "เราจะไป เราก็เป็ น เยโฮชาฟั ทและกษั ตริ ย์แห่ งเอดังทีท่านเป็ น และประชาชนของ โดมจึงเสด็จลงไปหาท่าน
เราก็ เ ป็ นดั งประชาชนของท่ าน 13 และเอลี ช าทู ล กษั ต ริ ย์ แห่ ง
บรรดาม้ าของเราก็ เ ป็ นดั ง ม้ า อิสราเอลว่ า "ข้ าพระองค์มีเรื อง
ของท่าน"
อะไรเกี ยวข้ องกั บพระองค์
8แล้ วท่ านว่ า "เราจะขึ นไปทาง เสด็จไปหาผู้ พยากรณ์ของเสด็จ
ใด" เยโฮรัมทรงตอบไปว่ า "ไป พ่ อและผู้ พยากรณ์ ของเสด็จแม่
ทางถิ นทุ รกันดารเมืองเอโดม"
ของพระองค์ เถิ ด" แต่ กษั ตริ ย์
9กษั ตริ ย์ แห่ งอิ สราเอลจึ งเสด็จ แห่ งอิ ส ราเอลตรั สกั บ ท่ า นว่ า
ไปพร้ อมกั บกษั ตริ ย์ แห่ งยู ด าห์ "หามิ ได้ ด้ วยพระเยโฮวาห์ ทรง
และกษัตริย์แห่ งเอโดม และเมื อ เป็ นผู้ เรี ยกกษั ต ริ ย์ ท ั งสามนี มา
ทั ง สามกษั ต ริ ย์ เสด็ จอ้ อมไปได้ เพื อมอบไว้ ในมือของโมอับ"
เจ็ดวั นแล้ ว ก็หานํา ให้ กองทั พ 14 และเอลีชาทู ลว่ า "พระเยโฮและให้ สั ตว์ ที ติ ด ตามมานั นไม่ วาห์ จอมโยธา ซึ งข้ าพระองค์
ได้
ปรนนิ บั ติ ท รงพระชนม์ อ ยู่ แน่
พระเจ้าทรงติ เตี ยนพันธมิตร
ฉันใด ถ้ าข้ าพระองค์มิได้ เคารพ
คารวะต่ อพระพั กตร์ เยโฮชาฟั ท
ระหว่ างเยโฮชาฟั ทกับเยโฮรัม
10 แล้ วกษั ตริ ย์แห่ งอิสราเอลจึ ง กษั ตริ ย์แห่ งยู ดาห์ แล้ ว ข้ าพระ
ตรัสว่ า "อนิจจาเอ๋ย พระเยโฮ- องค์ จ ะไม่ มองพระพั ก ตร์ พ ระ
วาห์ ท รงเรี ยกสามกษั ตริ ย์ น ี มา องค์หรือดูแลพระองค์เลย
(K) F พกษ D:D (Q) D พกษ FF:M (DD) D พกษ DX:FD; FF:Q; ยน DJ:M-K, DJ-DM
(DF) F พกษ F:FK (DJ) วนฉ DL:DM; นรธ D:DK; D พกษ DG:DX; FF:O-DD, FF-FK
(DM) D พกษ DQ:D; F พกษ K:DO
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F พงศ์กษัตริย์ J
หน้ า 784
15 ขอทรงนํา ผู้ เล่ น เครื องสาย ได้ ยิ นว่ าบรรดากษั ตริ ย์ ยกไปสู้
มาให้ ข้ าพระองค์ สั ก คนหนึ ง" รบกับตน คนทีมีอายุสวมเกราะ
และต่ อมาเมื อผู้ เล่ นเครื องสาย และสูงขึ นไปก็ได้ รวบรวมกันเข้ า
บรรเลงแล้ ว พระหั ตถ์ ของพระ และยกไปตั งทีพรมแดน
เยโฮวาห์ กม็ าเหนือท่าน
22 เมื อเขาตื นขึ นในตอนเช้ า
พระเจ้าจะทรงประทาน
และดวงอาทิ ต ย์ ส่ องแสงอยู่ บน
นํา คนโมอั บเห็ นนํา ที อยู่ ตรง
นํ!าและการมีชยั
16 และท่ านทู ลว่ า "พระเยโฮ- ข้ ามกับตนแดงอย่ างโลหิ ต
วาห์ ตรัสดังนี ว่า `ทําหุ บเขานี ให้ 23 เขาทังหลายกล่ าวว่ า "นี เป็ น
โลหิ ต บรรดากษัตริย์ได้ ส้ ู รบกัน
เป็ นสระทัวไปหมด'
17 เพราะพระเยโฮวาห์ ตรั สดังนี เอง และฆ่ ากันเอง เพราะฉะนั น
ว่ า `เจ้ าทั งหลายจะไม่ เห็ นลม บั ดนี โมอั บเอ๋ ย มาริ บเอาข้ าว
และจะไม่ เห็นฝน ถึงอย่ างไรก็ดี ของของเขา"
หุ บเขานั นจะมี นาํ เต็ ม ไปหมด 24 แต่ เมื อเขามาถึ งค่ ายอิ สราเพื อเจ้ าจะได้ ดื ม ทังเจ้ า ฝูงสัตว์ เอล คนอิ สราเอลก็ลุ กขึ นต่ อสู้
กั บคนโมอั บจนเขาทั งหลายหนี
เลี ยงและสัตว์ใช้ งานของเจ้ า'
18 เรื องอย่ างนี เป็ นเรื องเล็ ก ไป และเขาก็รุ กหน้ าเข้ าไปใน
น้ อยในสายพระเนตรของพระ แผ่ นดินฆ่ าฟั นคนโมอับ
เยโฮวาห์ พระองค์ จะทรงมอบ 25 เขาทังหลายได้ ทลายหั วเมือง
และต่ างคนก็ ต่ างโยนหิ นเข้ าไป
คนโมอับไว้ ในมือของเจ้ าด้ วย
19 เจ้ าจะโจมตี เมืองที มีป้อมทุ ก ในไร่ นาทีดีทุกแปลงจนเต็ม เขา
เมือง และเมืองเอกทุ กเมืองและ จุ กนํา พุเสียทุ กแห่ ง และโค่ นต้ น
จะโค่ นต้ นไม้ ลงทุ กต้ น และจะ ไม้ ดีๆเสียหมด จนในคี ร์หะเรจุ กนํา พุ ทุ กแห่ งเสี ย และทํา ไร่ เชทมี แต่ หิ นของเมื องเหลื ออยู่
บรรดานั ก สลิ ง ได้ ล้ อมเมื อ งไว้
นาทีดีทุกแปลงให้ เสียด้ วยหิ น"
20 และอยู่ มาพอรุ่ งเช้ าประมาณ และโจมตีได้
เวลาถวายเครื องธั ญญบู ชา ดู 26 เมื อกษั ต ริ ย์ แห่ งโมอั บทรง
เถิด มีนาํ มาจากทางเมืองเอโดม เห็นว่ าจะสู้ ไม่ ได้ พระองค์กท็ รง
พาพลดาบเจ็ ด ร้ อยคนจะตี ฝ่ า
จนแผ่ นดินมีนาํ เต็มหมด
ออกมาทางด้ านกษั ต ริ ย์ เ มื อ ง
คนโมอับ
เอโดม แต่ ออกมาไม่ ได้
พ่ ายแพ้
21 และเมื อคนโมอั บทั งหลาย 27 แล้ วพระองค์ ทรงนําโอรสหั ว
(DK) D ซมอ DL:K; DO:DO, FJ; D พศด FK:D
(DO) D พกษ M:J (FL) อพย FX:JX-ML (FK) อสย DO:Q, DD; ยรม MG:JD, JO
(FQ) พบญ DG:DL; F พกษ G:FL; อมส F:D; มคา O:Q
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หน้ า 785
F พงศ์กษัตริย์ J, M
ปี ผู้ ซึ งควรจะขึ นครองแทนนั น 5นางก็ลาไป และปิ ดประตู ขั ง
ถวายเป็ นเครื องเผาบู ช าเสี ยที นางและบุ ตรชายของนางไว้
บนกําแพง และมีพระพิโรธใหญ่ บุ ตรส่ งภาชนะมาให้ และนางก็
ยิ งต่ อพวกอิ สราเอล เขาทั ง เทนํา มัน
หลายก็ ยกถอยไปจากพระองค์ 6และอยู่ มาเมื อภาชนะเต็มหมด
และกลับบ้ านเมืองของตน
แล้ วนางจึงบอกบุตรชายว่ า "เอา
นํ!ามันหนึ/งไห
ภาชนะมาให้ แม่ อี กลู กหนึ ง"
และเขาตอบนางว่ า "ไม่ มี อี ก
ของหญิงม่ ายคนหนึ/ง
ภรรยาของคนหนึ งในเหล่ า แล้ ว" แล้ วนํา มันก็หยุดไหล
ศิษย์แห่ งผู้ พยากรณ์ร้องต่ อ 7 นางก็ ไ ปเรี ยนให้ คนของพระ
เอลีชาว่ า "ผู้ รับใช้ ของท่าน คือ เจ้ าทราบและท่ านบอกว่ า "ไปซี
สามี ของดิ ฉั น สิ นชี วิ ต เสี ยแล้ ว ขายนํา มั น เสี ยเอาเงิ นชํา ระหนี
และท่ านก็ทราบอยู่ แล้ วว่ าผู้ รั บ ของเจ้ า ทีเหลือนอกนั นเจ้ าและ
ใช้ ของท่ านเกรงกลั วพระเยโฮ- บุตรของเจ้ าจงใช้ เลี ยงชี วิต"
หญิงมัง/ มีคนหนึ/ง
วาห์ แต่ เจ้ าหนี ได้ มาเพื อนําเอา
แห่ งเมืองชู เนม
บุ ตรชายสองคนของดิ ฉันไปเป็ น
ทาสของเขา"
8 วั น หนึ งเอลี ช าเดิ น ต่ อ ไปถึ ง
2และเอลี ชาตอบนางว่ า "บอก เมื องชู เนม
เป็ นที ที หญิ ง
ฉั น มาซิ ว่ า จะให้ ฉั น ทํา อะไรให้ มั งมี คนหนึ งอาศั ยอยู่ และนาง
เจ้ ามี อะไรอยู่ ในบ้ านบ้ าง" และ ได้ ชวนท่ านให้ รั บประทานอานางตอบว่ า "สาวใช้ ของท่ านไม่ หาร ฉะนั นเมื อท่านผ่ านทางนั น
มี อ ะไรในบ้ านนอกจากนํา มั น ไปเมื อไร ท่ านก็แวะเข้ าไปรั บ
หนึ งไห"
ประทานอาหารทีนั น
3แล้ วท่ านกล่ าวว่ า "จงออกไป 9และนางได้ บอกสามีของนางว่ า
นอกบ้ าน ขอยื มภาชนะจาก "ดูเถิด ดิฉันเห็นว่ าชายคนนี เป็ น
เพื อนบ้ านทุ กคนของเจ้ ามาเป็ น คนบริสุทธิZ ของพระเจ้ า เดินผ่ าน
ภาชนะเปล่ า อย่ าให้ น้อย
บ้ านเราอยู่ เนืองๆ
4แล้ วจงเข้ าไปในเรื อน ปิ ด 10 ขอให้ เราทํา ห้ องเล็ ก ไว้ บน
ประตู ขังตั วเจ้ าและบุ ตรชายของ กําแพง วางเตียง โต๊ะ เก้ าอี และ
เจ้ าไว้ และจงเทนํา มันใส่ ภาชนะ ตะเกี ยงไว้ ให้ ท่ าน เพื อว่ าเมื อ
ทั งหมด เมื อลูกหนึ งๆเต็มแล้ ว ท่ านมาหาเรา ท่ านจะได้ เข้ าไป
ก็ต ั งไว้ ต่างหาก"
พักในห้ องนั น"

4

(D) ลนต FK:JX-MD, MG; D ซมอ FF:F; D พกษ FL:JK; F พกษ F:J; นหม K:F-K
(J) F พกษ J:O
(G) ยชว DX:DG
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F พงศ์กษัตริย์ M
หน้ า 786
11 วั นหนึ งท่ านก็มาที นั น และ
บุ ตรชายของ
แวะเข้ าไปในห้ องนั น พั กอยู่ ที
หญิงชาวชู เนม
นั น
ฟื! นขึ! นอี ก
12 ท่านจึงบอกเกหะซีคนใช้ ของ 18 เมื อเด็กนั นโตขึ น วั นหนึ ง
ท่านว่ า "ไปเรี ยกหญิงชาวชู เนม เขาออกไปหาบิ ดาของเขาในหมู่
คนนี มา" เมื อเขาเรียกนาง นาง คนเกี ยวข้ าว
ก็มายืนอยู่ ต่อหน้ าท่าน
19 เขาบอกบิดาของเขาว่ า "โอย
13 ท่านจึงบอกแก่ เกหะซีว่า "จง หั วของฉัน หั วของฉัน" บิดาจึง
บอกนางว่ า ดู เถิ ด เธอลําบาก สั งคนใช้ ของเขาว่ า "อุ้ มเขาไป
มากมายอย่ างนี เพื อเรา จะให้ หาแม่ ไป๊ "
เราทําอะไรให้ เธอบ้ าง มีอะไรจะ 20 และเมื อเขาอุ้ มมาให้ มารดา
ให้ ทูลกษัตริย์เผื อเธอหรือ หรือ ของเด็ก เด็กนั นก็นั งอยู่ บนตั ก
ให้ พู ดอะไรกั บผู้ บั ญชาการกอง มารดาจนเทียงวัน แล้ วก็ส ิ นชี วิต
ทั พ" นางตอบว่ า "ดิ ฉั นอยู่ ใน 21 นางจึ งอุ้ มขึ นไปวางไว้ บนที
หมู่ พวกพี น้องของดิฉันค่ ะ"
นอนของคนแห่ งพระเจ้ า และ
14 และท่ านกล่ าวว่ า "ถ้ าอย่ าง ปิ ดประตูเสียแล้ วไปข้ างนอก
นั นจะให้ ทาํ อะไรเพื อนาง" เก- 22 นางก็ ไ ปเรี ยกสามี ข องนาง
หะซี ตอบว่ า "แท้ จริ งนางไม่ มี กล่ าวว่ า "ขอส่ งคนใช้ คนหนึ งกับ
บุตรและสามีของนางก็แก่ แล้ ว"
ลาตั วหนึ งมาให้ ฉั น เพื อฉั นจะ
15 ท่านจึ งบอกว่ า "ไปเรี ยกเธอ ได้ รีบไปหาคนแห่ งพระเจ้ า และ
มา" และเมื อเขาไปเรี ยกนาง กลับมาอีก"
นางก็มายืนอยู่ ทีประตู
23 และเขาถามว่ า "จะไปหาท่าน
16 ท่ านกล่ าวว่ า "ในฤดู น ี เมื อ ทํา ไมในวั นนี ไม่ ใช่ วั นขึ นคํา
ครบกํา หนดอุ้ มท้ อง เจ้ าจะได้ หรือวันสะบาโต" นางตอบว่ า "ก็
อุ้ มบุ ตรชายคนหนึ ง" และนาง ดีอยู่ แล้ ว"
ตอบว่ า "ข้ าแต่ คนแห่ งพระเจ้ า 24 นางก็ผู กอานลาและสั งคนใช้
เจ้ านายของดิ ฉัน หามิได้ อย่ า ของนางว่ า "จงเร่ งลาไปเร็วๆ
มุ สาแก่ สาวใช้ ของท่านเลย"
อย่ าให้ ฝี เท้ าหย่ อนลงได้ นอก
17 แต่ หญิ ง คนนั นก็ ต ั งครรภ์ จากฉันสั ง"
และคลอดบุ ต รชายคนหนึ งใน 25 แล้ วนางก็ออกเดิ น และมา
ฤดู น ั นเมื อครบกํา หนดอุ้ มท้ อง ถึ ง คนแห่ ง พระเจ้ าที ภู เขาคารจริงตามทีเอลีชาบอกแก่ นางไว้
เมล อยู่ มาเมื อคนแห่ งพระเจ้ า
(DF) F พกษ M:FX-JD; K:FL-FQ; G:M-K
(DO) F พกษ M:FG (FJ) กดว DL:DL; FG:DD; D พศด FJ:JD
(FK) F พกษ F:FK
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หน้ า 787
F พงศ์กษัตริย์ M
เห็นนางมาแต่ ไกล ท่านก็พูดกับ ไป" ดั งนั นท่ านจึ งลุ กขึ นตาม
เกหะซีคนใช้ ของท่านว่ า "ดูเถิด นางไป
หญิงชาวชู เนมมาข้ างโน้ น
31 เกหะซี ไ ด้ ล่ วงหน้ าไปก่ อน
26 จงวิ งไปรั บนางทั นที และ และวางไม้ เท้ า บนหน้ าของเด็ ก
กล่ าวแก่ นางว่ า `นางสบายดี นั น แต่ ไม่ มีเสียงหรืออาการเป็ น
หรือ สามีสบายดีหรือ เด็กสบาย เขาจึ งกลั บมาพบท่ านและเรี ยน
ดี หรื อ'" และนางได้ ตอบว่ า ท่านว่ า "เด็กนั นยังไม่ ตื น"
"สบายดีค่ะ"
32 เมื อเอลี ชาเข้ ามาในเรือน ดู
27 และเมื อนางมายั ง ภู เ ขาถึ ง เถิ ด ท่ านเห็ นเด็กนอนตายอยู่
คนแห่ งพระเจ้ าแล้ ว นางก็เข้ าไป บนเตียงของท่าน
กอดเท้ าของท่ าน เกหะซี จึ งเข้ า 33 ท่านจึงเข้ าไปข้ างในปิ ดประตู
มาจะจับนางออกไป แต่ คนแห่ ง ให้ ทั งสองอยู่ ข้ างในและได้
พระเจ้ าบอกว่ า "ปล่ อยเขาเถอะ อธิษฐานต่ อพระเยโฮวาห์
เพราะนางมี ใจทุ กข์ หนั ก และ 34 แล้ วท่ า นขึ นไปนอนทั บเด็ ก
พระเยโฮวาห์ ทรงซ่ อนเรื องนี
ให้ ปากทับปาก ตาทับตา และ
จากฉัน หาได้ ตรัสสําแดงแก่ ฉัน มื อทับมื อ และเมื อท่ านเหยี ยด
ไม่ "
ตัวของท่านบนเด็ก เนื อของเด็ก
28 แล้ วนางจึงเรียนว่ า "ดิฉันขอ นั นก็อุ่ นขึ นมา
บุ ต รชายจากเจ้ านายของดิ ฉั น 35 แล้ วท่ านก็ ลุ กขึ นอี ก เดิ น ไป
หรื อคะ ดิ ฉันไม่ ได้ เรี ยนหรือว่ า เดิ นมาในเรื อนนั นครั งหนึ ง
อย่ าลวงดิฉันเลย"
แล้ วขึ นไปเหยียดตัวของท่านบน
29 ท่ านจึ งสั งเกหะซี ว่ า "คาด เขา เด็กนั นก็จามเจ็ดครั ง และ
เอวของเจ้ าเข้ า และถื อไม้ เท้ า เด็กนั นก็ลืมตาของตน
ของเรา และไปเถอะ ถ้ าเจ้ าพบ 36 แล้ วท่ านก็เรี ยกเกหะซี มาสั ง
ใคร อย่ าสวั สดี กั บเขา และถ้ า ว่ า "ไปเรียกหญิงชาวชู เนมคนนี
ใครสวัสดีกับเจ้ าก็อย่ าตอบ และ มา" เขาจึงไปเรียกนาง และเมื อ
จงวางไม้ เท้ าของเราบนหน้ าของ นางมาถึ งท่ านแล้ วท่ านว่ า "จง
เด็กนั น"
อุ้ มบุตรชายของเจ้ าขึ นเถิด"
30 แล้ วมารดาของเด็กนั นเรี ยน 37 นางจึงเข้ ามาซบหน้ าลงที เท้ า
ว่ า "พระเยโฮวาห์ ทรงพระชนม์ ของท่านกราบลงถึงดิน แล้ วนาง
อยู่ และตั วท่ านเองมี ชี วิ ตอยู่ แน่ ก็อ้ ุ มบุ ตรชายของนางขึ นออกไป
ฉันใด ดิฉันจะไม่ พรากจากท่าน ข้ างนอก
(FG) F พกษ M:DO (FX) อพย Q:DX; DM:DO; D พกษ DG:MO; F พกษ F:G, DM; X:D
(JL) F พกษ F:F, M (JJ) D พกษ DQ:FL; F พกษ M:M (JM) D พกษ DQ:FD-FJ
(JK) D พกษ DQ:FD; F พกษ G:D (JQ) D พกษ DQ:FJ
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F พงศ์กษัตริย์ M, K
หน้ า 788
เอลีชาชําระอาหารที/มีพิษ
ก้ อนและรวงข้ าวใหม่ ใส่ กระสอบ
38 เอลีชามาถึ งกิ ลกาลอีก เมื อ ของเขามาและเอลี ชาว่ า "จงให้
แผ่ นดิ นเกิดกันดารอาหาร และ แก่ คนเหล่ านั นรับประทาน"
เมื อเหล่ า ศิ ษย์ แห่ ง ผู้ พยากรณ์ 43 แต่ ค นใ ช้ คน นี ต อ บ ว่ า
นั งอยู่ ต่ อหน้ าท่ าน ท่ านก็บอก "ข้ าพเจ้ าจะตั งอาหารเท่ า นี ให้
กั บคนใช้ ของท่ านว่ า "จงตั ง คนหนึ งร้ อยรับประทานได้ อย่ าง
หม้ อลู กใหญ่ และต้ มข้ าวให้ แก่ ไร" ท่ านจึ งสั งซํา ว่ า "จงให้ คน
เหล่ านั นรับประทานเถิด เพราะ
เหล่ าศิษย์แห่ งผู้ พยากรณ์"
39 คนหนึ งในพรรคออกไปเก็บ พระเยโฮวาห์ ตรั สสั งดั งนี ว่ า
ผักที ในทุ่ งนา และพบไม้ เถาป่ า `เขาทั งหลายจะได้ รั บประทาน
เถาหนึ ง เขาเก็บได้ นาํ เต้ าป่ าจน และยังเหลืออีก'"
เต็มตั ก กลั บมาหั นใส่ ในหม้ อ 44 เขาจึ ง ตั งอาหารไว้ ต่ อ หน้ า
ข้ าวต้ มโดยไม่ ท ราบว่ าเป็ นผล เขาทั งหลาย เขาทั งหลายก็รั บ
ประทาน และยั งเหลื ออยู่ จริ ง
อะไร
40 เขาก็ เทออกให้ คนเหล่ า นั น ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์
นาอามานชาวซี เรี ย
รั บประทาน ต่ อมาขณะที เขา
กํา ลั งรั บประทานข้ าวต้ ม อยู่ น ั น
ได้รบั การรักษาให้หาย
เขาร้ องขึ นว่ า "โอ ข้ าแต่ คนแห่ ง
นาอามานผู้ บั ญชาการกอง
พระเจ้ า มี ความตายอยู่ ในหม้ อ
ทั พของกษั ตริ ย์ ประเทศซี นี " และเขาก็รั บประทานกั นไม่ เรี ย เป็ นคนสําคั ญมากของ
ได้
กษัตริย์ เป็ นคนมีเกียรติ เพราะ
41 ท่ านก็ว่ า "จงเอาแป้ งมา" ว่ า พระเยโฮวาห์ ทรงนําชั ยชนะ
ท่ านก็ใส่ แป้ งลงในหม้ อ และ มายั งซี เรี ยโดยท่ านนี ท่ านเป็ น
บอกว่ า "จงเทออกให้ คนเหล่ า วี รบุ รุ ษด้ วย แต่ ท่ านเป็ นโรค
นั นรับประทาน" และไม่ มีอันต- เรื อน
รายอยู่ ในหม้ อนั น
2 ฝ่ ายคนซี เ รี ยยกพวกไปปล้ น
เอลีชาเลี! ยงหนึ/งร้อยคน
ครั งหนึ งนั น ได้ จับเด็กหญิงคน
หนึ งมาจากแผ่ นดิ นอิ สราเอลมา
อย่ างอัศจรรย์
42 มี ชายคนหนึ งมาจากบ้ าน เป็ นเชลย และเธอมาปรนนิ บัติ
บาอั ลชาลิ ชาห์ นาํ ของมาให้ คน ภรรยาของนาอามาน
แห่ งพระเจ้ า มี ขนมปั งเป็ นผล 3เธอได้ เรียนนายผู้ หญิงของเธอ
แรกคื อ ขนมข้ าวบาร์ เลย์ ยี สิ บ ว่ า "อยากให้ เจ้ านายของดิฉันไป

5

(JG) F พกษ F:D, J; G:D (ML) อพย DL:DQ (MD) อพย DK:FK; F พกษ F:FD; K:DL
(MF) D ซมอ X:M, Q; D คร X:DD; กท O:O (MJ) ลก X:DJ, DQ; ยน O:X, DD
(MM) มธ DM:FL; DK:JQ; ยน O:DJ (D) อพย DD:J; ลก M:FQ (F) F พกษ O:FJ; DJ:FL
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หน้ า 789
F พงศ์กษัตริย์ K
อยู่ กั บผู้ พยากรณ์ผ้ ู ซึ งอยู่ ในสะ- องค์ จึ ง ทรงฉี ก ฉลองพระองค์
มาเรีย ท่านจะได้ รักษาโรคเรื อน ของพระองค์เสีย ขอให้ เขามาหา
ของเจ้ านายเสียให้ หาย"
ข้ าพระองค์ เถิ ด เพื อเขาจะได้
4นาอามานจึ งไปทู ลกษั ตริ ย์ เจ้ า ทราบว่ า มี ผ้ ู พยากรณ์ คนหนึ ง
นายของท่ านว่ า "สาวใช้ จาก ในอิสราเอล"
แผ่ นดิ น อิ ส ราเอลพู ด ว่ าอย่ าง 9นาอามานจึงมาพร้ อมกับบรรนั นๆ"
ดาม้ าและรถรบของท่ าน มา
5กษั ตริ ย์ แห่ งซี เรี ยตรั สว่ า "จง หยุดอยู่ ทีประตูเรือนของเอลีชา
ไปเถิ ด
เราจะส่ งสารไปยั ง 10 เอลี ชาก็ส่ งผู้ สื อสารมาเรี ยน
กษัตริย์แห่ งอิสราเอล" แล้ วท่าน ท่ านว่ า "ขอจงไปชําระตั วในแม่
ก็ไป นํา เงิ นหนั กสิ บตะลั นต์ นํา จอร์ แดนเจ็ดครั ง และเนื อ
ทองคํา หนั กหกพั นเชเขล และ ของท่ า นจะกลั บ คื น เป็ นอย่ าง
เสื อสิบชุ ดไปด้ วย
เดิม และท่านจะสะอาด"
6และท่ านก็นาํ สารไปยั งกษั ตริ ย์ 11 แต่ น าอามานก็ โกรธและไป
แห่ งอิ สราเอลใจความว่ า "เมื อ เสีย บ่ นว่ า "ดูเถิด ข้ าคิดว่ าเขา
สารนี มาถึงท่าน ดูเถิด ข้ าพเจ้ า จะออกมาหาข้ าเป็ นแน่ และมา
ได้ ส่ ง นาอามานข้ าราชการของ ยืนอยู่ และออกพระนามของพระ
ข้ าพเจ้ ามา เพื อขอให้ ท่านรักษา เยโฮวาห์ พระเจ้ าของเขา แล้ ว
เขาให้ หายจากโรคเรื อน"
โบกมื อเหนื อที น ั นให้ โรคเรื อน
7 และอยู่ มาเมื อกษั ตริ ย์ แห่ ง หาย
อิ ส ราเอลทรงอ่ านสารนั นแล้ ว 12 อาบานาและฟารปาร์ แม่ นาํ
พระองค์ กท็ รงฉีกฉลองพระองค์ เมื อ งดามั ส กั ส ไม่ ดี กว่ า บรรดา
ตรัสว่ า "เราเป็ นพระเจ้ าซึ งจะให้ ลํานํา แห่ งอิสราเอลดอกหรือ ข้ า
ตายและให้ มีชีวิตหรือ ชายคนนี จะชําระตัวในแม่ นาํ เหล่ านั นและ
จึ งส่ งสารมาให้ เรารั กษาคนหนึ ง จะสะอาดไม่ ได้ หรือ" ท่านจึงหั น
ที เป็ นโรคเรื อน ขอใคร่ ครวญดู ตั วแล้ วไปเสี ยด้ วยความเดื อ ด
เถิ ดว่ า เขาแสวงหาเหตุ พิ พาท ดาล
กับเราอย่ างไร"
13 แต่ พวกข้ าราชการของท่ า น
8แต่ เมื อเอลี ชาคนแห่ งพระเจ้ า เข้ ามาใกล้ และเรียนท่านว่ า "คุณ
ได้ ยิ น ว่ ากษั ต ริ ย์ แห่ ง อิ ส ราเอล พ่ อของข้ าพเจ้ า
ถ้ าท่ านผู้
ได้ ทรงฉี กฉลองพระองค์ จึ งใช้ พยากรณ์จะสั งให้ ท่ านกระทําสิ ง
คนไปทู ลกษั ตริ ย์ ว่ า "ไฉนพระ ใหญ่ โตประการหนึ ง ท่านจะไม่
(K) D ซมอ X:G; F พกษ G:G-X
(Q) ปฐก JL:F; พบญ JF:JX; D ซมอ F:O
(DL) F พกษ M:MD; ยน X:Q (DJ) D ซมอ FG:FJ
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F พงศ์กษัตริย์ K
หน้ า 790
กระทําหรือ ถ้ าเช่ นนั นเมื อท่ าน พระเยโฮวาห์ เท่านั น
ผู้ พยากรณ์กล่ าวแก่ ท่านว่ า `จง 18 ในเรื องนี ขอพระเยโฮวาห์
ไปล้ างและสะอาดเถิด' ควรท่าน ทรงโปรดให้ อภั ยแก่ ผ้ ู รั บใช้ ของ
จะทํายิ งขึ นเท่าใด"
ท่าน ในเมื อนายของข้ าพเจ้ าไป
14 ท่ า นจึ งลงไปจุ่ มตั วเจ็ ดครั ง ในนิ เ วศของพระริ มโมนเพื อจะ
ในแม่ นาํ จอร์ แดนตามถ้ อยคํา นมั สการที นั น ทรงพิ งอยู่ ที มื อ
ของคนแห่ งพระเจ้ า และเนื อ ของข้ าพเจ้ า และข้ าพเจ้ าจะต้ อง
ของท่านก็กลั บคื นเป็ นอย่ างเนื อ โน้ มคํานั บในนิ เวศของพระริ มเด็กเล็กๆ และท่านก็สะอาด
โมน เมื อข้ าพเจ้ าโน้ มตั วลงใน
15 แล้ วท่ านจึ งกลั บไปยั งคน นิ เวศของพระริ มโมนนั น ขอ
แห่ งพระเจ้ า ทั งตั วท่ านและ พระเยโฮวาห์ ท รงให้ อภั ยแก่ ผ้ ู
พรรคพวกของท่าน และท่านมา รับใช้ ของท่านในกรณีน ี "
ยื น อยู่ ข้ างหน้ าเอลี ชาและท่ า น 19 เอลีชาจึงตอบท่านว่ า "จงไป
กล่ าวว่ า "ดู เถิ ด บั ดนี ข้ าพเจ้ า โดยสั นติ ภาพเถิด" แต่ เมื อนาทราบแล้ วว่ าไม่ มี พระเจ้ าทั วไป อามานออกไปได้ ไม่ ไกลนัก
ในโลกนอกจากที ในอิ ส ราเอล
ความบาปและการทําโทษ
เพราะฉะนั นบัดนี ขอท่ านรับของ
ของเกหะซี
กํา นั ลสั กอย่ างหนึ งจากผู้ รั บใช้ 20 เกหะซี ค นใช้ ของเอลี ชาคน
ของท่านเถิด"
แห่ งพระเจ้ าคิดว่ า "ดูเถิด นาย
16 แต่ ท่ านตอบว่ า "พระเยโฮ- ของข้ าพเจ้ าไม่ ยอมรั บจากมื อ
วาห์ ซึ งข้ าพเจ้ าปรนนิ บั ติ ท รง ของนาอามานคนซี เรี ยซึ งของที
พระชนม์ อยู่ แน่ ฉั นใด ข้ าพเจ้ า ท่ านนํา มา พระเยโฮวาห์ ทรง
จะไม่ รั บสิ งใดเลยฉั นนั น" และ พระชนม์ อยู่ แน่ ฉั นใด ข้ าพเจ้ า
ท่ านก็ได้ ชั กชวนให้ รั บไว้ แต่ เอ- จะวิ งตามไปเอามาจากเขาบ้ าง"
ลีชาได้ ปฏิเสธ
21 เกหะซี จึ ง ตามนาอามานไป
17 แล้ วนาอามานจึ งกล่ าวว่ า และเมื อนาอามานแลเห็ น ว่ า มี
"มิ ฉะนั นขอท่ านได้ โปรดให้ ดิ น คนวิ งตามท่านมา ท่านก็ลงจาก
บรรทุ กล่ อสั กสองตั วให้ แก่ ผ้ ู รั บ รถรบต้ อนรั บเขาพู ดว่ า "ทุ ก
ใช้ ของท่ านเถิ ด เพราะตั งแต่ อย่ างเรียบร้ อยดีหรือ"
นี ไปผู้ รั บใช้ ของท่ านจะไม่ ถวาย 22 เขาตอบว่ า "เรียบร้ อยดี นาย
เครื องเผาบู ชาหรื อเครื องสั ตว- ของข้ าพเจ้ าใช้ ข้าพเจ้ ามา กล่ าว
บู ชาแก่ พระอื น แต่ จะถวายแด่ ว่ า `ดูเถิด มีชายหนุ่ มสองคนใน
(DM) F พกษ K:DL; โยบ JJ:FK; ลก M:FQ (DK) ปฐก JJ:DD; อสร D:J; ดนล F:MQ; J:FX
(DO) ปฐก DM:FF-FJ; F พกษ J:DM; K:FL, FO; มธ DL:G; กจ G:DG:FL
(DG) F พกษ Q:F, DQ (FL) F พกษ M:DF; G:M-K (FF) F พกษ M:FO
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หน้ า 791
F พงศ์กษัตริย์ K, O
เหล่ าศิ ษย์ แห่ งผู้ พยากรณ์ มา สายของเจ้ าเป็ นนิตย์" เขาก็ออก
จากแดนเทือกเขาเอฟราอิม ขอ ไปจากหน้ าท่ า นเป็ นโรคเรื อน
ท่ านโปรดให้ เงิ นแก่ เขาทั งหลาย ขาวอย่ างหิ มะ
สั กหนึ งตะลั นต์ และเสื อสั กสอง
เอลีชาเอาหัวขวาน
ชุ ด'"
กลับคืน
23 และนาอามานกล่ าวว่ า "ขอ
ฝ่ ายเหล่ าศิ ษย์ แห่ งผู้ พยาโปรดรั บไปสองตะลั นต์ เถิ ด"
กรณ์ กล่ าวกั บเอลี ชาว่ า "ดู
ท่ านก็เชิ ญชวนเขา และเอาเงิ น เถิด สถานทีซึ งข้ าพเจ้ าทังหลาย
สองตะลั น ต์ ใ ส่ กระสอบผู ก ไว้ อยู่ ใต้ ความดู แลของท่ า นนั นก็
พร้ อมกั บเสื อสองตั ว ให้ คนใช้ เล็กเกินไป ไม่ พอแก่ พวกเรา
สองคนแบกไป เขาก็แบกเดิ น 2ขอให้ เราไปที แม่ นาํ จอร์ แดน
ขึ นหน้ าเกหะซีมา
ต่ า งคนต่ า งเอาไม้ ท่ อ นหนึ งมา
24 เมื อเขามาถึงภูเขา เกหะซี ก ็ สร้ างทีอาศัยของเราทีนั น" และ
รับมาจากมือของเขาทังสอง เอา ท่านตอบว่ า "ไปเถอะ"
ไปเก็ บ ไว้ ในเรื อนและให้ คน 3แล้ วคนหนึ งกล่ าวว่ า "ขอท่าน
เหล่ านั นกลั บ เขาทั งสองก็จาก โปรดไปกั บผู้ รั บใช้ ของท่ าน
ไป
ด้ วย" และท่านก็ตอบว่ า "ข้ าจะ
25 เกหะซีกเ็ ข้ าไปยืนอยู่ ต่อหน้ า ไป"
นายของตน และเอลี ชาถามเขา 4ท่ านก็ไปกั บเขาทั งหลาย และ
ว่ า "เกหะซี เจ้ าไปไหนมา" เขา เมื อเขามาถึ งแม่ นาํ จอร์ แดนเขา
ตอบว่ า "ผู้ รั บใช้ ของท่ านไม่ ได้ ก็โค่ นต้ นไม้
ไปไหน"
5ขณะที คนหนึ งฟั นไม้ อยู่ หั ว
26 แต่ ท่านกล่ าวแก่ เขาว่ า "เมื อ ขวานของเขาตกลงไปในนํา
ชายคนนั นหั นมาจากรถรบต้ อน และเขาร้ องขึ นว่ า "อนิจจา นาย
รั บเจ้ านั น จิ ตใจของเรามิ ได้ ไป ครับ ขวานนั นผมขอยืมเขามา"
กั บเจ้ าดอกหรื อ นั นเป็ นเวลา 6 แล้ วคนแห่ งพระเจ้ าถามว่ า
ควรทีจะรับเงิน รับเสื อผ้ า สวน "ขวานนั นตกทีไหน" เมื อเขาชี ที
ต้ นมะกอกเทศ และสวนองุ่ น ให้ ท่ านแล้ ว ท่ านก็ตั ดไม้ อั น
แกะและวั ว และคนใช้ ชายหญิ ง หนึ งทิ งลงไปที นั น ทํา ให้ ขวาน
หรือ
เหล็กนั นลอยขึ นมา
27 ฉะนั นโรคเรื อนของนาอา- 7และท่ านบอกว่ า "หยิ บขึ นมา
มานจะติ ด อยู่ ที เจ้ าและที เชื อ ซิ" เขาก็เอื อมมือไปหยิบขึ นมา

6

(FO) ปญจ J:D, O (FQ) อพย M:O; กดว DF:DL; F พกษ DK:K; D ทธ O:DL
(D) F พกษ M:JG (J) F พกษ K:FJ
(K) อพย FF:DM (O) อพย DK:FK; F พกษ F:FD; M:MD
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F พงศ์กษัตริย์ O
หน้ า 792
เอลีชาให้
เอลีชาอยู่ ในโดธาน
กษัตริ ยแ์ ห่ งอิ สราเอล
13 พระองค์จึงตรัสว่ า "จงไปหา
ดูว่า เขาอยู่ ทีไหน เพื อเราจะใช้
ทราบถึงแผนการ
คนไปจั บเขามา" มี คนทู ลพระ
ของเบนฮาดัด
8 ฝ่ ายกษั ต ริ ย์ แห่ ง ซี เ รี ยรบพุ่ ง องค์ว่า "ดูเถิด เขาอยู่ ในโดธาน"
กั บอิ สราเอล พระองค์ ปรึ กษา 14 พระองค์จึ งทรงส่ งม้ า รถรบ
กั บ ข้ าราชการของพระองค์ ว่ า และกองทั พใหญ่ เขาไปกั นใน
กลางคืนและล้ อมเมืองนั นไว้
"เราจะตั งค่ ายของเราทีนั นๆ"
9แต่ คนแห่ งพระเจ้ าส่ งข่ าวไปยัง 15 เมื อคนใช้ ของคนแห่ งพระ
กษั ตริ ย์ แห่ งอิ สราเอลว่ า "ขอ เจ้ าตื นขึ นเวลาเช้ าตรู่ และออก
พระองค์ ท รงระวั ง อย่ าผ่ า นมา ไป ดูเถิด กองทัพพร้ อมกับม้ า
ทางนั น เพราะคนซีเรียกําลังยก และรถรบก็ล้อมเมืองไว้ และคน
ใช้ น ั นบอกท่านว่ า "อนิจจา นาย
ลงไปทีนั น"
10 และกษั ต ริ ย์ แ ห่ งอิ ส ราเอล ของข้ าพเจ้ า เราจะทําอย่ างไรดี"
ทรงใช้ ให้ ไปยั ง สถานที ซึ งคน 16 ท่ านตอบว่ า "อย่ ากลั วเลย
แห่ งพระเจ้ าบอกและเตื อ นให้ เพราะฝ่ ายเรามีมากกว่ าฝ่ ายเขา"
พระองค์ จึ งทรงระวั งตั วได้ ที นั น 17 แล้ วเอลีชาก็อธิษฐานว่ า "ข้ า
แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงเบิกตา
มิใช่ เพียงครั งสองครั ง
11 กษั ตริ ย์ แห่ งซี เรี ยก็ไม่ สบาย ของเขาเพื อเขาจะได้ เห็น" และ
พระทั ยมากเพราะเรื องนี พระ พระเยโฮวาห์ ทรงเบิ กตาของชาย
องค์ จึ ง ทรงเรี ยกข้ าราชการมา หนุ่ มคนนั น และเขาก็ได้ เห็ น
ตรั สว่ า "พวกท่านจะไม่ บอกเรา และดู เถิ ด ที ภูเขาก็เต็มไปด้ วย
หรื อว่ า คนใดในพวกเราที อยู่ ม้ า และรถรบเพลิ งอยู่ รอบเอลีชา
ฝ่ ายกษัตริย์แห่ งอิสราเอล"
เอลีชานําทหารซี เรี ยที/ตาบอด
12 ข้ าราชการคนหนึ งของพระ
ไปยังกรุ งสะมาเรี ย
องค์ ทู ลว่ า "โอ ข้ าแต่ กษั ตริ ย์
เจ้ านายของข้ าพระองค์ ไม่ มี ผ้ ู 18 และเมื อคนซีเรี ยลงมารบกั บ
ใดพระเจ้ าข้ า แต่ เอลีชาผู้ พยา- ท่ าน เอลี ชาก็อธิ ษฐานต่ อพระ
กรณ์ซึ งอยู่ ในอิสราเอลทู ลบรร- เยโฮวาห์ ว่า "ขอทรงโปรดให้ คน
ดาถ้ อยคํา ซึ งพระองค์ ต รั ส ใน เหล่ านี ตาบอดไปเสีย" พระองค์
ห้ องบรรทมของพระองค์ ให้ แก่ จึ งทรงให้ เขาทั งหลายตาบอดไป
ตามคําของเอลีชา
กษัตริย์แห่ งอิสราเอล"
(G) F พกษ G:FG-FX (DJ) ปฐก JQ:DQ (DO) อพย DM:DJ; D พกษ DQ:DJ; F พศด JF:Q
(DQ) กดว FF:JD; F พกษ F:DD; สดด JM:Q; OG:DQ; ศคย D:G; O:D-Q; ลก FM:JD
(DG) ปฐก DX:DD; กจ DJ:DD
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19 และเอลี ชาบอกคนเหล่ านั น ได้ มาปล้ นในแผ่ น ดิ นอิ สราเอล
ว่ า "ไม่ ใช่ ทางนี และไม่ ใช่ เมือง อีกเลย
นี จงตามข้ ามา และข้ าจะพาไป
กองทัพซี เรี ย
ยั งคนนั นซึ งเจ้ าแสวงหา" และ
ล้อมกรุ งสะมาเรี ย
ท่านก็พาเขาไปกรุงสะมาเรีย
24 และอยู่ มาภายหลังเบนฮาดัด
20 และอยู่ มาพอเข้ าไปในกรุ ง กษัตริย์แห่ งซีเรียทรงจัดกองทัพ
สะมาเรีย เอลีชาก็ทูลว่ า "ข้ าแต่ ทั งสิ นของพระองค์ แล้ วได้ เสด็จ
พระเยโฮวาห์ ขอทรงเบิกตาของ ขึ นไปล้ อมกรุงสะมาเรีย
คนเหล่ านี เพื อเขาจะเห็ นได้ " 25 มี การกั นดารอาหารอย่ าง
พระเยโฮวาห์ จึ งทรงเบิ กตาของ หนั กในสะมาเรี ย และดู เถิ ด
เขาทั งหลายและเขาทั งหลายก็ พวกเขาล้ อมอยู่ จนหั วลาตัวหนึ ง
เห็น และดูเถิด เขามาอยู่ กลาง เขาขายกันเป็ นเงินแปดสิบเชเขล
กรุงสะมาเรีย
และมู ลนกเขาครึ ง ลิ ตรเป็ นเงิ น
21 และเมื อกษั ตริ ย์ แห่ งอิ สรา- ห้ าเชเขล
เอลเห็นเขาเข้ า จึงตรัสแก่ เอลีชา 26 ขณะที กษั ตริ ย์แห่ งอิ สราเอล
ว่ า "บิ ดาของข้ าพเจ้ า จะให้ ทรงผ่ านไปบนกําแพง มี ผ้ ู หญิง
ข้ าพเจ้ าฆ่ าเขาเสี ยหรื อ จะให้ คนหนึ งร้ องทู ลพระองค์ ว่า "โอ
ข้ าพเจ้ าฆ่ าเขาเสียหรือ"
ข้ าแต่ กษั ตริ ย์ เจ้ านายของข้ า
22 ท่ านก็ทู ลตอบว่ า "ขอพระ พระองค์ ขอทรงช่ วย"
องค์ อย่ าทรงประหารเขาเสี ย 27 พระองค์ตรัสว่ า "ถ้ าพระเยพระองค์ จ ะประหารคนที จั บมา โฮวาห์ มิ ได้ ทรงช่ วยเจ้ า เราจะ
เป็ นเชลยเสี ยด้ วยดาบและด้ วย ช่ วยเจ้ าได้ จากไหน จากลานนวด
ธนู ของพระองค์ หรื อ ขอทรง ข้ าวหรือจากบ่ อยําองุ่ นหรือ"
โปรดจั ดอาหารและนํา ต่ อหน้ า 28 และกษั ต ริ ย์ ทรงถามนางว่ า
เขา เพื อให้ เขารั บประทานและ "เจ้ าเป็ นอะไรไป" นางทู ลตอบ
ดื ม แล้ วปล่ อยให้ เขาไปหาเจ้ า ว่ า "หญิ งคนนี บอกข้ าพระองค์
นายของเขาเถิด"
ว่ า `เอาลู กชายของเจ้ ามาให้ เรา
23 พระองค์ จึ งทรงจั ดการเลี ยง กิ นเสี ยวั นนี เถิ ด และเราจะกิ น
ใหญ่ ให้ เขา และเมื อเขาได้ กิ น ลูกชายของฉันวันพรุ่ งนี '
และดื มแล้ วก็ ท รงปล่ อ ยเขาไป 29 เราจึ งต้ มลู กชายของข้ าพระ
และเขาทั งหลายได้ กลั บ ไปหา องค์ และกิ น และรุ่ งขึ นข้ าพระ
เจ้ านายของตน และพวกซีเรียมิ องค์กพ็ ูดกับนางว่ า `เอาลูกชาย
(FD) F พกษ F:DF; K:DJ; G:X (FF) รม DF:FL (FJ) F พกษ K:F; O:G-X
(FM) D พกษ FL:D (FK) F พกษ M:JG; G:D
(FX) ลนต FO:FQ-FX; พบญ FG:KF-KQ; ยก M:DL
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ของเจ้ ามา เพื อเราจะกิ นเสี ย' หาท่ าน และบอกว่ า "ดู เถิ ด
และนางก็ ซ่ อ นลู ก ชายของนาง เหตุ ร้ ายนี มาจากพระเยโฮวาห์
เสีย"
ข้ าพเจ้ าจะรอคอยพระเยโฮวาห์
30 และต่ อมาเมื อกษัตริย์ทรงได้ อีกทําไม"
ยิ นถ้ อยคํา ของหญิ งนั น พระ
เอลีชาพยากรณ์ว่า
องค์ ก ็ฉี กฉลองพระองค์ พระ
จะมีอาหารพอ
องค์ กาํ ลั ง ดํา เนิ นอยู่ บนกํา แพง
แต่ เอลี ชาบอกว่ า "ขอฟั ง
ประชาชนก็มองดู ดู เถิ ด พระ
พระวจนะของพระเยโฮวาห์
องค์ ทรงฉลองพระองค์ ผ้ ากระ- พระเยโฮวาห์ ตรัสดังนี ว่า พรุ่ งนี
สอบอยู่ แนบเนื อ
ประมาณเวลานี ยอดแป้ งถังหนึ ง
31 และพระองค์ ตรั สว่ า "ถ้ า เขาจะขายกั นหนึ งเชเขล และ
ศี รษะของเอลี ชาบุ ต รชาฟั ทยั ง ข้ าวบาร์ เลย์ สองถั งเชเขล ที
อยู่ บนเขาในวั นนี ก็ขอพระเจ้ า ประตูเมืองสะมาเรีย"
ทรงลงโทษแก่ เราและให้ หนักยิ ง 2 แล้ วนายทหารคนสนิ ทของ
กว่ า"
กษั ตริ ย์ ตอบคนแห่ งพระเจ้ าว่ า
เยโฮรัมหาโอกาส
"ดู เถิ ด ถ้ าแม้ พระเยโฮวาห์ ทรง
ฆ่ าเอลีชา
สร้ างหน้ าต่ างในฟ้ าสวรรค์ สิ งนี
32 แต่ เอลี ชานั งอยู่ ใ นบ้ านของ จะเป็ นขึ นได้ หรือ" แต่ ท่านบอก
ท่ าน และพวกผู้ ใหญ่ ก ็นั งอยู่ ว่ า "ดูเถิด ท่านจะเห็นกับตาของ
ด้ วย กษั ตริ ย์ ทรงใช้ คนมาจาก ท่านเอง แต่ จะไม่ ได้ กิน"
ต่ อเบื องพระพักตร์พระองค์ แต่ 3 มี ค นโรคเรื อนสี คนอยู่ ที ทาง
ก่ อนที ผ้ ู สื อสารจะมาถึง เอลี ชา เข้ าประตู เมื อง เขาพู ดกั นว่ า
ก็พูดกับพวกผู้ ใหญ่ ว่า "ท่านทัง "เราจะนั งทีนี จนตายทําไมเล่ า
หลายเห็นหรือไม่ เล่ า ทีบุตรชาย 4ถ้ าเราว่ า `ให้ เราเข้ าไปใน
ของฆาตกรคนนี ใช้ คนมาเอา เมือง' การกันดารอาหารก็อยู่ ใน
ศีรษะของข้ าพเจ้ า ดูเถิด เมื อผู้ เมือง และเราก็จะตายทีนั น และ
สื อสารมา จงปิ ดประตู และยึ ด ถ้ าเรานั งที นี เราก็ตายเหมื อนกัน
ประตู ให้ แน่ นกั นเขาไว้ เสี ยง ฉะนั นบั ดนี จงมาเถิด ให้ เราเข้ า
เท้ าของนายของเขาตามเขามามิ ไปในกองทั พของคนซี เรี ย ถ้ า
ใช่ หรือ"
เขาไว้ ชี วิ ตของเรา เราก็จะรอด
33 ขณะที ท่ านยั งพู ดกั บเขาทั ง ตาย ถ้ าเขาฆ่ าเรา ก็ได้ แต่ ตาย
หลายอยู่ ดูเถิด ผู้ สื อสารลงมา เท่านั นเอง"

7

(JL) D พกษ FD:FQ (JD) นรธ D:DQ; D พกษ DX:F (JF) D พกษ DG:M, DJ-DM; FD:DL
(JJ) โยบ F:X (D) F พกษ Q:DG-DX (F) ปฐก Q:DD; F พกษ K:DG; Q:DQ, DX-FL
(J) ลนต DJ:MK-MO; กดว K:F-M (M) F พกษ O:FM
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พระเจ้าทรงทําให้คนซี เรี ย
ไปบอกยังสํานักพระราชวัง"
10 เขาจึ งมาเรี ยกนายประตู
ตกใจแล้วหนีไป
5ดั งนั นเขาจึงลุ กขึ นในเวลาโพล้ เมื อง และบอกเรื องราวแก่ เขา
เพล้ เพื อจะไปยั งค่ ายของคนซี - ว่ า "เรามายั งค่ ายของคนซี เรี ย
เรีย แต่ เมื อเขามาถึงริมค่ ายของ และดูเถิด เราไม่ เห็นใครและไม่
คนซีเรียแล้ ว ดูเถิด ไม่ มีใครที ได้ ยิ นเสี ยงผู้ ใดที นั น มี แต่ ม้ า
ผู กอยู่ และลาผู กอยู่ และ
นั นสักคน
6 เพราะองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าได้ เต็นท์ต ั งอยู่ อย่ างนั นเอง"
ทรงกระทําให้ กองทัพของคนซี - 11 แล้ วเขาบอกแก่ เหล่ านาย
เรี ยได้ ยิ นเสี ยงรถรบ เสี ยงม้ า ประตู และพวกเขาก็บอกกั นไป
และเสียงกองทัพใหญ่ เขาจึงพูด ถึงสํานักพระราชวัง
กั นและกั นว่ า "ดู เถิ ด กษั ตริ ย์ 12 กษั ต ริ ย์ ก ็ ทรงตื นบรรทมใน
แห่ งอิ สราเอลได้ จ้ างบรรดา กลางคืน และตรัสกับข้ าราชการ
กษั ตริ ย์ แห่ งคนฮิ ตไทต์ และ ว่ า "เราจะบอกให้ ว่ าคนซี เรี ย
บรรดากษั ตริ ย์ แห่ งอี ยิ ปต์ มารบ เตรี ยมสู้ รบเราอย่ างไร เขาทั ง
หลายรู้ อยู่ ว่ าเราหิ ว เขาจึ งออก
เราแล้ ว"
7เขาจึ งลุ กขึ นหนีไปในเวลาโพล้ ไปซ่ อ นตั วอยู่ นอกค่ า ยที กลาง
เพล้ และทิ งเต็นท์ ม้ าและลา ทุ่ งคิดว่ า `เมื อเขาออกมาจากใน
ของเขา ทิ งค่ ายไว้ อย่ างนั นเอง เมืองเราจะจับเขาทังเป็ น แล้ วจะ
เข้ าไปในเมือง'"
และหนีไปเอาชี วิตรอด
8และเมื อคนโรคเรื อนเหล่ านี มา 13 และข้ าราชการคนหนึ งทู ลว่ า
ถึงทีริมค่ าย เขาก็เข้ าไปในเต็นท์ "ขอรั บสั งให้ คนเอาม้ าที เหลื อ
หนึ งกิ นและดื ม และขนเงิ น อยู่ ในเมื องสั กห้ าตั ว (ดู เถิ ด
ทองคําและเสื อผ้ าเอาไปซ่ อนไว้ บางที ม้ าเหล่ า นั นจะยั งเป็ นอยู่
แล้ วเขาก็ ก ลั บมาเข้ าไปในอี ก อย่ างคนอิ สราเอลที เหลื ออยู่ ใน
เต็นท์หนึ งขนเอาข้ าวของออกไป เมื อง หรื อดู เถิ ด จะเป็ นอย่ าง
คนอิ ส ราเอลที ได้ พิ น าศแล้ วก็
จากทีนั นด้ วยเอาไปซ่ อนไว้
9แล้ วเขาพูดกั นและกั นว่ า "เรา ช่ างเถิด) ขอให้ เราส่ งคนไปดู"
ทํา ไม่ ถู กเสี ยแล้ ว วั นนี เป็ นวั น 14 เขาจึงเอาม้ ากับรถรบสองคัน
ข่ าวดี ถ้ าเรานิ งอยู่ และคอยจน และกษั ตริ ย์ทรงส่ งให้ ไปติดตาม
แสงอรุณขึ นโทษจะตกอยู่ กั บเรา กองทัพของคนซีเรีย ตรัสว่ า "จง
เพราะฉะนั นบัดนี มาเถิด ให้ เรา ไปดู"
(O) F ซมอ K:FM; D พกษ DL:FX
(Q) สดด MG:M-O; สภษ FG:D
(DF) F พกษ O:FM-FX
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F พงศ์กษัตริย์ Q, G
หน้ า 796
15 เขาทั งหลายจึ งติ ดตามไปจน นั นแก่ เขา เพราะประชาชน
ถึ งแม่ นาํ จอร์ แดน และดู เถิ ด เหยี ยบไปบนเขาที ประตู เ มื อ ง
ตลอดทางมีเสื อผ้ าและเครื องใช้ และเขาก็ได้ ส ิ นชี วิต
ซึ งคนซี เรี ยทิ งเมื อเขารี บหนี ไป
เอลีชาพยากรณ์ถึง
ผู้ สื อสารก็กลับมาทู ลกษัตริย์
การกันดารอาหาร
คําพยากรณ์เรื/ อง
เจ็ ดปี
อาหารสําเร็ จ
ฝ่ ายเอลีชาได้ บอกหญิงคนที
16 แล้ วประชาชนก็ ยกออกไป
ท่ านได้ ให้ บุ ตรชายของนาง
ปล้ นเต็นท์ท ั งหลายของคนซีเรี ย กลั บคื นชี วิ ตมาว่ า "จงลุ กขึ น
ยอดแป้ งจึ ง ขายกั น ถั งละเชเขล และออกไปทั งครั วเรื อนของเจ้ า
และข้ าวบาร์ เ ลย์ ส องถั ง เชเขล ไปอาศั ยอยู่ ที ใ ดซึ งเจ้ าจะอาศั ย
ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์
อยู่ ได้ เพราะพระเยโฮวาห์ ทรง
17 ฝ่ ายกษั ตริ ย์ ทรงแต่ งตั งนาย เรี ยกให้ เกิ ด การกั นดารอาหาร
ทหารคนสนิ ทให้ เป็ นนายประตู และจะเป็ นแก่ แผ่ นดินนี เจ็ดปี "
และประชาชนก็เหยียบไปบนเขา 2 หญิ งคนนั นก็ ลุ กขึ นกระทํา
ตรงประตู เขาจึงสิ นชี วิตตามซึ ง ตามถ้ อยคํา ของคนแห่ งพระเจ้ า
คนแห่ งพระเจ้ าได้ กล่ าวไว้ ในวั น นางยกออกไปทั งครั วเรื อนของ
เมื อกษัตริย์เสด็จลงมาหาท่าน
นาง ไปอาศั ยอยู่ ในแผ่ นดิ น
18 และเป็ นไปตามที คนแห่ ง ฟี ลิสเตียเจ็ดปี
พระเจ้ าได้ ทู ลกษั ตริ ย์ ว่ า "ข้ าว 3 และอยู่ มาเมื อสิ นเจ็ ด ปี แล้ ว
บาร์ เ ลย์ ส องถั ง ขายหนึ งเชเขล หญิ ง คนนั นก็ ก ลั บมาจากแผ่ น
และยอดแป้ งหนึ งถั งหนึ งเชเขล ดิ นฟี ลิ สเตี ย และได้ ออกไปทู ล
ประมาณเวลานี ในวั น พรุ่ งนี ที อุ ทธรณ์ ต่ อกษั ต ริ ย์ เพื อขอบ้ าน
ประตูเมืองสะมาเรีย"
และทีดินของนางคืน
19 และนายทหารคนสนิ ท ก็ ไ ด้ 4ฝ่ ายกษั ตริ ย์ กาํ ลั งตรั สกั บเกตอบคนแห่ งพระเจ้ าว่ า "ดู เถิ ด หะซี ค นใช้ ของคนแห่ ง พระเจ้ า
ถ้ าแม้ พระเยโฮวาห์ ทรงสร้ าง อยู่ ว่ า "จงบอกเราถึ งบรรดา
หน้ าต่ างในฟ้ าสวรรค์ สิ งนี จะ มหกิจทีเอลีชาได้ กระทํา"
เป็ นขึ นได้ หรื อ" และท่ านได้ 5และอยู่ มา เมื อเขากํา ลั งทู ล
ตอบว่ า "ดูเถิด ท่านจะเห็นกับ กษั ตริ ย์ถึ งเรื องที เอลี ชาได้ เรี ยก
ตาของท่านเองแต่ จะไม่ ได้ กิน"
ชี วิ ต ของศพคนหนึ งกลั บคื นมา
20 และอยู่ มาก็ บั ง เกิ ด เป็ นดั ง ดู เถิ ด ผู้ หญิ งคนที ท่ านได้ ให้

8

(DO) F พกษ Q:D (DQ) F พกษ O:JF; Q:F (DG) F พกษ Q:D
(1) 2 ซมอ 21:1; D พกษ DG:F; F พกษ M:DG, JD-JK, JG; O:FK; สดด DLK:DO
(M) F พกษ M:DF; K:FL-FQ (K) F พกษ M:JK
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F พงศ์กษัตริย์ G
บุ ตรชายกลั บคื นชี วิ ตมาได้ อุ ท- และเขามายื น อยู่ ต่ อหน้ าท่ า น
ธรณ์ต่ อกษั ตริ ย์เพื อขอบ้ านและ กล่ าวว่ า "บุตรของท่านคือเบนทีดินของนางคืน และเกหะซีทูล ฮาดัด กษัตริย์แห่ งซีเรีย ได้ ทรง
ว่ า "โอ ข้ าแต่ กษัตริย์ เจ้ านาย ใช้ ข้ าพเจ้ ามาหาท่ าน กล่ าวว่ า
ของข้ าพระองค์ นี เป็ นนางคน `ข้ าพเจ้ าจะหายป่ วยหรือ'"
นั น และคนนี แหละเป็ นบุตรชาย 10 และเอลีชาตอบเขาว่ า "จงไป
ของนางซึ งเอลี ชาได้ ให้ กลั บคื น ทู ลพระองค์ว่า `พระองค์จะทรง
ชี วิตมา"
หายประชวรแน่ ' แต่ พระเยโฮ6และเมื อกษั ตริ ย์ตรั สถามหญิ ง วาห์ ทรงสํา แดงแก่ ข้ าพเจ้ าว่ า
คนนั น นางก็ทูลเรื องถวายพระ พระองค์จะสิ นพระชนม์แน่ "
องค์ กษัตริย์จึงทรงตั งเจ้ าหน้ าที 11 และท่ านก็เพ่ งหน้ าจ้ องมอง
คนหนึ งให้ แก่ นางรั บสั งว่ า "จง เขาแน่ นิ งจนเขาอาย และคน
จั ดการคื นทุ กสิ งที เป็ นของของ แห่ งพระเจ้ าก็ร้องไห้
นาง พร้ อมทั งพืชผลของนานั น 12 และฮาซาเอลถามว่ า "เหตุใด
ตั งแต่ วันที นางออกจากแผ่ นดิ น เจ้ านายของข้ าพเจ้ าจึ ง ร้ องไห้ "
มาจนถึงบัดนี "
ท่ านตอบว่ า "เพราะข้ าพเจ้ า
เอลีชาพยากรณ์ถึง
ทราบถึ งเหตุ ร้ายซึ งท่านจะกระทําต่ อประชาชนอิ สราเอล ท่ าน
การครอบครองของ
จะเอาไฟเผาป้ อมปราการของ
ฮาซาเอลเหนือซี เรี ย
7 ฝ่ ายเอลี ชามายั งดามั สกั ส เขาเสี ย และท่ านจะสั งหารคน
เบนฮาดั ดกษั ตริ ย์แห่ งซี เรี ยทรง หนุ่ มๆเสี ยด้ วยดาบ และจั บ
ประชวร และเมื อมี คนทู ลว่ า เด็กๆโยนลง และผ่ าท้ องหญิ ง
ทีมีครรภ์เสีย"
"คนแห่ งพระเจ้ ามาทีนี "
8 กษั ต ริ ย์ ต รั ส กั บ ฮาซาเอลว่ า 13 และฮาซาเอลตอบว่ า "ผู้ รั บ
"จงนํา ของกํา นั ล ไปพบคนแห่ ง ใช้ ของท่ านผู้ เป็ นแต่ เพี ยงสุ นั ข
พระเจ้ า ให้ ทูลถามพระเยโฮวาห์ เป็ นใครเล่ า ซึ งจะกระทําสิ งใหญ่
โดยท่านว่ า `ข้ าพเจ้ าจะหายป่ วย โตนี " เอลีชาตอบว่ า "พระเยโฮวาห์ ทรงสํา แดงแก่ ข้ าพเจ้ าว่ า
ไหม'"
9ฮาซาเอลจึ งไปพบท่ านนํา ของ ท่ า นจะเป็ นกษั ตริ ย์ ครอบครอง
กํา นั ลไปด้ วย คื อสิ นค้ าอย่ างดี ประเทศซีเรีย"
ทุ กอย่ างของเมื องดามั สกั สจํา - 14 และเขาก็ไปจากเอลี ชามายั ง
นวนเท่ า อู ฐสี สิ บตั วบรรทุ ก ได้ นายของตน ผู้ ซึ งถามเขาว่ า
(Q) F พกษ O:FM (G) D ซมอ X:Q; D พกษ DM:J; DX:DK; F พกษ D:F
(X) D พกษ DX:DK (DL) F พกษ G:DK (DD) F พกษ F:DQ; ลก DX:DM
(DF) นหม J:DL; F พกษ DL:JF; DF:DQ (DJ) D ซมอ DQ:MJ; F ซมอ X:G; D พกษ DX:DK
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F พงศ์กษัตริย์ G
หน้ า 798
"เอลี ช าว่ า อย่ า งไรกั บเจ้ าบ้ าง" องค์ เหตุทีพระองค์ได้ ตรัสสัญและเขาทู ลตอบว่ า "เขาบอกว่ า ญาว่ า จะทรงประทานประทีปแก่
พระองค์จะหายประชวรแน่ "
ดาวิด และแก่ ราชโอรสของพระ
15 และอยู่ มาในวันรุ่ งขึ น เขา องค์เป็ นนิตย์
ก็เอาผ้ าหนาทึ บจุ่ มนํา คลุ มพระ 20 ในรั ชกาลของพระองค์ เอพั กตร์ พระองค์ ไว้ จนพระองค์ โดมได้ กบฏออกห่ างจากการปก
สิ นพระชนม์ และฮาซาเอลก็ข ึ น ครองของยูดาห์ และตั งกษัตริย์
ครองแทน
ขึ นเหนือตน
เยโฮรัมกับเยโฮชาฟั ท
21 แล้ วโยรั ม ก็ เสด็ จ พร้ อมกั บ
บรรดารถรบของพระองค์ ผ่ า น
ครอบครองเหนือยู ดาห์
ไปถึ งศาอี ร์ พอกลางคื นพระ
พร้อมกัน
องค์ ก ็ลุ กขึ นโจมตี คนเอโดมซึ ง
(F พศด FD:K)
16 ในปี ที ห้าแห่ งโยรั มโอรสอา- มาล้ อมพระองค์น ั น พร้ อมกับผู้
หั บกษั ตริ ย์ ของอิ สราเอล เมื อ บัญชาการรถรบ แล้ วกองทัพได้
เยโฮชาฟั ท ยั ง เป็ นกษั ตริ ย์ ของ หนีกลับเต็นท์เสีย
ยูดาห์ อยู่ เยโฮรัมโอรสเยโฮชา- 22 เอโดมจึ ง ได้ กบฏออกห่ าง
ฟั ทกษัตริย์ของยู ดาห์ ได้ ทรงเริ ม จากการปกครองของยู ด าห์ จ น
ทุ กวั นนี แล้ วลิ บนาห์ ก ็ได้ กบฏ
ครอบครอง
ในคราวเดี
ยวกัน
17 เมื อพระองค์ ทรงเริ มครอบ
ครองนั นมี พระชนมายุ ส ามสิ บ 23 ส่ วนพระราชกิ จนอกนั นของ
สองพรรษา และพระองค์ ทรง โยรัม และบรรดาสิ งซึ งพระองค์
ทรงกระทํา มิ ได้ บั นทึ กไว้ ใน
ครอบครองในเยรูซาเล็มแปดปี
18 และพระองค์ ทรงดําเนิ นตาม หนั งสื อพงศาวดารแห่ งกษั ตริ ย์
มรรคาของบรรดากษั ต ริ ย์ แห่ ง ประเทศยูดาห์ หรือ
เยโฮรัมสิ! นพระชนม์
อิ สราเอล ตามอย่ างที ราชวงศ์
(F
พศด FD:DX-FL)
อาหั บกระทํา เพราะว่ าธิ ดาของ
อาหั บเป็ นมเหสี ของพระองค์ 24 โยรั มจึ ง ทรงล่ วงหลั บไปอยู่
และพระองค์ ท รงกระทํา ชั วใน กับบรรพบุรุษของพระองค์ และ
เขาฝั งไว้ กั บบรรพบุ รุ ษของพระ
สายพระเนตรของพระเยโฮวาห์
19 อย่ า งไรก็ ดี พระเยโฮวาห์ จะ องค์ ในนครดาวิ ด และอาหั สไม่ ทรงทําลายยู ดาห์ เพราะทรง ยาห์ โอรสของพระองค์ ได้ ขึ น
เห็ น แก่ ดาวิ ด ผู้ รั บ ใช้ ของพระ ครองแทน
(DO) F พกษ D:DQ; J:D; F พศด FD:J (DQ) F พศด FD:K-DL (DG) F พกษ G:FO-FQ
(DX) F ซมอ Q:DJ; D พกษ DD:JO (FL) ปฐก FQ:ML; D พกษ FF:MQ; F พกษ J:FQ
(FF) ยชว FD:DJ; F พกษ DX:G; F พศด FD:DL (FM) F พศด FF:D, Q
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หน้ า 799
F พงศ์กษัตริย์ G, X
25 ในปี ที สิ บ สองแห่ งรั ชกาล บาดเจ็บจากที คนซี เรียได้ กระทํา
โยรั ม โอรสของอาหั บกษั ตริ ย์ แก่ พระองค์ ที รามาห์
เมื อ
แห่ งอิ สราเอล อาหั สยาห์ โอรส พระองค์ ท รงสู้ กั น กั บฮาซาเอล
เยโฮรั ม กษั ต ริ ย์ แห่ งยู ด าห์ ได้ กษั ตริ ย์ แห่ งซี เรี ย และอาหั สทรงเริ มครอบครอง
ยาห์ โ อรสของเยโฮรั ม กษั ต ริ ย์
26 เมื ออาหั สยาห์ ทรงเริ มครอบ แห่ งยูดาห์ ได้ เสด็จลงไปหาโยรัม
ครองนั นมี พระชนมายุ ยี สิ บสอง โอรสของอาหั บในยิ สเรเอล
พรรษา และทรงครอบครองใน เพราะว่ าพระองค์ทรงประชวร
เยรู ซาเล็มหนึ งปี พระมารดา
เยฮู ได้รบั การเจิ มตั!งให้เป็ น
ของพระองค์ทรงพระนามอาธากษัตริ ยเ์ หนืออิ สราเอล
ลิยาห์ พระนางเป็ นธิดาของอมรี
แล้ วเอลี ช าผู้ พยากรณ์ ไ ด้
กษัตริย์แห่ งอิสราเอล
เรี ยกเหล่ าศิ ษย์ แห่ งผู้ พยา27 พระองค์ ทรงดํา เนิ นตาม กรณ์มาคนหนึ ง และพูดกั บเขา
มรรคาราชวงศ์ ของอาหั บด้ วย ว่ า "จงคาดเอวของเจ้ าไว้ ถื อ
และทรงกระทํา ชั วในสายพระ นํา มันขวดนี ไปทีราโมทกิเลอาด
เนตรของพระเยโฮวาห์ ดั งที 2และเมื อเจ้ าไปถึ งแล้ ว จงมอง
ราชวงศ์ ของอาหั บได้ กระทํา ดู เยฮู บุ ต รเยโฮชาฟั ท บุ ต รนิ ม ซี
เพราะทรงเป็ นราชบุ ต รเขยใน จงเข้ าไปหาเขา ให้ ลุกขึ นจากหมู่
ราชวงศ์ของอาหั บ
พวกพี น้ อง และนําเขาเข้ าไปใน
อาหัสยาห์รวมกับเยโฮรัม
ห้ องชั นใน
ในการสู ร้ บที/ราโมทกิเลอาด
3แล้ วจงเอานํา มั นในขวดเทลง
บนศี รษะของเขา และกล่ าวว่ า
(F พศด FF:K)
28 พระองค์ เสด็จกั บโยรั มโอรส `พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี ว่ า เรา
ของอาหั บ เพื อทํา สงครามกั บ เจิ มตั งเจ้ าให้ เป็ นกษั ตริ ย์เหนื อ
ฮาซาเอลกษั ตริย์แห่ งซี เรียทีรา- อิสราเอล' แล้ วจงเปิ ดประตูออก
โมทกิเลอาด และคนซีเรียกระ- หนีไป อย่ ารอช้ าอยู่ "
4คนหนุ่ มนั นคื อคนหนุ่ มที เป็ น
ทําให้ โยรัมบาดเจ็บ
ผู้ พยากรณ์ จึ งไปยั งราโมทกิ เลอาหัสยาห์เสด็จไปเยี/ยม
อาด
เยโฮรัมที/ยิสเรเอล
5และเมื อเขามาถึง ดูเถิด บรร(F พศด FF:O)
29 และกษั ตริ ย์ โยรั มได้ กลั บมา ดาผู้ บั งคั บบั ญชาทหารกํา ลั ง
รักษาพระองค์ ทียิสเรเอลให้ หาย ประชุ มกั นอยู่ และเขากล่ าวว่ า

9

(FO) F พศด FF:F (FQ) F พศด FF:J-M (FG) D พกษ FF:J, FX; F พศด FF:K
(FX) F พกษ X:DK-DO; F พศด FF:O-Q (D) D พกษ FL:JK; F พกษ M:FX; G:FG-FX
(F) F พกษ X:K, DD (J) D พกษ DX:DO
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F พงศ์กษัตริย์ X
หน้ า 800
"โอ
ข้ าแต่ ท่ านผู้ บั ญชาการ แล้ วเขาก็เปิ ดประตูหนีไป
ข้ าพเจ้ ามี ธุ ร ะด่ วนมาถึ ง ท่ า น"
ทหารอิ สราเอล
และเยฮู พู ดว่ า "มาหาคนใดใน
ยอมรับ
พวกเรา" และเขาว่ า "โอ ข้ าแต่
เยฮู เป็ นกษัตริ ย ์
ท่านผู้ บัญชาการ มาหาท่าน"
11 เมื อเยฮู ออกมาสู่ พวกข้ า
6 ท่ า นก็ ลุ ก ขึ นเข้ าไปในเรื อ น ราชการของเจ้ านายของท่าน คน
และคนหนุ่ มนั นก็ เ ทนํา มั น บน หนึ งพู ดกั บท่ านว่ า "ทุ กอย่ าง
ศี รษะของท่ าน กล่ าวว่ า "พระ เรียบร้ อยดีหรือ ทําไมคนบ้ าคน
เยโฮวาห์ พระเจ้ าแห่ ง อิ ส ราเอล นี จึงมาหาท่าน" ท่านพูดกับเขา
ตรัสดังนี ว่า เราเจิมตั งเจ้ าไว้ เป็ น ทั งหลายว่ า "ท่ านทั งหลายรู้ จั ก
กษั ตริ ย์ เหนื อประชาชนของ ชายคนนั นและทราบว่ า เขาพู ด
พระเยโฮวาห์ คือเหนืออิสราเอล
อะไรแล้ ว"
7และเจ้ าจงโค่ นราชวงศ์ของอา- 12 และเขาทั งหลายว่ า "นั นไม่
หั บนายของเจ้ า เพื อเราจะได้ จัด เป็ นความจริ ง ขอบอกเรามา
การสนองเยเซเบลเพราะโลหิ ต เถิด" และท่านว่ า "เขาพูดอย่ าง
ของบรรดาผู้ พยากรณ์ ผ้ ู รั บใช้ นี กั บข้ าพเจ้ าว่ า `พระเยโฮวาห์
ของเรา และเพราะโลหิ ตของ ตรั สดั งนี ว่ า เราเจิ มตั งเจ้ าให้
บรรดาผู้ รั บใช้ ทั งสิ นของพระ เป็ นกษัตริย์เหนืออิสราเอล'"
เยโฮวาห์
13 แล้ วทุ กคนก็รี บเปลื องเสื อ8 เพราะว่ าราชวงศ์ อาหั บทั ง ผ้ าของตนออกวางไว้ รองท่ านที
หมดจะต้ องพินาศ และเราจะตัด ขั นบันไดซึ งเปล่ าอยู่ และเขาทัง
คนที ปั สสาวะรดกํา แพงได้ ออก หลายเป่ าแตร และป่ าวร้ องว่ า
เสี ยจากอาหั บ ทั งคนที ยั งอยู่ "เยฮูเป็ นกษัตริย์"
และเหลืออยู่ ในอิสราเอล
เยฮู ฆ่าโยรัม
9และเราจะกระทํา ราชวงศ์ ของ 14 ดั งนี แหละ เยฮูบุตรชายเยอาหั บให้ เหมือนราชวงศ์ของเย- โฮชาฟั ทบุตรชายนิมซีได้ ร่ วมกัน
โรโบอัมบุตรเนบัท และเหมื อน คิ ดกบฏต่ อโยรั ม (ฝ่ ายโยรั ม
ราชวงศ์ ของบาอาชาบุ ตรอาหิ - พร้ อมกั บอิ ส ราเอลทั งปวงยั ง
ยาห์
ระวั ง ป้ องกั นราโมทกิ เลอาดอยู่
10 และสุ นั ขจะกิ นเยเซเบลในที เพราะเหตุ ฮาซาเอลกษัตริ ย์แห่ ง
ดิ นส่ วนพระองค์ ณ ยิ สเรเอล ซีเรีย
และจะไม่ มี ผ้ ู ใดฝั งศพพระนาง" 15 แต่ กษั ตริ ย์โยรั มทรงกลั บไป
(O) D ซมอ F:Q-G; D พกษ DX:DO (Q) พบญ JF:JK (G) พบญ JF:JO; D ซมอ FK:FF
(X) D พกษ DM:DL; DK:FX; DO:J (DL) D พกษ FD:FJ (DD) ยรม FX:FO; ฮซย X:Q
(DJ) มธ FD:Q-G; มก DD:Q-G (DM) D พกษ FF:J; F พกษ G:FG (DK) F พกษ G:FX
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หน้ า 801
F พงศ์กษัตริย์ X
รักษาพระองค์ทียิสเรเอล เพราะ ว่ า `มาอย่ างสันติหรือ'" และเยฮู
บาดแผลซึ งชนซี เ รี ยได้ กระทํา ตอบว่ า "ท่ านเกี ยวข้ องอะไรกับ
แก่ พระองค์ เมื อพระองค์ ทรงสู้ สันติ จงเลี ยวกลับตามเรามา"
รบกั บฮาซาเอลกษั ตริ ย์ แห่ งซี - 20 ทหารยามก็รายงานว่ า "เขา
เรี ย) เยฮู จึ งตรั สว่ า "ถ้ านี เป็ น ไปถึงแล้ วแต่ เขาไม่ กลับมา และ
ความประสงค์ ของท่ านทั งหลาย การขั บรถนั นก็ เ หมื อ นกั บการ
ก็ ขออย่ า ให้ คนหนึ งคนใดเล็ ด ขั บรถของเยฮู บุตรนิ มซี เพราะ
ลอดออกไปจากเมื องเพื อบอก เขาขับรวดเร็วนัก"
ข่ าวทียิสเรเอล"
21 โยรั มตรั สว่ า "จงเตรี ยม
16 แล้ วเยฮู ก็ เ สด็ จ ทรงรถรบ พร้ อม" และเขาก็จั ดรถรบของ
และเสด็จไปยังยิ สเรเอล เพราะ พระองค์ ให้ พร้ อมไว้ แล้ วโยรั ม
โยรั มบรรทมที นั น และอาหั ส- กษั ต ริ ย์ แห่ ง อิ สราเอลและอายาห์ ก ษั ตริ ย์ แห่ งยู ดาห์ ได้ เสด็จ หั สยาห์ กษั ตริ ย์ แห่ งยู ดาห์ ก็
ลงมาเยี ยมโยรัม
เสด็จออกไป ต่ างก็ทรงรถรบ
17 ฝ่ ายทหารยามยื นอยู่ บนหอ ของพระองค์ เอง ทรงออกไป
คอยที ยิ สเรเอล เขามองเห็ น ปะทะกั บเยฮู มาพบกั นเข้ า ณ
พวกของเยฮู มาจึ งว่ า "ข้ าพเจ้ า ทีดินแปลงของนาโบทชาวยิสเรเห็นคนพวกหนึ ง" โยรัมตรั สว่ า เอล
"จงใช้ ให้ พลม้ าคนหนึ งไปพบ 22 และอยู่ มาเมื อโยรั มเห็นเยฮู
เขาให้ ถามเขาว่ า `มาอย่ างสันติ แล้ วจึงตรัสว่ า "เยฮูมาอย่ างสันติ
หรือ'"
หรือ" เยฮูตอบว่ า "จะสันติอย่ าง
18 คนนั นจึ ง ขึ นม้ าไปพบท่ า น ไรได้
เมื อการเล่ นชู้ และ
และพูดว่ า "กษัตริ ย์ตรัสดังนี ว่ า วิทยาคมของเยเซเบลมารดาของ
`มาอย่ างสั นติ หรื อ'" และเยฮู ท่านยังมีอยู่ มากเช่ นนี "
ตอบว่ า "ท่ านเกี ยวข้ องอะไรกับ 23 แล้ วโยรัมทรงชั กบังเหี ยนหั น
สั นติ จงเลี ยวกลั บตามเรามา" กลั บหนี ไปพลางรั บสั งกั บอาและทหารยามก็รายงานว่ า "ผู้ หั สยาห์ ว่า "โอ ข้ าแต่ อาหั สยาห์
สื อสารไปถึ งเขาแล้ ว แต่ เขาไม่ เขาร่ วมกันคิดกบฏ"
กลับมา"
24 และเยฮู ก ็โก่ งธนู ด้ วยสุ ดกํา19 พระองค์ จึ ง รั บสั งใช้ พลม้ า ลั ง ยิ งถู กเยโฮรั มระหว่ างพระ
คนทีสองออกไป ผู้ น ั นมาถึงเขา อังสาทั งสอง ลูกธนู จึงแทงทะลุ
แล้ วก็พูดว่ า "กษั ตริ ย์ตรั สดั งนี พระหทัยของพระองค์ พระองค์
(DO) F พกษ G:FX
(FD) D พกษ DX:DQ; FD:D-DM; F พศด FF:Q
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ก็ ท รงล้ มลงในรถรบของพระ เยรู ซาเล็ม และฝั งไว้ ในอุ โมงค์
องค์
ของพระองค์ กั บบรรพบุ รุ ษของ
25 เยฮูตรัสกับบิ ดคาร์นายทหาร พระองค์ในนครดาวิด
ของพระองค์ ว่า "จงยกศพเขา 29 ในปี ทีสิบเอ็ดแห่ งรัชกาลโยขึ นและโยนทิ งลงไปในที ดิ น รั มโอรสของอาหั บ อาหั สยาห์
แปลงของนาโบทชาวยิ ส เรเอล เริ มครอบครองเหนือยูดาห์
จําไว้ เถอะ เมื อฉันและท่านขี ม้า
เยเซเบลสิ! นพระชนม์
เคี ยงกั นมาตามอาหั บบิ ดาของ
ตามคําพยากรณ์
เขาไป พระเยโฮวาห์ ทรงกล่ าว 30 เมื อเยฮู มาถึ งเมื องยิ สเรเอล
โทษเขาดังนี
เยเซเบลทรงได้ ยินเรื องนั น พระ
26 พระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า `เราได้ นางก็ท รงเขี ยนตาและแต่ ง พระ
เห็นโลหิ ตของนาโบทและโลหิ ต เศี ยรและทรงมองออกไปทาง
ของลู กหลานของเขาเมื อวานนี ' พระแกล
พระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า `แน่ ทีเดียว 31 และเมื อเยฮูผ่ านเข้ าประตูวัง
เราจะสนองเจ้ าบนที ดิ นแปลงนี มา พระนางมี พระเสาวนี ย์ ว่ า
แหละ' ฉะนั นบั ดนี จงยกเขาขึ น "ศิ ม รี ผ้ ู ฆ่ านายของเขามี สั น ติ
ทิ งไว้ บนที ดิ นแปลงนี แหละตาม หรือ"
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ "
32 แล้ วเยฮู แหงนพระพั กตร์
อาหัสยาห์กษัตริ ยแ์ ห่ งยู ดาห์
ทอดพระเนตรที พระแกลตรั สว่ า
ถู กฆ่ าเสีย
"ใครอยู่ ฝ่ ายเรา ใครบ้ าง" มี
( F พศด FF:X)
ขั นทีสองสามคนชะโงกหน้ าต่ าง
27 เมื ออาหั ส ยาห์ กษั ต ริ ย์ แห่ ง ออกมาดูพระองค์
ยู ดาห์ เห็ นดั งนั น พระองค์ ทรง 33 พระองค์ตรัสว่ า "โยนนางลง
หนีไปทางบ้ านในสวน และเยฮูก ็ มา" เขาจึ งโยนพระนางลงมา
ติ ดตามพระองค์ ไปตรั สว่ า "จง และโลหิ ตของพระนางก็กระเด็น
ยิงท่านในรถรบด้ วย" และเขาทัง ติ ดผนั งกํา แพงและติ ดม้ า และ
หลายได้ ยิงพระองค์ตรงทางข้ าม พระองค์ ทรงม้ ายํา ไปบนพระ
เขาตําบลกู รซึ งอยู่ ใกล้ อิ บเลอั ม นาง
และพระองค์ ทรงหนี ไปถึ งเมื อง 34 แล้ วพระองค์ เสด็ จ เข้ าไป
เมกิดโด และสิ นพระชนม์ทีนั น
เสวยและทรงดื ม และพระองค์
28 ข้ าราชการของพระองค์ ก็ ตรั สว่ า "จั ดการกั บหญิ งที ถู ก
บรรทุ กพระศพใส่ รถรบไปยั ง สาปคนนี เอาไปฝังเสีย เพราะ
(FK) D พกษ FD:DX, FM-FX; อสย DJ:D (FO) D พกษ FD:DJ, DX
(FQ) F พศด FF:Q, X (JL) ยรม M:JL; อสค FJ:ML
(JD) D พกษ DO:X-FL; F พกษ X:DG-FF (JM) D พกษ DO:JD
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หน้ า 803
F พงศ์กษัตริย์ X, DL
เธอเป็ นธิดาของกษัตริย์"
สุ ด จงตั งท่ านไว้ บนพระที นั ง
35 แต่ เมื อเขาจะไปฝั งศพพระ ของพระชนกของท่ าน และจงสู้
นาง เขาก็พบแต่ กะโหลกพระ รบเพื อราชวงศ์นายของท่าน"
เศี ยร พระบาทและฝ่ าพระหั ตถ์ 4แต่ เขาทั งหลายกลั วอย่ างที สุ ด
ของพระนาง
และพูดว่ า "ดูเถิด กษัตริย์สอง
36 เมื อเขากลั บมาทู ลพระองค์ องค์ ยั งต้ านทานพระองค์ ไม่ ไ ด้
พระองค์ ตรั สว่ า "นี เป็ นไปตาม แล้ ว เราจะต่ อสู้ พระองค์ ได้
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ ซึ ง อย่ างไร"
พระองค์ ต รั ส ทางเอลี ย าห์ ช าว 5 ฉะนั นผู้ ที ปกครองดู แลพระ
ทิ ชบี ผู้ รั บใช้ ของพระองค์ ว่ า ราชวั ง และผู้ ที ปกครองดู แล
`สุ นั ขจะกิ นเนื อของเยเซเบลใน บ้ านเมือง พร้ อมทังพวกผู้ ใหญ่
เขตแดนยิสเรเอล'
และพวกพี เลี ยงของราชโอรส ก็
37 และศพของเยเซเบลจะเป็ น ใช้ คนให้ ไปทู ลเยฮู ว่ า "ข้ าพระ
เหมื อนมู ลสั ตว์ บนพื นทุ่ งในเขต องค์ ท ั งหลายเป็ นผู้ รั บใช้ ของ
แดนยิสเรเอล เพื อว่ าจะไม่ มีใคร พระองค์ และข้ าพระองค์ จะ
กล่ าวว่ า `นี คือเยเซเบล'"
กระทํา ทุ ก อย่ างที พระองค์ ตรั ส
การพิพากษา
สั งแก่ ข้าพระองค์ ข้ าพระองค์จะ
ไม่ ต ั งกษั ตริ ย์ผ้ ู หนึ งผู้ ใด ขอ
ราชวงศ์ของอาหับ
ฝ่ ายอาหั บมี โอรสเจ็ ด ทรงกระทําตามที ชอบพระทัยใน
สิ บองค์ ในสะมาเรี ย สายพระเนตรของพระองค์เถิด"
เยฮู จึ ง ทรงพระอั ก ษรส่ งไปยั ง 6 แล้ วพระองค์ ทรงมี ล ายพระ
สะมาเรี ย ถึ ง บรรดาผู้ ปกครอง หั ตถ์ไปถึงเขาฉบับทีสองว่ า "ถ้ า
เมื องยิ สเรเอลนั น ถึ งพวกผู้ ท่านทังหลายอยู่ ฝ่ายเรา และถ้ า
ใหญ่ และถึ งบรรดาพี เลี ยงแห่ ง ท่ านพร้ อมที จะเชื อฟั งเสี ยงของ
เรา จงนําศีรษะของบรรดาโอรส
โอรสของอาหั บว่ า
2 "เพราะบรรดาโอรสของนาย นายของท่านมาหาเราทียิสเรเอล
ของท่ านอยู่ กั บท่าน และท่ านมี พรุ่ งนี เวลานี " ฝ่ ายโอรสของ
รถรบและม้ า และเมืองทีมีป้อม กษั ตริ ย์ เ จ็ ดสิ บองค์ ด้ วยกั นอยู่
ด้ วยและอาวุธ พอจดหมายนี มา กั บคนใหญ่ คนโตในเมื อง ผู้ ซึ ง
ได้ ชุบเลี ยงท่านทังหลายมา
ถึงท่าน
3จงคั ดเลื อกโอรสนายของท่ าน 7และอยู่ มาเมื อลายพระหั ตถ์มา
องค์ ที ดี ที สุ ด และเหมาะสมที ถึ งเขาทั งหลาย เขาก็จั บโอรส

10

(JO) D พกษ FD:FJ
(JQ) สดด GJ:DL
(M) F พกษ X:FM, FQ (Q) D พกษ FD:FD
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F พงศ์กษัตริย์ DL
หน้ า 804
ของกษั ต ริ ย์ ฆ่ า เสี ยเจ็ ด สิ บองค์ ตามทางทีเสด็จ
ด้ วยกั น เอาศี รษะใส่ ตะกร้ าส่ ง 13 เยฮูทรงพบพระญาติของอาไปยังพระองค์ทียิสเรเอล
หั สยาห์ กษั ตริ ย์แห่ งยู ดาห์ และ
8เมื อผู้ สื อสารมาทู ลพระองค์ว่า พระองค์ ตรั สถามว่ า "ท่ านทั ง
"เขานํา ศี รษะโอรสของกษั ต ริ ย์ หลายคื อใคร" และเขาทั งหลาย
มาแล้ วพระเจ้ าข้ า" พระองค์ตรัส ทู ลตอบว่ า "ข้ าพเจ้ าทังหลายคือ
ว่ า "จงกองไว้ เป็ นสองกองตรง ญาติ ของอาหั สยาห์ และข้ าพทางเข้ าประตูเมืองจนถึงรุ่ งเช้ า"
เจ้ าทั งหลายลงมาเยี ยมบรรดา
9อยู่ มาพอรุ่ งเช้ าพระองค์ เสด็จ โอรสของกษั ต ริ ย์ และโอรสของ
ออกไปประทับยืน ตรัสกับประ- ราชมารดา"
ชาชนทั งปวงว่ า "ท่ านทั งหลาย 14 พระองค์รับสั งว่ า "จับเขาทัง
เป็ นผู้ ชอบธรรม ดู เถิ ด ส่ วน เป็ น" เขาทั งหลายก็จั บเขาทั ง
เราได้ กบฏต่ อนายของเราและ เป็ นและประหารเขาเสียทีบ่อโรง
ประหารพระองค์ เสี ย แต่ ผ้ ู ใด ตั ดขนแกะสี สิ บสองคนด้ วยกั น
เล่ าทีฆ่าบรรดาคนเหล่ านี
ไม่ เหลือไว้ สักคนเดียว
10 จงทราบเถิดว่ าพระวจนะของ
เยฮู ไว้ชีวิตของเยโฮนาดับ
พระเยโฮวาห์ ซึ งพระเยโฮวาห์ 15 และเมื อพระองค์ เสด็จจากที
ตรั สเกี ยวกั บราชวงศ์ ของอาหั บ นั นก็ทรงพบเยโฮนาดับบุ ตรชาย
จะไม่ ตกดิ นแต่ อย่ างไรเลย เรคาบมาหาพระองค์ พระองค์
เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา ทรงต้ อนรั บเขาและตรั สกั บเขา
ตามที พระองค์ ตรั สโดยเอลี ยาห์ ว่ า "จิตใจของท่านซื อตรงต่ อจิต
ผู้ รับใช้ ของพระองค์"
ใจของฉั น อย่ างจิ ตใจของฉั น
11 เยฮู ทรงประหารราชวงศ์ ของ ตรงต่ อจิตใจของท่านหรือ" และ
อาหั บที เหลื ออยู่ ในยิ สเรเอลทั ง เยโฮนาดับทู ลว่ า "ตรง พระเจ้ า
สิ น คนใหญ่ คนโตทุ กคนของ ข้ า" เยฮูตรัสว่ า "ถ้ าตรงก็ยื นมือ
พระองค์ และญาติพี น้องของ มาให้ เรา" เขาจึ งยื นมื อของเขา
พระองค์ และปุ โรหิ ตของพระ และเยฮูกจ็ ับเขาขึ นมาบนรถรบ
องค์ ดั งนี แหละไม่ เหลื อไว้ สั ก 16 พระองค์ ตรั สว่ า "มากั บเรา
คนเดียวเลย
เถิ ด และดูความร้ อนรนของเรา
12 แล้ วพระองค์ ก ็ ท รงลุ กขึ น เพื อพระเยโฮวาห์ " พระองค์ จึ ง
เสด็จออกไปยั งสะมาเรี ย เมื อ ให้ เขานั งรถรบของพระองค์ไป
พระองค์ ประทับทีโรงตั ดขนแกะ 17 และเมื อพระองค์ มาถึ งสะ(X) F พกษ X:DM-FM (DL) D ซมอ J:DX; D พกษ G:KO; FD:DQ-FM, FX; ยรม MM:FG
(DJ) F พกษ G:FM, FX; F พศด FD:DQ (DM) F พศด FF:G (DK) D พศด F:KK
(DO) D พกษ DX:DL (DQ) D พกษ FD:FD; F พกษ X:G; F พศด FF:G
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หน้ า 805
F พงศ์กษัตริย์ DL
มาเรีย พระองค์ทรงประหารคน และนิ เ วศของพระบาอั ลก็ เ ต็ ม
ทั งปวงที เป็ นราชวงศ์ ของอาหั บ แน่ น
ที เหลื ออยู่ ในสะมาเรี ยเสี ย จน 22 พระองค์ ต รั ส สั งผู้ ที ดู แลตู้
พระองค์ ท รงทํา ลายอาหั บเสี ย เสื อว่ า "จงเอาเสื อสําหรับบรรดา
สิ น ตามพระวจนะของพระเย- ผู้ นับถือพระบาอัลออกมา" เขา
โฮวาห์ ซึ งพระองค์ ตรั สกั บเอลี - ก็เอาเสื อออกมาให้ เขาทังหลาย
ยาห์
23 แล้ วเยฮู เสด็จเข้ าไปในนิ เวศ
18 แล้ วเยฮู ทรงประชุ มบรร- ของพระบาอัล พร้ อมกับเยโฮดาประชาชนทั งสิ น และตรั ส นาดั บบุ ตรชายเรคาบ พระองค์
กับเขาทังหลายว่ า "อาหั บปรน- ตรั ส กั บ ผู้ นั บ ถื อ พระบาอั ล ว่ า
นิบัติพระบาอั ลแต่ เล็กน้ อย แต่ "จงค้ นดู ดู ให้ ดี ว่ าไม่ มี ผ้ ู รั บใช้
เยฮูจะปรนนิบัติพระองค์มาก
ของพระเยโฮวาห์ อยู่ ในหมู่ พวก
เยฮู ทําลายการนับถือ
ท่าน ให้ มีแต่ ผ้ ู นับถือพระบาอัล
เท่านั น"
พระบาอัลในอิ สราเอล
19 ฉะนั นบั ด นี จงเรี ยกผู้ พยา- 24 แล้ วเขาทั งหลายเข้ าไปถวาย
กรณ์ ของพระบาอั ล มาให้ หมด เครื องสั ต วบู ชาและเครื องเผา
ทั งบรรดาผู้ รั บ ใช้ และปุ โรหิ ต บูชา เยฮู ทรงวางคนแปดสิ บคน
ของท่าน อย่ าให้ ผ้ ู ใดขาดไปเลย ไว้ ภายนอก และตรัสว่ า "ชายคน
เพราะเราจะมี สั ตวบู ชาอย่ าง ใดที ปล่ อ ยให้ คนหนึ งคนใดซึ ง
ใหญ่ โตที จะถวายแก่ พระบาอั ล เรามอบไว้ ใ นมื อเจ้ าหนี รอดไป
ผู้ ใดขาดจะมี ชี วิตอยู่ ไม่ ได้ " แต่ ได้ เขาต้ องเสี ยชี วิ ตของเขา
เยฮู ทรงกระทําเป็ นอุ บายเพื อจะ แทน"
25 และอยู่ มาเมื อพระองค์ เสร็จ
ทําลายผู้ นับถือพระบาอัล
20 และเยฮู ตรั สสั งว่ า "จงจั ด การถวายเครื องเผาบูชา เยฮูรับ
ประชุ มอั นศั กดิZ สิ ทธิZ สาํ หรั บพระ สั งแก่ ท หารรั ก ษาพระองค์ และ
บาอัล" เขาก็ป่าวร้ องเรียกประ- พวกนายทหารว่ า "จงเข้ าไปฆ่ า
เขาเสีย อย่ าให้ รอดสักคนเดียว"
ชุ มเช่ นนั น
21 และเยฮู ทรงใช้ ให้ ไปทั วอิ ส- เมื อเขาฆ่ า เขาทั งหลายเสี ยด้ วย
ราเอล และผู้ นับถือพระบาอัลก็ คมดาบแล้ ว ทหารรั กษาพระ
มาทั งหมดจึ ง ไม่ มี เ หลื อสั กคน องค์ แ ละพวกนายทหารก็ โ ยน
หนึ งทีไม่ ได้ มา และเขาทังหลาย ศพเขาทั งหลายออกไปข้ างนอก
ก็ เ ข้ าไปในนิ เ วศของพระบาอั ล แล้ วก็ ไ ปที เมื อ งแห่ ง นิ เ วศของ
(DG) D พกษ DO:JD-JF (DX) D พกษ DG:DX; FF:O
(FD) D พกษ DO:JF; F พกษ DD:DG
(FM) D พกษ FL:JX
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F พงศ์กษัตริย์ DL, DD
หน้ า 806
พระบาอัล
โบอัม ซึ งพระองค์ทรงกระทําให้
26 เขานําเอาเสาศักดิZ สิทธิZ ซึ งอยู่ อิสราเอลทําบาปด้ วย
ในนิ เ วศของพระบาอั ล ออกมา 32 ในสมั ยนั นพระเยโฮวาห์ ทรง
เผาเสีย
เริ มตั ด ส่ วนของอิ ส ราเอลออก
27 และเขาทั งหลายทลายเสา ฮาซาเอลได้ รบชนะตามบรรดา
ศั กดิZ สิ ทธิZ แห่ งพระบาอั ล และ พรมแดนอิสราเอล
ทลายนิ เ วศของพระบาอั ล และ 33 ตั งแต่ แม่ นาํ จอร์ แดนฟาก
กระทําให้ เป็ นส้ วมจนทุ กวันนี
ตะวั นออก ทั วแผ่ นดิ นกิ เลอาด
28 เยฮู ทรงกวาดล้ างพระบาอั ล คนกาด คนรู เบนและคนมนั สจากอิสราเอลดังนี แหละ
เสห์ ตั งแต่ อาโรเออร์ ซึ งอยู่ ข้าง
29 แต่ เยฮู มิ ได้ ทรงหั นจากบาป ทีลุ่ มแม่ นาํ อารโนน คือกิเลอาด
ทั งหลายของเยโรโบอั มบุ ตรชาย และบาชาน
เนบัท ซึ งพระองค์ทรงกระทําให้
เยฮู สิ!นพระชนม์
อิสราเอลทําบาปด้ วย คือวัวทอง
เยโฮอาหาสครอบครองแทน
คําซึ งอยู่ ในเมื องเบธเอลและใน 34 ส่ วนพระราชกิ จนอกนั นของ
เมืองดาน
เยฮู และบรรดาสิ งซึ งพระองค์
พระสัญญาสําหรับ
ทรงกระทํา และยุทธพลังทังสิ น
ชัว/ อายุที/สี/ของเยฮู
ของพระองค์ มิ ได้ บั นทึ กไว้ ใน
30 และพระเยโฮวาห์ ตรัสกับเยฮู หนั งสื อพงศาวดารแห่ งกษั ตริ ย์
ว่ า "เพราะเจ้ าได้ ทาํ ดี ในการ ประเทศอิสราเอลหรือ
ที กระทํา สิ งที ถู ก ต้ อ งในสายตา 35 เยฮูจึ งทรงล่ วงหลับไปอยู่ กับ
ของเรา และได้ กระทํา ต่ อราช บรรพบุรุษของพระองค์ และเขา
วงศ์ อาหั บตามทุ กอย่ างที อยู่ ใน ก็ฝังไว้ ในกรุงสะมาเรีย และเยใจของเรา ลู กหลานของเจ้ าชั ว โฮอาหาสโอรสของพระองค์ ได้
อายุ ที สี จะได้ นั งบนบั ลลั งก์ แห่ ง เสวยราชย์แทนพระองค์
อิสราเอล"
36 เวลาที เยฮู ท รงครอบครอง
31 แต่ เยฮู มิ ได้ ทรงระมั ดระวั งที เหนื อ อิ สราเอลในสะมาเรี ยนั น
จะดํา เนิ น ตามพระราชบั ญญั ติ เป็ นยี สิบแปดปี
ของพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าแห่ ง
เชื! อพระวงศ์ของยู ดาห์ถูก
อิ สราเอลด้ วยสิ นสุ ดพระทัยของ
ทําลายเสียสิ! น เว้นแต่ โยอาช
พระองค์ พระองค์ มิ ได้ ทรงหั น
เมื อ อ าธา ลิ ยาห์ พระ
เสี ยจากบาปทั งหลายของเยโรมารดาของอาหั สยาห์

11

(FO) พบญ Q:K, FK; D พกษ DM:FJ (FQ) อสร O:DD; ดนล F:K (FX) D พกษ DF:FG-JL
(JL) F พกษ X:O-Q; DD:JK; DJ:D, DL (JD) D พกษ DM:DO (JF) D พกษ DX:DQ
(JJ) พบญ F:JO; อมส D:J-K (JK) F พกษ DJ:D (D) F พกษ G:FO; F พศด FF:DL
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หน้ า 807
F พงศ์กษัตริย์ DD
ทรงเห็นว่ าโอรสของพระนางสิ น กระทํา คือหนึ งในสามของพวก
พระชนม์ พระนางก็ลุ กขึ นทรง ท่าน ผู้ เข้ าเวรวันสะบาโต ให้ เฝ้ า
ทําลายเชื อพระวงศ์เสียสิ น
พระราชวัง
2แต่ เยโฮเชบาธิ ดาของกษั ตริ ย์ 6ฝ่ ายอีกหนึ งในสามประจําอยู่ ที
โยรั ม พระน้ องนางของอาหั ส- ประตู สู ร และอี กหนึ งในสาม
ยาห์ ได้ นาํ โยอาชโอรสของอา- ประจําอยู่ ที ประตู ข้างหลั งทหาร
หั ส ยาห์ และลอบลั ก เธอไปจาก รักษาพระองค์ ให้ เฝ้ าพระราชวัง
ท่ามกลางโอรสของกษัตริย์ ผู้ ซึ ง เพื อป้ องกันไว้
จะถู กประหารชี วิต และพระนาง 7ส่ วนท่ านทั งหลายอี กสองพวก
เก็บเธอและพี เลี ยงของเธอไว้ ใน คื อผู้ ที ออกเวรวั นสะบาโต ให้
ห้ องบรรทมเพื อซ่ อนเธอเสี ย เฝ้ าพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์
จากอาธาลิยาห์ ดังนี แหละ เธอ รอบกษัตริย์
จึงมิได้ ถูกประหารชี วิต
8ท่านทังหลายจงล้ อมกษัตริย์ไว้
3 และเธออยู่ กั บพระนางหกปี รอบ ทุ กคนถื ออาวุ ธของตนไว้
ซ่ อนอยู่ ในพระนิ เ วศของพระ ผู้ ที เข้ ามาใกล้ แถวให้ ประหาร
เยโฮวาห์
และอาธาลิ ยาห์ ก ็ ชี วิ ตเสี ย จงอยู่ กั บกษั ตริ ย์ เมื อ
ครอบครองแผ่ นดิน
พระองค์ เสด็ จ ออกและเสด็ จ
โยอาชรับตําแหน่ง
เข้ า"
9 นายทั พนายกองก็ ไ ด้ กระทํา
เป็ นกษัตริ ยเ์ หนือยู ดาห์
ตามที เยโฮยาดาปุ โรหิ ต สั งทุ ก
(F พศด FJ:D-DD)
4แต่ ในปี ที เจ็ ดเยโฮยาดาได้ ใ ช้ ประการ ต่ างก็นาํ คนของตนทีจะ
ให้ บรรดานายทั พนายกอง ผู้ เข้ าเวรวันสะบาโต พร้ อมกับคน
บั งคั บบั ญชากองและพวกทหาร ที จะออกเวรวั นสะบาโตนั น มา
รั กษาพระองค์ ให้ เขาทั งหลาย หาเยโฮยาดาปุโรหิ ต
มาหาท่ านที ในพระนิ เวศของ 10 และปุ โรหิ ตก็ ม อบหอกและ
โล่ ซึ งอยู่ ในพระวิ ห ารของพระ
พระเยโฮวาห์ และท่ านได้ ทาํ
พันธสัญญากับเขาทังหลาย และ เยโฮวาห์ อั นเป็ นของกษั ตริ ย์
ให้ เขาปฏิญาณในพระนิ เวศของ ดาวิดแก่ นายทัพนายกอง
11 และทหารรั ก ษาพระองค์ ถื อ
พระเยโฮวาห์ และท่ านได้ นาํ
อาวุ ธทุ กคนยื นประจํา อยู่ ต ั งแต่
โอรสของกษัตริย์มาให้ เขาเห็น
5และท่ านบั ญชาเขาทั งหลายว่ า พระวิ หารด้ า นขวาไปถึ งพระวิ "นี เป็ นสิ งที ท่ า นทั งหลายพึ ง หารด้ านซ้ าย รอบแท่นบูชาและ
(F) F พกษ G:FK; F พศด FF:DD
(M) F พกษ DF:F; F พศด FJ:D (K) D พศด X:FK
(X) F พศด FJ:G (DL) F ซมอ G:Q; D พศด DG:Q
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F พงศ์กษัตริย์ DD
หน้ า 808
พระวิหารอยู่ รอบกษัตริย์
เยโฮวาห์ "
12 แล้ วท่ านก็ นํา โอรสขอ ง 16 เขาทั งหลายจึ ง จั บพระนาง
กษั ตริ ย์ ออกมาสวมมงกุ ฎให้ และพระนางก็ ไ ปตามทางที ม้ า
และมอบพระโอวาทให้ และเขา เข้ าพระราชวั ง และถู กประหาร
ทั ง หลายตั งท่ านไว้ เป็ นกษั ต ริ ย์ เสียทีนั น
และได้ เจิ มท่ าน และเขาทั ง
การฟื! นฟู มาโดยเยโฮยาดา
หลายก็ตบมื อ พู ดว่ า "ขอ
(F พศด FJ:DO-FD)
กษัตริย์ทรงพระเจริญ"
17 และเยโฮยาดาได้ กระทํา
อาธาลิยาห์ถูกประหารชี วิต
พั นธสั ญญาระหว่ า งพระเยโฮ(F พศด FJ:DF-DK)
วาห์ และกษั ตริ ย์ และประชาชน
13 เมื ออาธาลิ ยาห์ ทรงสดั บ ว่ า ให้ เขาเป็ นประชาชนของพระ
เสี ยงทหารรั ก ษาพระองค์ แ ละ เยโฮวาห์ และระหว่ างกษั ตริ ย์
เสี ยงประชาชน พระนางก็เสด็จ กับประชาชนด้ วย
เข้ าไปหาประชาชนที พระวิ ห าร 18 แล้ วประชาชนทั งสิ นแห่ ง
ของพระเยโฮวาห์
แผ่ นดินก็เข้ าไปในนิเวศของพระ
14 และเมื อพระนางทอดพระ บาอัล และพังนิ เวศเสีย เขาทํา
เนตร ดูเถิด กษัตริย์ประทับยืน ลายแท่ นบู ชาและรู ปเคารพของ
อยู่ ที ข้ างเสาตามธรรมเนี ยม พระบาอั ลเสี ยเป็ นชิ นๆ และ
ประเพณี มีนายทัพนายกองและ ได้ ประหารชี วิ ตมั ทธานปุ โรหิ ต
พลแตรอยู่ ข้ างกษั ตริ ย์ และ ของพระบาอั ล เสี ยที หน้ าแท่ น
ประชาชนแห่ งแผ่ น ดิ น ทั งสิ นก็ บูชาและปุโรหิ ตก็วางยามไว้ ดูแล
ร่ าเริ ง และเป่ าแตร พระนาง พระนิเวศของพระเยโฮวาห์
อาธาลิ ยาห์ ก ็ ฉี ก ฉลองพระองค์ 19 และท่ า นได้ นํา นายทั พนาย
ทรงร้ องว่ า "กบฏ กบฏ"
กอง ผู้ บังคับบัญชากอง ทหาร
15 แล้ วเยโฮยาดาปุ โรหิ ตก็บัญ- รักษาพระองค์ และประชาชนทัง
ชานายทัพนายกองทั งปวง ผู้ ที สิ นแห่ งแผ่ นดิ น และเขาทั ง
ได้ ต ั งให้ ควบคุมกองทัพว่ า "จง หลายได้ นํา กษั ตริ ย์ ลงมาจาก
คุ มพระนางออกมาระหว่ างแถว พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ไป
ทหาร ผู้ ใดติดตามพระนางไปก็ ตามทางประตู ท หารรั ก ษาพระ
จงประหารเสียด้ วยดาบ" เพราะ องค์ ไปถึ งพระราชวั ง และพระ
ปุโรหิ ตกล่ าวว่ า "อย่ าให้ พระนาง องค์ เ สด็ จ ประทั บบนพระที นั ง
ถู กประหารในพระนิเวศของพระ ของกษัตริย์
(DF) อพย FK:DO; JD:DG; D ซมอ DL:FM (DJ) F พกษ G:FO; F พศด FJ:DF
(DM) F พกษ FJ:J; F พศด JM:JD (DQ) ยชว FM:FM-FK; D ซมอ DL:FK; F ซมอ K:J
(DG) พบญ DF:J; D พกษ DG:ML; F พกษ DL:DD, FO-FQ; F พศด FJ:DG
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หน้ า 809
F พงศ์กษัตริย์ DD, DF
20 ประชาชนทุ กคนแห่ งแผ่ น กํา หนดให้ เสี ยตามรายบุ คคล
ดิ นจึ งร่ าเริ ง และบ้ านเมื องก็ และบรรดาเงิ นซึ งประชาชน
สงบเงี ยบ และอาธาลิ ยาห์ ทรง ถวายด้ วยความสมั ครใจที จะนํา
ถู กประหารด้ วยดาบแล้ วที พระ มาไว้ ในพระนิเวศของพระเยโฮราชวัง
วาห์
21 เมื อเยโฮอาชได้ เริ มครอบ 5 ให้ ปุ โรหิ ตรั บเงิ นนั นจากหมู่
ครองนั นมีพระชนมายุ เจ็ดพรร- คนที ร้ ู จั กกั น ให้ เขาซ่ อมพระ
ษา
นิ เวศตรงที ที เขาเห็นว่ าต้ องการ
การครอบครองของเยโฮอาช
ซ่ อมแซม"
6 แต่ เ มื อถึ ง ปี ที ยี สิ บสามแห่ ง
(F พศด FM:F)
ในปี ที เจ็ ด แห่ งรั ช กาล รั ช กาลกษั ตริ ย์ เ ยโฮอาชปรากฏ
เยฮู เยโฮอาชได้ เริ ม ว่ า ปุ โรหิ ตมิ ได้ ทาํ การซ่ อมแซม
ครอบครอง และพระองค์ ทรง พระนิเวศ
ปกครองในกรุงเยรูซาเล็มสี สิบปี 7เพราะฉะนั นกษั ตริ ย์ เยโฮอาช
พระมารดาของพระองค์ทรงพระ จึ ง ตรั ส เรี ยกเยโฮยาดาปุ โรหิ ต
และปุโรหิ ตอื นๆและตรัสกับเขา
นามว่ าศิบียาห์ ชาวเบเออร์เชบา
2และเยโฮอาชทรงกระทํา สิ งที ว่ า "ไฉนท่ านจึ งมิ ได้ ซ่ อมแซม
ถู กต้ องในสายพระเนตรของพระ พระนิเวศ เพราะฉะนั นบัดนี อย่ า
เยโฮวาห์ ตลอดรัชสมัยของพระ เก็บเงินจากคนที ท่านรู้ จักอี กต่ อ
องค์ ตามที เ ยโฮยาดาปุ โรหิ ตได้ ไปเลย แต่ ให้ ส่ งไปเพื อการ
ซ่ อมแซมพระนิเวศ"
สั งสอนพระองค์
3ถึ งกระนั นเขาก็ยังมิ ได้ ร ื อปู ช- 8ปุ โรหิ ตจึงตกลงว่ าจะไม่ รับเงิน
นียสถานสูงเอาไป ประชาชนยัง จากประชาชนอี ก และเขาไม่
คงถวายสัตวบูชา และเผาเครื อง ต้ องทําการซ่ อมแซมพระนิเวศ
การซ่ อมแซมพระวิหาร
หอมในปูชนียสถานสูงเหล่ านั น
พวกปุโรหิ ตที/ไม่ สตั ย์ซื/อ
(F พศด FM:G-DM)
9แล้ วเยโฮยาดาปุโรหิ ตนําหี บมา
(F พศด FM:M-K)
4 เยโฮอาชตรั ส กั บพวกปุ โรหิ ต ใบหนึ ง เจาะรูๆหนึ งทีฝาหี บนั น
ว่ า "เงินอันเป็ นของถวายที บริ- และตั งไว้ ที ข้ างๆแท่ นบู ช าด้ าน
สุ ท ธิZ ทั งสิ นซึ งเขานํา มาในพระ ขวาเมื อ เข้ าไปในพระนิ เวศของ
นิ เวศของพระเยโฮวาห์ เงิ นที พระเยโฮวาห์ และพวกปุโรหิ ตผู้
เรี ยกจากรายบุ คคล คื อเงิ นที ที เฝ้ าอยู่ ที ธรณีประตูก ็นาํ เงิ นทั ง

12

(FD) F พศด FM:D-DM (D) F พศด FM:D (F) F พกษ DD:M
(J) D พกษ DK:DM; FF:MJ; F พกษ DM:M (M) อพย JL:DJ-DO; JK:K
(O) F พศด FM:K (Q) F พศด FM:O (X) F พศด FJ:D; FM:G; มก DF:MD
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F พงศ์กษัตริย์ DF
หน้ า 810
หมดซึ งเขานํา มาในพระนิ เ วศ บัติงานด้ วยความสัตย์ซื อ
ของพระเยโฮวาห์ ใส่ ไว้ ในหี บนั น 16 เงิ นที ได้ จากการไถ่ การละ10 และเมื อเขาเห็ นว่ า มี เงิ น ใน เมิ ด และเงิ นที ได้ จากการไถ่
หี บมากแล้ ว
ราชเลขาของ บาป มิ ได้ นาํ มาไว้ ในพระนิ เวศ
กษั ต ริ ย์ และมหาปุ โรหิ ต มานั บ ของพระเยโฮวาห์ เงิ นนั นเป็ น
เงิน และเอาเงินทีเขาพบในพระ ของปุโรหิ ต
นิ เวศของพระเยโฮวาห์ น ั นใส่ ถุ ง
ทหารซี เรี ยได้ยึดเมืองกัท
มัดไว้
แต่ เยโฮอาชทรงไถ่
11 แล้ วเขาจะมอบเงิ นที ชั งออก
กรุ งเยรู ซาเล็มไว้
แล้ วนั นใส่ มื อของคนงานผู้ ดู แล 17 แล้ วคราวนั นฮาซาเอ ล
พระนิเวศของพระเยโฮวาห์ แล้ ว กษั ตริ ย์ แห่ งซี เรี ยได้ ยกขึ นไปสู้
เขาจะจ่ า ยต่ อให้ แก่ ช่ างไม้ และ รบกั บเมื องกั ทและยึ ดเมื องนั น
ช่ างก่ อสร้ าง ผู้ ทาํ งานพระนิ เวศ ได้ แต่ เมื อฮาซาเอลมุ่ งพระ
ของพระเยโฮวาห์
พักตร์จะไปตีกรุงเยรูซาเล็ม
12 และให้ แก่ ช่ างก่ อ และช่ าง 18 เยโฮอาชกษั ตริ ย์ แห่ งยู ดาห์
สกั ดหิ น ทั งจ่ ายซื อตั วไม้ และ ทรงนําเอาส่ วนศักดิZ สิทธิZ ท ังหมด
หิ นสกั ด ที ใช้ ในการซ่ อมแซม ทีเยโฮชาฟั ท และเยโฮรัม และ
พระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และ อาหั สยาห์ บรรพบุ รุ ษของพระ
เพื อค่ าใช้ จ่ ายทั งหมดในงาน องค์ กษัตริ ย์แห่ งยูดาห์ ถวายไว้
ซ่ อมแซมพระนิเวศนั น
นั น และส่ วนศั กดิZ สิ ทธิZ ของ
13 แต่ ว่ าเงิ นที นํา มาถวายใน พระองค์เอง และทองคําทังหมด
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ น ั นมิ ที พบในคลั ง พระนิ เ วศของพระ
ได้ นํา ไปใช้ ในการทํา อ่ างเงิ น เยโฮวาห์ และของสํา นั กพระ
ตะไกรตัดไส้ ตะเกียง ชาม แตร ราชวั ง และส่ งสิ งเหล่ านี ไปกําหรื อภาชนะทองคํา ใดๆ หรื อ นั ลฮาซาเอลกษั ตริ ย์ แห่ งซี เรี ย
ภาชนะเงิน
แล้ วฮาซาเอลก็ถอยทั พจากกรุ ง
14 เพราะเงิ น นั นเขาให้ แก่ ค น เยรูซาเล็ม
งานซึ งทํางานซ่ อมพระนิเวศของ
โยอาชสิ! นพระชนม์
พระเยโฮวาห์
อามาซิ ยาห์ครอบครองแทน
15 และเขามิ ได้ ขอบั ญชี จากคน
(F พศด FM:FK-FQ)
ที เขามอบเงิ นใส่ ในมื อให้ เอาไป 19 ส่ วนพระราชกิ จนอกนั นของ
จ่ ายแก่ คนงาน เพราะว่ าเขาปฏิ- โยอาช และบรรดาสิ งซึ งพระ
(DL) F ซมอ G:DQ; F พกษ DX:F (DF) F พกษ FF:K-O (DJ) F พศด FM:DM
(DK) F พกษ FF:Q; D คร M:F; F คร G:FL (DO) ลนต K:DK, DG; Q:Q; กดว DG:X
(DQ) F พกษ G:DF; F พศด FM:FJ (DG) D พกษ DM:FL; DK:DG; F พกษ DO:G; DG:DK
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หน้ า 811
F พงศ์กษัตริย์ DF, DJ
องค์ ทรงกระทํา มิ ได้ บั นทึ ก 3 และพระพิ โรธของพระเยโฮไว้ ในหนั งสื อพงศาวดารแห่ ง วาห์ กพ็ ลุ่ งขึ นต่ ออิสราเอล และ
กษัตริย์ประเทศยูดาห์ หรือ
พระองค์ทรงมอบเขาทั งหลายไว้
20 ข้ าราชการของพระองค์ ลุ ก ในมื อของฮาซาเอลกษั ตริ ย์ แห่ ง
ขึ นกระทําการทรยศและประหาร ซี เรี ย และในมื อของเบนฮาดั ด
โยอาชเสี ยในวั งมิ ลโลตามทางที โอรสของฮาซาเอลเนืองๆ
ลงไปยังสิลลา
เยโฮอาหาสแสวงหา
21 คื อโยซาคาร์ บุตรชายชิ เมอั ท
พระเยโฮวาห์
และเยโฮซาบาดบุตรชายโชเมอร์ 4แล้ วเยโฮอาหาสได้ วิงวอนพระ
ข้ าราชการของพระองค์ ได้ ประ- เยโฮวาห์ และพระเยโฮวาห์ ทรง
หารพระองค์ พระองค์ จึ งสิ น สดั บท่ าน เพราะพระองค์ ทรง
พระชนม์
และเขาฝั งไว้ กั บ เห็นการบีบบังคับอิสราเอล คือ
บรรพบุ รุ ษของพระองค์ ในนคร ที กษั ตริย์แห่ งซีเรียบี บบั งคับเขา
ดาวิด และอามาซิยาห์ โอรสของ อย่ างไร
พระองค์ได้ ข ึ นครองแทน
5 (เพราะฉะนั นพระเยโฮวาห์
เยโฮอาหาสครอบครอง
ทรงประทานผู้ ช่ วยผู้ หนึ งแก่
เหนืออิ สราเอล
อิสราเอล เขาจึงรอดพ้ นจากมือ
ในปี ที ยี สิ บสามแห่ งรั ช คนซี เรี ย และประชาชนอิ สรากาลโยอาชโอรสของอา- เอลก็อาศั ยอยู่ ในเต็นท์เขาอย่ าง
หั สยาห์ กษั ตริ ย์แห่ งยู ดาห์ เย- เดิม
โฮอาหาสโอรสของเยฮู ไ ด้ เริ ม 6ถึ งกระนั นเขาก็มิ ได้ พรากจาก
ครอบครองเหนื อ อิ ส ราเอลใน บาปทั งหลายของราชวงศ์ เยโรสะมาเรี ย และทรงครอบครอง โบอัม ซึ งพระองค์ทรงกระทําให้
อยู่ สิบเจ็ดปี
อิสราเอลทําด้ วย แต่ ทรงดําเนิน
2พระองค์ ทรงกระทําสิ งที ชั วช้ า ในบาปนั น และเสารู ปเคารพก็
ในสายพระเนตรของพระเยโฮ- ยังคงอยู่ ในสะมาเรียด้ วย)
วาห์ และกระทําตามบาปทั ง 7เพราะมิ ได้ เหลื อกองทั พไว้ ให้
หลายของเยโรโบอั ม บุ ตรชาย เยโฮอาหาสเกิ นกว่ าทหารม้ าห้ า
เนบัท ซึ งพระองค์ได้ ทรงกระทํา สิ บคน และรถรบสิ บคั น และ
ให้ อิ สราเอลทํา บาปด้ วย พระ ทหารราบหนึ งหมื นคน เพราะ
องค์ หาได้ พรากจากสิ งเหล่ านั น กษั ต ริ ย์ แห่ ง ซี เรี ยได้ ทํา ลายเขา
ไม่
ทั งหลายเสี ย ทําให้ เหมื อนละ-

13

(FL) F พกษ DM:K; F พศด FM:FK (FD) F พศด FM:FO-FQ (D) F พกษ DL:JK; DF:D
(F) F พกษ DF:FO-JJ (J) วนฉ F:DM; F พกษ G:DF (M) อพย J:Q, X; วนฉ F:DG
(K) F พกษ DJ:FK; DM:FK; นหม X:FQ (O) D พกษ DO:JJ (Q) F พกษ DL:JF; อมส D:J
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F พงศ์กษัตริย์ DJ
หน้ า 812
อองเวลานวดข้ าว
พระองค์ ทรงสู้ รบกั บอามาซิยาห์
เยโฮอาหาสสิ! นพระชนม์
กษั ตริ ย์ แห่ งยู ดาห์ มิ ได้ บั นทึ ก
8 ส่ วนพระราชกิ จ นอกนั นของ ไว้ ในหนั งสื อพงศาวดารแห่ ง
เยโฮอาหาส และบรรดาสิ งซึ ง กษัตริย์ประเทศอิสราเอลหรือ
พระองค์ ทรงกระทํา และยุ ทธ 13 โยอาชจึ งทรงล่ วงหลั บไปอยู่
พลั งของพระองค์ มิ ได้ บั นทึ ก กับบรรพบุรุษของพระองค์ และ
ไว้ ในหนั งสื อพงศาวดารแห่ ง เยโรโบอั ม ทรงประทั บบนบั ล ลั งก์ ของพระองค์ และเขาฝั ง
กษัตริย์ประเทศอิสราเอลหรือ
9และเยโฮอาหาสทรงล่ วงหลั บ พระศพโยอาชไว้ ในสะมาเรี ยกั บ
ไปอยู่ กั บบรรพบุ รุ ษของพระ กษัตริย์แห่ งอิสราเอล
องค์ และเขาฝั งไว้ ในสะมาเรี ย 14 เมื อเอลี ชาล้ มป่ วยด้ วยโรคที
และโยอาชโอรสของพระองค์ ข ึ น ท่ านจะต้ องสิ นชี วิ ต โยอาช
กษัตริย์แห่ งอิสราเอลได้ เสด็จลง
ครองแทนพระองค์
10 ในปี ที สามสิ บ เจ็ ด แห่ งรั ช ไปหาท่ าน และกั นแสงต่ อหน้ า
กาลโยอาชกษั ต ริ ย์ แห่ งยู ด าห์ ท่ าน ตรั สว่ า "โอ บิ ดาของข้ า
เยโฮอาชโอรสเยโฮอาหาสได้ เริ ม บิดาของข้ า ราชรถของอิสราเอล
ครอบครองเหนื อ อิ ส ราเอลใน และพลม้ าของประเทศ"
สะมาเรี ย และพระองค์ ทรง 15 และเอลี ชาทู ลพระองค์ ว่ า
"ขอทรงเอาคั นธนู และลูกธนู มา"
ครอบครองสิบหกปี
11 พระองค์ ทรงกระทํา สิ งที ชั ว พระองค์ จึ ง ทรงเอาคั น ธนู และ
ร้ ายในสายพระเนตรของพระ ลูกธนู มา
เยโฮวาห์ พระองค์ มิ ได้ พราก 16 แล้ วท่านทู ลกษั ตริย์แห่ งอิสจากบรรดาบาปของเยโรโบอั ม ราเอลว่ า "ขอทรงหยิบธนู " และ
บุ ตรชายเนบั ท ซึ งพระองค์ทรง พระองค์ทรงหยิบมา และเอลีชา
กระทํา ให้ อิ สราเอลทําด้ วย แต่ เอามื อของตนวางบนพระหั ตถ์
ของกษัตริย์
พระองค์ทรงดําเนินในบาปนั น
17 และท่ านทู ลว่ า "ขอทรงเปิ ด
เยโฮอาช
หน้ าต่ างด้ านตะวั นออก" และ
สิ! นพระชนม์
พระองค์ทรงเปิ ด แล้ วเอลีชาทู ล
(F พกษ DM:DK-DO)
12 ส่ วนพระราชกิ จนอกนั นของ ว่ า "ขอทรงยิง" และพระองค์ก ็
โยอาช และบรรดาสิ งซึ งพระ ทรงยิง และท่านทู ลว่ า "ลูกธนู
องค์ทรงกระทํา และยุทธพลังซึ ง แห่ งการช่ วยให้ รอดพ้ นของพระ
(DF) F พกษ DJ:DM-DX, FK; DM:G-DK
(DJ) F พกษ DM:DO (DM) F พกษ F:DF
(DQ) D พกษ FL:FO
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หน้ า 813
F พงศ์กษัตริย์ DJ, DM
เยโฮวาห์ ลูกธนู แห่ งการช่ วยให้ 22 ฝ่ ายฮาซาเอลกษัตริ ย์แห่ งซี รอดพ้ นจากซี เรี ย เพราะพระ เรี ยได้ บีบบั งคั บคนอิ สราเอลอยู่
องค์ จ ะทรงต่ อ สู้ กั บคนซี เ รี ยที ตลอดรัชกาลของเยโฮอาหาส
อาเฟก จนกว่ าพระองค์ จะทรง 23 แต่ พระเยโฮวาห์ ทรงพระ
กระทําให้ เขาสิ นไป"
กรุณาต่ อเขา และทรงเมตตาเขา
โยอาชมีความเชื/ อน้อย
และพระองค์ ท รงหั น มาทางเขา
18 และท่านทู ลว่ า "ขอทรงหยิบ เพราะพั นธสั ญญาของพระองค์
ลู กธนู " และพระองค์ ทรงหยิ บ กับอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ
มั น และท่ านทู ลกษั ตริ ย์ แห่ ง และจะไม่ ทรงทํา ลายเขา หรื อ
อิ สราเอลว่ า "เอาลู กธนู ตี พ ื น ทอดทิ งเขาเสียให้ พ้นพระพักตร์
ดิน" และพระองค์ทรงตีสามครั ง จนบัดนี
24 เมื อฮาซาเอลกษั ตริ ย์แห่ งซี แล้ วทรงหยุดเสีย
19 แล้ วคนแห่ งพระเจ้ าก็ โกรธ เรียสิ นพระชนม์ เบนฮาดัดโอรส
พระองค์ และทู ลว่ า "พระองค์ ของพระองค์ ไ ด้ ขึ นครองแทน
ควรจะได้ ตี สั ก ห้ าหรื อ หกครั ง พระองค์
แล้ วพระองค์จะได้ ตีซีเรียจนกว่ า 25 แล้ วเยโฮอาชโอรสของเยโฮพระองค์ จะทรงกระทําให้ เขาสิ น อาหาสได้ ยึดบรรดาหั วเมืองจาก
ไป แต่ บั ดนี พระองค์ จะตี ซี เรี ย พระหั ตถ์เบนฮาดัดบุ ตรชายฮาซาเอลกลั บคื นมา เป็ นหั วเมื อง
ได้ เพียงสามครั งเท่านั น"
ที พระองค์ ตี ไปได้ จากพระหั ตถ์
เอลีชาสิ! นชี วิต
เยโฮอาหาสพระชนกของพระ
การอัศจรรย์ที/อุโมงค์
องค์ เมื อทํา สงครามกั น โยอาช
ของเอลีชา
20 และเอลี ชาสิ นชี วิต เขาก็ฝั ง ได้ รบชนะพระองค์ สามครั งและ
ไว้ ฝ่ ายหมู่ คนโมอั บเคยปล้ น ได้ หัวเมืองอิสราเอลกลับคืนมา
กษัตริ ยอ์ ามาซิ ยาห์
แผ่ นดินนั นในฤดูแล้ ง
ครอบครองเหนื
อยู ดาห์
21 อยู่ มาเมื อเขากําลั งส่ งศพคน
(F พศด FK:D)
หนึ งไป ดู เถิ ด เขาเห็นโจรหมู่
ในปี สองแห่ งรั ชกาลโยหนึ ง เขาจึงโยนศพชายคนนั นลง
อาชโอรสของเยโฮอาไปในอุ โมงค์ ของเอลี ชา พอศพ
ชายคนนั นลงไปแตะต้ องกระดูก หาสกษั ตริ ย์แห่ งอิ สราเอล อาของเอลี ชา เขาก็คื นชี วิ ตลุ ก มาซิ ยาห์ โอรสของโยอาชกษัตริ ย์
แห่ งยูดาห์ ได้ เริ มครอบครอง
ขึ นยืน

14

(DX) F พกษ DJ:FK (FL) F พกษ J:K; FM:F (FF) F พกษ G:DF-DJ
(FJ) ปฐก DJ:DO-DQ; DQ:F-Q; อพย F:FM-FK; JF:DJ; F พกษ DM:FQ
(FK) F พกษ DL:JF-JJ; DF:DQ; DJ:DG-DX; DM:FK (D) F พกษ DJ:DL; F พศด FK:D
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2 เมื อพระองค์ ท รงเริ มครอบ ทุ กคนรั บโทษถึ งตายเนื อ งด้ วย
ครองนั น พระองค์มีพระชนมายุ บาปของคนนั นเอง"
ยี สิ บห้ าพรรษา และพระองค์ 7พระองค์ ท รงประหารชี วิ ต คน
ทรงครองในเยรู ซาเล็มยี สิ บเก้ า เอโดมหนึ งหมื นคนในหุ บ เขา
ปี พระมารดาของพระองค์ มี เกลื อ และยึ ดเมื องเส-ลาด้ วย
พระนามว่ าเยโฮอัดดานชาวเยรู- การสงคราม และเรียกเมืองนั น
ซาเล็ม
ว่ า โยกเธเอล ซึ งเป็ นชื อมาถึ ง
3และพระองค์ ท รงกระทํา สิ งที ทุ กวันนี
ถู กต้ องในสายพระเนตรของพระ
สงครามระหว่ าง
เยโฮวาห์ แต่ ยั งไม่ เหมื อนกั บ
อิ สราเอลกับยู ดาห์
ดาวิ ด บรรพบุ รุ ษของพระองค์
(F พศด FK:DQ-FM)
พระองค์ทรงกระทําตามทุ กสิ งที 8 และอามาซิ ยาห์ ท รงใช้ ผู้ สื อ
โยอาชราชบิ ด าของพระองค์ ไ ด้ สารไปหาเยโฮอาชโอรสของเยทรงกระทํา
โฮอาหาสโอรสของเยฮู กษั ต ริ ย์
4แต่ ว่ าปู ชนี ยสถานสู ง นั นยั ง มิ แห่ งอิสราเอลทู ลว่ า "มาเถิด ขอ
ได้ ทรงรื อเสีย ประชาชนยังคง ให้ เราเผชิ ญหน้ ากัน"
ถวายสั ต วบู ชาและเผาเครื อง 9และเยโฮอาชกษั ตริ ย์ แห่ งอิ สหอมบนปูชนียสถานสูงเหล่ านั น
ราเอลทรงส่ งข่ าวไปยั ง อามาซิ 5 และอยู่ มาเมื อราชอาณาจั ก ร ยาห์ กษั ตริ ย์แห่ งยู ดาห์ ว่า "ต้ น
อยู่ ในพระหั ตถ์ ของพระองค์ ผั กหนามบนภู เขาเลบานอนส่ ง
อย่ างมั นคงแล้ ว พระองค์ก ็ทรง ข่ าวไปหาต้ นสนสี ด าร์ บนภู เ ขา
ประหารชี วิตข้ าราชการของพระ เลบานอนว่ า `จงยกบุตรสาวของ
องค์ ผ้ ู ที ฆ่ า กษั ต ริ ย์ คื อ พระราช เจ้ าให้ เป็ นภรรยาบุ ตรชายของ
บิดาของพระองค์เสีย
เรา' และสัตว์ป่าทุ่ งตัวหนึ งแห่ ง
6แต่ พระองค์ มิ ได้ ทรงประหาร เลบานอนผ่ านมา และยําต้ นผัก
ชี วิ ต ลู ก หลานของเหล่ า ฆาตกร หนามลงเสีย
นั น ตามซึ งได้ บันทึกไว้ ในหนัง- 10 จริ งอยู่ ท่ านได้ โจมตี เอโดม
สือพระราชบัญญัติของโมเสส ที และพระทัยของท่านก็ทาํ ให้ ท่ าน
พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาว่ า "อย่ า ผยองขึ น จงพอใจในสง่ าราศี
ให้ บิ ดาต้ อ งรั บโทษถึ งตายแทน ของท่ านเถิ ด และอยู่ กั บบ้ าน
บุตรของตน หรือให้ บุตรต้ องรับ เพราะไฉนท่ านจึ งเร้ าใจตนเอง
โทษถึงตายแทนบิดาของตน ให้ ให้ ต่ อสู้ และรั บอั นตราย อั นจะ
(J) F พกษ DF:F (M) F พกษ DF:J (K) F พกษ DF:FL
(O) พบญ FM:DO; ยรม JD:JL (Q) ยชว DK:JG; F ซมอ G:DJ (G) F พศด FK:DQ-DG
(X) วนฉ X:G-DK; F พกษ M:JJ (DL) พบญ G:DM; F พศด JF:FK
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F พงศ์กษัตริย์ DM
ให้ ท่านล้ มลง ทังท่านและยูดาห์ มิ ไ ด้ บั นทึ ก ไว้ ในหนั ง สื อ พงด้ วย"
ศาวดารแห่ งกษั ตริ ย์ ประเทศ
11 แต่ อามาซิ ยาห์ หาทรงฟั งไม่ อิสราเอลหรือ
เยโฮอาชกษั ต ริ ย์ แห่ งอิ สราเอล 16 และเยโฮอาชทรงล่ วงหลับไป
จึ งขึ นไป และพระองค์ กั บอา- อยู่ กั บบรรพบุ รุ ษของพระองค์
มาซิ ย าห์ กษั ต ริ ย์ แ ห่ งยู ด าห์ ก็ และเขาฝั งไว้ ในสะมาเรี ยกั บ
เผชิ ญหน้ ากั นที เบธเชเมช ซึ ง บรรดากษั ตริ ย์ แ ห่ งอิ สราเอล
เป็ นของยูดาห์
และเยโรโบอั มโอรสของพระ
12 และยู ดาห์ ก ็ พ่ า ยแพ้ อิ ส รา- องค์ได้ ครอบครองแทนพระองค์
เอล และทุ กคนก็หนี กลั บไป
อามาซิ ยาห์สิ!นพระชนม์
เต็นท์ของตน
(F พศด FK:FO-FG)
13 และเยโฮอาชกษั ตริ ย์ แ ห่ ง 17 อามาซิ ยาห์ โอรสของโยอาช
อิ สราเอ ลก็ จั บอ าม าซิ ยาห์ กษั ตริ ย์แห่ งยู ดาห์ ทรงพระชนม์
กษั ตริ ย์แห่ งยู ดาห์ โอรสของเย- อยู่ สิ บห้ าปี หลั งจากสวรรคต
โฮอาชโอรสของอาหั ส ยาห์ ได้ ที ของเยโฮอาชโอรสของเยโฮอาเมืองเบธเชเมช และได้ เสด็จมา หาสกษัตริย์แห่ งอิสราเอล
ยั งเยรู ซาเล็ม และทลายกําแพง 18 ส่ วนพระราชกิ จนอกนั นของ
เยรู ซาเล็มลงเสียสี ร้ อยศอก ตั ง อามาซิ ยาห์ มิ ได้ บั นทึ กไว้ ใน
แต่ ประตู เอฟราอิ มจนถึ ง ประตู หนั งสื อพงศาวดารแห่ งกษั ตริ ย์
มุ ม
ประเทศยูดาห์ หรือ
14 และพระองค์ ท รงริ บทองคํา 19 และเขาได้ ร่ วมกั น กบฏต่ อ
และเงิ นทั งหมด และเครื องใช้ พระองค์ ในเยรู ซาเล็ม และพระ
ทั งหมดที พบในพระนิ เ วศของ องค์ ทรงหนี ไปยั งลาคี ช แต่ เขา
พระเยโฮวาห์ และในคลั งของ ใช้ คนไปตามพระองค์ ที ลาคี ช
สํา นั กพระราชวั ง พร้ อมกั บคน และประหารชี วิตพระองค์ เสี ยที
ประกัน และพระองค์กลับไปยัง นั น
สะมาเรีย
20 และเขานําพระศพบรรทุ กม้ า
15 ส่ วนพระราชกิ จนอกนั นของ กลั บมา และฝั งไว้ ในเยรู ซาเล็ม
เยโฮอาช ซึ งพระองค์ทรงกระทํา อยู่ กั บบรรพบุ รุ ษของพระองค์
ทังยุทธพลังของพระองค์ และที ในนครดาวิด
พระองค์ ทรงสู้ รบกั บอามาซิยาห์ 21 และประชาชนทั งสิ นแห่ งยู กษั ต ริ ย์ แห่ งยู ด าห์ อ ย่ างไรนั น ดาห์ กต็  ั งอาซาริยาห์ ผู้ ซึ งมีพระ
(DD) ยชว DX:JG (DJ) นหม G:DO; DF:JX; ยรม JD:JG
(DM) D พกษ Q:KD; F พกษ DF:DG; DO:G (DK) F พกษ DJ:DF-DJ
(DQ) F พศด FK:FK-FG (DX) ยชว DL:DJ; F พศด FK:FQ (FD) F พกษ DK:DJ
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ชนมายุ สิ บหกพรรษา ให้ เป็ น เนตรเห็ นว่ า ความทุ กข์ ใจของ
กษั ตริ ย์ แทนอามาซิ ยาห์ พระ อิสราเอลนั นขมขื นนัก เพราะไม่
ราชบิดาของพระองค์
มี ใครยั งอยู่ หรื อเหลื ออยู่ และ
22 พระองค์ทรงสร้ างเมืองเอลัท ไม่ มีผ้ ู ใดช่ วยอิสราเอล
และให้ กลั บขึ นแก่ ยู ดาห์ หลั ง 27 พระเยโฮวาห์ มิ ได้ ต รั สว่ าจะ
จากทีกษั ตริย์ทรงล่ วงหลั บไปอยู่ ทรงลบนามอิ สราเอลเสี ยจากใต้
กับบรรพบุรุษของพระองค์
ฟ้ าสวรรค์ แต่ พระองค์ ทรงช่ วย
เยโรโบอัมที/สอง
เขาโดยพระหั ตถ์ ของเยโรโบอั ม
โอรสของโยอาช
ครอบครองเหนืออิ สราเอล
เยโรโบอัมที/สองสิ! นพระชนม์
23 ในปี ที สิ บห้ าแห่ งรั ชกาลอาเศคาริ ยาห์ขึ! นครองแทน
มาซิ ยาห์ โอรสของโยอาชกษัตริ ย์
แห่ งยู ดาห์ เยโรโบอั มโอรสของ 28 ส่ วนพระราชกิ จนอกนั นของ
โยอาชกษั ตริ ย์ แห่ งอิ สราเอลได้ เยโรโบอัม และบรรดาสิ งซึ งพระ
เริ มครอบครองในสะมาเรีย และ องค์ ทรงกระทํา และยุ ทธพลั ง
ของพระองค์ พระองค์ส้ ู รบอย่ าง
ทรงครอบครองอยู่ สี สิบเอ็ดปี
24 และพระองค์ทรงกระทําสิ งที ไร และเรื องทีพระองค์ทรงตีเอา
ชั วร้ ายในสายพระเนตรของพระ ดามั สกั ส และฮามั ท คื นแก่ อิ สเยโฮวาห์ พระองค์ มิ ได้ ทรง ราเอล ซึ งได้ เคยเป็ นของยู ดาห์
พรากจากบาปทั งสิ นของเยโร- มิ ไ ด้ บั นทึ ก ไว้ ในหนั ง สื อ พงโบอั มบุ ตรชายเนบั ท ซึ งพระ ศาวดารแห่ งกษั ตริ ย์ ประเทศ
องค์ ท รงกระทํา ให้ อิ สราเอลทํา อิสราเอลหรือ
29 และเยโรโบอั มทรงล่ วงหลั บ
บาป
25 พระองค์ ท รงตี เ อาดิ น แดน ไปอยู่ กั บบรรพบุ รุ ษของพระ
อิ ส ราเอลคื น มาตั งแต่ ท างเข้ า องค์ คือบรรดากษัตริย์แห่ งอิสเมื อ งฮามั ท ไกลไปจนถึ ง ทะเล ราเอล และเศคาริยาห์ โอรสของ
แห่ งที ราบ ตามพระวจนะของ พระองค์ข ึ นครองแทนพระองค์
พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าแห่ งอิสราอาซาริ ยาห์ (อุสซี ยาห์)
เอล ซึ งพระองค์ตรัสโดยผู้ รับใช้
ได้ครอบครองเหนือยู ดาห์
ของพระองค์ คื อโยนาห์ ผู้ เป็ น
(F พศด FO:D-J)
บุ ตรชายอามิ ททั ย ผู้ พยากรณ์
ในปี ที ยี สิ บเจ็ ด แห่ งรั ช
ผู้ มาจากกัธเฮเฟอร์
กาลเยโรโบอั ม กษั ต ริ ย์
26 เพราะพระเยโฮวาห์ ทอดพระ แห่ งอิ สราเอล อาซาริ ยาห์ โอรส

15

(FF) D พกษ X:FO; F พกษ DO:O (FM) D พกษ DF:FO-JJ (FK) กดว 13:21; 34:8
(FO) อพย J:Q; พบญ JF:JO; F พกษ DJ:M; สดด DLO:MM (FQ) F พกษ DJ:K, FJ
(FG) F ซมอ G:O; D พกษ DD:FM (FX) F พกษ DK:G (D) F พกษ DM:FD; DK:DJ, JL
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ของอามาซิ ยาห์ ก ษั ตริ ย์ แห่ ง ยู - 7 และอาซาริ ยาห์ ทรงล่ วงหลั บ
ดาห์ ได้ เริ มครอบครอง
ไปอยู่ กั บบรรพบุ รุ ษของพระ
2 เมื อพระองค์ ท รงเริ มครอบ องค์ และเขาฝังไว้ กับบรรพบุรุษ
ครองนั น พระองค์ ทรงมี พระ ของพระองค์ ในนครดาวิ ด และ
ชนมายุ สิ บหกพรรษา และพระ โยธามโอรสของพระองค์ ขึ น
องค์ ท รงครอบครองอยู่ ในกรุ ง ครองแทนพระองค์
เยรู ซาเล็มห้ าสิ บสองปี พระ 8ในปี ที สามสิ บแปดแห่ งรั ชกาล
มารดามี พระนามว่ า เยโคลี ยาห์ อาซาริ ยาห์ ก ษั ต ริ ย์ แห่ งยู ด าห์
ชาวเยรูซาเล็ม
เศคาริ ยาห์ โอรสของเยโรโบอั ม
3พระองค์ ได้ ทรงกระทําสิ งที ถู ก ขึ นครองเหนื ออิ สราเอลในสะต้ องในสายพระเนตรของพระ มาเรียหกเดือน
เยโฮวาห์ ตามทุ กสิ งที อามาซิ - 9และพระองค์ ท รงกระทํา สิ งที
ยาห์ ราชบิ ด าของพระองค์ ท รง ชั วร้ ายในสายพระเนตรของพระ
กระทํา
เยโฮวาห์ ดั งที บรรพบุ รุ ษของ
4ถึ งกระนั นปู ชนี ยสถานสู งก็ยัง พระองค์ทรงกระทํา พระองค์ มิ
มิ ได้ ถู กกําจั ดเสี ย ประชาชนยั ง ได้ ทรงพรากจากบาปทั งหลาย
ถวายสั ต วบู ชาและเผาเครื อง ของเยโรโบอั มบุ ตรชายเนบั ท
หอมบนปูชนียสถานสูงเหล่ านั น
ซึ งพระองค์ทรงกระทําให้ อิ สรา5และพระเยโฮวาห์ ทรงลงทั ณฑ์ เอลทําบาป
กษั ตริ ย์ กษั ตริ ย์จึ งทรงเป็ นโรค
เศคาริ ยาห์สิ!นพระชนม์
เรื อนจนถึงวันสิ นพระชนม์ และ
ชัลลู มขึ! นครองแทนพระองค์
ทรงประทั บในวั งต่ างหาก และ 10 ชั ลลู มบุตรชายยาเบชร่ วมกัน
โยธามโอรสของกษั ตริ ย์ควบคุ ม กบฏต่ อพระองค์ และล้ มพระ
สํานักพระราชวัง และทรงวินิจ- องค์ เสี ยต่ อหน้ าประชาชน และ
ฉัยประชาชนแห่ งแผ่ นดิน
ประหารพระองค์ เสี ย และขึ น
อาซาริ ยาห์สิ!นพระชนม์
ครองแทนพระองค์
โยธามขึ! นครองแทนพระองค์
11 ส่ วนพระราชกิ จนอกนั นของ
6 ส่ วนพระราชกิ จ นอกนั นของ เศคาริ ยาห์ ดู เถิ ด ได้ บั นทึ ก
อาซาริ ยาห์ และบรรดาสิ งซึ ง ไว้ ในหนั งสื อพงศาวดารแห่ ง
พระองค์ทรงกระทํา มิได้ บันทึก กษัตริย์ประเทศอิสราเอล
ไว้ ในหนั งสื อพงศาวดารแห่ ง 12 เหตุ การณ์น ี เป็ นไปตามพระ
กษัตริย์ประเทศยูดาห์ หรือ
ดํารั สที พระเยโฮวาห์ ตรัสแก่ เยฮู
(M) F พกษ DF:J; DM:M; DK:JK (K) ลนต DJ:MO; กดว DF:DM; F พศด FO:DX-FJ
(Q) F พศด FO:FJ (G) F พกษ DM:FX (X) F พกษ DM:FM
(DL) อมส Q:X (DF) F พกษ DL:JL
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F พงศ์กษัตริย์ DK
หน้ า 818
ว่ า "บุ ตรชายของเจ้ าจะนั งบน เมนาเฮมบุ ต รชายกาดี ไ ด้ เริ ม
บั ลลั งก์ แห่ งอิ สราเอลถึ งชั วอายุ ครอบครองเหนืออิสราเอล และ
ทีสี " และเป็ นไปอย่ างนั นแหละ
พระองค์ ทรงครอบครองในสะ13 ชั ลลู มบุ ตรชายยาเบชได้ เริ ม มาเรียสิบปี
ครอบครองในปี ที สามสิ บ เก้ า 18 และพระองค์ทรงกระทําสิ งที
แห่ งรัชกาลอุสซียาห์ กษั ตริย์ของ ชั วร้ ายในสายพระเนตรของพระ
ยู ดาห์ และท่ านครองในสะมา- เยโฮวาห์ พระองค์ มิ ได้ พราก
เรียเวลาหนึ งเดือนเต็ม
จากบาปทั งหลายของเยโรโบอั ม
14 แล้ วเมนาเฮมบุ ต รชายกาดี บุตรชายเนบัทตลอดรั ชสมัยของ
ได้ ข ึ นมาจากเมื องทีรซาห์ และมา พระองค์ ซึ งพระองค์ทรงกระทํา
ยังสะมาเรีย และท่านก็ล้มชั ลลูม ให้ อิสราเอลทําบาป
บุตรชายยาเบชเสียทีในสะมาเรีย 19 ปู ลกษั ตริ ย์ แห่ งอั สซี เรี ย
และประหารชี วิ ตท่ านเสี ย และ ได้ ยกขึ นมาต่ อสู้ แผ่ นดิ น นั น
ได้ ข ึ นครอบครองแทนท่าน
และเมนาเฮมได้ ถวายเงิ นหนึ ง
15 ส่ วนพระราชกิ จนอกนั นของ พันตะลันต์แก่ ปูล เพื อจะให้ ปูล
ชั ลลู ม และการร่ วมกันคิ ดกบฏ ช่ วยให้ พระองค์ ยึ ดพระราชอาทีท่านได้ กระทํา ดูเถิด ได้ บัน- ณาจั ก รไว้ ในพระหั ตถ์ ของพระ
ทึกไว้ ในหนั งสื อพงศาวดารแห่ ง องค์ได้
กษัตริย์ประเทศอิสราเอล
20 เมนาเฮมได้ เร่ ง รั ด เอาเงิ น
เมนาเฮม
นั นมาจากอิสราเอล คือจากคน
มั งมีทุกคน เงินคนละห้ าสิบเชครอบครอง
เขล เพื อถวายแด่ กษั ตริ ย์ แห่ ง
เหนืออิ สราเอล
16 ในคราวนั น เมนาเฮมเข้ า อัสซีเรีย กษัตริย์แห่ งอัสซีเรียจึง
ปล้ น ทิ ฟสาห์ และบรรดาผู้ ที อยู่ ยกทัพกลั บ และมิ ได้ ทรงยับยั ง
ในเมื องนั น และดิ นแดนของ อยู่ ในแผ่ นดินนั น
เมนาเฮมสิ! นพระชนม์
เมืองนั นตั งแต่ ทีรซาห์ ไป เพราะ
เปคาหิ ยาห์
เขามิ ได้ เปิ ดให้ แก่ ท่ าน ท่ านจึ ง
ขึ! นครอง
โจมตี เมื องนั น และท่ านได้ ผ่ า
ท้ องหญิงมีครรภ์ ในเมืองนั นเสีย
แทนพระองค์
ทุ กคน
21 ส่ วนพระราชกิ จนอกนั นของ
17 ในปี ทีสามสิบเก้ าแห่ งรั ชกาล เมนาเฮม และบรรดาสิ งซึ งพระ
อาซาริ ยาห์ ก ษั ต ริ ย์ แห่ งยู ด าห์ องค์ทรงกระทํา มิได้ บันทึกไว้ ใน
(DM) D พกษ DM:DQ (DO) D พกษ M:FM; F พกษ G:DF; ฮซย DJ:DO
(DX) F พกษ DM:K; D พศด K:FO; อสย X:D; OO:DX; ฮซย G:X
(FL) F พกษ FJ:JK
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หน้ า 819
F พงศ์กษัตริย์ DK
หนั งสื อพงศาวดารแห่ งกษั ตริ ย์ 26 ส่ วนพระราชกิ จนอกนั นของ
ประเทศอิสราเอลหรือ
เปคาหิ ยาห์ และบรรดาสิ งซึ ง
22 และเมนาเฮมก็ ล่ วงหลั บไป พระองค์ ทรงกระทํา ดู เถิ ด มี
อยู่ กั บบรรพบุ รุ ษของพระองค์ บั นทึ กไว้ ในหนั ง สื อ พงศาวดาร
และเปคาหิ ยาห์ โอรสก็ข ึ นครอง แห่ งกษัตริย์ประเทศอิสราเอล
แทนพระองค์
เปคาห์ครอบครองเหนือ
เปคาหิ ยาห์สิ!นพระชนม์
อิ สราเอล เปคาห์สิ!นพระชนม์
เปคาห์ขึ! นครอง
27 ในปี ที ห้ าสิ บสองแห่ งรั ชกาล
แทนพระองค์
อาซาริ ยาห์ ก ษั ต ริ ย์ แห่ งยู ด าห์
23 ในปี ที ห้ าสิ บแห่ งรั ชกาลอา- เปคาห์ บุ ต รชายเรมาลิ ย าห์ ไ ด้
ซาริยาห์ กษัตริ ย์แห่ งยูดาห์ เป- เริ มครอบครองเหนื อ อิ สราเอล
คาหิ ยาห์ โอรสของเมนาเฮมได้ ในสะมาเรี ย และทรงครอบ
เริ มครอบครองเหนื อ อิ สราเอล ครองยี สิบปี
ในสะมาเรี ย และพระองค์ ทรง 28 และพระองค์ทรงกระทําสิ งที
ชั วร้ ายในสายพระเนตรของพระ
ครอบครองสองปี
24 และพระองค์ทรงกระทําสิ งที เยโฮวาห์ พระองค์ มิ ได้ ทรง
ชั วร้ ายในสายพระเนตรของพระ พรากจากบาปทั งหลายของเยเยโฮวาห์ พระองค์ มิ ได้ ทรง โรโบอั มบุ ตรชายเนบั ท ซึ งพระ
พรากจากบาปทั งหลายของเย- องค์ ท รงกระทํา ให้ อิ สราเอลทํา
โรโบอั มบุ ตรชายเนบั ท ซึ งพระ บาป
องค์ ท รงกระทํา ให้ อิ สราเอลทํา 29 ในรั ชกาลของเปคาห์ กษั ตริ ย์
แห่ งอิ สราเอล ทิกลั ทปิ เลเสอร์
บาป
25 แต่ เปคาห์ บุ ตรชายเรมาลิ - กษั ต ริ ย์ แห่ งอั ส ซี เ รี ยได้ ยกมา
ยาห์ แม่ ทั พของพระองค์ ได้ และยึดเมืองอิ โยน อาเบลเบธร่ วมกั นคิ ดกบฏต่ อพระองค์ และ มาอาคาห์ ยาโนอาห์ คาเดช
ได้ ประหารพระองค์ เสี ยในสะ- ฮาโซร์ กิเลอาด กาลิลี แผ่ นดิน
มาเรี ย ในพระราชวั งแห่ งราช นัฟทาลีท ังหมด และกวาดต้ อน
สํานั ก กั บอารโกบและอารี เอห์ ประชาชนเป็ นเชลยไปยั งอั สซี และมี คนกิ เลอาดห้ าสิ บคนร่ วม เรีย
กับท่าน ท่านได้ สังหารพระองค์ 30 แล้ วโฮเชยาบุ ต รชายเอลาห์
และได้ ข ึ นครอบครองแทนพระ ได้ ร่ วมกั น คิ ดกบฏต่ อเปคาห์
บุตรชายเรมาลิยาห์ และล้ มพระ
องค์
(FK) D พกษ DO:DG (FQ) F พศด FG:O; อสย Q:D
(FX) D พกษ DK:FL; F พกษ DO:Q, DL; DQ:O; D พศด K:FO; อสย X:D
(JL) F พกษ DQ:D; ฮซย DL:J, Q, DK
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F พงศ์กษัตริย์ DK, DO
หน้ า 820
องค์ ลง และประหารพระองค์ นิเวศแห่ งพระเยโฮวาห์
เสี ย และขึ นครองแทนพระองค์ 36 ส่ วนพระราชกิ จนอกนั นของ
ในปี ที ยี สิ บแห่ งรั ช กาลโยธาม โยธามและบรรดาสิ งซึ งพระองค์
โอรสของอุสซียาห์
ได้ ทรงกระทํา มิ ได้ บันทึกไว้ ใน
31 ส่ วนพระราชกิ จนอกนั นของ หนั งสื อพงศาวดารแห่ งกษั ตริ ย์
เปคาห์ และบรรดาสิ งซึ งพระ ประเทศยูดาห์ หรือ
องค์ทรงกระทํา ดูเถิด มีบันทึก 37 ในกาลครั งนั นพระเยโฮวาห์
ไว้ ในหนั งสื อพงศาวดารแห่ ง ได้ ทรงใช้ เรซี นกษั ตริ ย์แห่ งซีเรี ย
กษัตริย์ประเทศอิสราเอล
และเปคาห์ บุ ตรชายเรมาลิ ยาห์
โยธามครอบครองเหนือยู ดาห์ ให้ มาสู้ กับยูดาห์
38 โยธามได้ ทรงล่ วงหลั บไปอยู่
(F พศด FO:FJ)
32 ในปี ทีสองแห่ งรัชกาลเปคาห์ กับบรรพบุรุษของพระองค์ และ
บุ ตรชายเรมาลิ ยาห์ กษั ตริ ย์แห่ ง ได้ ฝั งไว้ กั บบรรพบุ รุ ษของพระ
อิสราเอล โยธามโอรสของอุสซี- องค์ ในนครดาวิดบรรพบุ รุษของ
ยาห์ ก ษั ต ริ ย์ แห่ ง ยู ด าห์ ไ ด้ เริ ม พระองค์ และอาหั สโอรสของ
พระองค์ข ึ นครอบครองแทน
ครอบครอง
อาหัสครอบครองเหนือยู ดาห์
33 เมื อพระองค์ ทรงเริ มครอบ
ครองนั นมี พระชนมายุ ยี สิ บห้ า
(F พศด FG:D)
ในปี ที สิ บเจ็ ด แห่ งรั ช
พรรษา และพระองค์ ทรงครอบ
กาลเปคาห์ บุ ตรชายเรครองในเยรูซาเล็มสิบหกปี พระ
มารดาของพระองค์ มี พระนาม มาลิยาห์ อาหั สโอรสของโยธาม
กษั ตริ ย์ แห่ งยู ดาห์ ได้ เริ มครอบ
ว่ าเยรูชาบุตรสาวของศาโดก
34 และพระองค์ทรงกระทําสิ งที ครอง
ถู กต้ องในสายพระเนตรของพระ 2อาหั สมี พระชนมายุ ยี สิ บพรรเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงกระทํา ษาเมื อพระองค์ ท รงเริ มครอง
ตามทุ ก สิ งที อุ ส ซี ยาห์ พระราช ราชย์ และพระองค์ ทรงครอง
ราชย์ ในกรุ งเยรู ซ าเล็ม สิ บหกปี
บิดาของพระองค์ทรงกระทํา
35 ถึ ง กระนั นปู ชนี ยสถานสู ง ก็ และพระองค์ มิ ได้ ทรงกระทําสิ ง
ยั งมิ ได้ ถู กกําจั ดเสี ย ประชาชน ที ถู ก ต้ องในสายพระเนตรของ
ยั งถวายสั ตวบู ชาและเผาเครื อง พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของพระ
หอมบนปูชนียสถานสูงนั น พระ องค์ ดั งดาวิ ดบรรพบุ รุ ษของ
องค์ ทรงสร้ างประตู บนของพระ พระองค์ได้ ทรงกระทํา

16

(JF) F พศด K:DQ; FQ:D (JM) F พกษ DK:J-M; F พศด FO:M-K
(JK) F พกษ DK:M; F พศด FJ:FL; FQ:J
(JQ) F พกษ DK:FO-FQ; DO:K-X; อสย Q:D (D) F พศด FG:D; อสย D:D
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หน้ า 821
F พงศ์กษัตริย์ DO
3 แต่ พระองค์ ท รงดํา เนิ น ตาม และจากมื อของกษัตริย์แห่ งอิสทางของกษั ต ริ ย์ ท ั งหลายแห่ ง ราเอล ผู้ ซึ งลุกขึ นต่ อสู้ ข้าพเจ้ า"
อิ สราเอล และถวายโอรสของ 8อาหั ส ทรงนํา เอาเงิ น และทอง
พระองค์ให้ ลุยไฟ ตามการกระ- คําซึ งมี อยู่ ในพระนิ เวศแห่ งพระ
ทํา อั นน่ าสะอิ ดสะเอี ยนของ เยโฮวาห์ และในคลังสํานั กพระ
ประชาชาติ ซึ งพระเยโฮวาห์ ทรง ราชวั ง และส่ งเป็ นของกํา นั ล
ขั บไล่ ออกไปจากเบื องหน้ า ถวายแด่ กษัตริย์แห่ งอัสซีเรีย
ประชาชนอิสราเอล
9กษั ตริ ย์ แห่ งอั สซี เรี ยก็ทรงฟั ง
4 และพระองค์ ท รงถวายสั ต ว- พระองค์ กษัตริย์แห่ งอัสซีเรียก็
บู ชาและเผาเครื องหอมบนปู ช- ทรงยกทัพขึ นไปยังดามัสกัสและ
นียสถานสูง และในเนินสูง และ ยึดได้ จั บประชาชนเมืองนั นไป
ใต้ ต้นไม้ สีเขียวทุ กต้ น
เป็ นเชลยยั งเมื องคี ร์ และทรง
ซี เรี ยกับอิ สราเอลบุ กรุ กยู ดาห์ ประหารเรซีนเสีย
10 เมื อกษั ต ริ ย์ อ าหั ส เสด็ จ ไป
(F พศด FG:K-G)
5 แล้ วเรซี น กษั ต ริ ย์ แ ห่ งซี เ รี ย ดามั สกัสเพื อพบกับทิกลัทปิ เลและเปคาห์ บุ ตรชายเรมาลิ ยาห์ เสอร์ กษั ตริ ย์แห่ งอั สซี เรี ยก็ทรง
กษั ตริ ย์แห่ งอิ สราเอลทรงยกขึ น เห็ นแท่ นบู ชาที ดามั สกั ส และ
มาทํา สงครามกั บกรุ งเยรู ซาเล็ม กษั ตริย์อาหั สทรงส่ งหุ่ นแท่นบูและกษั ต ริ ย์ ท ั งสองได้ ล้ อมอา- ชาไปยั ง อุ รี ย าห์ ปุ โ รหิ ต พร้ อม
หั สไว้ แต่ ทรงเอาชั ยชนะยั งไม่ ทั งแบบแปลนตามลั กษณะการ
สร้ าง
ได้
6คราวนั นเรซี นกษั ตริ ย์แห่ งซี - 11 และอุรี ยาห์ ปุโรหิ ตก็ได้ สร้ าง
เรี ยได้ เข้ ายึ ดเมื องเอลั ทคื น ให้ แท่ นบู ชานั นตามแบบทุ กประซีเรี ย และทรงขับไล่ พวกยิวเสีย การซึ งกษั ต ริ ย์ อ าหั สได้ ส่ งมา
จากเอลั ท และคนซี เรี ยมาที จากดามั สกั ส อุ รี ยาห์ ปุ โรหิ ต
จึ ง ได้ สร้ างแท่ นบู ชานั นก่ อนที
เอลัท และอยู่ ทีนั นจนทุ กวันนี
7อาหั สจึ งทรงส่ งผู้ สื อสารไปยั ง กษั ตริ ย์อาหั สเสด็จจากดามัสกัส
ทิกลัทปิ เลเสอร์ กษัตริย์แห่ งอัส- มาถึง
ซีเรียว่ า "ข้ าพเจ้ าเป็ นคนใช้ ของ 12 และเมื อกษั ต ริ ย์ เ สด็ จ จาก
ท่าน และเป็ นบุตรของท่าน ขอ ดามั สกั สถึ งแล้ ว กษั ตริ ย์ก ็ทรง
เชิ ญขึ นมาช่ วยข้ าพเจ้ าให้ พ้ น เห็นแท่ นบู ชา แล้ วกษั ตริ ย์ ทรง
จากมื อ ของกษั ต ริ ย์ แห่ งซี เ รี ย เข้ ามาใกล้ แท่ นบู ชาเสด็ จ ขึ น
(J) ลนต DG:FD; พบญ DF:JD (M) พบญ DF:F; D พกษ DM:FJ (K) F พกษ DK:JQ
(O) F พกษ DM:FF; F พศด FO:F (Q) F พกษ DK:FX (G) F พกษ DF:DQ; F พศด FG:FD
(X) F พกษ DM:FG; อสย FF:O; อมส D:K; X:Q (DD) อสย G:F (DF) F พศด FO:DO, DX
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F พงศ์กษัตริย์ DO, DQ
หน้ า 822
ถวายบนนั น
กษัตริย์อาหั ส
13 และทรงเผาเครื องเผาบู ช า 17 และกษั ตริ ย์ อาหั สทรงตั ด
ของพระองค์ และธัญญบูชาของ แผงแท่นนั นออก และทรงยกขัน
พระองค์ และทรงเทเครื อง ออกไปจากแท่ นเสี ย และพระ
ดื มบู ชาของพระองค์ และทรง องค์ ท รงเอาขั น สาครลงมาเสี ย
พรมเลื อ ดเครื องสั น ติ บู ชาของ จากวั วทองสั มฤทธิZ ที รองอยู่ น ั น
พระองค์ลงบนแท่นนั น
ทรงวางไว้ บนพื นก้ อนหิ น
14 และพระองค์ ท รงย้ ายแท่ น 18 และศาลาวั นสะบาโตซึ งเขา
บู ชาทองสั มฤทธิZ ซึ งอยู่ ต่ อพระ ได้ สร้ างไว้ ในพระนิเวศ และทาง
พั กตร์ พระเยโฮวาห์ ออกเสียจาก เข้ าพระนิ เ วศของพระเยโฮวาห์
ข้ างหน้ าพระนิ เวศ จากสถานที ชั นนอกสําหรับกษัตริย์น ั น พระ
ระหว่ างแท่ นบู ชาและพระนิ เวศ องค์ทรงเปลี ยนเสีย เพราะเห็น
ของพระเยโฮวาห์ และตั งไว้ ทาง แก่ กษัตริย์แห่ งอัสซีเรีย
ด้ านเหนือแห่ งแท่นบูชานั น
อาหัสสิ! นพระชนม์
15 และกษั ตริ ย์อาหั สทรงบั ญชา
กษัตริ ยเ์ ฮเซคียาห์
กั บอุ รี ยาห์ ปุ โรหิ ตว่ า "บนแท่ น
ขึ! นครอบครองแทน
ใหญ่ น ี ท่ านจงเผาเครื องเผาบู ชา
(F พศด FG:FO-FQ)
ตอนเช้ าและธั ญญบู ชาตอนเย็น 19 ส่ วนพระราชกิ จนอกนั นของ
และเครื องเผาบู ช าของกษั ตริ ย์ อาหั ส ซึ งพระองค์ทรงกระทํา มิ
และเครื องธั ญญบู ช าของพระ ได้ บั นทึ กไว้ ใ นหนั งสื อพงศาวองค์ พร้ อมกั บเครื องเผาบู ชา ดารแห่ งกษั ต ริ ย์ ประเทศยู ดาห์
ของบรรดาประชาชนแห่ งแผ่ น หรือ
ดิ น และธั ญญบู ชาของเขาทั ง 20 และอาหั สทรงล่ ว งหลั บ ไป
หลาย และเครื องดื มบูชาของเขา อยู่ กั บบรรพบุ รุ ษของพระองค์
ทั งหลาย และจงพรมเลื อดทั ง และเขาฝั งไว้ กั บบรรพบุ รุ ษของ
หมดของเครื องเผาบู ชาบนนั น พระองค์ ในนครดาวิ ด และเฮและเลื อ ดทั งหมดของเครื อง เซคี ยาห์ โอรสของพระองค์ ข ึ น
สั ตวบู ชา แต่ แท่นบูชาทองสั ม- ครอบครองแทนพระองค์
ฤทธิZ ให้ เป็ นทีที ข้าจะทู ลถามพระ
โฮเชยาครอบครอง
เจ้ า"
เหนืออิ สราเอล
16 อุ รี ยาห์ ปุโรหิ ตได้ กระทําการ
ในปี ที สิ บสองแห่ งรั ช
เหล่ านี ท ังสิ นตามพระบัญชาของ
กาลอาหั ส กษั ต ริ ย์ แห่ ง

17

(DM) อพย FQ:D-F; ML:O, FX; F พศด M:D (DK) อพย FX:JX-MD
(DQ) D พกษ Q:FJ-FK, FQ-FX; F พศด FG:FM
(FL) F พศด FG:FQ (D) F พกษ DK:JL

12_2kin.pub
page 45

Tuesday, March 01, 2016 20:49

หน้ า 823
F พงศ์กษัตริย์ DQ
ยูดาห์ โฮเชยาบุตรชายเอลาห์ ได้ 6ในปี ที เ ก้ า แห่ ง รั ช กาลโฮเชยา
เริ มครอบครองในกรุ งสะมาเรี ย กษั ต ริ ย์ แห่ งอั ส ซี เ รี ยยึ ด เมื อ ง
เหนื ออิ สราเอล และพระองค์ สะมาเรียได้ และพระองค์ทรงนํา
ทรงครอบครองเก้ าปี
ชนอิ สราเอลไปยั งอั สซี เรี ย ให้
2และพระองค์ ท รงกระทํา สิ งที เขาอยู่ ที ฮาลาห์ และข้ างแม่ นาํ
ชั วร้ ายในสายพระเนตรของพระ ฮาโบร์ แม่ นาํ เมืองโกซาน และ
เยโฮวาห์ แต่ ก ็ไม่ เหมื อนกั บ ในหั วเมืองแห่ งชาวมีเดีย
กษั ตริ ย์ท ั งหลายแห่ งอิ สราเอลที 7ที เป็ นอย่ างนั น ก็เพราะประอยู่ มาก่ อนพระองค์
ชาชนอิสราเอลได้ กระทําบาปต่ อ
อิ สราเอล
พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของตน ผู้
ทรงนํา เขาขึ นออกมาจากแผ่ น
(คือตระกู ลภาคเหนือ)
ดิ นอี ยิ ปต์ จากพระหั ตถ์ ของ
ถู กกวาดไปเป็ นเชลย
ฟาโรห์ กษั ตริ ย์ แห่ งอี ยิปต์ และ
ยังอัสซี เรี ย
ได้
เกรงกลัวพระอื นๆ
3 แชลมาเนเสอร์ กษั ต ริ ย์ แ ห่ ง
อั สซี เรี ยได้ ยกทั พมารบกั บพระ 8 และได้ ดํา เนิ น ตามกฎเกณฑ์
องค์ และโฮเชยาทรงยอมเป็ นผู้ แห่ งประชาชาติท ังหลาย ซึ งพระ
รั บใช้ และถวายเครื องบรรณา เยโฮวาห์ ได้ ทรงขั บไล่ ไปเสี ยให้
พ้ นหน้ าประชาชนอิสราเอล และ
การ
4แต่ กษั ตริ ย์อั สซี เรี ยได้ ทรงพบ ตามกฎเกณฑ์ ซึ งกษั ต ริ ย์ แ ห่ ง
ความทรยศในโฮเชยา เพราะ อิสราเอลทรงทําขึ นมา
พระองค์ ท รงใช้ ผู้ สื อสารไปยั ง 9 และประชาชนอิ สราเอลได้
โสกษั ตริ ย์ แห่ งอี ยิ ปต์
และ กระทํา สิ งที ไ ม่ ชอบต่ อ พระเยไม่ ถวายเครื องบรรณาการแด่ โฮวาห์ พระเจ้ าของตนอย่ างลั บๆ
กษั ตริ ย์อั สซี เรี ยตามซึ งพระองค์ เขาได้ สร้ างปู ช นี ยสถานสู ง ทั ว
ทรงเคยกระทําทุ กปี เพราะฉะ- บ้ านทั วเมื องสํา หรั บตน ตั ง
นั นกษั ตริ ย์ แห่ งอั ส ซี เ รี ยจึ ง ขั ง แต่ ที ทีมี หอคอยเหตุ กระทั งถึง
พระองค์ ไว้ และจํา พระองค์ ไว้ เมืองทีมีป้อม
10 เขาได้ ตั งเสาศั ก ดิZ สิ ทธิZ และ
ในคุก
5แล้ วกษั ตริย์แห่ งอั สซีเรียก็ทรง เสารู ปเคารพบนเนิ น เขาสู ง ทุ ก
บุ กเข้ าทั วแผ่ นดิ นและมายั งสะ- แห่ ง และใต้ ต้นไม้ เขียวทุ กต้ น
มาเรี ย และพระองค์ ทรงล้ อม 11 ณ ที นั นเขาได้ เผาเครื อง
หอมบนปู ชนี ยสถานสู งทั งหมด
เมืองไว้ สามปี
(J) F พกษ DG:X-DF; FM:D (K) F พกษ DG:X; ฮซย DJ:DO
(O) ลนต FO:JF-JJ; พบญ FG:JO, OM; FX:FQ-FG (Q) ยชว FJ:DO; วนฉ O:DL
(G) ลนต DG:J; พบญ DG:X (X) F พกษ DG:G (DL) อพย JM:DF-DM; พบญ DF:F
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F พงศ์กษัตริย์ DQ
หน้ า 824
นั น ตามอย่ างประชาชาติซึ งพระ ทีอยู่ รอบๆเขา ซึ งพระเยโฮวาห์
เยโฮวาห์ ทรงกวาดไปเสี ยต่ อ ได้ ทรงบั ญชาเขามิ ให้ เขากระทํา
หน้ าเขาทั งหลาย และเขาทั ง ตาม
หลายได้ กระทําสิ งชั วร้ ายกระทํา 16 และเขาทั งหลายได้ ละทิ ง
ให้ พระเยโฮวาห์ ทรงพระพิโรธ
พระบั ญญั ติ ท ั งสิ นของพระเย12 และเขาทั งหลายปรนนิ บั ติ โฮวาห์ พระเจ้ าของตน และได้
รู ปเคารพ ซึ งพระเยโฮวาห์ ได้ หล่ อรูปเคารพสําหรับตนเป็ นลูก
ตรัสแก่ เขาแล้ วว่ า "เจ้ าอย่ ากระ- วั วสองตั ว และเขาได้ สร้ างเสา
ทําอย่ างนี "
รู ปเคารพ และนมั สการบรรดา
13 พระเยโฮวาห์ ยังทรงตักเตือน บริวารของฟ้ าสวรรค์ และปรนอิ สราเอลและยู ดาห์ โดยผู้ พยา- นิบัติพระบาอัล
กรณ์ ทุ กคนและโดยผู้ ทํา นาย 17 และเขาทั งหลายได้ ถวาย
ทุ กคนว่ า "จงหั นกลับจากทางชั ว บุ ต รชายหญิ ง ของเขาให้ ลุ ยไฟ
ร้ ายทั งหลายของเจ้ า และรั กษา ใช้ การทํา นายและใช้ เวทมนตร์
บั ญญั ติ ของเราและกฎเกณฑ์ และยอมขายตั วเองเพื อกระทํา
ของเรา ตามราชบั ญญั ติ ทุ กข้ อ ความชั วร้ ายในสายพระเนตร
ซึ งเราได้ บั ญ ชาแก่ บ รรพบุ รุ ษ ของพระเยโฮวาห์ ซึ งเป็ นการ
ของเจ้ า และซึ งเราได้ ส่ งมายั ง ยั วยุให้ พระองค์ทรงกริ วโกรธ
เจ้ าโดยผู้ พยากรณ์ ผ้ ู รั บใช้ ของ 18 เพราะฉะนั นพระเยโฮวาห์
เรา"
ทรงพระพิโรธต่ ออิสราเอลยิ งนัก
14 เขาไม่ ฟังแต่ ทาํ ให้ คอของตน และทรงให้ เขาออกไปเสี ยจาก
แข็ง ดั งคอของบรรพบุ รุ ษของ สายพระเนตรของพระองค์ ไม่ มี
เขาได้ เป็ นมาแล้ ว ผู้ ซึ งมิได้ เชื อ ผู้ ใดเหลืออยู่ นอกจากตระกู ลยูถือพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของเขา
ดาห์ เท่านั น
15 เขาทอดทิ งกฎเกณฑ์ ของ 19 ยู ดาห์ มิ ได้ รั กษาพระบั ญญั ติ
พระองค์ และพั นธสั ญญาของ ของพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของเขา
พระองค์ ซึ งได้ ทรงกระทํา ไว้ กั บ ด้ วย แต่ ดาํ เนินตามกฎเกณฑ์ซึ ง
บรรพบุรุษของเขา และพระโอ- อิสราเอลทําขึ นมา
วาทซึ งพระองค์ ได้ ทรงประทาน 20 และพระเยโฮวาห์ ทรงปฏิเสธ
แก่ เขา เขาทังหลายติดตามสิ งที ไม่ รั บเชื อสายทั งสิ นของอิ สราไร้ สาระและกลายเป็ นผู้ ที ไร้ สา- เอล และได้ ให้ เขาทังหลายทุ กข์
ระไป และเขาติดตามประชาชาติ ใจ และทรงมอบเขาไว้ ในมือของ
(DF) อพย FL:J-K (DJ) D ซมอ X:X (DM) อพย JF:X; JJ:J (DK) อพย FM:O-G
(DO) อพย JF:G; พบญ M:DX (DQ) ลนต DG:FD; พบญ DG:DL (DG) D พกษ DD:DJ, JF
(DX) ยรม J:G (FL) วนฉ F:DM; F พกษ DJ:J; DK:FX
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หน้ า 825
F พงศ์กษัตริย์ DQ
ผู้ ปล้ น จนกว่ าพระองค์ ได้ ทรง สิ ทธิZ สะมาเรี ย และอาศั ยอยู่ ใน
เหวี ยงเขาเสี ยจากสายพระเนตร หั วเมืองของประเทศนั น
ของพระองค์
25 และตั งแต่ ต้ นที เขามาอาศั ย
21 เพราะพระองค์ ท รงฉี กอิ ส - อยู่ ทีนั น เขามิได้ ยาํ เกรงพระเยราเอลจากราชวงศ์ของดาวิดและ โฮวาห์ ฉะนั นพระเยโฮวาห์ จึ ง
เขาได้ ต ั งเยโรโบอัมบุ ตรชายเน- ทรงใช้ สิงโตมาท่ามกลางเขา ซึ ง
บัทให้ เป็ นกษัตริย์ และเยโรโบ- ได้ ฆ่าเขาเสียบ้ าง
อั ม ทรงชั ก นํา อิ ส ราเอลไปจาก 26 เพราะฉะนั น
มี ผ้ ู ไปทู ล
การทีติดตามพระเยโฮวาห์ และ กษั ตริ ย์ แห่ งอั สซี เรี ยว่ า "ประกระทํา ให้ เขาทํา บาปอย่ า งใหญ่ ชาชาติ ซึ งพระองค์ ได้ ทรงพาเอา
หลวง
ไปให้ อยู่ ในหั วเมืองสะมาเรี ยนั น
22 ประชาชนอิสราเอลได้ ดาํ เนิน ไม่ รู้ ลั กษณะของพระเจ้ าของ
ในความบาปทั งสิ นซึ งเยโรโบอัม แผ่ นดิ นนั น ฉะนั นพระองค์ จึ ง
ได้ ทรงกระทํา เขาทั งหลายไม่ ส่ งสิ งโตมาท่ ามกลางเขา และดู
พรากจากบาปเหล่ านั นเลย
เถิ ด
สิ งโตนั นได้ ฆ่ าเขาเสี ย
23 จนพระเยโฮวาห์ ทรงให้ อิ ส- เพราะเขาไม่ ร้ ู พระลั กษณะแห่ ง
ราเอลออกไปเสี ยจากสายพระ พระเจ้ าของแผ่ นดินนั น"
เนตรของพระองค์ ตามที พระ 27 แล้ วกษั ตริ ย์ แห่ งอั สซี เรี ยจึ ง
องค์ ตรั ส โดยบรรดาผู้ พยากรณ์ บั ญชาว่ า
"จงส่ งปุ โรหิ ตสั ก
ผู้ รั บใช้ ของพระองค์ อิ สราเอล คนหนึ งไปที นั นจากบรรดาทีเจ้ า
จึ งถู กกวาดไปเป็ นเชลยจาก กวาดเอามา จงให้ เขาไปอยู่ ทีนั น
แผ่ นดิ นของตนยั งประเทศอั ส- และให้ สั งสอนพระลั กษณะแห่ ง
ซีเรียจนทุ กวันนี
พระเจ้ าของแผ่ นดินนั น"
คนต่ างชาติ มาอาศัยอยู่
28 ฉะนั นปุ โรหิ ตผู้ หนึ งในบรรดาซึ งเขากวาดมาจากสะมาเรี ย
ในหัวเมืองต่ างๆ
จึ งมาอาศั ยอยู่ ที เบธเอลและสั ง
ของอิ สราเอล
24 และกษั ตริ ย์ แห่ งอั สซี เรี ยได้ สอนเขาทั งหลายว่ า เขาจะต้ อง
นําประชาชนมาจากบาบิโลน คู- ยําเกรงพระเยโฮวาห์ อย่ างไร
ธาห์ อิฟวาห์ ฮามัท เสฟารวา- 29 แต่ ว่ า ทุ กๆประชาชาติ ยั ง
อิ ม และบรรจุ เขาไว้ ในหั วเมื อง สร้ างรูปพระของตนเอง และตั ง
สะมาเรี ยแทนประชาชนอิ สรา- ไว้ ในนิ เ วศแห่ ง ปู ช นี ยสถานสู ง
เอล เขาทั งหลายก็เข้ าถื อกรรม ซึ งชาวสะมาเรียได้ สร้ างไว้ ทุ กๆ
(FD) D พกษ DD:DD, JD; DF:FL (FJ) D พกษ DM:DO; F พกษ DQ:O
(FM) F พกษ DG:JM; อสค M:F, DL
(FX) D พกษ DF:JD; DJ:JF
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F พงศ์กษัตริย์ DQ
หน้ า 826
ประชาชาติ ในหั วเมื องที เขาอา- 35 ซึ งพระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา
ศัยอยู่
พั นธสั ญญากั บเขาทั งหลายและ
30 ชาวบาบิ โลนสร้ างพระสุ ค - บัญชาแก่ เขาว่ า "เจ้ าอย่ ายําเกรง
คทเบโนท ชาวคู ทสร้ างพระ พระอื นๆ หรื อกราบนมั สการ
เนอร์ กั ล ชาวฮามั ทสร้ างพระ พระนั น หรื อปรนนิ บั ติ หรื อ
อาชิ มา
ถวายสัตวบูชาแก่ พระนั น
31 และชาวอิ ฟวาห์ สร้ างพระ 36 แต่ เจ้ าจงยํา เกรงพระเยโฮนิบหั สและพระทารทัก และชาว วาห์ ผู้ ซึ งนําเจ้ าขึ นออกมาจาก
เสฟารวาอิ มเผาลู กของตนในไฟ แผ่ นดิ น อี ยิ ปต์ ด้ วยกํา ลั ง อั นยิ ง
ถวายพระอั ดรั มเมเลคและพระ ใหญ่ และด้ วยพระหั ตถ์ ที เหยี ยด
อานั มเมเลค ซึ งเป็ นพระของ ออก เจ้ าจงโน้ มตั วลงต่ อพระ
เมืองเสฟารวาอิม
องค์ และเจ้ าจงถวายสั ตวบู ชา
32 เขาทั งหลายเกรงกลั ว พระ ต่ อพระองค์
เยโฮวาห์ ด้ วย และได้ กาํ หนด 37 และกฎเกณฑ์ และกฎ และ
ประชาชนจากท่ า มกลางเขาให้ พระราชบั ญญั ติ และพระบั ญเป็ นปุ โรหิ ตของปู ช นี ยสถานสู ง ญั ติ ซึ งพระองค์ ทรงจารึ กให้ แก่
นั น ซึ งถวายสั ตวบู ชาสํา หรั บ เจ้ า เจ้ าทั งหลายจงระวั งที จะ
พวกเขาในนิ เวศแห่ งปู ชนี ย- กระทํา ตามเสมอ เจ้ าอย่ ายํา สถานสูงเหล่ านั น
เกรงพระอื นเลย
33 เขาจึงเกรงกลั วพระเยโฮวาห์ 38 เจ้ าทั งหลายอย่ า ลื ม พั น ธแต่ ปรนนิ บั ติ พระของเขาเอง สั ญญาซึ งเราได้ กระทําไว้ กั บเจ้ า
ด้ วย ตามอย่ างประชาชาติซึ งเขา และอย่ ายําเกรงพระอื นเลย
ได้ ถูกนําให้ ออกมาจากทีน ั น
39 แต่ เจ้ าทั งหลายจงยํา เกรง
34 ทุ กวั นนี เขาก็ ก ระทํา ตาม พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของเจ้ า
อย่ างเดิ ม เขาทั งหลายไม่ ยาํ - และพระองค์ จ ะทรงช่ วยเจ้ าให้
เกรงพระเยโฮวาห์ และเขาทั ง พ้ นมือศัตรูท ังสิ นของเจ้ า"
หลายไม่ กระทํา ตามกฎเกณฑ์ 40 ถึ งอย่ างนั นเขาทั งหลายก็ มิ
หรื อกฎ หรื อพระราชบั ญญั ติ ได้ ฟัง แต่ เขายังกระทําตามอย่ าง
หรื อพระบั ญญั ติ ซึ งพระเยโฮ- เดิมของเขา
วาห์ ทรงบั ญชาแก่ ลู กหลานของ 41 ประชาชาติ เ หล่ า นี จึ ง เกรง
ยาโคบ
ผู้ ซึ งพระองค์ ทรง กลัวพระเยโฮวาห์ และปรนนิบัติ
ประทานนามว่ าอิสราเอล
รู ปเคารพสลั กของเขาด้ วย ลู ก
(JL) F พกษ DQ:FM (JD) ลนต DG:FD (JF) D พกษ DF:JD; DJ:JJ (JJ) ศคย D:K
(JM) ปฐก JF:FG; JK:DL (JK) อพย FL:K; วนฉ O:DL (JO) อพย O:O; X:DK; DM:DK-JL
(JQ) พบญ K:JF (JG) พบญ M:FJ; O:DF (MD) F พกษ DQ:JF-JJ
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หน้ า 827
F พงศ์กษัตริย์ DQ, DG
ของเขาก็เช่ นเดียวกัน หลานของ ฤทธิZ ซึ งโมเสสสร้ างขึ นนั นเป็ น
เขาก็เช่ นเดี ยวกั น บรรพบุ รุ ษ ชิ นๆ เพราะว่ าประชาชนอิสราของเขาทําอย่ างไร เขาก็กระทํา เอลได้ เผาเครื องหอมให้ แก่ งูน ั น
อย่ างนั นจนทุ กวันนี
จนถึงวันเหล่ านั น เขาเรียกงูน ั น
เฮเซคียาห์ได้ครอบครอง
ว่ าเนหุ ชทาน
5 พระองค์ ทรงวางพระทั ยใน
เหนือยู ดาห์
พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าแห่ งอิสรา(F พศด FX:D)
อยู่ มาในปี ที สามแห่ ง เอล เพราะฉะนั นในบรรดา
รั ช กาลโฮเชยาบุ ต รชาย กษั ต ริ ย์ แห่ ง ยู ด าห์ ต่ อ จากพระ
เอลาห์ กษั ตริ ย์แห่ งอิ สราเอล องค์ มาหรื อในบรรดาผู้ อยู่ ก่ อน
เฮเซคี ยาห์ โอรสของอาหั ส พระองค์ ไม่ มี ผ้ ู ใดเหมื อนพระ
กษั ตริ ย์ แห่ งยู ดาห์ ได้ เริ มครอบ องค์
6เพราะว่ า พระองค์ ทรงยึ ดพระ
ครอง
2 เมื อพระองค์ ท รงเริ มครอบ เยโฮวาห์ แน่ น พระองค์มิได้ ทรง
ครองนั นพระองค์ มี พระชนมายุ พรากจากการติ ด ตามพระองค์
ยี สิ บห้ าพรรษา และพระองค์ เลย แต่ ได้ รั กษาพระบั ญญั ติ ซึ ง
ทรงครอบครองในกรุ ง เยรู ซา- พระเยโฮวาห์ ทรงบั ญชาแก่ โมเล็มยี สิ บเก้ าปี พระมารดาของ เสส
พระองค์ มี พระนามว่ า อาบี บุ ตร 7และพระเยโฮวาห์ ทรงสถิ ตกั บ
พระองค์ พระองค์ทรงออกไปยัง
สาวของเศคาริยาห์
3และพระองค์ ท รงกระทํา สิ งที ทีใด พระองค์กท็ รงกระทําความ
ถู กต้ องในสายพระเนตรของพระ สํา เร็จที นั น พระองค์ ได้ ทรง
เยโฮวาห์ ตามทุ กสิ งที ดาวิ ด กบฏต่ อกษั ตริ ย์ แห่ งอั ส ซี เ รี ย
บรรพบุ รุ ษของพระองค์ ได้ ทรง และไม่ ยอมปรนนิบัติท่าน
เฮเซคียาห์ทรงชนะ
กระทํา
คนฟี ลิสเตี ย
การฟื! นฟู
8พระองค์ทรงโจมตีคนฟี ลิสเตีย
ในสมัยของเฮเซคียาห์
ไกลไปจนถึ งเมื องกาซาและดิ น
(F พศด FX:J-JD:FD)
4พระองค์ทรงรื อปูชนียสถานสูง แดนเมื องนั น ตั งแต่ ที ที มี หอ
ทิ งไป และทรงพั งเสาศักดิZ สิทธิZ คอยเหตุกระทังถึงเมืองทีมีป้อม
เสีย และตัดเสารูปเคารพลงเสีย 9และอยู่ มาในปี ที สี แห่ งรั ชกาล
และพระองค์ ทรงทุ บงู ทองสั ม- กษั ตริ ย์ เฮเซคี ยาห์ ซึ งเป็ นปี ที

18

(D) F พกษ DO:F; DQ:D; F พศด FG:FQ; FX:D (F) F พศด FX:D-F
(M) กดว FD:K-X; F พศด JD:D (K) F พกษ DX:DL; FJ:FK (O) พบญ DL:FL; ยชว FJ:G
(Q) ปฐก JX:F; D ซมอ DG:K (G) F พกษ DQ:X; D พศด M:MD (X) F พกษ DQ:J; มธ D:X
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F พงศ์กษัตริย์ DG
หน้ า 828
เจ็ดแห่ งรั ชกาลโฮเชยาบุ ตรชาย "ข้ าพเจ้ าได้ กระทํา ผิ ด ขอถอน
เอลาห์ กษั ตริ ย์ แห่ งอิ สราเอล ทั พไปเสี ยจากข้ าพเจ้ า ท่ านจะ
แชลมาเนเสอร์ กษั ตริ ย์แห่ งอั ส- ปรั บสั กเท่ าใด ข้ าพเจ้ าจะยอม
ซี เรี ยได้ ทรงยกขึ นมารบสะมา- ทั งสิ น" และกษั ตริ ย์แห่ งอั สซี เรียและล้ อมเมืองไว้
เรี ยได้ เรี ยกร้ องเอาเงิ นสามร้ อย
10 และเมื อสิ นสามปี เขาก็ ยึ ด ตะลันต์ และทองคําสามสิบตะเมื องนั นได้ ในปี ที หกแห่ งรั ช ลั นต์ จากเฮเซคี ยาห์ กษั ตริ ย์
กาลเฮเซคี ยาห์ ซึ งเป็ นปี ที เก้ า แห่ งยูดาห์
แห่ งรั ช กาลโฮเชยากษั ตริ ย์ แห่ ง 15 และเฮเซคี ยาห์ ไ ด้ มอบเงิ น
อิสราเอล สะมาเรียก็ถูกยึดไป
ทั งหมดซึ งมีอยู่ ในพระนิเวศของ
11 กษั ตริย์แห่ งอั สซีเรี ยได้ กวาด พระเยโฮวาห์ และในคลังสํานัก
เอาคนอิ ส ราเอลไปยั ง อั ส ซี เรี ย พระราชวัง
ไปไว้ ที ฮาลาห์ และข้ างแม่ นาํ
16 ในครั งนั นเฮเซคี ย าห์ ทรง
ฮาโบร์แม่ นาํ เมืองโกซาน และใน ลอกทองคํา จากประตู ท ั งหลาย
หั วเมืองของคนมีเดีย
ของพระวิ หารแห่ งพระเยโฮวาห์
12 เพราะว่ าเขาทั งหลายมิ ไ ด้ และจากเสาประตู ซึ งเฮเซคี ยาห์
เชื อฟั งพระสุ รเสี ยงของพระเย- กษั ตริ ย์ แห่ งยู ดาห์ ทรงบุ ทองคํา
โฮวาห์ พระเจ้ าของตน แต่ ได้ ไว้ และทรงมอบให้ แด่ กษั ตริ ย์
ละเมิ ดพั นธสั ญญาของพระองค์ แห่ งอัสซีเรีย
คือทุ กอย่ างซึ งโมเสสผู้ รับใช้ ของ
การอวดอ้างอย่ างหยิ/งยโส
พระเยโฮวาห์ ได้ บั ญชาไว้ และ
ของเซนนาเคอริ บ
เขาทั งหลายไม่ ฟั ง ไม่ กระทํา
(F พศด JF:X-DX)
ตาม
17 และกษั ตริ ย์ แห่ งอั สซี เรี ยได้
เซนนาเคอริ บบุ กรุ กยู ดาห์
รั บสั งให้ ทารทาน รั บสารี สและ
13 ในปี ที สิ บสี แห่ งรั ชกาล รั บชาเคห์ ไ ปพร้ อมกั บกองทั พ
กษัตริย์เฮเซคียาห์ เซนนาเคอ- ใหญ่ จากเมื องลาคีชถึงกรุ งเยรู ริ บกษั ตริ ย์ แห่ งอั สซี เรี ยได้ ท รง ซาเล็มเข้ าเฝ้ ากษัตริย์เฮเซคียาห์
ยกขึ นมาต่ อสู้ บรรดานครที มี เขาก็ ข ึ นไปยั งกรุ งเยรู ซ าเล็ ม
ป้ อมของยูดาห์ และยึดได้
เมื อเขาขึ นมาเขาก็มายื นอยู่ ทาง
14 และเฮเซคี ยาห์ กษั ตริ ย์ แห่ ง รางระบายนํา สระบน ซึ งอยู่ ที
ยู ด าห์ ท รงใช้ ให้ ไปทู ล กษั ต ริ ย์ ถนนลานซักฟอก
แห่ งอั สซี เรี ย ที เมื อ งลาคี ชว่ า 18 และเมื อเขาเรี ยกหากษั ตริ ย์
(DL) F พกษ DQ:O (DD) F พกษ DQ:O; D พศด K:FO (DF) F พกษ DQ:Q-DG
(DJ) F พศด JF:D; อสย JO:D-JX:G (DK) D พกษ DK:DG-DX; F พกษ DF:DG; DO:G
(DQ) F พกษ FL:FL; อสย Q:J (DG) F พกษ DX:F; อสย FF:FL
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หน้ า 829
F พงศ์กษัตริย์ DG
แล้ ว เอลี ยาคิ มบุ ตรชายฮิ ลคี - เรี ยนายของข้ า เราจะให้ ม้าสอง
ยาห์ ผู้ บั ญชาการราชสํา นั ก พั นตั วแก่ เจ้ า ถ้ าฝ่ ายเจ้ าหาคน
พร้ อมกับเชบนาห์ ราชเลขา และ ทีขี ม้าเหล่ านั นได้
โยอาห์ บุ ตรชายของอาสาฟเจ้ า 24 แล้ วอย่ างนั นเจ้ าจะขั บไล่
กรมสารบรรณ ก็ออกไปหาพวก นายกองแต่ เพี ยงคนเดี ยวในหมู่
เขา
ข้ าราชการผู้ น้ อยที สุ ดของนาย
19 และรั บชาเคห์ พู ด กั บเขาว่ า ของเราอย่ างไรได้ แต่ เจ้ ายังวาง
"จงทู ลเฮเซคี ยาห์ ว่ า `พระมหา ใจพึ งอี ยิ ปต์ เพื อรถรบและเพื อ
กษัตริย์ คือกษัตริย์แห่ งอัสซีเรีย พลม้ า
ตรัสดังนี ว่า ท่านวางใจในอะไร
25 ยิ งกว่ า นั นอี ก ที เรามาต่ อ สู้
20 ท่านคิดว่ า (แต่ เป็ นเพียงแต่ สถานที น ี เพื อทํา ลายเสี ย ก็ข ึ น
ถ้ อยคํา ไร้ สาระ) "เรามี ยุ ทธ มาโดยปราศจากพระเยโฮวาห์
ศาสตร์ และแสนยานุ ภาพ" หรือ หรื อ พระเยโฮวาห์ ตรัสแก่ ข้าว่ า
เดี` ยวนี ท่ านวางใจในใคร ท่ าน "จงขึ นไปต่ อสู้ กั บแผ่ นดิ นนี และ
จึงได้ กบฏต่ อเรา
ทําลายเสีย"'"
21 ดู เถิ ด เดี` ยวนี ท่ านวางใจใน
รับชาเคห์ดูหมิ/นพวกยิว
ไม้ เท้ าอ้ อชํา คืออียิปต์ ซึ งจะตํา 26 แล้ วเอลี ยาคิ มบุ ต รชายฮิ ลมื อ ของคนใดๆที ใช้ ไม้ เท้ านั น คี ยาห์ และเชบนาห์ และโยอาห์
ยั น ฟาโรห์ กษั ตริ ย์ แห่ งอี ยิ ปต์ เรี ยนรั บชาเคห์ ว่ า "ขอที เถอะ
เป็ นเช่ นนั นต่ อทุ กคนที วางใจใน ขอพู ดกั บผู้ รั บใช้ ของท่ านเป็ น
เขา
ภาษาอารัมเถิด เพราะเราเข้ าใจ
22 แต่ ถ้ าท่ านทั งหลายจะบอก ภาษานั น ขออย่ าพูดกับเราเป็ น
เราว่ า "เราวางใจในพระเยโฮ- ภาษาฮี บรู ให้ ประชาชนผู้ อยู่ บน
วาห์ พระเจ้ าของเรา" ก็ปูชนี ย- กําแพงนั นได้ ยินเลย"
สถานสู ง และแท่ นบู ช าของพระ 27 แต่ รั บชาเคห์ พู ด กั บเขาทั ง
องค์ น ั นมิใช่ หรือทีเฮเซคี ยาห์ ร ื อ หลายว่ า "นายของข้ าใช้ ให้ เรามา
ทิงเสียแล้ ว พลางกล่ าวแก่ ยูดาห์ พู ด ถ้ อยคํา เหล่ า นี แก่ น ายของ
และเยรูซาเล็มว่ า "ท่านทังหลาย เจ้ าและแก่ เจ้ า และไม่ ให้ พูดกับ
จงนมั สการที หน้ าแท่ นบู ชานี ใน คนที นั งอยู่ บนกํา แพง ผู้ ที จะ
เยรูซาเล็มเถิด"
ต้ องกิ น ขี และกิ น เยี ยวของเขา
23 ฉะนั นบั ดนี มาเถิ ด มาทํา พร้ อมกับเจ้ าอย่ างนั นหรือ"
สั ญญากั นกั บกษั ตริ ย์แห่ งอั สซี - 28 แล้ วรั บชาเคห์ ได้ ยืนร้ องตะ(DX) F พศด JF:DL; สดด DDG:G-X (FD) อสย JL:F-Q; อสค FX:O-Q
(FF) F พกษ DG:M; F พศด JD:D; JF:DF
(FO) อสร M:Q; อสย JO:DD-JX:G; ดนล
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F พงศ์กษัตริย์ DG, DX
หน้ า 830
โกนเสี ย งดั ง เป็ นภาษาฮี บรู ว่ า 33 มี พระแห่ งประชาชาติ องค์ ใด
"จงฟั งพระวจนะของพระมหา เคยช่ วยแผ่ นดิ น ของตนให้ พ้ น
กษัตริย์ คือกษัตริย์แห่ งอัสซีเรีย จากพระหั ต ถ์ ของกษั ต ริ ย์ แห่ ง
29 กษัตริย์ตรัสดังนี ว่า `อย่ าให้ อัสซีเรียได้ หรือ
เฮเซคี ยาห์ ลวงเจ้ า เพราะเขาไม่ 34 พระของเมื องฮามั ทและ
สามารถที จะช่ วยเจ้ าให้ พ้ นจาก เมืองอารปั ดอยู่ ที ไหน พระของ
พระหั ตถ์ของพระองค์
เมื องเสฟารวาอิ ม เฮนาและ
30 อย่ าให้ เฮเซคี ยาห์ กระทํา ให้ อิฟวาห์ อยู่ ทีไหน เขาได้ ช่วยสะเจ้ าวางใจในพระเยโฮวาห์ โดย มาเรียให้ พ้นจากมือของเราหรือ
กล่ าวว่ า "พระเยโฮวาห์ จะทรง 35 พระองค์ ใดในบรรดาพระทั ง
ช่ วยเราให้ พ้นแน่ และจะไม่ ทรง หลายของประเทศเหล่ านี ได้ ช่ วย
มอบเมืองนี ไว้ ในมื อของกษัตริ ย์ ประเทศของตนให้ พ้ นจากมื อ
แห่ งอัสซีเรีย"'
ของเรา แล้ วพระเยโฮวาห์ จะทรง
31 อย่ าฟั งเฮเซคี ยาห์ เพราะ ช่ วยเยรูซาเล็มให้ พ้นจากมื อของ
กษั ตริ ย์แห่ งอั สซี เรี ยตรั สดั งนี ว่ า เราหรือ'"
`จงทํา สั ญญาไมตรี กั บเราด้ วย 36 แต่ ประชาชนนิ งไม่ ตอบเขา
ของกํา นั ล และออกมาหาเรา สั กคํา เดี ยว เพราะพระบั ญชา
แล้ วทุ กคนจะได้ กิ นจากเถาองุ่ น ของกษั ตริ ย์ มี ว่ า "อย่ าตอบเขา
ของตน และทุ กคนจะกินจากต้ น เลย"
มะเดื อของตน และทุ กคนจะดื ม 37 แล้ วเอลียาคิ มบุตรชายฮิลคีนํา จากทีขังนํา ของตน
ยาห์ ผู้ บัญชาการราชสํานัก และ
32 จนเราจะมานํา เจ้ าไปยั ง เชบนาห์ ราชเลขา และโยอาห์
แผ่ น ดิ น ที เหมื อ นแผ่ น ดิ น ของ บุ ต รชายอาสาฟเจ้ ากรมสารเจ้ าเอง เป็ นแผ่ นดินทีมีข้าวและ บรรณ ได้ เข้ าเฝ้ าเฮเซคียาห์ ด้วย
นํา องุ่ น เป็ นแผ่ นดินทีมีขนมปั ง เสื อผ้ าฉีกขาด และกราบทู ลถ้ อย
และสวนองุ่ น เป็ นแผ่ นดิ นที มี คําของรับชาเคห์
นํา มั นมะกอกเทศและนํา ผึ ง
ข่ าวสารจากเฮเซคียาห์
เพื อเจ้ าทั งหลายจะมี ชี วิ ต อยู่
ถึงอิ สยาห์
และไม่ ตาย และอย่ าฟั งเฮเซคีอยู่ มาเมื อกษั ตริย์เฮเซยาห์ เมื อเขานํา เจ้ าผิ ดไปโดย
คี ยาห์ ทรงได้ ยิ น พระ
กล่ าวว่ า "พระเยโฮวาห์ จะทรง องค์ ก ็ทรงฉี กฉลองพระองค์ เสี ย
ช่ วยเราทังหลายให้ พ้น"
และทรงเอาผ้ ากระสอบคลุ ม

19

(FX) F พศด JF:DK (JD) D พกษ M:FL (JF) พบญ G:Q-X; DD:DF (JJ) F พกษ DX:DF
(JM) F พกษ DQ:FM; DX:DJ (JK) ดนล J:DK (JQ) อสย JJ:Q
(D) F พกษ DG:DJ; F พศด JF:FL-FF; สดด OX:DD; อสย JQ:D
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หน้ า 831
F พงศ์กษัตริย์ DX
พระองค์ และเสด็จเข้ าไปในพระ 7ดู เถิ ด
เราจะบรรจุ จิ ตใจ
นิเวศของพระเยโฮวาห์
อย่ างหนึ งในเขาเพื อเขาจะได้ ยิน
2และพระองค์ ทรงใช้ เอลี ยาคิ ม ข่ าวลื อ และกลั บไปยั งแผ่ นดิ น
ผู้ บัญชาการราชสํานัก และเชบ- ของเขา และเราจะให้ เขาล้ มลง
นาห์ ราชเลขา และพวกปุ โรหิ ต ด้ วยดาบในแผ่ นดินของเขาเอง'"
ใหญ่ คลุ มตั วด้ วยผ้ ากระสอบ
เซนนาเคอริ บท้าทายพระเจ้า
ไปหาอิ ส ยาห์ ผู้ พยากรณ์ บุ ต ร
(F พศด JF:DQ)
ชายของอามอส
8รั บชาเคห์ ได้ กลั บไป และได้
3เขาทังหลายเรียนท่านว่ า "เฮ- พบกษั ต ริ ย์ แห่ งอั ส ซี เรี ย สู้ รบ
เซคี ยาห์ ตรั สดั งนี ว่ า `วั นนี เป็ น เมืองลิบนาห์ เพราะเขาได้ ยินว่ า
วั นทุ กข์ ใจ วั นถู กติ เตี ยนและ พระองค์ออกจากลาคีชแล้ ว
หมิ นประมาท เด็กก็ถึ งกําหนด 9 และเมื อกษั ตริ ย์ ทรงได้ ยิ น
คลอด แต่ ไม่ มี กาํ ลั งเบ่ งให้ เรื องทีรหะคาห์ กษั ตริ ย์แห่ งเอคลอด
ธิโอเปี ยว่ า "ดูเถิด เขาได้ ยกออก
4 ชะรอยพระเยโฮวาห์ พ ระเจ้ า มาสู้ รบกั บพระองค์ แล้ ว" พระ
ของท่ านคงจะสดั บบรรดาถ้ อย องค์ จึ งส่ งผู้ สื อสารไปเฝ้ าเฮเซคํา ของรั บชาเคห์ ผู้ ซึ งกษั ตริ ย์ คียาห์ ทูลว่ า
แห่ งอั ส ซี เ รี ยนายของเขาได้ สั ง 10 "เจ้ าจงพู ดกั บเฮเซคี ยาห์
มาให้ เย้ ยพระเจ้ าผู้ ทรงพระชนม์ กษั ตริย์แห่ งยู ดาห์ ดังนี ว่ า `อย่ า
และจะทรงขนาบถ้ อยคํา ซึ งพระ ให้ พระเจ้ าของท่ า นซึ งท่ า นวาง
เยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่านได้ ทรง ใจนั นลวงท่ านว่ า "เยรู ซาเล็ม
สดั บ เพราะฉะนั นขอท่านถวาย จะมิ ได้ ถู กมอบไว้ ในมื อของ
คํา อธิ ษฐานเพื อส่ วนชนที เหลื อ กษัตริย์แห่ งอัสซีเรีย"
อยู่ น ี '"
11 ดู เถิ ด ท่ านได้ ยิ นแล้ วว่ า
5ดั ง นั นข้ า ราชการของกษั ต ริ ย์ บรรดากษั ต ริ ย์ แห่ ง อั สซี เ รี ยได้
เฮเซคียาห์ มาถึงอิสยาห์
กระทํา อะไรกั บแผ่ น ดิ น ทั งสิ น
6 อิ สยาห์ ก ็ บอกเขาทั งหลายว่ า บ้ าง ทํา ลายเสี ยหมดอย่ างสิ น
"จงทู ลนายของท่านเถิดว่ า พระ เชิ ง ส่ วนท่ านเองจะรั บการช่ วย
เยโฮวาห์ ตรั สดั งนี ว่ า `อย่ ากลั ว ให้ พ้นหรือ
เพราะถ้ อยคําทีเจ้ าได้ ยินนั น ซึ ง 12 บรรดาพระของบรรดาประข้ าราชการของกษั ตริ ย์ แห่ งอั ส- ชาชาติได้ ช่วยเขาให้ รอดพ้ นหรือ
ซีเรียได้ กล่ าวหยาบช้ าต่ อเรา
คื อประชาชาติ ซึ งบรรพบุ รุ ษของ
(M) F ซมอ DO:DF; F พกษ DG:JK; สดด KL:FD (O) F พกษ DG:DQ; สดด DDF:Q
(Q) F พกษ DX:JK-JQ; ยรม KD:D (G) F พกษ DG:DM, DQ (X) D ซมอ FJ:FQ
(DL) F พกษ DG:K (DF) F พกษ DG:JJ-JM; อสค FQ:FJ
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เราได้ ทาํ ลาย คือโกซาน ฮาราน 17 ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ เป็ น
เรเซฟ และประชาชนของเอเดน ความจริ งที กษั ตริ ย์แห่ งอั สซี เรี ย
ซึ งอยู่ ในเทลอัสสาร์
ได้ กระทําแก่ ประชาชาติท ั งหลาย
13 กษั ตริ ย์ ของฮามั ท กษั ตริ ย์ และแผ่ น ดิ นของประชาชาติ น ั น
ของอารปั ด กษั ตริ ย์ ของเมื อง ร้ างเปล่ า
เสฟารวาอิ ม เฮนาและอิ ฟวาห์ 18 และได้ เหวี ยงพระของประอยู่ ทีไหน'"
ชาชาติน ั นเข้ าไฟ เพราะเขามิใช่
เฮเซคียาห์ทรงอธิษฐาน
พระ เป็ นแต่ ผลงานของมื อ
มนุ ษย์ เป็ นไม้ และหิ น เพราะ
(F พศด JF:FL)
14 เฮเซคี ยาห์ ท รงรั บจดหมาย ฉะนั นเขาจึงถู กทําลายเสีย
จากมื อของผู้ สื อสาร และทรง 19 ฉะนั นบั ดนี โอ ข้ าแต่ พระ
อ่ าน และเฮเซคียาห์ ได้ ข ึ นไปยัง เยโฮวาห์ พระเจ้ าของข้ าพระองค์
พระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และ ทังหลาย ขอทรงช่ วยข้ าพระองค์
ทรงคลี จดหมายนั นออกต่ อ ให้ พ้นมือของเขา เพื อราชอาณา
จั ก รทั งสิ นแห่ ง แผ่ น ดิ น โลกจะ
เบื องพระพักตร์พระเยโฮวาห์
15 และเฮเซคี ยาห์ ทรงอธิ ษฐาน ทราบว่ า พระองค์ ทรงเป็ นพระ
ต่ อเบื องพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เยโฮวาห์ พระเจ้ าแต่ พระองค์
ว่ า "โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ พระ เดียว"
พระเจ้าทรงตอบคําอธิษฐาน
เจ้ าแห่ งอิสราเอล ผู้ ทรงประทับ
ระหว่ างพวกเครูบ พระองค์ทรง
โดยทางอิ สยาห์
เป็ นพระเจ้ าแห่ งบรรดาราชอา- 20 แล้ วอิ สยาห์ บุ ตรชายอามอส
ณาจั กรของแผ่ นดิ นโลก พระ ได้ ใช้ ให้ ไปเฝ้ าเฮเซคี ยาห์ ทู ลว่ า
องค์ แต่ องค์ เดี ยว พระองค์ ได้ "พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าแห่ งอิ สทรงสร้ างฟ้ าสวรรค์ และแผ่ นดิ น ราเอลตรั สดั งนี ว่ า เราได้ ยิ นคํา
โลก
อธิ ษฐานของเจ้ าเรื องเซนนา16 ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรง เคอริบกษัตริย์แห่ งอัสซีเรียแล้ ว
เงี ยพระกรรณสดั บ ข้ าแต่ พระ 21 ต่ อไปนี เป็ นพระวจนะที พระ
เยโฮวาห์ ขอทรงเบิ กพระเนตร เยโฮวาห์ ตรัสเกี ยวกั บท่านนั นว่ า
ทอดพระเนตร และขอทรงสดับ `ธิดาพรหมจารีแห่ งศิโยนดู หมิ น
ถ้ อยคําของเซนนาเคอริบ ซึ งเขา เจ้ าและหั วเราะเยาะเย้ ยเจ้ า ธิดา
ได้ ใช้ มาเย้ ยพระเจ้ าผู้ ทรงพระ แห่ งเยรูซาเล็มสั นศีรษะใส่ เจ้ า
ชนม์
22 เจ้ าเย้ ยและกล่ าวหยาบช้ าต่ อ
(DJ) F พกษ DG:JM (DM) อสย JQ:DM (DK) อพย FK:FF; สดด GL:D; อสย JQ:DO; MM:O
(DO) D พกษ G:FX; F พกษ DX:M (DG) สดด DDK:M; อสย MM:X (DX) D พกษ G:MF-MJ
(FL) F พกษ FL:K; สดด OK:F (FD) สดด FF:Q-G; ยรม DM:DQ (FF) ยรม KD:K
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F พงศ์กษัตริย์ DX
ผู้ ใด เจ้ าขึ นเสียงของเจ้ าต่ อผู้ ใด กับการออกไปและเข้ ามาของเจ้ า
แล้ วเบิ งตาของเจ้ าอย่ างเย่ อหยิ ง และการเกรี ยวกราดของเจ้ าต่ อ
ต่ อผู้ ใด ต่ อองค์ บริ สุ ทธิZ แห่ ง เรา
อิสราเอลน่ ะซิ
28 เพราะเจ้ าได้ เกรี ยวกราดต่ อ
23 เจ้ าได้ เย้ ยองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า เรา และความจองหองของเจ้ า
ด้ วยผู้ สื อสารของเจ้ า และเจ้ าได้ ได้ มาเข้ าหู ของเรา ฉะนั นเราจะ
ว่ า "ด้ วยรถรบเป็ นอั นมากของ เอาขอของเราเกี ยวจมู กเจ้ า และ
ข้ า ข้ าได้ ข ึ นไปทีสูงของภูเขา ถึง บั งเหี ยนของเราใส่ ริ มฝี ปากเจ้ า
ที ไกลสุ ดของเลบานอน ข้ าจะ และเราจะหั นเจ้ ากลั บไปตาม
โค่ น ต้ นสนสี ด าร์ ที สู งที สุ ดของ ทางซึ งเจ้ ามานั น
มันลง ทังต้ นสนสามใบทีดีทีสุด 29 และนี จะเป็ นหมายสําคั ญแก่
ของมั น ข้ าจะเข้ าไปในที พาํ นั ก เจ้ า คือปี นี เจ้ าจะกินสิ งทีงอกขึ น
ในชายแดนของมัน และทีป่าไม้ เอง และในปี ที สองสิ งที ผลิจาก
แห่ งคารเมล
เดิ ม แล้ วในปี ที สาม จงหว่ าน
24 ข้ าขุ ดบ่ อและดื มนํา ต่ างด้ าว และเกี ยว และปลูกสวนองุ่ นและ
ข้ าเอาฝ่ าเท้ าของข้ ากวาดธารนํา
กินผลของมัน
ทั งสิ นของสถานที ที ถู กล้ อมโจม 30 ส่ วนที รอดและเหลื อแห่ ง
ตีให้ แห้ งไป"
วงศ์วานของยู ดาห์ จะหยั งรากลง
25 เจ้ าไม่ ได้ ยินหรื อว่ า เราได้ ไป และเกิดผลขึ นบน
จัดไว้ นานแล้ ว เราได้ กะแผนงาน 31 เพราะว่ า ส่ วนคนที เหลื อจะ
ไว้ แต่ ดึ กดําบรรพ์ ณ บั ดนี เรา ออกไปจากเยรูซาเล็ม และส่ วน
ให้ เป็ นไปแล้ ว คือเจ้ าจะทําเมือง ที รอดมาจะออกมาจากภู เขาศิ ที มี ป้อมให้ พั งลงให้ เป็ นกองสิ ง โยน ความกระตือรือร้ นของพระ
ปรักหั กพัง
เยโฮวาห์ จอมโยธาจะกระทําการ
26 ส่ วนชาวเมื อ งนั นมี อาํ นาจ นี '
น้ อย เขาสะดุ้ งกลั วและอั บอาย 32 เพราะฉะนั นพระเยโฮวาห์ จึ ง
เขาเหมื อนหญ้ าที ทุ่ งนา และ ตรั สเกี ยวกั บกษั ตริ ย์แห่ งอั สซี เหมือนหญ้ าอ่ อน เหมือนหญ้ าที เรี ยดั งนี ว่ า `ท่ านจะไม่ เข้ าใน
บนยอดหลั งคาเรื อน เหมื อน นครนี หรื อยิ งลู ก ธนู ไปที นั น
ข้ าวเกรี ยมไปก่ อ นที มั นจะงอก หรื อ ถื อ โล่ เ ข้ ามาข้ างหน้ านคร
งามอย่ างนั น
หรือสร้ างเชิ งเทินสู้ มัน
27 แต่ เราได้ ร้ ู จั กการที เจ้ านั งลง 33 ท่ านมาทางใด ท่ านจะต้ อง
(FJ) F พกษ DG:DQ (FM) อสย DX:O (FK) อสย MK:Q; DL:K-O (FO) สดด DFX:O
(FQ) สดด FJX:D-J (FG) F พกษ DX:JJ, JO; โยบ MD:F (FX) อพย J:DF; D ซมอ F:JM
(JL) F พกษ DX:M (JD) อสย X:Q (JF) อสย G:Q
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กลับไปทางนั น ท่านจะไม่ เข้ ามา จะสิ นพระชนม์ และผู้ พยากรณ์
ในนครนี พระเยโฮวาห์ ตรัสดังนี อิ สยาห์ บุ ตรชายของอามอสเข้ า
แหละ
มาเฝ้ าพระองค์ และทู ลพระองค์
34 เพราะเราจะป้ องกั นนครนี ไว้ ว่ า "พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี ว่ า
เพื อให้ รอด เพื อเห็นแก่ เราเอง `จงจั ดการบ้ านการเมื องของเจ้ า
และเห็ น แก่ ดาวิ ด ผู้ รั บ ใช้ ของ ให้ เรี ยบร้ อย เจ้ าจะต้ องตาย
เรา'"
เจ้ าจะไม่ ฟ ื น'"
35 และอยู่ มา ในคื นนั นทู ต 2 แล้ วเฮเซคี ยาห์ ทรงหั นพระ
สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ ได้ ออก พั กตร์ เข้ าข้ างฝา และอธิ ษฐาน
ไป และได้ ประหารคนในค่ าย ต่ อพระเยโฮวาห์ ว่า
แห่ งคนอั ส ซี เ รี ยเสี ย หนึ งแสน 3"โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ข้ าพระ
แปดหมื นห้ าพันคน และเมื อคน องค์ ขอวิ งวอนต่ อพระองค์ ขอ
ลุกขึ นในเวลาเช้ ามืด ดูเถิด พวก ทรงระลึกว่ า ข้ าพระองค์ดาํ เนิน
เหล่ านั นเป็ นศพทังนั น
อยู่ ต่ อเบื องพระพั กตร์ พระองค์
เซนนาเคอริ บกลับบ้าน
ด้ วยความจริงและด้ วยใจทีเพียบ
พร้ อม และได้ กระทําสิ งที ประและถู กประหารชี วิต
36 แล้ วเซนนาเคอริ บ กษั ต ริ ย์ เสริ ฐในสายพระเนตรของพระ
แห่ งอั สซี เรี ยก็ได้ ยกไป และ องค์มาอย่ างไร" และเฮเซคียาห์
ทรงกันแสงอย่ างปวดร้ าว
กลับบ้ านและอยู่ ในนีนะเวห์
37 และอยู่ มา เมื อท่านนมัสการ 4 และอยู่ มาก่ อนที อิ ส ยาห์ จะ
ในนิเวศของพระนิ สโรกพระของ ออกไปถึ งลาน พระวจนะของ
ท่าน อัดรัมเมเลคและชาเรเซอร์ พระเยโฮวาห์ มาถึงท่านว่ า
โอรสของท่ านประหารท่ านเสี ย 5"จงกลั บไปบอกเฮเซคี ยาห์ เจ้ า
ด้ วยดาบ และหนี ไปยั งแผ่ นดิ น นายแห่ งประชาชนของเราว่ า
อาร์มีเนีย และเอสารฮัดโดนโอ- พระเยโฮวาห์ พระเจ้ า ของดาวิ ด
รสของท่ านขึ นครอบครองแทน บรรพบุ รุ ษของเจ้ า ตรั สดั งนี ว่ า
`เราได้ ยิ น คํา อธิ ษ ฐานของเจ้ า
ท่าน
แล้ ว
เราได้ เห็นนํา ตาของ
เฮเซคียาห์ทรงประชวร
เจ้ าแล้ ว ดูเถิ ด เราจะรั กษาเจ้ า
แล้วหายเป็ นปกติ
ในวั นที สามเจ้ าจะขึ นไปยั งพระ
(F พศด JF:FM)
ในวั นเหล่ านั นเฮเซคี - นิเวศของพระเยโฮวาห์
ยาห์ ทรงประชวรใกล้ 6และเราจะเพิ มชี วิตของเจ้ าอี ก

20

(JM) D พกษ DD:DF; F พกษ FL:O (JK) อพย DF:FX; อสย JQ:JO (JO) ปฐก DL:DD
(JQ) F พกษ DQ:JD; DX:Q (D) F พกษ DG:DJ; F พศด JF:FM; อสย JG:D-FF
(J) F พกษ DG:J-O (K) D ซมอ X:DO; DL:D; F พกษ DX:FL (O) F พกษ DX:JM
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F พงศ์กษัตริย์ FL
สิบห้ าปี เราจะช่ วยเจ้ าและเมือง
เฮเซคียาห์สําแดงคลังทรัพย์
นี พ้ นจากมื อ ของกษั ต ริ ย์ แห่ ง
ทั!งหมดของพระองค์ให้
อั สซี เรี ย และจะป้ องกันเมื องนี
คนจากบาบิโลนเห็ น
ไว้ เพื อเห็ นแก่ เราเอง และ
(F พศด JF:FQ-JD)
เพื อเห็ น แก่ ด าวิ ด ผู้ รั บใช้ ของ 12 คราวนั น เบโรดั คบาลาดั น
เรา'"
โอรสของบาลาดั นกษั ตริ ย์ แห่ ง
7และอิ สยาห์ บอกว่ า "เอาขนม บาบิ โลนทรงส่ งราชสารและ
มะเดื อมาอั นหนึ ง" เขาก็เอามา เครื องบรรณาการมายั งเฮเซคี วางไว้ บนพระยอดนั น พระองค์ ยาห์ เพราะพระองค์ ทรงได้ ยิ น
จึงทรงหายเป็ นปกติ
ว่ า เฮเซคียาห์ ทรงประชวร
8และเฮเซคียาห์ ตรั สกั บอิ สยาห์ 13 และเฮเซคี ยาห์ ได้ ทรงต้ อน
ว่ า "อะไรจะเป็ นหมายสําคั ญว่ า รั บเขา และพระองค์ ทรงพาเขา
พระเยโฮวาห์ จะทรงรั กษาข้ าพ- ชมคลั ง ทรั พย์ ท ั งหมดของพระ
เจ้ า และว่ าข้ าพเจ้ าจะได้ ข ึ นไป องค์ ให้ ชมเงิ น ทองคํา และ
ยังพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ ใน เครื องเทศ และนํา มันประเสริฐ
วันทีสาม"
และคลั ง พระแสงของพระองค์
9และอิ สยาห์ ทู ลว่ า "ต่ อไปนี ทุ ก อย่ า งซึ งมี ใ นท้ องพระคลั ง
เป็ นหมายสํา คั ญสํา หรั บพระ ไม่ มี สิ งใดที ในพระราชวั ง หรื อ
องค์จากพระเยโฮวาห์ ทีพระเย- ในราชอาณาจักรของพระองค์ท ัง
โฮวาห์ จะทรงกระทํา ตามที พระ สิ นซึ งเฮเซคี ยาห์ มิ ได้ สาํ แดงแก่
องค์ทรงตรัสไว้ คือว่ า จะให้ เงา เขา
คืบหน้ าไปสิบขั น หรือย้ อนกลับ 14 แล้ วอิ สยาห์ ผ้ ู พยากรณ์ก ็เข้ า
มาสิบขั น"
เฝ้ ากษั ตริ ย์เฮเซคี ยาห์ และทู ล
10 เฮเซคียาห์ ตรัสตอบว่ า "เป็ น พระองค์ว่า "คนเหล่ านี ทูลอะไร
การง่ า ยที เงาจะยาวออกไปอี ก บ้ าง และเขามาเฝ้ าพระองค์ แต่
สิบขั น แต่ ให้ เงาย้ อนกลับมาสิบ ไหน" และเฮเซคี ยาห์ ตรั สว่ า
ขั นต่ างหาก"
"เขาได้ มาจากเมืองไกล จากบา11 และอิสยาห์ ผ้ ู พยากรณ์ก ็ร้ อง บิโลน"
ทู ลต่ อพระเยโฮวาห์ และพระ 15 ท่ านทู ลว่ า "เขาเห็นอะไรใน
องค์ ท รงนํา เงาย้ อนกลั บมาสิ บ พระราชวั งของพระองค์ บ้ าง"
ขั น ซึ งเงานั นได้ เลยไปในนาฬิ- และเฮเซคียาห์ ตรัสตอบว่ า "เขา
กาแดดของอาหั ส
เห็นทุ กอย่ างในวั งของเรา ไม่ มี
(Q) อสย JG:FD (G) วนฉ O:DQ; อสย Q:DD, DM; JG:FF (X) กดว FJ:DX; อสย FJ:Q-G
(DD) ยชว DL:DF-DM; อสย JG:G-X (DF) F พกษ G:G-X
(DJ) F พกษ DO:X (DK) F พกษ FL:DJ
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F พงศ์กษัตริย์ FL, FD
หน้ า 836
สิ งใดในพระคลังของเราซึ งเรามิ แห่ งกษัตริย์ประเทศยูดาห์ หรือ
ได้ สาํ แดงแก่ เขา"
21 และเฮเซคี ยาห์ ทรงล่ วงหลั บ
16 แล้ วอิ สยาห์ ทู ลเฮเซคี ยาห์ ว่า ไปอยู่ กั บบรรพบุ รุ ษของพระ
"ขอทรงฟั งพระวจนะของพระ องค์ และมนัสเสห์ โอรสของพระ
เยโฮวาห์
องค์ ขึ นครอบครองแทนพระ
17 ดู เถิ ด วั นเวลากํา ลั งย่ าง องค์
เข้ ามาเมื อสรรพสิ งทั งสิ นในวั ง
มนัสเสห์ได้ครอบครอง
ของเจ้ า และสิ งซึ งบรรพบุ รุ ษ
เหนือยู ดาห์
ของเจ้ าได้ สะสมจนถึ ง ทุ กวั น นี
(F พศด JJ:D-X)
จะต้ องถู กเอาไปยังบาบิโลน ไม่
มนั ส เสห์ มี พระชนมายุ
มี สิ งใดเหลื อเลย พระเยโฮวาห์
สิ บสองพรรษาเมื อพระ
ตรัสดังนี แหละ
องค์ เริ มครอบครอง และพระ
18 และลู กบางคนซึ งถื อกํา เนิ ด องค์ทรงครอบครองในกรุงเยรู จากเจ้ า ผู้ ซึ งเกิ ดมาแก่ เจ้ า จะ ซาเล็มห้ าสิ บห้ าปี พระมารดา
ถู กนําเอาไป และเขาจะเป็ นขันที ของพระองค์ มี พระนามว่ าเฮฟในวังของกษัตริย์แห่ งบาบิโลน"
ซีบาห์
19 แล้ วเฮเซคี ยาห์ ต รั สกั บอิ ส- 2และพระองค์ ท รงกระทํา สิ งที
ยาห์ ว่ า "พระวจนะของพระเย- ชั วร้ ายในสายพระเนตรของพระ
โฮวาห์ ซึ ง ท่ านกล่ า วนั นก็ดี อยู่ " เยโฮวาห์ ตามการกระทําอั นน่ า
เพราะพระองค์ ดาํ ริ ว่า "ก็ดี แล้ ว สะอิ ด สะเอี ย นของประชาชาติ
มิใช่ หรื อ ในเมื อมี ความอยู่ เย็น ซึ งพระเยโฮวาห์ ทรงขั บไล่ อ อก
เป็ นสุ ขและความจริ งในวั นเวลา ไปให้ พ้ นหน้ าประชาชนอิ สราของเรา"
เอล
เฮเซคียาห์
3เพราะพระองค์ ท รงสร้ างปู ชสิ! นพระชนม์
นี ยสถานสู ง ซึ งเฮเซคี ยาห์ พระ
ราชบิดาของพระองค์ ทรงทําลาย
(F พศด JF:JF-JJ)
20 ส่ วนพระราชกิ จนอกนั นของ เสี ยนั นขึ นใหม่ และพระองค์
เฮเซคียาห์ และยุทธพลังทั งสิ น ทรงสร้ างแท่ น บู ช าสํา หรั บพระ
ของพระองค์ และที พระองค์ บาอัล และทรงสร้ างเสารูปเคารพ ดังทีอาหั บกษัตริย์แห่ งอิสทรงสร้ างสระและรางระบายนํา
นํานํา เข้ ามาในกรุงอย่ างไร มิได้ ราเอลทรงกระทํา
และทรง
บั นทึ กไว้ ในหนั ง สื อ พงศาวดาร นมั ส การบริ วารทั งสิ นของฟ้ า

21

(DQ) F พกษ FM:DJ; FK:DJ-DK; F พศด JO:DL (DG) F พกษ FM:DF; F พศด JJ:DD
(DX) D ซมอ J:DG; โยบ D:FD; สดด JX:X (FL) F พกษ DG:DQ; F พศด JF:J
(FD) F พกษ DO:FL (D) F พศด JJ:D-X (F) F พกษ DO:J (J) พบญ M:DX; DQ:F-K
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หน้ า 837
F พงศ์กษัตริย์ FD
สวรรค์ และปรนนิ บัติพระเหล่ า บุ รุ ษของเขาอี ก ถ้ าเขาเพี ยง
นั น
แต่ ร ะมั ด ระวั ง ที จะกระทํา ตาม
4และพระองค์ทรงสร้ างแท่นบู - ทุ กอย่ างซึ งเราได้ บั ญชาเขา
ชาในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และตามราชบั ญญั ติ ท ั งสิ นซึ ง
ซึ งพระเยโฮวาห์ ได้ ตรั สว่ า "เรา โมเสสผู้ รับใช้ ของเราบัญชาเขา"
จะบรรจุ นามของเราไว้ ในเยรู - 9แต่ เขามิ ได้ ฟัง และมนั สเสห์
ซาเล็ม"
ได้ ชั กจู งเขาให้ กระทําชั วมากยิ ง
5และพระองค์ ได้ สร้ างแท่ นบู ชา ไปกว่ าบรรดาประชาชาติ ซึ ง
สํา หรั บบรรดาบริ วารแห่ งฟ้ า พระเยโฮวาห์ ทรงทํา ลายเสี ยต่ อ
สวรรค์ ใ นลานทั งสองของพระ หน้ าประชาชนอิ สราเอลได้ เคย
นิเวศแห่ งพระเยโฮวาห์
กระทําแล้ วเสียอีก
6และพระองค์ได้ ทรงถวายโอรส
พระเจ้าทรงเตื อน
ของพระองค์ ให้ ลุ ยไฟ ถื อฤกษ์
เรื/ องความชัว/ ร้าย
ยาม การใช้ เวทมนตร์ ทรงเจ้ า
ของมนัสเสห์
เข้ าผี และพ่ อมดหมอผี พระ 10 และพระเยโฮวาห์ ตรั ส โดย
องค์ทรงกระทําความชั วร้ ายเป็ น เหล่ าผู้ พยากรณ์ผ้ ู รับใช้ ของพระ
อั นมากในสายพระเนตรของ องค์ว่า
พระเยโฮวาห์ ซึ งเป็ นการยั วยุให้ 11 "เพราะมนัสเสห์ กษัตริย์แห่ ง
พระองค์ทรงกริ วโกรธ
ยู ดาห์ ได้ กระทําการอั นน่ าสะอิ ด
7ส่ วนรู ปเคารพสลั กจากเสารู ป สะเอียนเหล่ านี และได้ ประพฤติ
เคารพที พระองค์ ทรงสร้ าง ชั วร้ ายยิ งกว่ าสิ งทั งปวงที คน
นั น พระองค์ ทรงตั งไว้ ในพระ อาโมไรต์ ได้ กระทํา ผู้ ซึ งอยู่ มา
นิ เวศคื อพระนิ เวศที พระเยโฮ- ก่ อนพระองค์ และได้ ทรงกระทํา
วาห์ ตรั สกั บดาวิ ดและซาโลมอน ให้ ยู ด าห์ ทาํ บาปด้ วยรู ปเคารพ
โอรสของพระองค์ว่า "ในนิเวศนี ทังหลายของพระองค์อีกด้ วย
และในเยรูซาเล็ม ซึ งเราได้ เลือก 12 เพราะฉะนั นพระเยโฮวาห์
ออกจากตระกู ลทั งสิ นของอิ ส- พระเจ้ าแห่ ง อิ สราเอลตรั สดั งนี
ราเอล เราจะบรรจุ นามของเรา ว่ า `ดูเถิ ด เรากําลังนําเหตุร้าย
ไว้ เป็ นนิตย์
มาถึงเยรูซาเล็มและยูดาห์ อย่ าง
8 เราจะไม่ เ ป็ นเหตุ ใ ห้ เท้ าของ ทีผ้ ู ใดซึ งได้ ยินแล้ วหู ท ังสองของ
อิ สราเอลพเนจรออกไปจาก เขาจะซ่ าไป
แผ่ นดิ น ซึ งเราได้ ให้ กั บบรรพ- 13 และเราจะเอาเชื อ กอย่ า งที
(M) F ซมอ Q:DJ; D พกษ G:FX; X:J (K) D พกษ O:JO; Q:DF (O) ลนต DG:FD; DX:FX
(7) 2 ซมอ Q:DJ (G) F ซมอ Q:DL (X) สภษ FX:DF (DL) F พกษ DQ:DJ
(DD) ปฐก DK:DO; D พกษ FD:FO (DF) D ซมอ J:DD; ยรม DX:J (DJ) F พกษ FF:DO
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F พงศ์กษัตริย์ FD
หน้ า 838
วัดกรุ งสะมาเรียขึงเหนือกรุ งเย- ไว้ ในหนั งสื อพงศาวดารแห่ ง
รูซาเล็ม และใช้ ลูกดิ งอย่ างทีวัด กษัตริย์ประเทศยูดาห์ หรือ
ราชวงศ์ อาหั บ และเราจะล้ าง 18 และมนั ส เสห์ ทรงล่ วงหลั บ
เยรูซาเล็มอย่ างเขาล้ างชาม ล้ าง ไปอยู่ กั บบรรพบุ รุ ษของพระ
และพลิกควํา
องค์ และเขาฝั งไว้ ในพระอุ ท14 และเราจะทอดทิ งมรดกส่ วน ยานริ ม พระราชวั งของพระองค์
ที เหลื อของเรา และมอบเขาไว้ ในสวนของอุ สซา และอาโมน
ในมื อศั ตรู ของเขา และเขาทั ง โอรสของพระองค์ ไ ด้ ขึ นครอบ
หลายจะเป็ นเหยื อ และเป็ นของ ครองแทนพระองค์
ริบของศัตรูท ังสิ นของเขา
อาโมนได้ครอบครอง
15 เพราะเขาได้ กระทํา สิ งที ชั ว
เหนือยู ดาห์
ร้ ายในสายตาของเรา และได้
(F พศด JJ:FL-FJ)
ยั วยุ ให้ เราโกรธ ตั งแต่ วั นที 19 อาโมนมี พระชนมายุ ยี สิ บ
บรรพบุ รุ ษของเขาออกจากอี - สองพรรษาเมื อพระองค์ เริ ม
ยิปต์ กระทังถึงทุ กวันนี '"
ครอบครอง และพระองค์ ทรง
มนัสเสห์
ครอบครองในกรุ ง เยรู ซ าเล็ ม
ผู ก้ ระทําให้โลหิ ตตก
สองปี พระมารดาของพระองค์มี
สิ! นพระชนม์
พระนามว่ าเมชุ ลเลเมทบุ ตรสาว
ของฮารูสชาวโยทบาห์
(F พศด JJ:DG-FL)
16 ยิ งกว่ า นั นมนั ส เสห์ ได้ ทรง 20 และพระองค์ทรงกระทําสิ งที
กระทําให้ โลหิ ตที ไร้ ความผิ ดตก ชั วร้ ายในสายพระเนตรของพระ
เป็ นอั นมาก จนเต็มเยรู ซาเล็ม เยโฮวาห์ อย่ างมนั สเสห์ บิ ดา
จากปลายข้ างหนึ งถึ งปลายอี ก ของพระองค์ได้ ทรงกระทํา
ข้ างหนึ ง นอกเหนื อจากบาปที 21 พระองค์ ท รงดํา เนิ น ในทาง
ทั งสิ นซึ ง บิ ดาของพระองค์ ทรง
พระองค์ ทรงกระทําให้ ยู ดาห์ ทาํ
ด้ วย โดยประพฤติ สิ งที ชั วร้ าย ดําเนิน และปรนนิ บัติรูปเคารพ
ในสายพระเนตรของพระเยโฮ- ซึ งบิ ดาของพระองค์ ทรงปรนนิ บัติ และนมัสการรูปเหล่ านั น
วาห์
17 ส่ วนพระราชกิ จนอกนั นของ 22 พระองค์ทรงทอดทิงพระเยมนั สเสห์ และบรรดาสิ งซึ งพระ โฮวาห์ พระเจ้ าแห่ งบรรพบุ รุ ษ
องค์ทรงกระทํา และบาปซึ งพระ ของพระองค์ และมิ ได้ ทรงดําองค์ ทรงกระทํา มิ ได้ บั นทึ ก เนินในมรรคาของพระเยโฮวาห์
(DM) ยรม O:X (DO) F พกษ FM:M (DQ) F พศด JJ:DD-DX-FL
(DG) F พศด JJ:FL (DX) F พศด JJ:FD-FJ
(FL) F พกษ FD:F-O (FF) วนฉ F:DF-DJ; D พกษ DD:JJ
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หน้ า 839
F พงศ์กษัตริย์ FD, FF
อาโมนสิ! นพระชนม์
บุ ตรสาวของอาดายาห์ ชาวโบสคาท
โยสิยาห์ได้ครอบครอง
2และพระองค์ ได้ ทรงกระทําสิ ง
แทนพระองค์
ที ถู ก ต้ องในสายพระเนตรของ
(F พศด JJ:FM-FK)
23 และข้ าราชการของอาโมนได้ พระเยโฮวาห์ และทรงดําเนินใน
ร่ วมกั นคิ ดกบฏต่ อพระองค์ มรรคาทั งสิ นของดาวิ ดบรรพและประหารกษั ตริ ย์ ในพระ บุรุ ษของพระองค์ และมิได้ ทรง
หั นไปทางขวามือหรือซ้ ายมือ
ราชวังของพระองค์เสีย
การซ่ อมแซมพระวิหาร
24 แต่ ประชาชนแห่ งแผ่ นดิ นได้
(F พศด JM:G-DJ)
ประหารทุ กคนทีร่วมกันคิ ดกบฏ
ต่ อกษั ตริ ย์ อาโมน และประชา 3และอยู่ มาในปี ที สิ บแปดแห่ ง
ชนแห่ งแผ่ น ดิ น ได้ ตั งโยสิ ยาห์ รัชกาลกษัตริย์โยสิยาห์ กษัตริย์
โอ รส ขอ ง พระ อ ง ค์ ให้ เป็ น ทรงใช้ ชาฟานบุ ตรชายอาซาลิ ยาห์ บุตรชายเมชุ ลลามราชเลขา
กษัตริย์แทนพระองค์
25 ส่ วนพระราชกิ จนอกนั นของ ไปยังพระนิเวศของพระเยโฮวาห์
อาโมนซึ งพระองค์ทรงกระทํา มิ รับสั งว่ า
ได้ บั นทึ กไว้ ใ นหนั งสื อพงศาว- 4"จงขึ นไปหาฮิ ลคี ยาห์ มหาปุ ดารแห่ งกษั ต ริ ย์ ประเทศยู ดาห์ โรหิ ต เพื อให้ ท่านรวมเงินซึ งเขา
นํา เข้ ามาในพระนิ เ วศของพระ
หรือ
26 และเขาฝั งไว้ ในอุ โมงค์ ของ เยโฮวาห์ ซึ งผู้ รั กษาธรณีประตู
พระองค์ ในสวนของอุ สซา และ ได้ เก็บจากประชาชน
โยสิ ยาห์ โอรสของพระองค์ ไ ด้ 5 และให้ มอบไว้ ในมื อ ของคน
งานผู้ ดูแลพระนิเวศของพระเยครอบครองแทนพระองค์
โฮวาห์ และให้ เขาจ่ ายแก่ คนงาน
โยสิยาห์ได้ครอบครอง
ผู้ ทีอยู่ ณ พระนิเวศของพระเยเหนือยู ดาห์
โฮวาห์
ที ทาํ การซ่ อมแซมพระ
(F พศด JM:D)
โยสิ ยาห์ มี พระชนมายุ นิเวศอยู่
แปดพรรษาเมื อเริ ม 6คื อให้ แก่ ช่ างไม้ และแก่ ช่ าง
ครอบครอง และพระองค์ ทรง ก่ อสร้ าง และแก่ ช่างปูน ทังสําครอบครองในกรุ ง เยรู ซ าเล็ ม หรั บซื อตั วไม้ และหิ นสกั ด เพื อ
สามสิ บเอ็ดปี พระมารดาของ ซ่ อมแซมพระนิเวศ"
พระองค์ มี พระนามว่ า เยดีดาห์ 7แต่ ไม่ ได้ ขอบั ญชี จากเขาเรื อง

22

(FJ) F พกษ DF:FL; DM:DX; D พศด J:DM; F พศด JJ:FM-FK (FM) F พกษ DM:K
(D) ยชว DK:JX; D พกษ DJ:F; F พศด JM:D (F) ยชว D:Q; พบญ K:JF
(J) F พศด JM:G (M) F พกษ DF:M, X-DL (K) F พกษ DF:DD-DM (Q) F พกษ DF:DK
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F พงศ์กษัตริย์ FF
หน้ า 840
เงิ นที จ่ ายใส่ มื อของเขา เพราะ และอาสายาห์
ผู้ รั บใช้ ของ
เขากระทําด้ วยความสัตย์ซื อ
กษัตริย์ รับสั งว่ า
พวกเขาได้พบ
13 "จงไปทู ลถามพระเยโฮวาห์
ให้ เรา ให้ ประชาชนและให้ ยู พระราชบัญญัติ
ดาห์ ท ั งหมดเกี ยวกั บถ้ อยคํา ใน
ของโมเสส
หนังสือนี ทีได้ พบ เพราะว่ า พระ
(F พศด JM:DM-DK)
8และฮิ ล คี ยาห์ ม หาปุ โรหิ ตพู ด พิ โรธของพระเยโฮวาห์ ซึ งพลุ่ ง
กับชาฟานราชเลขาว่ า "ข้ าพเจ้ า ขึ นต่ อเราทังหลายนั นใหญ่ หลวง
ได้ พบหนั ง สื อ พระราชบั ญญั ติ นั ก เพราะว่ าบรรพบุ รุ ษของเรา
ในพระนิ เ วศของพระเยโฮวาห์ " มิได้ เชื อฟั งถ้ อยคําของหนังสือนี
และฮิลคียาห์ ได้ มอบหนังสือนั น กระทําทุ กสิ งซึ งเขี ยนไว้ เกี ยวกั บ
เราทังหลาย"
ให้ ชาฟานและท่านก็อ่าน
9และชาฟานราชเลขาได้ เข้ าเฝ้ า 14 ฮิ ลคี ยาห์ ปุโรหิ ต และอาหิ กษั ตริ ย์ และทู ลรายงานต่ อ คัม และอัคโบร์ และชาฟานและ
กษั ตริย์อี กว่ า "ผู้ รับใช้ ของพระ อาสายาห์ ได้ ไปหาฮุลดาห์ หญิง
องค์ ได้ เทเงิ นที พบในพระนิ เวศ ผู้ พยากรณ์ ภรรยาของชั ลลู ม
ออก และได้ มอบไว้ ในมื อของ บุ ตรชายของทิ ก วาห์ บุ ตรชาย
คนงานผู้ ดูแลพระนิเวศของพระ ฮารฮั สผู้ ดู แลตู้ เสื อ (เวลานั น
นางอยู่ ในเยรู ซาเล็มแขวงสอง)
เยโฮวาห์ "
10 แล้ วชาฟานราชเลขาได้ ทู ล และเขาทั งหลายได้ สนทนากั บ
กษั ตริย์ว่า "ฮิลคี ยาห์ ปุโรหิ ตได้ นาง
คําพยากรณ์
มอบหนั งสื อแก่ ข้าพระองค์ ม้ วน
ของนางฮุลดาห์
หนึ ง" และชาฟานก็อ่ านถวาย
(F พศด JM:FF-FG)
กษัตริย์
11 และอยู่ มาเมื อกษั ตริ ย์ ได้ ฟัง 15 และนางตอบพวกเขาว่ า
ถ้ อยคําของหนั งสื อแห่ งพระราช "พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าแห่ งอิ สบั ญญั ติ พระองค์ ทรงฉี กฉลอง ราเอลตรั สดั งนี ว่ า `จงบอกชาย
คนทีใช้ พวกเจ้ ามาหาเรานั นว่ า
พระองค์
12 และกษั ตริ ย์ทรงบั ญชาฮิลคี - 16 "พระเยโฮวาห์ ตรัสดังนี ว่า ดู
ยาห์ ปุ โรหิ ต และอาหิ คั มบุ ตร เถิ ด เราจะนําเหตุ ร้ ายมาเหนื อ
ชายชาฟาน และอัคโบร์บุตรชาย สถานทีน ี และเหนือชาวเมืองนี
มี คายาห์ และชาฟานราชเลขา ตามบรรดาถ้ อยคําในหนังสือซึ ง
(G) พบญ JD:FM-FO; F พศด JM:DM (DF) F พกษ FK:FF; F พศด JM:FL; ยรม FO:FM
(DJ) พบญ FX:FJ-FG; JD:DQ-DG (DM) F พศด JM:FF
(DO) พบญ FX:FQ; ดนล X:DD-DM
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หน้ า 841
กษัตริย์แห่ งยูดาห์ ได้ อ่านนั น
17 เพราะเขาทังหลายได้ ทอดทิง
เรา และได้ เผาเครื องหอมถวาย
พระอื น เพื อเขาจะได้ กระทําให้
เราโกรธด้ วยผลงานทั งสิ นแห่ ง
มื อของเขา เพราะฉะนั นความ
พิ โรธของเราจึ ง จะพลุ่ งขึ นต่ อ
สถานทีน ี และจะดับเสียไม่ ได้ "
18 แต่ ฝ่ ายกษั ตริ ย์ แห่ งยู ดาห์ ผ้ ู
ได้ ส่ ง เจ้ ามาถามพระเยโฮวาห์
นั น เจ้ าจงไปบอกเขาว่ า "พระ
เยโฮวาห์ พระเจ้ าแห่ ง อิ ส ราเอล
ตรั สดั งนี ว่ า เกี ยวกั บเรื องถ้ อย
คําทีเจ้ าได้ ยิน
19 เพราะจิ ตใจของเจ้ าอ่ อนโยน
และเจ้ าได้ ถ่ อมตั วลงต่ อพระ
พั กตร์ พระเยโฮวาห์ เมื อเจ้ า
ได้ ยินเรากล่ าวต่ อต้ านสถานที น ี
และต่ อต้ านชาวเมื องนี ว่ าเขาจะ
ต้ องกลายเป็ นที รกร้ างและที ถู ก
สาป และเจ้ าได้ ฉีกเสื อและร้ อง
ไห้ ต่ อหน้ าเรา เราก็ได้ ยิ นเจ้ า
แล้ วด้ วย พระเยโฮวาห์ ตรัสดังนี
แหละ
20 เพราะฉะนั น ดู เถิ ด เราจะ
รวบเจ้ าไปไว้ กั บบรรพบุ รุ ษของ
เจ้ า และเจ้ าจะถู กรวบไปยั งอุ โมงค์ ของเจ้ าอย่ างสั นติ และ
ตาของเจ้ าจะไม่ เห็ นเหตุ ร้ ายทั ง
สิ นซึ งเราจะนํา มาเหนื อ ที นี "'"
และเขาทั งหลายก็ได้ นาํ ถ้ อยคํา
เหล่ านั นมาทู ลกษัตริย์อีก

F พงศ์กษัตริย์ FF, FJ
การอ่ านพระราชบัญญัติ
ให้ประชาชนฟั ง
(F พศด JM:FX-JL)
แล้ วกษั ตริ ย์ทรงใช้ และ
บรรดาผู้ ใหญ่ ของยูดาห์
และเยรู ซ าเล็ ม ได้ มาชุ มนุ ม กั บ
พระองค์
2และกษัตริย์เสด็จขึ นไปยั งพระ
นิ เวศของพระเยโฮวาห์ และคน
ยูดาห์ ท ังสิ น และบรรดาชาวกรุง
เยรู ซาเล็ ม พร้ อมกั บ พระองค์
และปุ โรหิ ต และผู้ พยากรณ์
และประชาชนทั งปวงทังเล็กและ
ใหญ่ และพระองค์ ทรงอ่ าน
ถ้ อยคําทั งหมดในหนังสือพั นธสั ญญา ซึ งได้ พบในพระนิ เวศ
ของพระเยโฮวาห์ ให้ เขาฟั ง
3และกษัตริย์ทรงประทับยืนข้ าง
เสา และทรงกระทําพั นธสั ญญา
ต่ อ พระพั ก ตร์ พระเยโฮวาห์ ว่ า
จะดําเนินตามพระเยโฮวาห์ และ
รั กษาพระบั ญญั ติ พระโอวาท
และกฎเกณฑ์ ของพระองค์ ด้ วย
สุ ด พระจิ ต สุ ด พระทั ย ของพระ
องค์ จะปฏิ บัติ ตามถ้ อยคํา ของ
พั นธสั ญญานี ซึ งเขี ยนไว้ ใน
หนังสือนี และประชาชนทังปวง
ก็เข้ าส่ วนในพันธสัญญานั น
โยสิยาห์นาํ คนอิ สราเอล
ในการปฏิ รูปใหม่
(F พศด JM:JJ)
4และกษั ต ริ ย์ ทรงบั ญชาฮิ ลคี -

23

(DQ) พบญ FX:FK-FQ (DG) F พศด JM:FO (DX) อพย DL:J; ลนต FO:JD-JF
(FL) สดด JQ:JQ; อสย KQ:D-F (D) D ซมอ DX:DD; F พศด JM:FX-JL
(F) พบญ JD:DL-DJ; F พกษ FF:G (J) F พกษ DD:DM, DQ (M) F พกษ FD:J-Q; FK:DG
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F พงศ์กษัตริย์ FJ
หน้ า 842
ยาห์ มหาปุโรหิ ต และพวกปุโร- 8และพระองค์ทรงให้ ปุโรหิ ตทั ง
หิ ตรอง และผู้ รั กษาธรณีประตู หมดออกจากหั วเมืองยูดาห์ และ
ให้ นํา เครื องใช้ ทั งสิ นที ทํา ขึ น ทรงกระทําให้ ปูชนียสถานสูงเสีย
สํา หรั บพระบาอั ล สํา หรั บเสา ความศั ก ดิZ สิ ท ธิZ คื อ ที ที ปุ โรหิ ต
รู ปเคารพ และสําหรั บบรรดา ได้ เผาเครื องหอม ตั งแต่ เมื อง
บริ วารของฟ้ าสวรรค์ออกมาจาก เกบาถึ งเบเออร์ เชบา และพระ
พระวิหารของพระเยโฮวาห์ พระ องค์ ท รงทํา ลายปู ช นี ยสถานสู ง
องค์ ทรงเผาเสี ยที ภายนอกกรุ ง ของประตู เมื อง ซึ งอยู่ ตรงทาง
เยรู ซาเล็ ม ในทุ่ ง นาแห่ ง ขิ ดโรน เข้ าประตู โยชู วาผู้ ว่ าราชการ
และขนมู ลเถ้ าของมันไปยั งเบธ- เมื อง ซึ งอยู่ ทางซ้ ายมือที ประตู
เอล
เมือง
5และพระองค์ทรงกําจัดปฏิมา- 9ถึ งอย่ างไรก็ดี ปุโรหิ ตแห่ งปู ชกรปุ โรหิ ต ผู้ ซึ งบรรดากษั ตริ ย์ นี ยสถานสู ง มิ ไ ด้ ขึ นไปยั ง แท่ น
แห่ งยู ดาห์ ได้ สถาปนา ให้ เผา บูชาแห่ งพระเยโฮวาห์ ในกรุงเยเครื องหอมในปู ชนี ยสถานสู งที รู ซาเล็ม แต่ เขาทั งหลายกิ น
หั วเมื องแห่ งยู ดาห์ และรอบๆ ขนมปั ง ไร้ เชื อท่ ามกลางพวกพี
กรุ งเยรู ซาเล็ม ทั งคนเหล่ านั น น้ องของเขาเอง
ทีเผาเครื องหอมถวายพระบาอัล 10 และทรงกระทําให้ โทเฟทเสีย
ถวายดวงอาทิตย์ ดวงจั นทร์ ความศั กดิZ สิ ทธิZ คื อที ที หุ บเขา
และหมู่ ดาวประจําราศี และบริ- บุ ตรแห่ งฮิ นโนม เพื อจะไม่ มี ผ้ ู
วารทังสิ นของฟ้ าสวรรค์
ใดถวายบุ ตรชายหญิ งของตนให้
6 และพระองค์ ทรงนํา เสารู ป ลุยไฟต่ อพระโมเลค
เคารพออกมาจากพระนิเวศของ 11 และพระองค์ ทรงกําจั ดม้ าซึ ง
พระเยโฮวาห์ ภายนอกเยรู ซา- บรรดากษั ตริ ย์ แห่ งยู ดาห์ ได้
เล็มถึ งลํา ธารขิ ดโรน และเผา ถวายแก่ ดวงอาทิตย์ ที ตรงทาง
เสียทีลาํ ธารขิดโรน และทรงทุ บ เข้ าพระนิ เ วศของพระเยโฮวาห์
ให้ เป็ นผงคลี และเหวี ยงผงคลี ข้ างห้ องนาธั นเมเลคข้ าราชสํา นั นลงบนหลุมศพของคนสามัญ
นั ก ซึ งอยู่ ในบริ เวณ และพระ
7และพระองค์ ท รงทํา ลายเรื อน องค์ ท รงเผารถรบของดวงอากะเทย ซึ งอยู่ ข้างพระนิ เวศของ ทิตย์เสียด้ วยไฟ
พระเยโฮวาห์ เสีย เป็ นทีทีผ้ ู หญิง 12 และแท่ นบนหลั งคาห้ องชั น
ทอม่ านสําหรับเสารูปเคารพ
บนของอาหั ส ซึ งบรรดากษัตริย์
(K) F พกษ FD:J (O) อพย JF:FL; F พกษ FD:Q (Q) อพย JK:FK-FO; JG:G
(G) ยชว FD:DQ; D พกษ DK:FF (X) D ซมอ F:JO; อสค MM:DL (DL) ลนต 18:21
(DF) F พกษ FD:K; F พศด JJ:K; ยรม DX:DJ; ศฟย D:K
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ของยู ดาห์ ได้ สร้ างไว้ และแท่ น พั กตร์ พระองค์ ทอดพระเนตร
บู ช าซึ งมนั ส เสห์ ไ ด้ สร้ างไว้ ใน อุ โมงค์ ฝั งศพอยู่ บนภู เขา และ
ลานทั งสองของพระนิ เ วศแห่ ง พระองค์ ทรงใช้ ให้ ไปเอากระดู ก
พระเยโฮวาห์ กษั ตริย์ทรงดึงลง ออกมาเสียจากอุโมงค์ และเผา
มาให้ หั กเสี ยที นั น และทรง เสียบนแท่นบูชา และทรงกระทํา
เหวี ยงผงคลีของมั นลงไปในลํา- ให้ เสียความศักดิZ สิทธิZ ตามพระ
ธารขิดโรน
วจนะของพระเยโฮวาห์ ซึ งคน
13 และกษั ต ริ ย์ ท รงกระทํา ให้ แห่ งพระเจ้ าได้ ป่าวร้ องไว้ ผู้ ซึ ง
ปู ช นี ยสถานสู ง ซึ งอยู่ หน้ ากรุ ง ป่ าวร้ องถึงสิ งเหล่ านี
เยรู ซ าเล็ ม เสี ยความศั กดิZ สิ ทธิZ 17 แล้ วพระองค์ ตรั สว่ า "อนุ ซึ งอยู่ ทางมือขวาของภูเขาพินาศ สาวรี ย์ที เรามองเห็นข้ างโน้ นคื อ
ซึ งซาโลมอนกษั ตริ ย์แห่ งอิ สรา- อะไร" คนเมืองนั นก็ทูลพระองค์
เอลได้ สร้ างสํา หรั บพระอั ชโท- ว่ า "เป็ นอุ โมงค์ ฝั งศพของคน
เรทสิ งน่ าสะอิ ดสะเอี ยนของคน แห่ งพระเจ้ าผู้ มาจากยูดาห์ และ
ไซดอน และสําหรั บพระเคโมช ได้ ป่าวร้ องถึงสิ งเหล่ านี ซึ งพระ
สิ งน่ าสะอิ ดสะเอี ยนของคนโม- องค์ ได้ ทรงกระทําต่ อแท่นบูชาที
อั บ และสํา หรั บพระมิ ลโคมสิ ง เบธเอล"
น่ าสะอิดสะเอียนของชนอัมโมน
18 และพระองค์ตรัสว่ า "ให้ เขา
14 และพระองค์ ทรงทุ บเสา อยู่ ที นั นแหละ อย่ าให้ ผ้ ู ใดย้ าย
ศั กดิZ สิ ทธิZ เป็ นชิ นๆ และตั ด กระดู กของเขา" เขาทั งหลายจึง
เหล่ าเสารู ปเคารพลงเสี ย และ ทิ งกระดู ก ของเขาไว้ อย่ างนั น
เอากระดูกมนุ ษย์ถมทีน ั น
พร้ อมกับกระดู กของผู้ พยากรณ์
15 ยิ งกว่ านั นอี ก แท่ นบู ชาที ผู้ ออกมาจากสะมาเรีย
เบธเอล ปูชนียสถานสูงซึ งเยโร- 19 โยสิ ยาห์ ทรงกํา จั ด นิ เ วศทั ง
โบอัมบุ ตรชายเนบั ทได้ ต ั งไว้ ผู้ สิ นของปู ช นี ยสถานสู งที อยู่ ใน
ซึ งกระทํา ให้ อิ ส ราเอลทํา บาป หั วเมื องสะมาเรี ย ซึ งบรรดา
ด้ วย พระองค์ ทรงรื อแท่ นบู ชา กษั ต ริ ย์ แ ห่ งอิ ส ราเอลได้ ทรง
กั บปู ชนี ย สถานสู งนั นลงและ สร้ างไว้ กระทํา ให้ พระเยโฮวาห์
ทรงเผาปู ชนี ยสถานสู งนั น บด ทรงกริ ว พระองค์ทรงกระทําต่ อ
ให้ เป็ นผงคลี และพระองค์ ทรง ที เหล่ า นั นตามทุ ก อย่ า งที พระ
เผาเสารูปเคารพเสียด้ วย
องค์ทรงกระทําทีเบธเอล
16 และเมื อโยสิยาห์ ทรงหั นพระ 20 และพระองค์ ทรงประหาร
(DJ) D พกษ DD:K-Q (DM) อพย FJ:FM; พบญ Q:K-FK (DK) D พกษ DF:FG-JJ
(DO) D พกษ DJ:F (DQ) D พกษ DJ:D, JL-JD (DG) D พกษ DJ:DD, JD
(DX) F พศด JM:O-Q (FL) อพย FF:FL; D พกษ DJ:F; DG:ML
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ปุ โรหิ ตทั งปวงแห่ งปู ชนี ยสถาน 25 ก่ อนพระองค์ ห ามี ก ษั ต ริ ย์
สู งซึ งอยู่ ที นั น เสี ยบนแท่ นบู ชา องค์ใดเหมือนพระองค์ไม่ ผู้ ซึ ง
และเผากระดู กคนเสี ย บนนั น หั นหาพระเยโฮวาห์ ด้ วยสุ ดพระ
แล้ วพระองค์ ก ็ เ สด็ จ กลั บ กรุ ง จิ ตสุ ดพระทั ย และด้ วยสิ นสุ ด
เยรูซาเล็ม
พระกําลั ง ตามพระราชบั ญญั ติ
การถือเทศกาลปั สกา
ทั งสิ นของโมเสส
หรื อผู้ ที
เกิ ดมาที หลั งพระองค์ ก็ไม่ มี
(F พศด JK:D-DX)
21 และกษั ตริ ย์ทรงบั ญชาประ- ใครเหมือนพระองค์
ชาชนทั งปวงว่ า "จงถื อเทศกาล 26 ถึ งกระนั นพระเยโฮวาห์ มิ ได้
ปั สกาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ พระ ทรงหั นจากพระพิ โรธอั นแรง
เจ้ าของเจ้ า ดั งที เขี ยนไว้ ใน กล้ าและยิ งใหญ่ ของพระองค์
พระพิ โรธของพระองค์ ได้ พลุ่ ง
หนังสือพันธสัญญานี "
22 เพราะว่ าเทศกาลปั สกาอย่ าง ขึ นต่ อยู ดาห์ ด้ วยการกระทํา
นี มิ ได้ ถื อกั นมาตั งแต่ สมั ยผู้ วิ - ทั งสิ นของมนั สเสห์ อั นเป็ นเหตุ
นิ จฉั ยผู้ ที ครอบครองอิ สราเอล ให้ พระองค์ทรงพระพิโรธ
หรื อระหว่ างสมั ยบรรดากษั ตริ ย์ 27 และพระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า
แห่ งอิ ส ราเอลหรื อ กษั ตริ ย์ แห่ ง "เราจะให้ ยูดาห์ ออกเสียจากสาย
ตาของเราด้ วย ดั งทีเราได้ กระยูดาห์
23 แต่ ในปี ทีสิ บแปดแห่ งรั ชกาล ทําให้ อิสราเอลออกเสีย และเรา
กษั ต ริ ย์ โยสิ ยาห์ ได้ ถื อ เทศกาล จะเหวี ยงเมื องนี ซึ งเราได้ เลื อก
ปั สกานี ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ ใน ออกไปเสี ย คื อเยรู ซาเล็ม กั บ
นิเวศซึ งเราได้ บอกว่ า `นามของ
กรุงเยรูซาเล็ม
24 ยิ งกว่ านั นอี กโยสิ ยาห์ ได้ กาํ - เราจะอยู่ ทีนั น'"
กษัตริ ยโ์ ยสิยาห์สิ!นพระชนม์
จัดคนทรง และแม่ มด และเทราฟิ ม และรูปเคารพ และบรร(F พศด JK:FL-FQ)
ดาสิ งน่ า สะอิ ด สะเอี ยนซึ งเห็ น 28 ส่ วนพระราชกิ จนอกนั นของ
กั นอยู่ ในแผ่ นดิ นยู ด าห์ และใน โยสิ ยาห์ และบรรดาสิ งซึ งพระ
กรุ งเยรู ซาเล็ม เพื อพระองค์ จะ องค์ ทรงกระทํา มิ ได้ บั นทึ ก
ทรงสถาปนาถ้ อยคํา แห่ งพระ ไว้ ในหนั งสื อพงศาวดารแห่ ง
ราชบั ญญั ติ ซึ งเขี ยนอยู่ ในหนั ง- กษัตริย์ประเทศยูดาห์ หรือ
สื อที ฮิ ลคี ยาห์ ปุ โรหิ ตได้ พบใน 29 ในสมัยของพระองค์ ฟาโรห์
พระนิเวศของพระเยโฮวาห์
เนโคกษั ตริ ย์ของอี ยิปต์ เสด็จขึ น
(FD) อพย DF:J; ลนต FJ:K (FF) F พศด JK:DG-DX (FM) ลนต DX:JD; FL:FQ
(FK) F พกษ DG:K (FO) F พกษ FD:DD-DF (FQ) D พกษ G:FX; X:J; F พกษ DQ:DG
(FX) วนฉ K:DX; F พกษ DM:G; F พศด JK:FL; ยรม MO:F
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ไปยั ง กษั ต ริ ย์ แห่ งอั ส ซี เ รี ยถึ ง ฮามั ท เพื อมิ ให้ พระองค์ ครอบ
แม่ นาํ ยูเฟรติส กษัตริย์โยสิยาห์ ครองในเยรูซาเล็ม และกําหนด
เสด็จไปปะทะพระองค์ และเมื อ บรรณาการจากแผ่ นดิ นนั นเป็ น
ฟาโรห์ เนโคทรงเห็ นพระองค์ ก ็ เงิ นหนึ งร้ อยตะลั นต์ และทอง
ประหารพระองค์ เสี ยที เมื องเม- คําหนึ งตะลันต์
กิดโด
เยโฮยาคิมครอบครอง
30 ข้ าราชการของพระองค์ ก ็นาํ
เหนือยู ดาห์
พระศพใส่ รถรบไปจากเมืองเม(F พศด JO:M-K)
กิ ดโด และนํามายังกรุ งเยรู ซา- 34 และฟาโรห์ เนโคทรงตั งเอลีเล็ม และฝั งไว้ ในอุ โมงค์ ของ ยาคิ มโอรสโยสิ ยาห์ เป็ นกษั ตริ ย์
พระองค์ และประชาชนแห่ ง แทนโยสิยาห์ บิดาของท่ าน และ
แผ่ นดิ นนั นก็รั บเยโฮอาหาสโอ- เปลี ยนชื อของท่ านเป็ นเยโฮยารสโยสิ ยาห์ เจิ มท่ านไว้ และตั ง คิม แต่ ได้ พาเยโฮอาหาสไปเสีย
ท่านให้ เป็ นกษัตริย์แทนราชบิดา และท่ า นมาถึ ง อี ยิ ป ต์ และสิ น
ของท่าน
ชี วิตเสียทีนั น
ฟาโรห์ปลด
35 และเยโฮยาคิ มก็ ม อบเงิ น
กษัตริ ยเ์ ยโฮอาหาส
และทองคํา แก่ ฟาโรห์ แต่ พระ
ออกจากราชสมบัติ
องค์ ทรงเก็ บภาษี จ ากชาวแผ่ น
ดิ นเพื อมอบเงิ นตามบั ญชาของ
(F พศด JO:D-F)
31 เยโฮอาหาสมี พระชนมายุ ยี ฟาโรห์ พระองค์ ทรงเร่ งรั ดเอา
สิ บสามพรรษาเมื อพระองค์ ทรง เงิ น และทองคํา ของประชาชน
เริ มครอบครอง และพระองค์ แห่ งแผ่ นดินนั น จากทุ กคนตาม
ทรงครอบครองในกรุ ง เยรู ซา- การประเมิน เพื อมอบแก่ ฟาโรห์
เล็มสามเดื อน พระมารดาของ เนโค
พระองค์มี พระนามว่ า ฮามุ ทาล 36 เยโฮยาคิมมีพระชนมายุ ยี สิบ
ห้ าพรรษาเมื อพระองค์ ทรงเริ ม
บุตรสาวของเยเรมีย์ชาวลิบนาห์
32 และพระองค์ทรงกระทําสิ งที ครอบครอง และพระองค์ ทรง
ชั วร้ ายในสายพระเนตรของพระ ครอบครองในกรุ งเยรู ซาเล็มสิ บ
เยโฮวาห์ ต ามทุ ก สิ งซึ งบรรพ- เอ็ดปี พระมารดาของพระองค์
มี พระนามว่ า เศบู ดาห์ บุตรสาว
บุรุษของพระองค์ได้ กระทํา
33 และฟาโรห์ เนโคก็ จั บพระ เปดายาห์ ชาวรูมาห์
องค์ ขั ง ไว้ ที ริ บลาห์ ใ นแผ่ นดิ น 37 และพระองค์ทรงกระทําสิ งที
(JL) F พศด JK:FM; JO:D-M (JD) F พกษ FM:DG; D พศด J:DK; ยรม FF:DD
(JJ) F พกษ FK:O; ยรม KF:FQ (JM) F พกษ FM:DQ; F พศด JO:M; ยรม FF:DD-DF
(JK) F พกษ FJ:JJ (JO) F พศด JO:K; ยรม FF:DG-DX; FO:D
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ชั วร้ ายในสายพระเนตรของพระ พระเยโฮวาห์ ไม่ ทรงอภัย
เยโฮวาห์ ต ามทุ ก สิ งซึ งบรรพ- 5 ส่ วนพระราชกิ จ นอกนั นของ
บุรุษของพระองค์ได้ ทรงกระทํา
เยโฮยาคิ ม และบรรดาสิ งซึ ง
เยโฮยาคิมรับใช้
พระองค์ ทรงกระทํา
มิ ได้
บั นทึ กไว้ ในหนั ง สื อ พงศาวดาร
เนบู คดั เนสซาร์
แห่ งกษัตริย์ประเทศยูดาห์ หรือ
(F พศด JO:O-Q)
เยโฮยาคิมสิ! นพระชนม์
ในรั ชกาลของพระองค์
รัชสมัยของเยโฮยาคีน
เนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์
แห่ งบาบิโลนยกขึ นมา และเย(F พศด JO:G-X)
โฮยาคิ มเป็ นคนใช้ ของพระองค์ 6เยโฮยาคิ ม จึ งทรงล่ วงหลั บไป
สามปี แล้ วท่ านก็กลั บกบฏต่ อ อยู่ กั บบรรพบุ รุ ษของพระองค์
พระองค์
และเยโฮยาคี นโอรสของพระ
2และพระเยโฮวาห์ ทรงใช้ พวก องค์ ขึ นครอบครองแทนพระ
คนเคลเดี ย และพวกคนซี เรี ย องค์
และพวกคนโมอับ และพวกคน 7 และกษั ต ริ ย์ แห่ งอี ยิ ปต์ มิ ไ ด้
อัมโมนมาต่ อสู้ กับท่าน และทรง ทรงยกออกมาจากแผ่ น ดิ นของ
ใช้ เขาทั งหลายไปต่ อสู้ ยู ด าห์ พระองค์อีก เพราะกษั ตริย์แห่ ง
เพื อจะทําลายเสีย ตามพระวจ- บาบิโลนได้ ยึดแดนทังสิ นซึ งเป็ น
นะของพระเยโฮวาห์ ซึ งพระองค์ ของกษั ตริ ย์ อี ยิ ปต์ ต ั งแต่ แม่ นาํ
ตรั สโดยบรรดาผู้ พยากรณ์ผ้ ู รั บ อียิปต์ถึงแม่ นาํ ยูเฟรติส
ใช้ ของพระองค์
8 เยโฮยาคี น มี พ ระชนมายุ สิ บ
3แท้ จริ งเหตุ การณ์น ี เกิ ดขึ นกั บ แปดพรรษาเมื อพระองค์ ทรง
ยู ด าห์ ตามพระบั ญชาของพระ เริ มครอบครอง และพระองค์
เยโฮวาห์ เพื อจะให้ เขาออกไป ทรงครอบครองในกรุ ง เยรู ซาเสี ยจากสายพระเนตรของพระ เล็มสามเดื อน พระมารดาของ
องค์ เพราะบรรดาบาปของ พระองค์ มีพระนามว่ า เนหุ ชทา
มนั สเสห์ ตามทุ กอย่ างซึ งพระ บุ ตรสาวของเอลนาธั นชาวเยรู องค์ได้ ทรงกระทํา
ซาเล็ม
4และเพราะโลหิ ตที ไร้ ความผิ ด 9และพระองค์ ท รงกระทํา สิ งที
ซึ งท่ า นได้ ทํา ให้ หลั งนั นด้ วย ชั วร้ ายในสายพระเนตรของพระ
เพราะท่ านได้ กระทํา ให้ โลหิ ตไร้ เยโฮวาห์ ตามทุ กสิ งซึ งราชบิดา
ความผิดตกเต็มเยรูซาเล็ม และ ของพระองค์ทรงกระทํา

24

(D) พบญ FX:FF-FX; F พศด JO:O (F) F พกษ FL:DQ; FD:DF-DM; FJ:FQ; ยรม FK:X
(J) F พกษ FD:F, DD; FJ:FO (M) F พกษ FD:DO (O) F พศด JO:O, G; ยรม FF:DG-DX
(Q) ยรม JQ:KQ; MO:F (G) F พศด JO:X
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10 คราวนั นข้ าราชการของเนบู- เป็ นเชลยหนึ งหมื นคน มี ช่ าง
คั ดเนสซาร์กษัตริย์แห่ งบาบิโลน ฝี มือและช่ างเหล็กทังหมด ไม่ มี
ยกขึ นมายั งกรุ งเยรู ซาเล็ มล้ อม ผู้ ใดเหลื อ นอกจากประชาชนที
กรุงไว้
จนทีสุดแห่ งแผ่ นดิน
เนบู คดั เนสซาร์ส่ง
15 และพระองค์ นาํ เยโฮยาคี น
ไปยั งบาบิ โลน ทั งพระชนนี
ชาวเยรู ซาเล็มหลายคน
บรรดาพระมเหสี ข้ าราชสํา นั ก
ไปเป็ นเชลย
11 และเนบู คั ดเนสซาร์ ก ษั ตริ ย์ ของพระองค์ และบุ คคลชั นหั ว
แห่ งบาบิ โลนเสด็จมาที เมื องนั น หน้ าของแผ่ นดิ น พระองค์ จั บ
ขณะเมื อข้ าราชการของพระองค์ เป็ นเชลยจากกรุ งเยรู ซาเล็ม ถึ ง
บาบิโลน
ยังล้ อมเมืองอยู่
12 และเยโฮยาคี นกษั ตริ ย์ แห่ ง 16 และกษั ตริ ย์ แห่ งบาบิ โลน
ยู ดาห์ ทรงมอบพระองค์ แด่ ทรงนํา เชลยมายั งบาบิ โลน คื อ
กษั ตริ ย์แห่ งบาบิ โลน พระองค์ ทแกล้ วทหารทั งหมดเจ็ดพันคน
เอง และพระมารดาของพระ และช่ างฝี มื อและช่ างเหล็กหนึ ง
องค์ และข้ าราชการของพระ พัน ทุ กคนแข็งแรง และเหมาะ
องค์ และเจ้ านายของพระองค์ สําหรับการรบ
เศเดคียาห์ครอบครอง
และข้ าราชสํา นั ก ของพระองค์
เหนือยู ดาห์
กษั ตริ ย์ แห่ งบาบิ โลนจั บพระ
(F พศด JO:DL-DG)
องค์ เป็ นนั กโทษในปี ที แปดแห่ ง
17 และกษั ตริ ย์แห่ งบาบิ โลนตั ง
รัชกาลของพระองค์
13 ได้ ขนเอาบรรดาทรั พย์ สินใน มั ทธานิ ยาห์ ปิ ตุ ลาของเยโฮยาพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และ คี น เป็ นกษั ต ริ ย์ แทนพระองค์
ทรั พย์ สิ น ในสํา นั ก พระราชวั ง และเปลี ยนพระนามว่ าเศเดคี และตั ดบรรดาเครื องใช้ ทองคํา ยาห์
เป็ นชิ นๆ ซึ งซาโลมอนกษั ตริ ย์ 18 เศเดคี ยาห์ มี พระชนมายุ ยี
แห่ งอิสราเอลทรงสร้ างไว้ ในพระ สิ บเอ็ดพรรษาเมื อพระองค์ ทรง
วิ หารของพระเยโฮวาห์ ดั งที เริ มครอบครอง และพระองค์
ทรงครอบครองในกรุ ง เยรู ซาพระเยโฮวาห์ ตรัสไว้ ก่อนแล้ ว
14 พระองค์ ท รงกวาดชาวเย- เล็มสิ บเอ็ดปี พระมารดาของ
รู ซาเล็มไปหมด ทั งเจ้ านายทั ง พระองค์มี พระนามว่ า ฮามุ ทาล
ปวง และทแกล้ วทหารทั งหมด บุตรสาวของเยเรมีย์ชาวลิบนาห์
(DL) ดนล D:D (DF) ยรม FF:FM-JL; FM:D (DJ) F พกษ FL:DQ; อสย JX:O
(DM) D ซมอ DJ:DX (DK) F พศด JO:DL; อสธ F:O (DO) ยรม KF:FG
(DQ) D พศด J:DK; F พศด JO:M, DL (DG) F พกษ FJ:JD; F พศด JO:DD
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19 และพระองค์ทรงกระทําสิ งที 4แล้ วกรุ งนั นก็แตก ทหารทั ง
ชั วร้ ายในสายพระเนตรของพระ สิ นหนี อ อกไปในกลางคื น ตาม
เยโฮวาห์ ตามทุ กสิ งซึ งเยโฮยา- ทางประตู เ มื อ งระหว่ า งกํา แพง
คิมทรงกระทํา
ทั งสอง ซึ งอยู่ ริ มราชอุ ทยาน
เศเดคียาห์กบฏต่ อบาบิโลน
(ทั งๆที คนเคลเดี ยอยู่ รอบ
20 เพราะว่ า โดยพระพิ โรธของ เมื อง) และกษั ตริ ย์ก ็เสด็จตาม
พระเยโฮวาห์ น ั นเหตุการณ์มาถึง ทางไปทีราบ
ขี ด ที พระองค์ ท รงเหวี ยงเยรู - 5แต่ กองทั พของคนเคลเดี ยได้
ซาเล็ มและยู ด าห์ ไปให้ พ้ นพระ ไล่ ตามกษั ตริ ย์ และมาทั นพระ
พั กตร์ พระองค์ และเศเดคียาห์ องค์ ในที ราบเมื องเยรี โค และ
กองทั พ ทั งสิ นของพระองค์ ก ็
ได้ กบฏต่ อกษัตริย์แห่ งบาบิโลน
กระจัดกระจายไปจากพระองค์
การล้อมกรุ งเยรู ซาเล็ม
6แล้ วเขาจึ งจั บกษั ตริ ย์นาํ ขึ นมา
การนําคนไปเป็ นเชลย
ยั ง กษั ต ริ ย์ แห่ งบาบิ โลนที ริ บครั!งสุดท้าย
ลาห์ และพวกเขาได้ พิ พากษา
(F พศด JO:DQ-FL)
พระองค์
(ยรม JX:G-DL)
และอยู่ มา เมื อวันทีสิบ 7เขาได้ ประหารชี วิตบรรดาโอเดื อนที สิ บปี ที เก้ าแห่ ง รสของเศเดคี ยาห์ ต่ อพระพั กตร์
รั ชกาลของพระองค์ เนบู คั ด- ของพระองค์ แล้ วทําพระเนตร
เนสซาร์ กษั ตริ ย์ แห่ งบาบิ โลนได้ เศเดคียาห์ ให้ บอดไป ได้ ผูกมัด
ยกมาพร้ อมกั บกองทั พทั งสิ น พระองค์ ไว้ ด้ วยโซ่ ตรวนทอง
ของพระองค์เข้ าสู้ รบกรุงเยรูซา- สั มฤทธิZ และพาพระองค์ ไปยั ง
เล็ม และล้ อมกรุงนั นไว้ และเขา บาบิโลน
ทั งหลายได้ สร้ างเครื องล้ อมไว้ 8เมื อวั นที เจ็ดเดือนที ห้าซึ งเป็ น
ปี ที สิ บเก้ าของรั ช กาลกษั ต ริ ย์
รอบ
2กรุงนั นจึงถู กล้ อมอยู่ ถึงปี ทีสิบ เนบู คัดเนสซาร์ กษั ตริ ย์แห่ งบาเอ็ดแห่ งรั ชกาลกษั ตริ ย์ เศเดคี - บิโลน เนบูซาระดานผู้ บัญชาการ
ทหารรั กษาพระองค์ ข้ าราชการ
ยาห์
3เมื อวันทีเก้ าของเดือนทีสี การ คนหนึ งของกษั ตริ ย์ แห่ งบาบิ กั นดารอาหารในกรุ ง นั นก็ ร้ าย โลน ได้ มายังเยรูซาเล็ม
กาจนัก ไม่ มี อาหารให้ แก่ ประ- 9ท่ านได้ เ ผาพระนิ เวศของพระ
เยโฮวาห์ เสีย และเผาพระราชวัง
ชาชนแห่ งแผ่ นดิน

25

(DX) F พศด FO:DF (FL) F พศด JO:DJ (D) F พศด JO:DQ; ยรม JM:F
(J) F พกษ O:FM-FK (M) ยรม JX:F, M-Q; อสค DF:DF (O) F พกษ FJ:JJ; ยรม JF:M
(Q) ยรม JX:Q; อสค DQ:DO (G) F พกษ FM:DF (X) F พศด JO:DX; สดด QX:D
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และเผาบ้ านเรื อ นทั งหมดของ ไปเป็ นทองคํา และสิ งใดที ทาํ
เยรูซาเล็ม ท่านเผาบ้ านใหญ่ ทุก ด้ วยเงินก็ขนเอาไปเป็ นเงิน
หลังลงหมด
16 ส่ วนเสาสองต้ น ขั นสาคร
10 และทหารคนเคลเดี ยทั ง หนึ งลู ก และเชิ งซึ งซาโลมอน
หมดผู้ อยู่ กั บผู้ บั ญชาการทหาร ทรงสร้ างสํา หรั บพระนิ เวศของ
รั กษาพระองค์ ไ ด้ ทลายกํา แพง พระเยโฮวาห์ น ั น ทองสั มฤทธิZ
รอบเยรูซาเล็มลง
ของภาชนะทั งหมดนี ก็ เ หลื อ ที
11 และประชาชนที เหลื ออยู่ ซึ ง จะชั งได้
อยู่ ในเมื อง และคนหลบหนี ซึ ง 17 เสาต้ นหนึ งสู งสิ บแปดศอก
หลบหนี ไปยั งกษั ตริย์แห่ งบาบิ - และบัวควํา ทองสั มฤทธิZ มี บนเสา
โลน พร้ อมกั บมวลชนที เหลื อ บัวควํานั นสูงสามศอก มีตาข่ าย
อยู่ น ั น เนบู ซาระดานผู้ บั ญชา กั บลู ก ทั บทิ ม ล้ วนทองสั มฤทธิZ
การทหารรักษาพระองค์ ได้ กวาด อยู่ บนบั วควํา โดยรอบ และเสา
ไปเป็ นเชลย
ต้ นที สองก็เหมื อนกันพร้ อมตา12 แต่ ผ้ ู บั ญชาการทหารรั กษา ข่ าย
พระองค์ ไ ด้ ละคนจนแห่ งแผ่ น 18 และผู้ บั ญชาการทหารรั กษา
ดิ นไว้ ให้ เป็ นคนทําสวนองุ่ นและ พระองค์ ก ็ จั บเสไรอาห์ ปุ โรหิ ต
เป็ นคนทําไร่ ไถนา
ผู้ ใหญ่ และเศฟั นยาห์ ปุ โรหิ ตที
13 และเสาทองสัมฤทธิZ ซึ งอยู่ ใน สอง กั บผู้ รั กษาธรณี ประตู สาม
พระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และ คนไปด้ วย
เชิ งกับขันสาครทองสัมฤทธิZ ซึ ง 19 และจากเมื องนั นท่ านได้ จั บ
อยู่ ในพระนิ เ วศของพระเยโฮ- ข้ าราชสํา นั กซึ งเป็ นผู้ บั ญชาการ
วาห์ น ั น คนเคลเดี ยได้ ทุ บเป็ น กองทั พ
กั บที ปรึ กษาของ
Z
ชิ นๆ และขนเอาทองสัมฤทธิ ไป กษั ตริ ย์ อี ก ห้ าคนที พบในเมื อง
ยังบาบิโลน
นั น และเลขาธิ การคื อผู้ บั ญชา
14 เขาขนหม้ อ พลั ว และตะไกร การกองทั พ ผู้ เกณฑ์ ประชาชน
ตั ดไส้ ตะเกี ยง และช้ อน และ แห่ งแผ่ นดิ น และอี กหกสิ บคน
บรรดาเครื องใช้ ทองสั มฤทธิZ ซึ ง จากประชาชนแห่ งแผ่ นดิ น ซึ ง
ใช้ ในงานปรนนิบัติเอาไปเสีย
พบในเมือง
15 ทั งถาดรองไฟด้ วย กั บชาม 20 และเนบู ซ าระดานผู้ บั ญชา
สิ งใดที ทาํ ด้ วยทองคํา ผู้ บั ญชา การทหารรั ก ษาพระองค์ ไ ด้ จั บ
การทหารรักษาพระองค์กข็ นเอา คนเหล่ านี ไป พามาถึ งกษั ตริ ย์
(DL) F พกษ DM:DJ; นหม D:J (DD) ยรม JX:X (DF) F พกษ FM:DM; ยรม JX:DL
(DJ) D พกษ Q:DK, FJ (DM) อพย FQ:J; D พกษ Q:MK (DO) D พกษ Q:MQ
(DQ) D พกษ Q:DK-FF; ยรม KF:FD (DG) D พศด O:DM; ยรม FD:D (DX) ยรม KF:FK
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แห่ งบาบิโลนทีริบลาห์
แห่ งบาบิ โลน แล้ วท่ านก็จะอยู่
21 และกษั ตริ ย์ แห่ งบาบิ โลนได้ เย็นเป็ นสุข"
ทรงฟั นเขา และประหารชี วิตเขา 25 แต่ อยู่ มาในเดื อนที เจ็ดอิ ชทั งหลายเสี ยที ริ บลาห์ ใ นแผ่ น มาเอลบุ ตรชายเนธานิ ยาห์ บุ ตร
ดินฮามัท ยูดาห์ จึงถู กกวาดเป็ น ชายเอลี ชามาผู้ เป็ นเชื อพระวงศ์
เชลยไปจากแผ่ นดินของตน
ได้ เข้ ามาพร้ อมกั บชายสิ บ คน
เกดาลิยาห์ได้รบั
ได้ โจมตี และฆ่ าเกดาลิ ยาห์ และ
พวกยิ วกั บคนเคลเดี ยผู้ อยู่ กั บ
การตั!งให้
ท่านทีมิสปาห์ เสีย
เป็ นเจ้าเมือง
22 พระองค์ ท รงตั งเกดาลิ ยาห์ 26 แล้ วประชาชนทังปวง ทังเล็ก
บุตรชายอาหิ คัมบุ ตรชายชาฟาน และใหญ่ และผู้ บังคับบัญชาพล
ให้ เป็ นเจ้ าเมื องเหนื อประชาชน รบได้ ลุ กขึ น และไปยั งอี ยิ ปต์
ผู้ เหลื ออยู่ ในแผ่ นดิ นยู ดาห์ เพราะเขากลัวคนเคลเดีย
ผู้ ซึ งเนบู คั ดเนสซาร์ กษั ตริ ย์ 27 และอยู่ มา ในปี ที สามสิ บ
เจ็ ดแห่ ง การเนรเทศเยโฮยาคี น
บาบิโลนได้ ทรงเหลือไว้
23 เมื อบรรดาผู้ บังคับบัญชาพล กษั ตริ ย์ แห่ งยู ดาห์ ในเดื อนที
รบ ทั งตั วเขาทั งหลายและคน สิ บสองเมื อวั น ที ยี สิ บเจ็ ด ของ
ของเขาได้ ยิ นว่ า กษั ตริ ย์ แห่ ง เดื อนนั น เอวิ ลเมโรดั กกษัตริ ย์
บาบิโลนได้ แต่ งตั งเกดาลิยาห์ ให้ แห่ งบาบิ โลน ในปี ที พระองค์
ทรง
เป็ นเจ้ าเมือง เขาก็มาหาเกดาลิ- ทรงเริ มครอบครอง
ยาห์ ทีมิสปาห์ คืออิชมาเอลบุตร พระกรุ ณาโปรดให้ เยโฮยาคี น
ชายเนธานิ ยาห์ และโยฮานั น กษั ตริ ย์ แห่ งยู ดาห์ พ้นจากเรื อน
บุตรชายคาเรอาห์ และเสไรอาห์ จํา
บุ ตรชายทันหุ เมทชาวเนโทฟาห์ 28 พระองค์ ตรั สด้ วยคํา อ่ อน
และยาอาซั นยาห์ บุ ต รชายคน หวานแก่ ท่าน และให้ นั งสู งกว่ า
มาอาคาห์
ทั งเขาทั งหลาย บรรดาที นั งของกษั ต ริ ย์ ที อยู่
ในบาบิโลนกับพระองค์
และคนของเขา
24 และเกดาลิ ยาห์ กก็ ระทําสั ตย์ 29 เยโฮยาคี น จึ งได้ ถอดเครื อง
ปฏิญาณแก่ เขาและคนของเขาว่ า แต่ งกายของนั กโทษออก และ
"อย่ า กลั วที จะเป็ นผู้ รั บใช้ ของ ได้ รั บ ประทานที โต๊ ะ เสวยของ
คนเคลเดี ยเลย จงอาศั ยใน กษั ต ริ ย์ เ ป็ นปกติ ทุ ก วั น ตลอด
แผ่ น ดิ นและปรนนิ บั ติ กษั ต ริ ย์ ชี วิต
(FD) ลนต FO:JJ; พบญ FG:JO, OM (FF) F พกษ FF:DF; ยรม ML:K
(FJ) ยรม ML:Q-X (FK) ยรม MD:D-J (FO) ยรม MJ:M-Q
(FQ) ปฐก ML:DJ, FL; F พกษ FM:DF, DK; ยรม KF:JD (FX) F ซมอ X:Q
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F พงศ์กษัตริย์ FK
30 ส่ วนงบประมาณที ให้ น ั นก็ได้ ความต้ องการรายวั น อยู่ เสมอ
รั บพระราชทานจากกษั ตริ ย์ตาม ตลอดเมื อท่านมีชีวิตอยู่
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