
หน้า 778พงศ์กษัตริย์ ฉบับที�สอง
กษตัริยอ์าหสัยาหแ์ห่ง

อิสราเอลไปถามบาอลัเซบูบ

1
หลั งจากอาหับสิ� นพระชนม์
แล้ว เมืองโมอับกก็บฏต่อคน

อิสราเอล
2 ฝ่ ายอาหั สยาห์ทรงตกลงมา
จากช่องพระแกลตาข่ายที� ห้อง
ชั� นบนของพระองค์ในกรุงสะ-
มาเรียและทรงประชวร จึงทรง
ใช้บรรดาผู้สื� อสารไป รับสั� งว่า
"จงไปถามบาอัลเซบูบ พระแห่ง
เอโครนว่า เราจะหายจากความ
เจบ็ป่วยนี� หรือไม่"

เอลียาหติ์เตียนกษตัริย์
แลว้ไดร้อด
จากมือทหาร

3แต่ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์
พูดกับเอลียาห์ชาวทิชบีว่า "จง
ลุกขึ� นไปพบบรรดาผู้สื�อสารของ
กษัตริย์แห่งสะมาเรีย และจงพูด
กับเขาทั� งหลายว่า `เพราะไม่
มีพระเจ้าในอิสราเอลแล้วหรือ
ท่านจึงไปถามบาอัลเซบูบ พระ
แห่งเอโครน'
4 เพราะฉะนั� นบัดนี� พระเยโฮ-
วาห์ตรัสดังนี� ว่า `เจ้าจะไม่ได้
ลงมาจากที�นอนซึ� งเจ้าขึ� นไปนั�น
แต่เจ้าจะต้องตายแน่'" แล้ว
เอลียาห์กไ็ป
5 ผู้สื� อสารนั� นก็กลับมาเฝ้าพระ
องค์ พระองค์ตรัสถามเขาทั� ง

หลายว่า "ทาํไมพวกเจ้าจึงพากัน
กลับมา"
6และเขาทั�งหลายทูลพระองค์ว่า
"มี ชายคนหนึ� งมาพบกั บพวก
ข้าพระองค์ และพูดกับพวก
ข้าพระองค์ว่า `จงกลับไปหา
กษัตริย์ผู้ใช้ท่านมา และทูลพระ
องค์ว่า พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี� ว่า
เพราะไม่มีพระเจ้าในอิสราเอล
แล้วหรือ เจ้าจึงใช้คนไปถาม
บาอั ลเซบู บพระแห่ งเอโครน
เพราะฉะนั� นเ จ้ าจะไม่ ได้ ลง
มาจากที�นอนซึ� งเจ้าได้ขึ� นไปนั�น
แต่เจ้าจะต้องตายแน่'"
7พระองค์ตรัสถามเขาทั� งหลาย
ว่า "คนที�ได้มาพบเจ้าและบอก
สิ� งเหล่านี� แก่ เจ้านั� นเป็นคนใน
ลักษณะใด"
8 เขาทั� งหลายทูลตอบพระองค์
ว่า "ท่านมีขนมากและมีหนัง
คาดเอวของท่านไว้" และพระ
องค์ตรัสว่า "เป็นเอลียาห์ชาว
ทิชบี"
9แล้วกษัตริย์กรั็บสั�งให้นายกอง
ของทหารห้าสิบคน พร้อมกับ
ทหารห้าสิบคนของเขาไปหาเอ-
ลียาห์ เขาได้ขึ� นไปหาท่าน ดู
เถิด ท่านนั� งอยู่บนยอดภูเขา
และนายกองห้าสิบคนนั� นกล่าว
แก่ท่านว่า "ข้าแต่คนแห่งพระ
เจ้า กษัตริย์ตรัสดังนี� ว่า `ลงมา'"
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10 แต่เอลียาห์ตอบนายกองห้า
สิบคนว่า "ถ้าข้าเป็นคนแห่งพระ
เจ้า ก็ขอให้ไฟลงมาจากฟ้า
สวรรค์เผาผลาญเจ้าและคนทั� ง
ห้าสิบของเจ้าเถิด" แล้วไฟก็ลง
มาจากฟ้าสวรรค์และเผาผลาญ
เขากับคนทั�งห้าสิบของเขาเสีย
11 พระองค์ก็รับสั� งให้นายกอง
ของทหารห้าสิบคน พร้อมกับ
ทหารห้าสิบคนของเขาอีกพวก
หนึ� งไป และเขาก็กล่าวแก่ท่าน
ว่า "โอ ข้าแต่คนแห่งพระเจ้า
กษัตริย์ตรัสดังนี� ว่า `ลงมา
เรว็ๆ'"
12 แต่เอลียาห์ตอบว่า "ถ้าข้า
เป็นคนแห่งพระเจ้า ก็ขอให้ไฟ
ลงมาจากฟ้ าสวรรค์ เผาผลาญ
เจ้าและคนทั�งห้าสิบของเจ้าเถิด"
และไฟของพระเจ้าลงมาจากฟ้า
สวรรค์และเผาผลาญเขากับคน
ทั�งห้าสิบของเขาเสีย
13 และพระองค์ รับสั� งให้นาย
กองของทหารห้าสิบคนพวกที�
สามไปพร้อมกับทหารห้าสิบคน
ของเขา และนายกองคนที�สาม
ของทหารห้าสิบคนนั� นก็ขึ� นไป
และมาคุกเข่าลงต่อหน้าเอลียาห์
และวิงวอนท่านว่า "โอ ข้าแต่คน
แห่งพระเจ้า ข้าพเจ้าขออ้อน
วอนต่อท่าน ขอได้โปรดให้ชีวิต
ของข้าพเจ้าและชีวิตของผู้รับใช้
ของท่านห้าสิบคนนี� เป็นสิ�งประ-

เสริฐในสายตาของท่าน
14 ดูเถิด ไฟลงมาจากฟ้าสวรรค์
และได้เผาผลาญนายกองห้าสิบ
ทั� งสองคนก่ อนหน้ านั� นเสี ย
พร้อมทั� งทหารห้าสิบคนของเขา
ด้วย แต่บัดนี� ขอให้ชีวิตของ
ข้าพเจ้าเป็นสิ� งประเสริฐในสาย
ตาของท่าน"
15 แล้วทูตสวรรค์ของพระเย-
โฮวาห์กล่าวแก่เอลียาห์ว่า "จง
ลงไปกับเขาเถิด อย่ากลัวเขา
เลย" ท่านก็ลุกขึ� นลงไปกับเขา
เข้าเฝ้ากษัตริย์
16 และทูลพระองค์ว่า "พระเย-
โฮวาห์ตรัสดังนี� ว่า `เพราะเจ้าได้
ส่ งผู้ สื� อสารไปยั งบาอั ลเซบูบ
พระแห่งเอโครน เพราะไม่มี
พระเจ้าในอิสราเอลที�จะทูลถาม
พระวจนะของพระองค์อย่างนั� น
หรือ เพราะฉะนั�นเจ้าจะไม่ได้ลง
มาจากที�นอนซึ� งเจ้าได้ขึ� นไปนั�น
แต่เจ้าจะต้องตายแน่'"

อาหสัยาหสิ์! นชีวิต
แลว้เยโฮรมัขึ! นครองแทน

17 พระองค์ก็สิ� นชี วิตตามพระ
วจนะของพระเยโฮวาห์ซึ� งเอลี-
ยาห์กล่าวนั�น และเยโฮรัมก็ขึ� น
ครองแทน ในปีที�สองแห่งรัช
กาลเยโฮรัมบุตรชายเยโฮชาฟัท
กษัตริย์แห่งยูดาห์ เพราะพระ
องค์หามีโอรสไม่
18 ส่วนพระราชกิจนอกนั� นของ

F พงศ์กษัตริย์ D
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อาหัสยาห์ซึ� งพระองค์ทรงกระ-
ทาํ มิได้บันทึกไว้ในหนังสือ
พงศาวดารแห่งกษัตริย์ประเทศ
อิสราเอลหรือ

เอลียาหขึ์! นไปสู่สวรรค์

2
และอยู่มาเมื�อถึงเวลาที�พระ
เยโฮวาห์จะทรงรับเอลียาห์

ขึ� นไปสู่ สวรรค์ ด้ วยลมหมุ น
เอลี ยาห์ และเอลี ชากาํลั งเดิ น
ทางจากหมู่บ้านกิลกาล
2และเอลียาห์พูดกับเอลีชาว่า
"ขอท่านจงคอยอยู่ที� นี�  เพราะ
พระเยโฮวาห์ทรงใช้ ข้าพเจ้าไป
ถึงเบธเอล" แต่เอลีชาว่า
"พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่
และท่านเองมีชีวิตอยู่แน่ฉันใด
ข้าพเจ้าจะไม่จากท่านไปฉันนั�น"
ดังนั� น ท่านทั� งสองก็ลงไปยัง
เบธเอล
3และเหล่าศิษย์แห่งผู้พยากรณ์
ผู้อยู่ในเบธเอลได้ออกมาหาเอ-
ลีชาและบอกท่านว่า "ท่านทราบ
ไหมว่า วันนี� พระเยโฮวาห์จะทรง
รับอาจารย์ของท่านไปจากเป็น
หัวหน้าท่าน" ท่านตอบว่า "ครับ
ข้าพเจ้าทราบแล้ว เงียบๆไว้"
4เอลียาห์พูดกับท่านว่า "เอลีชา
ขอท่านคอยอยู่ที�นี� เถิด เพราะ
พระเยโฮวาห์ทรงใช้ ข้าพเจ้าไป
ถึงเมืองเยรีโค" แต่ท่านตอบว่า
"พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่
และท่านเองมีชีวิตอยู่แน่ฉันใด

ข้าพเจ้าจะไม่จากท่านไปฉันนั�น"
เพราะฉะนั�นท่านทั�งสองจึงมายัง
เมืองเยรีโค
5และเหล่าศิษย์แห่งผู้พยากรณ์
ผู้อาศัยอยู่ในเมืองเยรีโคได้เข้า
มาใกล้เอลีชาและพูดกับท่านว่า
"ท่านทราบไหมว่า วันนี� พระเย-
โฮวาห์ จะทรงรั บอาจารย์ ของ
ท่ านไปจากเป็ นหั วหน้ าท่ าน"
ท่านตอบว่า "ครับ ข้าพเจ้าทราบ
แล้ว เงียบๆไว้"
6แล้วเอลียาห์จึงพูดกับท่านว่า
"ขอท่านจงคอยอยู่ที� นี�  เพราะ
พระเยโฮวาห์ทรงใช้ ข้าพเจ้าไป
ถึงแม่นํ�าจอร์แดน" แต่ท่านว่า
"พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่
และท่านเองมีชีวิตอยู่แน่ฉันใด
ข้าพเจ้าจะไม่จากท่านไปฉันนั�น"
แล้วท่านทั�งสองกเ็ดินต่อไป
7 คนห้ าสิ บคนของเหล่ าศิษย์
แห่งผู้พยากรณ์ก็ไปเหมือนกัน
และยืนอยู่ตรงหน้าห่างจากท่าน
ทั�งสอง ฝ่ายท่านทั�งสองยืนอยู่ที�
แม่นํ�าจอร์แดน
8 เอลี ยาห์ ก็ เอาเสื� อคลุ มของ
ท่ านม้ วนเข้ าแล้วฟาดลงที� นํ�า
นั� น นํ�าก็แยกออกไปสองข้าง
ท่านทั� งสองจึงเดินข้ามไปได้บน
ดินแห้ง
9และอยู่มาเมื�อท่านทั� งสองข้าม
ไปแล้ว เอลียาห์จึงพูดกับเอลีชา
ว่า "จงขอสิ� งที�อยากให้ข้าพเจ้า

F พงศ์กษัตริย์ D, F

(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
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ทาํเพื�อท่านก่อนที� ข้าพเจ้าจะถูก
รับไปจากท่าน" และเอลีชาตอบ
ว่า "ขอให้ฤทธิZ เดชของท่านอยู่
กับข้าพเจ้าเป็นสองเท่าเดิม"
10 และท่านตอบว่า "ท่านขอสิ�ง
ที�ยากนัก แต่ถ้าท่านเห็นข้าพเจ้า
ถูกรับขึ� นไปจากท่าน ท่านก็จะ
ได้อย่างนั� น แต่ถ้าท่านไม่เห็น
กจ็ะไม่เป็นแก่ท่านอย่างนั�น"
11 และอยู่มาเมื�อท่านทั�งสองยัง
เดินพูดกันต่อไป ดูเถิด รถเพลิง
คันหนึ�งและม้าเพลิงได้แยกท่าน
ทั�งสองออกจากกัน และเอลียาห์
ได้ขึ� นไปโดยลมหมุนเข้าสวรรค์

ฤทธิ* เดชของเอลียาห์
มาสวมทบัเอลีชา

12 เอลีชากเ็ห็น และท่านได้ร้อง
ว่า "คุณพ่อของข้าพเจ้า คุณพ่อ
ของข้าพเจ้า รถรบของอิสราเอล
และพลม้าประจาํ" และท่านกไ็ม่
ได้เห็นเอลียาห์อีกเลย แล้วท่าน
กจั็บเสื� อของตนฉีกออกเป็นสอง
ท่อน
13 แล้วท่านก็หยิบเสื� อคลุมของ
เอลียาห์ที� ตกลงมาจากเอลียาห์
นั� น และกลับไปยืนอยู่ที� ฝั� งแม่
นํ�าจอร์แดน
เอลีชามีฤทธิ* เดชของเอลียาห์

14 แล้วท่านก็เอาเสื� อคลุมของ
เอลียาห์ที� ตกลงมานั� นฟาดลงที�
นํ�ากล่าวว่า "พระเยโฮวาห์พระ
เจ้าแห่งเอลียาห์ทรงสถิตที� ใด"

และเมื� อท่านฟาดลงที�นํ�า นํ�าก็
แยกออกไปสองข้าง และเอลีชา
กเ็ดินข้ามไป
15 เมื� อเหล่าศิษย์แห่งผู้ พยา-
กรณ์ที�อยู่ ณ เมืองเยรีโค แล
เห็นท่าน เขาทั� งหลายจึงว่า
"ฤทธิZ เดชของเอลียาห์อยู่กับเอ-
ลีชา" และเขาทั�งหลายกม็าต้อน
รับท่าน แล้วซบหน้าลงถึงดินต่อ
หน้าท่าน

เหล่าศิษยแ์ห่งผูพ้ยากรณ์
ขาดความเชื/อ

16 เขาทั� งหลายกล่าวแก่ท่านว่า
"ดูเถิด มีห้าสิบคนที� เป็นชาย
ฉกรรจ์อยู่ กับผู้ รับใช้ของท่ าน
ขอจงไปเที� ยวหาอาจารย์ ของ
ท่าน บางทีพระวิญญาณแห่ง
พระเยโฮวาห์ได้รับท่านไปแล้ว
เหวี� ยงท่านลงมาที�ภูเขาหรือหุบ
เขาแห่งหนึ� งแห่งใดบ้าง" และ
ท่านว่า "อย่าใช้เขาไปเลย"
17 แต่เมื� อเขาทั� งหลายชักชวน
ท่านจนท่านละอายแล้วท่านจึง
ว่า "ใช้ไปซี" เพราะฉะนั�นเขาจึง
ใช้ห้าสิบคนไป เขาทั� งหลาย
แสวงหาเอลียาห์อยู่สามวันก็ไม่
พบท่าน
18 เขาทั� งหลายก็กลับมาหาเอ-
ลีชา (ขณะเมื� อท่านพักอยู่ที�
เมืองเยรีโค) และท่านพูดกับเขา
ว่า "ข้ามิได้บอกท่านทั� งหลาย
แล้วหรือว่า `อย่าไปเลย'"

F พงศ์กษัตริย์ F

(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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เอลีชารกัษานํ!าพุใหห้าย
ที/เมืองเยรีโค

19 คนในเมืองพูดกับเอลีชาว่า
"ดูเถิด ทาํเลเมืองนี� ก ็ร่าเริงดี
ดังที� เจ้านายของข้าพเจ้าได้เห็น
แล้ว แต่ทว่านํ�าไม่ดีและชาว
แผ่นดินกแ็ท้งลูก"
20 ท่านพูดว่า "จงเอาชามใหม่
มาลูกหนึ�ง   ใส่เกลือไว้ในนั�น"
แล้วเขาทั�งหลายกห็ามาให้
21 แล้วท่านก็ไปที�นํ�า พุ โยน
เกลื อลงในนั� นและก ล่ าวว่ า
"พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี� ว่า เรา
ได้กระทาํนํ�านี� ให้ดีแล้ว ตั� งแต่
นี� ไปจะไม่มีความตายหรือการ
แท้งลูกมาจากนํ�านี� อีก"
22 ฉะนั�นนํ�าจึงดีมาจนถึงทุกวัน
นี�  จริงตามถ้อยคาํซึ� งเอลีชาได้
กล่าวนั�น

หมีทําโทษ
คนลอ้เลียน

23 ท่ านได้ ขึ� นไปจากที� นั� นถึ ง
เมืองเบธเอล และขณะเมื�อท่าน
ขึ� นไปตามทางมี เด็กชายเล็กๆ
บางคนออกมาจาก เมื องล้ อ
เลียนท่านว่า "เจ้าหัวล้าน จงขึ� น
ไปเถิด เจ้าหัวล้าน จงขึ� นไป
เถิด"
24 ท่านก็เหลียวดู แล้วจึงแช่ง
เขาในพระนามพระเยโฮวาห์และ
หมีตัวเมียสองตัวออกมาจากป่า
ฉีกเดก็ชายพวกนั�นเสียสี�สิบสอง

คน
25 จากที� นั� นท่ านก็ขึ� นไปถึ งภู
เขาคารเมล และจากที�นั�นท่านก็
หันกลับมายังสะมาเรีย

เยโฮรมัครอบครอง
เหนืออิสราเอล

3
ในปีที� สิ บแปดของรั ชกาล
เยโฮชาฟัทกษัตริ ย์แห่งยู-

ดาห์ เยโฮรัมโอรสของอาหับได้
เริ� มครอบครองเหนืออิสราเอล
ณ กรุงสะมาเรีย และทรงครอง
อยู่สิบสองปี
2พระองค์ทรงกระทาํสิ� งที� ชั� วใน
สายพระเนตรของพระเยโฮวาห์
แต่ไม่ เหมือนราชบิดาและราช
มารดาของพระองค์ พระองค์
ทรงทาํลายเสาศั กดิZ สิ ทธิZ แห่ ง
พระบาอัล ซึ� งราชบิดาของพระ
องค์ทรงสร้างนั�นเสีย
3 แม้ กระนั� นพระองค์ ยั งทรง
เกาะติดอยู่กับบาปทั� งหลายของ
เยโรโบอัมบุตรชายเนบัท ซึ� ง
พระองค์ทรงกระทาํให้อิสราเอล
ทาํบาปด้วย พระองค์หาได้ทรง
พรากจากบาปนั�นไม่

โมอบักบฏต่ออิสราเอล
4 ฝ่ ายเมชากษัตริ ย์แห่ งโมอับ
ทรงเป็นผู้ ดาํเนิ นกิจการเลี� ยง
แกะ และพระองค์ต้องถวายลูก
แกะหนึ�งแสนตัว และแกะผู้หนึ�ง
แสนตัวพร้อมกับขนของมันให้
แด่กษัตริย์อิสราเอล

F พงศ์กษัตริย์ F, J

(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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5แต่อยู่ มาเมื� ออาหับสิ� นพระ
ชนม์แล้ว กษัตริย์แห่งโมอับก็
กบฏต่อกษัตริย์แห่งอิสราเอล
6กษัตริ ย์ เยโฮรัมจึ งกรี ธาทัพ
ออกจากสะมาเรี ยในครั� งนั� น
และทรงเกณฑ์คนอิสราเอลทั� ง
สิ� น
7พระองค์ทรงส่งสารไปยังเย-
โฮชาฟัทกษัตริ ย์แห่งยูดาห์ ว่า
"กษัตริย์แห่งโมอับได้กบฏต่อ
ข้าพเจ้า ท่านจะไปรบกับโมอับ
พร้อมกับข้ าพเจ้ าได้หรือไม่ "
และท่านว่า "เราจะไป เรากเ็ป็น
ดังที�ท่านเป็น และประชาชนของ
เราก็เป็นดังประชาชนของท่าน
บรรดาม้ าของเราก็ เป็นดั งม้ า
ของท่าน"
8แล้วท่านว่า "เราจะขึ� นไปทาง
ใด" เยโฮรัมทรงตอบไปว่า "ไป
ทางถิ�นทุรกันดารเมืองเอโดม"
9กษัตริย์แห่งอิสราเอลจึงเสด็จ
ไปพร้อมกับกษัตริย์แห่งยูดาห์
และกษัตริย์แห่งเอโดม และเมื�อ
ทั� งสามกษัตริย์เสด็จอ้อมไปได้
เจ็ดวันแล้ว ก็หานํ�าให้กองทัพ
และให้สัตว์ที� ติดตามมานั� นไม่
ได้
พระเจ้าทรงติเตียนพนัธมิตร
ระหว่างเยโฮชาฟัทกบัเยโฮรมั
10 แล้วกษัตริย์แห่งอิสราเอลจึง
ตรัสว่า "อนิจจาเอ๋ย พระเยโฮ-
วาห์ทรงเรียกสามกษัตริย์นี� มา

เพื�อจะมอบไว้ในมือของโมอับ"
11 และเยโฮชาฟัทตรัสว่า "ที�นี�
ไม่มี ผู้พยากรณ์ของพระเยโฮ-
วาห์ เพื� อเราจะให้ทูลถามพระ
เยโฮวาห์หรือ" แล้วข้าราชการ
คนหนึ� งของกษัตริย์อิสราเอลจึง
ทูลว่า "เอลีชาบุตรชาฟัทอยู่ที�นี�
พระเจ้าข้า เป็นผู้ที� เทนํ�าใส่มือ
เอลียาห์"
12 และเยโฮชาฟัทตรัสว่า "พระ
วจนะแห่งพระเยโฮวาห์อยู่ กับ
ท่าน" กษัตริย์แห่งอิสราเอลและ
เยโฮชาฟัทและกษัตริย์แห่งเอ-
โดมจึงเสดจ็ลงไปหาท่าน
13 และเอลีชาทูลกษัตริ ย์แห่ง
อิสราเอลว่า "ข้าพระองค์มีเรื�อง
อะไรเกี� ยวข้ องกั บพระอง ค์
เสด็จไปหาผู้พยากรณ์ของเสด็จ
พ่อและผู้พยากรณ์ของเสด็จแม่
ของพระองค์เถิด" แต่กษัตริย์
แห่ งอิ สราเอลตรั สกั บท่ านว่ า
"หามิได้ ด้วยพระเยโฮวาห์ทรง
เป็นผู้ เรียกกษัตริย์ทั� งสามนี� มา
เพื�อมอบไว้ในมือของโมอับ"
14 และเอลีชาทูลว่า "พระเยโฮ-
วาห์จอมโยธา ซึ� งข้าพระองค์
ปรนนิ บัติทรงพระชนม์อยู่ แน่
ฉันใด ถ้าข้าพระองค์มิได้เคารพ
คารวะต่อพระพักตร์เยโฮชาฟัท
กษัตริย์แห่งยูดาห์แล้ว ข้าพระ
องค์จะไม่มองพระพักตร์พระ
องค์หรือดูแลพระองค์เลย

F พงศ์กษัตริย์ J

(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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15 ขอทรงนาํผู้ เล่นเครื� องสาย
มาให้ ข้ าพระองค์สั กคนหนึ� ง"
และต่อมาเมื� อผู้ เล่นเครื� องสาย
บรรเลงแล้ว พระหัตถ์ของพระ
เยโฮวาห์กม็าเหนือท่าน

พระเจ้าจะทรงประทาน
นํ!าและการมีชยั

16 และท่านทูลว่า "พระเยโฮ-
วาห์ตรัสดังนี� ว่า `ทาํหุบเขานี� ให้
เป็นสระทั�วไปหมด'
17 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสดังนี�
ว่า `เจ้าทั� งหลายจะไม่เห็นลม
และจะไม่เห็นฝน ถึงอย่างไรกด็ี
หุบเขานั� นจะมี นํ�า เต็มไปหมด
เพื�อเจ้าจะได้ดื�ม ทั�งเจ้า ฝูงสัตว์
เลี� ยงและสัตว์ใช้งานของเจ้า'
18 เรื� องอย่ างนี� เป็นเรื� องเล็ก
น้ อยในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห์ พระองค์จะทรงมอบ
คนโมอับไว้ในมือของเจ้าด้วย
19 เจ้าจะโจมตีเมืองที�มีป้อมทุก
เมือง และเมืองเอกทุกเมืองและ
จะโค่นต้นไม้ลงทุกต้น และจะ
จุกนํ�า พุทุกแห่งเสีย และทาํไร่
นาที�ดีทุกแปลงให้เสียด้วยหิน"
20 และอยู่มาพอรุ่งเช้าประมาณ
เวลาถวายเครื�องธัญญบูชา ดู
เถิด มีนํ�ามาจากทางเมืองเอโดม
จนแผ่นดินมีนํ�าเตม็หมด

คนโมอบั
พ่ายแพ้

21 และเมื� อคนโมอับทั� งหลาย

ได้ยินว่าบรรดากษัตริย์ยกไปสู้
รบกับตน คนที�มีอายุสวมเกราะ
และสูงขึ� นไปกไ็ด้รวบรวมกันเข้า
และยกไปตั� งที�พรมแดน
22 เมื� อเขาตื� นขึ� นในตอนเช้ า
และดวงอาทิตย์ส่องแสงอยู่บน
นํ�า คนโมอับเห็นนํ�าที� อยู่ตรง
ข้ามกับตนแดงอย่างโลหิต
23 เขาทั�งหลายกล่าวว่า "นี� เป็น
โลหิต บรรดากษัตริย์ได้สู้ รบกัน
เอง และฆ่ากันเอง เพราะฉะนั�น
บัดนี�  โมอับเอ๋ย มาริบเอาข้าว
ของของเขา"
24 แต่เมื� อเขามาถึงค่ายอิสรา-
เอล คนอิสราเอลก็ลุกขึ� นต่อสู้
กับคนโมอับจนเขาทั� งหลายหนี
ไป และเขาก็รุกหน้าเข้าไปใน
แผ่นดินฆ่าฟันคนโมอับ
25 เขาทั�งหลายได้ทลายหัวเมือง
และต่างคนก็ต่างโยนหินเข้าไป
ในไร่นาที�ดีทุกแปลงจนเตม็ เขา
จุกนํ�าพุเสียทุกแห่ง และโค่นต้น
ไม้ดีๆเสียหมด จนในคีร์หะเร-
เชทมีแต่หินของเมืองเหลืออยู่
บรรดานักสลิ งได้ล้อมเมืองไว้
และโจมตีได้
26 เมื� อกษัตริย์แห่งโมอับทรง
เห็นว่าจะสู้ ไม่ได้ พระองค์กท็รง
พาพลดาบเจ็ดร้อยคนจะตี ฝ่ า
ออกมาทางด้ านกษัตริ ย์ เมื อง
เอโดม แต่ออกมาไม่ได้
27 แล้วพระองค์ทรงนาํโอรสหัว

F พงศ์กษัตริย์ J

(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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ปี ผู้ซึ� งควรจะขึ� นครองแทนนั�น
ถวายเป็นเครื� องเผาบูชาเสียที�
บนกาํแพง และมีพระพิโรธใหญ่
ยิ� งต่อพวกอิสราเอล เขาทั� ง
หลายก็ยกถอยไปจากพระองค์
และกลับบ้านเมืองของตน

นํ!ามนัหนึ/งไห
ของหญิงม่ายคนหนึ/ง

4
ภรรยาของคนหนึ� งในเหล่า
ศิษย์แห่งผู้พยากรณ์ร้องต่อ

เอลีชาว่า "ผู้รับใช้ของท่าน คือ
สามีของดิ ฉันสิ� นชี วิตเสียแล้ว
และท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าผู้ รับ
ใช้ของท่านเกรงกลัวพระเยโฮ-
วาห์ แต่เจ้าหนี� ได้มาเพื�อนาํเอา
บุตรชายสองคนของดิฉันไปเป็น
ทาสของเขา"
2และเอลีชาตอบนางว่า "บอก
ฉันมาซิ ว่ าจะให้ฉันทาํอะไรให้
เจ้ามีอะไรอยู่ในบ้านบ้าง" และ
นางตอบว่า "สาวใช้ของท่านไม่
มี อะไรในบ้ านนอกจากนํ�า มั น
หนึ�งไห"
3แล้วท่านกล่าวว่า "จงออกไป
นอกบ้าน ขอยืมภาชนะจาก
เพื�อนบ้านทุกคนของเจ้ามาเป็น
ภาชนะเปล่า อย่าให้น้อย
4แล้วจงเข้าไปในเรือน ปิด
ประตูขังตัวเจ้าและบุตรชายของ
เจ้าไว้ และจงเทนํ�ามันใส่ภาชนะ
ทั� งหมด เมื�อลูกหนึ�งๆเตม็แล้ว
กต็ั� งไว้ต่างหาก"

5นางก็ลาไป และปิดประตูขัง
นางและบุ ตรชายของนางไ ว้
บุตรส่งภาชนะมาให้ และนางก็
เทนํ�ามัน
6และอยู่มาเมื�อภาชนะเตม็หมด
แล้วนางจึงบอกบุตรชายว่า "เอา
ภาชนะมาให้ แม่ อี กลู กหนึ� ง"
และเขาตอบนางว่า "ไม่มีอีก
แล้ว" แล้วนํ�ามันกห็ยุดไหล
7นางก็ไปเรียนให้คนของพระ
เจ้าทราบและท่านบอกว่า "ไปซี
ขายนํ�า มันเสียเอาเงินชาํระหนี�
ของเจ้า ที�เหลือนอกนั�นเจ้าและ
บุตรของเจ้าจงใช้เลี� ยงชีวิต"

หญิงมั /งมีคนหนึ/ง
แห่งเมืองชูเนม

8 วันหนึ� งเอลี ชาเดินต่อไปถึ ง
เมืองชูเนม  เป็นที�ที� หญิง
มั� งมีคนหนึ� งอาศัยอยู่ และนาง
ได้ชวนท่านให้ รับประทานอา-
หาร ฉะนั�นเมื�อท่านผ่านทางนั�น
ไปเมื� อไร ท่านก็แวะเข้าไปรับ
ประทานอาหารที�นั�น
9และนางได้บอกสามีของนางว่า
"ดูเถิด ดิฉันเห็นว่าชายคนนี� เป็น
คนบริสุทธิZของพระเจ้า เดินผ่าน
บ้านเราอยู่เนืองๆ
10 ขอให้ เราทาํห้องเล็กไว้บน
กาํแพง วางเตียง โต๊ะ เก้าอี� และ
ตะเกียงไว้ให้ท่าน เพื� อว่าเมื� อ
ท่านมาหาเรา ท่านจะได้เข้าไป
พักในห้องนั�น"

F พงศ์กษัตริย์ J, M

(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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11 วันหนึ� งท่านก็มาที�นั� น และ
แวะเข้าไปในห้องนั� น พักอยู่ที�
นั�น
12 ท่านจึงบอกเกหะซีคนใช้ของ
ท่านว่า "ไปเรียกหญิงชาวชูเนม
คนนี� มา" เมื�อเขาเรียกนาง นาง
กม็ายืนอยู่ต่อหน้าท่าน
13 ท่านจึงบอกแก่เกหะซีว่า "จง
บอกนางว่า ดูเถิด เธอลาํบาก
มากมายอย่างนี� เพื� อเรา จะให้
เราทาํอะไรให้เธอบ้าง มีอะไรจะ
ให้ทูลกษัตริย์เผื�อเธอหรือ หรือ
ให้พูดอะไรกับผู้บัญชาการกอง
ทัพ" นางตอบว่า "ดิฉันอยู่ใน
หมู่พวกพี�น้องของดิฉันค่ะ"
14 และท่านกล่าวว่า "ถ้าอย่าง
นั�นจะให้ทาํอะไรเพื�อนาง" เก-
หะซีตอบว่า "แท้จริงนางไม่มี
บุตรและสามีของนางกแ็ก่แล้ว"
15 ท่านจึงบอกว่า "ไปเรียกเธอ
มา" และเมื� อเขาไปเรียกนาง
นางกม็ายืนอยู่ที�ประตู
16 ท่านกล่าวว่า "ในฤดูนี� เมื� อ
ครบกาํหนดอุ้ มท้อง เจ้าจะได้
อุ้ มบุตรชายคนหนึ� ง" และนาง
ตอบว่า "ข้าแต่คนแห่งพระเจ้า
เจ้านายของดิฉัน หามิได้ อย่า
มุสาแก่สาวใช้ของท่านเลย"
17 แต่หญิงคนนั� นก็ตั� งครรภ์
และคลอดบุตรชายคนหนึ� งใน
ฤดูนั� นเมื� อครบกาํหนดอุ้ มท้อง
จริงตามที�เอลีชาบอกแก่นางไว้

บุตรชายของ
หญิงชาวชูเนม
  ฟื! นขึ! นอีก

18 เมื� อเด็กนั� นโตขึ� น วันหนึ� ง
เขาออกไปหาบิดาของเขาในหมู่
คนเกี�ยวข้าว
19 เขาบอกบิดาของเขาว่า "โอย
หัวของฉัน หัวของฉัน" บิดาจึง
สั� งคนใช้ของเขาว่า "อุ้ มเขาไป
หาแม่ไป๊"
20 และเมื� อเขาอุ้ มมาให้มารดา
ของเด็ก เด็กนั� นก็นั� งอยู่บนตัก
มารดาจนเที�ยงวัน แล้วกส็ิ� นชีวิต
21 นางจึงอุ้ มขึ� นไปวางไว้บนที�
นอนของคนแห่งพระเจ้า และ
ปิดประตูเสียแล้วไปข้างนอก
22 นางก็ไปเรี ยกสามีของนาง
กล่าวว่า "ขอส่งคนใช้คนหนึ�งกับ
ลาตัวหนึ� งมาให้ฉัน เพื� อฉันจะ
ได้รีบไปหาคนแห่งพระเจ้า และ
กลับมาอีก"
23 และเขาถามว่า "จะไปหาท่าน
ทาํไมในวันนี�  ไม่ใช่วันขึ� นคํ�า
หรือวันสะบาโต" นางตอบว่า "ก็
ดีอยู่แล้ว"
24 นางกผู็กอานลาและสั� งคนใช้
ของนางว่า "จงเร่งลาไปเร็วๆ
อย่ าให้ ฝี เท้ าหย่อนลงได้นอก
จากฉันสั�ง"
25 แล้วนางก็ออกเดิน และมา
ถึงคนแห่งพระเจ้าที� ภูเขาคาร-
เมล อยู่มาเมื� อคนแห่งพระเจ้า

F พงศ์กษัตริย์ M

(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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เห็นนางมาแต่ไกล ท่านกพู็ดกับ
เกหะซีคนใช้ของท่านว่า "ดูเถิด
หญิงชาวชูเนมมาข้างโน้น
26 จงวิ� งไปรับนางทันที และ
กล่าวแก่นางว่า `นางสบายดี
หรือ สามีสบายดีหรือ เดก็สบาย
ดีหรือ'" และนางได้ตอบว่า
"สบายดีค่ะ"
27 และเมื� อนางมายังภู เขาถึ ง
คนแห่งพระเจ้าแล้ว นางกเ็ข้าไป
กอดเท้าของท่าน เกหะซีจึงเข้า
มาจะจับนางออกไป แต่คนแห่ง
พระเจ้าบอกว่า "ปล่อยเขาเถอะ
เพราะนางมีใจทุกข์หนัก และ
พระเยโฮวาห์ทรงซ่อนเรื� องนี�
จากฉัน หาได้ตรัสสาํแดงแก่ฉัน
ไม่"
28 แล้วนางจึงเรียนว่า "ดิฉันขอ
บุตรชายจากเจ้านายของดิ ฉัน
หรือคะ ดิฉันไม่ได้เรียนหรือว่า
อย่าลวงดิฉันเลย"
29 ท่านจึงสั� งเกหะซีว่า "คาด
เอวของเจ้าเข้า และถือไม้เท้า
ของเรา และไปเถอะ ถ้าเจ้าพบ
ใคร อย่าสวัสดีกับเขา และถ้า
ใครสวัสดีกับเจ้ากอ็ย่าตอบ และ
จงวางไม้เท้าของเราบนหน้าของ
เดก็นั�น"
30 แล้วมารดาของเด็กนั� นเรียน
ว่า "พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์
อยู่และตัวท่านเองมีชีวิตอยู่แน่
ฉันใด ดิฉันจะไม่พรากจากท่าน

ไป" ดังนั� นท่านจึงลุกขึ� นตาม
นางไป
31 เกหะซี ได้ ล่ วงหน้าไปก่ อน
และวางไม้เท้าบนหน้าของเด็ก
นั�น แต่ไม่มีเสียงหรืออาการเป็น
เขาจึงกลับมาพบท่านและเรียน
ท่านว่า "เดก็นั�นยังไม่ตื�น"
32 เมื�อเอลีชาเข้ามาในเรือน ดู
เถิด ท่านเห็นเด็กนอนตายอยู่
บนเตียงของท่าน
33 ท่านจึงเข้าไปข้างในปิดประตู
ให้ ทั� งสองอยู่ ข้ างในและได้
อธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์
34 แล้วท่านขึ� นไปนอนทับเด็ก
ให้ปากทับปาก ตาทับตา และ
มือทับมือ และเมื� อท่านเหยียด
ตัวของท่านบนเดก็ เนื� อของเดก็
นั�นกอ็ุ่นขึ� นมา
35 แล้วท่านก็ลุกขึ� นอีกเดินไป
เดิ นมาในเรื อนนั� นครั� งหนึ� ง
แล้วขึ� นไปเหยียดตัวของท่านบน
เขา เดก็นั�นกจ็ามเจด็ครั�ง และ
เดก็นั�นกล็ืมตาของตน
36 แล้วท่านก็เรียกเกหะซีมาสั� ง
ว่า "ไปเรียกหญิงชาวชูเนมคนนี�
มา" เขาจึงไปเรียกนาง และเมื�อ
นางมาถึงท่านแล้วท่านว่า "จง
อุ้ มบุตรชายของเจ้าขึ� นเถิด"
37 นางจึงเข้ามาซบหน้าลงที� เท้า
ของท่านกราบลงถึงดิน แล้วนาง
กอ็ุ้ มบุตรชายของนางขึ� นออกไป
ข้างนอก

F พงศ์กษัตริย์ M

(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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เอลีชาชําระอาหารที/มีพิษ
38 เอลีชามาถึงกิลกาลอีก เมื�อ
แผ่นดินเกิดกันดารอาหาร และ
เมื� อเหล่าศิษย์แห่งผู้ พยากรณ์
นั� งอยู่ ต่อหน้าท่าน ท่านก็บอก
กับคนใช้ของท่านว่า "จงตั� ง
หม้อลูกใหญ่และต้มข้าวให้แก่
เหล่าศิษย์แห่งผู้พยากรณ์"
39 คนหนึ� งในพรรคออกไปเก็บ
ผักที�ในทุ่งนา และพบไม้เถาป่า
เถาหนึ�ง เขาเกบ็ได้นํ�าเต้าป่าจน
เต็มตัก กลับมาหั� นใส่ในหม้อ
ข้าวต้มโดยไม่ทราบว่ าเป็นผล
อะไร
40 เขาก็เทออกให้คนเหล่านั� น
รับประทาน ต่อมาขณะที� เขา
กาํลังรับประทานข้าวต้มอยู่นั� น
เขาร้องขึ� นว่า "โอ ข้าแต่คนแห่ง
พระเจ้า มีความตายอยู่ในหม้อ
นี� " และเขาก็รับประทานกันไม่
ได้
41 ท่านก็ว่า "จงเอาแป้งมา"
ท่านก็ใส่แป้งลงในหม้อ และ
บอกว่า "จงเทออกให้คนเหล่า
นั�นรับประทาน" และไม่มีอันต-
รายอยู่ในหม้อนั�น

เอลีชาเลี! ยงหนึ/งรอ้ยคน
อย่างอศัจรรย์

42 มี ชายคนหนึ� งมาจากบ้ าน
บาอัลชาลิชาห์นาํของมาให้คน
แห่งพระเจ้า มีขนมปังเป็นผล
แรกคือ ขนมข้าวบาร์เลย์ยี� สิบ

ก้อนและรวงข้าวใหม่ใส่กระสอบ
ของเขามาและเอลีชาว่า "จงให้
แก่คนเหล่านั�นรับประทาน"
43 แต่ ค นใ ช้ คน นี� ต อ บ ว่ า
"ข้าพเจ้าจะตั� งอาหารเท่านี� ให้
คนหนึ� งร้อยรับประทานได้อย่าง
ไร" ท่านจึงสั� งซํ�าว่า "จงให้คน
เหล่านั�นรับประทานเถิด  เพราะ
พระเยโฮวาห์ ตรั สสั� งดั งนี� ว่ า
`เขาทั� งหลายจะได้ รับประทาน
และยังเหลืออีก'"
44 เขาจึงตั� งอาหารไว้ ต่อหน้า
เขาทั� งหลาย เขาทั� งหลายก็รับ
ประทาน และยังเหลืออยู่จริง
ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์

นาอามานชาวซีเรีย
ไดร้บัการรกัษาใหห้าย

5
นาอามานผู้ บัญชาการกอง
ทัพของกษัตริ ย์ประเทศซี-

เรีย เป็นคนสาํคัญมากของ
กษัตริย์ เป็นคนมีเกียรติ เพราะ
ว่า พระเยโฮวาห์ทรงนาํชัยชนะ
มายังซีเรียโดยท่านนี�  ท่านเป็น
วีรบุรุษด้วย แต่ท่านเป็นโรค
เรื� อน
2 ฝ่ายคนซี เรียยกพวกไปปล้น
ครั�งหนึ� งนั�น ได้จับเด็กหญิงคน
หนึ� งมาจากแผ่นดินอิสราเอลมา
เป็นเชลย และเธอมาปรนนิบัติ
ภรรยาของนาอามาน
3เธอได้เรียนนายผู้หญิงของเธอ
ว่า "อยากให้เจ้านายของดิฉันไป

F พงศ์กษัตริย์ M, K

(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

 12_2kin.pub 
 page 11

 Tuesday, March 01, 2016 20:49 



หน้า 789

อยู่กับผู้พยากรณ์ผู้ซึ�งอยู่ในสะ-
มาเรีย ท่านจะได้รักษาโรคเรื� อน
ของเจ้านายเสียให้หาย"
4นาอามานจึงไปทูลกษัตริย์เจ้า
นายของท่านว่า "สาวใช้จาก
แผ่นดินอิ สราเอลพูดว่ าอย่ าง
นั�นๆ"
5กษัตริย์แห่งซีเรียตรัสว่า "จง
ไปเถิด เราจะส่งสารไปยัง
กษัตริย์แห่งอิสราเอล" แล้วท่าน
ก็ไป นาํเงินหนักสิบตะลันต์
ทองคาํหนักหกพันเชเขล และ
เสื� อสิบชุดไปด้วย
6และท่านก็นาํสารไปยังกษัตริย์
แห่งอิสราเอลใจความว่า "เมื� อ
สารนี� มาถึงท่าน ดูเถิด ข้าพเจ้า
ได้ ส่งนาอามานข้าราชการของ
ข้าพเจ้ามา เพื�อขอให้ท่านรักษา
เขาให้หายจากโรคเรื� อน"
7 และอยู่ มาเมื� อกษัตริ ย์ แห่ ง
อิสราเอลทรงอ่ านสารนั� นแล้ว
พระองค์กท็รงฉีกฉลองพระองค์
ตรัสว่า "เราเป็นพระเจ้าซึ�งจะให้
ตายและให้มีชีวิตหรือ ชายคนนี�
จึงส่งสารมาให้เรารักษาคนหนึ� ง
ที� เป็นโรคเรื� อน ขอใคร่ครวญดู
เถิดว่า เขาแสวงหาเหตุพิพาท
กับเราอย่างไร"
8แต่เมื� อเอลีชาคนแห่งพระเจ้า
ได้ยินว่ากษัตริย์แห่งอิสราเอล
ได้ทรงฉีกฉลองพระองค์ จึงใช้
คนไปทูลกษัตริย์ว่า "ไฉนพระ

องค์ จึ งทรงฉีกฉลองพระองค์
ของพระองค์เสีย ขอให้เขามาหา
ข้าพระองค์เถิด เพื� อเขาจะได้
ทราบว่า มี ผู้พยากรณ์คนหนึ� ง
ในอิสราเอล"
9นาอามานจึงมาพร้อมกับบรร-
ดาม้าและรถรบของท่าน มา
หยุดอยู่ที�ประตูเรือนของเอลีชา
10 เอลีชาก็ส่งผู้สื� อสารมาเรียน
ท่านว่า "ขอจงไปชาํระตัวในแม่
นํ�าจอร์แดนเจ็ดครั� ง และเนื� อ
ของท่ านจะกลับคืนเป็นอย่ าง
เดิม และท่านจะสะอาด"
11 แต่นาอามานก็โกรธและไป
เสีย บ่นว่า "ดูเถิด ข้าคิดว่าเขา
จะออกมาหาข้าเป็นแน่ และมา
ยืนอยู่และออกพระนามของพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของเขา แล้ว
โบกมือเหนือที�นั� นให้โรคเรื� อน
หาย
12 อาบานาและฟารปาร์แม่นํ�า
เมืองดามัสกัสไม่ดีกว่าบรรดา
ลาํนํ�าแห่งอิสราเอลดอกหรือ ข้า
จะชาํระตัวในแม่นํ�าเหล่านั� นและ
จะสะอาดไม่ได้หรือ" ท่านจึงหัน
ตัวแล้วไปเสียด้วยความเดือด
ดาล
13 แต่พวกข้าราชการของท่าน
เข้ามาใกล้และเรียนท่านว่า "คุณ
พ่อของข้าพเจ้า ถ้าท่านผู้
พยากรณ์จะสั� งให้ท่านกระทาํสิ� ง
ใหญ่โตประการหนึ� ง ท่านจะไม่

F พงศ์กษัตริย์ K

(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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กระทาํหรือ ถ้าเช่นนั�นเมื�อท่าน
ผู้พยากรณ์กล่าวแก่ท่านว่า `จง
ไปล้างและสะอาดเถิด' ควรท่าน
จะทาํยิ�งขึ� นเท่าใด"
14 ท่านจึงลงไปจุ่มตัวเจ็ดครั� ง
ในแม่นํ�า จอร์แดนตามถ้อยคาํ
ของคนแห่งพระเจ้า และเนื� อ
ของท่านกก็ลับคืนเป็นอย่างเนื� อ
เดก็เลก็ๆ และท่านกส็ะอาด
15 แล้ วท่ านจึ งกลั บไปยั งคน
แห่งพระเจ้า ทั� งตัวท่านและ
พรรคพวกของท่าน และท่านมา
ยืนอยู่ ข้างหน้าเอลีชาและท่าน
กล่าวว่า "ดูเถิด บัดนี� ข้าพเจ้า
ทราบแล้วว่าไม่มีพระเจ้าทั� วไป
ในโลกนอกจากที� ในอิ สราเอล
เพราะฉะนั�นบัดนี� ขอท่านรับของ
กาํนัลสักอย่างหนึ� งจากผู้ รับใช้
ของท่านเถิด"
16 แต่ท่านตอบว่า "พระเยโฮ-
วาห์ ซึ� งข้ าพเจ้ าปรนนิ บัติ ทรง
พระชนม์อยู่แน่ฉันใด ข้าพเจ้า
จะไม่รับสิ� งใดเลยฉันนั� น" และ
ท่านก็ได้ชักชวนให้รับไว้แต่เอ-
ลีชาได้ปฏิเสธ
17 แล้ วนาอามานจึ งกล่ าวว่ า
"มิฉะนั� นขอท่านได้โปรดให้ดิน
บรรทุกล่อสักสองตัวให้แก่ผู้ รับ
ใช้ของท่านเถิด เพราะตั� งแต่
นี� ไปผู้ รับใช้ของท่านจะไม่ถวาย
เครื�องเผาบูชาหรือเครื�องสัตว-
บูชาแก่พระอื�น แต่จะถวายแด่

พระเยโฮวาห์เท่านั�น
18 ในเรื� องนี� ขอพระเยโฮวาห์
ทรงโปรดให้อภัยแก่ผู้ รับใช้ของ
ท่าน ในเมื�อนายของข้าพเจ้าไป
ในนิเวศของพระริมโมนเพื� อจะ
นมัสการที�นั� น ทรงพิงอยู่ที� มือ
ของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะต้อง
โน้มคาํนับในนิเวศของพระริม-
โมน เมื� อข้าพเจ้าโน้มตัวลงใน
นิเวศของพระริมโมนนั� น ขอ
พระเยโฮวาห์ทรงให้อภัยแก่ ผู้
รับใช้ของท่านในกรณีนี� "
19 เอลีชาจึงตอบท่านว่า "จงไป
โดยสันติภาพเถิด" แต่เมื�อนา-
อามานออกไปได้ไม่ไกลนัก

ความบาปและการทําโทษ
ของเกหะซี

20 เกหะซีคนใช้ของเอลีชาคน
แห่งพระเจ้าคิดว่า "ดูเถิด นาย
ของข้าพเจ้าไม่ยอมรับจากมือ
ของนาอามานคนซีเรียซึ� งของที�
ท่านนาํมา พระเยโฮวาห์ทรง
พระชนม์อยู่แน่ฉันใด ข้าพเจ้า
จะวิ�งตามไปเอามาจากเขาบ้าง"
21 เกหะซี จึ งตามนาอามานไป
และเมื� อนาอามานแลเห็นว่ามี
คนวิ�งตามท่านมา ท่านก็ลงจาก
รถรบต้อนรับเขาพูดว่า "ทุก
อย่างเรียบร้อยดีหรือ"
22 เขาตอบว่า "เรียบร้อยดี นาย
ของข้าพเจ้าใช้ข้าพเจ้ามา กล่าว
ว่า `ดูเถิด มีชายหนุ่มสองคนใน

F พงศ์กษัตริย์ K

(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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เหล่าศิษย์แห่งผู้พยากรณ์ มา
จากแดนเทือกเขาเอฟราอิม ขอ
ท่านโปรดให้เงินแก่เขาทั� งหลาย
สักหนึ� งตะลันต์และเสื� อสักสอง
ชุด'"
23 และนาอามานกล่าวว่า "ขอ
โปรดรั บไปสองตะลั นต์ เถิ ด"
ท่านก็เชิญชวนเขา และเอาเงิน
สองตะลั นต์ ใส่ กระสอบผูกไว้
พร้อมกับเสื� อสองตัว ให้คนใช้
สองคนแบกไป เขาก็แบกเดิน
ขึ� นหน้าเกหะซีมา
24 เมื�อเขามาถึงภูเขา เกหะซีก็
รับมาจากมือของเขาทั�งสอง เอา
ไปเก็ บไ ว้ ในเรื อนและให้ คน
เหล่านั� นกลับ เขาทั� งสองก็จาก
ไป
25 เกหะซีกเ็ข้าไปยืนอยู่ต่อหน้า
นายของตน และเอลีชาถามเขา
ว่า "เกหะซี เจ้าไปไหนมา" เขา
ตอบว่า "ผู้รับใช้ของท่านไม่ได้
ไปไหน"
26 แต่ท่านกล่าวแก่เขาว่า "เมื�อ
ชายคนนั� นหันมาจากรถรบต้อน
รับเจ้านั� น จิตใจของเรามิได้ไป
กับเจ้าดอกหรือ นั� นเป็นเวลา
ควรที�จะรับเงิน รับเสื� อผ้า สวน
ต้นมะกอกเทศ และสวนองุ่ น
แกะและวัว และคนใช้ชายหญิง
หรือ
27 ฉะนั� นโรคเรื� อนของนาอา-
มานจะติ ดอยู่ ที� เจ้ าและที� เชื� อ

สายของเจ้าเป็นนิตย์" เขากอ็อก
ไปจากหน้าท่ านเป็นโรคเรื� อน
ขาวอย่างหิมะ

เอลีชาเอาหวัขวาน
กลบัคืน

6
ฝ่ายเหล่าศิษย์แห่งผู้พยา-
กรณ์กล่าวกับเอลีชาว่า "ดู

เถิด สถานที�ซึ�งข้าพเจ้าทั�งหลาย
อยู่ ใต้ความดูแลของท่านนั� นก็
เลก็เกินไป ไม่พอแก่พวกเรา
2ขอให้เราไปที� แม่นํ�าจอร์แดน
ต่างคนต่างเอาไม้ท่อนหนึ� งมา
สร้างที�อาศัยของเราที�นั�น" และ
ท่านตอบว่า "ไปเถอะ"
3แล้วคนหนึ� งกล่าวว่า "ขอท่าน
โปรดไปกั บผู้ รั บใช้ ของท่ าน
ด้วย" และท่านกต็อบว่า "ข้าจะ
ไป"
4ท่านก็ไปกับเขาทั� งหลาย และ
เมื�อเขามาถึงแม่นํ�าจอร์แดนเขา
กโ็ค่นต้นไม้
5ขณะที�คนหนึ� งฟันไม้อยู่ หัว
ขวานของเขาตกลงไปในนํ�า
และเขาร้องขึ� นว่า "อนิจจา นาย
ครับ ขวานนั�นผมขอยืมเขามา"
6 แล้ วคนแห่ งพระเจ้ าถามว่ า
"ขวานนั�นตกที�ไหน" เมื�อเขาชี� ที�
ให้ท่านแล้ว ท่านก็ตัดไม้อัน
หนึ� งทิ� งลงไปที�นั� น ทาํให้ขวาน
เหลก็นั�นลอยขึ� นมา
7และท่านบอกว่า "หยิบขึ� นมา
ซิ" เขากเ็อื� อมมือไปหยิบขึ� นมา

F พงศ์กษัตริย์ K, O

(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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เอลีชาให้
กษตัริยแ์ห่งอิสราเอล

ทราบถึงแผนการ
ของเบนฮาดดั

8 ฝ่ายกษัตริ ย์แห่งซี เรียรบพุ่ ง
กับอิสราเอล พระองค์ปรึกษา
กั บข้ าราชการของพระองค์ ว่ า
"เราจะตั� งค่ายของเราที�นั�นๆ"
9แต่คนแห่งพระเจ้าส่งข่าวไปยัง
กษัตริย์แห่งอิสราเอลว่า "ขอ
พระองค์ทรงระวั งอย่ าผ่านมา
ทางนั�น เพราะคนซีเรียกาํลังยก
ลงไปที�นั�น"
10 และกษัตริ ย์แห่งอิสราเอล
ทรงใช้ ให้ ไปยั งสถานที� ซึ� งคน
แห่งพระเจ้าบอกและเตือนให้
พระองค์จึงทรงระวังตัวได้ที�นั� น
มิใช่เพียงครั�งสองครั�ง
11 กษัตริย์แห่งซีเรียก็ไม่สบาย
พระทัยมากเพราะเรื� องนี�  พระ
องค์ จึ งทรงเรี ยกข้าราชการมา
ตรัสว่า "พวกท่านจะไม่บอกเรา
หรือว่า คนใดในพวกเราที� อยู่
ฝ่ายกษัตริย์แห่งอิสราเอล"
12 ข้าราชการคนหนึ� งของพระ
องค์ทูลว่า "โอ ข้าแต่กษัตริย์
เจ้านายของข้าพระองค์ ไม่มีผู้
ใดพระเจ้าข้า แต่เอลีชาผู้พยา-
กรณ์ซึ� งอยู่ในอิสราเอลทูลบรร-
ดาถ้ อยคาํซึ� งพระองค์ตรัสใน
ห้องบรรทมของพระองค์ให้แก่
กษัตริย์แห่งอิสราเอล"

เอลีชาอยู่ในโดธาน
13 พระองค์จึงตรัสว่า "จงไปหา
ดูว่า เขาอยู่ที�ไหน เพื�อเราจะใช้
คนไปจับเขามา" มีคนทูลพระ
องค์ว่า "ดูเถิด เขาอยู่ในโดธาน"
14 พระองค์จึงทรงส่งม้า รถรบ
และกองทัพใหญ่ เขาไปกันใน
กลางคืนและล้อมเมืองนั�นไว้
15 เมื� อคนใช้ของคนแห่งพระ
เจ้าตื� นขึ� นเวลาเช้าตรู่ และออก
ไป ดูเถิด กองทัพพร้อมกับม้า
และรถรบกล้็อมเมืองไว้ และคน
ใช้นั�นบอกท่านว่า "อนิจจา นาย
ของข้าพเจ้า เราจะทาํอย่างไรดี"
16 ท่านตอบว่า "อย่ากลัวเลย
เพราะฝ่ายเรามีมากกว่าฝ่ายเขา"
17 แล้วเอลีชากอ็ธิษฐานว่า "ข้า
แต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงเบิกตา
ของเขาเพื�อเขาจะได้เห็น" และ
พระเยโฮวาห์ทรงเบิกตาของชาย
หนุ่มคนนั� น และเขาก็ได้เห็น
และดูเถิด ที�ภูเขาก็เต็มไปด้วย
ม้า และรถรบเพลิงอยู่รอบเอ-
ลีชา
เอลีชานาํทหารซีเรียที/ตาบอด

ไปยงักรุงสะมาเรีย
18 และเมื�อคนซีเรียลงมารบกับ
ท่าน เอลีชาก็อธิษฐานต่อพระ
เยโฮวาห์ว่า "ขอทรงโปรดให้คน
เหล่านี� ตาบอดไปเสีย" พระองค์
จึงทรงให้เขาทั� งหลายตาบอดไป
ตามคาํของเอลีชา

F พงศ์กษัตริย์ O

(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 และเอลีชาบอกคนเหล่านั� น
ว่า "ไม่ใช่ทางนี�  และไม่ใช่เมือง
นี�  จงตามข้ามา และข้าจะพาไป
ยังคนนั� นซึ� งเจ้าแสวงหา" และ
ท่านกพ็าเขาไปกรุงสะมาเรีย
20 และอยู่ มาพอเข้าไปในกรุง
สะมาเรีย เอลีชากทู็ลว่า "ข้าแต่
พระเยโฮวาห์ ขอทรงเบิกตาของ
คนเหล่านี�  เพื� อเขาจะเห็นได้"
พระเยโฮวาห์จึงทรงเบิกตาของ
เขาทั� งหลายและเขาทั� งหลายก็
เห็น และดูเถิด เขามาอยู่กลาง
กรุงสะมาเรีย
21 และเมื� อกษัตริย์แห่งอิสรา-
เอลเห็นเขาเข้า จึงตรัสแก่เอลีชา
ว่า "บิดาของข้าพเจ้า จะให้
ข้าพเจ้าฆ่าเขาเสียหรือ จะให้
ข้าพเจ้าฆ่าเขาเสียหรือ"
22 ท่านก็ทูลตอบว่า "ขอพระ
องค์ อย่ าทรงประหารเขาเสี ย
พระองค์จะประหารคนที� จับมา
เป็นเชลยเสียด้วยดาบและด้วย
ธนูของพระองค์หรือ ขอทรง
โปรดจัดอาหารและนํ�า ต่อหน้า
เขา เพื� อให้เขารับประทานและ
ดื� ม แล้วปล่อยให้เขาไปหาเจ้า
นายของเขาเถิด"
23 พระองค์จึงทรงจัดการเลี� ยง
ใหญ่ให้เขา และเมื� อเขาได้กิน
และดื� มแล้วก็ทรงปล่อยเขาไป
และเขาทั� งหลายได้กลับไปหา
เจ้านายของตน และพวกซีเรียมิ

ได้มาปล้นในแผ่นดินอิสราเอล
อีกเลย

กองทพัซีเรีย
ลอ้มกรุงสะมาเรีย

24 และอยู่มาภายหลังเบนฮาดัด
กษัตริย์แห่งซีเรียทรงจัดกองทัพ
ทั� งสิ� นของพระองค์แล้วได้เสด็จ
ขึ� นไปล้อมกรุงสะมาเรีย
25 มี การกั นดารอาหารอย่ าง
หนักในสะมาเรีย และดูเถิด
พวกเขาล้อมอยู่จนหัวลาตัวหนึ� ง
เขาขายกันเป็นเงินแปดสิบเชเขล
และมูลนกเขาครึ� งลิตรเป็นเงิน
ห้าเชเขล
26 ขณะที�กษัตริย์แห่งอิสราเอล
ทรงผ่านไปบนกาํแพง มีผู้หญิง
คนหนึ� งร้องทูลพระองค์ว่า "โอ
ข้าแต่กษัตริย์ เจ้านายของข้า
พระองค์ ขอทรงช่วย"
27 พระองค์ตรัสว่า "ถ้าพระเย-
โฮวาห์มิได้ทรงช่วยเจ้า เราจะ
ช่วยเจ้าได้จากไหน จากลานนวด
ข้าวหรือจากบ่อยํ�าองุ่นหรือ"
28 และกษัตริย์ทรงถามนางว่า
"เจ้าเป็นอะไรไป" นางทูลตอบ
ว่า "หญิงคนนี� บอกข้าพระองค์
ว่า `เอาลูกชายของเจ้ามาให้เรา
กินเสียวันนี� เถิด และเราจะกิน
ลูกชายของฉันวันพรุ่งนี� '
29 เราจึงต้มลูกชายของข้าพระ
องค์และกิน และรุ่งขึ� นข้าพระ
องค์กพู็ดกับนางว่า `เอาลูกชาย

F พงศ์กษัตริย์ O

(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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ของเจ้ามา เพื� อเราจะกินเสีย'
และนางก็ซ่อนลูกชายของนาง
เสีย"
30 และต่อมาเมื�อกษัตริย์ทรงได้
ยินถ้อยคาํของหญิงนั� น พระ
องค์ก็ฉีกฉลองพระองค์ พระ
องค์กาํลังดาํเนินอยู่ บนกาํแพง
ประชาชนก็มองดู ดูเถิด พระ
องค์ทรงฉลองพระองค์ผ้ากระ-
สอบอยู่แนบเนื� อ
31 และพระองค์ตรัสว่า "ถ้า
ศีรษะของเอลีชาบุตรชาฟัทยัง
อยู่บนเขาในวันนี�  ก็ขอพระเจ้า
ทรงลงโทษแก่เราและให้หนักยิ�ง
กว่า"

เยโฮรมัหาโอกาส
ฆ่าเอลีชา

32 แต่เอลีชานั� งอยู่ในบ้านของ
ท่าน และพวกผู้ใหญ่ก็นั� งอยู่
ด้วย กษัตริย์ทรงใช้คนมาจาก
ต่อเบื� องพระพักตร์พระองค์ แต่
ก่อนที� ผู้สื�อสารจะมาถึง เอลีชา
กพู็ดกับพวกผู้ใหญ่ว่า "ท่านทั�ง
หลายเห็นหรือไม่เล่า ที�บุตรชาย
ของฆาตกรคนนี� ใช้ คนมาเอา
ศีรษะของข้าพเจ้า ดูเถิด เมื�อผู้
สื� อสารมา จงปิดประตูและยึด
ประตูให้แน่นกันเขาไว้  เสียง
เท้าของนายของเขาตามเขามามิ
ใช่หรือ"
33 ขณะที� ท่านยังพูดกับเขาทั� ง
หลายอยู่ ดูเถิด ผู้สื�อสารลงมา

หาท่าน และบอกว่า "ดูเถิด
เหตุ ร้ายนี� มาจากพระเยโฮวาห์
ข้าพเจ้าจะรอคอยพระเยโฮวาห์
อีกทาํไม"

เอลีชาพยากรณว่์า
จะมีอาหารพอ

7
แต่เอลีชาบอกว่า "ขอฟัง
พระวจนะของพระเยโฮวาห์

พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี� ว่า พรุ่งนี�
ประมาณเวลานี� ยอดแป้งถังหนึ� ง
เขาจะขายกันหนึ� งเชเขล และ
ข้าวบาร์เลย์สองถังเชเขล ที�
ประตูเมืองสะมาเรีย"
2 แล้ วนายทหารคนสนิ ทของ
กษัตริย์ตอบคนแห่งพระเจ้าว่า
"ดูเถิด ถ้าแม้พระเยโฮวาห์ทรง
สร้างหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ สิ�งนี�
จะเป็นขึ� นได้หรือ" แต่ท่านบอก
ว่า "ดูเถิด ท่านจะเห็นกับตาของ
ท่านเอง แต่จะไม่ได้กิน"
3มีคนโรคเรื� อนสี� คนอยู่ ที� ทาง
เข้าประตูเมือง เขาพูดกันว่า
"เราจะนั�งที�นี�จนตายทาํไมเล่า
4 ถ้าเราว่า `ให้เราเข้าไปใน
เมือง' การกันดารอาหารกอ็ยู่ใน
เมือง และเรากจ็ะตายที�นั�น และ
ถ้าเรานั�งที�นี� เราก็ตายเหมือนกัน
ฉะนั�นบัดนี� จงมาเถิด ให้เราเข้า
ไปในกองทัพของคนซีเรีย ถ้า
เขาไว้ชีวิตของเรา เราก็จะรอด
ตาย ถ้าเขาฆ่าเรา ก็ได้แต่ตาย
เท่านั�นเอง"

F พงศ์กษัตริย์ O, Q

(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

 12_2kin.pub 
 page 17

 Tuesday, March 01, 2016 20:49 



หน้า 795

พระเจ้าทรงทําใหค้นซีเรีย
ตกใจแลว้หนีไป

5ดังนั� นเขาจึงลุกขึ� นในเวลาโพล้
เพล้เพื� อจะไปยังค่ายของคนซี-
เรีย แต่เมื�อเขามาถึงริมค่ายของ
คนซีเรียแล้ว ดูเถิด ไม่มีใครที�
นั�นสักคน
6 เพราะองค์พระผู้ เป็นเจ้ าได้
ทรงกระทาํให้กองทัพของคนซี-
เรียได้ยินเสียงรถรบ เสียงม้า
และเสียงกองทัพใหญ่ เขาจึงพูด
กันและกันว่า "ดูเถิด กษัตริย์
แห่ งอิ สราเอลได้ จ้ างบรรดา
กษัตริย์แห่งคนฮิตไทต์ และ
บรรดากษัตริย์แห่งอียิปต์มารบ
เราแล้ว"
7เขาจึงลุกขึ� นหนีไปในเวลาโพล้
เพล้ และทิ� งเต็นท์ ม้าและลา
ของเขา ทิ� งค่ายไว้อย่างนั� นเอง
และหนีไปเอาชีวิตรอด
8และเมื�อคนโรคเรื� อนเหล่านี� มา
ถึงที�ริมค่าย เขากเ็ข้าไปในเตน็ท์
หนึ� งกินและดื�ม และขนเงิน
ทองคาํและเสื� อผ้าเอาไปซ่อนไว้
แล้ วเขาก็กลั บมาเข้ าไปในอี ก
เตน็ท์หนึ�งขนเอาข้าวของออกไป
จากที�นั�นด้วยเอาไปซ่อนไว้
9แล้วเขาพูดกันและกันว่า "เรา
ทาํไม่ถูกเสียแล้ว วันนี� เป็นวัน
ข่าวดี ถ้าเรานิ� งอยู่และคอยจน
แสงอรุณขึ� นโทษจะตกอยู่กับเรา
เพราะฉะนั�นบัดนี� มาเถิด ให้เรา

ไปบอกยังสาํนักพระราชวัง"
10 เขาจึ งมาเ รี ยกนายประตู
เมือง และบอกเรื� องราวแก่เขา
ว่า "เรามายังค่ายของคนซีเรีย
และดูเถิด เราไม่เห็นใครและไม่
ได้ยินเสียงผู้ ใดที�นั� น มีแต่ม้า
ผูกอยู่ และลาผูกอยู่  และ
เตน็ท์ตั� งอยู่อย่างนั�นเอง"
11 แล้ วเขาบอกแก่ เหล่ านาย
ประตู และพวกเขากบ็อกกันไป
ถึงสาํนักพระราชวัง
12 กษัตริย์ก็ทรงตื� นบรรทมใน
กลางคืน และตรัสกับข้าราชการ
ว่า "เราจะบอกให้ว่าคนซีเรีย
เตรียมสู้ รบเราอย่างไร เขาทั� ง
หลายรู้อยู่ว่าเราหิว เขาจึงออก
ไปซ่อนตัวอยู่ นอกค่ายที� กลาง
ทุ่งคิดว่า `เมื�อเขาออกมาจากใน
เมืองเราจะจับเขาทั�งเป็น แล้วจะ
เข้าไปในเมือง'"
13 และข้าราชการคนหนึ� งทูลว่า
"ขอรับสั� งให้คนเอาม้าที� เหลือ
อยู่ในเมืองสักห้าตัว (ดูเถิด
บางทีม้าเหล่านั� นจะยังเป็นอยู่
อย่างคนอิสราเอลที� เหลืออยู่ใน
เมือง หรือดูเถิด จะเป็นอย่าง
คนอิสราเอลที� ได้ พินาศแล้วก็
ช่างเถิด) ขอให้เราส่งคนไปดู"
14 เขาจึงเอาม้ากับรถรบสองคัน
และกษัตริย์ทรงส่งให้ไปติดตาม
กองทัพของคนซีเรีย ตรัสว่า "จง
ไปดู"

F พงศ์กษัตริย์ Q

(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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15 เขาทั� งหลายจึงติดตามไปจน
ถึงแม่นํ�าจอร์แดน และดูเถิด
ตลอดทางมีเสื� อผ้าและเครื�องใช้
ซึ� งคนซีเรียทิ� งเมื� อเขารีบหนีไป
ผู้สื�อสารกก็ลับมาทูลกษัตริย์

คําพยากรณเ์รื/อง
อาหารสําเร็จ

16 แล้ วประชาชนก็ยกออกไป
ปล้นเต็นท์ทั� งหลายของคนซีเรีย
ยอดแป้งจึงขายกันถังละเชเขล
และข้ าวบาร์ เลย์สองถั งเชเขล
ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์
17 ฝ่ายกษัตริย์ทรงแต่งตั� งนาย
ทหารคนสนิทให้เป็นนายประตู
และประชาชนก็เหยียบไปบนเขา
ตรงประตู เขาจึงสิ� นชีวิตตามซึ�ง
คนแห่งพระเจ้าได้กล่าวไว้ในวัน
เมื�อกษัตริย์เสดจ็ลงมาหาท่าน
18 และเป็ นไปตามที� คนแห่ ง
พระเจ้าได้ทูลกษัตริย์ว่า "ข้าว
บาร์ เลย์สองถั งขายหนึ� งเชเขล
และยอดแป้งหนึ� งถังหนึ� งเชเขล
ประมาณเวลานี� ในวันพรุ่ งนี� ที�
ประตูเมืองสะมาเรีย"
19 และนายทหารคนสนิทก็ได้
ตอบคนแห่งพระเจ้าว่า "ดูเถิด
ถ้ าแม้พระเยโฮวาห์ ทรงสร้ าง
หน้าต่างในฟ้าสวรรค์ สิ� งนี� จะ
เป็นขึ� นได้หรือ" และท่านได้
ตอบว่า "ดูเถิด ท่านจะเห็นกับ
ตาของท่านเองแต่จะไม่ได้กิน"
20 และอยู่ มาก็บั งเกิดเป็นดั ง

นั� นแก่เขา เพราะประชาชน
เหยียบไปบนเขาที� ประตู เมือง
และเขากไ็ด้สิ� นชีวิต

เอลีชาพยากรณถ์ึง
การกนัดารอาหาร

เจ็ดปี

8
ฝ่ายเอลีชาได้บอกหญิงคนที�
ท่านได้ให้บุตรชายของนาง

กลับคืนชีวิตมาว่า "จงลุกขึ� น
และออกไปทั� งครัวเรือนของเจ้า
ไปอาศัยอยู่ที� ใดซึ� งเจ้าจะอาศัย
อยู่ได้ เพราะพระเยโฮวาห์ทรง
เรียกให้เกิดการกันดารอาหาร
และจะเป็นแก่แผ่นดินนี� เจด็ปี"
2 หญิ งคนนั� นก็ลุ กขึ� นกระทาํ
ตามถ้อยคาํของคนแห่งพระเจ้า
นางยกออกไปทั� งครัวเรือนของ
นาง ไปอาศัยอยู่ในแผ่นดิน
ฟีลิสเตียเจด็ปี
3และอยู่ มาเมื� อสิ� นเจ็ดปีแล้ว
หญิงคนนั� นก็กลับมาจากแผ่น
ดินฟีลิสเตีย และได้ออกไปทูล
อุทธรณ์ต่อกษัตริย์เพื� อขอบ้าน
และที�ดินของนางคืน
4ฝ่ายกษัตริย์กาํลังตรัสกับเก-
หะซีคนใช้ของคนแห่งพระเจ้า
อยู่ ว่า "จงบอกเราถึงบรรดา
มหกิจที�เอลีชาได้กระทาํ"
5และอยู่มา เมื� อเขากาํลังทูล
กษัตริย์ถึงเรื�องที� เอลีชาได้เรียก
ชีวิตของศพคนหนึ� งกลับคืนมา
ดูเถิด ผู้หญิงคนที�ท่านได้ให้

F พงศ์กษัตริย์ Q, G

(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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บุตรชายกลับคืนชีวิตมาได้อุท-
ธรณ์ต่อกษัตริย์เพื�อขอบ้านและ
ที�ดินของนางคืน และเกหะซีทูล
ว่า "โอ ข้าแต่กษัตริย์ เจ้านาย
ของข้าพระองค์ นี� เป็นนางคน
นั�น และคนนี� แหละเป็นบุตรชาย
ของนางซึ� งเอลีชาได้ให้กลับคืน
ชีวิตมา"
6และเมื�อกษัตริย์ตรัสถามหญิง
คนนั�น นางก็ทูลเรื�องถวายพระ
องค์ กษัตริย์จึงทรงตั� งเจ้าหน้าที�
คนหนึ� งให้แก่นางรับสั� งว่า "จง
จัดการคืนทุกสิ� งที� เป็นของของ
นาง พร้อมทั� งพืชผลของนานั�น
ตั� งแต่วันที�นางออกจากแผ่นดิน
มาจนถึงบัดนี� "

เอลีชาพยากรณถ์ึง
การครอบครองของ
ฮาซาเอลเหนือซีเรีย

7 ฝ่ ายเอลี ชามายั งดามั สกั ส
เบนฮาดัดกษัตริย์แห่งซีเรียทรง
ประชวร และเมื� อมีคนทูลว่า
"คนแห่งพระเจ้ามาที�นี� "
8 กษัตริ ย์ตรัสกั บฮาซาเอลว่ า
"จงนาํของกาํนัลไปพบคนแห่ง
พระเจ้า ให้ทูลถามพระเยโฮวาห์
โดยท่านว่า `ข้าพเจ้าจะหายป่วย
ไหม'"
9ฮาซาเอลจึงไปพบท่านนาํของ
กาํนัลไปด้วย คือสินค้าอย่างดี
ทุกอย่างของเมืองดามัสกัสจาํ-
นวนเท่ าอูฐสี� สิบตั วบรรทุกได้

และเขามายืนอยู่ ต่อหน้าท่ าน
กล่าวว่า "บุตรของท่านคือเบน-
ฮาดัด กษัตริย์แห่งซีเรีย ได้ทรง
ใช้ข้าพเจ้ามาหาท่าน กล่าวว่า
`ข้าพเจ้าจะหายป่วยหรือ'"
10 และเอลีชาตอบเขาว่า "จงไป
ทูลพระองค์ว่า `พระองค์จะทรง
หายประชวรแน่' แต่พระเยโฮ-
วาห์ ทรงสาํแดงแก่ ข้ าพเจ้ าว่ า
พระองค์จะสิ� นพระชนม์แน่"
11 และท่านก็เพ่งหน้าจ้องมอง
เขาแน่นิ� งจนเขาอาย และคน
แห่งพระเจ้ากร้็องไห้
12 และฮาซาเอลถามว่า "เหตุใด
เจ้านายของข้าพเจ้าจึงร้องไห้"
ท่านตอบว่า "เพราะข้าพเจ้า
ทราบถึงเหตุร้ายซึ� งท่านจะกระ-
ทาํต่อประชาชนอิสราเอล ท่าน
จะเอาไฟเผาป้อมปราการของ
เขาเสีย และท่านจะสังหารคน
หนุ่มๆเสียด้วยดาบ และจับ
เด็กๆโยนลง และผ่าท้องหญิง
ที�มีครรภ์เสีย"
13 และฮาซาเอลตอบว่า "ผู้ รับ
ใช้ของท่านผู้ เป็นแต่เพียงสุนัข
เป็นใครเล่า ซึ�งจะกระทาํสิ�งใหญ่
โตนี� " เอลีชาตอบว่า "พระเยโฮ-
วาห์ ทรงสาํแดงแก่ ข้ าพเจ้ าว่ า
ท่านจะเป็นกษัตริย์ครอบครอง
ประเทศซีเรีย"
14 และเขาก็ไปจากเอลีชามายัง
นายของตน ผู้ซึ� งถามเขาว่า

F พงศ์กษัตริย์ G

(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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"เอลีชาว่าอย่างไรกับเจ้าบ้าง"
และเขาทูลตอบว่า "เขาบอกว่า
พระองค์จะหายประชวรแน่"
15 และอยู่มาในวันรุ่งขึ� น  เขา
ก็เอาผ้าหนาทึบจุ่มนํ�าคลุมพระ
พักตร์พระองค์ไว้ จนพระองค์
สิ� นพระชนม์ และฮาซาเอลกขึ็� น
ครองแทน

เยโฮรมักบัเยโฮชาฟัท
ครอบครองเหนือยูดาห์

พรอ้มกนั
(F พศด FD:K)

16 ในปีที�ห้าแห่งโยรัมโอรสอา-
หับกษัตริย์ของอิสราเอล เมื� อ
เยโฮชาฟัทยังเป็นกษัตริ ย์ของ
ยูดาห์อยู่ เยโฮรัมโอรสเยโฮชา-
ฟัทกษัตริย์ของยูดาห์ได้ทรงเริ�ม
ครอบครอง
17 เมื� อพระองค์ทรงเริ� มครอบ
ครองนั� นมีพระชนมายุสามสิบ
สองพรรษา และพระองค์ทรง
ครอบครองในเยรูซาเลม็แปดปี
18 และพระองค์ทรงดาํเนินตาม
มรรคาของบรรดากษัตริย์แห่ง
อิสราเอล ตามอย่างที� ราชวงศ์
อาหับกระทาํ เพราะว่าธิดาของ
อาหับเป็ นมเหสี ของพระองค์
และพระองค์ทรงกระทาํ ชั� วใน
สายพระเนตรของพระเยโฮวาห์
19 อย่างไรก็ดีพระเยโฮวาห์จะ
ไม่ทรงทาํลายยูดาห์ เพราะทรง
เห็นแก่ดาวิดผู้ รับใช้ ของพระ

องค์ เหตุที�พระองค์ได้ตรัสสัญ-
ญาว่า จะทรงประทานประทีปแก่
ดาวิด และแก่ราชโอรสของพระ
องค์เป็นนิตย์
20 ในรัชกาลของพระองค์ เอ-
โดมได้กบฏออกห่างจากการปก
ครองของยูดาห์ และตั� งกษัตริย์
ขึ� นเหนือตน
21 แล้วโยรัมก็เสด็จพร้อมกับ
บรรดารถรบของพระองค์ ผ่าน
ไปถึงศาอีร์ พอกลางคืนพระ
องค์ก็ลุกขึ� นโจมตีคนเอโดมซึ� ง
มาล้อมพระองค์นั�น พร้อมกับผู้
บัญชาการรถรบ แล้วกองทัพได้
หนีกลับเตน็ท์เสีย
22 เอโดมจึ งได้กบฏออกห่ าง
จากการปกครองของยูดาห์จน
ทุกวันนี�  แล้วลิบนาห์ก็ได้กบฏ
ในคราวเดียวกัน
23 ส่วนพระราชกิจนอกนั� นของ
โยรัม และบรรดาสิ�งซึ�งพระองค์
ทรงกระทาํ มิได้บันทึกไว้ใน
หนังสือพงศาวดารแห่งกษัตริย์
ประเทศยูดาห์หรือ

เยโฮรมัสิ! นพระชนม์
(F พศด FD:DX-FL)

24 โยรัมจึงทรงล่วงหลับไปอยู่
กับบรรพบุรุษของพระองค์ และ
เขาฝังไว้กับบรรพบุรุษของพระ
องค์ในนครดาวิด และอาหัส-
ยาห์ โอรสของพระองค์ ได้ ขึ� น
ครองแทน

F พงศ์กษัตริย์ G

(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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25 ในปีที� สิ บสองแห่ งรั ชกาล
โยรัมโอรสของอาหั บกษัตริ ย์
แห่งอิสราเอล อาหัสยาห์โอรส
เยโฮรัมกษัตริ ย์แห่ งยูดาห์ ได้
ทรงเริ�มครอบครอง
26 เมื�ออาหัสยาห์ทรงเริ�มครอบ
ครองนั�นมีพระชนมายุยี� สิบสอง
พรรษา และทรงครอบครองใน
เยรูซาเล็มหนึ� งปี พระมารดา
ของพระองค์ทรงพระนามอาธา-
ลิยาห์ พระนางเป็นธิดาของอมรี
กษัตริย์แห่งอิสราเอล
27 พระองค์ ทรงดาํ เนิ นตาม
มรรคาราชวงศ์ของอาหับด้ วย
และทรงกระทาํ ชั� วในสายพระ
เนตรของพระเยโฮวาห์ ดังที�
ราชวงศ์ ของอาหั บได้ กระทาํ
เพราะทรงเป็นราชบุตรเขยใน
ราชวงศ์ของอาหับ

อาหสัยาหร์วมกบัเยโฮรมั
ในการสูร้บที/ราโมทกิเลอาด

(F พศด FF:K)
28 พระองค์เสด็จกับโยรัมโอรส
ของอาหับ เพื� อทาํสงครามกับ
ฮาซาเอลกษัตริย์แห่งซีเรียที�รา-
โมทกิเลอาด และคนซีเรียกระ-
ทาํให้โยรัมบาดเจบ็

อาหสัยาหเ์สด็จไปเยี/ยม
เยโฮรมัที/ยิสเรเอล
(F พศด FF:O)

29 และกษัตริย์โยรัมได้กลับมา
รักษาพระองค์ที�ยิสเรเอลให้หาย

บาดเจบ็จากที�คนซีเรียได้กระทาํ
แก่พระองค์ที� รามาห์ เมื� อ
พระองค์ทรงสู้ กันกับฮาซาเอล
กษัตริย์แห่งซีเรีย และอาหัส-
ยาห์ โอรสของเยโฮรัมกษัตริ ย์
แห่งยูดาห์ได้เสดจ็ลงไปหาโยรัม
โอรสของอาหั บในยิ สเรเอล
เพราะว่าพระองค์ทรงประชวร

เยฮูไดร้บัการเจิมตั! งใหเ้ป็น
กษตัริยเ์หนืออิสราเอล

9
แล้ วเอลี ชาผู้ พยากรณ์ ได้
เรียกเหล่าศิษย์แห่งผู้พยา-

กรณ์มาคนหนึ� ง และพูดกับเขา
ว่า "จงคาดเอวของเจ้าไว้ ถือ
นํ�ามันขวดนี� ไปที�ราโมทกิเลอาด
2และเมื�อเจ้าไปถึงแล้ว จงมอง
ดู เยฮูบุตรเยโฮชาฟัทบุตรนิมซี
จงเข้าไปหาเขา ให้ลุกขึ� นจากหมู่
พวกพี�น้อง และนาํเขาเข้าไปใน
ห้องชั�นใน
3แล้วจงเอานํ�ามันในขวดเทลง
บนศีรษะของเขา และกล่าวว่า
`พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี� ว่า เรา
เจิมตั� งเจ้าให้เป็นกษัตริย์เหนือ
อิสราเอล' แล้วจงเปิดประตูออก
หนีไป อย่ารอช้าอยู่"
4คนหนุ่มนั� นคือคนหนุ่มที� เป็น
ผู้พยากรณ์จึงไปยังราโมทกิเล-
อาด
5และเมื�อเขามาถึง ดูเถิด บรร-
ดาผู้ บั งคั บบัญชาทหารกาํ ลั ง
ประชุมกันอยู่ และเขากล่าวว่า

F พงศ์กษัตริย์ G, X

(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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"โอ ข้าแต่ท่านผู้ บัญชาการ
ข้าพเจ้ามีธุ ระด่วนมาถึ งท่ าน"
และเยฮูพูดว่า "มาหาคนใดใน
พวกเรา" และเขาว่า "โอ ข้าแต่
ท่านผู้บัญชาการ มาหาท่าน"
6 ท่ านก็ลุ กขึ� นเข้ าไปในเรือน
และคนหนุ่ มนั� นก็เทนํ�า มันบน
ศีรษะของท่าน กล่าวว่า "พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล
ตรัสดังนี� ว่า เราเจิมตั� งเจ้าไว้เป็น
กษั ตริ ย์ เหนื อประชาชนของ
พระเยโฮวาห์คือเหนืออิสราเอล
7และเจ้าจงโค่นราชวงศ์ของอา-
หับนายของเจ้า เพื�อเราจะได้จัด
การสนองเยเซเบลเพราะโลหิต
ของบรรดาผู้ พยากรณ์ ผู้ รับใช้
ของเรา และเพราะโลหิตของ
บรรดาผู้ รับใช้ทั� งสิ� นของพระ
เยโฮวาห์
8 เพราะว่ าราชวงศ์ อาหั บทั� ง
หมดจะต้องพินาศ และเราจะตัด
คนที� ปัสสาวะรดกาํแพงได้ออก
เสียจากอาหับ ทั� งคนที� ยังอยู่
และเหลืออยู่ในอิสราเอล
9และเราจะกระทาํราชวงศ์ของ
อาหับให้เหมือนราชวงศ์ของเย-
โรโบอัมบุตรเนบัท และเหมือน
ราชวงศ์ของบาอาชาบุตรอาหิ-
ยาห์
10 และสุนัขจะกินเยเซเบลในที�
ดินส่วนพระองค์ ณ ยิสเรเอล
และจะไม่มีผู้ ใดฝังศพพระนาง"

แล้วเขากเ็ปิดประตูหนีไป
ทหารอิสราเอล

ยอมรบั
เยฮูเป็นกษตัริย์

11 เมื� อ เยฮู ออกมาสู่ พวกข้ า
ราชการของเจ้านายของท่าน คน
หนึ� งพูดกับท่านว่า "ทุกอย่าง
เรียบร้อยดีหรือ ทาํไมคนบ้าคน
นี� จึงมาหาท่าน" ท่านพูดกับเขา
ทั� งหลายว่า "ท่านทั� งหลายรู้จัก
ชายคนนั� นและทราบว่าเขาพูด
อะไรแล้ว"
12 และเขาทั� งหลายว่า "นั� นไม่
เป็นความจริง ขอบอกเรามา
เถิด" และท่านว่า "เขาพูดอย่าง
นี� กับข้าพเจ้าว่า `พระเยโฮวาห์
ตรัสดังนี� ว่า เราเจิมตั� งเจ้าให้
เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอล'"
13 แล้วทุกคนก็รีบเปลื� องเสื� อ-
ผ้าของตนออกวางไว้รองท่านที�
ขั�นบันไดซึ�งเปล่าอยู่ และเขาทั�ง
หลายเป่าแตร และป่าวร้องว่า
"เยฮูเป็นกษัตริย์"

เยฮูฆ่าโยรมั
14 ดังนี� แหละ เยฮูบุตรชายเย-
โฮชาฟัทบุตรชายนิมซีได้ร่วมกัน
คิดกบฏต่อโยรัม (ฝ่ายโยรัม
พร้อมกับอิ สราเอลทั� งปวงยั ง
ระวังป้องกันราโมทกิเลอาดอยู่
เพราะเหตุฮาซาเอลกษัตริย์แห่ง
ซีเรีย
15 แต่กษัตริย์โยรัมทรงกลับไป

F พงศ์กษัตริย์ X

(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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รักษาพระองค์ที�ยิสเรเอล เพราะ
บาดแผลซึ� งชนซี เรียได้กระทาํ
แก่พระองค์ เมื�อพระองค์ทรงสู้
รบกับฮาซาเอลกษัตริย์แห่งซี-
เรีย) เยฮูจึงตรัสว่า "ถ้านี� เป็น
ความประสงค์ของท่านทั� งหลาย
ก็ขออย่าให้คนหนึ� งคนใดเล็ด
ลอดออกไปจากเมืองเพื� อบอก
ข่าวที�ยิสเรเอล"
16 แล้ วเยฮู ก็ เสด็จทรงรถรบ
และเสด็จไปยังยิสเรเอล เพราะ
โยรัมบรรทมที�นั�น และอาหัส-
ยาห์กษัตริย์แห่งยูดาห์ได้เสด็จ
ลงมาเยี�ยมโยรัม
17 ฝ่ายทหารยามยืนอยู่บนหอ
คอยที� ยิสเรเอล เขามองเห็น
พวกของเยฮูมาจึงว่า "ข้าพเจ้า
เห็นคนพวกหนึ� ง" โยรัมตรัสว่า
"จงใช้ ให้พลม้ าคนหนึ� งไปพบ
เขาให้ถามเขาว่า `มาอย่างสันติ
หรือ'"
18 คนนั� นจึงขึ� นม้ าไปพบท่ าน
และพูดว่า "กษัตริย์ตรัสดังนี� ว่า
`มาอย่างสันติหรือ'" และเยฮู
ตอบว่า "ท่านเกี�ยวข้องอะไรกับ
สันติ จงเลี� ยวกลับตามเรามา"
และทหารยามก็รายงานว่า "ผู้
สื� อสารไปถึงเขาแล้ว แต่เขาไม่
กลับมา"
19 พระองค์ จึงรับสั� งใช้พลม้า
คนที�สองออกไป ผู้นั�นมาถึงเขา
แล้วก็พูดว่า "กษัตริย์ตรัสดังนี�

ว่า `มาอย่างสันติหรือ'" และเยฮู
ตอบว่า "ท่านเกี�ยวข้องอะไรกับ
สันติ จงเลี� ยวกลับตามเรามา"
20 ทหารยามก็รายงานว่า "เขา
ไปถึงแล้วแต่เขาไม่กลับมา และ
การขับรถนั� นก็เหมือนกับการ
ขับรถของเยฮูบุตรนิมซี เพราะ
เขาขับรวดเรว็นัก"
21 โยรัมตรัสว่า "จงเตรียม
พร้อม" และเขาก็จัดรถรบของ
พระองค์ให้พร้อมไว้ แล้วโยรัม
กษัตริ ย์แห่งอิสราเอลและอา-
หั สยาห์ กษั ตริ ย์ แห่ งยู ดาห์ ก็
เสด็จออกไป ต่างก็ทรงรถรบ
ของพระองค์เอง ทรงออกไป
ปะทะกับเยฮู มาพบกันเข้า ณ
ที�ดินแปลงของนาโบทชาวยิสเร-
เอล
22 และอยู่มาเมื� อโยรัมเห็นเยฮู
แล้วจึงตรัสว่า "เยฮูมาอย่างสันติ
หรือ" เยฮูตอบว่า "จะสันติอย่าง
ไรได้ เมื� อการเล่นชู้และ
วิทยาคมของเยเซเบลมารดาของ
ท่านยังมีอยู่มากเช่นนี� "
23 แล้วโยรัมทรงชักบังเหียนหัน
กลับหนี ไปพลางรับสั� งกับอา-
หัสยาห์ว่า "โอ ข้าแต่อาหัสยาห์
เขาร่วมกันคิดกบฏ"
24 และเยฮูก็โก่งธนูด้วยสุดกาํ-
ลัง ยิงถูกเยโฮรัมระหว่างพระ
อังสาทั� งสอง ลูกธนูจึงแทงทะลุ
พระหทัยของพระองค์ พระองค์

F พงศ์กษัตริย์ X

(DO) F พกษ G:FX
(FD) D พกษ DX:DQ; FD:D-DM; F พศด FF:Q
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ก็ทรงล้ มลงในรถรบของพระ
องค์
25 เยฮูตรัสกับบิดคาร์นายทหาร
ของพระองค์ว่า "จงยกศพเขา
ขึ� นและโยนทิ� งลงไปในที� ดิ น
แปลงของนาโบทชาวยิสเรเอล
จาํไว้เถอะ เมื�อฉันและท่านขี�ม้า
เคียงกันมาตามอาหับบิดาของ
เขาไป พระเยโฮวาห์ทรงกล่าว
โทษเขาดังนี�
26 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า `เราได้
เห็นโลหิตของนาโบทและโลหิต
ของลูกหลานของเขาเมื� อวานนี� '
พระเยโฮวาห์ตรัสว่า `แน่ทีเดียว
เราจะสนองเจ้าบนที�ดินแปลงนี�
แหละ' ฉะนั�นบัดนี� จงยกเขาขึ� น
ทิ� งไว้บนที�ดินแปลงนี� แหละตาม
พระวจนะของพระเยโฮวาห์"
อาหสัยาหก์ษตัริยแ์ห่งยูดาห์

ถูกฆ่าเสีย
( F พศด FF:X)

27 เมื� ออาหัสยาห์กษัตริย์แห่ง
ยูดาห์เห็นดังนั� น พระองค์ทรง
หนีไปทางบ้านในสวน และเยฮูก็
ติดตามพระองค์ไปตรัสว่า "จง
ยิงท่านในรถรบด้วย" และเขาทั�ง
หลายได้ยิงพระองค์ตรงทางข้าม
เขาตาํบลกูรซึ� งอยู่ใกล้อิบเลอัม
และพระองค์ทรงหนีไปถึงเมือง
เมกิดโด และสิ� นพระชนม์ที�นั�น
28 ข้ าราชการของพระองค์ ก็
บรรทุกพระศพใส่ รถรบไปยัง

เยรูซาเล็ม และฝังไว้ในอุโมงค์
ของพระองค์กับบรรพบุรุษของ
พระองค์ในนครดาวิด
29 ในปีที�สิบเอ็ดแห่งรัชกาลโย-
รัมโอรสของอาหับ อาหัสยาห์
เริ�มครอบครองเหนือยูดาห์

เยเซเบลสิ! นพระชนม์
ตามคําพยากรณ์

30 เมื� อเยฮูมาถึงเมืองยิสเรเอล
เยเซเบลทรงได้ยินเรื�องนั�น พระ
นางก็ทรงเขียนตาและแต่งพระ
เศียรและทรงมองออกไปทาง
พระแกล
31 และเมื�อเยฮูผ่านเข้าประตูวัง
มา พระนางมีพระเสาวนีย์ว่า
"ศิมรี ผู้ ฆ่ านายของเขามี สั นติ
หรือ"
32 แล้ วเยฮู แหงนพระพั กตร์
ทอดพระเนตรที�พระแกลตรัสว่า
"ใครอยู่ ฝ่ายเรา ใครบ้าง" มี
ขันทีสองสามคนชะโงกหน้าต่าง
ออกมาดูพระองค์
33 พระองค์ตรัสว่า "โยนนางลง
มา" เขาจึงโยนพระนางลงมา
และโลหิตของพระนางกก็ระเดน็
ติดผนังกาํแพงและติดม้า และ
พระองค์ ทรงม้ ายํ�า ไปบนพระ
นาง
34 แล้ วพระองค์ เสด็ จเ ข้ าไป
เสวยและทรงดื�ม และพระองค์
ตรัสว่า "จัดการกับหญิงที� ถูก
สาปคนนี�  เอาไปฝังเสีย เพราะ

F พงศ์กษัตริย์ X

(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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เธอเป็นธิดาของกษัตริย์"
35 แต่ เมื� อเขาจะไปฝั งศพพระ
นาง เขาก็พบแต่กะโหลกพระ
เศียร พระบาทและฝ่าพระหัตถ์
ของพระนาง
36 เมื� อเขากลับมาทูลพระองค์
พระองค์ตรัสว่า "นี� เป็นไปตาม
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ ซึ� ง
พระองค์ตรัสทางเอลียาห์ชาว
ทิ ชบี ผู้ รั บใช้ ของพระองค์ ว่ า
`สุนัขจะกินเนื� อของเยเซเบลใน
เขตแดนยิสเรเอล'
37 และศพของเยเซเบลจะเป็น
เหมือนมูลสัตว์บนพื� นทุ่งในเขต
แดนยิสเรเอล เพื�อว่าจะไม่มีใคร
กล่าวว่า `นี� คือเยเซเบล'"

การพิพากษา
ราชวงศข์องอาหบั

10
ฝ่ ายอาหั บมี โอรสเจ็ด
สิ บอง ค์ ในสะมาเ รี ย

เยฮู จึ งทรงพระอักษรส่ งไปยั ง
สะมาเรียถึ งบรรดาผู้ ปกครอง
เมืองยิสเรเอลนั� น ถึงพวกผู้
ใหญ่ และถึงบรรดาพี�เลี� ยงแห่ง
โอรสของอาหับว่า
2 "เพราะบรรดาโอรสของนาย
ของท่านอยู่กับท่าน และท่านมี
รถรบและม้า และเมืองที�มีป้อม
ด้วยและอาวุธ พอจดหมายนี� มา
ถึงท่าน
3จงคัดเลือกโอรสนายของท่าน
องค์ที� ดีที� สุด และเหมาะสมที�

สุด จงตั� งท่านไว้บนพระที�นั� ง
ของพระชนกของท่าน และจงสู้
รบเพื�อราชวงศ์นายของท่าน"
4แต่เขาทั� งหลายกลัวอย่างที�สุด
และพูดว่า "ดูเถิด กษัตริย์สอง
องค์ยังต้านทานพระองค์ไม่ได้
แล้ว เราจะต่อสู้ พระองค์ได้
อย่างไร"
5ฉะนั� นผู้ ที� ปกครองดู แลพระ
ราชวัง และผู้ที�ปกครองดูแล
บ้านเมือง พร้อมทั�งพวกผู้ใหญ่
และพวกพี�เลี� ยงของราชโอรส ก็
ใช้คนให้ไปทูลเยฮูว่า "ข้าพระ
องค์ทั� งหลายเป็นผู้ รับใช้ของ
พระองค์ และข้าพระองค์จะ
กระทาํทุกอย่างที� พระองค์ตรัส
สั�งแก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะ
ไม่ตั� งกษัตริย์ผู้หนึ� งผู้ ใด ขอ
ทรงกระทาํตามที�ชอบพระทัยใน
สายพระเนตรของพระองค์เถิด"
6 แล้ วพระองค์ ทรงมี ลายพระ
หัตถ์ไปถึงเขาฉบับที�สองว่า "ถ้า
ท่านทั�งหลายอยู่ฝ่ายเรา และถ้า
ท่านพร้อมที�จะเชื� อฟังเสียงของ
เรา จงนาํศีรษะของบรรดาโอรส
นายของท่านมาหาเราที�ยิสเรเอล
พรุ่งนี� เวลานี� " ฝ่ายโอรสของ
กษัตริย์เจ็ดสิบองค์ด้วยกันอยู่
กับคนใหญ่คนโตในเมือง ผู้ซึ� ง
ได้ชุบเลี� ยงท่านทั�งหลายมา
7และอยู่มาเมื�อลายพระหัตถ์มา
ถึงเขาทั� งหลาย  เขาก็จับโอรส

F พงศ์กษัตริย์ X, DL

(JO) D พกษ FD:FJ
(JQ) สดด GJ:DL
(M) F พกษ X:FM, FQ (Q) D พกษ FD:FD
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ของกษัตริย์ฆ่าเสียเจ็ดสิบองค์
ด้วยกัน เอาศีรษะใส่ตะกร้าส่ง
ไปยังพระองค์ที�ยิสเรเอล
8เมื�อผู้สื�อสารมาทูลพระองค์ว่า
"เขานาํศีรษะโอรสของกษัตริย์
มาแล้วพระเจ้าข้า" พระองค์ตรัส
ว่า "จงกองไว้เป็นสองกองตรง
ทางเข้าประตูเมืองจนถึงรุ่งเช้า"
9อยู่มาพอรุ่งเช้าพระองค์เสด็จ
ออกไปประทับยืน ตรัสกับประ-
ชาชนทั� งปวงว่า "ท่านทั� งหลาย
เป็นผู้ชอบธรรม ดูเถิด ส่วน
เราได้กบฏต่อนายของเราและ
ประหารพระองค์เสีย แต่ผู้ ใด
เล่าที�ฆ่าบรรดาคนเหล่านี�
10 จงทราบเถิดว่าพระวจนะของ
พระเยโฮวาห์ ซึ� งพระเยโฮวาห์
ตรัสเกี� ยวกับราชวงศ์ของอาหับ
จะไ ม่ ตกดิ นแต่ อย่ างไรเลย
เพราะพระเยโฮวาห์ทรงกระทาํ
ตามที�พระองค์ตรัสโดยเอลียาห์
ผู้รับใช้ของพระองค์"
11 เยฮูทรงประหารราชวงศ์ของ
อาหับที� เหลืออยู่ในยิสเรเอลทั� ง
สิ� น คนใหญ่คนโตทุกคนของ
พระองค์   และญาติพี�น้องของ
พระองค์ และปุโรหิตของพระ
องค์ ดังนี� แหละไม่เหลือไว้สัก
คนเดียวเลย
12 แล้ วพระองค์ก็ทรงลุ กขึ� น
เสด็จออกไปยังสะมาเรีย เมื� อ
พระองค์ประทับที�โรงตัดขนแกะ

ตามทางที�เสดจ็
13 เยฮูทรงพบพระญาติของอา-
หัสยาห์กษัตริย์แห่งยูดาห์ และ
พระองค์ตรัสถามว่า "ท่านทั� ง
หลายคือใคร" และเขาทั� งหลาย
ทูลตอบว่า "ข้าพเจ้าทั�งหลายคือ
ญาติของอาหัสยาห์ และข้าพ-
เจ้าทั� งหลายลงมาเยี� ยมบรรดา
โอรสของกษัตริย์และโอรสของ
ราชมารดา"
14 พระองค์รับสั�งว่า "จับเขาทั�ง
เป็น" เขาทั� งหลายก็จับเขาทั� ง
เป็นและประหารเขาเสียที�บ่อโรง
ตัดขนแกะสี� สิบสองคนด้วยกัน
ไม่เหลือไว้สักคนเดียว

เยฮูไวชี้วิตของเยโฮนาดบั
15 และเมื�อพระองค์เสด็จจากที�
นั�นก็ทรงพบเยโฮนาดับบุตรชาย
เรคาบมาหาพระองค์ พระองค์
ทรงต้อนรับเขาและตรัสกับเขา
ว่า "จิตใจของท่านซื�อตรงต่อจิต
ใจของฉัน อย่างจิตใจของฉัน
ตรงต่อจิตใจของท่านหรือ" และ
เยโฮนาดับทูลว่า "ตรง พระเจ้า
ข้า" เยฮูตรัสว่า "ถ้าตรงกยื็�นมือ
มาให้เรา" เขาจึงยื�นมือของเขา
และเยฮูกจั็บเขาขึ� นมาบนรถรบ
16 พระองค์ตรัสว่า "มากับเรา
เถิด และดูความร้อนรนของเรา
เพื�อพระเยโฮวาห์" พระองค์จึง
ให้เขานั�งรถรบของพระองค์ไป
17 และเมื� อพระองค์มาถึงสะ-

F พงศ์กษัตริย์ DL

(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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มาเรีย พระองค์ทรงประหารคน
ทั� งปวงที� เป็นราชวงศ์ของอาหับ
ที� เหลืออยู่ในสะมาเรียเสีย จน
พระองค์ทรงทาํลายอาหับเสีย
สิ� น ตามพระวจนะของพระเย-
โฮวาห์ซึ� งพระองค์ตรัสกับเอลี-
ยาห์
18 แล้ วเยฮู ทรงประชุ มบรร-
ดาประชาชนทั� งสิ� น และตรัส
กับเขาทั�งหลายว่า "อาหับปรน-
นิบัติพระบาอัลแต่เล็กน้อย แต่
เยฮูจะปรนนิบัติพระองค์มาก

เยฮูทําลายการนบัถือ
พระบาอลัในอิสราเอล

19 ฉะนั� นบัดนี� จงเรียกผู้ พยา-
กรณ์ของพระบาอัลมาให้หมด
ทั� งบรรดาผู้ รับใช้ และปุ โรหิต
ของท่าน อย่าให้ผู้ใดขาดไปเลย
เพราะเราจะมี สั ตวบู ชาอย่ าง
ใหญ่โตที� จะถวายแก่พระบาอัล
ผู้ใดขาดจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้" แต่
เยฮูทรงกระทาํเป็นอุบายเพื�อจะ
ทาํลายผู้นับถือพระบาอัล
20 และเยฮูตรัสสั� งว่า "จงจัด
ประชุมอันศักดิZ สิทธิZ สาํหรับพระ
บาอัล" เขากป่็าวร้องเรียกประ-
ชุมเช่นนั�น
21 และเยฮูทรงใช้ให้ไปทั�วอิส-
ราเอล และผู้นับถือพระบาอัลก็
มาทั� งหมดจึงไม่มี เหลือสักคน
หนึ�งที�ไม่ได้มา และเขาทั�งหลาย
ก็เข้าไปในนิ เวศของพระบาอัล

และนิ เวศของพระบาอัลก็เต็ม
แน่น
22 พระองค์ตรัสสั� งผู้ ที� ดู แลตู้
เสื� อว่า "จงเอาเสื� อสาํหรับบรรดา
ผู้นับถือพระบาอัลออกมา" เขา
กเ็อาเสื� อออกมาให้เขาทั�งหลาย
23 แล้วเยฮูเสด็จเข้าไปในนิเวศ
ของพระบาอัล พร้อมกับเยโฮ-
นาดับบุตรชายเรคาบ พระองค์
ตรัสกั บผู้ นั บถื อพระบาอั ลว่ า
"จงค้นดู ดูให้ดีว่าไม่มี ผู้ รับใช้
ของพระเยโฮวาห์อยู่ในหมู่พวก
ท่าน ให้มีแต่ผู้นับถือพระบาอัล
เท่านั�น"
24 แล้วเขาทั� งหลายเข้าไปถวาย
เครื� องสัตวบูชาและเครื� องเผา
บูชา เยฮูทรงวางคนแปดสิบคน
ไว้ภายนอก และตรัสว่า "ชายคน
ใดที� ปล่อยให้คนหนึ� งคนใดซึ� ง
เรามอบไว้ในมือเจ้าหนีรอดไป
ได้ เขาต้องเสียชีวิตของเขา
แทน"
25 และอยู่มาเมื� อพระองค์เสร็จ
การถวายเครื�องเผาบูชา เยฮูรับ
สั� งแก่ทหารรักษาพระองค์และ
พวกนายทหารว่า "จงเข้าไปฆ่า
เขาเสีย อย่าให้รอดสักคนเดียว"
เมื� อเขาฆ่าเขาทั� งหลายเสียด้วย
คมดาบแล้ว ทหารรักษาพระ
องค์และพวกนายทหารก็โยน
ศพเขาทั� งหลายออกไปข้างนอก
แล้วก็ไปที� เมืองแห่งนิ เวศของ

F พงศ์กษัตริย์ DL

(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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พระบาอัล
26 เขานาํเอาเสาศักดิZ สิทธิZ ซึ�งอยู่
ในนิ เวศของพระบาอัลออกมา
เผาเสีย
27 และเขาทั� งหลายทลายเสา
ศักดิZ สิทธิZ แห่งพระบาอัล และ
ทลายนิ เวศของพระบาอั ลและ
กระทาํให้เป็นส้วมจนทุกวันนี�
28 เยฮูทรงกวาดล้างพระบาอัล
จากอิสราเอลดังนี� แหละ
29 แต่เยฮูมิได้ทรงหันจากบาป
ทั� งหลายของเยโรโบอัมบุตรชาย
เนบัท ซึ�งพระองค์ทรงกระทาํให้
อิสราเอลทาํบาปด้วย คือวัวทอง
คาํซึ� งอยู่ในเมืองเบธเอลและใน
เมืองดาน

พระสญัญาสําหรบั
ชั /วอายุที/สี/ของเยฮู

30 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับเยฮู
ว่า "เพราะเจ้าได้ทาํดีในการ
ที� กระทาํสิ� งที� ถูกต้องในสายตา
ของเรา และได้กระทาํต่อราช
วงศ์อาหับตามทุกอย่างที� อยู่ ใน
ใจของเรา ลูกหลานของเจ้าชั� ว
อายุที�สี� จะได้นั� งบนบัลลังก์แห่ง
อิสราเอล"
31 แต่เยฮูมิได้ทรงระมัดระวังที�
จะดาํเนิ นตามพระราชบัญญัติ
ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่ง
อิสราเอลด้วยสิ� นสุดพระทัยของ
พระองค์ พระองค์มิได้ทรงหัน
เสียจากบาปทั� งหลายของเยโร-

โบอัม ซึ�งพระองค์ทรงกระทาํให้
อิสราเอลทาํบาปด้วย
32 ในสมัยนั�นพระเยโฮวาห์ทรง
เริ� มตัดส่วนของอิสราเอลออก
ฮาซาเอลได้รบชนะตามบรรดา
พรมแดนอิสราเอล
33 ตั� งแต่แม่นํ�า จอร์แดนฟาก
ตะวันออก ทั�วแผ่นดินกิเลอาด
คนกาด คนรูเบนและคนมนัส-
เสห์ ตั� งแต่อาโรเออร์ ซึ�งอยู่ข้าง
ที�ลุ่มแม่นํ�าอารโนน คือกิเลอาด
และบาชาน

เยฮูสิ! นพระชนม์
เยโฮอาหาสครอบครองแทน

34 ส่วนพระราชกิจนอกนั� นของ
เยฮู และบรรดาสิ� งซึ� งพระองค์
ทรงกระทาํ และยุทธพลังทั�งสิ� น
ของพระองค์ มิได้บันทึกไว้ใน
หนังสือพงศาวดารแห่งกษัตริย์
ประเทศอิสราเอลหรือ
35 เยฮูจึงทรงล่วงหลับไปอยู่กับ
บรรพบุรุษของพระองค์ และเขา
กฝ็ังไว้ในกรุงสะมาเรีย และเย-
โฮอาหาสโอรสของพระองค์ได้
เสวยราชย์แทนพระองค์
36 เวลาที� เยฮูทรงครอบครอง
เหนืออิสราเอลในสะมาเรียนั� น
เป็นยี�สิบแปดปี

เชื! อพระวงศข์องยูดาหถู์ก
ทําลายเสียสิ! น เวน้แต่โยอาช

11
เ มื� อ อ าธ า ลิ ย า ห์ พระ
มารดาของอาหั สยาห์

F พงศ์กษัตริย์ DL, DD

(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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ทรงเห็นว่าโอรสของพระนางสิ� น
พระชนม์ พระนางก็ลุกขึ� นทรง
ทาํลายเชื� อพระวงศ์เสียสิ� น
2แต่เยโฮเชบาธิดาของกษัตริย์
โยรัม พระน้องนางของอาหัส-
ยาห์ ได้นาํโยอาชโอรสของอา-
หัสยาห์และลอบลักเธอไปจาก
ท่ามกลางโอรสของกษัตริย์ ผู้ซึ�ง
จะถูกประหารชีวิต และพระนาง
เก็บเธอและพี� เลี� ยงของเธอไว้ใน
ห้องบรรทมเพื� อซ่ อนเธอเสี ย
จากอาธาลิยาห์ ดังนี� แหละ เธอ
จึงมิได้ถูกประหารชีวิต
3และเธออยู่ กั บพระนางหกปี
ซ่ อนอยู่ ในพระนิ เวศของพระ
เยโฮวาห์ และอาธาลิยาห์ก็
ครอบครองแผ่นดิน

โยอาชรบัตําแหน่ง
เป็นกษตัริยเ์หนือยูดาห์

(F พศด FJ:D-DD)
4แต่ในปีที� เจ็ดเยโฮยาดาได้ใช้
ให้บรรดานายทัพนายกอง ผู้
บังคับบัญชากองและพวกทหาร
รักษาพระองค์ ให้เขาทั� งหลาย
มาหาท่ านที� ในพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห์ และท่านได้ทาํ
พันธสัญญากับเขาทั�งหลาย และ
ให้เขาปฏิญาณในพระนิเวศของ
พระเยโฮวาห์ และท่านได้นาํ
โอรสของกษัตริย์มาให้เขาเห็น
5และท่านบัญชาเขาทั� งหลายว่า
"นี� เป็ นสิ� งที� ท่ านทั� งหลายพึ ง

กระทาํ คือหนึ� งในสามของพวก
ท่าน ผู้เข้าเวรวันสะบาโต ให้เฝ้า
พระราชวัง
6ฝ่ายอีกหนึ�งในสามประจาํอยู่ที�
ประตูสูร และอีกหนึ� งในสาม
ประจาํอยู่ที�ประตูข้างหลังทหาร
รักษาพระองค์ ให้เฝ้าพระราชวัง
เพื�อป้องกันไว้
7 ส่วนท่านทั� งหลายอีกสองพวก
คือผู้ที� ออกเวรวันสะบาโต ให้
เฝ้าพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์
รอบกษัตริย์
8ท่านทั�งหลายจงล้อมกษัตริย์ไว้
รอบ ทุกคนถืออาวุธของตนไว้
ผู้ ที� เข้ ามาใกล้แถวให้ประหาร
ชีวิตเสีย จงอยู่กับกษัตริย์เมื� อ
พระองค์ เสด็จออกและเสด็จ
เข้า"
9นายทัพนายกองก็ได้ กระทาํ
ตามที� เยโฮยาดาปุโรหิตสั� งทุก
ประการ ต่างกน็าํคนของตนที�จะ
เข้าเวรวันสะบาโต พร้อมกับคน
ที�จะออกเวรวันสะบาโตนั�น มา
หาเยโฮยาดาปุโรหิต
10 และปุโรหิตก็มอบหอกและ
โล่ซึ� งอยู่ ในพระวิหารของพระ
เยโฮวาห์ อันเป็นของกษัตริย์
ดาวิดแก่นายทัพนายกอง
11 และทหารรักษาพระองค์ถือ
อาวุธทุกคนยืนประจาํอยู่ตั� งแต่
พระวิหารด้านขวาไปถึงพระวิ-
หารด้านซ้าย รอบแท่นบูชาและ

F พงศ์กษัตริย์ DD

(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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พระวิหารอยู่รอบกษัตริย์
12 แล้ วท่ านก็ นาํ โอรสของ
กษัตริ ย์ ออกมาสวมมงกุ ฎให้
และมอบพระโอวาทให้ และเขา
ทั� งหลายตั� งท่านไว้เป็นกษัตริย์
และได้เจิมท่าน และเขาทั� ง
หลายก็ตบมือ พูดว่า "ขอ
กษัตริย์ทรงพระเจริญ"

อาธาลิยาหถู์กประหารชีวิต
(F พศด FJ:DF-DK)

13 เมื� ออาธาลิ ยาห์ ทรงสดั บ
เสี ยงทหารรักษาพระองค์และ
เสียงประชาชน พระนางก็เสด็จ
เข้าไปหาประชาชนที� พระวิหาร
ของพระเยโฮวาห์
14 และเมื� อพระนางทอดพระ
เนตร ดูเถิด กษัตริย์ประทับยืน
อยู่ ที� ข้ างเสาตามธรรมเนี ยม
ประเพณี มีนายทัพนายกองและ
พลแตรอยู่ ข้างกษัตริย์ และ
ประชาชนแห่งแผ่นดินทั� งสิ� นก็
ร่าเริง และเป่าแตร พระนาง
อาธาลิยาห์ก็ฉีกฉลองพระองค์
ทรงร้องว่า "กบฏ กบฏ"
15 แล้วเยโฮยาดาปุโรหิตก็บัญ-
ชานายทัพนายกองทั� งปวง ผู้ที�
ได้ตั� งให้ควบคุมกองทัพว่า "จง
คุมพระนางออกมาระหว่างแถว
ทหาร ผู้ใดติดตามพระนางไปก็
จงประหารเสียด้วยดาบ" เพราะ
ปุโรหิตกล่าวว่า "อย่าให้พระนาง
ถูกประหารในพระนิเวศของพระ

เยโฮวาห์"
16 เขาทั� งหลายจึงจับพระนาง
และพระนางก็ไปตามทางที� ม้ า
เข้าพระราชวัง และถูกประหาร
เสียที�นั�น

การฟื! นฟูมาโดยเยโฮยาดา
(F พศด FJ:DO-FD)

17 และเยโฮยาดาไ ด้ กระทาํ
พันธสัญญาระหว่างพระเยโฮ-
วาห์และกษัตริ ย์และประชาชน
ว่า ให้เขาเป็นประชาชนของพระ
เยโฮวาห์ และระหว่างกษัตริย์
กับประชาชนด้วย
18 แล้ วประชาชนทั� งสิ� นแห่ ง
แผ่นดินกเ็ข้าไปในนิเวศของพระ
บาอัล และพังนิเวศเสีย เขาทาํ
ลายแท่นบูชาและรูปเคารพของ
พระบาอัลเสียเป็นชิ� นๆ และ
ได้ประหารชี วิตมัทธานปุโรหิต
ของพระบาอัลเสียที� หน้ าแท่น
บูชาและปุโรหิตกว็างยามไว้ดูแล
พระนิเวศของพระเยโฮวาห์
19 และท่ านได้นาํนายทัพนาย
กอง ผู้บังคับบัญชากอง ทหาร
รักษาพระองค์ และประชาชนทั�ง
สิ� นแห่งแผ่นดิน และเขาทั� ง
หลายได้นาํ กษัตริ ย์ ลงมาจาก
พระนิเวศของพระเยโฮวาห์ ไป
ตามทางประตูทหารรักษาพระ
องค์ไปถึงพระราชวัง และพระ
องค์เสด็จประทับบนพระที� นั� ง
ของกษัตริย์

F พงศ์กษัตริย์ DD

(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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20 ประชาชนทุ กคนแห่ งแผ่น
ดินจึงร่าเริง และบ้านเมืองก็
สงบเงียบ และอาธาลิยาห์ทรง
ถูกประหารด้วยดาบแล้วที�พระ
ราชวัง
21 เมื� อเยโฮอาชได้ เริ� มครอบ
ครองนั�นมีพระชนมายุเจด็พรร-
ษา
การครอบครองของเยโฮอาช

(F พศด FM:F)

12
ในปีที� เจ็ดแห่ งรั ชกาล
เยฮู เยโฮอาชได้เริ� ม

ครอบครอง และพระองค์ทรง
ปกครองในกรุงเยรูซาเลม็สี�สิบปี
พระมารดาของพระองค์ทรงพระ
นามว่าศิบียาห์ชาวเบเออร์เชบา
2และเยโฮอาชทรงกระทาํสิ� งที�
ถูกต้องในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห์ ตลอดรัชสมัยของพระ
องค์ตามที� เยโฮยาดาปุโรหิตได้
สั�งสอนพระองค์
3ถึงกระนั�นเขาก็ยังมิได้รื� อปูช-
นียสถานสูงเอาไป ประชาชนยัง
คงถวายสัตวบูชา และเผาเครื�อง
หอมในปูชนียสถานสูงเหล่านั�น

พวกปุโรหิตที/ไม่สตัยซื์/อ
(F พศด FM:M-K)

4 เยโฮอาชตรัสกับพวกปุโรหิต
ว่า "เงินอันเป็นของถวายที�บริ-
สุทธิZ ทั� งสิ� นซึ� งเขานาํมาในพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห์ เงินที�
เรียกจากรายบุคคล คือเงินที�

กาํหนดให้ เสี ยตามรายบุ คคล
และบรรดาเงิ นซึ� งประชาชน
ถวายด้วยความสมัครใจที� จะนาํ
มาไว้ในพระนิเวศของพระเยโฮ-
วาห์
5 ให้ ปุโรหิตรับเงินนั� นจากหมู่
คนที� รู้ จักกัน ให้เขาซ่อมพระ
นิเวศตรงที�ที� เขาเห็นว่าต้องการ
ซ่อมแซม"
6แต่ เมื� อถึ งปีที� ยี� สิ บสามแห่ง
รัชกาลกษัตริย์เยโฮอาชปรากฏ
ว่า ปุโรหิตมิได้ทาํการซ่อมแซม
พระนิเวศ
7เพราะฉะนั� นกษัตริย์เยโฮอาช
จึงตรัสเรียกเยโฮยาดาปุโรหิต
และปุโรหิตอื�นๆและตรัสกับเขา
ว่า "ไฉนท่านจึงมิได้ซ่อมแซม
พระนิเวศ เพราะฉะนั�นบัดนี� อย่า
เกบ็เงินจากคนที�ท่านรู้จักอีกต่อ
ไปเลย แต่ให้ส่งไปเพื� อการ
ซ่อมแซมพระนิเวศ"
8ปุโรหิตจึงตกลงว่าจะไม่รับเงิน
จากประชาชนอีก และเขาไม่
ต้องทาํการซ่อมแซมพระนิเวศ

การซ่อมแซมพระวิหาร
(F พศด FM:G-DM)

9แล้วเยโฮยาดาปุโรหิตนาํหีบมา
ใบหนึ�ง เจาะรูๆหนึ�งที�ฝาหีบนั�น
และตั� งไว้ที� ข้างๆแท่นบูชาด้าน
ขวาเมื� อเข้าไปในพระนิเวศของ
พระเยโฮวาห์ และพวกปุโรหิตผู้
ที� เฝ้าอยู่ที�ธรณีประตูก็นาํเงินทั� ง

F พงศ์กษัตริย์ DD, DF

(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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หมดซึ� งเขานาํมาในพระนิ เวศ
ของพระเยโฮวาห์ใส่ไว้ในหีบนั�น
10 และเมื� อเขาเห็นว่ามี เงินใน
หีบมากแล้ว ราชเลขาของ
กษัตริย์และมหาปุโรหิตมานับ
เงิน และเอาเงินที�เขาพบในพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห์นั� นใส่ถุง
มัดไว้
11 แล้วเขาจะมอบเงินที� ชั� งออก
แล้วนั� นใส่มือของคนงานผู้ดูแล
พระนิเวศของพระเยโฮวาห์ แล้ว
เขาจะจ่ายต่อให้แก่ ช่างไม้และ
ช่างก่อสร้าง ผู้ทาํงานพระนิเวศ
ของพระเยโฮวาห์
12 และให้แก่ช่างก่อ และช่าง
สกัดหิน ทั� งจ่ายซื� อตัวไม้ และ
หินสกัด ที� ใช้ในการซ่อมแซม
พระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และ
เพื� อค่ าใช้ จ่ ายทั� งหมดในงาน
ซ่อมแซมพระนิเวศนั�น
13 แต่ ว่ าเงิ นที� นาํ มาถวายใน
พระนิเวศของพระเยโฮวาห์นั� นมิ
ได้ นาํ ไปใช้ ในการทาํ อ่ างเงิ น
ตะไกรตัดไส้ตะเกียง ชาม แตร
หรือภาชนะทองคาํใดๆ หรือ
ภาชนะเงิน
14 เพราะเงินนั� นเขาให้แก่คน
งานซึ�งทาํงานซ่อมพระนิเวศของ
พระเยโฮวาห์
15 และเขามิได้ขอบัญชีจากคน
ที� เขามอบเงินใส่ในมือให้เอาไป
จ่ายแก่คนงาน เพราะว่าเขาปฏิ-

บัติงานด้วยความสัตย์ซื�อ
16 เงินที� ได้จากการไถ่การละ-
เมิด และเงินที� ได้จากการไถ่
บาป มิได้นาํมาไว้ในพระนิเวศ
ของพระเยโฮวาห์ เงินนั� นเป็น
ของปุโรหิต

ทหารซีเรียไดย้ึดเมืองกทั
แต่เยโฮอาชทรงไถ่
กรุงเยรูซาเล็มไว้

17 แล้ วคราวนั� นฮาซ า เอล
กษัตริย์แห่งซีเรียได้ยกขึ� นไปสู้
รบกับเมืองกัทและยึดเมืองนั� น
ได้ แต่เมื� อฮาซาเอลมุ่ งพระ
พักตร์จะไปตีกรุงเยรูซาเลม็
18 เยโฮอาชกษัตริย์แห่งยูดาห์
ทรงนาํเอาส่วนศักดิZสิทธิZทั�งหมด
ที�เยโฮชาฟัท และเยโฮรัม และ
อาหั สยาห์บรรพบุ รุษของพระ
องค์ กษัตริย์แห่งยูดาห์ถวายไว้
นั� น และส่วนศักดิZ สิทธิZ ของ
พระองค์เอง และทองคาํทั�งหมด
ที� พบในคลังพระนิเวศของพระ
เยโฮวาห์ และของสาํนักพระ
ราชวัง และส่งสิ� งเหล่านี� ไปกาํ-
นัลฮาซาเอลกษัตริ ย์แห่งซี เรีย
แล้วฮาซาเอลก็ถอยทัพจากกรุง
เยรูซาเลม็

โยอาชสิ! นพระชนม์
อามาซิยาหค์รอบครองแทน

(F พศด FM:FK-FQ)
19 ส่วนพระราชกิจนอกนั� นของ
โยอาช และบรรดาสิ� งซึ� งพระ

F พงศ์กษัตริย์ DF

(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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องค์ทรงกระทาํ มิได้บันทึก
ไว้ ในหนั งสื อพงศาวดารแห่ ง
กษัตริย์ประเทศยูดาห์หรือ
20 ข้าราชการของพระองค์ลุก
ขึ� นกระทาํการทรยศและประหาร
โยอาชเสียในวังมิลโลตามทางที�
ลงไปยังสิลลา
21 คือโยซาคาร์บุตรชายชิเมอัท
และเยโฮซาบาดบุตรชายโชเมอร์
ข้าราชการของพระองค์ได้ประ-
หารพระองค์ พระองค์จึงสิ� น
พระชนม์ และเขาฝังไว้กับ
บรรพบุรุษของพระองค์ในนคร
ดาวิด และอามาซิยาห์โอรสของ
พระองค์ได้ขึ� นครองแทน

เยโฮอาหาสครอบครอง
เหนืออิสราเอล

13
ในปีที� ยี� สิบสามแห่งรัช
กาลโยอาชโอรสของอา-

หัสยาห์กษัตริย์แห่งยูดาห์ เย-
โฮอาหาสโอรสของเยฮู ได้ เริ� ม
ครอบครองเหนื ออิสราเอลใน
สะมาเรีย และทรงครอบครอง
อยู่สิบเจด็ปี
2พระองค์ทรงกระทาํสิ� งที� ชั� วช้า
ในสายพระเนตรของพระเยโฮ-
วาห์ และกระทาํตามบาปทั� ง
หลายของเยโรโบอั มบุ ตรชาย
เนบัท ซึ�งพระองค์ได้ทรงกระทาํ
ให้อิสราเอลทาํบาปด้วย พระ
องค์หาได้พรากจากสิ� งเหล่านั� น
ไม่

3และพระพิโรธของพระเยโฮ-
วาห์กพ็ลุ่งขึ� นต่ออิสราเอล และ
พระองค์ทรงมอบเขาทั� งหลายไว้
ในมือของฮาซาเอลกษัตริย์แห่ง
ซีเรีย และในมือของเบนฮาดัด
โอรสของฮาซาเอลเนืองๆ

เยโฮอาหาสแสวงหา
พระเยโฮวาห์

4แล้วเยโฮอาหาสได้วิงวอนพระ
เยโฮวาห์ และพระเยโฮวาห์ทรง
สดับท่าน เพราะพระองค์ทรง
เห็นการบีบบังคับอิสราเอล คือ
ที�กษัตริย์แห่งซีเรียบีบบังคับเขา
อย่างไร
5 (เพราะฉะนั� นพระเยโฮวาห์
ทรงประทานผู้ ช่ วยผู้ หนึ� งแก่
อิสราเอล เขาจึงรอดพ้นจากมือ
คนซีเรีย และประชาชนอิสรา-
เอลก็อาศัยอยู่ในเต็นท์เขาอย่าง
เดิม
6ถึงกระนั� นเขาก็มิได้พรากจาก
บาปทั� งหลายของราชวงศ์เยโร-
โบอัม ซึ�งพระองค์ทรงกระทาํให้
อิสราเอลทาํด้วย แต่ทรงดาํเนิน
ในบาปนั� น และเสารูปเคารพก็
ยังคงอยู่ในสะมาเรียด้วย)
7เพราะมิได้เหลือกองทัพไว้ให้
เยโฮอาหาสเกินกว่าทหารม้าห้า
สิบคน และรถรบสิบคัน และ
ทหารราบหนึ� งหมื� นคน เพราะ
กษัตริย์แห่งซี เรียได้ทาํลายเขา
ทั� งหลายเสีย ทาํให้เหมือนละ-

F พงศ์กษัตริย์ DF, DJ

(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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อองเวลานวดข้าว
เยโฮอาหาสสิ! นพระชนม์

8 ส่วนพระราชกิ จนอกนั� นของ
เยโฮอาหาส และบรรดาสิ� งซึ� ง
พระองค์ทรงกระทาํ และยุทธ
พลังของพระองค์ มิได้บันทึก
ไว้ ในหนั งสื อพงศาวดารแห่ ง
กษัตริย์ประเทศอิสราเอลหรือ
9และเยโฮอาหาสทรงล่วงหลับ
ไปอยู่ กั บบรรพบุ รุ ษของพระ
องค์ และเขาฝังไว้ในสะมาเรีย
และโยอาชโอรสของพระองค์ขึ� น
ครองแทนพระองค์
10 ในปีที� สามสิ บเจ็ดแห่ งรั ช
กาลโยอาชกษัตริ ย์แห่ งยูดาห์
เยโฮอาชโอรสเยโฮอาหาสได้เริ�ม
ครอบครองเหนื ออิสราเอลใน
สะมาเรีย และพระองค์ทรง
ครอบครองสิบหกปี
11 พระองค์ทรงกระทาํสิ� งที� ชั� ว
ร้ ายในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห์ พระองค์มิได้พราก
จากบรรดาบาปของเยโรโบอัม
บุตรชายเนบัท ซึ� งพระองค์ทรง
กระทาํให้อิสราเอลทาํด้วย แต่
พระองค์ทรงดาํเนินในบาปนั�น

เยโฮอาช
สิ! นพระชนม์

(F พกษ DM:DK-DO)
12 ส่วนพระราชกิจนอกนั� นของ
โยอาช และบรรดาสิ� งซึ� งพระ
องค์ทรงกระทาํ และยุทธพลังซึ�ง

พระองค์ทรงสู้ รบกับอามาซิยาห์
กษัตริย์แห่งยูดาห์ มิได้บันทึก
ไว้ ในหนั งสื อพงศาวดารแห่ ง
กษัตริย์ประเทศอิสราเอลหรือ
13 โยอาชจึงทรงล่วงหลับไปอยู่
กับบรรพบุรุษของพระองค์ และ
เยโรโบอัมทรงประทับบนบัล-
ลังก์ของพระองค์ และเขาฝัง
พระศพโยอาชไว้ในสะมาเรียกับ
กษัตริย์แห่งอิสราเอล
14 เมื�อเอลีชาล้มป่วยด้วยโรคที�
ท่านจะต้องสิ� นชีวิต โยอาช
กษัตริย์แห่งอิสราเอลได้เสด็จลง
ไปหาท่าน และกันแสงต่อหน้า
ท่าน ตรัสว่า "โอ บิดาของข้า
บิดาของข้า ราชรถของอิสราเอล
และพลม้าของประเทศ"
15 และเอลี ชาทู ลพระองค์ ว่ า
"ขอทรงเอาคันธนูและลูกธนูมา"
พระองค์ จึงทรงเอาคันธนูและ
ลูกธนูมา
16 แล้วท่านทูลกษัตริย์แห่งอิส-
ราเอลว่า "ขอทรงหยิบธนู" และ
พระองค์ทรงหยิบมา และเอลีชา
เอามือของตนวางบนพระหัตถ์
ของกษัตริย์
17 และท่านทูลว่า "ขอทรงเปิด
หน้าต่างด้านตะวันออก" และ
พระองค์ทรงเปิด แล้วเอลีชาทูล
ว่า "ขอทรงยิง" และพระองค์ก็
ทรงยิง และท่านทูลว่า "ลูกธนู
แห่งการช่วยให้รอดพ้นของพระ

F พงศ์กษัตริย์ DJ

(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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เยโฮวาห์ ลูกธนูแห่งการช่วยให้
รอดพ้นจากซีเรีย เพราะพระ
องค์จะทรงต่อสู้ กับคนซี เรียที�
อาเฟก จนกว่าพระองค์จะทรง
กระทาํให้เขาสิ� นไป"

โยอาชมีความเชื/อนอ้ย
18 และท่านทูลว่า "ขอทรงหยิบ
ลูกธนู" และพระองค์ทรงหยิบ
มัน และท่านทูลกษัตริย์แห่ง
อิสราเอลว่า "เอาลูกธนูตีพื� น
ดิน" และพระองค์ทรงตีสามครั�ง
แล้วทรงหยุดเสีย
19 แล้วคนแห่งพระเจ้าก็โกรธ
พระองค์ และทูลว่า "พระองค์
ควรจะได้ตี สักห้ าหรือหกครั� ง
แล้วพระองค์จะได้ตีซีเรียจนกว่า
พระองค์จะทรงกระทาํให้เขาสิ� น
ไป แต่บัดนี� พระองค์จะตีซีเรีย
ได้เพียงสามครั�งเท่านั�น"

เอลีชาสิ! นชีวิต
การอศัจรรยที์/อุโมงค์

ของเอลีชา
20 และเอลีชาสิ� นชีวิต เขาก็ฝัง
ไว้ ฝ่ายหมู่คนโมอับเคยปล้น
แผ่นดินนั�นในฤดูแล้ง
21 อยู่มาเมื� อเขากาํลังส่งศพคน
หนึ� งไป ดูเถิด เขาเห็นโจรหมู่
หนึ�ง เขาจึงโยนศพชายคนนั�นลง
ไปในอุโมงค์ของเอลีชา พอศพ
ชายคนนั�นลงไปแตะต้องกระดูก
ของเอลีชา เขาก็คืนชีวิตลุก
ขึ� นยืน

22 ฝ่ายฮาซาเอลกษัตริย์แห่งซี-
เรียได้บีบบังคับคนอิสราเอลอยู่
ตลอดรัชกาลของเยโฮอาหาส
23 แต่ พระเยโฮวาห์ ทรงพระ
กรุณาต่อเขา และทรงเมตตาเขา
และพระองค์ทรงหันมาทางเขา
เพราะพันธสัญญาของพระองค์
กับอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ
และจะไม่ทรงทาํลายเขา หรือ
ทอดทิ� งเขาเสียให้พ้นพระพักตร์
จนบัดนี�
24 เมื�อฮาซาเอลกษัตริย์แห่งซี-
เรียสิ� นพระชนม์ เบนฮาดัดโอรส
ของพระองค์ ได้ ขึ� นครองแทน
พระองค์
25 แล้วเยโฮอาชโอรสของเยโฮ-
อาหาสได้ยึดบรรดาหัวเมืองจาก
พระหัตถ์เบนฮาดัดบุตรชายฮา-
ซาเอลกลับคืนมา เป็นหัวเมือง
ที�พระองค์ตีไปได้จากพระหัตถ์
เยโฮอาหาสพระชนกของพระ
องค์เมื� อทาํสงครามกัน โยอาช
ได้รบชนะพระองค์สามครั� งและ
ได้หัวเมืองอิสราเอลกลับคืนมา

กษตัริยอ์ามาซิยาห์
ครอบครองเหนือยูดาห์

(F พศด FK:D)

14
ในปี� สองแห่งรัชกาลโย-
อาชโอรสของเยโฮอา-

หาสกษัตริย์แห่งอิสราเอล อา-
มาซิยาห์โอรสของโยอาชกษัตริย์
แห่งยูดาห์ได้เริ�มครอบครอง

F พงศ์กษัตริย์ DJ, DM

(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� อพระองค์ทรงเริ� มครอบ
ครองนั�น พระองค์มีพระชนมายุ
ยี� สิบห้าพรรษา และพระองค์
ทรงครองในเยรูซาเล็มยี� สิบเก้า
ปี พระมารดาของพระองค์มี
พระนามว่าเยโฮอัดดานชาวเยรู-
ซาเลม็
3และพระองค์ทรงกระทาํสิ� งที�
ถูกต้องในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห์ แต่ยังไม่เหมือนกับ
ดาวิดบรรพบุ รุษของพระองค์
พระองค์ทรงกระทาํตามทุกสิ� งที�
โยอาชราชบิดาของพระองค์ได้
ทรงกระทาํ
4แต่ว่าปูชนียสถานสูงนั� นยังมิ
ได้ทรงรื� อเสีย  ประชาชนยังคง
ถวายสั ตวบู ชาและเผาเครื� อง
หอมบนปูชนียสถานสูงเหล่านั�น
5และอยู่ มาเมื� อราชอาณาจักร
อยู่ ในพระหั ตถ์ ของพระองค์
อย่างมั�นคงแล้ว พระองค์ก็ทรง
ประหารชีวิตข้าราชการของพระ
องค์ผู้ ที� ฆ่ากษัตริย์คือพระราช
บิดาของพระองค์เสีย
6แต่พระองค์มิได้ทรงประหาร
ชี วิตลูกหลานของเหล่าฆาตกร
นั�น ตามซึ�งได้บันทึกไว้ในหนัง-
สือพระราชบัญญัติของโมเสส ที�
พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาว่า "อย่า
ให้บิดาต้องรับโทษถึงตายแทน
บุตรของตน หรือให้บุตรต้องรับ
โทษถึงตายแทนบิดาของตน ให้

ทุกคนรับโทษถึงตายเนื� องด้วย
บาปของคนนั�นเอง"
7พระองค์ทรงประหารชีวิตคน
เอโดมหนึ� งหมื� นคนในหุบเขา
เกลือ และยึดเมืองเส-ลาด้วย
การสงคราม และเรียกเมืองนั�น
ว่า โยกเธเอล ซึ� งเป็นชื�อมาถึง
ทุกวันนี�

สงครามระหว่าง
อิสราเอลกบัยูดาห์

(F พศด FK:DQ-FM)
8และอามาซิ ยาห์ทรงใช้ ผู้ สื� อ
สารไปหาเยโฮอาชโอรสของเย-
โฮอาหาสโอรสของเยฮูกษัตริย์
แห่งอิสราเอลทูลว่า "มาเถิด ขอ
ให้เราเผชิญหน้ากัน"
9และเยโฮอาชกษัตริย์แห่งอิส-
ราเอลทรงส่งข่าวไปยังอามาซิ-
ยาห์กษัตริย์แห่งยูดาห์ว่า "ต้น
ผักหนามบนภูเขาเลบานอนส่ง
ข่าวไปหาต้นสนสีดาร์บนภูเขา
เลบานอนว่า `จงยกบุตรสาวของ
เจ้าให้ เป็นภรรยาบุตรชายของ
เรา' และสัตว์ป่าทุ่งตัวหนึ�งแห่ง
เลบานอนผ่านมา และยํ�าต้นผัก
หนามลงเสีย
10 จริงอยู่ ท่านได้โจมตีเอโดม
และพระทัยของท่านกท็าํให้ท่าน
ผยองขึ� น จงพอใจในสง่าราศี
ของท่านเถิด และอยู่กับบ้าน
เพราะไฉนท่านจึงเร้าใจตนเอง
ให้ต่อสู้ และรับอันตราย อันจะ

F พงศ์กษัตริย์ DM

(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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ให้ท่านล้มลง ทั�งท่านและยูดาห์
ด้วย"
11 แต่อามาซิยาห์หาทรงฟังไม่
เยโฮอาชกษัตริย์แห่งอิสราเอล
จึงขึ� นไป และพระองค์กับอา-
มาซิ ยาห์ กษัตริ ย์แห่ งยูดาห์ ก็
เผชิญหน้ากันที� เบธเชเมช ซึ� ง
เป็นของยูดาห์
12 และยูดาห์ก็พ่ายแพ้อิสรา-
เอล และทุกคนก็หนีกลับไป
เตน็ท์ของตน
13 และเยโฮอาชกษัตริ ย์แห่ ง
อิ สร า เอลก็ จั บอ ามาซิ ยา ห์
กษัตริย์แห่งยูดาห์โอรสของเย-
โฮอาชโอรสของอาหัสยาห์ได้ที�
เมืองเบธเชเมช และได้เสดจ็มา
ยังเยรูซาเล็ม และทลายกาํแพง
เยรูซาเลม็ลงเสียสี� ร้อยศอก ตั� ง
แต่ประตู เอฟราอิมจนถึงประตู
มุม
14 และพระองค์ทรงริบทองคาํ
และเงินทั� งหมด และเครื�องใช้
ทั� งหมดที� พบในพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห์ และในคลังของ
สาํนักพระราชวัง พร้อมกับคน
ประกัน และพระองค์กลับไปยัง
สะมาเรีย
15 ส่วนพระราชกิจนอกนั� นของ
เยโฮอาช ซึ�งพระองค์ทรงกระทาํ
ทั�งยุทธพลังของพระองค์ และที�
พระองค์ทรงสู้ รบกับอามาซิยาห์
กษัตริ ย์แห่งยูดาห์อย่างไรนั� น

มิ ได้ บั นทึ กไว้ ในหนั งสื อพง-
ศาวดารแห่ งกษัตริ ย์ ประเทศ
อิสราเอลหรือ
16 และเยโฮอาชทรงล่วงหลับไป
อยู่ กับบรรพบุรุษของพระองค์
และเขาฝั งไว้ ในสะมาเรี ยกั บ
บรรดากษัตริ ย์แห่ งอิ สราเอล
และเยโรโบอั มโอรสของพระ
องค์ได้ครอบครองแทนพระองค์

อามาซิยาหสิ์! นพระชนม์
(F พศด FK:FO-FG)

17 อามาซิยาห์โอรสของโยอาช
กษัตริย์แห่งยูดาห์ทรงพระชนม์
อยู่สิบห้าปี หลังจากสวรรคต
ของเยโฮอาชโอรสของเยโฮอา-
หาสกษัตริย์แห่งอิสราเอล
18 ส่วนพระราชกิจนอกนั� นของ
อามาซิยาห์ มิได้บันทึกไว้ใน
หนังสือพงศาวดารแห่งกษัตริย์
ประเทศยูดาห์หรือ
19 และเขาได้ ร่ วมกั นกบฏต่อ
พระองค์ในเยรูซาเล็ม และพระ
องค์ทรงหนีไปยังลาคีช แต่เขา
ใช้ คนไปตามพระองค์ที� ลาคี ช
และประหารชีวิตพระองค์เสียที�
นั�น
20 และเขานาํพระศพบรรทุกม้า
กลับมา และฝังไว้ในเยรูซาเล็ม
อยู่ กับบรรพบุรุษของพระองค์
ในนครดาวิด
21 และประชาชนทั� งสิ� นแห่งยู-
ดาห์กต็ั� งอาซาริยาห์ ผู้ซึ�งมีพระ

F พงศ์กษัตริย์ DM

(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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ชนมายุสิบหกพรรษา ให้เป็น
กษัตริ ย์ แทนอามาซิ ยาห์ พระ
ราชบิดาของพระองค์
22 พระองค์ทรงสร้างเมืองเอลัท
และให้กลับขึ� นแก่ยูดาห์ หลัง
จากที�กษัตริย์ทรงล่วงหลับไปอยู่
กับบรรพบุรุษของพระองค์

เยโรโบอมัที/สอง
ครอบครองเหนืออิสราเอล

23 ในปีที�สิบห้าแห่งรัชกาลอา-
มาซิยาห์โอรสของโยอาชกษัตริย์
แห่งยูดาห์ เยโรโบอัมโอรสของ
โยอาชกษัตริย์แห่งอิสราเอลได้
เริ�มครอบครองในสะมาเรีย และ
ทรงครอบครองอยู่สี�สิบเอด็ปี
24 และพระองค์ทรงกระทาํสิ� งที�
ชั� วร้ายในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห์ พระองค์มิได้ทรง
พรากจากบาปทั� งสิ� นของเยโร-
โบอัมบุตรชายเนบัท ซึ� งพระ
องค์ทรงกระทาํให้อิสราเอลทาํ
บาป
25 พระองค์ทรงตี เอาดินแดน
อิ สราเอลคืนมาตั� งแต่ทางเข้ า
เมื องฮามั ทไกลไปจนถึ งทะเล
แห่งที� ราบ ตามพระวจนะของ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสรา-
เอล ซึ�งพระองค์ตรัสโดยผู้รับใช้
ของพระองค์คือโยนาห์ ผู้ เป็น
บุตรชายอามิททัย ผู้พยากรณ์
ผู้มาจากกัธเฮเฟอร์
26 เพราะพระเยโฮวาห์ทอดพระ

เนตรเห็นว่า ความทุกข์ใจของ
อิสราเอลนั�นขมขื�นนัก เพราะไม่
มีใครยังอยู่หรือเหลืออยู่ และ
ไม่มีผู้ใดช่วยอิสราเอล
27 พระเยโฮวาห์มิได้ตรัสว่าจะ
ทรงลบนามอิสราเอลเสียจากใต้
ฟ้าสวรรค์ แต่พระองค์ทรงช่วย
เขาโดยพระหัตถ์ของเยโรโบอัม
โอรสของโยอาช
เยโรโบอมัที/สองสิ! นพระชนม์

เศคาริยาหขึ์! นครองแทน
28 ส่วนพระราชกิจนอกนั� นของ
เยโรโบอัม และบรรดาสิ�งซึ�งพระ
องค์ทรงกระทาํ และยุทธพลัง
ของพระองค์ พระองค์สู้ รบอย่าง
ไร และเรื�องที�พระองค์ทรงตีเอา
ดามัสกัสและฮามัทคืนแก่อิส-
ราเอล ซึ� งได้เคยเป็นของยูดาห์
มิ ได้ บั นทึ กไว้ ในหนั งสื อพง-
ศาวดารแห่ งกษัตริ ย์ ประเทศ
อิสราเอลหรือ
29 และเยโรโบอัมทรงล่วงหลับ
ไปอยู่ กั บบรรพบุ รุ ษของพระ
องค์ คือบรรดากษัตริย์แห่งอิส-
ราเอล และเศคาริยาห์โอรสของ
พระองค์ขึ� นครองแทนพระองค์

อาซาริยาห ์(อุสซียาห)์
ไดค้รอบครองเหนือยูดาห์

(F พศด FO:D-J)

15
ในปีที� ยี� สิบเจ็ดแห่งรัช
กาลเยโรโบอัมกษัตริ ย์

แห่งอิสราเอล อาซาริยาห์โอรส

F พงศ์กษัตริย์ DM, DK

(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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ของอามาซิยาห์กษัตริย์แห่งยู-
ดาห์ได้เริ�มครอบครอง
2 เมื� อพระองค์ทรงเริ� มครอบ
ครองนั� น พระองค์ทรงมีพระ
ชนมายุสิบหกพรรษา และพระ
องค์ทรงครอบครองอยู่ ในกรุง
เยรูซาเล็มห้าสิบสองปี พระ
มารดามีพระนามว่าเยโคลียาห์
ชาวเยรูซาเลม็
3พระองค์ได้ทรงกระทาํสิ� งที� ถูก
ต้องในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห์ ตามทุกสิ� งที�อามาซิ-
ยาห์ ราชบิดาของพระองค์ทรง
กระทาํ
4ถึงกระนั� นปูชนียสถานสูงก็ยัง
มิได้ถูกกาํจัดเสีย ประชาชนยัง
ถวายสั ตวบู ชาและเผาเครื� อง
หอมบนปูชนียสถานสูงเหล่านั�น
5และพระเยโฮวาห์ทรงลงทัณฑ์
กษัตริย์ กษัตริย์จึงทรงเป็นโรค
เรื� อนจนถึงวันสิ� นพระชนม์ และ
ทรงประทับในวังต่างหาก และ
โยธามโอรสของกษัตริย์ควบคุม
สาํนักพระราชวัง และทรงวินิจ-
ฉัยประชาชนแห่งแผ่นดิน

อาซาริยาหสิ์! นพระชนม์
โยธามขึ! นครองแทนพระองค์

6 ส่วนพระราชกิ จนอกนั� นของ
อาซาริยาห์ และบรรดาสิ� งซึ� ง
พระองค์ทรงกระทาํ มิได้บันทึก
ไว้ ในหนั งสื อพงศาวดารแห่ ง
กษัตริย์ประเทศยูดาห์หรือ

7และอาซาริยาห์ทรงล่วงหลับ
ไปอยู่ กั บบรรพบุ รุ ษของพระ
องค์ และเขาฝังไว้กับบรรพบุรุษ
ของพระองค์ในนครดาวิด และ
โยธามโอรสของพระองค์ ขึ� น
ครองแทนพระองค์
8ในปีที�สามสิบแปดแห่งรัชกาล
อาซาริยาห์กษัตริ ย์แห่งยูดาห์
เศคาริยาห์โอรสของเยโรโบอัม
ขึ� นครองเหนืออิสราเอลในสะ-
มาเรียหกเดือน
9และพระองค์ทรงกระทาํสิ� งที�
ชั� วร้ายในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห์ ดังที�บรรพบุรุษของ
พระองค์ทรงกระทาํ พระองค์มิ
ได้ทรงพรากจากบาปทั� งหลาย
ของเยโรโบอั มบุ ตรชายเนบัท
ซึ�งพระองค์ทรงกระทาํให้อิสรา-
เอลทาํบาป

เศคาริยาหสิ์! นพระชนม์
ชลัลูมขึ! นครองแทนพระองค์

10 ชัลลูมบุตรชายยาเบชร่วมกัน
กบฏต่อพระองค์ และล้มพระ
องค์เสียต่อหน้าประชาชน และ
ประหารพระองค์เสีย และขึ� น
ครองแทนพระองค์
11 ส่วนพระราชกิจนอกนั� นของ
เศคาริยาห์ ดูเถิด ได้บันทึก
ไว้ ในหนั งสื อพงศาวดารแห่ ง
กษัตริย์ประเทศอิสราเอล
12 เหตุการณ์นี� เป็นไปตามพระ
ดาํรัสที�พระเยโฮวาห์ตรัสแก่เยฮู

F พงศ์กษัตริย์ DK

(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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ว่า "บุตรชายของเจ้าจะนั� งบน
บัลลังก์แห่งอิสราเอลถึงชั� วอายุ
ที�สี� " และเป็นไปอย่างนั�นแหละ
13 ชัลลูมบุตรชายยาเบชได้เริ�ม
ครอบครองในปีที� สามสิ บเก้ า
แห่งรัชกาลอุสซียาห์กษัตริย์ของ
ยูดาห์ และท่านครองในสะมา-
เรียเวลาหนึ�งเดือนเตม็
14 แล้วเมนาเฮมบุตรชายกาดี
ได้ขึ� นมาจากเมืองทีรซาห์และมา
ยังสะมาเรีย และท่านกล้็มชัลลูม
บุตรชายยาเบชเสียที�ในสะมาเรีย
และประหารชีวิตท่านเสีย และ
ได้ขึ� นครอบครองแทนท่าน
15 ส่วนพระราชกิจนอกนั� นของ
ชัลลูม และการร่วมกันคิดกบฏ
ที�ท่านได้กระทาํ ดูเถิด ได้บัน-
ทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่ง
กษัตริย์ประเทศอิสราเอล

เมนาเฮม
ครอบครอง

เหนืออิสราเอล
16 ในคราวนั� น เมนาเฮมเข้า
ปล้นทิฟสาห์และบรรดาผู้ที� อยู่
ในเมืองนั� น และดินแดนของ
เมืองนั�นตั� งแต่ทีรซาห์ไป เพราะ
เขามิได้เปิดให้แก่ท่าน ท่านจึง
โจมตีเมืองนั� น และท่านได้ผ่า
ท้องหญิงมีครรภ์ในเมืองนั�นเสีย
ทุกคน
17 ในปีที�สามสิบเก้าแห่งรัชกาล
อาซาริยาห์กษัตริ ย์แห่งยูดาห์

เมนาเฮมบุตรชายกาดี ได้ เริ� ม
ครอบครองเหนืออิสราเอล และ
พระองค์ทรงครอบครองในสะ-
มาเรียสิบปี
18 และพระองค์ทรงกระทาํสิ� งที�
ชั� วร้ายในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห์ พระองค์มิได้พราก
จากบาปทั� งหลายของเยโรโบอัม
บุตรชายเนบัทตลอดรัชสมัยของ
พระองค์ ซึ�งพระองค์ทรงกระทาํ
ให้อิสราเอลทาํบาป
19 ปู ลกษั ตริ ย์ แห่ งอั สซี เ รี ย
ได้ ยกขึ� นมาต่ อสู้ แผ่ นดิ นนั� น
และเมนาเฮมได้ถวายเงินหนึ� ง
พันตะลันต์แก่ปูล เพื�อจะให้ปูล
ช่วยให้พระองค์ยึดพระราชอา-
ณาจักรไว้ในพระหัตถ์ของพระ
องค์ได้
20 เมนาเฮมได้ เร่ งรัดเอาเงิ น
นั�นมาจากอิสราเอล คือจากคน
มั�งมีทุกคน เงินคนละห้าสิบเช-
เขล เพื� อถวายแด่กษัตริย์แห่ง
อัสซีเรีย กษัตริย์แห่งอัสซีเรียจึง
ยกทัพกลับ และมิได้ทรงยับยั� ง
อยู่ในแผ่นดินนั�น

เมนาเฮมสิ! นพระชนม์
เปคาหิยาห์
ขึ! นครอง

แทนพระองค์
21 ส่วนพระราชกิจนอกนั� นของ
เมนาเฮม และบรรดาสิ� งซึ� งพระ
องค์ทรงกระทาํ มิได้บันทึกไว้ใน

F พงศ์กษัตริย์ DK

(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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หนังสือพงศาวดารแห่งกษัตริย์
ประเทศอิสราเอลหรือ
22 และเมนาเฮมก็ล่ วงหลับไป
อยู่ กับบรรพบุรุษของพระองค์
และเปคาหิยาห์โอรสก็ขึ� นครอง
แทนพระองค์

เปคาหิยาหสิ์! นพระชนม์
เปคาหขึ์! นครอง
แทนพระองค์

23 ในปีที� ห้าสิบแห่งรัชกาลอา-
ซาริยาห์กษัตริย์แห่งยูดาห์ เป-
คาหิยาห์โอรสของเมนาเฮมได้
เริ� มครอบครองเหนืออิสราเอล
ในสะมาเรีย และพระองค์ทรง
ครอบครองสองปี
24 และพระองค์ทรงกระทาํสิ� งที�
ชั� วร้ายในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห์ พระองค์มิได้ทรง
พรากจากบาปทั� งหลายของเย-
โรโบอัมบุตรชายเนบัท ซึ� งพระ
องค์ทรงกระทาํให้อิสราเอลทาํ
บาป
25 แต่ เปคาห์ บุตรชายเรมาลิ-
ยาห์ แม่ทัพของพระองค์ ได้
ร่วมกันคิดกบฏต่อพระองค์และ
ได้ประหารพระองค์เสียในสะ-
มาเรีย ในพระราชวังแห่งราช
สาํนัก กับอารโกบและอารีเอห์
และมีคนกิเลอาดห้าสิบคนร่วม
กับท่าน ท่านได้สังหารพระองค์
และได้ขึ� นครอบครองแทนพระ
องค์

26 ส่วนพระราชกิจนอกนั� นของ
เปคาหิยาห์ และบรรดาสิ� งซึ� ง
พระองค์ทรงกระทาํ ดูเถิด มี
บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดาร
แห่งกษัตริย์ประเทศอิสราเอล

เปคาหค์รอบครองเหนือ
อิสราเอล เปคาหสิ์! นพระชนม์

27 ในปีที� ห้าสิบสองแห่งรัชกาล
อาซาริยาห์กษัตริ ย์แห่งยูดาห์
เปคาห์ บุตรชายเรมาลิยาห์ ได้
เริ� มครอบครองเหนืออิสราเอล
ในสะมาเรีย และทรงครอบ
ครองยี�สิบปี
28 และพระองค์ทรงกระทาํสิ� งที�
ชั� วร้ายในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห์ พระองค์มิได้ทรง
พรากจากบาปทั� งหลายของเย-
โรโบอัมบุตรชายเนบัท ซึ� งพระ
องค์ทรงกระทาํให้อิสราเอลทาํ
บาป
29 ในรัชกาลของเปคาห์กษัตริย์
แห่งอิสราเอล ทิกลัทปิเลเสอร์
กษัตริ ย์แห่ งอั สซี เรียได้ยกมา
และยึดเมืองอิโยน อาเบลเบธ-
มาอาคาห์ ยาโนอาห์ คาเดช
ฮาโซร์ กิเลอาด กาลิลี แผ่นดิน
นัฟทาลีทั�งหมด และกวาดต้อน
ประชาชนเป็นเชลยไปยังอัสซี-
เรีย
30 แล้วโฮเชยาบุตรชายเอลาห์
ได้ ร่ วมกั นคิ ดกบฏต่ อเปคาห์
บุตรชายเรมาลิยาห์ และล้มพระ

F พงศ์กษัตริย์ DK

(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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องค์ลง และประหารพระองค์
เสีย และขึ� นครองแทนพระองค์
ในปีที� ยี� สิ บแห่ งรัชกาลโยธาม
โอรสของอุสซียาห์
31 ส่วนพระราชกิจนอกนั� นของ
เปคาห์ และบรรดาสิ� งซึ� งพระ
องค์ทรงกระทาํ ดูเถิด มีบันทึก
ไว้ ในหนั งสื อพงศาวดารแห่ ง
กษัตริย์ประเทศอิสราเอล
โยธามครอบครองเหนือยูดาห์

(F พศด FO:FJ)
32 ในปีที�สองแห่งรัชกาลเปคาห์
บุตรชายเรมาลิยาห์กษัตริย์แห่ง
อิสราเอล โยธามโอรสของอุสซี-
ยาห์กษัตริ ย์แห่งยูดาห์ ได้ เริ� ม
ครอบครอง
33 เมื� อพระองค์ทรงเริ� มครอบ
ครองนั� นมีพระชนมายุยี� สิบห้า
พรรษา และพระองค์ทรงครอบ
ครองในเยรูซาเลม็สิบหกปี พระ
มารดาของพระองค์มีพระนาม
ว่าเยรูชาบุตรสาวของศาโดก
34 และพระองค์ทรงกระทาํสิ� งที�
ถูกต้องในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห์ พระองค์ทรงกระทาํ
ตามทุกสิ� งที� อุ สซียาห์พระราช
บิดาของพระองค์ทรงกระทาํ
35 ถึงกระนั� นปูชนียสถานสูงก็
ยังมิได้ถูกกาํจัดเสีย ประชาชน
ยังถวายสัตวบูชาและเผาเครื� อง
หอมบนปูชนียสถานสูงนั�น พระ
องค์ทรงสร้างประตูบนของพระ

นิเวศแห่งพระเยโฮวาห์
36 ส่วนพระราชกิจนอกนั� นของ
โยธามและบรรดาสิ� งซึ� งพระองค์
ได้ทรงกระทาํ มิได้บันทึกไว้ใน
หนังสือพงศาวดารแห่งกษัตริย์
ประเทศยูดาห์หรือ
37 ในกาลครั� งนั� นพระเยโฮวาห์
ได้ทรงใช้เรซีนกษัตริย์แห่งซีเรีย
และเปคาห์บุตรชายเรมาลิยาห์
ให้มาสู้ กับยูดาห์
38 โยธามได้ทรงล่วงหลับไปอยู่
กับบรรพบุรุษของพระองค์ และ
ได้ฝังไว้กับบรรพบุรุษของพระ
องค์ในนครดาวิดบรรพบุรุษของ
พระองค์ และอาหัสโอรสของ
พระองค์ขึ� นครอบครองแทน
อาหสัครอบครองเหนือยูดาห์

(F พศด FG:D)

16
ในปีที� สิ บเจ็ดแห่ งรั ช
กาลเปคาห์บุตรชายเร-

มาลิยาห์ อาหัสโอรสของโยธาม
กษัตริย์แห่งยูดาห์ได้เริ� มครอบ
ครอง
2อาหัสมีพระชนมายุยี�สิบพรร-
ษาเมื� อพระองค์ทรงเริ� มครอง
ราชย์ และพระองค์ทรงครอง
ราชย์ในกรุงเยรูซาเล็มสิบหกปี
และพระองค์มิได้ทรงกระทาํสิ� ง
ที� ถู กต้องในสายพระเนตรของ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระ
องค์ ดังดาวิดบรรพบุรุษของ
พระองค์ได้ทรงกระทาํ

F พงศ์กษัตริย์ DK, DO

(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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3 แต่พระองค์ทรงดาํ เนิ นตาม
ทางของกษัตริ ย์ทั� งหลายแห่ ง
อิสราเอล และถวายโอรสของ
พระองค์ให้ลุยไฟ ตามการกระ-
ทาํ อั นน่ าสะอิ ดสะเอี ยนของ
ประชาชาติ ซึ�งพระเยโฮวาห์ทรง
ขั บไล่ ออกไปจากเบื� องหน้ า
ประชาชนอิสราเอล
4และพระองค์ทรงถวายสัตว-
บูชาและเผาเครื�องหอมบนปูช-
นียสถานสูง และในเนินสูง และ
ใต้ต้นไม้สีเขียวทุกต้น
ซีเรียกบัอิสราเอลบุกรุกยูดาห์

(F พศด FG:K-G)
5แล้ วเรซี นกษัตริ ย์แห่ งซี เรี ย
และเปคาห์บุตรชายเรมาลิยาห์
กษัตริย์แห่งอิสราเอลทรงยกขึ� น
มาทาํสงครามกับกรุงเยรูซาเล็ม
และกษัตริย์ทั� งสองได้ล้อมอา-
หัสไว้ แต่ทรงเอาชัยชนะยังไม่
ได้
6คราวนั� นเรซีนกษัตริย์แห่งซี-
เรียได้เข้ายึดเมืองเอลัทคืนให้
ซีเรีย และทรงขับไล่พวกยิวเสีย
จากเอลัท และคนซีเรียมาที�
เอลัท และอยู่ที�นั�นจนทุกวันนี�
7อาหัสจึงทรงส่งผู้สื� อสารไปยัง
ทิกลัทปิเลเสอร์กษัตริย์แห่งอัส-
ซีเรียว่า "ข้าพเจ้าเป็นคนใช้ของ
ท่าน และเป็นบุตรของท่าน ขอ
เชิญขึ� นมาช่วยข้ าพเจ้ าให้ พ้น
จากมื อของกษัตริ ย์แห่ งซี เรี ย

และจากมือของกษัตริย์แห่งอิส-
ราเอล ผู้ซึ�งลุกขึ� นต่อสู้ ข้าพเจ้า"
8อาหัสทรงนาํเอาเงินและทอง
คาํซึ� งมีอยู่ในพระนิเวศแห่งพระ
เยโฮวาห์ และในคลังสาํนักพระ
ราชวัง และส่งเป็นของกาํนัล
ถวายแด่กษัตริย์แห่งอัสซีเรีย
9กษัตริย์แห่งอัสซีเรียก็ทรงฟัง
พระองค์ กษัตริย์แห่งอัสซีเรียก็
ทรงยกทัพขึ� นไปยังดามัสกัสและ
ยึดได้ จับประชาชนเมืองนั�นไป
เป็นเชลยยังเมืองคีร์ และทรง
ประหารเรซีนเสีย
10 เมื� อกษัตริ ย์อาหัสเสด็จไป
ดามัสกัสเพื�อพบกับทิกลัทปิเล-
เสอร์กษัตริย์แห่งอัสซีเรียก็ทรง
เห็นแท่นบูชาที�ดามัสกัส และ
กษัตริย์อาหัสทรงส่งหุ่นแท่นบู-
ชาไปยั งอุ รียาห์ ปุ โรหิตพร้อม
ทั� งแบบแปลนตามลักษณะการ
สร้าง
11 และอุรียาห์ปุโรหิตก็ได้สร้าง
แท่นบูชานั� นตามแบบทุกประ-
การซึ� งกษัตริ ย์อาหั สได้ ส่ งมา
จากดามัสกัส อุรียาห์ปุโรหิต
จึงได้สร้างแท่นบูชานั� นก่อนที�
กษัตริย์อาหัสเสดจ็จากดามัสกัส
มาถึง
12 และเมื� อกษัตริ ย์ เสด็จจาก
ดามัสกัสถึงแล้ว กษัตริย์ก็ทรง
เห็นแท่นบูชา แล้วกษัตริย์ทรง
เข้ ามาใกล้ แท่ นบู ชาเสด็จขึ� น

F พงศ์กษัตริย์ DO

(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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ถวายบนนั�น
13 และทรงเผาเครื� องเผาบูชา
ของพระองค์ และธัญญบูชาของ
พระองค์ และทรงเทเครื� อง
ดื� มบูชาของพระองค์ และทรง
พรมเลือดเครื� องสันติ บูชาของ
พระองค์ลงบนแท่นนั�น
14 และพระองค์ทรงย้ายแท่น
บูชาทองสัมฤทธิZ  ซึ� งอยู่ต่อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์ออกเสียจาก
ข้างหน้าพระนิเวศ จากสถานที�
ระหว่างแท่นบูชาและพระนิเวศ
ของพระเยโฮวาห์ และตั� งไว้ทาง
ด้านเหนือแห่งแท่นบูชานั�น
15 และกษัตริย์อาหัสทรงบัญชา
กับอุรียาห์ปุโรหิตว่า "บนแท่น
ใหญ่นี� ท่านจงเผาเครื�องเผาบูชา
ตอนเช้าและธัญญบูชาตอนเย็น
และเครื� องเผาบูชาของกษัตริย์
และเครื� องธัญญบูชาของพระ
องค์ พร้อมกับเครื� องเผาบูชา
ของบรรดาประชาชนแห่งแผ่น
ดิน และธัญญบูชาของเขาทั� ง
หลาย และเครื�องดื�มบูชาของเขา
ทั� งหลาย และจงพรมเลือดทั� ง
หมดของเครื� องเผาบูชาบนนั� น
และเลื อดทั� งหมดของเครื� อง
สัตวบูชา แต่แท่นบูชาทองสัม-
ฤทธิZ ให้เป็นที�ที� ข้าจะทูลถามพระ
เจ้า"
16 อุรียาห์ปุโรหิตได้กระทาํการ
เหล่านี� ทั�งสิ� นตามพระบัญชาของ

กษัตริย์อาหัส
17 และกษัตริ ย์ อาหั สทรงตั ด
แผงแท่นนั�นออก และทรงยกขัน
ออกไปจากแท่นเสีย และพระ
องค์ทรงเอาขันสาครลงมาเสีย
จากวัวทองสัมฤทธิZ ที� รองอยู่นั� น
ทรงวางไว้บนพื� นก้อนหิน
18 และศาลาวันสะบาโตซึ� งเขา
ได้สร้างไว้ในพระนิเวศ และทาง
เข้าพระนิเวศของพระเยโฮวาห์
ชั�นนอกสาํหรับกษัตริย์นั�น พระ
องค์ทรงเปลี�ยนเสีย เพราะเห็น
แก่กษัตริย์แห่งอัสซีเรีย

อาหสัสิ! นพระชนม์
กษตัริยเ์ฮเซคียาห์
ขึ! นครอบครองแทน

(F พศด FG:FO-FQ)
19 ส่วนพระราชกิจนอกนั� นของ
อาหัส ซึ�งพระองค์ทรงกระทาํ มิ
ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาว-
ดารแห่งกษัตริย์ประเทศยูดาห์
หรือ
20 และอาหั สทรงล่วงหลับไป
อยู่ กับบรรพบุรุษของพระองค์
และเขาฝังไว้กับบรรพบุรุษของ
พระองค์ในนครดาวิด และเฮ-
เซคียาห์ โอรสของพระองค์ ขึ� น
ครอบครองแทนพระองค์

โฮเชยาครอบครอง
เหนืออิสราเอล

17
ในปี ที� สิ บสองแห่ งรั ช
กาลอาหัสกษัตริ ย์แห่ง

F พงศ์กษัตริย์ DO, DQ

(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
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ยูดาห์ โฮเชยาบุตรชายเอลาห์ได้
เริ�มครอบครองในกรุงสะมาเรีย
เหนืออิสราเอล และพระองค์
ทรงครอบครองเก้าปี
2และพระองค์ทรงกระทาํสิ� งที�
ชั� วร้ายในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห์ แต่ก็ไม่เหมือนกับ
กษัตริย์ทั� งหลายแห่งอิสราเอลที�
อยู่มาก่อนพระองค์

อิสราเอล
(คือตระกูลภาคเหนือ)
ถูกกวาดไปเป็นเชลย

ยงัอสัซีเรีย
3 แชลมาเนเสอร์ กษัตริ ย์แห่ ง
อัสซีเรียได้ยกทัพมารบกับพระ
องค์ และโฮเชยาทรงยอมเป็นผู้
รับใช้ และถวายเครื� องบรรณา
การ
4แต่กษัตริย์อัสซีเรียได้ทรงพบ
ความทรยศในโฮเชยา เพราะ
พระองค์ทรงใช้ ผู้ สื� อสารไปยัง
โสกษัตริย์แห่งอียิปต์ และ
ไม่ ถวายเครื� องบรรณาการแด่
กษัตริย์อัสซีเรียตามซึ� งพระองค์
ทรงเคยกระทาํทุกปี เพราะฉะ-
นั� นกษัตริ ย์แห่งอัสซี เรียจึงขัง
พระองค์ไว้ และจาํพระองค์ไว้
ในคุก
5แล้วกษัตริย์แห่งอัสซีเรียก็ทรง
บุกเข้าทั�วแผ่นดินและมายังสะ-
มาเรีย และพระองค์ทรงล้อม
เมืองไว้สามปี

6ในปีที� เก้าแห่งรัชกาลโฮเชยา
กษัตริ ย์แห่ งอั สซี เรียยึดเมื อง
สะมาเรียได้ และพระองค์ทรงนาํ
ชนอิสราเอลไปยังอัสซีเรีย ให้
เขาอยู่ที�ฮาลาห์ และข้างแม่นํ�า
ฮาโบร์ แม่นํ�าเมืองโกซาน และ
ในหัวเมืองแห่งชาวมีเดีย
7ที� เป็นอย่างนั�น ก็เพราะประ-
ชาชนอิสราเอลได้กระทาํบาปต่อ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของตน ผู้
ทรงนาํเขาขึ� นออกมาจากแผ่น
ดินอียิปต์ จากพระหัตถ์ของ
ฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปต์ และ
ได้เกรงกลัวพระอื�นๆ
8และได้ดาํเนินตามกฎเกณฑ์
แห่งประชาชาติทั�งหลาย ซึ�งพระ
เยโฮวาห์ได้ทรงขับไล่ไปเสียให้
พ้นหน้าประชาชนอิสราเอล และ
ตามกฎเกณฑ์ ซึ� งกษัตริ ย์แห่ ง
อิสราเอลทรงทาํขึ� นมา
9 และประชาชนอิ สราเอลได้
กระทาํสิ� งที� ไม่ชอบต่อพระเย-
โฮวาห์พระเจ้าของตนอย่างลับๆ
เขาได้สร้างปูชนียสถานสู งทั� ว
บ้านทั� วเมืองสาํหรับตน ตั� ง
แต่ที�ที�มีหอคอยเหตุ กระทั�งถึง
เมืองที�มีป้อม
10 เขาได้ตั� งเสาศักดิZ สิทธิZ และ
เสารูปเคารพบนเนินเขาสูงทุก
แห่ง และใต้ต้นไม้เขียวทุกต้น
11 ณ ที�นั� นเขาได้เผาเครื� อง
หอมบนปูชนียสถานสูงทั� งหมด

F พงศ์กษัตริย์ DQ

(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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นั�น ตามอย่างประชาชาติซึ�งพระ
เยโฮวาห์ ทรงกวาดไปเสี ยต่ อ
หน้าเขาทั� งหลาย และเขาทั� ง
หลายได้กระทาํสิ� งชั� วร้ายกระทาํ
ให้พระเยโฮวาห์ทรงพระพิโรธ
12 และเขาทั� งหลายปรนนิ บัติ
รูปเคารพ ซึ� งพระเยโฮวาห์ได้
ตรัสแก่เขาแล้วว่า "เจ้าอย่ากระ-
ทาํอย่างนี� "
13 พระเยโฮวาห์ยังทรงตักเตือน
อิสราเอลและยูดาห์โดยผู้พยา-
กรณ์ ทุ กคนและโดยผู้ ทาํ นาย
ทุกคนว่า "จงหันกลับจากทางชั�ว
ร้ายทั� งหลายของเจ้า และรักษา
บัญญัติ ของเราและกฎเกณฑ์
ของเรา ตามราชบัญญัติทุกข้อ
ซึ� งเราได้ บัญชาแก่บรรพบุ รุษ
ของเจ้า และซึ� งเราได้ส่งมายัง
เจ้าโดยผู้พยากรณ์ผู้ รับใช้ของ
เรา"
14 เขาไม่ฟังแต่ทาํให้คอของตน
แข็ง ดังคอของบรรพบุรุษของ
เขาได้เป็นมาแล้ว ผู้ซึ�งมิได้เชื�อ
ถือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา
15 เขาทอดทิ� งกฎเกณฑ์ ของ
พระองค์ และพันธสัญญาของ
พระองค์ซึ� งได้ทรงกระทาํไว้กับ
บรรพบุรุษของเขา และพระโอ-
วาทซึ� งพระองค์ได้ทรงประทาน
แก่เขา เขาทั�งหลายติดตามสิ�งที�
ไร้สาระและกลายเป็นผู้ที�ไร้สา-
ระไป และเขาติดตามประชาชาติ

ที�อยู่รอบๆเขา ซึ�งพระเยโฮวาห์
ได้ทรงบัญชาเขามิให้เขากระทาํ
ตาม
16 และเขาทั� งหลายได้ ละทิ� ง
พระบัญญัติทั� งสิ� นของพระเย-
โฮวาห์พระเจ้าของตน และได้
หล่อรูปเคารพสาํหรับตนเป็นลูก
วัวสองตัว และเขาได้สร้างเสา
รูปเคารพ และนมัสการบรรดา
บริวารของฟ้าสวรรค์ และปรน-
นิบัติพระบาอัล
17 และเขาทั� งหลายได้ ถวาย
บุตรชายหญิงของเขาให้ลุยไฟ
ใช้การทาํนายและใช้เวทมนตร์
และยอมขายตัวเองเพื� อกระทาํ
ความชั� วร้ ายในสายพระเนตร
ของพระเยโฮวาห์ ซึ� งเป็นการ
ยั�วยุให้พระองค์ทรงกริ� วโกรธ
18 เพราะฉะนั� นพระเยโฮวาห์
ทรงพระพิโรธต่ออิสราเอลยิ�งนัก
และทรงให้ เขาออกไปเสียจาก
สายพระเนตรของพระองค์ ไม่มี
ผู้ใดเหลืออยู่นอกจากตระกูลยู-
ดาห์เท่านั�น
19 ยูดาห์มิได้รักษาพระบัญญัติ
ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา
ด้วย แต่ดาํเนินตามกฎเกณฑ์ซึ�ง
อิสราเอลทาํขึ� นมา
20 และพระเยโฮวาห์ทรงปฏิเสธ
ไม่รับเชื� อสายทั� งสิ� นของอิสรา-
เอล และได้ให้เขาทั�งหลายทุกข์
ใจ และทรงมอบเขาไว้ในมือของ

F พงศ์กษัตริย์ DQ

(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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ผู้ปล้น จนกว่าพระองค์ได้ทรง
เหวี� ยงเขาเสียจากสายพระเนตร
ของพระองค์
21 เพราะพระองค์ทรงฉีกอิส-
ราเอลจากราชวงศ์ของดาวิดและ
เขาได้ตั� งเยโรโบอัมบุตรชายเน-
บัทให้เป็นกษัตริย์ และเยโรโบ-
อั มทรงชักนาํอิ สราเอลไปจาก
การที�ติดตามพระเยโฮวาห์ และ
กระทาํให้ เขาทาํบาปอย่างใหญ่
หลวง
22 ประชาชนอิสราเอลได้ดาํเนิน
ในความบาปทั� งสิ� นซึ� งเยโรโบอัม
ได้ทรงกระทาํ เขาทั� งหลายไม่
พรากจากบาปเหล่านั�นเลย
23 จนพระเยโฮวาห์ทรงให้อิส-
ราเอลออกไปเสียจากสายพระ
เนตรของพระองค์ ตามที�พระ
องค์ตรัสโดยบรรดาผู้พยากรณ์
ผู้ รับใช้ของพระองค์ อิสราเอล
จึ งถู กกวาดไปเป็ นเชลยจาก
แผ่นดินของตนยังประเทศอัส-
ซีเรียจนทุกวันนี�

คนต่างชาติมาอาศยัอยู่
ในหวัเมืองต่างๆ

ของอิสราเอล
24 และกษัตริย์แห่งอัสซีเรียได้
นาํประชาชนมาจากบาบิโลน คู-
ธาห์ อิฟวาห์ ฮามัท เสฟารวา-
อิม และบรรจุเขาไว้ในหัวเมือง
สะมาเรียแทนประชาชนอิสรา-
เอล เขาทั� งหลายก็เข้าถือกรรม

สิทธิZ สะมาเรีย และอาศัยอยู่ใน
หัวเมืองของประเทศนั�น
25 และตั� งแต่ต้นที� เขามาอาศัย
อยู่ที�นั�น เขามิได้ยาํเกรงพระเย-
โฮวาห์ ฉะนั� นพระเยโฮวาห์จึง
ทรงใช้สิงโตมาท่ามกลางเขา ซึ�ง
ได้ฆ่าเขาเสียบ้าง
26 เพราะฉะนั� น มี ผู้ ไปทูล
กษัตริย์แห่งอัสซีเรียว่า "ประ-
ชาชาติซึ� งพระองค์ได้ทรงพาเอา
ไปให้อยู่ในหัวเมืองสะมาเรียนั�น
ไม่ รู้ ลั กษณะของพระเจ้ าของ
แผ่นดินนั� น ฉะนั� นพระองค์จึง
ส่งสิงโตมาท่ามกลางเขา และดู
เถิด สิงโตนั� นได้ฆ่าเขาเสีย
เพราะเขาไม่รู้พระลักษณะแห่ง
พระเจ้าของแผ่นดินนั�น"
27 แล้วกษัตริย์แห่งอัสซีเรียจึง
บัญชาว่า "จงส่งปุโรหิตสัก
คนหนึ�งไปที�นั�นจากบรรดาที�เจ้า
กวาดเอามา จงให้เขาไปอยู่ที�นั�น
และให้สั� งสอนพระลักษณะแห่ง
พระเจ้าของแผ่นดินนั�น"
28 ฉะนั�นปุโรหิตผู้หนึ� งในบรร-
ดาซึ� งเขากวาดมาจากสะมาเรีย
จึงมาอาศัยอยู่ที� เบธเอลและสั� ง
สอนเขาทั� งหลายว่า เขาจะต้อง
ยาํเกรงพระเยโฮวาห์อย่างไร
29 แต่ว่า ทุกๆประชาชาติยัง
สร้างรูปพระของตนเอง และตั� ง
ไว้ในนิ เวศแห่งปูชนียสถานสูง
ซึ�งชาวสะมาเรียได้สร้างไว้ ทุกๆ

F พงศ์กษัตริย์ DQ

(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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ประชาชาติในหัวเมืองที� เขาอา-
ศัยอยู่
30 ชาวบาบิโลนสร้างพระสุค-
คทเบโนท ชาวคูทสร้างพระ
เนอร์กัล ชาวฮามัทสร้างพระ
อาชิมา
31 และชาวอิ ฟวาห์ สร้ างพระ
นิบหัสและพระทารทัก และชาว
เสฟารวาอิมเผาลูกของตนในไฟ
ถวายพระอัดรัมเมเลคและพระ
อานัมเมเลค ซึ� งเป็นพระของ
เมืองเสฟารวาอิม
32 เขาทั� งหลายเกรงกลั วพระ
เยโฮวาห์ด้วย และได้กาํหนด
ประชาชนจากท่ามกลางเขาให้
เป็นปุโรหิตของปูชนียสถานสูง
นั� น ซึ� งถวายสัตวบูชาสาํหรับ
พวกเขาในนิ เวศแห่ งปู ชนี ย-
สถานสูงเหล่านั�น
33 เขาจึงเกรงกลัวพระเยโฮวาห์
แต่ ปรนนิ บั ติ พระของเขาเอง
ด้วย ตามอย่างประชาชาติซึ�งเขา
ได้ถูกนาํให้ออกมาจากที�นั�น
34 ทุ กวั นนี� เขาก็ กระทาํ ตาม
อย่างเดิม เขาทั� งหลายไม่ยาํ-
เกรงพระเยโฮวาห์ และเขาทั� ง
หลายไม่ กระทาํตามกฎเกณฑ์
หรือกฎ หรือพระราชบัญญัติ
หรือพระบัญญัติ ซึ� งพระเยโฮ-
วาห์ทรงบัญชาแก่ลูกหลานของ
ยาโคบ ผู้ซึ� งพระองค์ทรง
ประทานนามว่าอิสราเอล

35 ซึ� งพระเยโฮวาห์ทรงกระทาํ
พันธสัญญากับเขาทั� งหลายและ
บัญชาแก่เขาว่า "เจ้าอย่ายาํเกรง
พระอื� นๆ หรือกราบนมัสการ
พระนั� น หรือปรนนิบัติ หรือ
ถวายสัตวบูชาแก่พระนั�น
36 แต่เจ้าจงยาํเกรงพระเยโฮ-
วาห์ ผู้ซึ� งนาํเจ้าขึ� นออกมาจาก
แผ่นดินอียิปต์ด้วยกาํลังอันยิ� ง
ใหญ่และด้วยพระหัตถ์ที� เหยียด
ออก เจ้าจงโน้มตัวลงต่อพระ
องค์ และเจ้าจงถวายสัตวบูชา
ต่อพระองค์
37 และกฎเกณฑ์ และกฎ และ
พระราชบัญญัติ และพระบัญ-
ญัติซึ� งพระองค์ทรงจารึกให้แก่
เจ้า เจ้าทั� งหลายจงระวังที� จะ
กระทาํตามเสมอ เจ้าอย่ายาํ-
เกรงพระอื�นเลย
38 เจ้าทั� งหลายอย่าลื มพันธ-
สัญญาซึ� งเราได้กระทาํไว้กับเจ้า
และอย่ายาํเกรงพระอื�นเลย
39 แต่ เจ้ าทั� งหลายจงยาํ เกรง
พระเยโฮวาห์พระเจ้ าของเจ้ า
และพระองค์จะทรงช่วยเจ้าให้
พ้นมือศัตรูทั�งสิ� นของเจ้า"
40 ถึงอย่างนั� นเขาทั� งหลายก็มิ
ได้ฟัง แต่เขายังกระทาํตามอย่าง
เดิมของเขา
41 ประชาชาติ เหล่านี� จึ งเกรง
กลัวพระเยโฮวาห์ และปรนนิบัติ
รูปเคารพสลักของเขาด้วย ลูก

F พงศ์กษัตริย์ DQ

(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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ของเขากเ็ช่นเดียวกัน หลานของ
เขาก็เช่นเดียวกัน บรรพบุรุษ
ของเขาทาํอย่างไร เขาก็กระทาํ
อย่างนั�นจนทุกวันนี�

เฮเซคียาหไ์ดค้รอบครอง
เหนือยูดาห์

(F พศด FX:D)

18
อยู่ มาในปี ที� สามแห่ ง
รัชกาลโฮเชยาบุตรชาย

เอลาห์ กษัตริย์แห่งอิสราเอล
เฮเซคียาห์ โอรสของอาหัส
กษัตริย์แห่งยูดาห์ได้เริ� มครอบ
ครอง
2 เมื� อพระองค์ทรงเริ� มครอบ
ครองนั� นพระองค์มีพระชนมายุ
ยี� สิบห้าพรรษา และพระองค์
ทรงครอบครองในกรุงเยรูซา-
เล็มยี� สิบเก้าปี พระมารดาของ
พระองค์มีพระนามว่าอาบีบุตร
สาวของเศคาริยาห์
3และพระองค์ทรงกระทาํสิ� งที�
ถูกต้องในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห์ ตามทุกสิ� งที� ดาวิด
บรรพบุรุษของพระองค์ได้ทรง
กระทาํ

การฟื! นฟู
ในสมยัของเฮเซคียาห์
(F พศด FX:J-JD:FD)

4พระองค์ทรงรื� อปูชนียสถานสูง
ทิ� งไป และทรงพังเสาศักดิZ สิทธิZ
เสีย และตัดเสารูปเคารพลงเสีย
และพระองค์ทรงทุบงูทองสัม-

ฤทธิZ ซึ� งโมเสสสร้างขึ� นนั� นเป็น
ชิ� นๆ เพราะว่าประชาชนอิสรา-
เอลได้เผาเครื�องหอมให้แก่งูนั�น
จนถึงวันเหล่านั�น เขาเรียกงูนั�น
ว่าเนหุชทาน
5 พระองค์ ทรงวางพระทั ยใน
พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสรา-
เอล เพราะฉะนั� นในบรรดา
กษัตริ ย์แห่งยูดาห์ ต่อจากพระ
องค์มาหรือในบรรดาผู้อยู่ก่อน
พระองค์ ไม่มีผู้ ใดเหมือนพระ
องค์
6 เพราะว่าพระองค์ทรงยึดพระ
เยโฮวาห์แน่น พระองค์มิได้ทรง
พรากจากการติดตามพระองค์
เลย แต่ได้รักษาพระบัญญัติซึ� ง
พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โม-
เสส
7และพระเยโฮวาห์ทรงสถิตกับ
พระองค์ พระองค์ทรงออกไปยัง
ที�ใด พระองค์กท็รงกระทาํความ
สาํเร็จที� นั� น พระองค์ได้ทรง
กบฏต่อกษัตริ ย์ แห่ งอั สซี เรี ย
และไม่ยอมปรนนิบัติท่าน

เฮเซคียาหท์รงชนะ
คนฟีลิสเตีย

8พระองค์ทรงโจมตีคนฟีลิสเตีย
ไกลไปจนถึงเมืองกาซาและดิน
แดนเมืองนั� น ตั� งแต่ที� ที� มีหอ
คอยเหตุกระทั�งถึงเมืองที�มีป้อม
9และอยู่มาในปีที�สี� แห่งรัชกาล
กษัตริย์เฮเซคียาห์ ซึ� งเป็นปีที�

F พงศ์กษัตริย์ DQ, DG

(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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เจ็ดแห่งรัชกาลโฮเชยาบุตรชาย
เอลาห์ กษัตริ ย์ แห่ งอิ สราเอล
แชลมาเนเสอร์กษัตริย์แห่งอัส-
ซีเรียได้ทรงยกขึ� นมารบสะมา-
เรียและล้อมเมืองไว้
10 และเมื� อสิ� นสามปีเขาก็ ยึด
เมืองนั� นได้ ในปีที�หกแห่งรัช
กาลเฮเซคียาห์ ซึ� งเป็นปีที� เก้า
แห่งรัชกาลโฮเชยากษัตริย์แห่ง
อิสราเอล สะมาเรียกถู็กยึดไป
11 กษัตริย์แห่งอัสซีเรียได้กวาด
เอาคนอิสราเอลไปยังอัสซี เรีย
ไปไว้ที� ฮาลาห์ และข้างแม่นํ�า
ฮาโบร์แม่นํ�าเมืองโกซาน และใน
หัวเมืองของคนมีเดีย
12 เพราะว่ าเขาทั� งหลายมิ ได้
เชื� อฟังพระสุรเสียงของพระเย-
โฮวาห์พระเจ้าของตน แต่ได้
ละเมิดพันธสัญญาของพระองค์
คือทุกอย่างซึ�งโมเสสผู้รับใช้ของ
พระเยโฮวาห์ได้บัญชาไว้ และ
เขาทั� งหลายไม่ฟัง ไม่กระทาํ
ตาม

เซนนาเคอริบบุกรุกยูดาห์
13 ในปี ที� สิ บสี� แ ห่ ง รั ชกาล
กษัตริย์เฮเซคียาห์ เซนนาเคอ-
ริบกษัตริย์แห่งอัสซี เรียได้ทรง
ยกขึ� นมาต่อสู้ บรรดานครที� มี
ป้อมของยูดาห์ และยึดได้
14 และเฮเซคียาห์กษัตริย์แห่ง
ยูดาห์ทรงใช้ ให้ ไปทูลกษัตริ ย์
แห่ งอั สซี เรี ยที� เมื องลาคี ชว่ า

"ข้าพเจ้าได้กระทาํผิด ขอถอน
ทัพไปเสียจากข้าพเจ้า ท่านจะ
ปรับสักเท่าใด ข้าพเจ้าจะยอม
ทั� งสิ� น" และกษัตริย์แห่งอัสซี-
เรียได้เรียกร้องเอาเงินสามร้อย
ตะลันต์ และทองคาํสามสิบตะ-
ลันต์ จากเฮเซคียาห์กษัตริย์
แห่งยูดาห์
15 และเฮเซคียาห์ ได้มอบเงิน
ทั� งหมดซึ� งมีอยู่ในพระนิเวศของ
พระเยโฮวาห์ และในคลังสาํนัก
พระราชวัง
16 ในครั� งนั� นเฮเซคียาห์ ทรง
ลอกทองคาํจากประตูทั� งหลาย
ของพระวิหารแห่งพระเยโฮวาห์
และจากเสาประตูซึ� งเฮเซคียาห์
กษัตริย์แห่งยูดาห์ทรงบุทองคาํ
ไว้ และทรงมอบให้แด่กษัตริย์
แห่งอัสซีเรีย

การอวดอา้งอย่างหยิ/งยโส
ของเซนนาเคอริบ

(F พศด JF:X-DX)
17 และกษัตริย์แห่งอัสซีเรียได้
รับสั� งให้ทารทาน รับสารีสและ
รับชาเคห์ ไปพร้อมกับกองทัพ
ใหญ่จากเมืองลาคีชถึงกรุงเยรู-
ซาเลม็เข้าเฝ้ากษัตริย์เฮเซคียาห์
เขาก็ ขึ� นไปยั งกรุ งเยรูซาเล็ม
เมื�อเขาขึ� นมาเขาก็มายืนอยู่ทาง
รางระบายนํ�าสระบน ซึ� งอยู่ที�
ถนนลานซักฟอก
18 และเมื� อเขาเรียกหากษัตริย์

F พงศ์กษัตริย์ DG

(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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แล้ว เอลียาคิมบุตรชายฮิลคี-
ยาห์ ผู้ บัญชาการราชสาํนัก
พร้อมกับเชบนาห์ราชเลขา และ
โยอาห์บุตรชายของอาสาฟเจ้า
กรมสารบรรณ กอ็อกไปหาพวก
เขา
19 และรับชาเคห์ พูดกับเขาว่า
"จงทูลเฮเซคียาห์ว่า `พระมหา
กษัตริย์ คือกษัตริย์แห่งอัสซีเรีย
ตรัสดังนี� ว่า ท่านวางใจในอะไร
20 ท่านคิดว่า (แต่เป็นเพียงแต่
ถ้อยคาํไร้สาระ) "เรามียุทธ
ศาสตร์และแสนยานุภาพ" หรือ
เดี` ยวนี� ท่านวางใจในใคร ท่าน
จึงได้กบฏต่อเรา
21 ดูเถิด เดี`ยวนี� ท่านวางใจใน
ไม้เท้าอ้อชํ�า คืออียิปต์ ซึ�งจะตาํ
มือของคนใดๆที� ใช้ไม้ เท้ านั� น
ยัน ฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปต์
เป็นเช่นนั�นต่อทุกคนที�วางใจใน
เขา
22 แต่ ถ้าท่ านทั� งหลายจะบอก
เราว่า "เราวางใจในพระเยโฮ-
วาห์พระเจ้าของเรา" ก็ปูชนีย-
สถานสูงและแท่นบูชาของพระ
องค์นั�นมิใช่หรือที�เฮเซคียาห์รื� อ
ทิ� งเสียแล้ว พลางกล่าวแก่ยูดาห์
และเยรูซาเลม็ว่า "ท่านทั�งหลาย
จงนมัสการที�หน้าแท่นบูชานี� ใน
เยรูซาเลม็เถิด"
23 ฉะนั� นบัดนี�  มาเถิด มาทาํ
สัญญากันกับกษัตริย์แห่งอัสซี-

เรียนายของข้า เราจะให้ม้าสอง
พันตัวแก่เจ้า ถ้าฝ่ายเจ้าหาคน
ที�ขี� ม้าเหล่านั�นได้
24 แล้ วอย่ างนั� นเจ้ าจะขั บไล่
นายกองแต่เพียงคนเดียวในหมู่
ข้าราชการผู้ น้อยที� สุดของนาย
ของเราอย่างไรได้ แต่เจ้ายังวาง
ใจพึ� งอี ยิปต์เพื� อรถรบและเพื� อ
พลม้า
25 ยิ� งกว่านั� นอีกที� เรามาต่อสู้
สถานที�นี� เพื� อทาํลายเสีย ก็ขึ� น
มาโดยปราศจากพระเยโฮวาห์
หรือ พระเยโฮวาห์ตรัสแก่ข้าว่า
"จงขึ� นไปต่อสู้ กับแผ่นดินนี� และ
ทาํลายเสีย"'"

รบัชาเคหดู์หมิ/นพวกยิว
26 แล้วเอลียาคิมบุตรชายฮิล-
คียาห์และเชบนาห์และโยอาห์
เรียนรับชาเคห์ว่า "ขอทีเถอะ
ขอพูดกับผู้ รับใช้ของท่ านเป็น
ภาษาอารัมเถิด เพราะเราเข้าใจ
ภาษานั�น ขออย่าพูดกับเราเป็น
ภาษาฮีบรูให้ประชาชนผู้อยู่บน
กาํแพงนั�นได้ยินเลย"
27 แต่ รับชาเคห์พูดกับเขาทั� ง
หลายว่า "นายของข้าใช้ให้เรามา
พูดถ้ อยคาํเหล่านี� แก่นายของ
เจ้าและแก่เจ้า และไม่ให้พูดกับ
คนที�นั� งอยู่บนกาํแพง ผู้ที� จะ
ต้องกินขี� และกินเยี� ยวของเขา
พร้อมกับเจ้าอย่างนั�นหรือ"
28 แล้วรับชาเคห์ได้ยืนร้องตะ-

F พงศ์กษัตริย์ DG

(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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โกนเสียงดั งเป็นภาษาฮีบรู ว่ า
"จงฟั งพระวจนะของพระมหา
กษัตริย์ คือกษัตริย์แห่งอัสซีเรีย
29 กษัตริย์ตรัสดังนี� ว่า `อย่าให้
เฮเซคียาห์ลวงเจ้า เพราะเขาไม่
สามารถที� จะช่วยเจ้าให้พ้นจาก
พระหัตถ์ของพระองค์
30 อย่าให้เฮเซคียาห์กระทาํให้
เจ้ าวางใจในพระเยโฮวาห์ โดย
กล่าวว่า "พระเยโฮวาห์จะทรง
ช่วยเราให้พ้นแน่ และจะไม่ทรง
มอบเมืองนี� ไว้ในมือของกษัตริย์
แห่งอัสซีเรีย"'
31 อย่าฟังเฮเซคียาห์ เพราะ
กษัตริย์แห่งอัสซีเรียตรัสดังนี� ว่า
`จงทาํสัญญาไมตรีกับเราด้วย
ของกาํนัล และออกมาหาเรา
แล้วทุกคนจะได้กินจากเถาองุ่ น
ของตน และทุกคนจะกินจากต้น
มะเดื�อของตน และทุกคนจะดื�ม
นํ�าจากที�ขังนํ�าของตน
32 จนเราจะมานาํ เ จ้ า ไปยั ง
แผ่นดินที� เหมือนแผ่นดินของ
เจ้าเอง เป็นแผ่นดินที�มีข้าวและ
นํ�าองุ่น เป็นแผ่นดินที�มีขนมปัง
และสวนองุ่ น เป็นแผ่นดินที�มี
นํ�า มั นมะกอกเทศและนํ�า ผึ� ง
เพื� อเจ้ าทั� งหลายจะมี ชี วิตอยู่
และไม่ตาย และอย่าฟังเฮเซคี-
ยาห์ เมื� อเขานาํ เจ้ าผิ ดไปโดย
กล่าวว่า "พระเยโฮวาห์จะทรง
ช่วยเราทั�งหลายให้พ้น"

33 มีพระแห่งประชาชาติองค์ใด
เคยช่วยแผ่นดินของตนให้ พ้น
จากพระหัตถ์ของกษัตริย์แห่ง
อัสซีเรียได้หรือ
34 พระของ เมื องฮามั ทและ
เมืองอารปัดอยู่ที�ไหน พระของ
เมืองเสฟารวาอิม เฮนาและ
อิฟวาห์อยู่ที�ไหน เขาได้ช่วยสะ-
มาเรียให้พ้นจากมือของเราหรือ
35 พระองค์ใดในบรรดาพระทั� ง
หลายของประเทศเหล่านี� ได้ช่วย
ประเทศของตนให้ พ้นจากมื อ
ของเรา แล้วพระเยโฮวาห์จะทรง
ช่วยเยรูซาเลม็ให้พ้นจากมือของ
เราหรือ'"
36 แต่ประชาชนนิ� งไม่ตอบเขา
สักคาํเดียว เพราะพระบัญชา
ของกษัตริย์มีว่า "อย่าตอบเขา
เลย"
37 แล้วเอลียาคิมบุตรชายฮิลคี-
ยาห์ ผู้บัญชาการราชสาํนัก และ
เชบนาห์ราชเลขา และโยอาห์
บุตรชายอาสาฟเจ้ ากรมสาร-
บรรณ ได้เข้าเฝ้าเฮเซคียาห์ด้วย
เสื� อผ้าฉีกขาด และกราบทูลถ้อย
คาํของรับชาเคห์

ข่าวสารจากเฮเซคียาห์
ถึงอิสยาห์

19
อยู่มาเมื�อกษัตริย์เฮเซ-
คียาห์ทรงได้ยิน พระ

องค์ก็ทรงฉีกฉลองพระองค์เสีย
และทรงเอาผ้ ากระสอบคลุ ม

F พงศ์กษัตริย์ DG, DX

(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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พระองค์ และเสดจ็เข้าไปในพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห์
2และพระองค์ทรงใช้เอลียาคิม
ผู้บัญชาการราชสาํนัก และเชบ-
นาห์ราชเลขา และพวกปุโรหิต
ใหญ่ คลุมตัวด้วยผ้ากระสอบ
ไปหาอิ สยาห์ ผู้ พยากรณ์ บุตร
ชายของอามอส
3เขาทั�งหลายเรียนท่านว่า "เฮ-
เซคียาห์ตรัสดังนี� ว่า `วันนี� เป็น
วันทุกข์ใจ วันถูกติเตียนและ
หมิ�นประมาท เด็กก็ถึงกาํหนด
คลอด แต่ไม่มีกาํลังเบ่งให้
คลอด
4ชะรอยพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านคงจะสดับบรรดาถ้อย
คาํของรับชาเคห์ ผู้ซึ� งกษัตริย์
แห่งอัสซี เรียนายของเขาได้สั� ง
มาให้เย้ยพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์
และจะทรงขนาบถ้อยคาํซึ� งพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้ทรง
สดับ เพราะฉะนั�นขอท่านถวาย
คาํอธิษฐานเพื� อส่วนชนที� เหลือ
อยู่นี� '"
5ดังนั� นข้าราชการของกษัตริย์
เฮเซคียาห์มาถึงอิสยาห์
6อิสยาห์ก็บอกเขาทั� งหลายว่า
"จงทูลนายของท่านเถิดว่า พระ
เยโฮวาห์ตรัสดังนี� ว่า `อย่ากลัว
เพราะถ้อยคาํที�เจ้าได้ยินนั�น ซึ�ง
ข้าราชการของกษัตริย์แห่งอัส-
ซีเรียได้กล่าวหยาบช้าต่อเรา

7ดูเถิด เราจะบรรจุจิตใจ
อย่างหนึ�งในเขาเพื�อเขาจะได้ยิน
ข่าวลือ และกลับไปยังแผ่นดิน
ของเขา และเราจะให้เขาล้มลง
ด้วยดาบในแผ่นดินของเขาเอง'"
เซนนาเคอริบทา้ทายพระเจ้า

(F พศด JF:DQ)
8 รับชาเคห์ได้กลับไป และได้
พบกษัตริ ย์ แห่ งอั สซี เรี ยสู้ รบ
เมืองลิบนาห์ เพราะเขาได้ยินว่า
พระองค์ออกจากลาคีชแล้ว
9 และเมื� อกษัตริ ย์ ทรงได้ ยิ น
เรื�องทีรหะคาห์กษัตริย์แห่งเอ-
ธิโอเปียว่า "ดูเถิด เขาได้ยกออก
มาสู้ รบกับพระองค์แล้ว" พระ
องค์จึงส่งผู้สื� อสารไปเฝ้าเฮเซ-
คียาห์ทูลว่า
10 "เจ้ าจงพู ดกั บเฮเซคี ยาห์
กษัตริย์แห่งยูดาห์ดังนี� ว่า `อย่า
ให้พระเจ้าของท่านซึ� งท่านวาง
ใจนั� นลวงท่านว่า "เยรูซาเล็ม
จะมิ ไ ด้ ถู กมอบไว้ ในมื อของ
กษัตริย์แห่งอัสซีเรีย"
11 ดูเถิด ท่านได้ยินแล้วว่า
บรรดากษัตริย์แห่งอัสซี เรียได้
กระทาํอะไรกับแผ่นดินทั� งสิ� น
บ้าง ทาํลายเสียหมดอย่างสิ� น
เชิง ส่วนท่านเองจะรับการช่วย
ให้พ้นหรือ
12 บรรดาพระของบรรดาประ-
ชาชาติได้ช่วยเขาให้รอดพ้นหรือ
คือประชาชาติซึ� งบรรพบุรุษของ

F พงศ์กษัตริย์ DX

(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

 12_2kin.pub 
 page 54

 Tuesday, March 01, 2016 20:49 



หน้า 832

เราได้ทาํลาย คือโกซาน ฮาราน
เรเซฟ และประชาชนของเอเดน
ซึ�งอยู่ในเทลอัสสาร์
13 กษัตริย์ของฮามัท กษัตริย์
ของอารปัด กษัตริย์ของเมือง
เสฟารวาอิม เฮนาและอิฟวาห์
อยู่ที�ไหน'"

เฮเซคียาหท์รงอธิษฐาน
(F พศด JF:FL)

14 เฮเซคียาห์ทรงรับจดหมาย
จากมือของผู้สื� อสาร และทรง
อ่าน และเฮเซคียาห์ได้ขึ� นไปยัง
พระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และ
ทรงคลี� จดหมายนั� นออกต่ อ
เบื� องพระพักตร์พระเยโฮวาห์
15 และเฮเซคียาห์ทรงอธิษฐาน
ต่อเบื� องพระพักตร์พระเยโฮวาห์
ว่า "โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระ
เจ้าแห่งอิสราเอล ผู้ทรงประทับ
ระหว่างพวกเครูบ พระองค์ทรง
เป็นพระเจ้าแห่งบรรดาราชอา-
ณาจักรของแผ่นดินโลก พระ
องค์แต่องค์เดียว พระองค์ได้
ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดิน
โลก
16 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรง
เงี� ยพระกรรณสดับ ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์ ขอทรงเบิกพระเนตร
ทอดพระเนตร และขอทรงสดับ
ถ้อยคาํของเซนนาเคอริบ ซึ�งเขา
ได้ใช้มาเย้ยพระเจ้าผู้ ทรงพระ
ชนม์

17 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เป็น
ความจริงที�กษัตริย์แห่งอัสซีเรีย
ได้กระทาํแก่ประชาชาติทั� งหลาย
และแผ่นดินของประชาชาตินั� น
ร้างเปล่า
18 และได้เหวี� ยงพระของประ-
ชาชาตินั� นเข้าไฟ เพราะเขามิใช่
พระ เป็นแต่ผลงานของมือ
มนุษย์ เป็นไม้และหิน เพราะ
ฉะนั�นเขาจึงถูกทาํลายเสีย
19 ฉะนั� นบัดนี�  โอ ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์
ทั�งหลาย ขอทรงช่วยข้าพระองค์
ให้พ้นมือของเขา เพื�อราชอาณา
จักรทั� งสิ� นแห่งแผ่นดินโลกจะ
ทราบว่า พระองค์ทรงเป็นพระ
เยโฮวาห์พระเจ้ าแต่พระองค์
เดียว"
พระเจ้าทรงตอบคําอธิษฐาน

โดยทางอิสยาห์
20 แล้วอิสยาห์บุตรชายอามอส
ได้ใช้ให้ไปเฝ้าเฮเซคียาห์ทูลว่า
"พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิส-
ราเอลตรัสดังนี� ว่า เราได้ยินคาํ
อธิษฐานของเจ้าเรื� องเซนนา-
เคอริบกษัตริย์แห่งอัสซีเรียแล้ว
21 ต่อไปนี� เป็นพระวจนะที�พระ
เยโฮวาห์ตรัสเกี�ยวกับท่านนั�นว่า
`ธิดาพรหมจารีแห่งศิโยนดูหมิ�น
เจ้าและหัวเราะเยาะเย้ยเจ้า ธิดา
แห่งเยรูซาเลม็สั�นศีรษะใส่เจ้า
22 เจ้าเย้ยและกล่าวหยาบช้าต่อ

F พงศ์กษัตริย์ DX

(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

 12_2kin.pub 
 page 55

 Tuesday, March 01, 2016 20:49 



หน้า 833

ผู้ใด เจ้าขึ� นเสียงของเจ้าต่อผู้ใด
แล้วเบิ�งตาของเจ้าอย่างเย่อหยิ�ง
ต่อผู้ ใด ต่อองค์บริสุทธิZ แห่ง
อิสราเอลน่ะซิ
23 เจ้าได้เย้ยองค์พระผู้เป็นเจ้า
ด้วยผู้สื�อสารของเจ้า และเจ้าได้
ว่า "ด้วยรถรบเป็นอันมากของ
ข้า ข้าได้ขึ� นไปที�สูงของภูเขา ถึง
ที� ไกลสุดของเลบานอน ข้าจะ
โค่นต้นสนสีดาร์ที� สูงที� สุดของ
มันลง ทั�งต้นสนสามใบที�ดีที�สุด
ของมัน ข้าจะเข้าไปในที�พาํนัก
ในชายแดนของมัน และที�ป่าไม้
แห่งคารเมล
24 ข้าขุดบ่อและดื�มนํ�า ต่างด้าว
ข้าเอาฝ่าเท้าของข้ากวาดธารนํ�า
ทั� งสิ� นของสถานที�ที� ถูกล้อมโจม
ตีให้แห้งไป"
25 เจ้าไม่ได้ยินหรือว่า เราได้
จัดไว้นานแล้ว เราได้กะแผนงาน
ไว้แต่ดึกดาํบรรพ์ ณ บัดนี� เรา
ให้เป็นไปแล้ว คือเจ้าจะทาํเมือง
ที�มีป้อมให้พังลงให้เป็นกองสิ� ง
ปรักหักพัง
26 ส่ วนชาวเมื องนั� นมี อาํนาจ
น้อย เขาสะดุ้ งกลัวและอับอาย
เขาเหมือนหญ้าที� ทุ่ งนา และ
เหมือนหญ้าอ่อน เหมือนหญ้าที�
บนยอดหลังคาเรือน เหมือน
ข้าวเกรียมไปก่อนที� มันจะงอก
งามอย่างนั�น
27 แต่เราได้รู้จักการที� เจ้านั� งลง

กับการออกไปและเข้ามาของเจ้า
และการเกรี� ยวกราดของเจ้าต่อ
เรา
28 เพราะเจ้าได้เกรี� ยวกราดต่อ
เรา และความจองหองของเจ้า
ได้มาเข้าหูของเรา ฉะนั�นเราจะ
เอาขอของเราเกี�ยวจมูกเจ้า และ
บังเหียนของเราใส่ริมฝีปากเจ้า
และเราจะหันเจ้ ากลั บไปตาม
ทางซึ�งเจ้ามานั�น
29 และนี� จะเป็นหมายสาํคัญแก่
เจ้า คือปีนี� เจ้าจะกินสิ�งที�งอกขึ� น
เอง และในปีที�สองสิ� งที�ผลิจาก
เดิม แล้วในปีที�สาม จงหว่าน
และเกี�ยว และปลูกสวนองุ่นและ
กินผลของมัน
30 ส่ วนที� รอดและเหลื อแห่ ง
วงศ์วานของยูดาห์จะหยั�งรากลง
ไป และเกิดผลขึ� นบน
31 เพราะว่าส่วนคนที� เหลือจะ
ออกไปจากเยรูซาเลม็ และส่วน
ที�รอดมาจะออกมาจากภูเขาศิ-
โยน ความกระตือรือร้นของพระ
เยโฮวาห์จอมโยธาจะกระทาํการ
นี� '
32 เพราะฉะนั�นพระเยโฮวาห์จึง
ตรัสเกี� ยวกับกษัตริย์แห่งอัสซี-
เรียดังนี� ว่า `ท่านจะไม่เข้าใน
นครนี� หรื อยิ งลู กธนู ไปที� นั� น
หรือถือโล่ เข้ ามาข้างหน้านคร
หรือสร้างเชิงเทินสู้ มัน
33 ท่านมาทางใด ท่านจะต้อง

F พงศ์กษัตริย์ DX

(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 ท่านจะไม่เข้ามา
ในนครนี�  พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี�
แหละ
34 เพราะเราจะป้องกันนครนี� ไว้
เพื�อให้รอด เพื�อเห็นแก่เราเอง
และเห็นแก่ดาวิดผู้ รับใช้ ของ
เรา'"
35 และอยู่มา ในคืนนั� นทูต
สวรรค์ของพระเยโฮวาห์ได้ออก
ไป และได้ประหารคนในค่าย
แห่ งคนอั สซี เรี ยเสียหนึ� งแสน
แปดหมื�นห้าพันคน และเมื�อคน
ลุกขึ� นในเวลาเช้ามืด ดูเถิด พวก
เหล่านั�นเป็นศพทั�งนั�น

เซนนาเคอริบกลบับา้น
และถูกประหารชีวิต

36 แล้วเซนนาเคอริบกษัตริ ย์
แห่งอัสซีเรียก็ได้ยกไป และ
กลับบ้านและอยู่ในนีนะเวห์
37 และอยู่มา เมื�อท่านนมัสการ
ในนิเวศของพระนิสโรกพระของ
ท่าน อัดรัมเมเลคและชาเรเซอร์
โอรสของท่านประหารท่านเสีย
ด้วยดาบ และหนีไปยังแผ่นดิน
อาร์มีเนีย และเอสารฮัดโดนโอ-
รสของท่านขึ� นครอบครองแทน
ท่าน

เฮเซคียาหท์รงประชวร
แลว้หายเป็นปกติ
(F พศด JF:FM)

20
ในวันเหล่านั� นเฮเซคี-
ยาห์ ทรงประชวรใกล้

จะสิ� นพระชนม์ และผู้พยากรณ์
อิสยาห์บุตรชายของอามอสเข้า
มาเฝ้าพระองค์ และทูลพระองค์
ว่า "พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี� ว่า
`จงจัดการบ้านการเมืองของเจ้า
ให้เรียบร้อย เจ้าจะต้องตาย
เจ้าจะไม่ฟื� น'"
2 แล้ วเฮเซคี ยาห์ทรงหั นพระ
พักตร์เข้าข้างฝา และอธิษฐาน
ต่อพระเยโฮวาห์ว่า
3"โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระ
องค์ขอวิงวอนต่อพระองค์ ขอ
ทรงระลึกว่า ข้าพระองค์ดาํเนิน
อยู่ต่อเบื� องพระพักตร์พระองค์
ด้วยความจริงและด้วยใจที�เพียบ
พร้อม และได้กระทาํสิ�งที�ประ-
เสริฐในสายพระเนตรของพระ
องค์มาอย่างไร" และเฮเซคียาห์
ทรงกันแสงอย่างปวดร้าว
4 และอยู่ มาก่ อนที� อิ สยาห์ จะ
ออกไปถึงลาน พระวจนะของ
พระเยโฮวาห์มาถึงท่านว่า
5"จงกลับไปบอกเฮเซคียาห์เจ้า
นายแห่ งประชาชนของเราว่ า
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของดาวิด
บรรพบุรุษของเจ้า ตรัสดังนี� ว่า
`เราได้ ยินคาํอธิษฐานของเจ้ า
แล้ว เราได้เห็นนํ�าตาของ
เจ้าแล้ว ดูเถิด เราจะรักษาเจ้า
ในวันที� สามเจ้าจะขึ� นไปยังพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห์
6และเราจะเพิ�มชีวิตของเจ้าอีก

F พงศ์กษัตริย์ DX, FL

(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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สิบห้าปี เราจะช่วยเจ้าและเมือง
นี� พ้ นจากมือของกษัตริ ย์แห่ ง
อัสซีเรีย และจะป้องกันเมืองนี�
ไว้ เพื� อเห็นแก่เราเอง และ
เพื� อเห็นแก่ดาวิดผู้ รับใช้ ของ
เรา'"
7และอิสยาห์บอกว่า "เอาขนม
มะเดื�อมาอันหนึ� ง" เขากเ็อามา
วางไว้บนพระยอดนั�น พระองค์
จึงทรงหายเป็นปกติ
8และเฮเซคียาห์ตรัสกับอิสยาห์
ว่า "อะไรจะเป็นหมายสาํคัญว่า
พระเยโฮวาห์จะทรงรักษาข้าพ-
เจ้า และว่าข้าพเจ้าจะได้ขึ� นไป
ยังพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ใน
วันที�สาม"
9และอิสยาห์ทูลว่า "ต่อไปนี�
เป็ นหมายสาํ คั ญสาํ หรั บพระ
องค์จากพระเยโฮวาห์ ที�พระเย-
โฮวาห์จะทรงกระทาํตามที� พระ
องค์ทรงตรัสไว้ คือว่า จะให้เงา
คืบหน้าไปสิบขั�น หรือย้อนกลับ
มาสิบขั�น"
10 เฮเซคียาห์ตรัสตอบว่า "เป็น
การง่ ายที� เงาจะยาวออกไปอีก
สิบขั�น แต่ให้เงาย้อนกลับมาสิบ
ขั�นต่างหาก"
11 และอิสยาห์ผู้พยากรณ์ก็ร้อง
ทูลต่อพระเยโฮวาห์ และพระ
องค์ทรงนาํเงาย้อนกลับมาสิบ
ขั�น ซึ�งเงานั�นได้เลยไปในนาฬิ-
กาแดดของอาหัส

เฮเซคียาหสํ์าแดงคลงัทรพัย์
ทั! งหมดของพระองคใ์ห้

คนจากบาบิโลนเห็น
(F พศด JF:FQ-JD)

12 คราวนั� น เบโรดัคบาลาดัน
โอรสของบาลาดันกษัตริย์แห่ง
บาบิ โลนทรงส่ งราชสารและ
เครื� องบรรณาการมายังเฮเซคี-
ยาห์ เพราะพระองค์ทรงได้ยิน
ว่า เฮเซคียาห์ทรงประชวร
13 และเฮเซคียาห์ ได้ทรงต้อน
รับเขา และพระองค์ทรงพาเขา
ชมคลังทรัพย์ทั� งหมดของพระ
องค์ ให้ชมเงิน ทองคาํ และ
เครื�องเทศ และนํ�ามันประเสริฐ
และคลั งพระแสงของพระองค์
ทุกอย่างซึ� งมี ในท้องพระคลั ง
ไม่มีสิ� งใดที� ในพระราชวังหรือ
ในราชอาณาจักรของพระองค์ทั�ง
สิ� นซึ� งเฮเซคียาห์มิได้สาํแดงแก่
เขา
14 แล้วอิสยาห์ผู้พยากรณ์ก็เข้า
เฝ้ากษัตริย์เฮเซคียาห์ และทูล
พระองค์ว่า "คนเหล่านี� ทูลอะไร
บ้าง และเขามาเฝ้าพระองค์แต่
ไหน" และเฮเซคียาห์ตรัสว่า
"เขาได้มาจากเมืองไกล จากบา-
บิโลน"
15 ท่านทูลว่า "เขาเห็นอะไรใน
พระราชวั งของพระองค์ บ้ าง"
และเฮเซคียาห์ตรัสตอบว่า "เขา
เห็นทุกอย่างในวังของเรา ไม่มี

F พงศ์กษัตริย์ FL

(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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สิ� งใดในพระคลังของเราซึ�งเรามิ
ได้สาํแดงแก่เขา"
16 แล้วอิสยาห์ทูลเฮเซคียาห์ว่า
"ขอทรงฟั งพระวจนะของพระ
เยโฮวาห์
17 ดูเถิด วันเวลากาํลังย่าง
เข้ามาเมื� อสรรพสิ� งทั� งสิ� นในวัง
ของเจ้า และสิ� งซึ� งบรรพบุรุษ
ของเจ้าได้สะสมจนถึงทุกวันนี�
จะต้องถูกเอาไปยังบาบิโลน ไม่
มีสิ� งใดเหลือเลย พระเยโฮวาห์
ตรัสดังนี� แหละ
18 และลูกบางคนซึ� งถือกาํเนิด
จากเจ้า ผู้ซึ� งเกิดมาแก่เจ้า จะ
ถูกนาํเอาไป และเขาจะเป็นขันที
ในวังของกษัตริย์แห่งบาบิโลน"
19 แล้วเฮเซคียาห์ตรัสกับอิส-
ยาห์ว่า "พระวจนะของพระเย-
โฮวาห์ซึ� งท่านกล่าวนั� นก็ดีอยู่ "
เพราะพระองค์ดาํริว่า "กด็ีแล้ว
มิใช่หรือ ในเมื�อมีความอยู่เยน็
เป็นสุขและความจริงในวันเวลา
ของเรา"

เฮเซคียาห์
สิ! นพระชนม์

(F พศด JF:JF-JJ)
20 ส่วนพระราชกิจนอกนั� นของ
เฮเซคียาห์ และยุทธพลังทั� งสิ� น
ของพระองค์ และที�พระองค์
ทรงสร้างสระและรางระบายนํ�า
นาํนํ�าเข้ามาในกรุงอย่างไร มิได้
บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดาร

แห่งกษัตริย์ประเทศยูดาห์หรือ
21 และเฮเซคียาห์ทรงล่วงหลับ
ไปอยู่ กั บบรรพบุ รุ ษของพระ
องค์ และมนัสเสห์โอรสของพระ
องค์ ขึ� นครอบครองแทนพระ
องค์

มนสัเสหไ์ดค้รอบครอง
เหนือยูดาห์

(F พศด JJ:D-X)

21
มนัสเสห์มีพระชนมายุ
สิบสองพรรษาเมื� อพระ

องค์เริ� มครอบครอง และพระ
องค์ทรงครอบครองในกรุงเยรู-
ซาเล็มห้าสิบห้าปี พระมารดา
ของพระองค์มีพระนามว่าเฮฟ-
ซีบาห์
2และพระองค์ทรงกระทาํสิ� งที�
ชั� วร้ายในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห์ ตามการกระทาํอันน่า
สะอิดสะเอียนของประชาชาติ
ซึ� งพระเยโฮวาห์ทรงขับไล่ออก
ไปให้พ้นหน้าประชาชนอิสรา-
เอล
3เพราะพระองค์ทรงสร้างปูช-
นียสถานสูง ซึ� งเฮเซคียาห์พระ
ราชบิดาของพระองค์ทรงทาํลาย
เสียนั� นขึ� นใหม่ และพระองค์
ทรงสร้างแท่นบูชาสาํหรับพระ
บาอัล และทรงสร้างเสารูปเคา-
รพ ดังที�อาหับกษัตริย์แห่งอิส-
ราเอลทรงกระทาํ และทรง
นมั สการบริ วารทั� งสิ� นของฟ้ า

F พงศ์กษัตริย์ FL, FD

(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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สวรรค์ และปรนนิบัติพระเหล่า
นั�น
4และพระองค์ทรงสร้างแท่นบู-
ชาในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์
ซึ� งพระเยโฮวาห์ได้ตรัสว่า "เรา
จะบรรจุนามของเราไว้ในเยรู-
ซาเลม็"
5และพระองค์ได้สร้างแท่นบูชา
สาํหรั บบรรดาบริ วารแห่ งฟ้ า
สวรรค์ในลานทั� งสองของพระ
นิเวศแห่งพระเยโฮวาห์
6และพระองค์ได้ทรงถวายโอรส
ของพระองค์ให้ลุยไฟ ถือฤกษ์
ยาม การใช้เวทมนตร์ ทรงเจ้า
เข้าผี และพ่อมดหมอผี พระ
องค์ทรงกระทาํความชั� วร้ายเป็น
อั นมากในสายพระเนตรของ
พระเยโฮวาห์ ซึ�งเป็นการยั�วยุให้
พระองค์ทรงกริ� วโกรธ
7 ส่วนรูปเคารพสลักจากเสารูป
เคารพที� พระองค์ ทรงส ร้ าง
นั� น พระองค์ทรงตั� งไว้ในพระ
นิเวศคือพระนิเวศที� พระเยโฮ-
วาห์ตรัสกับดาวิดและซาโลมอน
โอรสของพระองค์ว่า "ในนิเวศนี�
และในเยรูซาเลม็ ซึ�งเราได้เลือก
ออกจากตระกูลทั� งสิ� นของอิส-
ราเอล เราจะบรรจุนามของเรา
ไว้เป็นนิตย์
8 เราจะไม่ เป็นเหตุ ให้ เท้ าของ
อิ สราเอลพเนจรออกไปจาก
แผ่นดินซึ� งเราได้ให้กับบรรพ-

บุรุษของเขาอีก ถ้าเขาเพียง
แต่ระมัดระวังที� จะกระทาํตาม
ทุ กอย่ างซึ� ง เราได้ บั ญชาเขา
และตามราชบัญญัติทั� งสิ� นซึ� ง
โมเสสผู้รับใช้ของเราบัญชาเขา"
9แต่เขามิได้ฟัง และมนัสเสห์
ได้ชักจูงเขาให้กระทาํชั� วมากยิ� ง
ไปกว่าบรรดาประชาชาติ ซึ� ง
พระเยโฮวาห์ทรงทาํลายเสียต่อ
หน้าประชาชนอิสราเอลได้เคย
กระทาํแล้วเสียอีก

พระเจ้าทรงเตือน
เรื/องความชั /วรา้ย

ของมนสัเสห์
10 และพระเยโฮวาห์ตรัสโดย
เหล่าผู้พยากรณ์ผู้รับใช้ของพระ
องค์ว่า
11 "เพราะมนัสเสห์กษัตริย์แห่ง
ยูดาห์ได้กระทาํการอันน่าสะอิด
สะเอียนเหล่านี�  และได้ประพฤติ
ชั� วร้ ายยิ� งกว่ าสิ� งทั� งปวงที� คน
อาโมไรต์ได้กระทาํ ผู้ซึ� งอยู่มา
ก่อนพระองค์ และได้ทรงกระทาํ
ให้ ยูดาห์ทาํบาปด้วยรูปเคารพ
ทั�งหลายของพระองค์อีกด้วย
12 เพราะฉะนั� นพระเยโฮวาห์
พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี�
ว่า `ดูเถิด เรากาํลังนาํเหตุร้าย
มาถึงเยรูซาเลม็และยูดาห์ อย่าง
ที�ผู้ใดซึ�งได้ยินแล้วหูทั�งสองของ
เขาจะซ่าไป
13 และเราจะเอาเชือกอย่างที�

F พงศ์กษัตริย์ FD

(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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วัดกรุงสะมาเรียขึงเหนือกรุงเย-
รูซาเลม็ และใช้ลูกดิ�งอย่างที�วัด
ราชวงศ์อาหับ และเราจะล้าง
เยรูซาเลม็อย่างเขาล้างชาม ล้าง
และพลิกควํ�า
14 และเราจะทอดทิ� งมรดกส่วน
ที� เหลือของเรา และมอบเขาไว้
ในมือศัตรูของเขา และเขาทั� ง
หลายจะเป็นเหยื�อ และเป็นของ
ริบของศัตรูทั�งสิ� นของเขา
15 เพราะเขาได้กระทาํสิ� งที� ชั� ว
ร้ายในสายตาของเรา และได้
ยั� วยุให้เราโกรธ ตั� งแต่วันที�
บรรพบุ รุษของเขาออกจากอี-
ยิปต์ กระทั�งถึงทุกวันนี� '"

มนสัเสห์
ผูก้ระทําใหโ้ลหิตตก

สิ! นพระชนม์
(F พศด JJ:DG-FL)

16 ยิ� งกว่านั� นมนัสเสห์ ได้ทรง
กระทาํให้โลหิตที�ไร้ความผิดตก
เป็นอันมาก จนเต็มเยรูซาเล็ม
จากปลายข้างหนึ� งถึ งปลายอีก
ข้างหนึ� ง นอกเหนือจากบาปที�
พระองค์ทรงกระทาํให้ยูดาห์ทาํ
ด้วย โดยประพฤติสิ� งที� ชั� วร้าย
ในสายพระเนตรของพระเยโฮ-
วาห์
17 ส่วนพระราชกิจนอกนั� นของ
มนัสเสห์ และบรรดาสิ� งซึ� งพระ
องค์ทรงกระทาํ และบาปซึ�งพระ
องค์ทรงกระทาํ มิได้บันทึก

ไว้ ในหนั งสื อพงศาวดารแห่ ง
กษัตริย์ประเทศยูดาห์หรือ
18 และมนัสเสห์ทรงล่วงหลับ
ไปอยู่ กั บบรรพบุ รุ ษของพระ
องค์ และเขาฝังไว้ในพระอุท-
ยานริมพระราชวังของพระองค์
ในสวนของอุสซา และอาโมน
โอรสของพระองค์ได้ขึ� นครอบ
ครองแทนพระองค์

อาโมนไดค้รอบครอง
เหนือยูดาห์

(F พศด JJ:FL-FJ)
19 อาโมนมี พระชนมายุ ยี� สิ บ
สองพรรษาเมื� อพระองค์ เริ� ม
ครอบครอง และพระองค์ทรง
ครอบครองในกรุ งเยรูซาเล็ม
สองปี พระมารดาของพระองค์มี
พระนามว่าเมชุลเลเมทบุตรสาว
ของฮารูสชาวโยทบาห์
20 และพระองค์ทรงกระทาํสิ� งที�
ชั� วร้ายในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห์ อย่างมนัสเสห์บิดา
ของพระองค์ได้ทรงกระทาํ
21 พระองค์ทรงดาํเนินในทาง
ทั� งสิ� นซึ� งบิดาของพระองค์ทรง
ดาํเนิน และปรนนิบัติรูปเคารพ
ซึ� งบิดาของพระองค์ทรงปรนนิ-
บัติ และนมัสการรูปเหล่านั�น
22 พระองค์ทรงทอดทิ� งพระเย-
โฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุ รุษ
ของพระองค์ และมิได้ทรงดาํ-
เนินในมรรคาของพระเยโฮวาห์

F พงศ์กษัตริย์ FD

(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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อาโมนสิ! นพระชนม์
โยสิยาหไ์ดค้รอบครอง

แทนพระองค์
(F พศด JJ:FM-FK)

23 และข้าราชการของอาโมนได้
ร่ วมกั นคิ ดกบฏต่ อพระองค์
และประหารกษั ตริ ย์ ในพระ
ราชวังของพระองค์เสีย
24 แต่ประชาชนแห่งแผ่นดินได้
ประหารทุกคนที�ร่วมกันคิดกบฏ
ต่อกษัตริย์อาโมน และประชา
ชนแห่งแผ่นดินได้ตั� งโยสิยาห์
โอ รส ของพระ อ ง ค์ ใ ห้ เ ป็ น
กษัตริย์แทนพระองค์
25 ส่วนพระราชกิจนอกนั� นของ
อาโมนซึ�งพระองค์ทรงกระทาํ มิ
ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาว-
ดารแห่งกษัตริย์ประเทศยูดาห์
หรือ
26 และเขาฝังไว้ในอุโมงค์ของ
พระองค์ในสวนของอุสซา และ
โยสิ ยาห์ โอรสของพระองค์ได้
ครอบครองแทนพระองค์

โยสิยาหไ์ดค้รอบครอง
เหนือยูดาห์

(F พศด JM:D)

22
โยสิยาห์มีพระชนมายุ
แปดพรรษาเมื� อ เริ� ม

ครอบครอง และพระองค์ทรง
ครอบครองในกรุ งเยรูซาเล็ม
สามสิบเอ็ดปี พระมารดาของ
พระองค์มีพระนามว่า เยดีดาห์

บุตรสาวของอาดายาห์ชาวโบส-
คาท
2และพระองค์ได้ทรงกระทาํสิ� ง
ที� ถู กต้องในสายพระเนตรของ
พระเยโฮวาห์ และทรงดาํเนินใน
มรรคาทั� งสิ� นของดาวิดบรรพ-
บุรุษของพระองค์ และมิได้ทรง
หันไปทางขวามือหรือซ้ายมือ

การซ่อมแซมพระวิหาร
(F พศด JM:G-DJ)

3และอยู่มาในปีที� สิบแปดแห่ง
รัชกาลกษัตริย์โยสิยาห์ กษัตริย์
ทรงใช้ชาฟานบุตรชายอาซาลิ-
ยาห์ บุตรชายเมชุลลามราชเลขา
ไปยังพระนิเวศของพระเยโฮวาห์
รับสั�งว่า
4 "จงขึ� นไปหาฮิลคียาห์มหาปุ-
โรหิต เพื�อให้ท่านรวมเงินซึ�งเขา
นาํเข้ามาในพระนิ เวศของพระ
เยโฮวาห์ ซึ� งผู้ รักษาธรณีประตู
ได้เกบ็จากประชาชน
5และให้มอบไว้ ในมื อของคน
งานผู้ดูแลพระนิเวศของพระเย-
โฮวาห์ และให้เขาจ่ายแก่คนงาน
ผู้ที�อยู่ ณ พระนิเวศของพระเย-
โฮวาห์ ที� ทาํการซ่อมแซมพระ
นิเวศอยู่
6 คือให้แก่ช่างไม้ และแก่ช่าง
ก่อสร้าง และแก่ช่างปูน ทั�งสาํ-
หรับซื� อตัวไม้และหินสกัดเพื� อ
ซ่อมแซมพระนิเวศ"
7แต่ไม่ได้ขอบัญชีจากเขาเรื� อง

F พงศ์กษัตริย์ FD, FF

(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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เงินที� จ่ายใส่มือของเขา เพราะ
เขากระทาํด้วยความสัตย์ซื�อ

พวกเขาไดพ้บ
พระราชบญัญติั

ของโมเสส
(F พศด JM:DM-DK)

8และฮิลคียาห์มหาปุโรหิตพูด
กับชาฟานราชเลขาว่า "ข้าพเจ้า
ได้พบหนั งสือพระราชบัญญัติ
ในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์"
และฮิลคียาห์ได้มอบหนังสือนั� น
ให้ชาฟานและท่านกอ่็าน
9และชาฟานราชเลขาได้เข้าเฝ้า
ก ษั ตริ ย์ และ ทู ลรายงานต่ อ
กษัตริย์อีกว่า "ผู้รับใช้ของพระ
องค์ได้เทเงินที�พบในพระนิเวศ
ออก และได้มอบไว้ในมือของ
คนงานผู้ดูแลพระนิเวศของพระ
เยโฮวาห์"
10 แล้ วชาฟานราชเลขาได้ ทูล
กษัตริย์ว่า "ฮิลคียาห์ปุโรหิตได้
มอบหนังสือแก่ข้าพระองค์ม้วน
หนึ� ง" และชาฟานก็อ่านถวาย
กษัตริย์
11 และอยู่มาเมื� อกษัตริย์ได้ฟัง
ถ้อยคาํของหนังสือแห่งพระราช
บัญญัติ พระองค์ทรงฉีกฉลอง
พระองค์
12 และกษัตริย์ทรงบัญชาฮิลคี-
ยาห์ปุโรหิต และอาหิคัมบุตร
ชายชาฟาน และอัคโบร์บุตรชาย
มีคายาห์ และชาฟานราชเลขา

และอาสายาห์ ผู้ รับใช้ของ
กษัตริย์ รับสั�งว่า
13 "จงไปทูลถามพระเยโฮวาห์
ให้เรา ให้ประชาชนและให้ยู-
ดาห์ทั� งหมดเกี� ยวกับถ้อยคาํใน
หนังสือนี� ที�ได้พบ เพราะว่า พระ
พิโรธของพระเยโฮวาห์ซึ� งพลุ่ ง
ขึ� นต่อเราทั�งหลายนั�นใหญ่หลวง
นัก เพราะว่าบรรพบุรุษของเรา
มิได้เชื�อฟังถ้อยคาํของหนังสือนี�
กระทาํทุกสิ�งซึ� งเขียนไว้เกี�ยวกับ
เราทั�งหลาย"
14 ฮิลคียาห์ปุโรหิต และอาหิ-
คัม และอัคโบร์ และชาฟานและ
อาสายาห์ ได้ไปหาฮุลดาห์หญิง
ผู้ พยากรณ์ ภรรยาของชั ลลู ม
บุ ตรชายของทิกวาห์ บุ ตรชาย
ฮารฮัสผู้ดูแลตู้ เสื� อ (เวลานั� น
นางอยู่ ในเยรูซาเล็มแขวงสอง)
และเขาทั� งหลายได้สนทนากับ
นาง

คําพยากรณ์
ของนางฮุลดาห์

(F พศด JM:FF-FG)
15 และนางตอบพวกเขา ว่ า
"พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิส-
ราเอลตรัสดังนี� ว่า `จงบอกชาย
คนที�ใช้พวกเจ้ามาหาเรานั�นว่า
16 "พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี� ว่า ดู
เถิด เราจะนาํเหตุร้ายมาเหนือ
สถานที�นี�  และเหนือชาวเมืองนี�
ตามบรรดาถ้อยคาํในหนังสือซึ� ง

F พงศ์กษัตริย์ FF

(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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กษัตริย์แห่งยูดาห์ได้อ่านนั�น
17 เพราะเขาทั�งหลายได้ทอดทิ� ง
เรา และได้เผาเครื�องหอมถวาย
พระอื�น เพื�อเขาจะได้กระทาํให้
เราโกรธด้วยผลงานทั� งสิ� นแห่ง
มือของเขา เพราะฉะนั� นความ
พิโรธของเราจึงจะพลุ่ งขึ� นต่อ
สถานที�นี�  และจะดับเสียไม่ได้"
18 แต่ฝ่ายกษัตริย์แห่งยูดาห์ผู้
ได้ ส่ งเจ้ ามาถามพระเยโฮวาห์
นั� น เจ้าจงไปบอกเขาว่า "พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล
ตรัสดังนี� ว่า เกี� ยวกับเรื� องถ้อย
คาํที�เจ้าได้ยิน
19 เพราะจิตใจของเจ้าอ่อนโยน
และเจ้ าได้ ถ่ อมตั วลงต่ อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์ เมื� อเจ้า
ได้ยินเรากล่าวต่อต้านสถานที�นี�
และต่อต้านชาวเมืองนี� ว่าเขาจะ
ต้องกลายเป็นที�รกร้างและที� ถูก
สาป และเจ้าได้ฉีกเสื� อและร้อง
ไห้ต่อหน้าเรา เราก็ได้ยินเจ้า
แล้วด้วย พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี�
แหละ
20 เพราะฉะนั� น ดูเถิด เราจะ
รวบเจ้าไปไว้กับบรรพบุรุษของ
เจ้า และเจ้าจะถูกรวบไปยังอุ-
โมงค์ของเจ้าอย่างสันติ และ
ตาของเจ้าจะไม่เห็นเหตุร้ายทั� ง
สิ� นซึ� งเราจะนาํมาเหนือที� นี� "'"
และเขาทั� งหลายก็ได้นาํถ้อยคาํ
เหล่านั�นมาทูลกษัตริย์อีก

การอ่านพระราชบญัญติั
ใหป้ระชาชนฟัง

(F พศด JM:FX-JL)

23
แล้วกษัตริย์ทรงใช้และ
บรรดาผู้ใหญ่ของยูดาห์

และเยรูซาเล็มได้มาชุมนุมกับ
พระองค์
2และกษัตริย์เสดจ็ขึ� นไปยังพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห์ และคน
ยูดาห์ทั�งสิ� น และบรรดาชาวกรุง
เยรู ซาเล็มพร้อมกับพระองค์
และปุโรหิต และผู้พยากรณ์
และประชาชนทั� งปวงทั�งเล็กและ
ใหญ่ และพระองค์ทรงอ่าน
ถ้อยคาํทั� งหมดในหนังสือพันธ-
สัญญา ซึ� งได้พบในพระนิเวศ
ของพระเยโฮวาห์ให้เขาฟัง
3และกษัตริย์ทรงประทับยืนข้าง
เสา และทรงกระทาํพันธสัญญา
ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ว่า
จะดาํเนินตามพระเยโฮวาห์ และ
รักษาพระบัญญัติ พระโอวาท
และกฎเกณฑ์ของพระองค์ด้วย
สุดพระจิตสุดพระทัยของพระ
องค์ จะปฏิบัติตามถ้อยคาํของ
พันธสัญญานี�  ซึ� งเขียนไว้ใน
หนังสือนี�  และประชาชนทั�งปวง
กเ็ข้าส่วนในพันธสัญญานั�น

โยสิยาหน์าํคนอิสราเอล
ในการปฏิรูปใหม่
(F พศด JM:JJ)

4และกษัตริย์ทรงบัญชาฮิลคี-

F พงศ์กษัตริย์ FF, FJ

(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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ยาห์มหาปุโรหิต และพวกปุโร-
หิตรอง และผู้ รักษาธรณีประตู
ให้นาํเครื� องใช้ทั� งสิ� นที� ทาํ ขึ� น
สาํหรับพระบาอัล สาํหรับเสา
รูปเคารพ และสาํหรับบรรดา
บริวารของฟ้าสวรรค์ออกมาจาก
พระวิหารของพระเยโฮวาห์ พระ
องค์ทรงเผาเสียที� ภายนอกกรุง
เยรูซาเล็มในทุ่ งนาแห่งขิดโรน
และขนมูลเถ้าของมันไปยังเบธ-
เอล
5และพระองค์ทรงกาํจัดปฏิมา-
กรปุโรหิต ผู้ซึ� งบรรดากษัตริย์
แห่งยูดาห์ได้สถาปนา ให้เผา
เครื� องหอมในปูชนียสถานสูงที�
หัวเมืองแห่งยูดาห์ และรอบๆ
กรุงเยรูซาเล็ม ทั� งคนเหล่านั� น
ที�เผาเครื�องหอมถวายพระบาอัล
ถวายดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์
และหมู่ดาวประจาํราศี และบริ-
วารทั�งสิ� นของฟ้าสวรรค์
6 และพระองค์ ทรงนาํ เสารู ป
เคารพออกมาจากพระนิเวศของ
พระเยโฮวาห์ ภายนอกเยรูซา-
เล็มถึงลาํธารขิดโรน และเผา
เสียที�ลาํธารขิดโรน และทรงทุบ
ให้เป็นผงคลี และเหวี� ยงผงคลี
นั�นลงบนหลุมศพของคนสามัญ
7และพระองค์ทรงทาํลายเรือน
กะเทย ซึ� งอยู่ข้างพระนิเวศของ
พระเยโฮวาห์เสีย เป็นที�ที� ผู้หญิง
ทอม่านสาํหรับเสารูปเคารพ

8และพระองค์ทรงให้ปุโรหิตทั� ง
หมดออกจากหัวเมืองยูดาห์และ
ทรงกระทาํให้ปูชนียสถานสูงเสีย
ความศักดิZ สิทธิZ คือที� ที� ปุโรหิต
ได้เผาเครื� องหอม ตั� งแต่เมือง
เกบาถึงเบเออร์เชบา และพระ
องค์ทรงทาํลายปูชนียสถานสูง
ของประตูเมือง ซึ� งอยู่ตรงทาง
เข้ าประตู โยชู วา ผู้ ว่ าราชการ
เมือง ซึ� งอยู่ทางซ้ายมือที�ประตู
เมือง
9ถึงอย่างไรก็ดีปุโรหิตแห่งปูช-
นียสถานสู งมิได้ ขึ� นไปยังแท่น
บูชาแห่งพระเยโฮวาห์ในกรุงเย-
รูซาเล็ม แต่เขาทั� งหลายกิน
ขนมปังไร้เชื� อท่ามกลางพวกพี�
น้องของเขาเอง
10 และทรงกระทาํให้โทเฟทเสีย
ความศักดิZ สิทธิZ  คือที� ที� หุบเขา
บุตรแห่งฮินโนม เพื�อจะไม่มีผู้
ใดถวายบุตรชายหญิงของตนให้
ลุยไฟต่อพระโมเลค
11 และพระองค์ทรงกาํจัดม้าซึ� ง
บรรดากษัตริ ย์ แห่ งยู ดาห์ ได้
ถวายแก่ดวงอาทิตย์ ที�ตรงทาง
เข้าพระนิเวศของพระเยโฮวาห์
ข้างห้องนาธันเมเลคข้าราชสาํ-
นัก ซึ� งอยู่ในบริเวณ และพระ
องค์ทรงเผารถรบของดวงอา-
ทิตย์เสียด้วยไฟ
12 และแท่นบนหลังคาห้องชั� น
บนของอาหัส ซึ�งบรรดากษัตริย์

F พงศ์กษัตริย์ FJ

(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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ของยูดาห์ได้สร้างไว้ และแท่น
บูชาซึ� งมนัสเสห์ ได้สร้ างไว้ใน
ลานทั� งสองของพระนิ เวศแห่ง
พระเยโฮวาห์ กษัตริย์ทรงดึงลง
มาให้หักเสียที� นั� น และทรง
เหวี�ยงผงคลีของมันลงไปในลาํ-
ธารขิดโรน
13 และกษัตริ ย์ทรงกระทาํให้
ปูชนียสถานสูงซึ� งอยู่ หน้ากรุง
เยรูซาเล็มเสียความศักดิZ สิทธิZ
ซึ�งอยู่ทางมือขวาของภูเขาพินาศ
ซึ� งซาโลมอนกษัตริย์แห่งอิสรา-
เอลได้สร้างสาํหรับพระอัชโท-
เรทสิ� งน่าสะอิดสะเอียนของคน
ไซดอน และสาํหรับพระเคโมช
สิ� งน่าสะอิดสะเอียนของคนโม-
อับ และสาํหรับพระมิลโคมสิ� ง
น่าสะอิดสะเอียนของชนอัมโมน
14 และพระอง ค์ ทรง ทุ บเสา
ศักดิZ สิทธิZ เป็นชิ� นๆ และตัด
เหล่าเสารูปเคารพลงเสีย และ
เอากระดูกมนุษย์ถมที�นั�น
15 ยิ� งกว่านั� นอีก แท่นบูชาที�
เบธเอล ปูชนียสถานสูงซึ�งเยโร-
โบอัมบุตรชายเนบัทได้ตั� งไว้ ผู้
ซึ� งกระทาํให้ อิสราเอลทาํบาป
ด้วย พระองค์ทรงรื� อแท่นบูชา
กั บปู ชนี ยสถานสู งนั� นลงและ
ทรงเผาปูชนียสถานสูงนั� น บด
ให้เป็นผงคลีและพระองค์ทรง
เผาเสารูปเคารพเสียด้วย
16 และเมื�อโยสิยาห์ทรงหันพระ

พักตร์ พระองค์ทอดพระเนตร
อุโมงค์ฝังศพอยู่บนภูเขา และ
พระองค์ทรงใช้ให้ไปเอากระดูก
ออกมาเสียจากอุโมงค์ และเผา
เสียบนแท่นบูชา และทรงกระทาํ
ให้เสียความศักดิZสิทธิZ  ตามพระ
วจนะของพระเยโฮวาห์ ซึ� งคน
แห่งพระเจ้าได้ป่าวร้องไว้ ผู้ซึ� ง
ป่าวร้องถึงสิ�งเหล่านี�
17 แล้วพระองค์ตรัสว่า "อนุ-
สาวรีย์ที� เรามองเห็นข้างโน้นคือ
อะไร" คนเมืองนั�นกทู็ลพระองค์
ว่า "เป็นอุโมงค์ฝังศพของคน
แห่งพระเจ้าผู้มาจากยูดาห์ และ
ได้ป่าวร้องถึงสิ�งเหล่านี�  ซึ�งพระ
องค์ได้ทรงกระทาํต่อแท่นบูชาที�
เบธเอล"
18 และพระองค์ตรัสว่า "ให้เขา
อยู่ที�นั� นแหละ อย่าให้ผู้ใดย้าย
กระดูกของเขา" เขาทั� งหลายจึง
ทิ� งกระดูกของเขาไว้อย่ างนั� น
พร้อมกับกระดูกของผู้พยากรณ์
ผู้ออกมาจากสะมาเรีย
19 โยสิยาห์ทรงกาํจัดนิ เวศทั� ง
สิ� นของปูชนียสถานสูงที� อยู่ ใน
หัวเมืองสะมาเรีย ซึ� งบรรดา
กษัตริ ย์แห่ งอิ สราเอลได้ทรง
สร้างไว้กระทาํให้พระเยโฮวาห์
ทรงกริ� ว พระองค์ทรงกระทาํต่อ
ที� เหล่านั� นตามทุกอย่างที� พระ
องค์ทรงกระทาํที�เบธเอล
20 และพระองค์ ทรงประหาร

F พงศ์กษัตริย์ FJ

(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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ปุโรหิตทั� งปวงแห่งปูชนียสถาน
สูงซึ� งอยู่ที� นั� นเสียบนแท่นบูชา
และเผากระดู กคนเสี ยบนนั� น
แล้ วพระองค์ก็ เสด็จกลั บกรุ ง
เยรูซาเลม็

การถือเทศกาลปัสกา
(F พศด JK:D-DX)

21 และกษัตริย์ทรงบัญชาประ-
ชาชนทั� งปวงว่า "จงถือเทศกาล
ปัสกาถวายแด่พระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของเจ้า ดังที� เขียนไว้ใน
หนังสือพันธสัญญานี� "
22 เพราะว่าเทศกาลปัสกาอย่าง
นี� มิได้ถือกันมาตั� งแต่สมัยผู้ วิ-
นิจฉัยผู้ที� ครอบครองอิสราเอล
หรือระหว่างสมัยบรรดากษัตริย์
แห่งอิสราเอลหรือกษัตริย์แห่ง
ยูดาห์
23 แต่ในปีที�สิบแปดแห่งรัชกาล
กษัตริย์โยสิยาห์ได้ถือเทศกาล
ปัสกานี� ถวายแด่พระเยโฮวาห์ใน
กรุงเยรูซาเลม็
24 ยิ�งกว่านั� นอีกโยสิยาห์ได้กาํ-
จัดคนทรง และแม่มด และเท-
ราฟิม และรูปเคารพ และบรร-
ดาสิ� งน่าสะอิดสะเอียนซึ� งเห็น
กันอยู่ ในแผ่นดินยูดาห์และใน
กรุงเยรูซาเล็ม เพื� อพระองค์จะ
ทรงสถาปนาถ้ อยคาํแห่ งพระ
ราชบัญญัติซึ� งเขียนอยู่ในหนัง-
สือที� ฮิลคียาห์ปุโรหิตได้พบใน
พระนิเวศของพระเยโฮวาห์

25 ก่อนพระองค์หามีกษัตริ ย์
องค์ใดเหมือนพระองค์ไม่ ผู้ซึ�ง
หันหาพระเยโฮวาห์ด้วยสุดพระ
จิตสุดพระทัย และด้วยสิ� นสุด
พระกาํลัง ตามพระราชบัญญัติ
ทั� งสิ� นของโมเสส หรือผู้ที�
เกิดมาทีหลังพระองค์ ก็ไม่มี
ใครเหมือนพระองค์
26 ถึงกระนั� นพระเยโฮวาห์มิได้
ทรงหั นจากพระพิ โรธอั นแรง
กล้ าและยิ� งใหญ่ของพระองค์
พระพิโรธของพระองค์ได้พลุ่ ง
ขึ� นต่อยูดาห์ ด้วยการกระทาํ
ทั� งสิ� นของมนัสเสห์อันเป็นเหตุ
ให้พระองค์ทรงพระพิโรธ
27 และพระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า
"เราจะให้ยูดาห์ออกเสียจากสาย
ตาของเราด้วย ดังที�เราได้กระ-
ทาํให้อิสราเอลออกเสีย และเรา
จะเหวี� ยงเมืองนี� ซึ� งเราได้เลือก
ออกไปเสีย คือเยรูซาเล็ม กับ
นิเวศซึ�งเราได้บอกว่า `นามของ
เราจะอยู่ที�นั�น'"
กษตัริยโ์ยสิยาหสิ์! นพระชนม์

(F พศด JK:FL-FQ)
28 ส่วนพระราชกิจนอกนั� นของ
โยสิยาห์ และบรรดาสิ� งซึ� งพระ
องค์ทรงกระทาํ มิได้บันทึก
ไว้ ในหนั งสื อพงศาวดารแห่ ง
กษัตริย์ประเทศยูดาห์หรือ
29 ในสมัยของพระองค์ ฟาโรห์
เนโคกษัตริย์ของอียิปต์เสดจ็ขึ� น

F พงศ์กษัตริย์ FJ

(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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ไปยังกษัตริ ย์แห่ งอั สซี เรี ยถึ ง
แม่นํ�ายูเฟรติส กษัตริย์โยสิยาห์
เสดจ็ไปปะทะพระองค์ และเมื�อ
ฟาโรห์เนโคทรงเห็นพระองค์ก็
ประหารพระองค์เสียที� เมืองเม-
กิดโด
30 ข้าราชการของพระองค์ก็นาํ
พระศพใส่รถรบไปจากเมืองเม-
กิดโด และนาํมายังกรุงเยรูซา-
เล็ม และฝังไว้ในอุโมงค์ของ
พระองค์ และประชาชนแห่ง
แผ่นดินนั�นก็รับเยโฮอาหาสโอ-
รสโยสิยาห์เจิมท่านไว้ และตั� ง
ท่านให้เป็นกษัตริย์แทนราชบิดา
ของท่าน

ฟาโรหป์ลด
กษตัริยเ์ยโฮอาหาส
ออกจากราชสมบติั
(F พศด JO:D-F)

31 เยโฮอาหาสมีพระชนมายุยี�
สิบสามพรรษาเมื�อพระองค์ทรง
เริ� มครอบครอง และพระองค์
ทรงครอบครองในกรุงเยรูซา-
เล็มสามเดือน พระมารดาของ
พระองค์มีพระนามว่า ฮามุทาล
บุตรสาวของเยเรมีย์ชาวลิบนาห์
32 และพระองค์ทรงกระทาํสิ� งที�
ชั� วร้ายในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห์ตามทุกสิ� งซึ� งบรรพ-
บุรุษของพระองค์ได้กระทาํ
33 และฟาโรห์ เนโคก็ จั บพระ
องค์ขังไว้ที� ริบลาห์ในแผ่นดิน

ฮามัท เพื� อมิให้พระองค์ครอบ
ครองในเยรูซาเลม็ และกาํหนด
บรรณาการจากแผ่นดินนั� นเป็น
เงินหนึ� งร้อยตะลันต์ และทอง
คาํหนึ�งตะลันต์

เยโฮยาคิมครอบครอง
เหนือยูดาห์

(F พศด JO:M-K)
34 และฟาโรห์เนโคทรงตั� งเอลี-
ยาคิมโอรสโยสิยาห์เป็นกษัตริย์
แทนโยสิยาห์บิดาของท่าน และ
เปลี�ยนชื�อของท่านเป็นเยโฮยา-
คิม แต่ได้พาเยโฮอาหาสไปเสีย
และท่ านมาถึ งอี ยิปต์ และสิ� น
ชีวิตเสียที�นั�น
35 และเยโฮยาคิ มก็มอบเงิ น
และทองคาํแก่ฟาโรห์ แต่พระ
องค์ทรงเก็บภาษีจากชาวแผ่น
ดินเพื�อมอบเงินตามบัญชาของ
ฟาโรห์ พระองค์ทรงเร่งรัดเอา
เงิ นและทองคาํของประชาชน
แห่งแผ่นดินนั�น จากทุกคนตาม
การประเมิน เพื�อมอบแก่ฟาโรห์
เนโค
36 เยโฮยาคิมมีพระชนมายุยี�สิบ
ห้าพรรษาเมื� อพระองค์ทรงเริ� ม
ครอบครอง และพระองค์ทรง
ครอบครองในกรุงเยรูซาเล็มสิบ
เอ็ดปี พระมารดาของพระองค์
มีพระนามว่า เศบูดาห์บุตรสาว
เปดายาห์ชาวรูมาห์
37 และพระองค์ทรงกระทาํสิ� งที�

F พงศ์กษัตริย์ FJ

(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� วร้ายในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห์ตามทุกสิ� งซึ� งบรรพ-
บุรุษของพระองค์ได้ทรงกระทาํ

เยโฮยาคิมรบัใช้
เนบูคดัเนสซาร์

(F พศด JO:O-Q)

24
ในรัชกาลของพระองค์
เนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์

แห่งบาบิโลนยกขึ� นมา และเย-
โฮยาคิมเป็นคนใช้ของพระองค์
สามปี แล้วท่านก็กลับกบฏต่อ
พระองค์
2และพระเยโฮวาห์ทรงใช้พวก
คนเคลเดีย และพวกคนซีเรีย
และพวกคนโมอับ และพวกคน
อัมโมนมาต่อสู้ กับท่าน และทรง
ใช้ เขาทั� งหลายไปต่อสู้ ยู ดาห์
เพื�อจะทาํลายเสีย ตามพระวจ-
นะของพระเยโฮวาห์ซึ� งพระองค์
ตรัสโดยบรรดาผู้พยากรณ์ผู้ รับ
ใช้ของพระองค์
3แท้จริงเหตุการณ์นี� เกิดขึ� นกับ
ยูดาห์ตามพระบัญชาของพระ
เยโฮวาห์ เพื� อจะให้ เขาออกไป
เสียจากสายพระเนตรของพระ
องค์ เพราะบรรดาบาปของ
มนัสเสห์ ตามทุกอย่างซึ� งพระ
องค์ได้ทรงกระทาํ
4และเพราะโลหิตที� ไร้ความผิด
ซึ� งท่ านได้ทาํ ให้หลั� งนั� นด้ วย
เพราะท่านได้กระทาํให้โลหิตไร้
ความผิดตกเตม็เยรูซาเลม็ และ

พระเยโฮวาห์ไม่ทรงอภัย
5 ส่วนพระราชกิ จนอกนั� นของ
เยโฮยาคิม และบรรดาสิ� งซึ� ง
พระองค์ทรงกระทาํ มิได้
บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดาร
แห่งกษัตริย์ประเทศยูดาห์หรือ

เยโฮยาคิมสิ! นพระชนม์
รชัสมยัของเยโฮยาคีน

(F พศด JO:G-X)
6เยโฮยาคิมจึงทรงล่วงหลับไป
อยู่ กับบรรพบุรุษของพระองค์
และเยโฮยาคี นโอรสของพระ
องค์ ขึ� นครอบครองแทนพระ
องค์
7และกษัตริ ย์แห่งอี ยิปต์มิ ได้
ทรงยกออกมาจากแผ่นดินของ
พระองค์อีก เพราะกษัตริย์แห่ง
บาบิโลนได้ยึดแดนทั�งสิ� นซึ�งเป็น
ของกษัตริย์อี ยิปต์ตั� งแต่แม่นํ�า
อียิปต์ถึงแม่นํ�ายูเฟรติส
8 เยโฮยาคีนมีพระชนมายุสิ บ
แปดพรรษาเมื� อพระองค์ ทรง
เริ� มครอบครอง และพระองค์
ทรงครอบครองในกรุงเยรูซา-
เล็มสามเดือน พระมารดาของ
พระองค์มีพระนามว่า เนหุชทา
บุตรสาวของเอลนาธันชาวเยรู-
ซาเลม็
9และพระองค์ทรงกระทาํสิ� งที�
ชั� วร้ายในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห์ ตามทุกสิ� งซึ�งราชบิดา
ของพระองค์ทรงกระทาํ

F พงศ์กษัตริย์ FJ, FM

(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

 12_2kin.pub 
 page 69

 Tuesday, March 01, 2016 20:49 



หน้า 847

10 คราวนั�นข้าราชการของเนบู-
คัดเนสซาร์กษัตริย์แห่งบาบิโลน
ยกขึ� นมายังกรุงเยรูซาเล็มล้อม
กรุงไว้

เนบูคดัเนสซารส่์ง
ชาวเยรูซาเล็มหลายคน

ไปเป็นเชลย
11 และเนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์
แห่งบาบิโลนเสด็จมาที� เมืองนั�น
ขณะเมื�อข้าราชการของพระองค์
ยังล้อมเมืองอยู่
12 และเยโฮยาคีนกษัตริย์แห่ง
ยู ดา ห์ ทรงมอบพระองค์ แด่
กษัตริย์แห่งบาบิโลน พระองค์
เอง และพระมารดาของพระ
องค์ และข้าราชการของพระ
องค์ และเจ้านายของพระองค์
และข้ าราชสาํนั กของพระองค์
กษัตริ ย์ แห่ งบาบิ โลนจั บพระ
องค์เป็นนักโทษในปีที�แปดแห่ง
รัชกาลของพระองค์
13 ได้ขนเอาบรรดาทรัพย์สินใน
พระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และ
ทรัพย์ สิ นในสาํนั กพระราชวั ง
และตัดบรรดาเครื� องใช้ทองคาํ
เป็นชิ� นๆ ซึ� งซาโลมอนกษัตริย์
แห่งอิสราเอลทรงสร้างไว้ในพระ
วิหารของพระเยโฮวาห์ ดังที�
พระเยโฮวาห์ตรัสไว้ก่อนแล้ว
14 พระองค์ทรงกวาดชาวเย-
รูซาเล็มไปหมด ทั� งเจ้านายทั� ง
ปวง และทแกล้วทหารทั� งหมด

เป็นเชลยหนึ� งหมื� นคน มีช่าง
ฝีมือและช่างเหลก็ทั�งหมด ไม่มี
ผู้ ใดเหลือนอกจากประชาชนที�
จนที�สุดแห่งแผ่นดิน
15 และพระองค์นาํเยโฮยาคีน
ไปยังบาบิโลน ทั� งพระชนนี
บรรดาพระมเหสี ข้าราชสาํนัก
ของพระองค์ และบุคคลชั� นหัว
หน้าของแผ่นดิน พระองค์จับ
เป็นเชลยจากกรุงเยรูซาเล็มถึง
บาบิโลน
16 และกษัตริ ย์ แห่ งบาบิ โลน
ทรงนาํเชลยมายังบาบิโลน คือ
ทแกล้วทหารทั� งหมดเจ็ดพันคน
และช่างฝีมือและช่างเหล็กหนึ� ง
พัน ทุกคนแขง็แรง และเหมาะ
สาํหรับการรบ

เศเดคียาหค์รอบครอง
เหนือยูดาห์

(F พศด JO:DL-DG)
17 และกษัตริย์แห่งบาบิโลนตั� ง
มัทธานิยาห์ปิตุลาของเยโฮยา-
คีนเป็ นกษัตริ ย์แทนพระองค์
และเปลี� ยนพระนามว่าเศเดคี-
ยาห์
18 เศเดคียาห์มีพระชนมายุ ยี�
สิบเอ็ดพรรษาเมื� อพระองค์ทรง
เริ� มครอบครอง และพระองค์
ทรงครอบครองในกรุงเยรูซา-
เล็มสิบเอ็ดปี พระมารดาของ
พระองค์มีพระนามว่า ฮามุทาล
บุตรสาวของเยเรมีย์ชาวลิบนาห์

F พงศ์กษัตริย์ FM

(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 และพระองค์ทรงกระทาํสิ� งที�
ชั� วร้ายในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห์ ตามทุกสิ�งซึ�งเยโฮยา-
คิมทรงกระทาํ

เศเดคียาหก์บฏต่อบาบิโลน
20 เพราะว่าโดยพระพิโรธของ
พระเยโฮวาห์นั�นเหตุการณ์มาถึง
ขีดที� พระองค์ทรงเหวี� ยงเยรู-
ซาเล็มและยูดาห์ไปให้พ้นพระ
พักตร์พระองค์ และเศเดคียาห์
ได้กบฏต่อกษัตริย์แห่งบาบิโลน

การลอ้มกรุงเยรูซาเล็ม
การนาํคนไปเป็นเชลย

ครั! งสุดทา้ย
(F พศด JO:DQ-FL)

(ยรม JX:G-DL)

25
และอยู่มา เมื�อวันที�สิบ
เดือนที� สิบปีที� เก้าแห่ง

รัชกาลของพระองค์ เนบูคัด-
เนสซาร์กษัตริย์แห่งบาบิโลนได้
ยกมาพร้อมกับกองทัพทั� งสิ� น
ของพระองค์เข้าสู้ รบกรุงเยรูซา-
เลม็ และล้อมกรุงนั�นไว้ และเขา
ทั� งหลายได้สร้างเครื� องล้อมไว้
รอบ
2กรุงนั�นจึงถูกล้อมอยู่ถึงปีที�สิบ
เอ็ดแห่งรัชกาลกษัตริย์เศเดคี-
ยาห์
3เมื�อวันที�เก้าของเดือนที�สี�  การ
กันดารอาหารในกรุงนั� นก็ร้าย
กาจนัก ไม่มีอาหารให้แก่ประ-
ชาชนแห่งแผ่นดิน

4แล้วกรุงนั� นก็แตก ทหารทั� ง
สิ� นหนีออกไปในกลางคืนตาม
ทางประตู เมืองระหว่างกาํแพง
ทั� งสอง ซึ� งอยู่ ริมราชอุทยาน
(ทั� งๆที� คนเคลเดี ยอ ยู่ รอบ
เมือง) และกษัตริย์ก็เสด็จตาม
ทางไปที�ราบ
5แต่กองทัพของคนเคลเดียได้
ไล่ตามกษัตริย์ และมาทันพระ
องค์ในที� ราบเมืองเยรีโค และ
กองทัพทั� งสิ� นของพระองค์ก็
กระจัดกระจายไปจากพระองค์
6แล้วเขาจึงจับกษัตริย์นาํขึ� นมา
ยังกษัตริย์แห่งบาบิโลนที� ริบ-
ลาห์ และพวกเขาได้พิพากษา
พระองค์
7 เขาได้ประหารชีวิตบรรดาโอ-
รสของเศเดคียาห์ต่อพระพักตร์
ของพระองค์ แล้วทาํพระเนตร
เศเดคียาห์ให้บอดไป ได้ผูกมัด
พระองค์ ไว้ ด้ วยโซ่ ตรวนทอง
สัมฤทธิZ  และพาพระองค์ไปยัง
บาบิโลน
8เมื�อวันที� เจ็ดเดือนที�ห้าซึ� งเป็น
ปีที� สิบเก้ าของรัชกาลกษัตริ ย์
เนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์แห่งบา-
บิโลน เนบูซาระดานผู้บัญชาการ
ทหารรักษาพระองค์ ข้าราชการ
คนหนึ� งของกษัตริย์แห่งบาบิ-
โลน ได้มายังเยรูซาเลม็
9ท่านได้เผาพระนิ เวศของพระ
เยโฮวาห์เสีย และเผาพระราชวัง

F พงศ์กษัตริย์ FM, FK

(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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และเผาบ้านเรือนทั� งหมดของ
เยรูซาเลม็ ท่านเผาบ้านใหญ่ทุก
หลังลงหมด
10 และทหารคนเคลเดี ยทั� ง
หมดผู้อยู่กับผู้ บัญชาการทหาร
รักษาพระองค์ได้ทลายกาํแพง
รอบเยรูซาเลม็ลง
11 และประชาชนที� เหลืออยู่ซึ� ง
อยู่ในเมือง และคนหลบหนีซึ� ง
หลบหนีไปยังกษัตริย์แห่งบาบิ-
โลน พร้อมกับมวลชนที� เหลือ
อยู่นั� น เนบูซาระดานผู้ บัญชา
การทหารรักษาพระองค์ได้กวาด
ไปเป็นเชลย
12 แต่ ผู้ บัญชาการทหารรักษา
พระองค์ได้ละคนจนแห่งแผ่น
ดินไว้ให้เป็นคนทาํสวนองุ่นและ
เป็นคนทาํไร่ไถนา
13 และเสาทองสัมฤทธิZซึ� งอยู่ใน
พระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และ
เชิงกับขันสาครทองสัมฤทธิZ  ซึ�ง
อยู่ ในพระนิ เวศของพระเยโฮ-
วาห์นั� น คนเคลเดียได้ทุบเป็น
ชิ� นๆ และขนเอาทองสัมฤทธิZ ไป
ยังบาบิโลน
14 เขาขนหม้อ พลั�ว และตะไกร
ตัดไส้ตะเกียง และช้อน และ
บรรดาเครื�องใช้ทองสัมฤทธิZ ซึ� ง
ใช้ในงานปรนนิบัติเอาไปเสีย
15 ทั� งถาดรองไฟด้วย กับชาม
สิ� งใดที�ทาํด้วยทองคาํ ผู้ บัญชา
การทหารรักษาพระองค์กข็นเอา

ไปเป็นทองคาํ และสิ� งใดที�ทาํ
ด้วยเงินกข็นเอาไปเป็นเงิน
16 ส่วนเสาสองต้น ขันสาคร
หนึ� งลูก และเชิงซึ� งซาโลมอน
ทรงสร้างสาํหรับพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห์นั� น ทองสัมฤทธิZ
ของภาชนะทั� งหมดนี� ก ็เหลือที�
จะชั�งได้
17 เสาต้นหนึ� งสูงสิบแปดศอก
และบัวควํ�าทองสัมฤทธิZมีบนเสา
บัวควํ�านั�นสูงสามศอก มีตาข่าย
กับลูกทับทิมล้วนทองสัมฤทธิZ
อยู่บนบัวควํ�า โดยรอบ และเสา
ต้นที�สองกเ็หมือนกันพร้อมตา-
ข่าย
18 และผู้ บัญชาการทหารรักษา
พระองค์ก็จับเสไรอาห์ ปุโรหิต
ผู้ ใหญ่และเศฟันยาห์ปุโรหิตที�
สอง กับผู้ รักษาธรณีประตูสาม
คนไปด้วย
19 และจากเมืองนั� นท่านได้จับ
ข้าราชสาํนักซึ� งเป็นผู้บัญชาการ
กองทัพ กับที�ปรึกษาของ
กษัตริย์อีกห้าคนที� พบในเมือง
นั� น และเลขาธิการคือผู้ บัญชา
การกองทัพผู้ เกณฑ์ประชาชน
แห่งแผ่นดิน และอีกหกสิบคน
จากประชาชนแห่งแผ่นดิน ซึ� ง
พบในเมือง
20 และเนบูซาระดานผู้ บัญชา
การทหารรักษาพระองค์ได้จับ
คนเหล่านี� ไป พามาถึงกษัตริย์

F พงศ์กษัตริย์ FK

(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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แห่งบาบิโลนที�ริบลาห์
21 และกษัตริย์แห่งบาบิโลนได้
ทรงฟันเขา และประหารชีวิตเขา
ทั� งหลายเสียที� ริบลาห์ ในแผ่น
ดินฮามัท ยูดาห์จึงถูกกวาดเป็น
เชลยไปจากแผ่นดินของตน

เกดาลิยาหไ์ดร้บั
การตั! งให้

เป็นเจ้าเมือง
22 พระองค์ทรงตั� งเกดาลิยาห์
บุตรชายอาหิคัมบุตรชายชาฟาน
ให้เป็นเจ้าเมืองเหนือประชาชน
ผู้ เหลื ออ ยู่ ในแผ่ นดิ นยู ดาห์
ผู้ ซึ� งเนบู คั ดเนสซาร์ กษัตริ ย์
บาบิโลนได้ทรงเหลือไว้
23 เมื�อบรรดาผู้บังคับบัญชาพล
รบ ทั� งตัวเขาทั� งหลายและคน
ของเขาได้ยินว่า กษัตริย์แห่ง
บาบิโลนได้แต่งตั� งเกดาลิยาห์ให้
เป็นเจ้าเมือง เขากม็าหาเกดาลิ-
ยาห์ที�มิสปาห์ คืออิชมาเอลบุตร
ชายเนธานิยาห์ และโยฮานัน
บุตรชายคาเรอาห์ และเสไรอาห์
บุตรชายทันหุเมทชาวเนโทฟาห์
และยาอาซั นยาห์ บุตรชายคน
มาอาคาห์ ทั� งเขาทั� งหลาย
และคนของเขา
24 และเกดาลิยาห์กก็ระทาํสัตย์
ปฏิญาณแก่เขาและคนของเขาว่า
"อย่ากลัวที� จะเป็นผู้ รับใช้ของ
คนเคลเดียเลย จงอาศัยใน
แผ่นดินและปรนนิ บัติกษัตริย์

แห่งบาบิโลน แล้วท่านก็จะอยู่
เยน็เป็นสุข"
25 แต่อยู่มาในเดือนที� เจ็ดอิช-
มาเอลบุตรชายเนธานิยาห์บุตร
ชายเอลีชามาผู้เป็นเชื� อพระวงศ์
ได้ เข้ ามาพร้อมกับชายสิ บคน
ได้โจมตีและฆ่าเกดาลิยาห์และ
พวกยิวกับคนเคลเดียผู้ อยู่ กับ
ท่านที�มิสปาห์เสีย
26 แล้วประชาชนทั�งปวง ทั�งเลก็
และใหญ่ และผู้บังคับบัญชาพล
รบได้ลุกขึ� น และไปยังอียิปต์
เพราะเขากลัวคนเคลเดีย
27 และอยู่มา ในปีที� สามสิบ
เจ็ดแห่งการเนรเทศเยโฮยาคีน
กษัตริย์แห่งยูดาห์ ในเดือนที�
สิบสองเมื� อวันที� ยี� สิบเจ็ดของ
เดือนนั�น เอวิลเมโรดักกษัตริย์
แห่งบาบิโลน ในปีที�พระองค์
ทรงเริ� มครอบครอง ทรง
พระกรุณาโปรดให้ เยโฮยาคีน
กษัตริย์แห่งยูดาห์พ้นจากเรือน
จาํ
28 พระองค์ ตรั สด้ วยคาํ อ่ อน
หวานแก่ท่าน และให้นั� งสูงกว่า
บรรดาที� นั� งของกษัตริ ย์ที� อยู่
ในบาบิโลนกับพระองค์
29 เยโฮยาคีนจึงได้ถอดเครื� อง
แต่งกายของนักโทษออก และ
ได้ รับประทานที� โต๊ ะเสวยของ
กษัตริ ย์ เป็นปกติ ทุกวันตลอด
ชีวิต

F พงศ์กษัตริย์ FK

(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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30 ส่วนงบประมาณที�ให้นั�นกไ็ด้
รับพระราชทานจากกษัตริย์ตาม

ความต้องการรายวันอยู่ เสมอ
ตลอดเมื�อท่านมีชีวิตอยู่

F พงศ์กษัตริย์ FK
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