
หนา 701พงศกษัตริย ฉบับที่หนึ่ง
ดาวิดทรงพระชรา

1กษัตริยดาวิดมีพระชนมายุ
และทรงพระชรามากแลว แม

เขาจะหมผาใหพระองคมากก็ยัง
ไมอบอุน
2 เพราะฉะนั้ นบรรดาข าราช-
การของพระองคจึงกราบทูลวา
"ขอเสาะหาหญิงสาวพรหมจารี
มาถวายกษัตริย เจานายของขา
พระองค และขอใหเธออยู งาน
เฉพาะพระพักตรพระองค และ
ดูแลพระองค ใหเธอนอนใน
พระทรวงของพระองค เพ่ือ
กษัตริยเจานายของขาพระองค
จะไดทรงอบอุน"
3 เขาจึ งได แสวงหานางสาวที่
สวยงามตลอดดินแดนอิสราเอล
ไดพบนางสาวอาบีชากหญิงชาว
ชูเนม จึงไดนําเธอมาเฝากษัตริย
4หญิงสาวคนนั้นงามย่ิงนัก เธอ
ไดดูแลกษัตริยและอยูปรนนิบัติ
พระองค แตกษัตริยหาทรงรวม
กับเธอไม

อาโดนียาหวางแผนการ
ใหตนเองเปนกษัตริย

5ฝายอาโดนียาห โอรสของพระ
นางฮักกีทไดยกตัวเองข้ึนกลาว
วา "เราเองจะเปนกษัตริย" และ
ทานได เตรียมรถรบและพลมา
กั บพลว่ิ งนําหน าห าสิ บคนไว
เพ่ือตนเอง

6พระราชบิดาของทานก็ไมเคย
ขัดใจทานดวยถามวา "ทําไมเจา
กระทําเชนนี้ เชนนั้น" ทานเปน
ชายงามดวย ทานเกิดมาถัดอับ-
ซาโลม
7ทานไดปรึกษากับโยอาบบุตร
ชายนางเศรุยาหและกับอาบียา-
ธารปุโรหิต เขาทั้งสองก็ติดตาม
และชวยเหลืออาโดนียาห
8แตศาโดกปุโรหิต และเบไน-
ยาหบุตรชายเยโฮยาดา และนา-
ธันผูพยากรณกับชิเมอีและเรอี
และพวกทแกลวทหารของดาวิด
มิไดอยูฝายอาโดนียาห
9อาโดนียาหไดถวายแกะ วัว
และสัตวอวนพีเปนเครื่ องบูชา
ณ ศิลาแหงโศเฮเลทซึ่งอยูขางๆ
เอนโรเกล และทานไดเชิญพ่ี
นองทั้งสิ้นของทาน คือราชโอรส
ของกษัตริย และประชาชนทั้ ง
สิ้ นแหงยูดาหที่ เปนขาราชการ
ของกษัตริย
10 แต ท านมิ ได เชิ ญนาธั นผู
พยากรณ หรือเบไนยาห หรือ
พวกทแกลวทหาร หรือซาโล-
มอนอนุชาของทาน
นาธันกับพระนางบัทเชบา

วางแผนการ
11 แลวนาธันก็ทูลพระนางบัท-
เชบาพระชนนีของซาโลมอนวา
"พระองคไมทรงได ยินหรือว า

(1) 1 พศด 23:1 (3) ยชว 19:18; 1 ซมอ 28:4; 1 พกษ 2:17 (5) 2 ซมอ 3:4; 15:1
(6) 2 ซมอ 3:3-4; 1 พศด 3:2 (7) 2 ซมอ 20:25 (8) 2 ซมอ 8:18; 21:1; 23:8
(9) ยชว 15:7; 18:16; 2 ซมอ 17:17 (10) 2 ซมอ 12:24 (11) 2 ซมอ 3:4
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หนา 702
อาโดนียาห โอรสของพระนาง
ฮักกีทไดทรงราชยแลว และดา-
วิดเจานายของขาพระองคก็มิได
ทรงทราบเรื่อง
12 เพราะฉะนั้นบัดนี้ ขอขาพระ
องคถวายคําปรึกษา เพ่ือพระ
องคจะไดทรงชวยชีวิตของพระ
องคและชีวิตของซาโลมอนโอรส
ของพระองคไว
13 ขอเสด็จเขาเฝากษัตริยดา-
วิดและกราบทูลพระองควา  `โอ
กษัตริ ย เจ านายของหม อมฉัน
พระองคไดทรงปฏิญาณกับสาว
ใชของพระองค ไวมิ ใชหรือว า
"ซาโลมอนบุตรของเจาจะครอง
สมบัติตอจากเราแนนอน และ
จะนั่ งบนบัลลังกของเรา" มิใช
หรือ ไฉนอาโดนียาหจึงทรง
ครองเลาเพคะ'
14 ดูเถิด ขณะที่พระองคกราบ
ทูลกษัตริยอยู ขาพระองคจะ
ตามเขาไปเฝา และสนับสนุน
พระเสาวนียของพระองค"
15 แลวพระนางบัทเชบาก็ เข า
ไปเฝ ากษัตริ ย ที่ ห องบรรทม
กษัตริยทรงพระชรามาก และ
อาบี ชากชาวชู เนมก็ กําลั งอยู
ปรนนิบัติกษัตริย
16 เมื่ อพระนางบัทเชบากราบ
ถวายบังคมกษัตริยแลว กษัตริย
ก็ตรัสถามวา "เจาประสงคสิ่ ง
ใด"

17 พระนางทูลพระองควา "ขา
แตเจานายของขาพระองค พระ
องคไดทรงปฏิญาณในพระนาม
ของพระเยโฮวาหพระเจ าของ
พระองคตอสาวใชของพระองค
วา `ซาโลมอนบุตรของเจาจะ
ครองสมบัติตอจากเราแนนอน
และเขาจะนั่งบนบัลลังกของเรา'
18 ดูเถิด บัดนี้อาโดนียาหทรง
ราชยแลว แมวาพระองคคือ
กษัตริยเจานายของหมอมฉันก็
หาทรงทราบไม
19 เธอไดถวายวัว สัตวอวนพี
และแกะเปนอันมาก และไดเชิญ
บรรดาโอรสของกษัตริย กับอา-
บียาธารปุโรหิต กับโยอาบผู
บัญชาการกองทัพ แตซาโลมอน
ผู รับใชของพระองค เธอหาได
เชิญไม
20 โอ ขาแตกษัตริยเจานายของ
หมอมฉัน อิสราเอลทั้งสิ้นก็เพง
ดูพระองค เพ่ือพระองคจะตรัส
แกเขาวา จะทรงใหผู ใดนั่ งบน
บัลลังกของกษัตริยเจานายของ
หมอมฉันแทนพระองค
21 มิฉะนั้นจะเปนดังนี้ คือเมื่อ
กษัตริ ย เจ านายของหม อมฉัน
ลวงลับไปอยูกับบรรพบุรุษของ
พระองคแลว หมอมฉันและซา-
โลมอนบุตรของหมอมฉันก็จะ
ตกเปนฝายผิด"
22 ดูเถิด ขณะเมื่อพระนางกํา-

1 พงศกษัตริย 1

(13) 1 พกษ 1:30; 1 พศด 22:9-13
(17) 1 พกษ 1:13, 30 (19) 1 พกษ 1:7-9, 25
(21) พบญ 31:16; 2 ซมอ 7:12; 1 พกษ 2:10
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หนา 703
ลังกราบทูลกษัตริยอยู นาธันผู
พยากรณก็เขามา
23 เขาทั้ งหลายจึ งกราบทู ล
กษัตริยวา "ดูเถิด นาธันผูพยา-
กรณ" เมื่อนาธันเขามาตอพระ
พักตรกษัตริย เขาก็ซบหนาลง
ถึงพ้ืนถวายคํานับกษัตริย
24 และนาธันกราบทูลวา "โอ
ขาแตกษัตริยเจานายของขาพระ
องค พระองครับสั่ งไวหรือวา
`อาโดนียาหจะครองตอจากเรา
และจะนั่งบนบัลลังกของเรา'
25 เพราะวันนี้ เธอไดลงไปถวาย
วัว สัตวอวนพีและแกะเปนอัน
มาก และไดเชื้อเชิญบรรดาโอ-
รสของกษัตริย ทั้ งผู บัญชาการ
กองทัพ และอาบียาธารปุโรหิต
และดูเถิด เขาทั้งหลายกําลังกิน
ดื่มตอหนาเธอและกลาววา `ขอ
กษั ตริ ย อาโดนี ยาห ทรงพระ
เจริญ'
26 แตส วนข าพระองค ผู รับใช
ของพระองค และศาโดกปุโรหิต
กับเบไนยาหบุตรชายเยโฮยาดา
และซาโลมอนผู รับใชของพระ
องคเธอหาไดเชิญไม
27 เหตุ การณทั้ งนี้ บั งเกิ ดข้ึ น
โดยกษัตริย เจานายของขาพระ
องคหรือ และพระองคมิไดตรัส
บอกแก ผู รับใชของพระองควา
จะทรงใหผูใดนั่งบนบัลลังกของ
กษัตริยเจานายของขาพระองค

ตอจากพระองค"
28 แลวกษัตริยดาวิดตรัสตอบ
วา "จงเรียกบัทเชบาใหมาหา
เรา" พระนางก็เสด็จเขามาเฝา
ตอพระพักตรกษัตริย และประ-
ทับยืนอยูตอพระพักตรกษัตริย
29 แลวกษัตริยทรงปฏิญาณวา
"พระเยโฮวาหทรงพระชนมอยู
แนฉันใด คือพระองคผูทรงไถ
ชี วิ ตของเราจากบรรดาความ
ทุกขยาก
30 เราไดปฏิญาณตอเจาในพระ
นามพระเยโฮวาหพระเจ าแห ง
อิสราเอลวา `ซาโลมอนบุตรของ
เจาจะครองสมบัติตอจากเราแน
นอน และเธอจะนั่ งบนบัลลังก
ของเราแทนเรา' เราก็จะกระทํา
อยางนั้นวันนี้แหละ"
31 แล วพระนางบั ทเชบาก็ ซบ
พระพักตรลงถึงดินถวายบังคม
กษัตริย และกราบทูลวา "ขอ
กษัตริยดาวิดเจานายของหมอม
ฉันจงทรงพระเจริญเปนนิตย"
32 กษัตริยดาวิดรับสั่ งวา "จง
เรียกศาโดกปุโรหิต และนาธัน
ผูพยากรณ กับเบไนยาหบุตร
ชายเยโฮยาดามาหาเรา" เขาทั้ง
หลายจึงเขามาเฝากษัตริย
33 และกษัตริ ยตรัสสั่ งเขาทั้ ง
หลายวา "จงพาขาราชการของ
เจานายของเจาไปจัดใหซาโล-
มอนโอรสของเราขึ้นข่ีลอของเรา

1 พงศกษัตริย 1

(25) 1 ซมอ 10:24; 1 พกษ 1:9, 19 (29) 2 ซมอ 4:9
(30) 1 พกษ 1:13, 17 (31) นหม 2:3; ดนล 2:4; 3:9
(33) 2 ซมอ 20:6; 2 พศด 32:30; 33:14; อสธ 6:8
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หนา 704
และนําเขาลงไปที่กีโฮน
34 และใหศาโดกปุโรหิต และ
นาธันผู พยากรณเจิมตั้ งเขาไว
เปนกษัตริยเหนืออิสราเอลที่นั่น
แลวทานทั้งหลายจงเปาแตรและ
ประกาศวา `ขอกษัตริยซาโล-
มอนทรงพระเจริญ'
35 แลวทานทั้ งหลายจงติดตาม
เขาข้ึนมา และเขาจะมานั่ งบน
บัลลังกของเรา เพราะวาเขาจะ
ไดเปนกษัตริยแทนเรา เราได
กําหนดตั้ งเขาไวใหเปนผู ครอบ
ครองเหนืออิสราเอลและเหนือ
ยูดาห"
36 และเบไนยาหบุตรชายเยโฮ-
ยาดาไดกราบทูลตอบกษัตริยวา
"เอเมน ขอพระเยโฮวาหพระเจา
แหงกษัตริยเจานายของขาพระ
องคตรัสดังนั้นเทอญ
37 พระเยโฮวาหไดทรงสถิตกับ
กษัตริยเจานายของขาพระองค
มาแลวฉันใด ก็ขอทรงสถิตกับ
ซาโลมอนฉันนั้น และขอทรง
กระทําใหพระที่นั่ งของพระองค
ใหญย่ิงกวาพระที่นั่งของกษัตริย
ดาวิดเจานายของขาพระองค"
38 ดังนั้นศาโดกปุโรหิต นาธัน
ผูพยากรณ และเบไนยาหบุตร
ชายเยโฮยาดา และคนเคเรธีกับ
คนเปเลทไดลงไปจัดใหซาโล-
มอนประทับบนลอพระที่นั่งของ
กษัตริยดาวิดและไดนําทานมา

ถึงกีโฮน
การเจิมตั้งซาโลมอนไวท่ีกีโฮน
39 แลวศาโดกปุโรหิตไดนําเขา
สัตวที่บรรจุน้ํามันมาจากพลับ-
พลา และเจิมตั้ งซาโลมอนไว
และเขาทั้งหลายก็เปาแตร และ
ประชาชนทั้ งปวงกลาววา "ขอ
กษั ตริ ย ซ า โลมอนทรงพระ
เจริญ"
40 และประชาชนทั้ งปวงก็ตาม
เสด็จไปเปาปและเปรมปรีดิ์ดวย
ความชื่นบานย่ิงนัก แผนดินก็
แยกดวยเสียงของเขาทั้งหลาย

แผนการของอาโดนียาห
พายแพ

41 อาโดนียาหและบรรดาแขกที่
อยูกับทานเมื่อรับประทานเสร็จ
แลวก็ไดยินเสียงนั้น และเมื่ อ
โยอาบได ยินเสียงแตรก็พูดว า
"เสี ยงอึ กทึกครึ กโครมนี้ ที่ ใน
กรุงหมายความวากระไร"
42 ขณะที่เขากําลังพูดอยู ดูเถิด
โยนาธานบุตรชายอาบียาธารปุ-
โรหิตก็มาถึง และอาโดนียาหก็
กลาววา "เขามาเถิด เพราะเจา
เปนคนมีกําลังมากจึงนําขาวดี
มา"
43 โยนาธานกราบเรียนอาโดนี-
ยาหวา "หามิได เพราะกษัตริย
ดาวิดเจานายของเราทั้ งปวงได
ทรงกระทําให ซาโลมอนเป น
กษัตริย

1 พงศกษัตริย 1

(34) 1 ซมอ 10:1; 16:3, 12; 2 ซมอ 2:4; 5:3; 15:10; 1 พกษ 19:16 (36) ยรม 28:6
(37) ยชว 1:5, 17; 1 ซมอ 20:13; 1 พกษ 1:47 (38) 2 ซมอ 8:18; 20:7; 23:20-23
(39) อพย 30:23, 25, 32; 1 ซมอ 10:24; 1 พศด 29:22 (42) 2 ซมอ 17:17, 20
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หนา 705
44 และกษัตริยไดรับสั่ งใหศา-
โดกปุโรหิต นาธันผูพยากรณ
และเบไนยาหบุตรชายเยโฮยาดา
กับคนเคเรธีและคนเปเลทตาม
ซาโลมอนไป และเขาทั้งหลายก็
ได จัดใหซาโลมอนประทับบน
ลอพระที่นั่งของกษัตริย
45 และศาโดกปุโรหิต กับนาธัน
ผู พยากรณได เจิมตั้ งทานไวให
เปนกษัตริย ณ กีโฮน และเขา
ทั้ งหลายก็ ข้ึ นมาจากที่ นั่ นดวย
ความเปรมปรีดิ์ เพราะฉะนั้นใน
กรุงจึงอึกทึกครึกโครม นี่ เปน
เสียงที่ทานทั้งหลายไดยิน
46 ซาโลมอนไดทรงประทับบน
พระราชบัลลังกดวย
47 ย่ิงกวานั้นอีกบรรดาขาราช-
การของกษัตริ ย ก็ เข าไปถวาย
พระพรแดกษัตริยดาวิดเจานาย
ของเราวา `ขอพระเจาทรงกระ-
ทําให พระนามของซาโลมอน
บันลื อไปย่ิ งกว าพระนามของ
พระองค และขอทรงกระทําให
บัลลั งก ของซาโลมอนใหญ ย่ิ ง
กวาบัลลังกของพระองค' แลว
กษัตริยก็ทรงโนมพระกายลงบน
แทนที่บรรทม
48 และกษัตริ ย ก็ ตรั สด วยว า
`สาธุการแดพระเยโฮวาหพระ
เจาของอิสราเอล ผูไดทรงประ-
ทานให มี คนหนึ่ งนั่ งบนบั ล-
ลังกของเราในวันนี้ ดวยตาของ

เราเองไดเห็นแลว'"
49 แลวบรรดาแขกทั้ งปวงของ
อาโดนียาหก็กลัว และลุกข้ึน
ตางคนตางไปตามทางของตน
50 ฝายอาโดนียาหก็กลัวซาโล-
มอน จึงลุกข้ึนไปจับเชิงงอนของ
แทนบูชา
51 มีคนไปกราบทูลซาโลมอนวา
"ดูเถิด อาโดนียาหกลัวกษัตริย
ซาโลมอน เพราะดูเถิด เธอจับ
เชิงงอนที่ แทนบูชาอยู กลาววา
`ขอกษัตริ ย ซาโลมอนไดปฏิ-
ญาณแกขาพเจาในวันนี้วา พระ
องคจะไมประหารผู รับใชของ
พระองคเสียดวยดาบ'"
52 และซาโลมอนตรัสวา "ถาแม
เขาสําแดงตัวไดวาเปนคนที่ สม
ควร ผมสักเสนเดียวของเขาจะ
ไมตกลงยังพ้ืนดิน แตถาพบ
ความชั่วอยูในตัวเขา เขาจะตอง
ถึงแกความตาย"
53 กษัตริยซาโลมอนตรัสสั่ งให
คนไปนําทานลงมาจากแทนบูชา
และทานก็มากราบลงตอกษัตริย
ซาโลมอน และซาโลมอนตรัสแก
ทานวา "จงกลับไปวังของทาน
เถิด"

ดาวิดส่ังสอนซาโลมอน

2เมื่ อเวลาที่ ดาวิดจะสิ้นพระ
ชนมใกลเขามา พระองค

ทรงกําชั บซาโลมอนราชโอรส
ของพระองควา

1 พงศกษัตริย 1, 2

(46) 1 พกษ 2:12; 1 พศด 29:23 (47) ปฐก 47:31; 1 พกษ 1:37
(48) 2 ซมอ 7:12; 1 พกษ 3:6; สดด 132:11-12 (50) อพย 27:2; 1 พกษ 2:28
(52) 1 ซมอ 14:45; 2 ซมอ 14:11; กจ 27:34 (1) ปฐก 47:29; พบญ 31:14
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หนา 706
2 "เรากําลั งจะเป นไปตามทาง
ของโลกแลว จงเขมแข็งและสํา-
แดงตัวของเจาใหเปนลูกผูชาย
3และจงรักษาพระบัญชากําชับ
ของพระเยโฮวาหพระเจ าของ
เจา คือดําเนินในบรรดาพระ
มรรคาของพระองค และรักษา
กฎเกณฑของพระองค พระ
บัญญัติของพระองค คําตัดสิน
ของพระองค และพระโอวาท
ของพระองค ดังที่ไดจารึกไวใน
พระราชบัญญัติของโมเสส เพ่ือ
เจาจะไดจําเริญในบรรดาการซึ่ง
เจาไดกระทํา และในที่ใดๆที่เจา
ไป
4 เพ่ื อพระเยโฮวาหจะไดรักษา
พระวจนะของพระองค ซึ่งพระ
องคตรัสเกี่ยวกับเราวา `ถาลูก
หลานทั้งหลายของเจาระมัดระ-
วังในวิถีทางทั้งหลายของเขา ที่
จะดําเนินตอหนาเราดวยความ
จริ งอย างสุ ดจิ ตสุ ดใจของเขา
(พระองคตรัสวา) ราชวงศจะไม
ขาดชายที่ จะนั่ งบนบัลลังกของ
อิสราเอล'
5 ย่ิงกวานั้นอีก เจาก็รูอยูแลววา
โยอาบบุตรนางเศรุยาหไดกระ-
ทําอะไรแกเรา คือวาเขาไดกระ-
ทําประการใดแกผู บัญชาการทั้ ง
สองแห งกองทัพของอิสราเอล
คือกระทําแกอับเนอรบุตรเนอร
และแก อามาสาบุตรเยเธอรที่

โยอาบไดฆาเสีย ทําใหโลหิตที่
ตกในยามสงครามไหลในยาม
สันติ และวางโลหิตที่ตกในยาม
สงครามลงบนรัดประคดที่ เอว
ของเขา และลงบนรองเทาของ
เขา
6 เพราะฉะนั้ นเจาจงกระทําให
เหมาะสมตามป ญญาของเจ า
อยาปลอยใหศีรษะหงอกของเขา
ลงไปสูแดนคนตายอยางสันติ
7แตจงปฏิ บัติด วยความเมต-
ตาต อบุ ตรชายทั้ งหลายของ
บารซิลลัยคนกิเลอาด จงยอมให
เขาอยูในหมูคนที่รับประทานอยู
ที่ โตะของเจา เพราะวาเมื่ อเรา
หนีจากอับซาโลมพ่ีชายของเจา
นั้น เขาทั้งหลายไดมาพบกับเรา
ดวยความเมตตาดังนั้นแหละ
8และดูเถิด มีชิเมอีบุตรเก-รา
คนเบนยามินจากบานบาฮูริมอยู
กับเจาดวย เขาเปนผูดาเราอยาง
นาสลดใจในวันที่ เราเดินไปยัง
มาหะนาอิม แตเขามาตอนรับ
เราที่แมน้ําจอรแดน และเราจึง
ได ปฏิญาณต อเขาในพระนาม
พระเยโฮวาหวา `เราจะไมประ-
หารชีวิตเจาดวยดาบ'
9 เพราะฉะนั้ นบัดนี้ เจาอยาถือ
วาเขาไมมีความผิด เพราะเจา
เปนคนมีปญญา เจาจะทราบวา
ควรจะกระทําประการใดแกเขา
และเจาจงนําศีรษะหงอกของเขา

1 พงศกษัตริย 2

(2) พบญ 17:19-20; ยชว 23:14; 1 พศด 22:13 (3) พบญ 29:9; ยชว 1:7
(4) 2 ซมอ 7:12-13, 25; 1 พกษ 8:15 (5) 2 ซมอ 3:27, 39 (6) 1 พกษ 2:9
(7) 2 ซมอ 9:7, 10; 17:17-19 (8) 2 ซมอ 16:5-13; 19:18 (9) ปฐก 42:38; 44:31
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หนา 707
ลงไปสู แดนคนตายพร อมกั บ
โลหิต"

ดาวิดส้ินพระชนม
ซาโลมอนขึ้นครองราชย
(1 พศด 29:23-30)

10 แลวดาวิดก็บรรทมหลับไป
อยู กับบรรพบุ รุษของพระองค
และเขาก็ ฝ งพระศพไว ในนคร
ดาวิด
11 และเวลาที่ ดาวิดทรงครอบ
ครองอยู เหนืออิสราเอลนั้นเปน
สี่สิบป พระองคทรงครอบครอง
ในเฮโบรนเจ็ดป และพระองค
ทรงครอบครองในกรุงเยรูซา-
เล็มสามสิบสามป
12 ดั งนั้ นแหละซาโลมอนจึ ง
ประทับบนพระที่ นั่ งของดาวิด
ราชบิดาของพระองค และราช
อาณาจักรของพระองคก็ดํารง
มั่นคงอยู
อาโดนียาหถูกประหารชีวิต

13 แลวอาโดนียาห โอรสของ
พระนางฮักกี ทได เข าเฝ าพระ
นางบัทเชบาพระชนนีของซาโล-
มอน พระนางมีพระเสาวนียวา
"เจามาอยางสันติหรือ" ทานทูล
วา "อยางสันติขอรับกระหมอม"
14 แลวทานทูลวา "เกลากระ-
หมอมมีเร่ืองที่ จะทูลพระองค"
พระนางมีพระเสาวนียวา "จง
พูดไปเถิด"
15 ทานจึงทูลวา "พระองคทรง

ทราบแลววา ราชอาณาจักรนั้น
เปนของกระหมอม และวาบรร-
ดาชนอิสราเอลทั้ งสิ้นก็หมายใจ
วา กระหมอมจะไดครอบครอง
อยางไรก็ดี ราชอาณาจักรก็กลับ
กลายมาเปนของพระอนุชาของ
กระหมอม ดวยราชอาณาจักร
เปนของเธอจากพระเยโฮวาห
16 บัดนี้ กระหมอมทูลขอแต
ประการเดียว ขอพระองคอยา
ไดปฏิเสธเลย" พระนางมีพระ
เสาวนียตอเธอวา "จงพูดไป
เถิด"
17 และทานทูลวา "ขอพระองค
ทูลกษัตริยซาโลมอน (ทานคง
ไมปฏิเสธพระองค) คือทูลขอ
อาบีชากชาวชู เนมให เปนชายา
ของกระหมอม"
18 พระนางบัทเชบามีพระเสา-
วนียวา "ดีแลว เราจะทูลกษัตริย
แทนเจา"
19 พระนางบัทเชบาจึงเขาเฝา
กษัตริยซาโลมอน เพ่ือทูลพระ
องคใหอาโดนียาห และกษัตริย
ทรงลุกข้ึนตอนรับพระนาง และ
ทรงคํานับพระนาง แลวก็เสด็จ
ประทั บบนพระที่ นั่ งของพระ
องค รับสั่ งใหนําพระเกาอี้ มา
ถวายพระชนนี พระนางก็เสด็จ
ประทับที่เบ้ืองขวาของพระองค
20 แลวพระนางทูลวา "แมจะขอ
จากเธอสักประการหนึ่ง ขออยา

1 พงศกษัตริย 2

(10) 2 ซมอ 5:7; 1 พกษ 1:21; 3:1; กจ 2:29 (11) 2 ซมอ 5:4-5; 1 พศด 3:4; 29:26
(12) 1 พกษ 1:46; 2:46; 1 พศด 29:23; 2 พศด 1:1 (13) 1 ซมอ 16:4-5
(15) 1 พกษ 1:11, 18; 1 พศด 22:9-10 (17) 1 พกษ 1:3-4 (19) อพย 20:12
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หนา 708
ปฏิเสธแมเลย" และกษัตริยทูล
พระนางวา "ขอมาเถิด ผมจะไม
ปฏิเสธเสด็จแม"
21พระนางทูลวา "ขอยกอาบี-
ชากชาวชูเนมใหกับอาโดนียาห
เชษฐาของเธอใหเปนชายาเถิด"
22 กษัตริยซาโลมอนตรัสตอบ
พระชนนีของพระองควา "ไฉน
เสด็จแมจึงขออาบีชากชาวชูเนม
ใหแกอาโดนียาหเลา นาจะ
ขอราชอาณาจักรใหเขาเสียดวย
เพราะเขาเปนพระเชษฐาของผม
และฝายเขามีอาบียาธารปุโรหิต
และโยอาบบุตรนางเศรุยาห"
23 แล วกษัตริ ยซาโลมอนทรง
ปฏิญาณในพระนามของพระเย-
โฮวาหวา "ถาถอยคํานี้ ไมเปน
เหตุใหอาโดนียาหเสียชีวิตของ
เขาแลว ก็ขอพระเจาทรงลงโทษ
ผมและใหหนักย่ิงกวา
24 เพราะฉะนั้นบัดนี้พระเยโฮ-
วาหทรงพระชนมอยู แน ฉันใด
พระองค ผู ทรงสถาปนาผมไว
และตั้งผมไวบนบัลลังกของดา-
วิดราชบิดาของผม และทรงตั้ ง
ไวเปนราชวงศ ดังที่พระองค
ทรงสัญญาไว อาโดนียาหจะตอง
ตายในวันนี้ฉันนั้น"
25 ดังนั้ นกษัตริยซาโลมอนจึง
รับสั่ งใช เบไนยาหบุตรชายเย-
โฮยาดา เขาก็ไปประหารชีวิต
อาโดนียาหเสีย และทานก็ตาย

 อาบียาธารถูกไลออก
จากหนาท่ีปุโรหิต

26 สวนอาบียาธาร ปุ โรหิตนั้ น
กษัตริยรับสั่งวา "จงไปอยูที่อา-
นาโธท ไปสูไรนาของเจา เพราะ
เจาสมควรที่จะตาย แตในเวลา
นี้ เราจะไม ประหารชี วิ ตเจ า
เพราะว าเจ าหามหีบขององค
พระผูเปนเจาพระเจาไปขางหนา
ดาวิดราชบิดาของเราและเพราะ
เจ าได เข าส วนในบรรดาความ
ทุกขใจของราชบิดาเรา"
27 ซาโลมอนจึงทรงขับไลอาบี-
ยาธารเสียจากหนาที่ ปุโรหิตของ
พระเยโฮวาห กระทําใหสําเร็จ
ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห
ซึ่ งพระองค ตรั สเกี่ ยวกั บวงศ
วานของเอลีที่เมืองชีโลห

โยอาบถูกประหารชีวิต
เพราะทานฆาอับเนอร

28 เมื่อขาวนี้ทราบไปถึงโยอาบ
เพราะแมว าโยอาบมิ ไดสนับ-
สนุนอับซาโลม ทานไดสนับ-
สนุนอาโดนียาห โยอาบก็หนีไป
ที่ พลั บพลาของพระเยโฮวาห
และจับเชิงงอนแทนบูชาไว
29 เมื่อมีคนไปกราบทูลกษัตริย
ซาโลมอนวา "โยอาบไดหนีไปที่
พลับพลาของพระเยโฮวาห และ
ดูเถิด เขาอยูขางแทนบูชานั้น"
ซาโลมอนรับสั่ งเบไนยาห บุตร
ชายเยโฮยาดาตรัสวา "จงไป

1 พงศกษัตริย 2

(22) 1 พกษ 1:6-7; 2:15; 1 พศด 3:2, 5 (23) นรธ 1:17 (24) 2 ซมอ 7:11, 13
(25) 2 ซมอ 8:18; 1 พกษ 4:4 (26) ยชว 21:18; 1 ซมอ 22:23; 23:6; 2 ซมอ 15:14
(27) 1 ซมอ 2:31-35 (28) 1 พกษ 1:7, 50 (29) 1 พกษ 2:5-6
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หนา 709
ประหารชีวิตเขาเสีย"
30 เบไนยาหก็มายังพลับพลา
ของพระเยโฮวาหพูดกับทานวา
"กษัตริยมี รับสั่ งวา จงออกมา
เถิด" ทานตอบวา "ไมออกไป
ขาจะตายที่นี่" แลวเบไนยาหก็
นําความไปกราบทูลกษัตริยอีก
วา "โยอาบพูดอยางนี้ และเขา
ตอบขาพระองคอยางนี้"
31 กษัตริยตรัสตอบเขาวา "จง
กระทําตามที่ เขาบอก จงประ-
หารเขาเสียและฝงเขาไว ทั้งนี้จะ
ได เอาโลหิตไรความผิดซึ่ งโย-
อาบไดกระทําใหไหลนั้นไปเสีย
จากเรา และจากวงศวานบิดา
ของเรา
32พระเยโฮวาหทรงทําใหโลหิต
ของเขากลับมาตกบนศีรษะของ
เขาเอง เพราะวาเขาไดโจมตีและ
ฆาชายสองคนที่ชอบธรรมและดี
กวาตัวเขาดวยดาบ โดยที่ดาวิด
ราชบิดาของเราหาทรงทราบไม
คืออับเนอร บุตรเนอร ผู บัญชา
การกองทัพของอิสราเอล และ
อามาสาบุตรเยเธอรผูบัญชาการ
กองทัพของยูดาห
33 ดังนั้ นตองใหโลหิตของเขา
ทั้ งสองตกบนศีรษะของโยอาบ
และบนศี รษะเชื้ อสายของเขา
เปนนิตย แตสวนดาวิดและเชื้อ
สายของพระองค และราชวงศ
ของพระองค และราชบัลลังก

ของพระองคจะมีสันติภาพจาก
พระเยโฮวาหอยูเปนนิตย"
34 แลวเบไนยาหบุตรชายเยโฮ-
ยาดาก็ ข้ึ นไปประหารชี วิ ตเขา
เสีย และฝงเขาไวในบานของเขา
เองซึ่งอยูในถิ่นทุรกันดาร
เบไนยาหรับตําแหนงเปน

แมทัพ ศาโดกรับตําแหนงเปน
มหาปุโรหิต

35 กษัตริยไดทรงแตงตั้งเบไน-
ยาห บุตรชายเยโฮยาดาเหนื อ
กองทัพแทนโยอาบ และกษัตริย
ก็ทรงแตงตั้ งศาโดกผู เปนปุโร-
หิตไวในตําแหนงของอาบียาธาร

ชิเมอีถูกประหารชีวิต
36 แล วกษัตริ ย ทรงใช คนไป
เรียกชิเมอีใหเขามาเฝา และ
ตรัสกับเขาวา "ทานจงสรางบาน
อยู ในกรุงเยรูซาเล็มและอาศัย
อยูที่ นั่ น อยาออกจากที่นั่นไป
ที่ไหนเลย
37 เพราะในวันที่ ท านออกไป
และขามลําธารขิดโรนนั้น ทาน
จงรู เปนแนเถิดวา ทานจะตอง
ตายแน แลวโลหิตของเจาจะ
ตองตกบนศีรษะของเจาเอง"
38 และชิ เมอี ทู ลกษั ตริ ย ว า
"ที่พระองคตรัสนั้นก็ดีแลว ผู
รับใชของพระองคจะกระทําตาม
ที่กษัตริยเจานายของขาพระองค
ตรัสนั้น" ชิเมอีจึงไดอาศัยอยูใน
กรุงเยรูซาเล็มเปนเวลานาน

1 พงศกษัตริย 2

(30) อพย 21:14 (31) อพย 21:14; กดว 35:33; พบญ 19:13; 21:8-9
(32) ปฐก 9:6; วนฉ 9:24, 57 (33) 2 ซมอ 3:29; สภษ 25:5 (35) กดว 25:11-13
(36) 2 ซมอ 16:5-13; 1 พกษ 2:8 (37) ลนต 20:9; ยชว 2:19; 2 ซมอ 1:16; 15:23
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หนา 710
39 ตอมาเมื่ อลวงไปสามปแลว
ทาสสองคนของชิ เมอี ได หลบ
หนีไปยังอาคีชโอรสของมาอา-
คาหกษัตริยเมืองกัท และเมื่ อ
เขามาบอกชิเมอีวา "ดูเถิด ทาส
ของทานอยูในเมืองกัท"
40 ชิเมอีก็ลุกข้ึนผูกอานข่ีลาไป
เฝาอาคีชที่ เมืองกัทเพ่ือเสาะหา
ทาสของตน ชิเมอีไดไปนําทาส
ของตนมาจากเมืองกัท
41 และเมื่ อมี ผู กราบทูลซาโล-
มอนวาชิเมอีไดไปจากกรุงเยรู-
ซาเล็มถึงเมืองกัท และกลับมา
แลว
42 กษัตริยก็ทรงใชใหเรียกชิ-
เมอี มาเฝ าและตรั สกั บเขาว า
"เราได ใหท านปฏิญาณในพระ
นามของพระเยโฮวาหมิใชหรือ
และได ตั กเตื อนท านแล วว า
`ทานจงรูเปนแนวา ในวันที่ทาน
ออกไป ไมวาไปที่ใดๆ ทานจะ
ตองตายแน' และทานก็ไดตอบ
เราวา `คําตรัสที่ ขาพระองคได
ยินนั้นก็ดีแลว'
43 ทําไมทานจึงไมรักษาคําปฏิ-
ญาณไวตอพระเยโฮวาห และ
รักษาคําบัญชาซึ่ งเราไดกําชับ
ทานนั้น"
44 กษั ตริ ย ตรั สกั บชิ เมอี ว า
"ทานเองรู เร่ื องเหตุรายทั้ งสิ้ น
ซึ่ งอยูในใจของทาน ซึ่ งทานได
กระทําตอดาวิดราชบิดาของเรา

เพราะฉะนั้นพระเยโฮวาหจะทรง
นําเหตุรายมาสนองเหนือศีรษะ
ของทานเอง
45 แตกษัตริย ซาโลมอนจะได
รับพระพร และพระที่นั่ งของ
ดาวิดจะตั้ งมั่ นคงตอพระพักตร
พระเยโฮวาหอยูเปนนิตย"
46 แลวกษัตริยทรงบัญชาเบ-
ไนยาห บุตรชายเยโฮยาดาและ
เขาก็ออกไปประหารชีวิตชิเมอี
เสีย ดังนั้ นราชอาณาจักรก็ตั้ ง
มั่นคงอยูในพระหัตถของซาโล-
มอน

ซาโลมอนทรงแตงงาน
กับราชธิดาของฟาโรห

3ซาโลมอนไดทรงกระทําให
เป นทองแผ นเดี ยวกั นกั บ

ฟาโรหกษัตริยแหงอียิปต โดย
ได ทรงรั บราชธิ ดาของฟาโรห
และทรงนําพระนางมาไวในนคร
ของดาวิด จนพระองคทรงสราง
พระราชวังของพระองค และ
ทรงสรางพระนิเวศของพระเย-
โฮวาห และกําแพงรอบกรุงเยรู-
ซาเล็มสําเร็จ
2อยางไรก็ตาม ประชาชนได
ถวายสัตวบูชา ณ ปูชนียสถาน
สูง   เพราะในเวลานั้นยังไมได
สรางพระนิเวศเพ่ือพระนามของ
พระเยโฮวาห
3ซาโลมอนทรงรักพระเยโฮวาห
ทรงดําเนิ นตามกฎเกณฑ ของ

1 พงศกษัตริย 2, 3

(39) 1 ซมอ 27:2 (44) 1 ซมอ 25:39; 2 ซมอ 16:5-13; 2 พกษ 11:1, 12, 16
(45) 2 ซมอ 7:13; สภษ 25:5 (46) 1 พกษ 2:12; 1 พศด 1:1 (1) 2 ซมอ 5:7
(2) ลนต 17:3-5; พบญ 12:2-5, 13-14; 1 พกษ 11:7 (3) พบญ 5:6; 1 พกษ 3:6, 14
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หนา 711
ดาวิดราชบิดาของพระองค เวน
แตพระองคทรงถวายสัตวบูชา
และเผาเครื่องหอม ณ ปูชนีย-
สถานสูง
กษัตริยถวายเครื่องสัตวบูชา

ท่ีเมืองกิเบโอน
(2 พศด 1:2-6)

4และกษัตริยเสด็จไปที่เมืองกิ-
เบโอนเพ่ือถวายเครื่องสัตวบูชา
ที่นั่น เพราะที่นั่นเปนมหาปูช-
นียสถานสูง ซาโลมอนทรงถวาย
เครื่องเผาบูชาพันตัวบนแทนบู-
ชานั้น
ซาโลมอนทูลขอสติปญญา

(2 พศด 1:7-13)
5พระเยโฮวาห ทรงปรากฏแก
ซาโลมอนที่ เมืองกิ เบโอนเปน
พระสุบินในกลางคืน และพระ
เจาตรัสวา "เจาอยากใหเราให
อะไรเจาก็จงขอเถิด"
6และซาโลมอนตรัสวา "พระ
องคไดทรงสําแดงความเมตตา
ย่ิงใหญแกดาวิดพระราชบิดาผู
รับใชของพระองค เพราะวา
เสด็จพอดําเนินตอพระพักตร
พระองคดวยความจริงและความ
ชอบธรรม ดวยจิตใจเที่ ยงตรง
ตอพระองค และพระองคทรง
รักษาความเมตตายิ่ งใหญนี้ ไว
เพ่ือเสด็จพอ และไดทรงประ-
ทานบุตรชายคนหนึ่ งแก เสด็จ
พ อให นั่ งบนราชบั ลลั งก ของ

ทานในวันนี้
7โอ ขาแตพระเยโฮวาหพระเจา
ของขาพระองค ถึงแมวาขา
พระองคเปนแตเด็ก บัดนี้พระ
องคทรงกระทําให ผู รับใชของ
พระองคเปนกษัตริยแทนดาวิด
เสด็จพอของขาพระองค ขา
พระองคไมทราบวาจะเขานอก
ออกในอยางไรถูก
8และผู รับใชของพระองคก็อยู
ท ามกลางประชาชนของพระ
องค ผูซึ่งพระองคทรงเลือกไว
เปนชนชาติใหญ ซึ่งจะนับหรือ
คํานวณประชาชนก็ไมได
9 เพราะฉะนั้ นขอพระองคทรง
ประทานความคิดความเขาใจแก
ผู รับใชของพระองค เพ่ือจะ
วินิจฉัยประชาชนของพระองค
เพ่ื อข าพระองคจะประจักษใน
ความผิดแผกระหวางดีและชั่ ว
เพราะวาผู ใดเลาจะสามารถวิ-
นิ จฉัยประชาชนใหญ ของพระ
องคนี้ได"
10 ที่ ซาโลมอนทูลขอเชนนี้ ก็
เปนที่พอพระทัยองคพระผู เปน
เจา
11 พระเจาจึงตรัสกับซาโลมอน
วา "เพราะเจาไดขอสิ่ งนี้และมิ
ไดขอชีวิตยืนยาว หรือความมั่ง
ค่ังหรือชีวิตของบรรดาศัตรูของ
เจาเพ่ือตัวเจาเอง แตเจาขอ
ความเขาใจเพ่ื อตัวเจาเองเพ่ื อ

1 พงศกษัตริย 3

(4) 1 พกษ 9:2; 1 พศด 16:39; 21:29 (5) กดว 12:6; 1 พกษ 9:2; 11:9; 2 พศด 1:7
(6) 2 ซมอ 7:8-17; 1 พกษ 1:48 (7) กดว 27:17; 2 ซมอ 5:2 (8) ปฐก 13:6; 15:5
(9) 2 ซมอ 14:17; 2 พศด 1:10; สดด 72:1-2; อสย 7:15; ฮบ 5:14 (11) ยก 4:3

 11_1kin.pub 
 page 11

 Friday, December 09, 2005 12:22 



หนา 712
ใหประจักษในการวินิจฉัย
12 ดูเถิด เราจะกระทําตามคํา
ของเจา ดูเถิด เราใหจิตใจอัน
ประกอบดวยปญญาและความ
เขาใจ เพ่ือวาจะไมมีใครที่ เปน
อยูกอนเจาเหมือนเจา และจะ
ไม มี ใครที่ ข้ึ นมาภายหลั งเจ า
เหมือนเจา
13 เราจะใหสิ่งที่ เจาไมไดขอแก
เจาดวย ทั้ งความมั่ งค่ั งและ
เกียรติยศ เพ่ือวาตลอดวันเวลา
ทั้ งสิ้ นของเจา จะไมมีกษัตริย
องคอื่นเปรียบเทียบกับเจาได
14 และถาเจาจะดําเนินตามทาง
ของเรา รักษากฎเกณฑของเรา
และบัญญัติของเราดังดาวิดบิดา
ของเจาไดดําเนินนั้น เราก็จะให
วันเวลาของเจายืนยาว"
15 และซาโลมอนก็ตื่ นบรรทม
และดูเถิด เปนพระสุบิน แลว
พระองคก็เสด็จมาที่กรุงเยรูซา-
เล็ม และประทับยืนอยูหนาหีบ
พันธสัญญาของพระเยโฮวาห
และถวายเครื่ องเผาบู ชาและ
เครื่ องสันติบูชา และพระราช
ทานเลี้ ยงแกบรรดาขาราชการ
ของพระองค

การพิสูจนสติปญญา
ของซาโลมอน

16 แลวหญิงแพศยาสองคนมา
เฝากษัตริย และยืนอยูตอพระ
พักตรพระองค

17หญิงคนหนึ่งทูลวา "โอ ขา
แตเจานายของขาพระองค ขา
พระองคและผู หญิงคนนี้ อาศัย
อยูในเรือนเดียวกัน และขาพระ
องคก็คลอดบุตรคนหนึ่ งขณะที่
นางนั้นอยูในเรือน
18 ตอมา เมื่อขาพระองคคลอด
บุตรไดสามวันแลว นางคนนี้ก็
คลอดบุตรดวย และขาพระองค
ทั้งสองอยูดวยกัน ไมมีผูใดอยู
กับขาพระองคทั้ งสองในเรือน
นั้น ขาพระองคทั้งสองนั้นอยูใน
เรือนนั้น
19 แลวบุตรของหญิงคนนี้ก็ตาย
เสียในกลางคืน ดวยเขานอนทับ
20พอเที่ยงคืนนางก็ลุกข้ึน และ
เอาบุตรชายของขาพระองคไป
เสียจากขางขาพระองค ขณะที่
สาวใชของพระองคหลับอยู และ
วางเขาไวในอกของเธอ และเธอ
เอาบุตรของเธอที่ตายแลวนั้นไว
ในอกของขาพระองค
21 เมื่ อข าพระองค ตื่ นข้ึ นใน
ตอนเชา เพ่ือใหบุตรของขา
พระองคกินนม ดูเถิด เขาตาย
เสียแลว   แตเมื่อขาพระองค
พินิจดูในตอนเชา ดูเถิด เด็ก
นั้ นไมใช บุตรชายที่ ข าพระองค
คลอดมา"
22 แต หญิ งอี กคนหนึ่ งพูดว า
"ไมใช เด็กที่เปน เปนบุตรชาย
ของฉัน เด็กที่ตายเปนบุตรชาย

1 พงศกษัตริย 3

(12) 1 พกษ 4:29-31; 5:12; 10:24; ปญจ 1:16; 1 ยน 5:14-15
(13) 1 พกษ 4:21, 24; 10:23; 1 พศด 29:12 (14) 1 พกษ 6:12; 15:5; สดด 19:16
(15) ปฐก 40:20; 41:7; 1 พกษ 8:65; อสธ 1:3; ดนล 5:1; มก 6:21 (16) กดว 27:2
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ของเจา" หญิงคนที่หนึ่ งพูดวา
"ไมใช  เด็กที่ตายเปนบุตรชาย
ของเจา และเด็กที่เปน เปนบุตร
ชายของฉัน" เขาทั้ งสองพูดกัน
ดังนี้ตอพระพักตรกษัตริย
23 แลวกษัตริยตรัสวา "คนหนึ่ง
พูดวา `คนนี้ เปนบุตรชายของ
ฉัน คือเด็กที่เปนอยู และบุตร
ชายของเจาตายเสียแลว' และ
อีกคนหนึ่ งพูดวา `ไมใช แต
บุ ตรชายของเจ าตายเสี ยแล ว
และบุตรชายของฉันเปนคนที่มี
ชีวิต'"
24 และกษัตริยตรัสวา "เอาดาบ
มาใหเราเลมหนึ่ ง" เขาจึงเอา
พระแสงดาบมาไวตอพระพักตร
กษัตริย
25 และกษัตริยตรัสวา "จงแบง
เด็ กที่ มี ชี วิ ตนั้ นออกเป นสอง
ทอน และใหคนหนึ่ งครึ่ งหนึ่ ง
และอีกคนหนึ่งครึ่งหนึ่ง"
26 แลวหญิงคนที่ บุตรของตน
ยั งมี ชี วิ ตอยู นั้ นทู ลกษั ตริ ย
เพราะวาจิตใจของเธออาลัยใน
บุตรชายของเธอ เธอวา "โอ ขา
แตเจานายของขาพระองค ขอ
ทรงมอบเด็กที่มีชี วิตนั้นใหเขา
ไปและถึงอยางไรก็ดีอยาทรงฆา
เสีย" แตหญิงอีกคนหนึ่ งวา
"อยาใหฉันเปนเจาของหรือของ
ฉัน ขอทรงแบงเถิดเพคะ"
27 แลวกษัตริยตรัสตอบเขาวา

"จงใหเด็กที่มีชีวิตนั้นแกคนนั้น
อยาฆาเสียเลย นางเปนมารดา
ของเด็กนั้น"
28 อิสราเอลทั้ งปวงไดยินเรื่ อง
การพิพากษา ซึ่ งกษัตริยประ-
ทานการพิพากษานั้น และเขาทั้ง
หลายก็เกรงกลัวกษัตริย เพราะ
เขาทั้ งหลายประจักษวา พระ
สติปญญาของพระเจาอยูในพระ
องคที่จะทรงวินิจฉัย
ขาราชการผูใหญแหงอิสราเอล
ในอาณาจักรของซาโอมอน

4กษั ตริ ย ซา โลมอน เป น
กษัตริยเหนืออิสราเอลทั้ ง

สิ้น
2และคนตอไปนี้ เปนขาราชการ
ผูใหญของพระองคคือ อาซาริ-
ยาหบุตรชายศาโดกเปนปุโรหิต
3 เอลี โฮเรฟและอาหิยาห บุตร
ชายชิชา เปนราชเลขา เยโฮชา-
ฟทบุตรชายอาหิลูดเปนเจากรม
สารบรรณ
4 เบไนยาห บุตรชายเยโฮยาดา
เปนผูบัญชาการกองทัพ ศาโดก
และอาบียาธารเปนปุโรหิต
5อาซาริยาหบุตรชายนาธันเปน
หัวหนาขาหลวง ศบุดบุตรชาย
นาธันเปนขาราชการผูใหญ และ
เปนพระสหายของกษัตริย
6อาหิชารเปนเจากรมวัง และ
อาโดนี รัมบุตรชายอับดาเปนผู
ควบคุมคนที่ทํางานโยธา

1 พงศกษัตริย 3, 4

(26) ปฐก 43:30; อสย 49:15; ยรม 31:20 (28) 1 พกษ 3:9, 11-12; ดนล 1:17
(3) 2 ซมอ 8:16; 20:24 (4) 1 พกษ 2:27, 35
(5) 2 ซมอ 8:18; 15:37; 16:16; 20:26; 1 พกษ 4:7; 1 พศด 27:33 (6) 1 พกษ 5:14
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หนา 714
ขาหลวงสิบสองคน

เปนผูจัดหาเสบียงอาหาร
สําหรับกษัตริยสํานัก

7ซาโลมอนทรงมี ข าหลวงสิ บ
สองคนอยู เหนื ออิ สราเอลทั้ ง
ปวง เปนผู จัดหาเสบียงอา-
หารสําหรับกษัตริยและสําหรับ
กษัตริยสํานัก ขาหลวงคนหนึ่ ง
จัดหาเสบียงอาหารสําหรับเดือน
หนึ่งในหนึ่งป
8ต อไปนี้ เป นชื่ อของเขาคื อ
เบนเฮอร ประจําแดนเทือกเขา
เอฟราอิม
9 เบนเดเคอร ประจําในมาคาส
และในชาอัลบิม เบธเชเมช และ
เอโลนเบธฮานัน
10 เบนเฮเสด ประจําในอารุบ-
โบท โสโคหและแผนดินเฮเฟอร
ทั้งสิ้นข้ึนอยูกับเขา
11 เบนอาบีนาดับ ประจําใน
บริเวณโดรทั้งหมด เขามีทาฟท
ธิดาของซาโลมอนเปนชายา
12 บาอานา บุตรชายอาหิลูด
ประจําในทาอานาค เมกิดโด
และเบธชานทั้ งหมดซึ่ งอยู ข าง
ศาเรธานเชิงเมืองยิสเรเอล และ
ตั้ งแตเบธชานถึงอาเบล-เมโฮ-
ลาห ไปจนถึ งฝากข างโน นของ
โยกเนอัม
13 เบนเกเบอร ประจําในรา-
โมทกิเลอาด เขามีเมืองทั้ ง
หลายของยาอีร บุตรชายมนัส-

เสหซึ่งอยูในกิเลอาด และเขามี
ทองถิ่นอารโกบ ซึ่งอยูในบาชาน
หัวเมืองใหญหกสิบหัวเมือง ซึ่ง
มีกําแพงเมือง และดานทอง
สัมฤทธิ์ข้ึนอยูแกเขา
14 อาหินาดับ บุตรชายอิดโด
ประจําในมาหะนาอิม
15 อาหิมาอัส ประจําในนัฟทาลี
เขาก็เหมือนกันไดบาเสมัทธิดา
ของซาโลมอนเปนชายา
16บาอานาบุตรชายหุชัย ประ-
จําในอาเชอรและเบอาโลท
17 เยโฮชาฟทบุตรชายปารูอาห
ประจําในอิสสาคาร
18 ชิเมอีบุตรชายเอลาห ประจํา
ในเบนยามิน
19 เกเบอรบุตรชายอุรี ประจํา
ในแผนดินกิเลอาด ในแผนดิน
ของสิโหนกษัตริยของคนอาโม-
ไรต และของโอกกษัตริ ย แห ง
เมืองบาชาน ทานเปนขาหลวง
คนเดียวที่ประจําในแผนดินนั้น
20 คนยูดาหและคนอิ สราเอล
นั้ นมี จํานวนมากมายดั งเม็ ด
ทรายชายทะเล เขาทั้งหลายกิน
และดื่มและมีจิตใจเบิกบาน
21 และซาโลมอนทรงปกครอง
เหนือราชอาณาจักรทั้ งสิ้ น ตั้ ง
แตแมน้ําไปจนถึงแผนดินฟลิส-
เตียและถึงพรมแดนอียิปต เขา
ทั้ งหลายถวายสวยอากร และ
ปรนนิบัติซาโลมอนตลอดวันเว-

1 พงศกษัตริย 4

(13) กดว 32:41; พบญ 3:4 (15) 2 ซมอ 15:27 (16) 2 ซมอ 15:32; 1 พศด 27:33
(18) 1 พกษ 1:8 (19) พบญ 3:8-10 (20) ปฐก 22:17; 32:12; 1 พกษ 3:8; สดด 72:3
(21) ปฐก 15:18; ยชว 1:4; 2 พศด 9:26; สดด 68:29; 72:8

 11_1kin.pub 
 page 14

 Friday, December 09, 2005 12:22 



หนา 715
ลาแหงพระชนมชีพของพระองค
22 เสบียงอาหารสําหรับซาโล-
มอนในวันหนึ่งนั้น คือยอดแปง
สามสิบโคระและแปงหกสิบโค-
ระ
23 วัวอวนสิบตัว วัวจากทุงหญา
ย่ีสิบตัว แกะหนึ่งรอยตัว นอก
จากนี้มีกวางตัวผู เนื้อสมัน อี-
เกงและไกอวน
24 เพราะพระองค ทรงครอบ
ครองเหนือทองถิ่ นทั้ งสิ้ นฟาก
แมน้ําขางนี้ ตั้ งแตทิฟสาหถึง
กาซา และทรงครอบครองเหนือ
บรรดากษัตริยที่ อยู ฟากแมน้ํา
ขางนี้ และพระองคทรงมีสันติ
ภาพอยูทุกดานรอบพระองค
25 ยู ดาห และอิ สราเอลก็ อยู
อยางปลอดภัย ทุกคนก็นั่ งอยู
ใตเถาองุนและใตตนมะเดื่อของ
ตน ตั้ งแตเมืองดานกระทั่ งถึง
เมืองเบเออรเชบา ตลอดวัน
เวลาของซาโลมอน
26 ซาโลมอนยั งมี คอกขั งม า
เดี่ยวอีกสี่หมื่นสําหรับรถรบของ
พระองค และพลมาหนึ่ งหมื่น
สองพันคน
27 และบรรดาขาหลวงเหลานั้น
ก็ จั ดเสบียงอาหารส งกษัตริ ย
ซาโลมอน และเพ่ือทุกคนที่มา
ยังโตะเสวยของกษัตริยซาโล-
มอน ตางก็สงของตามเดือนของ
ตน เขาทั้งหลายไมใหสิ่งหนึ่งสิ่ง

ใดขาดไปเลย
28 ทั้ งขาวบาร เลยและฟางขาว
สําหรับมาและมาอาชาไนย เขา
นํามายั งสถานที่ ของข าหลวง
เหลานั้นตามที่ ไดมีรับสั่ งแกทุก
คน

สติปญญาของซาโลมอน
29 และพระเจ าทรงประทาน
สติปญญาและความเข าใจแก
ซาโลมอนอย างเหลือประมาณ
ทั้ งพระทัยอันกวางขวางดุจเม็ด
ทรายที่ชายทะเล
30 และสติปญญาของซาโลมอน
ล้ํากวาสติปญญาทั้ งสิ้ นของชาว
ตะวันออกและกว าบรรดาสติ
ปญญาของอียิปต
31 เพราะพระองค ทรงมี สติ
ปญญาฉลาดกวาคนอื่ นทุกคน
ทรงฉลาดกวาเอธานคนเอสราห
และเฮมาน คาลโคลและดารดา
บรรดาบุตรชายของมาโฮล และ
พระนามของพระองคก็เลื่องลือ
ไปในทุกประชาชาติที่ อยู ลอม
รอบ
32พระองคตรัสสุภาษิตสามพัน
ขอดวย และบทเพลงของพระ
องคมีหนึ่งพันหาบท
33พระองคตรัสถึงตนไมตั้ งแต
ตนสนสีดารซึ่ งอยู ในเลบานอน
จนถึ งต นหุ สบซึ่ งงอกออกมา
จากกําแพง พระองคตรัสถึงสัตว
ปาดวย ทั้งบรรดานก สัตวเลื้อย

1 พงศกษัตริย 4

(22) นหม 5:18 (24) 1 พกษ 5:4; 1 พศด 22:9 (25) วนฉ 20:1; ยรม 23:6; มคา 4:4
(26) พบญ 17:16; 1 พกษ 10:26; 2 พศด 1:14 (27) 1 พกษ 4:7 (29) 1 พกษ 3:12
(30) ปฐก 25:6; อสย 19:11-12 (31) 1 พกษ 3:12; 1 พศด 2:6 (32) สภษ 1:1; 10:1
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หนา 716
คลานและปลา
34 และคนมาจากชนชาติ ทั้ ง
หลายเพ่ือฟงสติปญญาของซา-
โลมอน และมาจากบรรดา
กษัตริยแหงแผนดินโลก ผู ได
ยินถึงสติปญญาของพระองค

ซาโลมอนเตรียมสําหรับ
การสรางพระวิหาร
(2 พศด 2:1-16)

5ฝายฮีรามกษัตริยเมืองไทระ
ไดสงขาราชการของทานมา

เฝาซาโลมอน เมื่อทานไดยินวา
เขาได เจิ มตั้ งพระองค ไว เป น
กษัตริย แทนราชบิ ดาของพระ
องค เพราะฮีรามรักดาวิดอยู
เสมอ
2และซาโลมอนไดสงพระดํารัส
ไปยังฮีรามวา
3"ทานคงทราบอยูแลววาดาวิด
ราชบิดาของข าพเจ าสร างพระ
นิ เวศสําหรับพระนามของพระ
เยโฮวาหพระเจาของพระองคไม
ได เพราะการสงครามซึ่ งอยู
ลอมรอบพระองคทุกดาน จน
กว าพระเยโฮวาหจะทรงปราบ
เขาเสี ยให อยู ใตพระบาทของ
พระองค
4แตบัดนี้ พระเยโฮวาหพระ
เจาของขาพเจาทรงประทานให
ข าพเจ าได หยุ ดพั กรอบด าน
ปฏิปกษหรือเหตุรายก็ไมมี
5ดูเถิด ขาพเจาจึงประสงคจะ

สรางพระนิเวศสําหรับพระนาม
ของพระเยโฮวาหพระเจ าของ
ขาพเจา ดังที่พระเยโฮวาหได
ตรั สไว กั บดาวิ ดราชบิ ดาของ
ขาพเจาวา `บุตรชายของเจา ผู
ซึ่ งเราจะตั้ งไวบนบัลลังกแทน
เจา จะสรางพระนิเวศสําหรับ
นามของเรา'
6 เพราะฉะนั้ นบัดนี้ ขอทานสั่ ง
ใหตัดไมสนสีดารแหงเลบานอน
เพ่ือขาพเจา และขาราชการของ
ข าพเจ าจะสมทบกั บพวกข า
ราชการของทาน ขาพเจาจะมอบ
เงินคาจางขาราชการของทานแก
ทานตามที่ทานตั้งไว เพราะทาน
คงทราบแลววา ทามกลางเรานี้
ไมมีผู ใดรู จักตัดไมเหมือนชาว
ซีโดน"
7และอยูมาเมื่อฮีรามไดยินถอย
คําของซาโลมอน ทานก็ชื่ นชม
ยินดีย่ิงนักและวา "สาธุการแด
พระเยโฮวาหในวันนี้ ผูทรง
ประทานบุตรชายที่ ฉลาดองค
หนึ่ งแกดาวิด ใหอยู เหนือชน
ชาติใหญนี้"
8และฮีรามก็ใชคนใหมายังซา-
โลมอนทูลวา "ขาพเจาไดพิจาร-
ณาสิ่ งตางๆ ซึ่ งทานสงไปยัง
ขาพเจาแลว ขาพเจาพรอมที่จะ
กระทําสิ่ งสารพั ดตามที่ ท าน
ปรารถนาในเรื่ องไม สนสี ดาร
และไมสนสามใบ

1 พงศกษัตริย 4, 5

(34) 1 พกษ 10:1; 2 พศด 9:1, 23 (1) 2 ซมอ 5:11; 1 พกษ 5:10, 18; 1 พศด 14:1
(2) 2 พศด 2:3 (3) 1 พศด 22:8; 28:2-3 (4) 1 พกษ 4:24; 1 พศด 22:9
(5) 2 ซมอ 7:12-13; 1 พศด 17:12; 22:10; 28:6; 2 พศด 2:4 (6) 2 พศด 2:8, 10
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หนา 717
9ขาราชการของขาพเจาจะนําลง
มาจากเลบานอนถึงทะเล และ
ข าพเจ าจะผู กแพล องมาตาม
ทะเลถึ งที่ ที่ ท านจะกําหนดให
และข าพเจ าจะใหแกแพที่ นั่ น
ขอทานมารับเอา และขอทานสง
เสบียงอาหารแก สํานั กวั งของ
ขาพเจาก็แลวกัน เปนที่พอใจ
ขาพเจาแลว"
10 ฮีรามจึงไดจัดสงไมสนสีดาร
และไมสนสามใบใหแกซาโล-
มอนตามที่พระองคมีพระประ-
สงคทุกประการ
11 ฝายซาโลมอนทรงประทาน
ขาวสาลีใหเปนอาหารแกสํานัก
วังของฮีรามสองหมื่นโคระและ
น้ํามันบริสุทธิ์ ย่ีสิบโคระ ซาโล-
มอนทรงประทานแก ฮีรามเปน
ปๆไปอยางนี้แหละ
12 และพระเยโฮวาห พระราช
ทานสติปญญาแกซาโลมอน ดัง
ที่พระองคทรงสัญญาไว และมี
สันติภาพระหวางฮีรามและซา-
โลมอน และทั้งสองก็ทรงกระทํา
สนธิสัญญากัน

พวกกรรมกร
เพื่อสราง
พระวิหาร

13 กษัตริยซาโลมอนทรงเกณฑ
แรงงานจากชนอิสราเอลทั้ งปวง
คนที่ ถู กเกณฑ แรงนับได สาม
หมื่นคน

14 และพระองคทรงใชเขาไปยัง
เลบานอน เวรละหนึ่ งหมื่นคน
ตอเดือน เขาจะอยูที่ เลบานอน
เดือนหนึ่ ง และอยูบานสอง
เดือน และอาโดนีรัมเปนผู บัง
คับบัญชาพวกถูกเกณฑแรง
15 ซาโลมอนมีคนขนของหนัก
เจ็ดหมื่นคน และคนสกัดหินใน
ถิ่นเทือกเขาแปดหมื่นคน
16 นอกจากข าราชการผู ใหญ
ของซาโลมอนซึ่ งเปนผูดูแลการ
งานนี้ ก็มีอีกสามพันสามรอย
คนซึ่ งเปนผูปกครองดูแลประ-
ชาชนผูดําเนินงาน
17 กษัตริยทรงบัญชาและเขาทั้ง
หลายสกั ดก อนหิ นใหญ มี ค า
ออกมา เพ่ือวางรากฐานของ
พระนิเวศดวยหินที่แตงแลว
18 ดังนั้นพนักงานกอสรางของ
ซาโลมอน และพนักงานกอสราง
ของฮีราม และชางสลักหินก็
แตงหินเหลานั้น และเตรียมตัว
ไมและหินเพ่ือสรางพระนิเวศ

การเริ่มสรางพระวิหาร
(2 พศด 3:1-2)

6อยู มาในปที่ สี่ รอยแปดสิบ
หลังจากที่ชนอิสราเอลออก

มาจากแผนดินอียิปต ในปที่สี่
แหงการที่ซาโลมอนครอบครอง
อิสราเอล ในเดือนศิฟ ซึ่งเปน
เดือนที่ สอง พระองคทรงเริ่ ม
สรางพระนิเวศของพระเยโฮวาห

1 พงศกษัตริย 5, 6

(9) อสร 3:7; อสค 27:17; กจ 12:20 (11) 2 พศด 2:10 (12) 1 พกษ 3:12
(14) 1 พกษ 4:6; 12:18 (15) 1 พกษ 9:20-22; 2 พศด 2:17-18
(16) 1 พกษ 9:23 (17) 1 พกษ 6:7; 1 พศด 22:2 (1) 2 พศด 3:1-2; กจ 7:47
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หนา 718
การพรรณนาถึงพระวิหาร

2พระนิเวศซึ่งกษัตริยซาโลมอน
ทรงสร างสําหรับพระเยโฮวาห
นั้น ยาวหกสิบศอก กวางย่ีสิบ
ศอกและสูงสามสิบศอก
3มุขหนาหองโถงของพระนิเวศ
นั้นยาวย่ีสิบศอก เทากับดาน
กวางของพระนิเวศ และลึกเขา
ไปหนาพระนิเวศสิบศอก
4และพระองคทรงสรางหนา-
ตางสําหรับพระนิเวศมีขอบสอบ
ออกขางนอก
5พระองคทรงสรางหองติดผนัง
พระนิ เวศอยู รอบผนังของพระ
นิเวศ ทั้ งที่หองโถงและที่หอง
หลัง และพระองคทรงสรางหอง
ระเบียงโดยรอบ
6หองชั้นลางที่ สุดกวางหาศอก
ชั้นกลางกวางหกศอก และชั้นที่
สามกวางเจ็ดศอก เพราะรอบ
ดานนอกของพระนิเวศพระองค
ทรงสรางหยักบาไวที่ผนัง เพ่ือ
วาไมรอดจะไมไดทะลวงเขาไป
ในผนังพระนิเวศ
7 เมื่ อกําลังสรางพระนิ เวศนั้ น
ก็สรางดวยศิลา ซึ่ งเตรียมมา
จากบอศิลา เพราะฉะนั้นจึงไม
ได ยินเสียงคอนหรือขวานหรือ
เครื่ องมือเหล็กใดๆในพระนิ-
เวศ ขณะเมื่อทําการกอสราง
8ทางเขาหองชั้นลางอยูทางดาน
ขวาของตัวพระนิเวศ และคน

ข้ึนไปยังหองชั้นกลางทางบันได
เวียน และข้ึนจากหองชั้นกลาง
ไปหองชั้นที่สาม
9พระองคทรงสรางพระนิเวศดัง
นี้ และทรงใหสําเร็จ และพระ
องคทรงสรางเพดานของพระนิ-
เวศ มีไมคราวและกระดานเปน
ไมสนสีดาร
10 พระองคทรงสรางหองรอบ
พระนิเวศสูงหาศอก และติดกับ
ตัวพระนิเวศดวยกระดานไมสน
สีดาร
11 และพระวจนะของพระเยโฮ-
วาหมาถึงซาโลมอนวา
12 "เกี่ยวดวยพระนิเวศนี้ซึ่งเจา
สรางอยู ถาเจาดําเนินตามกฎ
เกณฑของเรา และประพฤติตาม
คําตัดสินของเรา และรักษา
บัญญัติของเราทั้งสิ้นและดําเนิน
ตาม เราก็จะกระทําถอยคําของ
เรากั บเจ าซึ่ งเราพูดกับดาวิด
บิดาของเจานั้นใหสําเร็จ
13 และเราจะอยู ในหมู ชนอิส-
ราเอล และจะไมทอดทิ้ งอิส-
ราเอลชนชาติของเราเลย"
14 ซาโลมอนได ทรงสร างพระ
นิเวศและทรงใหสําเร็จ
15 พระองคทรงกรุผนังขางใน
พระนิเวศดวยกระดานไมสนสี-
ดาร ตั้ งแตพ้ืนพระนิเวศจนถึง
ไมเพดาน พระองคทรงกรุขาง
ในดวยไม และพระองคทรงปู

1 พงศกษัตริย 6

(2) อสค 41:1 (4) อสค 40:16; 41:16 (5) 1 พกษ 6:16, 19-21, 31; อสค 41:6
(7) อพย 20:25; พบญ 27:5-6 (9) 1 พกษ 6:14, 38 (12) 2 ซมอ 7:13; 1 พกษ 2:4
(13) อพย 25:8; ลนต 26:11; พบญ 31:6; 2 คร 6:16; วว 21:3
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หนา 719
ปดพ้ืนพระนิเวศดวยไมสนสาม
ใบ
16 พระองค ทรงสร างอี กข าง
หนึ่งของพระนิเวศย่ีสิบศอกดวย
กระดานไมสนสีดารจากพ้ืนถึง
ไมเพดาน และพระองคทรง
สรางหองนี้ภายใน ใหเปนหอง
หลัง คือที่บริสุทธิ์ที่สุด
17 ตัวพระนิเวศคือหองโถงซึ่ ง
อยูสวนหนานั้นยาวสี่สิบศอก
18 มี ไม สนสี ดาร ที่ อยู ข างใน
พระนิ เวศแกะเป นรู ปดอกตูม
และดอกไมบาน เปนไมสนสี-
ดารทั้ งสิ้ น ในที่นั่ นแลไมเห็น
หินเลย
19 พระองคทรงจัดเตรียมหอง
หลังไวขางในพระนิเวศ เพ่ือจะ
วางหีบพันธสัญญาของพระเย-
โฮวาหไวที่นั่น
20 สวนขางในหองหลังนั้นยาวย่ี
สิบศอก กวางย่ีสิบศอก และสูง
ย่ีสิบศอก และพระองคทรงบุ
ดวยทองคําบริสุทธิ์ พระองค
ทรงกรุแทนบูชาดวยไมสนสีดาร
ดวย
21 และซาโลมอนทรงบุข างใน
พระนิ เวศด วยทองคําบริ สุ ทธิ์
และพระองคทรงลากโซทองคํา
ขามขางหนาหองหลัง และบุ
ดวยทองคํา
22 และพระองคทรงบุพระนิเวศ
ทั้ งหลังดวยทองคํา จนพระนิ-

เวศนั้นสําเร็จทั้งสิ้น แทนบูชาทั้ง
แทนที่ เปนของหองหลัง พระ
องคก็ทรงบุดวยทองคํา
23 ในห องหลั งพระองค ทรง
สร างเครูบสองรูปด วยไม มะ-
กอกเทศ สูงรูปละสิบศอก
24 ปกขางหนึ่งของเครูบยาวหา
ศอก ปกอีกขางหนึ่ งของเครูบ
ยาวหาศอก จากปลายปกขาง
หนึ่ งไปถึงปลายปกอีกขางหนึ่ ง
ยาวสิบศอก
25 เครูบอีกรูปหนึ่ งก็ วัดไดสิบ
ศอกดวย เครูบทั้ งสองมีขนาด
เทากัน และรูปอยางเดียวกัน
26 ความสู งของเครู บรู ปหนึ่ ง
เปนสิบศอก และเครูบอีกรูป
หนึ่งก็เหมือนกัน
27 พระองคทรงวางเครูบไวใน
ส วนชั้ นในที่ สุดของพระนิ เวศ
ปกของเครูบนั้นกางออกเพ่ือให
ปกหนึ่งจดผนังขางหนึ่ง และปก
ของเครูบอีกรูปหนึ่ งจดผนังอีก
ขางหนึ่ง สวนปกขางอื่นก็มาจด
กันตรงกลางพระนิเวศ
28 และพระองคทรงบุเครูบดวย
ทองคํา
29 พระองคทรงสลั กผนั งของ
พระนิเวศนั้นโดยรอบ ดวยรูป
แกะสลักเปนรูปเครูบ และตน
อิ นทผลัมและดอกไมบานทั้ ง
ขางในและขางนอก
30 พ้ืนของพระนิเวศนั้น พระ

1 พงศกษัตริย 6

(16) อพย 26:33; ลนต 16:2; 1 พกษ 8:6; 2 พศด 3:8; อสค 45:3; ฮบ 9:3
(22) อพย 30:1, 3, 6 (23) อพย 37:7-9; 2 พศด 3:10-12
(27) อพย 25:20; 37:9; 1 พกษ 8:7; 2 พศด 5:8 (29) อพย 36:8, 35
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หนา 720
องคทรงบุดวยทองคําทั้ งขางใน
และขางนอก
31 สําหรับทางเข าสู ห องหลั ง
พระองคทรงสรางประตูดวยไม
มะกอกเทศ กรอบประตูชิ้นบน
และวงกบประตูรวมเขาเปนหนึ่ง
ในหาของขนาดของผนัง
32พระองคทรงสรางบานประตู
ทั้งสองดวยไมมะกอกเทศ แกะ
รูปเครูบ ตนอินทผลัม และดอก
ไมบาน ทรงบุดวยทองคํา พระ
องคทรงแผทองคําหุมเครูบและ
หอมตนอินทผลัม
33 พระองค ทรงสร างวงกบ
ประตู ทางเข าห องโถงด วยไม
มะกอกเทศ เปนหนึ่ งในสี่ ของ
ขนาดของผนัง
34 และประตู สองบานด วยไม
สนสามใบ บานสองบานของ
บานประตูหนึ่งหมุนได และบาน
อีกสองบานของบานประตูหนึ่ ง
ก็หมุนได
35 พระองคทรงแกะเครูบ ตน
อิ นทผลัมและดอกไมบานบน
บานประตูนั้น และพระองคทรง
บุด วยทองคําสม่ํา เสมอกันบน
งานแกะสลักนั้น
36 พระองคทรงสร างลานภาย
ในดวยกําแพงหินสกัดสามชั้ น
และดวยไมสนสีดารชั้นหนึ่ง
37 ในปที่ สี่ ก็ไดวางรากพระนิ-
เวศของพระเยโฮวาห ในเดือน

ศิฟ
38 และในปที่ สิบเอ็ดในเดือน
บูล ซึ่งเปนเดือนที่แปด พระนิ-
เวศนั้ นก็สําเร็จหมดทุกๆสวน
และสําเร็ จตามรายการทั้ งสิ้ น
พระองคทรงสรางพระนิเวศนั้น
เจ็ดป
การพรรณนาถึงพระวิหาร
และเครื่องตกแตงตางๆ

7ซาโลมอนทรงสรางพระราช
วั งของพระองค สิ บสามป

และพระองคทรงใหพระราชวัง
ของพระองคสําเร็จทั้งสิ้น
2พระองคทรงสรางพระตําหนัก
พนาเลบานอน ยาวหนึ่ งรอย
ศอก กวางหาสิบศอกและสูง
สามสิบศอก อยูบนเสาไมสนสี-
ดารสี่แถว มีคานไมสนสีดารอยู
บนเสา
3ชั้ นบนมุงดวยไมสนสีดารบน
หอง ซึ่ งอยูบนเสาสี่สิบหาหอง
แถวละสิบหาหอง
4มีกรอบหนาตางสามแถบ หนา
ตางอยูตรงขามหนาตางทั้ งสาม
แถว
5ประตูและหนาตางทั้ งหมดมี
กรอบสี่ เหลี่ ยมและหน าต างก็
อยูตรงขามหนาตางทั้งสามแถว
6และพระองค ทรงสร างท อง
พระโรงเสา ยาวหาสิบศอกและ
กวางสามสิบศอก มีมุขดานหนา
และมีเสากับหลังคาขางหนา

1 พงศกษัตริย 6, 7

(34) อสค 41:23-25 (36) 1 พกษ 7:12; ยรม 36:10
(37) 1 พกษ 6:1 (38) 1 พกษ 6:1
(1) 1 พกษ 3:1; 9:10; 2 พศด 8:1 (2) 1 พกษ 10:17, 21; 2 พศด 9:16
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หนา 721
7และพระองค ทรงสร างท อง
พระโรงพระที่นั่ง เปนที่ซึ่งพระ
องคทรงใหคําพิพากษา คือทอง
พระโรงพินิศจัย ก็ทําทั้ งหอง
สําเร็จดวยไมสนสีดารดวย
8พระราชวั งของพระองค ซึ่ ง
พระองคจะทรงประทับอยูนั้ นมี
ลานอีกแห งหนึ่ งซึ่ งอยู ภายใน
ทองพระโรง ก็กระทําดวยฝมือ
ชางอยางเดียวกัน ซาโลมอนได
ทรงสรางวังเหมือนทองพระโรง
นี้สําหรับราชธิดาของฟาโรห ซึ่ง
พระองคทรงไดมาเปนมเหสี
9ทั้ งสิ้นเหลานี้ สรางดวยหินอัน
มีคา สกัดออกมาตามขนาด ใช
เลื่อย เลื่อยทั้งดานหลังและดาน
หนา ตั้งแตฐานถึงยอดผนังและ
มีตั้งแตขางนอกถึงลานใหญ
10 ฐานนั้นทําดวยหินมีคา หิน
กอนมหึมา หินขนาดแปดและ
สิบศอก
11 ขางบนก็เปนหินมีคา สกัด
ออกมาตามขนาด และไมสนสี-
ดาร
12 กําแพงลานใหญมีหินสกัด
สามชั้นโดยรอบ และไมสนสี-
ดารชั้นหนึ่ง ลานชั้นในของพระ
นิ เ วศของพระเยโฮวาห ก็ มี
เหมือนกัน ทั้งมุขพระนิเวศดวย
13 กษัตริยซาโลมอนทรงใชคน
ใหนําฮีรามมาจากเมืองไทระ
14 ท านเปนบุตรชายของหญิง

มายตระกูลนัฟทาลี และบิดา
ของทานเปนชายชาวเมืองไทระ
เปนชางทองสัมฤทธิ์ และทาน
ประกอบดวยสติปญญา ความ
เข าใจและฝมือที่ จะทํางานทุก
อยางดวยทองสัมฤทธิ์ ทานมา
เฝากษัตริยซาโลมอนและทํางาน
ทั้งสิ้นของพระองค
15 ท านไดทําเสาทองสั มฤทธิ์
สองเสา แตละเสาสูงสิบแปด
ศอก วัดขนาดเสนรอบแตละเสา
ไดสิบสองศอก
16 ทานทําบัวควํ่าหัวเสาสองอัน
ดวยทองสัมฤทธิ์หลอ เพ่ือจะ
วางไวบนยอดเสา บัวควํ่าหัวเสา
อันหนึ่งสูงหาศอก และความสูง
ของบัวควํ่าหัวเสาอีกอันหนึ่ งก็
หาศอก
17 แลวมีตาขายเปนตาหมากรุก
ดวยมาลัยโซสําหรับบัวควํ่าที่อยู
บนหัวเสา เจ็ดอันสําหรับบัวควํ่า
อันหนึ่ง และเจ็ดอันสําหรับบัว
ควํ่าอีกอันหนึ่ง
18 ทานทําเสานั้นพรอมดวยลูก
ทับทิม มีสองแถวลอมทับตา-
ขายผืนหนึ่ง เพ่ือคลุมบัวควํ่าที่
อยู ยอดเสา และทานก็ทําเชน
เดียวกันสําหรับบัวควํ่าอี กอัน
หนึ่ง
19 ฝายบัวควํ่าซึ่งอยูบนยอดเสา
ที่ อยู ในมุขนั้น เปนดอกบัว
ขนาดสี่ศอก

1 พงศกษัตริย 7

(8) 1 พกษ 3:1; 9:24; 11:1; 2 พศด 8:11 (12) 1 พกษ 6:36; ยน 10:23; กจ 3:11
(13) 2 พศด 2:13-14; 4:11 (14) อพย 31:3; 36:1; 2 พศด 2:14; 4:16
(15) 2 พกษ 25:17; 2 พศด 3:15; 4:12; ยรม 52:21

 11_1kin.pub 
 page 21

 Friday, December 09, 2005 12:22 



หนา 722
20 บัวควํ่าซึ่ งอยูบนเสาสองตน
นั้นมีลูกทับทิมดวย และอยู
เหนือค้ิวซึ่ งอยูถัดตาขาย มีลูก
ทับทิมสองรอยลูกอยูลอมรอบ
เปนสองแถว บัวควํ่าอีกอันหนึ่ง
ก็มีเหมือนกัน
21 ทานตั้ งเสาไวที่มุขพระวิหาร
ทานตั้งเสาขางขวาไว และเรียก
ชื่อวายาคีน และทานตั้งเสาขาง
ซายไว เรียกชื่อวาโบอัส
22 และบนยอดเสานั้นเปนลาย
ดอกบัว งานของเสาก็สําเร็จดังนี้
แหละ
23 แล วท านได หล อขั นสาคร
เปนขันกลม วัดจากขอบหนึ่งไป
ถึงอีกขอบหนึ่ งไดสิบศอก สูง
หาศอก และวัดโดยรอบไดสาม
สิบศอก
24 ใตขอบเปนลูกดอกตูม ใน
ระยะหนึ่ งศอกมีลูกดอกตูมสิบ
ลูก อยูรอบขันสาคร ดอกตูมอยู
สองแถวหลอพรอมกับเมื่อหลอ
ขันสาคร
25 ขันสาครนั้นวางอยูบนวัวสิบ
สองตัว หันหนาไปทิศเหนือสาม
ตัว หันหนาไปทิศตะวันตกสาม
ตัว หันหนาไปทิศใตสามตัว หัน
หนาไปทิศตะวันออกสามตัว เขา
วางขันสาครอยูบนวัว สวนหลัง
ทั้งหมดของวัวอยูดานใน
26 ขันสาครหนาหนึ่ งคืบ ที่
ขอบของขันทําเหมือนขอบถวย

เหมือนอยางดอกบัว บรรจุได
สองพันบัท
27 ทานทําแทนทองสัมฤทธิ์สิบ
อัน แทนอันหนึ่ งยาวสี่ ศอก
กวางสี่ศอก สูงสามศอก
28 ทานสรางแทนอยางนี้ แทน
นี้มีแผง แผงนี้ฝงอยูในกรอบ
29 บนแผงที่ฝงอยู ในกรอบนั้น
มีรูปสิงโต วัว และเครูบ ขางบน
กรอบมีแทนที่อยูเหนือ และใต
สิงโตและวัวมีลวดลายเปนมาลัย
ฝคอน
30 แล วแท นหนึ่ งๆมี ล อทอง
สัมฤทธิ์ สี่ ลอ และมีเพลาทอง
สัมฤทธิ์ ที่มุมทั้งสี่มีที่หนุน ขัน
ที่หนุนอันหนึ่งหลอมีมาลัยหอย
ขางๆทุกขาง
31 ชองเปดอยูในบัวควํ่า ซึ่งย่ืน
ข้ึนไปหนึ่ งศอก ชองเปดนั้น
กลมอยางที่เขาทําแทน ลึกหนึ่ง
ศอกคืบ ตรงชองเปดมีลายสลัก
และแผงนั้นก็สี่เหลี่ยมไมกลม
32 ลอทั้ งสี่อยู ใตแผง เพลาลอ
นั้นเปนชิ้นเดียวกับแทน ลออัน
หนึ่งสูงหนึ่งศอกคืบ
33 ลอนั้ นเขาทําเหมือนลอรถ
รบ ทั้งเพลา ขอบลอ ซี่ และดุม
ก็หลอ
34 แทนหนึ่งๆมีที่หนุนอยูที่มุม
ทั้งสี่ ที่หนุนนี้หลอเปนชิ้นเดียว
กับแทน
35 ที่ บนยอดแทนมี แถบกลม
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ยอดสูงคืบหนึ่ ง และบนยอด
แทนนั้นมีกรอบและแผงติดเปน
อันเดียวกับแทน
36 ที่พ้ืนกรอบและพื้นแผง ทาน
สลักเปนรูปเครูบ สิงโต และตน
อินทผลัม ตามที่วางของแตละ
สิ่ง มีลายมาลัยรอบ
37 ทานไดทําแทนสิบแทนตาม
อยางนี้ หลอเหมือนกันหมดทุก
อัน ขนาดเดียวกันและรูปเดียว
กัน
38 ท านทําขันทองสั มฤทธิ์ สิบ
ลูก ขันลูกหนึ่งจุสี่สิบบัท ขนาด
ขันลูกหนึ่ งสี่ศอก มีขันแทน
ละลูกทั้งสิบแทน
39 ท านวางแทนขันนั้ นไวทาง
ด านขวาของพระนิ เวศห าแทน
และทางดานซายของพระนิเวศ
หาแทน และทานวางขันสาครไว
ที่ดานขวาพระนิเวศทางทิศตะ-
วันออกเฉียงใต
40 ฮีรามไดทําขัน พลั่วและชาม
ดวย ดังนั้นฮีรามก็เสร็จงานทั้ง
สิ้ นซึ่ ง เขาต องกระทํ าถวาย
กษัตริยซาโลมอนสําหรับพระนิ-
เวศของพระเยโฮวาห
41 เสาสองตน ค้ิวทั้ งสองของ
บัวควํ่าที่อยูบนยอดเสา และตา
ขายสองผืน ซึ่ งคลุมคิ้ วทั้ งสอง
ของบัวควํ่าซึ่งอยูบนยอดเสา
42 และลูกทับทิมสี่ รอยสําหรับ
ตาขายสองผืน ตาขายผืนหนึ่ ง

มีลูกทับทิมสองแถวเพ่ือคลุมคิ้ว
ทั้งสองของบัวควํ่าซึ่งอยูบนเสา
43 แทนสิบแทน และขันสิบลูก
ซึ่งอยูบนแทน
44 และขันสาครลูกหนึ่ง และวัว
สิบสองตัวที่อยูใตขันสาคร
45หมอ พลั่ว และชาม ภาชนะ
ทั้ งสิ้ นเหลานี้ ในพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห ซึ่ งฮีรามไดทํา
ถวายกษัตริยซาโลมอนเปนของ
ที่ทําดวยทองสัมฤทธิ์ขัดมัน
46 กษัตริยทรงหลอสิ่ งเหลานี้
ในที่ ราบลุมของแมน้ําจอรแดน
และในที่ดินโคลนระหวางเมือง
สุคคทและศาเรธาน
47 ซาโลมอนทรงหาไดชั่งเครื่อง
ใชทั้งหมดนี้ไม เพราะวามีมาก
ดวยกัน จึงมิไดหาน้ําหนักของ
ทองสัมฤทธิ์
48 ซาโลมอนได ทรงกระทํา
เครื่องใชทั้งสิ้นซึ่งอยู ในพระนิ-
เวศของพระเยโฮวาห คือแทน
บูชาทองคํา และทรงทําโตะ
ขนมปงหนาพระพักตรดวยทอง
คํา
49 เชิ งประที ปทําด วยทองคํา
บริสุทธิ์ อยู ทางด านขวาห าอัน
อยูทางดานซายหาอัน ขางหนา
หองหลัง ดอกไม ตะเกียง และ
ตะไกรตัดไสตะเกียงทําดวยทอง
คํา
50 อาง ตะไกรตัดไสตะเกียง
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ชาม ชอน และกระถางไฟทํา
ดวยทองคําบริสุทธิ์ และเดือย
สําหรับประตูของสวนชั้นในพระ
นิเวศ  คือที่บริสุทธิ์ที่สุด และ
สําหรับประตูหองโถงของพระ
วิหาร ก็ทําดวยทองคํา
51บรรดากิจการซึ่งกษัตริยซา-
โลมอนกระทําเกี่ ยวดวยพระนิ-
เวศของพระเยโฮวาหก็ไดสําเร็จ
ดังนี้ และซาโลมอนทรงนําบรร-
ดาสิ่งซึ่งดาวิดราชบิดาทรงถวาย
ไวเขามา คือเครื่องเงิน เครื่อง
ทองคํา และเครื่องใชตางๆ และ
เก็บไวในคลังพระนิเวศของพระ
เยโฮวาห
หีบพันธสัญญาและสงาราศี
ของพระเจาในพระวิหาร

(2 พศด 5:2-14)

8แล วซาโลมอนทรงประชุ ม
พวกผู ใหญ ของอิ สราเอล

และบรรดาหัวหน าของตระกูล
คื อประมุ ขของบรรพบุ รุ ษคน
อิสราเอล ตอพระพักตรกษัตริย
ซาโลมอนในกรุงเยรูซาเล็ม เพ่ือ
จะนําหี บพันธสั ญญาของพระ
เยโฮวาหข้ึนมาจากนครดาวิดคือ
เมืองศิโยน
2และผูชายทั้ งสิ้นของอิสราเอล
ก็ประชุมตอพระพักตรกษัตริย
ซาโลมอน ณ การเลี้ยงในเดือน
เอธานิม ซึ่งเปนเดือนที่เจ็ด
3พวกผู ใหญทั้ งสิ้ นของอิสรา-

เอลมา และพวกปุโรหิตก็ยกหีบ
4และเขาทั้ งหลายนําหี บของ
พระเยโฮวาห และพลับพลา
แหงชุมนุม    และเครื่องใช
บริสุทธิ์ ทั้ งสิ้ นซึ่ งอยู ในพลับ-
พลาข้ึนมา ของเหลานี้บรรดา
ปุโรหิตและคนเลวีหามข้ึนมา
5และกษัตริยซาโลมอน และ
ชุมนุมชนอิสราเอลทั้ งสิ้ นที่ ได
ประชุมกันตอพระองค อยูกับ
พระองคตอหนาหีบ ไดถวาย
แกะและวั วมากมายซึ่ งเขาจะ
นับหรือเอาจํานวนก็ไมได
6แลวปุโรหิตก็นําหีบพันธสัญ-
ญาของพระเยโฮวาหมายังที่ของ
หีบ ที่ อยู ในหองหลังของพระ
นิเวศ คือในที่บริสุทธิ์ ที่ สุด
ภายใตปกเครูบ
7 เพราะวาเครูบนั้นกางปกออก
เหนือที่ ของหีบ เครูบจึงเปน
เครื่ องคลุมเหนือหีบ และไม
คานของหีบ
8พวกเขาดึ งคานหามของหีบ
นั้นออกบาง จึงเห็นปลายคาน
หามไดจากที่บริสุทธิ์ที่สุด ซึ่งอยู
ขางหนาหองหลัง แตเขาจะเห็น
จากขางนอกไมได และคานหาม
ก็ยังอยูที่นั่นจนทุกวันนี้
9 ไมมีสิ่ งใดในหีบนอกจากศิลา
สองแผน ซึ่ งโมเสสเก็บไว ณ
โฮเรบ เมื่ อพระเยโฮวาหทรง
กระทําพันธสัญญากับชนอิสรา-
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เอล เมื่อเขาทั้งหลายออกมาจาก
แผนดินอียิปต
10 และอยู มาเมื่ อปุ โรหิตออก
มาจากที่บริสุทธิ์ ที่ สุด เมฆมา
เต็มพระนิเวศของพระเยโฮวาห
11 ปุโรหิตจึงยืนปรนนิบัติอยูไม
ไดเพราะเมฆนั้น เพราะสงาราศี
ของพระเยโฮวาหเต็มพระนิเวศ
ของพระเยโฮวาห
ซาโลมอนใหพรแกชุมนุมชน

(2 พศด 6:1-11)
12 แลวซาโลมอนตรัสวา "พระ
เยโฮวาหไดตรัสวา พระองคจะ
ประทับในความมืดทึบ
13 ขาพระองคไดสรางพระนิเวศ
อั นเป นที่ ประทั บสําหรั บพระ
องค เปนสถานที่ถาวรเพ่ือพระ
องคจะทรงสถิตอยูเปนนิตย"
14 แลวกษัตริยก็หันมาและทรง
ใหพรแกชุมนุมชนอิสราเอลทั้ ง
ปวง (ขณะที่ชุมนุมชนอิสราเอล
ทั้งปวงยืนอยู)
15พระองคตรัสวา "สาธุการแด
พระเยโฮวาหพระเจาแหงอิสรา-
เอล ผูทรงกระทําใหสําเร็จดวย
พระหัตถของพระองค ตามที่
พระองคตรัสไวด วยพระโอษฐ
ตอดาวิดราชบิดาของขาพเจาวา
16 `ตั้ งแตวันที่ เราไดนําอิสรา-
เอลชนชาติของเราออกจากอี-
ยิปต เรามิไดเลือกเมืองหนึ่ ง
เมืองใดในตระกูลอิสราเอลทั้ ง

สิ้นเพ่ือจะสรางพระนิเวศ เพ่ือ
นามของเราจะอยูที่ นั่ น แตเรา
ได เลือกดาวิดใหอยู เหนืออิส-
ราเอลชนชาติของเรา'
17 ดาวิดราชบิ ดาของข าพเจ า
ทรงตั้ งพระทั ยแล วที่ จะสร าง
พระนิ เวศสําหรับพระนามแหง
พระเยโฮวาหพระเจาของอิสรา-
เอล
18 แตพระเยโฮวาหตรัสกับดา-
วิดราชบิดาของขาพเจาวา `ที่เจา
ตั้งใจสรางพระนิเวศสําหรับนาม
ของเรานั้น เจาก็ทําดีอยูแลว ใน
เร่ืองความตั้งใจของเจา
19 อยางไรก็ตาม เจาจะไมสราง
พระนิเวศ แตบุตรชายของเจาผู
ซึ่ งจะออกมาจากบั้นเอวของเจา
จะสรางพระนิ เวศเพ่ื อนามของ
เรา'
20 บัดนี้ พระเยโฮวาหทรงให
พระดํารัสของพระองค ซึ่งพระ
องคตรัสนั้นสําเร็จ เพราะขาพ-
เจาได ข้ึนมาแทนดาวิดราชบิดา
ของขาพเจา และนั่งอยูบนบัล-
ลังกของอิสราเอล ดังที่พระ
เยโฮวาหไดทรงสัญญาไว และ
ข าพเจาไดสร างพระนิ เวศสํา-
หรับพระนามของพระเยโฮวาห
พระเจาแหงอิสราเอล
21 ขาพเจาไดกําหนดที่ ไว สํา-
หรับหีบที่นั่นแลว ซึ่งพันธสัญ-
ญาของพระเยโฮวาหอยู ในนั้ น

1 พงศกษัตริย 8

(10) อพย 40:34-35 (11) 2 พศด 7:1-2 (12) ลนต 16:2 (13) อพย 15:17
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ซึ่ งพระองคไดทรงกระทําไวกับ
บรรพบุรุษของเรา เมื่อพระองค
ทรงนําเขาทั้ งหลายออกมาจาก
แผนดินอียิปต"

คําอธิษฐานเพื่อ
ถวายพระวิหาร

(2 พศด 6:12-42)
22 แล วซาโลมอนประทั บยื น
หนาแทนบูชาของพระเยโฮวาห
ตอหน าชุมนุมชนอิสราเอลทั้ ง
ปวง และกางพระหัตถของพระ
องคออกสูฟาสวรรค
23 และทูลวา "ขาแตพระเยโฮ-
วาหพระเจาแหงอิสราเอล ไมมี
พระเจาองคใดเหมือนพระองค
ในฟาสวรรคเบ้ืองบน หรือที่
แผนดินเบ้ืองลาง ผูทรงรักษา
พันธสัญญา และทรงสําแดง
ความเมตตาแกผู รับใชของพระ
องค ซึ่งดําเนินอยูตอพระพักตร
พระองคดวยสิ้นสุดใจของเขา
24 พระองค ได ทรงกระทํากั บ
ดาวิดบิดาของขาพระองค ผู รับ
ใชของพระองค ตามบรรดาสิ่ ง
ซึ่งพระองคทรงสัญญาไวแกทาน
พระองคตรัสดวยพระโอษฐของ
พระองค และพระองคไดทรง
กระทําใหสําเร็จในวันนี้ดวยพระ
หัตถของพระองค
25 ขาแตพระเยโฮวาหพระเจา
แหงอิสราเอล เพราะฉะนั้นบัดนี้
ขอทรงรักษาสิ่ งที่ พระองคทรง

สัญญาไวกับดาวิดผู รับใชของ
พระองคราชบิดาของขาพระองค
วา `เจาจะไมขาดชายผูหนึ่ งใน
สายตาของเราที่จะนั่งบนบัลลังก
แหงอิสราเอล  เพ่ือวาลูกหลาน
ทั้งหลายของเจาจะระมัดระวังใน
วิถีทางของเขา ที่ เขาจะดําเนิน
ไปตอหนาเราอยางที่ เจาไดดํา-
เนินตอหนาเรานั้น'
26 เพราะฉะนั้นบัดนี้ โอ ขาแต
พระเจาแหงอิสราเอล ขอพระ
วจนะของพระองคจงดํารงอยู
ซึ่ งพระองค ไดตรัสกับผู รับใช
ของพระองค คือดาวิดบิดาของ
ขาพระองค
27 แตพระเจาจะทรงประทับที่
แผนดินโลกหรือ ดูเถิด ฟา
สวรรคและฟาสวรรคอันสูงที่สุด
ยังรับพระองคอยูไมได พระนิ-
เวศซึ่ งขาพระองคไดสรางข้ึนจะ
รับพระองคไมได ย่ิ งกวานั้ นสัก
เทาใด
28 แตขอพระองคสนพระทัยใน
คําอธิษฐานของผู รับใชของพระ
องค และในคําวิงวอนนี้ โอ ขา
แตพระเยโฮวาหพระเจาของขา
พระองค ขอทรงสดับเสียงรอง
และคําอธิษฐานซึ่ งผู รับใชของ
พระองคอธิษฐานตอพระพักตร
พระองคในวันนี้
29 เพ่ื อว าพระเนตรของพระ
องคจะทรงลืมอยู เหนือพระนิ-

1 พงศกษัตริย 8
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เวศนี้ ทั้ งกลางคืนและกลางวัน
คือสถานที่ซึ่งพระองคไดตรัสวา
`นามของเราจะอยูที่นั่น' เพ่ือวา
พระองคจะทรงสดับคําอธิษฐาน
ซึ่ งผู รั บใช ของพระองค จะได
อธิษฐานตรงตอสถานที่นี้
30 และขอพระองคทรงสดับคํา
วิงวอนของผู รับใชของพระองค
และของอิ สราเอลชนชาติ ของ
พระองค เมื่ อเขาอธิษฐานตรง
ตอสถานที่นี้ ขอพระองคทรง
สดับอยูในฟาสวรรค อันเปนที่
ประทับของพระองค และเมื่ อ
พระองคทรงสดับแลว ก็ขอพระ
องคทรงประทานอภัย
31 เมื่ อชายคนใดกระทําการละ
เมิดตอเพ่ือนบานของเขา และ
ถู กบั งคั บให ทําสั ตย ปฏิญาณ
และเขามาใหคําปฏิญาณตอหนา
แทนบูชาของพระองคในพระนิ-
เวศนี้
32 ขอพระองคทรงสดับในฟ า
สวรรค และขอทรงกระทําและ
ทรงพิพากษาผู รับใชทั้ งหลาย
ของพระองค กลาวโทษผูกระทํา
ความผิด และทรงนําความประ-
พฤติของเขาใหกลับตกบนศีรษะ
ของตัวเขาเอง และขอทรงประ-
กาศความบริ สุ ทธิ์ ของผู ชอบ
ธรรมสนองแก เขาตามความ
ชอบธรรมของเขา
33 เมื่ ออิ สราเอลชนชาติ ของ

พระองคพ ายแพต อหน าศัตรู
เพราะเขาไดกระทําบาปตอพระ
องค ถาเขาหันกลับมาหาพระ
องคอีก และยอมรับพระนาม
ของพระองค และอธิษฐานและ
กระทําการวิงวอนตอพระองคใน
พระนิเวศนี้
34 ก็ขอพระองคทรงสดับในฟา
สวรรค และประทานอภัยแก
บาปของอิ สราเอลชนชาติ ของ
พระองค และขอทรงนําเขากลับ
มายังแผนดินซึ่งพระองคไดทรง
พระราชทานแกบรรพบุ รุษของ
เขาทั้งหลาย
35 เมื่อฟาสวรรคปดอยู และไม
มีฝน เพราะเขาทั้งหลายไดกระ-
ทําบาปตอพระองค ถาเขาทั้ ง
หลายไดอธิษฐานตอสถานที่ นี้
และยอมรั บพระนามของพระ
องค และหันกลับเสียจากบาป
ของเขาทั้ งหลาย เมื่ อพระองค
ทรงใหเขาทั้งหลายรับความทุกข
ใจ
36 ก็ขอพระองคทรงสดับในฟา
สวรรค และขอทรงประทานอภัย
บาปของผู รั บใช ของพระองค
และของอิสราเอลประชาชนของ
พระองค เมื่อพระองคทรงสอน
ทางดีแกเขา ซึ่ งเขาควรจะดํา-
เนิน และขอทรงประทานฝนบน
แผนดินของพระองค ซึ่ งพระ
องคไดทรงพระราชทานแกชน

1 พงศกษัตริย 8
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ชาติของพระองคเปนมรดกนั้น
37 ถ ามี การกั นดารอาหารใน
แผนดิน ถามีโรคระบาด ขาว
มาน รากินขาว หรือตั๊กแตนวัย
บิน หรือตั๊กแตนวัยคลาน หรือ
ถ าศัตรู ของเขาทั้ งหลายล อม
เมืองของเขาไวรอบดาน จะเปน
ภัยพิบัติอยางใด หรือความเจ็บ
ไขอยางใด มีข้ึนก็ดี
38 ไม ว าคําอธิ ษฐานอย างใด
หรือคําวิงวอนประการใด ซึ่ ง
ประชาชนคนใด หรืออิสราเอล
ประชาชนของพระองคทั้งสิ้นทูล
ตางก็สํานึกถึงเร่ืองภัยพิบัติแหง
จิตใจของเขาเอง และไดกางมือ
ของเขาสูพระนิเวศนี้
39 ขอพระองคทรงสดับในฟ า
สวรรค อันเปนที่ประทับของ
พระองค และพระราชทานอภัย
และทรงกระทํา และทรงประ-
ทานแกทุกคนซึ่ งพระองคทรง
ทราบจิตใจตามการประพฤติทั้ ง
สิ้นของเขา (เพราะพระองคคือ
พระองค เทานั้ นที่ ทรงทราบจิต
ใจแหงบุตรทั้งหลายของมนุษย)
40 เพ่ือวาเขาทั้งหลายจะไดยํา-
เกรงพระองค ตลอดวันเวลาที่
เขาทั้งหลายอาศัยในแผนดินซึ่ ง
พระองคทรงประทานแกบรรพ-
บุรุษของขาพระองคทั้งหลาย
41 ย่ิงกวานั้นอีกเกี่ยวกับชนตาง
ดาว ผูซึ่งไมใชอิสราเอลประชา

ชนของพระองค เมื่อเขามาจาก
ประเทศเมืองไกล เพราะเห็นแก
พระนามของพระองค
42 (เพราะเขาทั้งหลายจะไดยิน
ถึงพระนามใหญย่ิงของพระองค
และถึงพระหัตถอันมหิทธิฤทธิ์
ของพระองค และถึงพระกรที่
เหยียดออกของพระองค) เมื่อ
เขามาอธิษฐานตรงตอพระนิเวศ
นี้
43 ก็ขอพระองคทรงสดับในฟา
สวรรคอันเปนที่ประทับของพระ
องค และขอทรงกระทําตามทุก
สิ่ งซึ่ งชนต างด าวได ทูลขอตอ
พระองค เพ่ือวาชนชาติทั้งหลาย
แหงแผนดินโลกจะรูจักพระนาม
ของพระองคและเกรงกลัวพระ
องค ดังอิสราเอลประชาชนของ
พระองคยําเกรงพระองคอยูนั้น
และเพ่ือเขาทั้ งหลายจะทราบวา
พระนิ เวศนี้ ซึ่ งข าพระองค ได
สรางไวเขาเรียกกันดวยพระนาม
ของพระองค
44 ถ าประชาชนของพระองค
ออกไปทําสงครามตอสู ศัตรูของ
เขาทั้งหลาย จะเปนโดยทางใดๆ
ที่ พระองคทรงใช เขาออกไปก็
ตาม และเขาทั้ งหลายไดอธิษ-
ฐานตอพระเยโฮวาห ตรงตอ
เมืองซึ่ งพระองคทรงเลือกสรร
ไว และตรงตอพระนิเวศซึ่ งขา
พระองค ได สร างสําหรั บพระ

1 พงศกษัตริย 8

(37) ลนต 26:16, 25-26; พบญ 28:21-22, 27, 38, 42, 52; 2 พศด 20:9
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นามของพระองค
45 ขอพระองค ทรงสดั บคํา
อธิษฐานของเขาและคําวิงวอน
ของเขาในฟาสวรรค และขอทรง
ใหสิทธิอันชอบธรรมของเขาคง
อยู
46 ถ าเขาทั้ งหลายกระทําบาป
ตอพระองค (เพราะไมมีมนุษย
สักคนหนึ่ งซึ่ งมิไดกระทําบาป)
และพระองคทรงกริ้วตอเขาและ
ทรงมอบเขาไวกับศัตรู เขาจึงถูก
จับไปเปนเชลยยังแผนดินของ
ศัตรูนั้น ไมวาไกลหรือใกล
47 แตถาเขาสํานึกผิดในใจใน
แผนดินซึ่ งเขาไดถูกจับไปเปน
เชลยและไดกลับใจ และไดทํา
การวิงวอนตอพระองคในแผน
ดินของผูจับเขาไปเปนเชลย ทูล
วา `ขาพระองคทั้งหลายไดกระ-
ทําบาป และไดประพฤติชั่วราย
และไดกระทําความชั่ว'
48 ถ าเขาทั้ งหลายกลั บมาหา
พระองคดวยสุดจิตสุดใจของเขา
ในแผนดิ นแห งศัตรู ทั้ งหลาย
ของเขา ผูซึ่งจับเขาไปเปนเชลย
และอธิษฐานตอพระองคตรงตอ
แผนดินของเขา ซึ่งพระองคทรง
ประทานแกบรรพบุ รุษของเขา
ทั้งหลาย คือเมืองซึ่งพระองคได
ทรงเลือกสรรไว และพระนิเวศ
ซึ่ งข าพระองค ได สร างไว เพ่ื อ
พระนามของพระองค

49 ขอพระองค ทรงสดั บคํา
อธิษฐานและคําวิงวอนของเขา
ในฟาสวรรค อันเปนที่ประทับ
ของพระองค และขอทรงใหสิทธิ
อันชอบธรรมของเขาคงอยู
50 และขอทรงประทานอภัยแก
ประชาชนของพระองค ผู ได
กระทําบาปตอพระองค และทรง
ประทานอภัยตอการละเมิดทั้ ง
หลายของเขา ซึ่ งเขาไดกระทํา
ตอพระองค และใหเขาเปนที่
เมตตาของคนเหลานั้นที่ จับเขา
ทั้งหลายไปเปนเชลย เพ่ือเขาทั้ง
หลายจะได รับความเมตตาจาก
เขา
51 เพราะว าเขาทั้ งหลายเป น
ประชาชนของพระองค และเปน
มรดกของพระองค ซึ่งพระองค
ทรงนําออกมาจากอียิปต จาก
ทามกลางเตาเหล็ก
52 ขอพระเนตรของพระองคจง
ลืมอยู ตอคําวิงวอนของผู รับใช
ของพระองค และตอคําวิงวอน
ของอิสราเอลประชาชนของพระ
องค ขอทรงสดับบรรดาเรื่องที่
เขาทั้งหลายรองตอพระองค
53 เพราะพระองคทรงแยกเขา
จากท ามกลางชนชาติทั้ งหลาย
ของแผนดินโลก ใหเปนมรดก
ของพระองค ตามซึ่ งพระองค
ตรัสทางโมเสส ผู รับใชของพระ
องค โอ ขาแตองคพระผูเปนเจา

1 พงศกษัตริย 8

(46) ลนต 26:34, 44; พบญ 28:36 (47) ลนต 26:40-42; อสร 9:6-7; นหม 1:6; 9:2
(48) ยรม 29:12-14; ดนล 6:10; ยน 2:4 (50) 2 พศด 30:9; อสร 7:6; สดด 106:46
(51) อพย 32:11, 12; พบญ 4:20 (52) 1 พกษ 8:29 (53) อพย 19:5-6; พบญ 9:26
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พระเจา ในเมื่อพระองคทรงนํา
บรรพบุ รุษของข าพระองคทั้ ง
หลายออกจากอียิปต"

ซาโลมอนตักเตือน
และใหพรแกประชาชน

54 ครั้ นซาโลมอนทรงจบคํา
อธิษฐาน และคําวิงวอนทั้งสิ้นนี้
ตอพระเยโฮวาหแลว ก็ทรงลุก
ข้ึ นจากหน าแทนบูชาของพระ
เยโฮวาห ที่ซึ่งทรงคุกเขาพรอม
กับกางพระหัตถสูฟาสวรรค
55 และพระองคทรงประทับยืน
และทรงใหพรแกชุมนุมชนอิส-
ราเอลทั้งสิ้นดวยเสียงดังวา
56 "สาธุการแดพระเยโฮวาห ผู
ทรงพระราชทานการหยุดพักแก
อิสราเอลประชาชนของพระองค
ตามซึ่งพระองคทรงสัญญาไวทุก
ประการ พระสัญญาอัน
ดีทั้งสิ้นของพระองคซึ่งพระองค
ทรงสั ญญาทางโมเสสผู รั บใช
ของพระองคนั้ นไมลมเหลวสัก
คําเดียว
57 ขอพระเยโฮวาหพระเจาของ
เราทั้งหลายสถิตกับเราดังที่พระ
องค ไดสถิตกับบรรพบุ รุษของ
เรา ขอพระองคอยาทรงละเรา
หรือทอดทิ้งเราเสีย
58 เพ่ื อพระองคทรงโนมจิตใจ
ของเราใหมาหาพระองค ที่ จะ
ดําเนิ นในทางทั้ งสิ้ นของพระ
องค และรักษาบรรดาพระบัญ-

ญัติของพระองค กฎเกณฑของ
พระองค และคําตัดสินของพระ
องค ซึ่ งพระองคทรงบัญญัติไว
แกบรรพบุรุษของเรา
59 ขอให ถ อยคําเหล านี้ ของ
ขาพเจา ซึ่งขาพเจาไดวิงวอนขอ
ตอพระพักตรพระเยโฮวาห ให
อยูใกลพระเยโฮวาหพระเจาของ
พวกเราทั้งวันและคืน และขอให
สิทธิอันชอบธรรมของผู รับใช
ของพระองคคงอยู และให
สิทธิอันชอบธรรมของอิสราเอล
ประชาชนของพระองค คงอยู
ตามตองการแตละวัน
60 เพ่ื อบรรดาชนชาติทั้ งหลาย
แหงแผนดินโลกจะทราบวาพระ
เยโฮวาหนั้ นเปนพระเจา ไมมี
องคอื่นเลย
61 เพราะฉะนั้นขอใหจิตใจของ
ทานทั้งหลายบริสุทธิ์ตอพระเย-
โฮวาหพระเจาของเรา คือที่ จะ
ดําเนินอยู ในกฎเกณฑของพระ
องค และรักษาพระบัญญัติของ
พระองค ดังในเวลานี้"

การถวายเครื่องสัตวบูชา
และการอดอาหาร
(2 พศด 7:4-10)

62 แลวกษัตริยและชนอิสราเอล
ทั้งปวงที่อยูกับพระองคไดถวาย
เครื่ องสัตวบูชาต อพระพักตร
พระเยโฮวาห
63 และซาโลมอนไดถวายเครื่อง

1 พงศกษัตริย 8

(54) 2 พศด 7:1 (55) กดว 6:23-26; 2 ซมอ 6:18 (56) พบญ 12:10; ยชว 21:45
(57) พบญ 31:6, 17; ยชว 1:5; 1 ซมอ 12:22 (58) สดด 119:36; ยรม 31:33
(60) พบญ 4:35, 39; ยชว 4:24 (61) พบญ 18:13; 1 พกษ 11:4 (62) 2 พศด 7:4-10
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สันติบูชา ซึ่งพระองคทรงถวาย
แดพระเยโฮวาห คือวัวสองหมื่น
สองพันตัว และแกะหนึ่ งแสน
สองหมื่นตัว กษัตริยและคน
อิสราเอลทั้ งปวงจึ งอุทิศถวาย
พระนิเวศแหงพระเยโฮวาห
64 ในวันเดี ยวกั นนั้ นกษัตริ ย
ทรงทําพิ ธี ชําระส วนกลางของ
ลาน ซึ่ งอยูหนาพระนิเวศของ
พระเยโฮวาห เพราะวาที่นั่นพระ
องคไดถวายเครื่องเผาบูชา และ
ธัญญบูชา และสวนไขมันของ
สันติบูชา เพราะวาแทนทอง
สัมฤทธิ์ซึ่งอยูตอพระพักตรพระ
เยโฮวาหนั้ นเล็กเกินไป ไมพอ
รับเครื่องเผาบูชาและธัญญบูชา
และสวนไขมันของสันติบูชา
65 ซาโลมอนจึงทรงฉลองเทศ-
กาลในเวลานั้น พรอมกับอิสรา-
เอลทั้งปวง เปนชุมนุมมโหฬาร
มีคนมาตั้ งแตทางเขาเมืองฮา-
มัทจนถึงแมน้ําแหงอียิปต ตอ
พระพักตรพระเยโฮวาหพระเจา
ของเรา เปนเจ็ดวันและเจ็ดวัน
คือสิบสี่วัน
66 ในวันที่แปดพระองคทรงให
ประชาชนกลับ เขาทั้ งหลายก็
ถวายพระพรแดกษัตริย และ
กลับไปสู เต็นทของตน ดวยจิต
ใจชื่ นบานและยินดี เนื่ องดวย
ความดีทั้ งสิ้ นซึ่ งพระเยโฮวาห
ทรงกระทําแกดาวิดผู รับใชของ

พระองค และแกอิสราเอลประ-
ชาชนของพระองค

พันธสัญญาของพระเจา
กับซาโลมอน

(2 พศด 7:12-22)

9อยูมาเมื่อซาโลมอนไดสราง
พระนิเวศของพระเยโฮวาห

และพระราชวังของกษัตริย และ
บรรดาสิ่ งที่ ซาโลมอนมี พระ
ประสงคจะสรางนั้นสําเร็จแลว
2พระเยโฮวาห ทรงปรากฏแก
ซาโลมอนเปนครั้ งที่ สอง ดังที่
พระองค ทรงปรากฏแกท านที่
กิเบโอน
3และพระเยโฮวาหตรัสกับทาน
วา "เราไดยินคําอธิษฐานของเจา
และคําวิงวอนของเจาซึ่ งเจาได
กระทําตอเรานั้นแลว เราไดรับ
พระนิเวศซึ่งเจาไดสรางนี้ไวเปน
สถานบริสุทธิ์และไดประดิษฐาน
นามของเราไวที่นั่นเปนนิตย ตา
ของเราและใจของเราจะอยูที่นั่น
ตลอดไป
4และถาเจาดําเนินตอหนาเรา
ดังดาวิดบิดาของเจาไดดําเนิน
ดวยใจซื่ อสัตย และดวยความ
เที่ยงธรรม กระทําทุกอยางตาม
ที่ เราไดบัญชาเจาไว และรักษา
กฎเกณฑของเรา และคําตัดสิน
ของเรา
5แลวเราจะสถาปนาราชบัลลังก
ของเจาเหนืออิสราเอลเปนนิตย

1 พงศกษัตริย 8, 9

(64) 2 พศด 4:1; 7:7 (65) ปฐก 15:18; ลนต 23:34; กดว 34:8; 2 พศด 7:8
(66) 2 พศด 7:9 (1) 1 พกษ 7:1; 2 พศด 7:11; 8:6 (2) 1 พกษ 3:5; 11:9
(3) พบญ 11:12; 1 พกษ 8:29 (4) ปฐก 17:1; 1 พกษ 8:61; 11:4 (5) 2 ซมอ 4:12
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ดังที่ เราไดสัญญากับดาวิดบิดา
ของเจาวา `เจาจะไมขาดชายผู
หนึ่งบนบัลลังกแหงอิสราเอล'
6แต ถ าเจ าหั นไปจากการติ ด
ตามเรา ตัวเจาเองหรือลูกหลาน
ของเจาก็ดี และมิไดรักษาบัญ-
ญั ติ ของเราและกฎเกณฑ ของ
เรา ซึ่ งเราไดตั้ งไวตอหนาเจา
แต ไปปรนนิ บั ติ พระอื่ นและ
นมัสการพระนั้น
7แล วเราจะตั ดอิ สราเอลออก
เสียจากแผนดินซึ่ งเราไดใหแก
เขาทั้งหลาย และพระนิเวศนี้ซึ่ง
เราไดกระทําให เปนสถานบริ-
สุทธิ์ เพ่ือนามของเรา เราจะ
เหว่ี ยงออกเสียจากสายตาของ
เรา และอิสราเอลจะเปนคําภา-
ษิ ตและคําครหาท ามกลางชน
ชาติทั้งปวง
8และพระนิเวศนี้ ซึ่ งจะเห็นได
ทนโท ทุกคนที่ผานไปจะฉงน
สนเทห และเขาจะเยยหยันและ
กลาววา `เหตุไฉนพระเยโฮวาห
จึ งได กระทําดั่ งนี้ แก แผ นดิ น
นี้และแกพระนิเวศนี้'
9แลวเขาจะตอบวา `เพราะวา
เขาทั้ งหลายไดทอดทิ้ งพระเย-
โฮวาหพระเจาของเขา ผูไดทรง
นําบรรพบุ รุษของเขาออกจาก
แผนดินอียิปต และไดยึดถือ
พระอื่น และนมัสการและปรน-
นิบัติพระนั้น เพราะฉะนั้นพระ

เยโฮวาหทรงนําเหตุรายทั้งสิ้นนี้
มาเหนือเขาทั้งหลาย'"

กิตติศัพทแหงซาโลมอน
เล่ืองลือไปทั่ว

(2 พศด 8:1-18)
10 อยูมาเมื่อสิ้นย่ีสิบป ซึ่งซา-
โลมอนไดทรงสร างอาคารสอง
หลัง คือพระนิเวศของพระเย-
โฮวาห และพระราชวังของ
กษัตริย
11 (ฮีรามกษัตริยเมืองไทระได
สงไมสนสีดาร ไมสนสามใบและ
ทองคําให แกซาโลมอนตามที่
พระองค มีพระประสงค แล ว)
กษัตริยซาโลมอนจึ งทรงประ-
ทานหัวเมืองในแผนดินกาลิลีให
แกฮีรามย่ีสิบหัวเมือง
12 แตเมื่ อฮีรามเสด็จจากเมือง
ไทระเพ่ื อชมหัวเมืองซึ่ งซาโล-
มอนประทานแกทาน หัวเมือง
เหล านั้ นไม เป นที่ พอพระทั ย
ทาน
13 เพราะฉะนั้นทานจึงวา "พระ
อนุชาเอย เมืองซึ่งทานประทาน
แก ข าพเจ านั้ นเปนเมืองอะไร
อยางนี้" เขาจึงเรียกเมืองเหลา
นั้นวาแผนดินคาบูลจนทุกวันนี้
14 ฮีรามไดสงทองคําหนึ่ งรอย
ย่ีสิบตะลันตใหแกกษัตริย
15 นี่เปนเรื่องแรงงานเกณฑ ซึ่ง
กษัตริยซาโลมอนไดเกณฑเพ่ือ
สรางพระนิเวศของพระเยโฮวาห

1 พงศกษัตริย 9

(6) 2 ซมอ 7:14-16 (7) พบญ 4:26; สดด 44:14; ยรม 7:4-14
(8) พบญ 29:24-26; 2 พศด 7:21 (9) พบญ 29:25-28 (10) 2 พศด 8:1
(11) 2 พศด 8:2 (13) ยชว 19:27 (15) ยชว 11:1; 16:10; 17:11; 19:36; 2 ซมอ 5:9
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และพระราชวังของพระองคและ
ปอมมิลโล และกําแพงกรุงเยรู-
ซาเล็ม และฮาโซร และเมกิดโด
และเกเซอร
16 ฟาโรหกษัตริยอี ยิปตไดยก
ทัพข้ึ นมายึดเมืองเกเซอรและ
เอาไฟเผาเสีย และไดฆาคนคา-
นาอันซึ่งอยูในเมืองนั้น และได
ยกเมืองนั้ นใหแกธิดาของทาน
เปนสินสมรสคือ มเหสีของซา-
โลมอน
17 ซาโลมอนจึงสรางเกเซอรข้ึน
ใหม และสรางเมืองเบธโฮโรน
ลาง
18 ทั้ งเมืองบาอาลัทและเมือง
ทัดโมร ในถิ่นทุรกันดาร ใน
แผนดิน
19 ทั้ งบรรดาหัวเมืองคลังหลวง
ที่ ซาโลมอนมีอยู และหัวเมือง
สําหรับรถรบของพระองค และ
หัวเมืองสําหรับพลมาของพระ
องค และสิ่งใดๆซึ่งซาโลมอนมี
พระประสงคจะสรางในกรุงเย-
รูซาเล็ม ในเลบานอน และทั่ว
แผนดินซึ่ งอยู ในอาณาจักรของ
พระองค
20ประชาชนทั้งปวงซึ่งเหลืออยู
จากคนอาโมไรต คนฮิตไทต คน
เปริสซี คนฮีไวต และคนเยบุส
ผูซึ่งไมใชคนอิสราเอล
21 ลูกหลานของเขาที่ เหลืออยู
ในแผนดิน ซึ่งประชาชนอิสรา-

เอลไมสามารถจะทําลายใหสิ้ น
ได บุคคลเหลานี้ซาโลมอนทรง
เกณฑใหเปนทาสอยูจนทุกวันนี้
22 แตประชาชนอิสราเอลนั้ น
ซาโลมอนหาได ทรงกระทําให
เปนทาสไม เขาทั้ งหลายเปน
ทหาร เปนขาราชการ เปนผูบัง
คับบัญชาของพระองค เปนนาย
ทหารของพระองค เปนผูบังคับ
การรถรบของพระองคและเปน
พลมาของพระองค
23 เหลานี้ เปนเจ าหนาที่ ชั้ นผู
ใหญเหนือพระราชกิจของซา-
โลมอนจํานวนหารอยหาสิบคน
เปนผูดูแลประชาชนที่ทํางาน
24 แตธิดาของฟาโรหได ข้ึนไป
จากนครดาวิด ถึงพระตําหนัก
ของพระนางเองซึ่ งซาโลมอนได
สรางใหพระนาง แลวพระองค
จึงสรางปอมมิลโล
25 ปละสามครั้ ง ซาโลมอนได
ทรงถวายเครื่องเผาบูชา และ
เครื่ องสั นติ บู ชาบนแทนบู ชา
ซึ่ งพระองคทรงสรางถวายพระ
เยโฮวาห ทรงเผาเครื่องหอมบน
แทนบูชาตอพระพักตรพระเย-
โฮวาห ดังนั้นพระองคจึงสราง
พระนิเวศจนสําเร็จ
26 กษัตริยซาโลมอนทรงสราง
กองเรือกําปนที่ เอซีโอนเกเบอร
ซึ่ งอยู ใกลเอโลท บนฝ งทะเล
แดงในแผนดินเอโดม

1 พงศกษัตริย 9

(16) ยชว 16:10 (17) 2 พศด 8:5 (18) ยชว 19:44 (19) 1 พกษ 4:26; 9:1; 10:26
(20) 2 พศด 8:7 (21) ยชว 15:63; 17:12-13 (22) ลนต 25:39 (23) 2 พศด 8:10
(24) 2 ซมอ 5:9; 1 พกษ 3:1 (25) อพย 23:14-17 (26) กดว 33:35; พบญ 2:8
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27 และฮีรามได ส งข าราชการ
และพลเรือผูซึ่งคุนเคยกับทะเล
ไปกั บกองกําป นพร อมกั บข า
ราชการของซาโลมอน
28 เขาทั้งหลายไปถึงเมืองโอฟร
และนําทองคํามาจากที่นั่น จํา-
นวนสี่ รอยย่ีสิบตะลันตและนํา
มาถวายกษัตริยซาโลมอน
พระราชินีแหงเชบาทรงเขาเฝา

กษัตริยซาโลมอน
(2 พศด 9:1-12)

10เมื่อพระราชินีแหงเชบา
ทรงได ยิ นกิ ตติ ศั พท

แหงซาโลมอนเกี่ยวกับพระนาม
ของพระเยโฮวาห พระนางก็
เสด็ จมาทดลองพระองค ด วย
ปญหายุงยากตางๆ
2พระนางเสด็จมายังกรุงเยรู-
ซาเล็ม พรอมดวยขาราชบริพาร
มากมาย มีฝูงอูฐบรรทุกเครื่อง
เทศและทองคําเปนอันมาก และ
เพชรพลอยตางๆ และเมื่อพระ
นางเสด็ จมาถึ งซาโลมอนแล ว
พระนางก็ทูลเร่ืองในพระทัยตอ
พระองคทุกประการ
3และซาโลมอนตรัสตอบปญหา
ของพระนางทั้งสิ้น ไมมีสิ่งใดที่
ซอนอยูพนกษัตริยซึ่ งพระองค
จะทรงอธิบายแกพระนางไมได
4และเมื่ อพระราชินีแห งเชบา
ทรงเห็ นพระสติปญญาทั้ งสิ้ น
ของซาโลมอน และพระราชวังที่

พระองคทรงสราง
5ทั้ งอาหารที่ โตะเสวย กับ
การเขาเฝาของบรรดาขาราชการ
และการปรนนิ บั ติ รั บใช ของ
มหาดเล็กตลอดทั้ งภูษาอาภรณ
ของเขา และพนักงานเชิญถวย
ของพระองค และการที่พระองค
เสด็จข้ึนไปในพระนิเวศของพระ
เยโฮวาห พระทัยของพระนางก็
สลดลงทีเดียว
6พระนางทูลกษัตริยวา "ขาว
คราวซึ่งหมอมฉันไดยินในประ-
เทศของหมอมฉัน ถึงพระราช-
กิจและพระสติปญญาของพระ
องคเปนความจริง
7แตหมอมฉันมิไดเชื่ อถอยคํา
นั้น จนหมอมฉันมาเฝา และตา
ของหมอมฉันไดเห็นเอง และดู
เถิด ที่เขาบอกแกหมอมฉันก็ไม
ถึงครึ่งหนึ่ง พระสติปญญาและ
ความมั่ งค่ั งของพระองคก็มาก
ย่ิ งกวาขาวคราวที่ หมอมฉันได
ยิน
8บรรดาคนของพระองคก็ เปน
สุข บรรดาขาราชการเหลานี้ของ
พระองคผูอยูงานประจําตอพระ
พักตรพระองค และฟงพระสติ
ปญญาของพระองคก็เปนสุข
9สาธุการแดพระเยโฮวาหพระ
เจาของพระองค ผูทรงพอพระ
ทัยในพระองค และทรงแตงตั้ง
พระองคไวบนบัลลังกแหงอิส-

1 พงศกษัตริย 9, 10

(27) 1 พกษ 5:6, 9; 10:11 (28) โยบ 22:24
(1) วนฉ 14:12; 2 พศด 9:1; สดด 49:4; สภษ 1:6; มธ 12:42 (5) 1 พศด 26:16
(8) สภษ 8:34 (9) 2 ซมอ 8:15; 22:20; 1 พกษ 5:7; 2 พศด 2:11; สดด 72:2

 11_1kin.pub 
 page 34

 Friday, December 09, 2005 12:22 



หนา 735
ราเอล เพราะพระเยโฮวาหทรง
รักอิสราเอลเปนนิตยพระองค
จึงทรงแตงตั้ งใหพระองค เปน
กษัตริย เพ่ือวาพระองคจะทรง
อํานวยความยุติธรรมและความ
เที่ยงธรรม"
10 แลวพระนางก็ถวายทองคํา
หนึ่งรอยย่ีสิบตะลันตแดกษัตริย
ทั้ งเครื่ องเทศเป นจํานวนมาก
และเพชรพลอยตางๆ ไมมี
เครื่ องเทศมามากมายดั งนี้ อีก
ดั งที่ พระราชินีแห งเชบาถวาย
แดกษัตริยซาโลมอน
11 ย่ิงกวานั้นอีก กองกําปนของ
ฮีรามซึ่งไดนําทองคํามาจากโอ-
ฟร ไดนําไมจันทนแดงและ
เพชรพลอยต างๆจํานวนมาก
หลายมาจากโอฟร
12 และกษัตริยทรงใชไมจันทน
แดงทําเสาพระนิ เวศแห งพระ
เยโฮวาห และสําหรับพระราชวัง
ของกษัตริย และทําพิณเขาคู
และพิณใหญสําหรับนักรอง จน
ทุกวันนี้ก็ไมเคยมีไมจันทนแดง
มาหรือเห็นอยางนี้อีก
13 กษัตริ ย ซาโลมอนทรงพระ
ราชทานทุกอย างแกพระราชินี
แหงเชบา ตามที่พระนางมีพระ
ประสงค นอกจากสิ่งที่พระราช
ทานมาจากความอุดมสมบูรณ
ของกษัตริยแลวสิ่ งใดๆที่ พระ
นางทูลขอ ซาโลมอนก็พระราช

ทาน ดังนั้น พระนางก็เสด็จกลับ
ไปยังแผนดินของพระนางพรอม
กับขาราชการของพระนาง

ทรัพยสมบัติและ
ความเจริญรุงเรือง
ของซาโลมอน

14 น้ําหนักของทองคําที่ นํามา
ส งซาโลมอนในปหนึ่ งนั้ นเปน
ทองคําหกรอยหกสิบหกตะลันต
15 นอกเหนือจากทองคําซึ่ งมา
จากพอคา และจากการคาของ
พวกพอคา และจากกษัตริยทั้ ง
ปวงของประเทศอาระเบีย และ
จากบรรดาเจาเมืองแหงแผนดิน
16 กษัตริยซาโลมอนทรงสราง
โลใหญสองรอยอันดวยทองคํา
ทุบ โลอันหนึ่งใชทองคําหกรอย
เชเขล
17 และพระองค ทรงสร างโล
สามรอยอันดวยทองคําทุบ โล
อันหนึ่งใชทองคําสามมาเน และ
กษัตริยทรงเก็บโลไวในพระตํา-
หนักพนาเลบานอน
18 กษัตริยทรงกระทําพระที่นั่ ง
งาชางขนาดใหญดวย และทรงบุ
ดวยทองคําอยางงามที่สุด
19 พระที่ นั่ งนั้ นมี บันไดหกข้ัน
พนักหลังของพระที่นั่ งนั้ นกลม
ขางบน และสองขางพระที่นั่งมี
ที่ วางพระหัตถ มีสิงโตสองตัว
ยืนอยูขางๆที่วางพระหัตถ
20 มีสิงโตอีกสิบสองตัวยืนอยูที่

1 พงศกษัตริย 10

(10) สดด 72:10, 15 (11) 1 พกษ 9:27-28; โยบ 22:24
(12) 2 พศด 9:10-11 (15) 2 พศด 1:16; 9:24; สดด 72:10
(17) 1 พกษ 7:2; 14:26 (18) 1 พกษ 10:22; 2 พศด 9:17; สดด 45:8
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นั่ นบนหกขั้ นบันไดทั้ งสองขาง
เขาไม เคยทําในราชอาณาจั กร
ใดๆเหมือนอยางนี้
21 ภาชนะทั้ งสิ้ นสําหรับเครื่ อง
ดื่มของกษัตริยซาโลมอนทําดวย
ทองคํา และภาชนะทั้ งสิ้ นของ
พระตําหนั กพนาเลบานอนทํา
ดวยทองคําบริสุทธิ์ ไมมีที่ ทํา
ดวยเงินเลย เงินนั้นถือวาเปน
ของไมมีคาอะไรในสมัยของซา-
โลมอน
22 เพราะวากษัตริยมีกองกําปน
เมืองทารชิช เดินทะเลพรอมกับ
กองกําปนของฮีราม กองกําปน
เมืองทารชิชนําทองคํา เงิน งา
ชาง ลิง และนกยูงมาสามปตอ
ครั้ง
23 ดังนี้ แหละ กษัตริยซาโล-
มอนจึ งได เปรี ยบกว าบรรดา
กษัตริยอื่นๆแหงแผนดินโลกใน
เร่ืองสมบัติและสติปญญา
24 และทั่วทั้งโลกก็แสวงหาที่จะ
เขาเฝาซาโลมอน เพ่ือจะฟงพระ
สติปญญาซึ่ งพระเจ าพระราช
ทานไวในใจของทาน
25 ทุกคนก็นําเครื่องบรรณาการ
ของเขามา เปนเครื่ องทําดวย
เงิน เครื่ องทําดวยทองคํา
เครื่ องแตงกาย เครื่ องอาวุธ
เครื่องเทศ มา และลอ ตามจํา-
นวนกําหนดทุกๆป
26 ซาโลมอนทรงสะสมรถรบ

และพลมา พระองคทรงมีรถรบ
หนึ่ งพันสี่ รอยคัน และพลมา
หนึ่ งหมื่นสองพันคน ซึ่ งพระ
องคทรงใหประจําอยูที่หัวเมือง
รถรบ และอยูกับกษัตริยในกรุง
เยรูซาเล็ม
27 และกษัตริ ยทรงกระทําให
เงินนั้นเปนของสามัญในกรุงเย-
รูซาเล็มเหมือนกอนหิน และ
ทรงกระทําให มี สนสี ดาร มาก
มายเหมือนไมมะเดื่ อแห งหุบ
เขา
28 มาอันเปนสินคาเขาของซา-
โลมอนมาจากอียิปต พรอมดวย
เสนดายสําหรับผาปาน และ
บรรดาพอคาของกษัตริยรับเสน
ด ายสําหรับผ าป านนั้ นมาตาม
ราคา
29 จะนํารถรบคันหนึ่ งเข ามา
จากอียิปตไดในราคาหกรอยเช-
เขลเงิน มาตัวหนึ่งหนึ่ งรอยหา
สิบ ดังนั้ นโดยทางพวกพอคา
เขาก็สงออกไปยังบรรดากษัตริย
ทั้ งปวงของคนฮิตไทต และ
บรรดากษัตริยของซีเรีย
มเหสีท้ังหลายของซาโลมอน

ไหวรูปเคารพ

11แต ก ษั ตริ ย ซาโลมอน
ทรงรั กห ญิ งต างด า ว

หลายคน นอกจากธิดาของฟา-
โรห มีหญิงคนโมอับ คนอัมโมน
คนเอโดม คนไซดอน และคน

1 พงศกษัตริย 10, 11

(21) 2 พศด 9:20 (22) ปฐก 10:4; 1 พกษ 9:26-28; 22:48; 2 พศด 20:36
(23) 1 พกษ 3:12-13; 4:30 (26) พบญ 17:16; 1 พกษ 4:26 (27) พบญ 17:17
(28) พบญ 17:16; 2 พศด 1:16 (29) ยชว 1:4; 2 พกษ 7:6-7 (1) พบญ 17:17
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ฮิตไทต
2 เปนของประชาชาติซึ่งพระเย-
โฮวาห ตรัสกับคนอิสราเอลว า
"เจาทั้ งหลายอยาเขาไปแตงงาน
กับเขาทั้งหลาย หรืออยาเขามา
แตงงานกับเจา เพราะเขาจะหัน
จิตใจของเจาไปตามพระของเขา
เปนแน" ซาโลมอนทรงติดพัน
กับคนเหลานี้ดวยความรัก
3พระองคทรงมีมเหสี เจ็ดรอย
คือเจาหญิง และนางหามสาม
รอย และบรรดามเหสีของพระ
องค ก็ทรงหันพระทัยของพระ
องคไปเสีย
4 เพราะอยูมาเมื่อซาโลมอนทรง
พระชราแลว มเหสีของพระองค
ไดหันพระทัยของพระองคใหไป
ตามพระอื่น และพระทัยของ
พระองคหาไดบริสุทธิ์ ตอพระ
เยโฮวาหพระเจ าของพระองค
ดังพระทัยของดาวิดราชบิดาของ
พระองคไม
5 เพราะซาโลมอนทรงดําเนิ น
ตามพระอัชโทเรท พระแมเจา
ของคนไซดอน และตามพระ
มิลโคมสิ่ งที่ น าสะอิดสะเอียน
ของคนอัมโมน
6ซาโลมอนจึงทรงกระทําชั่ วใน
สายพระเนตรของพระเยโฮวาห
และมิไดทรงติดตามพระเยโฮ-
วาหอยางเต็มกําลัง ดังดาวิด
ราชบิ ดาของพระองค ได ทรง

กระทํามาแลวนั้น
7แลวซาโลมอนไดทรงสรางปู-
ชนียสถานสูงสําหรับพระเคโมช
สิ่งที่นาสะอิดสะเอียนของโมอับ
ในภูเขาที่อยูหนากรุงเยรูซาเล็ม
และสําหรับพระโมเลค สิ่งที่นา
สะอิดสะเอียนของคนอัมโมน
8และพระองคจึงทรงกระทําดัง
นั้ นเพ่ื อมเหสีตางดาวของพระ
องคทั้ งสิ้ น ผูที่ ไดเผาเครื่ อง
หอมและถวายเครื่ องสัตวบูชา
แกบรรดาพระของเขา

พระเจาทรงพระพิโรธ
และลงโทษซาโลมอน

9พระเยโฮวาหทรงกริ้ วตอซา-
โลมอน เพราะพระทัยของทาน
ไดหันไปเสียจากพระเยโฮวาห
พระเจาแหงอิสราเอล ผูไดทรง
ปรากฏแกทานสองครั้งแลว
10 และไดทรงบัญชาทานเกี่ ยว
กับเรื่องนี้วา ทานไมควรไปติด
ตามพระอื่น แตทานมิไดรักษา
พระบัญชาของพระเยโฮวาห
11 เพราะฉะนั้ นพระเยโฮวาห
ตรัสกับซาโลมอนวา "เนื่องดวย
เจาไดกระทําเชนนี้ และเจามิได
รักษาพันธสัญญาของเรา และ
กฎเกณฑของเรา ซึ่งเราไดบัญ-
ชาเจาไว เราจะฉีกอาณาจักรเสีย
จากเจ าเป นแน และให แก ข า
ราชการของเจา
12 กระนั้นก็ดีเพราะเห็นแกดา-

1 พงศกษัตริย 11

(2) อพย 34:16; พบญ 7:3-4 (4) พบญ 17:17; 1 พกษ 8:61; 9:4; นหม 13:26
(5) ลนต 20:2-5; วนฉ 2:13; 1 พกษ 11:33 (7) กดว 21:29; 33:52; วนฉ 11:24
(9) 1 พกษ 3:5; 9:2 (10) 1 พกษ 6:12; 9:6-7 (11) 1 พกษ 11:31, 37; 12:15-16
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วิดบิดาของเจาเราจะไมกระทํา
ในวันเวลาของเจา แตเราจะฉีก
ออกจากมือบุตรชายของเจา
13 อยางไรก็ดี เราจะไมฉีกเสีย
หมดอาณาจักร แตเราจะให
ตระกูลหนึ่ งแกบุตรชายของเจา
เพ่ือเห็นแกดาวิดผู รับใชของเรา
และเพ่ือเห็นแกเยรูซาเล็มซึ่งเรา
ไดเลือกไว"
14พระเยโฮวาหทรงใหปฏิปกษ
เกิดข้ึนตอสูซาโลมอน คือฮาดัด
คนเอโดม ทานเปนเชื้ อสาย
ราชวงศแหงเอโดม
15 เพราะอยูมาเมื่อดาวิดอยูใน
เอโดมและโยอาบผู บัญชาการ
กองทัพได ข้ึ นไปฝ งผู ที่ ถู กฆ า
หลังจากเขาไดฆาผูชายทุกคนใน
เอโดมเสีย
16 (เพราะโยอาบและคนอิสรา-
เอลทั้ งสิ้ นยังอยู ที่ นั่ นหกเดือน
จนกวาเขาไดฆาผู ชายทุกคนใน
เอโดม)
17 ฮาดัดไดหนีไปอียิปต พรอม
กับคนเอโดมบางคนผู เป นข า
ราชการของบิดาของทาน ครั้ ง
นั้นฮาดัดยังเปนเด็กเล็กๆอยู
18 เขาทั้ งหลายยกออกจากมี-
เดียนมายังปาราน และพาคน
จากปารานมากับเขาและมาถึง
อียิปต เฝาฟาโรหกษัตริยแหง
อียิปต ผูประทานเรือนหลังหนึ่ง
แกเขา และกําหนดใหไดรับปน

เสบียงอาหาร และประทานที่ดิน
ใหเขาดวย
19 และฮาดัดเปนที่ โปรดปราน
ย่ิงในสายตาของฟาโรห ฟาโรห
จึ งประทานนองสาวของมเหสี
ของทานเอง คือขนิษฐาของพระ
ราชินีทาเปเนสใหเปนภรรยาเขา
20 และขนิษฐาของทาเปเนสก็
ประสูติเกนูบัทใหทานเปนบุตร
ชาย ผูซึ่งทาเปเนสใหหยานมใน
วังของฟาโรห และเกนูบัทอยูใน
วั งของฟาโรห ในหมู ราชโอรส
ของฟาโรห
21 แตเมื่อฮาดัดอยูในอียิปตได
ยินวาดาวิดไดลวงลับไปอยูกับ
บรรพบุรุษของพระองคแลวและ
โยอาบผู บัญชาการกองทัพก็สิ้น
ชีวิตแลว ฮาดัดจึงทูลฟาโรหวา
"ขอขาพระองคทูลลาเพ่ือขาพระ
องค จะกลับไปยังประเทศของ
ขาพระองคเอง"
22 แต ฟาโรห ตรั สกั บท านว า
"ทานอยูกับเราขาดสิ่งใดหรือ ดู
เถิด ทานจึงเสาะหาที่จะกลับไป
ยังประเทศของทาน" และทานก็
ทูลพระองควา "ไมขาดสิ่ งใด
พระเจาขา แตขอใหขาพระองค
ไปเถิด"
23 พระเจ าไดทรงใหปฏิป กษ
เกิดข้ึนตอสู ทานอีกคนหนึ่ งคือ
เรโซนบุตรชายของเอลียาดา ผูที่
หนีไปจากฮาดัดเอเซอรกษัตริย

1 พงศกษัตริย 11

(13) พบญ 12:11; 2 ซมอ 7:15-16; 1 พกษ 9:3; 12:20; 14:21; 1 พศด 17:13
(14) 1 พศด 5:26 (15) กดว 24:19; พบญ 20:13; 2 ซมอ 8:14; 1 พศด 18:12-13
(21) 1 พกษ 2:10, 34 (23) 2 ซมอ 8:3; 10:16
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แหงโศบาหเจานายของตน
24 เมื่ อดาวิดเขนฆาชาวโศบาห
เขาก็รวบรวมผูคนใหอยู กับเขา
กลายเปนหัวหนาของกองปลน
และเขาทั้ งหลายก็ ไปยั งเมื อง
ดามัสกัสอาศัยอยูที่ นั่ น และ
ครอบครองเมืองดามัสกัส
25 ทานเปนปฏิปกษของอิสรา-
เอลตลอดวันเวลาของซาโลมอน
นอกจากเหตุ ร ายที่ ฮาดั ดได
กระทํา และทานเกลียดชังอิส-
ราเอล และไดปกครองอยูเหนือ
ซีเรีย

การเลื่อนตําแหนง
ของเยโรโบอัม

26 เยโรโบอัมบุตรชายเนบัท คน
เอฟราอิม ชาวเมืองเศเรดาห
ขาราชการคนหนึ่งของซาโลมอน
มารดาชื่อเศรุวาหเปนหญิงมาย
ไดยกมือข้ึนตอสูกษัตริยดวย
27 ตอไปนี้ เปนสาเหตุที่ทานยก
มือข้ึนตอสู กษัตริย คือซาโล-
มอนทรงสรางปอมมิลโล และ
อุ ดช องกําแพงนครของดาวิ ด
ราชบิดาของพระองค
28 เยโรโบอัมเปนทแกลวทหาร
เมื่ อซาโลมอนทรงเห็ นว าชาย
หนุมคนนั้นเปนคนขยัน พระ
องค จึ งให ท านดู แลเหนื อแรง
งานเกณฑทั้ งสิ้ นของวงศ วาน
โยเซฟ
29 และอยู มาในคราวนั้ นเมื่ อ

เยโรโบอัมออกไปจากกรุงเยรู-
ซาเล็ม อาหิยาหผูพยากรณชาว
ชี โลห ได พบท านที่ กลางทาง
อาหิยาหสวมเสื้ อใหมตั วหนึ่ ง
และคนทั้ งสองก็อยู ลําพังในทุ ง
นา
30 แลวอาหิยาหก็จับเสื้อใหมที่
สวมอยูฉีกออกเปนสิบสองชิ้น
31 และทานพูดกับเยโรโบอัมวา
"ทานจงเอาไปสิบชิ้น เพราะพระ
เยโฮวาหพระเจาแหงอิสราเอล
ตรัสดังนี้ วา `ดูเถิด เราจะฉีก
อาณาจักรจากมือของซาโลมอน
และจะใหเจาสิบตระกูล
32 (แตเขาจะมีตระกูลหนึ่งเพ่ือ
เห็นแกดาวิดผู รับใชของเราและ
เพ่ือเห็นแกเยรูซาเล็มเมืองซึ่ ง
เราเลือกจากทามกลางตระกูล
ทั้งปวงของอิสราเอล)
33 เพราะเขาทั้งหลายไดทอดทิ้ง
เรา และไดนมัสการพระอัชโท-
เรท พระแมเจาของชาวไซดอน
เคโมชพระของโมอับ และมิล-
โคมพระของคนอัมโมน และมิ
ไดดําเนินในทางของเรา เพ่ือจะ
กระทําสิ่ งที่ ถู กต องในสายตา
ของเรา และรักษากฎเกณฑของ
เรา และคําตัดสินของเรา อยาง
กับดาวิดบิดาของเขาไดกระทํา
นั้น
34 ถึงกระนั้นก็ดี เราจะไมเอา
อาณาจักรทั้ งหมดออกจากมือ

1 พงศกษัตริย 11

(24) 2 ซมอ 8:3; 10:8, 18 (26) 2 ซมอ 20:21; 1 พกษ 11:11; 12:2; 2 พศด 13:6
(27) 1 พกษ 9:15, 24 (28) สภษ 22:29 (29) 1 พกษ 12:15; 14:2; 2 พศด 9:29
(30) 1 ซมอ 15:27-28; 24:5 (31) 1 พกษ 11:11, 13 (33) 1 ซมอ 7:3; 1 พกษ 11:5
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ของเขา แตเราจะกระทําใหเขา
เปนผู ครอบครองอยู ตลอดวัน
เวลาแหงชีวิตของเขา เพราะเห็น
แกดาวิดผู รับใชของเราผู ซึ่ งเรา
ไดเลือกไว เพราะเขาไดรักษา
บัญญัติ ของเราและกฎเกณฑ
ของเรา
35 แตเราจะเอาอาณาจักรออก
จากมือบุตรชายของเขา และจะ
มอบใหเจาสิบตระกูล
36 เรายังจะใหตระกูลหนึ่ งแก
บุตรชายของเขา เพ่ือดาวิดผูรับ
ใชของเราจะมีประทีปดวงหนึ่ ง
ต อหน าเราในกรุ งเยรู ซาเล็ ม
เสมอ     เปนเมืองซึ่งเราได
เลือกเพ่ื อประดิษฐานนามของ
เราไวที่นั่น
37 เราจะเอาตัวเจา และเจาจะ
ปกครองใหกวางขวางตามชอบ
ใจของเจาและเจาจะเปนกษัตริย
เหนืออิสราเอล
38 และจะเปนดังนี้วาถาเจาเชื่อ
ฟงทุกสิ่งที่เราบัญชาแกเจา และ
จะดําเนินในทางทั้งหลายของเรา
และกระทําสิ่ งที่ ถูกตองในสาย
ตาของเรา โดยรักษากฎเกณฑ
ของเรา และบัญญัติของเราดัง
ดาวิดผู รับใชของเราไดกระทํา
เราจะอยูกับเจา และจะสรางเจา
ใหเปนราชวงศที่ มั่ นคง ดังที่
เราได สร างเพ่ื อดาวิดมาแล ว
และเราจะใหอิสราเอลแกเจา

39 ด วยเหตุ นี้ เราจะให ความ
ทุกขใจแกเชื้อสายของดาวิด แต
ไมเปนนิตย'"
40 ฉะนั้น ซาโลมอนจึงทรงหา
ช องจะประหารเยโรโบอัมเสีย
แตเยโรโบอัมไดลุกข้ึนหนีเขาไป
ในอียิปต ไปยังชิชักกษัตริย
อียิปต และอยู ในอียิปตจนถึง
ซาโลมอนสิ้นพระชนม

ซาโลมอนส้ินพระชนม
41 สวนพระราชกิจนอกนั้นของ
ซาโลมอน และบรรดาสิ่ งซึ่ ง
พระองคทรงกระทํา และพระ
สติปญญาของพระองคมิไดบัน-
ทึกไวในหนังสือพระราชกิจของ
ซาโลมอนหรือ
42 และเวลาที่ ซาโลมอนทรง
ครอบครองในเยรูซาเล็มเหนือ
อิสราเอลทั้งสิ้นนั้น เปนสี่สิบป
43 และซาโลมอนก็ลวงหลับไป
อยู กับบรรพบุ รุษของพระองค
และเขาฝงพระศพพระองคไวใน
นครของดาวิดราชบิดาของพระ
องค และเรโหโบอัมราชโอรส
ของพระองคก็ข้ึนครองแทน

ความโงเขลาของ
เรโหโบอัมคนหนุม

12เ ร โห โบอั มได ไ ป ยั ง
เมืองเชเคม เพราะอิส-

ราเอลทั้งปวงไดมายังเชเคมเพื่อ
จะตั้งทานใหเปนกษัตริย
2และอยูมาเมื่ อเยโรโบอัมบุตร

1 พงศกษัตริย 11, 12

(35) 1 พกษ 12:16-17 (36) 1 พกษ 15:4; 2 พกษ 8:19 (38) พบญ 31:8; ยชว 1:5
(40) 1 พกษ 11:17; 14:25; 2 พศด 12:2-9 (41) 2 พศด 9:29 (42) 2 พศด 9:30
(43) 1 พกษ 2:10; 2 พศด 9:31; 10:1 (1) วนฉ 9:6; 2 พศด 10:1 (2) 1 พกษ 11:26
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ชายเนบัทไดยินเรื่องนั้น เพราะ
ทานยังอยูในอียิปต (ที่ซึ่งทาน
หนี ไปจากพระพั กตร กษัตริ ย
ซาโลมอน เยโรโบอัมอาศัยอยู
ในอียิปต)
3 เขาทั้ งหลายก็ ใชคนไปเรี ยก
ทาน เยโรโบอัมกับชุมนุมชน
อิสราเอลทั้งหมดไดมาทูลเรโห-
โบอัมวา
4"พระราชบิดาของพระองคได
กระทําใหแอกของข าพระองค
หนักนัก เพราะฉะนั้นบัดนี้ ขอ
ทรงผ อนการปรนนิ บั ติ อย าง
ทุกขหนักของพระราชบิดาของ
พระองค และแอกอันหนักของ
พระองค เหนื อข าพระองค ทั้ ง
หลายใหเบาลงเสีย และขาพระ
องคทั้ งหลายจะปรนนิบัติพระ
องค"
5พระองคตรัสกับเขาวา "จง
กลับไปเสียสักสามวัน แลวจึงมา
หาเราอีก" ประชาชนจึงกลับไป
6แลวกษัตริย เรโหโบอัมก็ทรง
ปรึกษากับบรรดาผู เฒา ผู อยู
งานประจําซาโลมอนราชบิ ดา
ของพระองคขณะเมื่ อพระองค
ยังทรงพระชนมอยูวา "ทานทั้ง
หลายจะแนะนําเราใหตอบประ-
ชาชนนี้อยางไร"
7 เขาทั้ งหลายทู ลพระองค ว า
"ถาพระองคจะทรงเปนผู รับใช
ประชาชนนี้ ในวันนี้ และรับใช

พวกเขา และตรัสตอบคําดีแก
พวกเขา เขาทั้ งหลายก็จะเปน
ผูรับใชของพระองคเปนนิตย"
8แต พระองค ทรงทอดทิ้ งคํา
ปรึ กษาซึ่ งผู เฒ าถวายนั้ นเสี ย
และไปปรึ กษากั บคนหนุ มซึ่ ง
เติบโตข้ึนมาพรอมกับพระองค
และอยูงานประจําพระองค
9และพระองค ตรั สกั บเขาทั้ ง
หลายวา "ทานจะแนะนําเรา
อยางไร เพ่ือพวกเราจะตอบ
ประชาชนนี้ ผูที่ทูลเราวา `ขอ
ทรงผ อนแอกซึ่ งพระราชบิ ดา
ของพระองค วางอยู เหนื อข า
พระองคทั้งหลายใหเบาลง'"
10 และคนหนุ มเหล านั้ นผู ได
เติบโตมาพรอมกับพระองคทูล
พระองควา "พระองคจงตรัสดัง
นี้แกประชาชนนี้ ผูทูลพระองค
วา `พระราชบิดาของพระองคได
กระทําใหแอกของข าพระองค
ทั้ งหลายหนัก แตขอพระองค
ทรงผอนแกขาพระองคให เบา
ลง' นั้น พระองคจงตรัสแกเขา
ทั้งหลายอยางนี้วา `นิ้วกอยของ
เราก็หนากว าเอวแห งราชบิดา
ของเรา
11 ที่ พระราชบิ ดาของเราวาง
แอกหนักบนท านทั้ งหลายก็ดี
แลว เราจะเพ่ิมใหแกแอกของ
ทานทั้ งหลายอีก พระราชบิดา
ของเราตีสอนทานทั้ งหลายดวย

1 พงศกษัตริย 12

(4) 1 ซมอ 8:11-18; 1 พกษ 4:7; 5:13-15
(7) 2 พศด 10:7; สภษ 15:1
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ไมเรียว แตเราจะตีสอนทานทั้ง
หลายดวยแสแมลงปอง'"
12 เยโรโบอัมกับประชาชนทั้ ง
ปวงจึงเขามาเฝาเรโหโบอัมใน
วันที่สาม ดังที่กษัตริยรับสั่งวา
"จงมาหาเราอีกในวันที่สาม"
13 และกษัตริยตรัสตอบประ-
ชาชนอยางดุดัน ทรงทอดทิ้งคํา
ปรึกษาซึ่งผูเฒาไดถวายนั้นเสีย
14 และตรัสกับเขาทั้งหลายตาม
คําปรึกษาของพวกคนหนุ มว า
"พระราชบิดาของเราทําแอกของ
ทานทั้งหลายใหหนัก แตเราจะ
เพ่ิมใหแกแอกของทานทั้งหลาย
อีก พระราชบิดาของเราตีสอน
ทานทั้ งหลายดวยไมเรียว แต
เราจะตีสอนท านทั้ งหลายดวย
แสแมลงปอง"
15 กษัตริยจึงมิไดฟงเสียงประ-
ชาชนเพราะเหตุการณนั้ นเปน
มาแตพระเยโฮวาห เพ่ือพระ
องคจะทรงกระทําใหพระวจนะ
ของพระองคไดสําเร็จ ซึ่ งพระ
เยโฮวาหตรัสโดยอาหิยาหชาว
ชีโลหแกเยโรโบอัมบุตรชายเน-
บัท
อาณาจักรอิสราเอลไดแยกกัน
16 และเมื่ ออิ สราเอลทั้ งปวง
เห็นวา กษัตริยมิไดทรงฟงเขา
ทั้งหลาย   ประชาชนก็ทูลตอบ
กษัตริยวา "ขาพระองคทั้งหลาย
มีสวนอะไรในดาวิด ขาพระองค

ทั้ งหลายไมมีสวนมรดกในบุตร
ชายของเจสซี โอ อิสราเอลเอย
กลับไปเต็นทของตนเถิด ขาแต
ดาวิด จงดูแลราชวงศของพระ
องคเองเถิด" อิสราเอลจึงจาก
ไปยังเต็นทของเขาทั้งหลาย
17 แตเรโหโบอัมทรงปกครอง
เหนือประชาชนอิสราเอล ผูอา-
ศัยอยูในหัวเมืองของยูดาห
18 แลวกษัตริย เรโหโบอัมทรง
ใช อาโดรั มนายงานเหนื อแรง
งานเกณฑไป และอิสราเอลทั้ ง
ปวงก็ เอาหินขว างท านถึ งตาย
แลวกษัตริยเรโหโบอัมก็ทรงรีบ
ข้ึนรถรบของพระองค ทรงหนี
ไปยังกรุงเยรูซาเล็ม
19 อิ สราเอลกบฏต อราชวงศ
ของดาวิดจนทุกวันนี้
20 และอยู มาเมื่ ออิสราเอลทั้ ง
ปวงได ยินวาเยโรโบอัมไดกลับ
มาแลว เขาก็ใชใหไปเชิญทาน
มายังที่ประชุม แลวก็ตั้งทานให
เปนกษัตริย เหนืออิสราเอลทั้ ง
ปวง ไมมีผู ใดติดตามราชวงศ
ของดาวิด เวนแตตระกูลยูดาห
เทานั้น
21 เมื่อเรโหโบอัมมายังกรุงเย-
รูซาเล็มแลว พระองคไดเรียก
ประชุมวงศ วานยูดาหทั้ งหมด
และตระกูลเบนยามิน เปนนัก
รบที่ คัดเลือกแลวหนึ่ งแสนแปด
หมื่นคน เพ่ือจะสูรบกับวงศวาน

1 พงศกษัตริย 12

(15) พบญ 2:30; วนฉ 14:4; 1 พกษ 11:11, 29, 31; 12:24; 2 พศด 10:15; 22:7
(16) 2 ซมอ 20:1 (17) 1 พกษ 11:13, 36; 2 พศด 11:14-17 (18) 1 พกษ 4:6; 5:14
(19) 2 พกษ 17:21 (20) 1 พกษ 11:13, 32, 36; 2 พกษ 17:21 (21) 2 ซมอ 19:17
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อิสราเอล เพ่ือจะเอาราชอาณา
จักรคืนมาใหแกเรโหโบอัมโอรส
ของซาโลมอน
22 แตพระวจนะของพระเจามา
ยังเชไมอาหคนของพระเจาวา
23 "จงไปทู ลเรโหโบอั มโอรส
ของซาโลมอนกษัตริยแหงยูดาห
และบอกแกวงศวานทั้ งสิ้ นของ
ยูดาห และของเบนยามิน และ
แกประชาชนที่เหลืออยูวา
24 `พระเยโฮวาห ตรัสดั งนี้ ว า
เจาอยาข้ึนไปสู รบกับประชาชน
อิสราเอลญาติพ่ีนองของเจาเลย
จงกลับไปยังบานของตนทุกคน
เถิด เพราะสิ่งนี้เปนมาจากเรา'"
เหตุฉะนี้ เขาจึงเชื่อฟงพระวจนะ
ของพระเยโฮวาห และกลับไป
บานเสียตามพระวจนะของพระ
เยโฮวาห
เยโรโบอัมนําคนอิสราเอล

ใหไหวรูปเคารพ
25 แลวเยโรโบอัมก็สรางเมือง
เชเคมในถิ่นเทือกเขาเอฟราอิม
และอาศัยอยูที่นั่น และพระองค
ก็ออกไปจากที่นั่น ไปสรางเมือง
เปนูเอล
26 และเยโรโบอัมรําพึงในใจวา
"คราวนี้ ราชอาณาจั กรจะหั น
กลับไปยังราชวงศของดาวิด
27 ถาชนชาติเหลานี้ ข้ึนไปถวาย
เครื่องสัตวบูชาในพระนิเวศของ
พระเยโฮวาหที่ กรุ งเยรูซาเล็ม

แลวจิตใจของชนชาติเหลานี้ จะ
หันกลับไปยังเจานายของเขาทั้ง
หลาย คือหันไปยังเรโหโบอัม
กษัตริยแหงยูดาห และเขาทั้ ง
หลายจะฆาเราเสีย และกลับไป
ยังเรโหโบอัมกษัตริยแหงยูดาห"
28 ดังนั้นกษัตริยจึงทรงปรึกษา
และได ทรงสร างลู กวั วสองตั ว
ดวยทองคํา และพระองคตรัส
แกประชาชนวา "ที่ทานทั้งหลาย
ข้ึนไปยังกรุงเยรูซาเล็มนานพอ
อยูแลว โอ อิสราเอลเอย จงดู
พระของทาน ดูเถิด พระองคผู
ทรงนําท านทั้ งหลายออกจาก
ประเทศอียิปต"
29 และพระองคก็ประดิษฐานไว
ที่ เบธเอลรูปหนึ่ ง และอีกรูป
หนึ่ งทรงประดิษฐานไวในเมือง
ดาน
30 และสิ่งนี้กลายเปนความบาป
เพราะวาประชาชนไดไปนมัส-
การรูปหนึ่ง คือที่เมืองดาน
31 แลวพระองคไดทรงสรางนิ-
เวศที่ ปูชนียสถานสูง ทรง
กําหนดตั้งปุโรหิตจากหมูประชา
ชนทั้งปวง ผูมิไดเปนคนเลวี
32 และเยโรโบอัมทรงกําหนด
เทศกาลเลี้ ยงในวันที่สิบหาของ
เดือนที่แปดเหมือนกับการเลี้ยง
ที่อยูในยูดาห และพระองคทรง
ถวายเครื่ องสั ตวบูชาบนแทน
บูชา พระองคทรงกระทําใน

1 พงศกษัตริย 12

(22) 2 พศด 11:2; 12:5-7 (24) 1 พกษ 12:15 (25) ปฐก 12:6; 32:30-31; วนฉ 8:8
(27) พบญ 12:5-7, 14 (28) อพย 32:4, 8; 2 พกษ 10:29 (29) ปฐก 28:19
(30) 1 พกษ 13:34; 2 พกษ 17:21 (31) กดว 3:10; 17:1-11 (32) ลนต 23:33-34
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เบธเอลดังนี้แหละ คือถวาย
เครื่ องสั ตวบูชาแก รูปลูกวัวที่
พระองคไดทรงสรางไวนั้น และ
พระองคทรงสถาปนาปุโรหิตใน
เบธเอลประจําที่ ปูชนียสถานสูง
ซึ่งพระองคทรงสรางไว
33 พระองคทรงข้ึ นไปยังแทน
บูชาซึ่ งพระองคทรงสร างไวที่
เบธเอลในวันที่ สิบห าเดื อนที่
แปด ในเดือนซึ่ งพระองคทรง
ดําริเอง และพระองคทรงกํา-
หนดเทศกาลเลี้ ยงสําหรั บคน
อิสราเอล และทรงถวายเครื่อง
บูชาบนแทนและเผาเครื่องหอม

คําพยากรณไดกลาวโทษ
แทนบูชาของเยโรโบอัม

13และดูเถิด คนของพระ
เจ าคนหนึ่ งได ออกมา

จากยูดาหโดยพระวจนะของพระ
เยโฮวาหไปยังที่ เบธเอล เยโร-
โบอัมทรงยืนอยู ที่ แทนเพ่ื อจะ
เผาเครื่องหอม
2และชายคนนั้ นได ร องกล าว
โทษแทนนั้ นโดยพระวจนะของ
พระเยโฮวาหวา "โอ แทนบูชา
แทนบูชา พระเยโฮวาหตรัสดังนี้
วา `ดูเถิด โอรสองคหนึ่ งจะ
ประสูติมาในราชวงศของดาวิด
ชื่อโยสิยาห และบนเจาแทนนี้จะ
ฆาปุโรหิตแหงปูชนียสถานสูงผู
ซึ่ งเผาเครื่ องหอมบนเจา และ
เขาจะเผากระดูกคนบนเจา'"

3และท านก็ใหหมายสําคัญใน
วันเดียวกันนั้น กลาววา "นี่เปน
หมายสําคัญที่ พระเยโฮวาห ได
ตรัสวา `ดูเถิด เขาจะพังแทน
บูชาลงมา และมูลเถาซึ่ งอยู
บนนั้นจะถูกเทออก'"
พระเจาทรงทําใหพระหัตถ

กษัตริยเยโรโบอัมเห่ียวแหงไป
4และอยูมาเมื่อกษัตริยเยโรโบ-
อัมทรงสดับคํากลาวของคนของ
พระเจา ซึ่ งรองกลาวโทษแทน
นั้นที่ เบธเอล พระองคก็เหยียด
พระหัตถออกจากที่แทน กลาว
วา "จงจับเขาไว" และพระหัตถ
ของพระองคซึ่ งเหยียดออกตอ
เขานั้นก็เหี่ยวแหงไป พระองค
จะชักกลับเขาหาตัวอีกก็ไมได
5แทนบูชาก็พังลงดวย และมูล
เถาก็รวงลงมาจากแทน ตาม
หมายสําคัญซึ่ งคนของพระเจา
ไดใหไว โดยพระวจนะของพระ
เยโฮวาห
6และกษัตริ ย ตรั สกั บคนของ
พระเจาวา "จงวิงวอนขอพระ
กรุณาแหงพระพักตรพระเยโฮ-
วาหพระเจาของทาน ขอจง
อธิษฐานเพ่ือขาพเจา ขาพเจาจะ
ชักมือกลับเขาหาตัวไดอีก" และ
คนของพระเจาก็วิงวอนตอพระ
เยโฮวาห และกษัตริยก็ทรงชัก
พระหัตถกลับเขาหาพระองคได
อีกและเปนเหมือนเดิม

1 พงศกษัตริย 12, 13

(33) กดว 15:39; 1 พกษ 13:1 (1) 1 พกษ 12:32-33; 2 พกษ 23:17
(2) ลนต 26:30; 2 พกษ 23:15-16 (3) อพย 4:1-5; วนฉ 6:17; อสย 38:7; ยน 2:18
(6) อพย 8:8; 9:28; 10:17; กดว 21:7; ยรม 37:3; กจ 8:24; ยก 5:16
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หนา 745
7และกษัตริ ย ตรั สกั บคนของ
พระเจาวา "เชิญมาบานกับ
ขาพเจาเถิด และรับประทาน
ดวยกัน ขาพเจาจะใหรางวัลแก
ทาน"
8และคนของพระเจาทูลกษัตริย
วา "ถาทานจะใหสักครึ่ งราช
สมบัติของทาน ขาพเจาจะไมไป
กับทาน และขาพเจาจะไมรับ
ประทานขนมปงหรือดื่มน้ําในที่
นี้
9 เพราะว าพระวจนะของพระ
เยโฮวาห บัญชาขาพเจาไวอยาง
นั้นวา `เจาอยากินขนมปงหรือ
ดื่มน้ํา หรือกลับไปตามทางที่
เจามานั้น'"
10 ดังนั้ นทานจึงไปเสียอีกทาง
หนึ่ ง และไมกลับไปตามทางที่
ทานมายังเบธเอล
11 มีผูพยากรณแกคนหนึ่ งอา-
ศัยอยู ในเบธเอล และบุตรชาย
ของเขาก็ไดมาบอกเขาถึงเร่ื อง
ราวทั้ งสิ้ นซึ่ งคนของพระเจาได
กระทําในวันนั้นที่ เบธเอล ถอย
คําซึ่ งท านไดกล าวแก กษัตริย
เขาทั้ งหลายก็ไดเลาใหบิดาของ
เขาฟงดวย
12 และบิดาของเขาไดถามเขา
วา "ทานไปทางไหน" เพราะ
บุตรชายทั้งหลายของเขาไดเห็น
ทางซึ่ งคนของพระเจาผู มาจาก
ยูดาหไดเดินไปนั้น

ผูพยากรณของพระเจา
ไมเชื่อฟงจึงเสียชีวิต

13 เขาจึงพูดกับบุตรชายของเขา
วา "จงผูกอานลาใหพอ" เขาทั้ง
หลายจึงผูกอานลาใหเขา แลว
เขาก็ข้ึนข่ี
14 เขาไดไปตามคนของพระเจา
และไดพบทานนั่ งอยู ใตตนโอก
ตนหนึ่ ง เขาจึงพูดกับทานวา
"ทานเปนคนของพระเจาซึ่ งมา
จากยูดาหหรือ" ทานก็ตอบวา
"ใชแลว"
15 เขาจึงตอบทานวา "เชิญมา
บานกับขาพเจาเถิด และมารับ
ประทานอาหารบาง"
16 ทานพูดวา "ขาพเจาจะกลับ
ไปกับทาน หรือเขาไปพักกับ
ทานไมได ขาพเจาจะไมรับ
ประทานอาหารหรือดื่ มน้ํากับ
ทานในที่นี้
17 เพราะพระวจนะของพระเย-
โฮวาหตรัสกับขาพเจาวา `เจา
อยารับประทานอาหารหรือดื่ ม
น้ําที่นั่น หรือกลับโดยทางที่เจา
ไดมา'"
18 และเขาจึ งพู ดกั บท านว า
"ขาพเจาก็เปนผูพยากรณอยาง
ที่ทานเปนนั้นดวย มีทูตสวรรค
องคหนึ่ งมาบอกข าพเจ าโดย
พระวจนะของพระเยโฮวาหว า
`จงนําเขากลับมากับเจายังเรือน
ของเจา เพ่ือเขาจะไดรับประ-

1 พงศกษัตริย 13

(7) 1 ซมอ 9:7; 2 พกษ 5:15 (8) กดว 22:18; 24:13; 1 พกษ 13:16-17
(9) 1 คร 5:11 (11) 1 พกษ 13:25; 2 พกษ 23:18
(16) 1 พกษ 13:8-9 (17) 1 พกษ 20:35; 1 ธส 4:15
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ทานอาหารและดื่มน้ํา'" แตเขา
มุสาตอทาน
19 ดังนั้นทานจึงไปกับเขา และ
ได รั บประทานอาหารในเรื อน
ของเขา และไดดื่มน้ํา
20 และตอมาขณะที่พวกเขานั่ ง
อยูที่โตะ พระวจนะของพระเย-
โฮวาหมายังผูพยากรณผูที่ไดนํา
ทานกลับ
21 และเขารองตอคนของพระ
เจาผูมาจากยูดาหวา "พระเย-
โฮวาหตรัสดังนี้วา `เพราะเจาไม
เชื่อฟงพระโอษฐของพระเยโฮ-
วาห และมิไดรักษาพระบัญญัติ
ซึ่ งพระเยโฮวาหพระเจาของเจา
บัญชาเจา
22 แต เจ าได กลั บมาและรั บ
ประทานอาหารและดื่ มน้ําในที่
ซึ่ งพระเยโฮวาหตรัสกับเจ าว า
"อยารับประทานอาหารหรือดื่ม
น้ํา" ศพของเจาจะมิไดไปถึง
อุโมงคของบรรพบุรุษของเจา'"
23 และอยูมาหลังจากที่ทานได
รั บประทานอาหารและดื่ มน้ํา
แลว เขาก็ผูกอานลาใหผูพยา-
กรณผูซึ่งเขาไดพากลับมา
24 และเมื่อทานไป สิงโตก็ออก
มาพบท านที่ ถนนและฆ าท าน
เสีย และศพของทานก็ถูกทิ้งไว
ในถนน และลาตัวนั้นก็ยืนอยู
ขางๆศพนั้น สิงโตก็ยืนอยูขางๆ
ศพดวย

25 และดูเถิด มีคนผานไป และ
ไดเห็นศพทิ้ งอยู ในถนน และ
สิงโตยืนอยูขางศพนั้น เขาก็มา
บอกกันในเมืองที่ ที่ ผูพยากรณ
แกอยูนั้น
26 และเมื่ อผู พยากรณ ผู ที่ นํา
ทานกลับมาจากทางไดยินเรื่ อง
นั้น เขาพูดวา "นั่นเปนคนของ
พระเจ าผู ไม เชื่ อฟ งพระวจนะ
ของพระเยโฮวาห เพราะฉะนั้น
พระเยโฮวาหไดทรงมอบทานไว
กับสิงโต ซึ่ งไดฉีกทานและฆา
ทานเสีย ตามคําซึ่งพระเยโฮวาห
ตรัสกับทาน"
27 เขาจึงพูดกับบุตรชายของเขา
วา "จงผูกอานลาใหพอ" แลว
เขาก็ผูกอานลาให
28 เขาจึงไปและพบศพนั้ นทิ้ ง
อยูในถนน และลากับสิงโตก็ยืน
อยู ขางๆศพนั้น สิงโตมิไดกิน
ศพนั้นหรือฉีกลานั้น
29 และผู พยากรณก็ยกศพคน
ของพระเจาและวางไวบนลา นํา
กลับมายังเมืองของผู พยากรณ
แก เพ่ือไวทุกขใหและฝงทาน
เสีย
30 และเขาวางศพนั้นในที่ฝงศพ
ของตนเอง และเขาทั้งหลายก็ไว
ทุกขใหกลาววา "อนิจจา พ่ีนอง
เอย"
31 ตอมา เมื่อไดฝงทานไวแลว
เขาจึงพูดกับบุตรชายของตนวา

1 พงศกษัตริย 13

(22) 1 พกษ 13:9
(24) 1 พกษ 20:36 (30) ยรม 22:18
(31) นรธ 1:17; 2 พกษ 23:17-18
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"เมื่อเราตาย จงฝงเราไวในที่ฝง
ศพซึ่ งฝงคนของพระเจาไวนั้ น
จงวางกระดูกของเราไวขางกระ-
ดูกของทาน
32 เพราะว าคําพูดซึ่ งท านได
รองโดยพระวจนะของพระเย-
โฮวาห กล าวโทษแท นบู ชาใน
เบธเอล และตอบรรดานิเวศ
แหงปูชนียสถานสูงซึ่ งอยู ในหัว
เมืองสะมาเรีย จะสําเร็จเปนแน"
เยโรโบอัมไดรับคําตักเตือน
แลว แตไมกลับจากความบาป

ของตน
33 ภายหลังสิ่งเหลานี้ เยโรโบ-
อัมมิไดหันกลับจากทางชั่ วของ
พระองค แตจากทามกลางประ-
ชาชนไดสถาปนาบางคนใหเปน
ปุโรหิตประจําปูชนียสถานสูงนั้น
อีก ผูใดที่พอใจเปน พระองค
ก็แตงตั้งเขาใหเปนปุโรหิตประ-
จําบรรดาปูชนียสถานสูง
34 และสิ่งนี้กลายเปนความบาป
แกราชวงศเยโรโบอัม เพ่ือจะตัด
และทําลายราชวงศนั้ นเสียจาก
พ้ืนแผนดินโลก

พระเจาทรงสาปแชง
ราชวงศของเยโรโบอัม

14ครั้งนั้น อาบียาหโอรส
ของเยโรโบอัมประชวร

2และเยโรโบอัมรับสั่ งกับมเหสี
ของพระองควา "จงลุกข้ึนปลอม
ตัวของเธอ อยาใหรูวาเธอเปน

มเหสีของเยโรโบอัม และจงไป
ยังชีโลห ดูเถิด อาหิยาหผูพยา-
กรณอยูที่นั่น  ผูไดกลาวเรื่อง
ฉันวาฉันจะไดเปนกษัตริยเหนือ
ชนชาตินี้
3 เธอจงเอาขนมปงสิบกอน และ
ขนมหวานบางและน้ําผ้ึงไหหนึ่ง
ไปหาทาน ทานจะบอกเธอวา
อะไรจะเกิดข้ึนกับเด็กนั้น"
4มเหสีของเยโรโบอัมก็กระทํา
ดังนั้น พระนางลุกข้ึน เสด็จไป
ยังชีโลหเสด็จมาถึงบานของอา-
หิยาห ฝายอาหิยาหมองไมเห็น
เพราะว าตาของท านแข็ งด วย
อายุของทาน
5พระเยโฮวาหตรัสกับอาหิยาห
วา "ดูเถิด มเหสีของเยโรโบอัม
กําลังมาเพ่ือจะถามเจาถึงเร่ือง
โอรสของเขา เพราะเด็กนั้นปวย
เจาจงบอกเธออยางนี้ๆ เพราะ
เมื่ อพระนางเสด็จเขามา พระ
นางก็แสร งกระทําเปนสตรีคน
อื่น"
6แตเมื่ ออาหิยาหไดยินเสียงฝ
พระบาทของพระนาง เมื่อพระ
นางเสด็จมาถึงประตู ทานจึงพูด
วา "ขอเชิญพระมเหสีของเยโร-
โบอัมเสด็จเขามาขางใน ไฉน
พระองคจึงทรงแสรงกระทําเปน
คนอื่นเลา เพราะขาพระองคได
รับพระบัญชาใหทูลข าวอันน า
สลดใจแกพระนาง

1 พงศกษัตริย 13, 14

(32) 1 พกษ 13:2; 16:24; 2 พกษ 23:16, 19 (33) 1 พกษ 12:31-32; 2 พศด 11:15
(34) 1 พกษ 12:30; 14:10; 15:29-30; 2 พกษ 17:21 (2) 1 พกษ 11:29-31
(3) 1 ซมอ 9:7-8; 1 พกษ 13:7; 2 พกษ 4:42 (4) 1 พกษ 11:29
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7ขอเสด็จกลับไปทูลเยโรโบอัม
วา `พระเยโฮวาหพระเจาแหง
อิสราเอลตรัสดังนี้วา เพราะเรา
ได เชิ ดชู เจ าข้ึ นจากประชาชน
และไดกระทําใหเจาเปนประมุข
เหนืออิสราเอลประชาชนของเรา
8และได ฉีกราชอาณาจักรจาก
ราชวงศของดาวิดมาใหแก เจา
และถึงกระนั้น เจาก็ไมเปน
เหมือนดาวิดผู รับใชของเรา ผู
ไดรักษาบัญญัติทั้งหลายของเรา
และติดตามเราดวยสุดจิตใจของ
เขา กระทําสิ่ งซึ่ งเปนที่ ถูกตอง
พอตาของเรา
9แตเจาไดกระทําชั่ วย่ิ งกวาคน
ทั้งปวงที่อยูกอนเจา และไดไป
สรางพระอื่นและรูปหลอและได
กระทําใหเราโกรธ และไดเหว่ียง
เราไวเสียเบ้ืองหลังของเจา
10 เพราะฉะนั้น ดูเถิด เราจะนํา
เหตุรายมาเหนือราชวงศของเย-
โรโบอัม และจะตัดคนที่ปสสาวะ
รดกําแพงไดเสียจากเยโรโบอัม
ทั้ งคนที่ ยังอยู และเหลืออยู ใน
อิสราเอล และจะผลาญคนที่
เหลือในราชวงศเยโรโบอัมเสีย
อยางสิ้ นเชิง อยางคนที่ ขนมูล
สัตวไปทิ้งจนหมด
11 ผู ใดในวงศเยโรโบอัมที่ตาย
ในเมืองสุนัขจะกิน และผู ใดที่
ตายในทุ ง นกในอากาศจะกิน
เพราะพระเยโฮวาหทรงลั่นพระ

วาจาไว'
12 เพราะฉะนั้ นขอเชิ ญเสด็ จ
กลับไปยังพระตําหนักของพระ
นาง เมื่อพระบาทของพระองค
เขาเมือง กุมารนั้นก็จะถึงแก
มรณา
13 และอิสราเอลทั้ งปวงจะไว
ทุกขใหเธอ และจะฝงศพเธอไว
เพราะเธอผู เดียวเทานั้ นในราช
วงศ เยโรโบอัมที่ จะไปถึ งหลุม
ศพ เพราะในตัวเธอนั้นยังเห็น
บางสิ่ งที่ พอพระทัยพระเยโฮ-
วาหพระเจาแหงอิสราเอล ใน
ราชวงศของเยโรโบอัม
14 ย่ิงกวานั้นอีก พระเยโฮวาห
จะทรงตั้ งกษัตริยอีกองคหนึ่ ง
เหนืออิสราเอลเพ่ือพระองค ผู
ซึ่ งจะตัดราชวงศของเยโรโบอัม
เสียในวันนี้ แตนั่นอะไร ก็เปน
เวลานี้
15 เพราะพระเยโฮวาหจะทรงตี
อิสราเอล ดุจไมออสั่นอยูในน้ํา
และจะทรงถอนรากอิ สราเอล
ออกเสียจากแผนดินอันดีนี้ ซึ่ง
พระองคทรงยกใหแกบรรพบุรุษ
ของเขา และกระจายเขาไปฟาก
แมน้ําขางโนน เพราะเขาทั้ ง
หลายไดสรางเสารูปเคารพของ
เขา เปนเหตุใหพระเยโฮวาห
ทรงพระพิโรธ
16 และพระองค จะทรงมอบ
อิสราเอลไวเพราะบาปทั้ งหลาย

1 พงศกษัตริย 14

(7) 2 ซมอ 12:7-8 (8) 1 พกษ 11:31 (9) 1 พกษ 12:28 (10) พบญ 32:36
(11) 1 พกษ 16:4; 21:24 (12) 1 พกษ 14:17 (13) 2 พศด 12:12; 19:3
(14) 1 พกษ 15:27-29 (15) อพย 34:13-14; พบญ 12:3 (16) 1 พกษ 12:30; 13:34

 11_1kin.pub 
 page 48

 Friday, December 09, 2005 12:22 



หนา 749
ของเยโรโบอัม ซึ่งเขาไดกระทํา
บาปและกระทําใหอิสราเอลทํา
บาปดวย"
17 แลวมเหสีของเยโรโบอัมทรง
ลุกข้ึนเสด็จออกไป และมาถึง
เมืองทีรซาห และเมื่อพระนาง
เสด็จถึงธรณีทวาร กุมารก็ถึงแก
มรณา
18 และอิสราเอลทั้งปวงก็ฝงศพ
เธอและไวทุกขใหเธอ ตามพระ
วจนะของพระเยโฮวาห ซึ่ งพระ
องค ตรัสโดยอาหิยาห ผู พยา-
กรณผูรับใชของพระองค

เยโรโบอัมส้ินพระชนม
(2 พศด 13:20)

19 ฝายราชกิจนอกนั้ นของเย-
โรโบอัมกลาวถึงวาพระองคทรง
ทําศึก และทรงครอบครองอยาง
ไรนั้น ดูเถิด ก็บันทึกไวใน
หนังสือพงศาวดารแหงกษัตริย
ประเทศอิสราเอล
20 เวลาที่ เยโรโบอัมครอบครอง
นั้นเปนย่ีสิบสองป และพระองค
ก็ลวงหลับไปอยู กับบรรพบุรุษ
ของพระองค และนาดับราชโอ-
รสของพระองคก็ข้ึนครองแทน

เรโหโบอัมนําคนยูดาห
ใหกระทําบาป
(2 พศด 12:1)

21 ฝายเรโหโบอัมราชโอรสของ
ซาโลมอนทรงครอบครองอยู ใน
ยูดาห เมื่อเรโหโบอัมข้ึนครอง

นั้น มีพระชนมายุสี่สิบเอ็ดพรร-
ษา และทรงครองในเยรูซาเล็ม
สิบเจ็ดป เปนนครซึ่ งพระเย-
โฮวาห ไดทรงเลือกจากบรรดา
ตระกูลอิสราเอล เพ่ือจะสถาป-
นาพระนามของพระองคที่ นั่ น
พระชนนีของกษัตริยมีพระนาม
วานาอามาหคนอัมโมน
22 และยู ดาห ได กระทําชั่ วใน
สายพระเนตรของพระเยโฮวาห
และ เขาทั้ งหลายได ย่ั วยุ ให
พระองคหวงแหนดวยบาปทั้ ง
หลายที่เขาไดกระทํา ซึ่งมากกวา
บาปทั้ งสิ้ นที่ บรรพบุรุษของเขา
ไดกระทําเสียอีก
23 เพราะเขาได สร างปูชนี ย-
สถานสูงดวย และเสาศักดิ์สิทธิ์
และเสารูปเคารพสําหรับตัวเขา
ไวบนเนินเขาสูงๆทุกเนิน และ
ใตตนไมเขียวทุกตน
24 และมีกะเทยในแผนดินนั้ น
ดวย และเขาไดกระทําตามบรร-
ดาสิ่ งที่ น าสะอิ ดสะเอี ยนของ
ประชาชาติทั้งหลาย ซึ่งพระเย-
โฮวาหทรงขับไลออกไปใหพน
หนาประชาชนอิสราเอล

ชิชักบุกรุกกรุงเยรูซาเล็ม
(2 พศด 12:2-12)

25 ตอมาในปที่หาแหงกษัตริย
เรโหโบอัม ชิชักกษัตริยอียิปต
ไดข้ึนมารบกรุงเยรูซาเล็ม
26 ทานได เก็บทรัพยสมบัติใน

1 พงศกษัตริย 14

(17) 1 พกษ 14:12 (18) 1 พกษ 14:13 (19) 1 พกษ 14:30 (20) 1 พกษ 15:25
(21) 1 พกษ 11:32, 36 (22) พบญ 32:21; 2 พศด 12:1 (23) พบญ 12:2; 16:22
(24) ปฐก 19:5; พบญ 9:4-5 (25) 1 พกษ 11:40; 2 พศด 12:2 (26) 1 พกษ 10:17
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หนา 750
พระนิเวศของพระเยโฮวาห และ
ทรัพยสมบัติในพระราชวังของ
กษัตริย ทานไดเก็บไปเสียทุก
อยาง และทานไดเก็บโลทองคํา
ซึ่งซาโลมอนไดสรางนั้นไปหมด
ดวย
27 และกษัตริ ย เรโหโบอั มได
กระทําโล ทองสั มฤทธิ์ แทนไว
และมอบไวในมือของพวกทหาร
รักษาพระองค ผู เฝ าทวารพระ
ราชวัง
28 เมื่ อกษัตริย เสด็จเข าไปยัง
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห
ทหารรักษาพระองคก็ถือโลออก
แล วนํากลั บไปเก็ บไว ในห อง
ทหารรักษาพระองคตามเดิม
29 ฝายพระราชกิจนอกนั้นของ
เรโหโบอัม และสรรพสิ่ งที่ทรง
กระทํา มิไดบันทึกไวในหนังสือ
พงศาวดารแหงกษัตริยประเทศ
ยูดาหหรือ
30 มีสงครามระหวางเรโหโบอัม
และเยโรโบอัมเสมอไป

เรโหโบอัมส้ินพระชนม
(2 พศด 12:13-16)

31 และเรโหโบอั มก็ ทรงล วง
หลับไปอยู กั บบรรพบุ รุษของ
พระองค และเขาก็ฝงไวกับ
บรรพบุรุษของพระองคในนคร
ดาวิด พระนามของพระชนนี
ของพระองค คือนาอามาห คน
อัมโมน และอาบียัมราชโอรสก็

ข้ึนครองแทน
อาบียัมไดขึ้นครอง
เหนือประเทศยูดาห
(2 พศด 13:1-2)

15ในป ที่ สิ บแปดแห งรั ช
กาลกษัตริ ย เยโรโบอั ม

บุตรชายเนบัท อาบียัมได ข้ึน
ครองเหนือประเทศยูดาห
2พระองคทรงครองในเยรูซา-
เล็มสามป พระนามของพระ
ชนนีคือมาอาคาหธิดาของอาบี-
ชาโลม
3พระองคดําเนินตามการบาป
ทุ กอย างซึ่ งราชบิ ดาของพระ
องคไดกระทําตอพระพักตรพระ
องค และพระทัยของพระองคก็
ไมบริสุทธิ์ตอพระเยโฮวาหพระ
เจาของพระองค ดังพระทัยของ
ดาวิดบรรพบุรุษของพระองค
4อย างไรก็ ดี เพ่ื อทรงเห็ นแก
ดาวิดพระเยโฮวาหพระเจาของ
พระองคทรงประทานประทีปแก
พระองคในเยรูซาเล็ม คือทรง
ตั้ งราชโอรสแทน และเพ่ือทรง
สถาปนาเยรูซาเล็ม
5 เพราะวาดาวิดทรงกระทําสิ่ งที่
ถูกตองในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห และมิไดทรงหันไป
จากสิ่ งใด ซึ่ งพระเยโฮวาหทรง
บัญชาแก พระองค ตลอดพระ
ชนมชีพของพระองค นอกจาก
เร่ืองอุรีอาหคนฮิตไทต

1 พงศกษัตริย 14, 15

(29) 2 พศด 12:15-16 (30) 1 พกษ 12:21-24; 15:6
(31) 1 พกษ 14:21; 2 พศด 12:16 (1) 2 พศด 13:1 (2) 2 พศด 11:20-22; 13:2
(3) 1 พกษ 11:4; สดด 119:80 (4) 2 ซมอ 21:17; 1 พกษ 11:32 (5) 2 ซมอ 11:3, 15
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หนา 751
6มีศึกระหวางเรโหโบอัมกับเย-
โรโบอัมตลอดพระชนมชีพของ
พระองค
7 ราชกิ จนอกนั้ นของอาบี ยั ม
และสรรพสิ่ งซึ่ งพระองค ทรง
กระทํา มิไดบันทึกไวในหนังสือ
พงศาวดารแหงกษัตริยประเทศ
ยูดาหหรือ และมีการศึกระหวาง
อาบียัมและเยโรโบอัม

อาบียัมส้ินพระชนม
อาสาขึ้นครอง
(2 พศด 14:1)

8และอาบียัมก็ลวงหลับไปอยู
กับบรรพบุรุษและเขาทั้งหลายก็
ฝ งพระศพพระองค ไว ในนคร
ดาวิด และอาสาราชโอรสของ
พระองคก็ข้ึนครองแทน
9ในปที่ ย่ี สิบแหงรัชกาลเยโร-
โบอัมกษัตริยของอิสราเอล อา-
สาไดข้ึนครองเหนือประเทศยู-
ดาห
10 และพระองคทรงครองอยูใน
กรุงเยรูซาเล็มสี่สิบเอ็ดป พระ
อัยกีของพระองคคือมาอาคาห
ธิดาของอาบีชาโลม
11 และอาสาทรงกระทําสิ่งที่ถูก
ตองในสายพระเนตรพระเยโฮ-
วาห ดั่ งดาวิดบรรพบุรุษของ
พระองคไดทรงกระทํานั้น
12 พระองคทรงกวาดลางกะ-
เทยเสียจากแผนดิน และร้ือ
ถอนรูปเคารพทั้งสิ้น ซึ่งบรรพ-

บุรุษไดกระทําไวนั้นเสีย
13 และพระองคทรงถอดมาอา-
คาหพระอัยกี เสียจากตําแหนง
พระราชชนนี เพราะพระนางมี
รูปเคารพนาเกลียดนาชังสรางไว
ในเสารูปเคารพ และอาสาทรง
ฟ นรู ปเคารพของพระนางลง
และทรงเผาเสียที่ลําธารขิดโรน
14 แตมิไดทรงรื้ อปูชนียสถาน
สูงเหลานั้น ถึงอยางนั้นพระทัย
ของอาสาก็บริสุทธิ์ตอพระเยโฮ-
วาหตลอดรัชสมัยของพระองค
15พระองคทรงนําเงิน ทองคํา
และเครื่ องใชตางๆ อันเปน
สั ญญาถวายของราชบิ ดาของ
พระองค และของสัญญาถวาย
ของพระองคเองมายังพระนิเวศ
ของพระเยโฮวาห

การศึกระหวาง
อาสาและบาอาชา
(2 พศด 16:1-6)

16 มีการศึกระหว างอาสาและ
บาอาชากษัตริยแห งอิสราเอล
ตลอดสมัยของพระองคทั้งสอง
17 บาอาชากษัตริยแหงอิสรา-
เอลไดทรงยกไปตอสู กับยูดาห
และไดสรางเมืองรามาห เพ่ือ
มิใหผู ใดเขาไปเฝาหรือออกมา
จากอาสากษัตริยแหงยูดาห
18 แลวอาสาทรงนําเงินและทอง
คํา ซึ่งเหลืออยูในทรัพยสินแหง
พระนิเวศของพระเยโฮวาห และ

1 พงศกษัตริย 15

(6) 1 พกษ 14:30 (7) 2 พศด 13:2-22 (8) 2 พศด 14:1 (11) 2 พศด 14:2
(12) พบญ 23:17; 1 พกษ 14:24 (13) อพย 32:20 (14) 1 ซมอ 16:7; 1 พกษ 3:2
(15) 1 พกษ 7:51 (17) ยชว 18:25; 1 พกษ 12:26 (18) ปฐก 14:15; 1 พกษ 11:23
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ทรัพยสินของพระราชวัง มอบไว
ในมื อของข าราชการของพระ
องค และกษัตริยอาสาทรงใชเขา
ไปเฝาเบนฮาดัดโอรสของทับ-
ริมโมน ผูเปนโอรสของเฮซีโอน
กษัตริยแหงซีเรีย ผูอยูในเมือง
ดามัสกัสวา
19 "มีพันธมิตรระหวางขาพระ
องคและพระองค ระหวางพระ
ชนกของข าพระองค และพระ
ชนกของพระองค ดูเถิด ขา
พระองค ไดส งบรรณาการเปน
เงิ นและทองคํามายั งพระองค
ขอพระองค เสด็จไปเลิกพันธ-
มิ ตรกั บบาอาชากษัตริ ย แห ง
อิสราเอลเสีย เพ่ือเขาจะไดยก
ทัพกลับไปเสียจากขาพระองค"
20 แล ว เบนฮาดั ดก็ ทรงฟ ง
กษัตริ ย อาสาและส งผู บั งคั บ
บัญชาทหารของพระองคไปรบ
หัวเมืองอิสราเอล และไดโจมตี
เมืองอิโยน ดาน อาเบลเบธมา-
อาคาห และหมดทองถิ่นคินเน-
โรท และหมดดินแดนนัฟทาลี
21 และอยู มาเมื่ อบาอาชาทรง
ไดยินแลว พระองคก็ทรงหยุด
สรางเมืองรามาห และพระองค
ประทับที่เมืองทีรซาห
22 แลวกษัตริยอาสาทรงประ-
กาศไปทั่ วยูดาหไมเวนผู ใดเลย
เขาทั้ งหลายก็มารื้ อเอาหินของ
เมืองรามาห และตัวไมของเมือง

นั้นซึ่ งบาอาชาทรงสรางคางอยู
กษัตริยอาสาก็ทรงเอามาสราง
เมื องเกบาแห งเบนยามินและ
เมืองมิสปาห

อาสาส้ินพระชนม
เยโฮชาฟทก็ขึ้นครองแทน

23พระราชกิจนอกนั้นของอาสา
ทั้ งยุทธพลังทั้ งสิ้นของพระองค
และบรรดาสิ่ งซึ่ งพระองคทรง
กระทํา และหัวเมืองซึ่งพระองค
ทรงสราง มิไดบันทึกไวในหนัง-
สือพงศาวดารของกษัตริยประ-
เทศยูดาหหรือ แตเมื่อทรงพระ
ชราแลวก็เกิดพระโรคขึ้นที่พระ
บาท
24 และอาสาก็ทรงลวงหลับไป
อยู กับบรรพบุ รุษของพระองค
และเขาฝงไวกับบรรพบุรุษของ
พระองคที่ในนครดาวิดราชบิดา
ของพระองค และเยโฮชาฟท
ราชโอรสของพระองคก็ข้ึนครอง
แทน
นาดับไดครองเหนืออิสราเอล

25 นาดับราชโอรสของเยโรโบ-
อัมไดเร่ิมครองเหนืออิสราเอล
ในป ที่ สองแห ง รั ชกาลอาสา
กษัตริยแหงยูดาห และพระองค
ทรงครองเหนืออิสราเอลสองป
26 พระองค ทรงกระทําชั่ วใน
สายพระเนตรของพระเยโฮวาห
และทรงดําเนินในทางแหงราช
บิดาของพระองค และในบาปซึ่ง

1 พงศกษัตริย 15

(20) วนฉ 18:29; 2 ซมอ 20:14-15; 1 พกษ 12:29; 20:1; 2 พกษ 15:29
(21) 1 พกษ 14:17; 16:15-18 (22) ยชว 18:26; 2 พศด 16:6 (23) 2 พศด 16:11
(24) 1 พกษ 22:41-44; 2 พศด 17:1 (25) 1 พกษ 14:20 (26) 1 พกษ 12:28-33
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หนา 753
พระองคทรงกระทําใหอิสราเอล
ทําบาปดวย

บาอาชากบฏและยึดเอา
อาณาจักรอิสราเอล

27 บาอาชาบุตรชายอาหิ ยาห
วงศวานของอิสสาคาร คิดกบฏ
ตอพระองค และบาอาชาทรง
ประหารพระองคเสียที่กิบเบโธน
ซึ่ งเปนแดนเมืองของฟลิสเตีย
เพราะนาดับและคนอิสราเอลทั้ง
สิ้นกําลังลอมเมืองกิบเบโธนอยู
28 ดังนั้ นบาอาชาจึงสําเร็จโทษ
พระองค เสียในปที่ สามแหงรัช
กาลอาสากษัตริยแหงยูดาหและ
ข้ึนครองแทน
29 ตอมา พอพระองคทรงเปน
กษัตริยก็ทรงประหารราชวงศ
ของเยโรโบอัมเสียสิ้ น ไมมีผู
ใดของเยโรโบอัมรอดมาสักคน
เดียวเลย พระองคทําลายเสียสิ้น
ตามพระดํารัสแหงพระเยโฮวาห
ซึ่ งพระองค ตรั สโดยอาหิ ยาห
ชาวชีโลหผูรับใชของพระองค
30 เปนเพราะบาปทั้ งหลายซึ่ ง
เยโรโบอัมไดทรงกระทํา และซึ่ง
พระองคไดทรงกระทําใหอิสรา-
เอลทําบาปดวย และเพราะพระ
องคทรงกระทําใหพระเยโฮวาห
พระเจ าของอิสราเอลทรงพระ
พิโรธ
31 สวนพระราชกิจนอกนั้นของ
นาดับ และบรรดาสิ่งซึ่งพระองค

ทรงกระทํา มิไดบันทึกไวใน
หนังสือพงศาวดารของกษัตริย
แหงอิสราเอลหรือ

การศึกระหวาง
อาสาและบาอาชา

32 มีศึกระหว างอาสาและบา-
อาชา กษัตริยแหงอิสราเอล
ตลอดสมัยของพระองคทั้งสอง
33 ในปที่ สามแหงรัชกาลอาสา
กษัตริยแหงยูดาห บาอาชาบุตร
ชายอาหิยาห ไดทรงเริ่ มครอบ
ครองเหนืออิสราเอลทั้ งสิ้ นที่
เมืองทีรซาห และไดทรงครอบ
ครองอยูย่ีสิบสี่ป
34 พระองค ทรงกระทําชั่ วใน
สายพระเนตรของพระเยโฮวาห
และดําเนินในมรรคาของเยโร-
โบอัม และในบาปซึ่ งพระองค
ทรงกระทําใหอิสราเอลทําบาป
ดวย

 บาอาชาถูกสาปแชง
แลวจึงส้ินพระชนม

16พระวจนะของพระเย-
โฮวาหไดมาถึงเยฮูบุตร

ชายฮานานีกลาวโทษบาอาชาวา
2"ในเมื่ อเราไดเชิดชูเจาข้ึ นมา
จากผงคลี และกระทําใหเจาเปน
ประมุขเหนืออิสราเอลประชาชน
ของเรา และเจาไดดําเนินตาม
มรรคาของเยโรโบอัม และได
กระทําให อิ สราเอลประชาชน
ของเราทําบาปดวย กระทําให

1 พงศกษัตริย 15, 16

(27) ยชว 19:44; 21:23; 1 พกษ 14:14; 16:15 (29) 1 พกษ 14:10-14
(30) 1 พกษ 14:9, 16 (32) 1 พกษ 15:16 (34) 1 พกษ 12:28-29; 13:33; 14:16
(1) 1 พกษ 15:27; 16:7; 2 พศด 16:7-10 (2) 1 ซมอ 2:8; 1 พกษ 12:25-33; 14:7
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เราโกรธด วยบาปของเขาทั้ ง
หลาย
3ดูเถิด เราจะกวาดลางผู อยู
ภายหลังบาอาชาและผู อยู ภาย
หลังราชวงศของเขาเสียอยางสิ้น
เชิง และกระทําใหราชวงศของ
เจาเหมือนกับราชวงศของเยโร-
โบอัมบุตรเนบัท
4 ผู ใดในราชวงศบาอาชาที่ ตาย
ในเมืองสุนัขจะกิน และผู ใดที่
ตายในทุ งนา นกในอากาศจะ
กิน"
5สวนพระราชกิ จนอกนั้ นของ
บาอาชา และบรรดาสิ่ งที่พระ
องคไดกระทํา และยุทธพลังของ
พระองค มิไดบันทึกไวในหนัง-
สือพงศาวดารแหงกษัตริยประ-
เทศอิสราเอลหรือ
6 และบาอาชาก็ ล วงหลั บไป
อยู กับบรรพบุ รุษของพระองค
และเขาก็ฝ งไว ที่ เมื องที รซาห
และเอลาหราชโอรสก็ ข้ึ นครอง
แทนพระองค
7นอกจากนั้นพระวจนะของพระ
เยโฮวาหไดมาถึงโดยผูพยากรณ
เยฮู บุตรชายฮานานีกล าวโทษ
บาอาชาและเชื้ อวงศ ของพระ
องค ทั้งเร่ืองความชั่วทั้งสิ้นซึ่ง
พระองคกระทําในสายพระเนตร
ของพระเยโฮวาห ซึ่ งเปนการ
ย่ั วยุใหพระองคทรงกริ้ วโกรธ
ด วยพระราชกิ จจากพระหั ตถ

ของพระองค ในการที่ เหมือน
กับราชวงศของเยโรโบอัม และ
เพราะพระองคไดทรงฆาเยโร-
โบอัมดวย
เอลาหขึ้นครองเหนืออิสราเอล
8ในปที่ ย่ีสิบหกแหงรัชกาลอา-
สากษัตริยของยูดาห เอลาห
โอรสบาอาชาทรงเริ่ มข้ึ นครอง
เหนืออิสราเอลในเมืองทีรซาห
และทรงครอบครองอยูสองป
9แต ศิ มรี ข าราชการของพระ
องค ผูบัญชาการกองรถรบของ
พระองคครึ่ งหนึ่ ง ไดคิดกบฏ
ตอพระองคเมื่อพระองคประทับ
ที่เมืองทีรซาห พระองคทรงดื่ม
จนเมาในเรือนของอารซา ผู
ครอบครองราชสํานักในทีรซาห
10 ศิมรี ได เข ามาฟนพระองค
ลมลง และประหารพระองคเสีย
ในปที่ ย่ีสิบเจ็ดแหงรัชกาลอาสา
กษัตริยของยูดาหแลวก็ข้ึนครอง
แทนพระองค

ศิมรีเสด็จประทับเหนือ
ราชบัลลังกของอิสราเอล

11 และอยู มาเมื่ อพระองคทรง
เร่ิมครองราชย ทันทีที่พระองค
เสด็ จประทั บบนราชบั ลลั งก
พระองคทรงสังหารราชวงศของ
บาอาชาเสียสิ้น พระองคมิได
ทรงเหลือไวสักคนหนึ่งที่ปสสา-
วะรดกําแพงได  ไมวาจะเปน
ญาติหรือมิตรสหายของบาอาชา

1 พงศกษัตริย 16

(3) 1 พกษ 14:10; 15:29; 16:11 (4) 1 พกษ 14:11; 21:24 (5) 2 พศด 16:11
(6) 1 พกษ 14:17; 15:21 (7) 1 พกษ 15:27, 29; 16:1; ฮซย 1:4
(9) ปฐก 24:2; 39:4; 1 พกษ 18:3; 2 พกษ 9:30-33 (11) 1 ซมอ 25:22
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12 ศิมรีทรงทําลายราชวงศของ
บาอาชาทั้งหมดดังนี้แหละ ตาม
พระวจนะของพระเยโฮวาห ซึ่ง
พระองคตรัสโดยเยฮูผูพยากรณ
กลาวโทษบาอาชา
13 เหตุดวยบาปทั้ งสิ้ นของบา-
อาชา และบาปของเอลาหราช
โอรสของพระองค ซึ่ งพระองค
ทั้ งสองไดกระทําบาป และซึ่ ง
พระองคทั้ งสองไดกระทําใหชน
อิสราเอลทําบาปดวย กระทําให
พระเยโฮวาหพระเจาแหงอิสรา-
เอลทรงกริ้วดวยเรื่องความหย่ิง
ยโสของพระองคทั้งสองนั้น
14 สวนพระราชกิจนอกนั้นของ
เอลาห และบรรดาสิ่ งซึ่ งพระ
องคทรงกระทํา มิไดบันทึกไวใน
หนังสือพงศาวดารแหงกษัตริย
ประเทศอิสราเอลหรือ
15 ในปที่ ย่ี สิบเจ็ดแหงรัชกาล
อาสา กษัตริยประเทศยูดาห
ศิมรีทรงครอบครองเจ็ดวัน ณ
เมืองทีรซาห ฝายพวกพลไดตั้ง
คายรบเมืองกิบเบโธน ซึ่ งเปน
ของคนฟลิสเตีย
16 และพวกพลซึ่งตั้งคายอยูนั้น
ไดยินเขากลาวกันวา "ศิมรีได
กบฏและท านไดปลงพระชนม
กษัตริยเสียแลว" เพราะฉะนั้น
อิสราเอลทั้ งปวงก็สถาปนาอมรี
ผู บั ญชาการกองทั พให เป น
กษัตริยเหนืออิสราเอลในวันนั้น

ที่ในคาย
17 อมรี จึงเสด็จข้ึนไปจากกิบ-
เบโธน และอิสราเอลทั้ งปวงก็
ข้ึนไปดวย เขาทั้งหลายเขาลอม
เมืองทีรซาห
18 และตอมาเมื่ อศิมรีทรงเห็น
วาเมืองนั้นถูกยึดแลวก็เสด็จเขา
ไปในพระราชวั งแหงราชสํานัก
และทรงเผาราชสํานั กคลอก
พระองคเองสิ้นพระชนมเสียใน
กองไฟนั้น
19 เหตุดวยบาปทั้งหลายซึ่งพระ
องคทรงกระทําไว คือทรงกระ-
ทําชั่ วในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห ดําเนินอยู ในมรรคา
ของเยโรโบอัม และดวยเหตุ
บาปซึ่งพระองคทรงกระทํา คือ
ทรงกระทําใหอิสราเอลทําบาป
ดวย
20 สวนพระราชกิจนอกนั้นของ
ศิมรีและการกบฏซึ่ งพระองค
ทรงกระทํา มิไดบันทึกไวใน
หนังสือพงศาวดารแหงกษัตริย
อิสราเอลหรือ

ทิบนีกับอมรีตอสูเพื่อได
ราชบัลลังก แลวทิบนีส้ินชีวิต

21 แลวชนชาติอิสราเอลก็แบง
ออกเปนสองสวน ครึ่งหนึ่งของ
ประชาชนติดตามทิบนีบุตรชาย
กีนัท เชิญทานใหเปนกษัตริย
และอีกครึ่งหนึ่งติดตามอมรี
22 แตประชาชนผู ติดตามอมรี

1 พงศกษัตริย 16

(12) 1 พกษ 16:3
(13) พบญ 32:21; 1 ซมอ 12:21; อสย 41:29; ยน 2:8; 1 คร 8:4; 10:19
(15) 1 พกษ 15:27 (19) 1 พกษ 12:25-33; 15:26, 34
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ได รบชนะประชาชนผู ติ ดตาม
ทิบนีบุตรชายกีนัท ทิบนีจึงสิ้น
ชีวิตและอมรีก็ข้ึนเปนกษัตริย

อมรีตั้งเมืองหลวงไว
ท่ีสะมาเรีย

23 ในป ที่ สามสิ บเอ็ ดแห งรั ช
กาลอาสา กษัตริยแหงยูดาห
อมรี ได เร่ิ มต นครอบครองอยู
เหนืออิสราเอล และทรงครอบ
ครองอยูสิบสองป พระองคทรง
ครอบครองในเมืองทีรซาหหกป
24 พระองคทรงซื้อภูเขาสะมา-
เรียจากเชเมอรเงินสองตะลันต
และพระองคทรงเสริมภูเขานั้น
ใหเปนปอม และทรงขนานนาม
เมืองที่พระองคทรงสรางนั้นวา
สะมาเรีย ตามชื่อของเชเมอรผู
เปนเจาของภูเขานั้น
25 อมรีไดทรงกระทําสิ่งที่ชั่วใน
สายพระเนตรพระเยโฮวาห และ
ทรงกระทําเลวทรามกวาบรรดา
กษัตริยที่อยูมากอนพระองค
26 เพราะวาพระองคทรงดําเนิน
ตามมรรคาทั้งสิ้นของเยโรโบอัม
บุตรชายเนบัท และตามบาปซึ่ง
พระองคกระทําใหอิสราเอลทํา
บาปดวย กระทําใหพระเยโฮ-
วาหพระเจาแหงอิสราเอลพิโรธ
ด วยความหย่ิ งยโสของเขาทั้ ง
หลาย
27 สวนพระราชกิจนอกนั้นของ
อมรีซึ่งพระองคทรงกระทํา และ

ยุทธพลังซึ่ งพระองคทรงสําแดง
มิ ได บั นทึ กไว ในหนั งสื อพง-
ศาวดารแห งกษัตริ ย ประเทศ
อิสราเอลหรือ

อาหับขึ้นครองแทนอมรี
28 และอมรีก็ลวงหลับไปอยูกับ
บรรพบุรุษของพระองค และเขา
ฝงไวในสะมาเรีย และอาหับราช
โอรสของพระองค ก็ ข้ึ นครอง
แทนพระองค
29 ในปที่ สามสิ บแปดแห งรั ช
กาลอาสากษัตริยของยูดาห อา-
หั บราชโอรสของอมรี ได เ ร่ิ ม
ครอบครองเหนืออิสราเอล และ
อาหับราชโอรสของอมรีไดครอง
เหนืออิสราเอลในเมืองสะมาเรีย
ย่ีสิบสองป
30 และอาหับโอรสของอมรีได
กระทําชั่ วในสายพระเนตรของ
พระเยโฮวาห มากย่ิ งเสี ยกว า
บรรดากษัตริ ย ที่ อยู ก อนพระ
องค
อาหับแตงงานกับเยเซเบล

31 และอยูมาประหนึ่ งวาการที่
พระองคดําเนินในบาปทั้ งหลาย
ของเยโรโบอัมบุตรชายเนบัทนั้น
เปนสิ่งเล็กนอย พระองคทรงรับ
เยเซเบลพระราชธิดาของเอ็ท-
บาอัลกษัตริยของชาวไซดอนมา
เปนมเหสี และไปปรนนิบัติพระ
บาอัล และนมัสการพระนั้น
32 พระองคทรงสรางแทนบูชา

1 พงศกษัตริย 16

(23) 1 พกษ 15:21 (24) 1 พกษ 13:32; 2 พกษ 17:24; ยน 4:4 (25) มคา 6:16
(26) 1 พกษ 16:13, 19 (31) พบญ 7:3; วนฉ 18:7; 1 พกษ 11:1-5; 21:25-26
(32) 2 พกษ 10:21, 26-27
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พระบาอัลในพระนิเวศพระบา-
อัล ซึ่ งพระองคไดทรงสรางไว
ในเมืองสะมาเรีย
33 และอาหับทรงสร างเสารูป
เคารพ อาหับทรงกระทําการที่
กระทําใหพระเยโฮวาหพระเจา
แห งอิ สราเอลทรงพระพิ โรธ
มากย่ิ งกวาบรรดากษัตริยแหง
อิสราเอลซึ่งอยูมากอนพระองค
34 ในรัชกาลของพระองค ฮี-
เอลชาวเบธเอลไดสรางเมืองเย-
รีโค ทานไดวางรากเมืองนั้นโดย
ตองเสี ยอาบี รัมบุตรหั วป ของ
ทาน และตั้งประตูเมืองโดยตอง
เสียเสกุบบุตรสุดทองของทาน
ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห
ซึ่ งพระองคตรัสโดยโยชูวาบุตร
ชายนูน

เอลียาหพยากรณวาจะมี
การขาดแคลนเปนเวลาสามป

17ฝายเอลียาหชาวทิชบีผู
ซึ่ งตั้ งอาศัยอยู ในกิเล-

อาด ไดทูลอาหับวา "พระเยโฮ-
วาหพระเจาแหงอิสราเอลผู ซึ่ ง
ขาพระองคปฏิบัติทรงพระชนม
อยูแนฉันใด จะไมมีน้ําคางหรือ
ฝนในปเหลานี้ นอกจากตามคํา
ของขาพระองค"

กาเลี้ยงเอลียาห
2แลวพระวจนะของพระเยโฮ-
วาหมายังทานวา
3"จงออกไปจากที่ นี่ และหันไป

ทางตะวันออก และซอนตัวอยูที่
ขางลําธารเครีท ซึ่ งอยูฟากแม
น้ําจอรแดนขางนี้
4 เจาจะดื่มน้ําจากลําธาร และ
เราไดบัญชาใหกาเลี้ยงเจาที่นั่น"
5ทานจึงไปและกระทําตามพระ
วจนะของพระเยโฮวาห ทานไป
อาศัยอยูที่ ขางลําธารเครีท ซึ่ ง
อยูฟากแมน้ําจอรแดนขางนี้
6และกาก็นําขนมปงและเนื้อมา
ใหทานในเวลาเชา และนําขนม
ปงและเนื้อมาในเวลาเย็น และ
ทานก็ดื่มน้ําจากลําธาร
7และตอมา ภายหลังลําธารก็
แหง เพราะไมมีฝนในแผนดิน
หญิงมายแหงเมืองศาเรฟท

เล้ียงเอลียาห
8และพระวจนะของพระเยโฮ-
วาหมายังทานวา
9 "ลุ กข้ึ นไปยั งเมื องศาเรฟ ท
เถิด ซึ่งข้ึนแกเมืองไซดอน และ
อาศัยอยูที่ นั่น ดูเถิด เราได
บัญชาหญิงมายคนหนึ่งที่นั่นให
เลี้ยงเจา"
10 ทานจึงลุกข้ึนไปยังเมืองศา-
เรฟท และเมื่อมาถึงประตูเมือง
ดูเถิด หญิงมายคนหนึ่ งที่ นั่ น
กําลังเก็บฟน ทานจึงเรียกนาง
วา "ขอน้ําเล็กนอยใสภาชนะมา
ใหฉัน เพ่ือฉันจะไดดื่มน้ํา"
11 และขณะเมื่อนางจะไปเอาน้ํา
มา ทานก็เรียกนางแลวบอกวา

1 พงศกษัตริย 16, 17
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"ขอนําอาหารใสมือมาใหฉันสัก
หนอยหนึ่ง"
12 และนางตอบวา "พระเยโฮ-
วาหพระเจ าของท านทรงพระ
ชนมอยูแนฉันใด ดิฉันไมมีอะ-
ไรที่ปงเสร็จ มีแตแปงสักกํามือ
หนึ่งในหมอ และน้ํามันเล็กนอย
ที่ ในไห ดูเถิด ดิฉันกําลังเก็บ
ฟนสองท อนเพ่ื อจะเข าไปทํา
สําหรับตัวดิฉันและบุตรชายของ
ดิฉัน เพ่ือเราจะไดกินแลวก็จะ
ตาย"
13 และเอลี ยาห บอกนางว า
"อยากลัวเลย จงไปทําตามที่เจา
พูด แตจงทําขนมกอนเล็กใหฉัน
กอน แลวเอามาใหฉัน ภายหลัง
จึงทําสําหรับตัวเจาและบุตรชาย
ของเจา
14 เพราะพระเยโฮวาหพระเจา
ของอิสราเอลตรัสดังนี้วา `แปง
ในหมอนั้นจะไมหมดและน้ํามัน
ในไหนั้นจะไมขาด จนกวาจะถึง
วันที่ พระเยโฮวาหทรงสงฝนลง
มายังพ้ืนดิน'"
15 นางก็ ไปกระทําตามคําของ
เอลียาห แลวนาง ตัวทานและ
ครอบครัวของนางก็รับประทาน
อยูหลายวัน
16 แปงในหมอก็ไมหมด น้ํามัน
ในไหก็ไมขาด ตามพระวจนะ
ของพระเยโฮวาหซึ่งตรัสทางเอ-
ลียาห

บุตรชายของหญิงมาย
เปนขึ้นมาจากความตาย

17 และอยูมา ภายหลังเหตุ-
การณเหลานี้ บุตรชายของหญิง
คนนั้ นผู เปนเจ าของบานก็ลม
ปวย อาการปวยนั้นก็สาหัส จน
ไมมีลมหายใจเหลืออยูแลว
18 นางจึงกล าวแก เอลียาห ว า
"โอ คนของพระเจา เจาขา ฉันมี
เ ร่ื องอะไรเกี่ ยวข องกั บท าน
ทานไดมาหาฉันเพ่ือฟนใหทรง
ระลึกถึงความผิดของฉัน และ
กระทําให บุตรชายของฉันตาย
หรือ"
19 และทานก็พูดกับนางวา "เอา
บุตรชายของเจามาให ฉันเถิด"
ทานก็นําเขาไปจากอกของนาง
อุ มข้ึ นไปที่ ห องชั้ นบนที่ ท าน
อาศัยอยู และวางเขาไวบนที่
นอนของทานเอง
20 และท านรองทูลพระเยโฮ-
วาหวา "โอ ขาแตพระเยโฮวาห
พระเจาของขาพระองค พระ
องคทรงนําเหตุรายมาจนกระทั่ง
หญิงมายนี้ ที่ ข าพระองคอาศัย
อยูดวยทีเดียวหรือ โดยที่ทรง
ประหารบุตรชายของนางเสีย"
21 แลวทานก็ เหยียดตัวลงทับ
เด็กนั้นสามครั้ ง และรองทูล
พระเยโฮวาหวา "โอ ขาแตพระ
เยโฮวาหพระเจาของขาพระองค
ขอชีวิตของเด็กคนนี้มาเขาในตัว

1 พงศกษัตริย 17
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เขาอีก"
22 และพระเยโฮวาห ทรงฟ ง
เสียงของเอลียาห และชีวิตของ
เด็กนั้นมาเขาในตัวเขาอีก และ
เขาก็ฟนข้ึน
23 และเอลียาหก็อุมเด็กนั้น นํา
ลงมาจากหองชั้ นบนเข าไปใน
เรือน และมอบเขาใหแกมารดา
ของเด็ก และเอลียาหบอกวา "ดู
ซิ บุตรของเจายังมีชีวิตอยู"
24 และหญิงนั้นพูดกับเอลียาห
วา "คราวนี้ ดิฉันทราบแลววา
ทานเปนคนของพระเจา และ
พระวจนะของพระเยโฮวาหซึ่ ง
อยู ในปากของท านเป นความ
จริง"

เอลียาหจะไปเฝา
กษัตริยอาหับ

18และอยู ต อมาหลายวัน
พระวจนะของพระเย-

โฮวาหมาถึงเอลียาหในปที่สาม
วา "ไปซี และแสดงตัวของเจา
ตออาหับ และเราจะสงฝนมา
เหนือพ้ืนดิน"
2 เอลียาหก็ไปแสดงตัวตออาหับ
การกันดารอาหารนั้นสาหัสมาก
ในสะมาเรีย

โอบาดีห ผูท่ีเชื่อใน
พระเจา ไดรับใชอาหับ

3และอาหับรับสั่งเรียกโอบาดีห
ผูเปนอธิบดีกรมวัง (ฝายโอบา-
ดีหนั้นเกรงกลัวพระเยโฮวาหย่ิง

นัก
4และเมื่ อเยเซเบลขจัดผู พยา-
กรณ ของพระเยโฮวาหออกไป
โอบาดีหไดนําผู พยากรณหนึ่ ง
รอยคนซอนไวตามถ้ําแหงละหา
สิบคน และเลี้ ยงเขาทั้ งหลาย
ดวยขนมปงและน้ํา)
5และอาหับรับสั่ งโอบาดีห ว า
"จงไปใหทั่ วพ้ื นแผนดินไปหา
ธารน้ําพุ และไปใหทั่วทุกลําธาร
ชะรอยเราจะพบหญาและรักษา
ชีวิตมาและลอใหคงอยูได และ
ไมตองสูญเสียสัตวไปหมด"
6ดังนั้ นพวกเขาก็แบงดินแดน
กันเพ่ือจะออกไปคน อาหับ
เสด็จไปทางหนึ่ ง ฝายโอบาดีห
ไปอีกทางหนึ่ง
7 เมื่อโอบาดีหกําลังไปตามทาง
ดูเถิด เอลียาหไดพบเขา และ
โอบาดีหก็ จําทานได จึงซบหนา
ลงพูดวา "เอลียาห เจานายของ
ขาพเจา เปนตัวทานเองจริง
หรือ"
8และทานก็ตอบเขาวา "ตัวฉัน
เอง จงไปบอกเจานายของทาน
วา `ดูเถิด เอลียาหอยูที่นี่'"
9และเขากลาววา "ขาพเจาได
กระทําผิดประการใด ทานจึงจะ
มอบผู รับใชของทานไวในพระ
หัตถของอาหับใหประหารขาพ-
เจาเสีย
10 พระเยโฮวาห พระเจ าของ

1 พงศกษัตริย 17, 18
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ทานทรงพระชนมอยู แน ฉันใด
ไมมีประชาชาติหรือราชอาณา
จักรใด ที่เจานายของขาพเจามิ
ไดสงคนไปเสาะหาทาน และ
เมื่อเขาทั้งหลายกราบทูลวา `เขา
ไมอยูที่นี่ พระเจาขา' พระองค
ก็ ใหประชาชาติหรือราชอาณา
จักรปฏิญาณวาเขาทั้งหลายมิได
พบทาน
11 และคราวนี้ทานกลาววา `จง
ไปบอกเจานายของทานวา "ดู
เถิด เอลียาหอยูที่นี่"'
12 อยูมาพอขาพเจาไปจากทาน
แลว พระวิญญาณของพระเย-
โฮวาหจะมาพาทานไป ณ ที่ใด
ขาพเจาก็ไมทราบ ฉะนั้นเมื่ อ
ขาพเจาไปทูลอาหับ และพระ
องคหาทานไมพบ พระองคก็จะ
ทรงประหารขาพเจาเสีย ถึงแม
วาขาพเจาผู รับใชของทานยํา-
เกรงพระเยโฮวาหตั้ งแตหนุมๆ
มา
13 ไมมี ผู ใดเรี ยนเจ านายของ
ขาพเจาดอกหรือวา ขาพเจาได
กระทําสิ่ งใดเมื่ อเยเซเบลประ-
หารผูพยากรณของพระเยโฮวาห
เสีย และขาพเจาไดซอนผูพยา-
กรณหนึ่ งรอยคนของพระเยโฮ-
วาหไวตามถ้ําแหงละหาสิบคน
และเลี้ยงเขาดวยขนมปงและน้ํา
14 และคราวนี้ทานบอกวา `จง
ไปบอกเจานายของทานวา "ดู

เถิด เอลียาหอยูที่ นี่ "' แลว
พระองคจะทรงประหารขาพเจา
เสีย"
15 และเอลียาหกลาววา "พระ
เยโฮวาหจอมโยธาผู ซึ่ งขาพเจา
ปฏิ บัติอยู ทรงพระชนมอยู แน
ฉันใด ขาพเจาจะแสดงตัวของ
ขาพเจาแกอาหับในวันนี้แน"
16 โอบาดีหจึงไปเฝาอาหับและ
ทูลพระองค อาหับก็เสด็จไปพบ
เอลียาห

เอลียาหเขาเฝา
กษัตริยอาหับ

แลวทาทายพระองค
17 และอยู มาเมื่ ออาหั บทอด
พระเนตรเห็นเอลียาห อาหับก็
ตรัสกับทานวา "นี่ตัวเจาหรือ
เจาผู ทําความลําบากใหอิสรา-
เอล"
18 และทานจึงทูลวา "ขาพระ
องคมิไดกระทําความลําบากแก
อิสราเอล แตพระองคไดกระทํา
และราชวงศ บิดาของพระองค
เพราะว าพวกพระองค ไดทอด
ทิ้งพระบัญญัติของพระเยโฮวาห
และติดตามพระบาอัล
19 เพราะฉะนั้นบัดนี้ ขอทรงสั่ ง
ให บรรดาชนอิ สราเอลมาพบ
ขาพระองคที่ ภูเขาคารเมล ทั้ ง
ผูพยากรณของพระบาอัลสี่ รอย
หาสิบคนนั้น และผูพยากรณ
ของเสารูปเคารพสี่รอยคนนั้น ผู
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ซึ่ งรับประทานที่ โต ะเสวยของ
พระนางเยเซเบล"
20 อาหับจึงทรงสงไปยังคนอิส-
ราเอลทั้ งปวง และชุมนุมผู
พยากรณที่ภูเขาคารเมล
21 และเอลี ยาห ก็ เข ามาใกล
ประชาชนทั้งปวงกลาววา "ทาน
ทั้ งหลายจะขยักขย อนอยู ระ-
หว างสองฝ ายนี้ นานสักเท าใด
ถาพระเยโฮวาหทรงเปนพระเจา
จงติดตามพระองค แตถาพระ
บาอัลเปน ก็จงตามทานไปเถิด"
และประชาชนไมตอบทานสักคํา
เดียว
22 แลวเอลียาห พูดกั บประชา
ชนวา "ตัวขาพเจา คือขาพเจา
แต ผู เดียวเปนผู พยากรณของ
พระเยโฮวาหที่ เหลืออยู แต
ผู พยากรณพระบาอั ลมี สี่ ร อย
หาสิบคน
23 ขอใหเขามอบวัวผูแกเราสอง
ตัว แลวขอใหเขาทั้งหลายเลือก
วัวเปนของเขาตั วหนึ่ งฟนเปน
ทอนๆ วางไวบนกองฟนแตอยา
ใสไฟ และขาพเจาจะเตรียมวัวผู
อีกตัวหนึ่งนั้นวางไวบนฟน และ
ไมใสไฟ
24 และทานทั้งหลายจงรองออก
พระนามพระของทาน และ
ขาพเจาจะรองออกพระนามพระ
เยโฮวาห พระเจาองคที่ ทรง
ตอบดวยไฟ พระองคนั้นแหละ

ทรงเปนพระเจา" และประชาชน
ทั้งปวงก็ตอบวา "อยางที่พูดก็ดี
แลว"

การพิสูจนบน
ภูเขาคารเมล

25 แลวเอลียาหพูดกับผู พยา-
กรณของพระบาอัลวา "จงเลือก
วั วผู ตั วหนึ่ งสําหรั บท านและ
ตระเตรียมเสียกอน เพราะพวก
ทานมากคนดวยกัน จงรองออก
พระนามพระของทาน แตอยา
ใสไฟ"
26 เขาทั้ งหลายก็ เอาวัวผู ที่ เขา
นํามาให และเขาทั้ งหลายก็ จัด
เตรี ยมและร องออกพระนาม
พระบาอัล ตั้ งแตเวลาเชาจน
เที่ ยงกลาววา "โอ ขาแตพระ
บาอัล ขอสดับพวกขาพเจาเถิด"
แตก็ไมมีเสียงและไมมีใครตอบ
และเขาก็โขยกเขยกอยูรอบแทน
ซึ่งเขาไดสรางข้ึนนั้น
27 ครั้นถึงเวลาเที่ ยงเอลียาหก็
เยยเขาทั้งหลายวา "รองใหดังๆ
ซี เพราะทานเปนพระองคหนึ่ง
ทานกําลังสนทนาอยู หรือทาน
กําลังแอบซอนตัวอยู หรือทาน
ไปเที่ ยว หรือชะรอยทานกําลัง
หลับอยูและจะตองปลุก"
28 เขาทั้ งหลายก็ ร องเสียงดั ง
และเชื อดเ ฉื อนตั ว เองตาม
ธรรมเนียมของเขาดวยมีดและ
หลาว จนโลหิตไหลพุ งออกมา

1 พงศกษัตริย 18

(20) 1 พกษ 22:6 (21) ยชว 24:15; 2 พกษ 17:41; มธ 6:24
(22) 1 พกษ 18:19; 19:10, 14 (24) 1 พกษ 18:38
(26) สดด 115:5; ยรม 10:5 (28) ลนต 19:28; พบญ 14:1
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ตามตัว
29 และตอมาเมื่ อผานเที่ ยงวัน
ไปแลว เขาก็ทํานายจนถึงเวลา
ถวายบูชาตอนเย็น แตไมมีเสียง
ไมมีใครตอบ ไมมีใครฟง
30 แลวเอลียาห พูดกั บประชา
ชนทั้ งปวงวา "จงเขามาใกล
ขาพเจา" และประชาชนทั้งปวงก็
เขามาใกลทาน และทานก็ซอม
แทนบูชาของพระเยโฮวาหที่ถูก
ทําลายลงนั้น
31 เอลียาหนําศิลาสิบสองกอน
มาตามจํานวนตระกูลของบุตร
ชายของยาโคบ ผู ซึ่ งพระ
วจนะของพระเยโฮวาหมาถึงวา
"อิสราเอลจะเปนชื่อของเจา"
32 และท านไดสร างแท นบูชา
ดวยศิลานั้นในพระนามของพระ
เยโฮวาห และทานไดขุดรอง
รอบแทนใหญพอจุเมล็ดพืชได
สองถัง
33 และทานก็วางฟนไวเปนระ-
เบียบ และฟนวัวผูนั้ นเปน
ทอนๆ และวางไวบนกองฟน
และทานกลาววา "จงเติมน้ําให
เต็มสี่ไห และเทลงบนเครื่องเผา
บูชา และบนกองฟน"
34 และทานกลาววา "จงกระทํา
ครั้งที่สอง" และเขาก็กระทําครั้ง
ที่ สอง และทานกลาววา "จง
กระทําครั้ งที่สาม" และเขาก็
กระทําครั้งที่สาม

35 และน้ํ า ไหลรอบแท นบู ชา
และทานใสน้ําเต็มรอง
36 และอยู มาเมื่ อถึงเวลาถวาย
บูชาตอนเย็น เอลียาหผูพยา-
กรณก็เขามาใกลทูลวา "ขาแต
พระเยโฮวาหพระเจ าแหงอับ-
ราฮัม อิสอัคและอิสราเอล ขอ
ใหทราบเสียทั่ วกันในวันนี้ ว า
พระองคคือพระเจาในอิสราเอล
และขาพระองคเปนผู รับใชของ
พระองค และขาพระองคได
กระทําบรรดาสิ่งเหลานี้ตามพระ
ดํารัสของพระองค
37 ขอทรงฟงขาพระองค โอ ขา
แตพระเยโฮวาห ขอทรงฟงขา
พระองค เพ่ือชนชาตินี้จะทราบ
วา พระองคคือพระเยโฮวาห
พระเจา และพระองคทรงหันจิต
ใจของเขาทั้งหลายกลับมาอีก"
38 แล วไฟของพระเยโฮวาหก็
ตกลงมาและไหมเครื่องเผาบูชา
และฟนและหิน และผงคลีและ
เลียน้ําซึ่งอยูในรอง
39 และเมื่อประชาชนทั้งปวงได
เห็น เขาก็ซบหนาลงและรองวา
"พระเยโฮวาหพระองคทรงเปน
พระเจา พระเยโฮวาหพระองค
ทรงเปนพระเจา"
40 และเอลียาหบอกเขาวา "จง
จั บผู พยากรณ ของพระบาอั ล
อย าให หนี ไปได สั กคนเดี ยว"
และเขาทั้ งหลายก็ไปจับเขามา

1 พงศกษัตริย 18

(29) อพย 29:39, 41 (30) 1 พกษ 19:10 (31) ปฐก 32:28; 35:10 (32) อพย 20:25
(33) ปฐก 22:9; ลนต 1:6-8 (35) 1 พกษ 18:32, 38 (36) ปฐก 28:13; อพย 3:6; 4:5
(38) ปฐก 15:17; ลนต 9:24 (39) 1 พกษ 18:21, 24 (40) พบญ 13:5; 18:20
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และเอลียาหก็นําเขาลงไปที่ลํา-
ธารคีโชนและฆาเขาเสียที่นั่น
41 เอลียาหทูลอาหับวา "ขอ
เชิญเสด็จข้ึนไปเสวยและดื่มเถิด
เพราะมีเสียงฝนกระหึ่มมา"

เอลียาหอธิษฐาน
ขอใหฝนตก

42 อาหับก็เสด็จข้ึนไปเสวยและ
ดื่ม และเอลียาหก็ข้ึนไปที่ยอด
ภูเขาคารเมล ทานก็โนมตัวลง
ถึงดิน ซบหนาระหวางเขา
43 และทานสั่งคนใชของทานวา
"จงลุกข้ึนมองไปทางทะเล" เขา
ก็ลุกข้ึนมองและตอบวา "ไมมี
อะไรเลย" และทานบอกวา "จง
ไปดูอีกเจ็ดครั้ง"
44 และอยูมาเมื่ อถึงครั้ งที่ เจ็ด
เขาบอกวา "ดูเถิด มีเมฆกอน
หนึ่ งเล็กเทาฝามือคนข้ึนมาจาก
ทะเล" และทานก็บอกวา "จงไป
ทูลอาหับวา `ขอทรงเตรียม
ราชรถและเสด็จลงไปเพ่ือพระ
องคจะไมติดฝน'"
45 และอยูมาอีกครูหนึ่งทองฟา
ก็มืดไปดวยเมฆและลม และมี
ฝนหนัก อาหับก็ทรงรถเสด็จไป
ยังเมืองยิสเรเอล
46 และพระหัตถของพระเยโฮ-
วาหทรงสถิตอยูบนเอลียาหและ
ทานก็คาดเอวของทานไว และ
ว่ิ งข้ึ นหน าอาหับไปถึ งทางเข า
เมืองยิสเรเอล

เมื่อเอลียาหหมดกําลัง
ทูตสวรรค
มารับใชทาน

19อาหับจึ งบอกเยเซเบล
ตามการทั้ งสิ้ นซึ่ งเอลี-

ยาหไดกระทํา และเร่ืองที่ทาน
ได ฆ าผู พยากรณทั้ งหมดเสี ย
ดวยดาบ
2แลวเยเซเบลก็ รับสั่ งให ผู สื่ อ
สารไปหาเอลียาหวา "ถาพรุงนี้
เวลานี้ เรามิไดกระทําชีวิตของ
เจาใหเหมือนอยางชีวิตของคน
เหลานั้นแลว ก็ใหพระทั้งหลาย
ลงโทษเรา และใหหนักย่ิงกวา"
3 เมื่อทานทราบแลวก็ลุกข้ึนหนี
ไปเอาชีวิตรอด และมาถึงเบ-
เออร เชบาเขตประเทศยู ดาห
และละคนใชของทานไวที่นั่น
4แตตั วท านเองก็ เดิ นเข าถิ่ น
ทุ รกันดารไปเปนระยะทางวัน
หนึ่งมานั่ งอยูที่ ใตตนไมจําพวก
สนจูนิเปอร และทานทูลขอให
ตัวทานตายเสียทีวา "พอแลว
พระองคเจาขา โอ ขาแตพระ
เยโฮวาห บัดนี้ขอเอาชีวิตของขา
พระองคไปเสีย เพราะขาพระ
องคก็ไมดีไปกวาบรรพบุรุษของ
ขาพระองค"
5และทานก็นอนลงหลับอยู ใต
ตนไมจําพวกสนจูนิเปอร ดูเถิด
มีทูตสวรรคองคหนึ่ งมาถูกตอง
ทาน และพูดกับทานวา "ลุกข้ึน

1 พงศกษัตริย 18, 19

(42) ยก 5:17-18 (46) 2 พกษ 3:15; 4:29; 9:1; อสย 8:11; ยรม 1:17; อสค 3:14
(1) 1 พกษ 18:40 (2) นรธ 1:17; 1 พกษ 20:10; 2 พกษ 6:31
(4) กดว 11:15; ยรม 20:14-18; ยน 4:3, 8
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รับประทานซี"
6และทานก็มองดู ดูเถิด ตรงที่
ศีรษะของทานมีขนมปงที่ปงบน
กอนหินรอนและมีไหน้ําลูกหนึ่ง
ทานก็รับประทานและดื่ม และ
นอนลงอีก
7และทูตสวรรคของพระเยโฮ-
วาหก็มาอีกเปนครั้ งที่ สอง ถูก
ตองทานแลววา "ลุกข้ึนรับประ-
ทานซี เพราะวาทางเดินนั้นเกิน
กําลังของทาน"

เอลียาหไปทํางานใหม
8และทานก็ลุกข้ึ นรับประทาน
และดื่ม และเดินไปดวยกําลัง
ของอาหารนั้ นสี่ สิบวันสี่ สิบคืน
ถึงโฮเรบภูเขาของพระเจา
9ที่นั่ นทานมาถึงถ้ําแหงหนึ่ งก็
เขาพักอยู และดูเถิด พระวจนะ
ของพระเยโฮวาหมาถึงทาน และ
พระองคตรัสกับทานวา "เอลี-
ยาหเอย เจาทําอะไรอยูที่นี่"
10 ทานทูลวา "ขาพระองครอน
รนเพ่ื อพระเยโฮวาห พระเจ า
จอมโยธาย่ิงนัก เพราะประชาชน
อิสราเอลไดทอดทิ้งพันธสัญญา
ของพระองค พังแทนบูชาของ
พระองคลงเสีย และประหารผู
พยากรณของพระองค เสียดวย
ดาบ และขาพระองค ขาพระ
องคแตผูเดียวเหลืออยู และเขา
ทั้งหลายแสวงหาชีวิตของขาพระ
องคเพ่ือจะเอาไปเสีย"

11 และพระองคตรัสวา "จงออก
ไปเถิด ไปยืนอยูบนภูเขาตอ
พระพักตรพระเยโฮวาห" และดู
เถิด พระเยโฮวาหทรงผานไป
และลมใหญอันแรงกลาได พัด
พังภูเขา และทําใหหินแตกเปน
กอนๆตอพระพักตรพระเยโฮ-
วาห แตพระเยโฮวาหมิไดสถิต
ในลมนั้น ภายหลังลมก็แผนดิน
ไหว แตพระเยโฮวาหหาทรง
สถิตในแผนดินไหวนั้นไม
12 ภายหลังแผนดินไหวก็ เกิด
ไฟ แตพระเยโฮวาหหาทรงสถิต
ในไฟนั้นไม ภายหลังไฟก็มี
เสียงเบาๆ
13 และเมื่อเอลียาหไดยิน ทาน
ก็เอาผาคลุมหนาไว ออกไป
ยืนอยูที่ ปากถ้ํา และดูเถิด มี
เสียงมาถึงทานวา "เอลียาหเอย
เจาทําอะไรอยูที่นี่"
14 ทานทูลวา "ขาพระองครอน
รนเพ่ื อพระเยโฮวาห พระเจ า
จอมโยธาย่ิงนัก เพราะวาประ-
ชาชนอิสราเอลไดทอดทิ้งพันธ-
สัญญาของพระองค พังแทน
บูชาของพระองคลงเสีย และ
ประหารผูพยากรณของพระองค
เสียดวยดาบ และขาพระองค
ขาพระองคแต ผู เดียวเหลืออยู
และเขาทั้ งหลายแสวงหาชี วิ ต
ของข าพระองค เพ่ื อจะเอาไป
เสีย"

1 พงศกษัตริย 19

(8) อพย 3:1; 4:27; 24:18; 34:28 (10) กดว 25:11, 13; 1 พกษ 18:4, 22; สดด 69:9
(11) อพย 19:20; 24:12, 18; 33:21; อสค 1:4
(13) อพย 3:6; 1 พกษ 19:9; อสย 6:2 (14) 1 พกษ 19:10
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15 และพระเยโฮวาห ตรั สกั บ
ทานวา "ไปเถอะ จงกลับไปตาม
ทางของเจาถึงถิ่นทุรกันดารดา-
มัสกัส และเมื่ อเจาไปถึงแลว
เจ าจงเจิ มฮาซาเอลไว ให เป น
กษัตริยเหนือประเทศซีเรีย
16 และเยฮูบุตรนิมซีนั้น เจาจง
เจิมใหเปนกษัตริยเหนืออิสรา-
เอล และเอลีชาบุตรชาฟทชาว
อาเบลเมโฮลาห เจาจงเจิมตั้งไว
ใหเปนผูพยากรณแทนเจา
17 และตอมาผู ที่ รอดจากดาบ
ของฮาซาเอล เยฮูจะฆาเสีย และ
ผูที่รอดจากดาบของเยฮู เอลีชา
จะฆาเสีย
18 แตเรายังมีเหลือเจ็ดพันคน
ไวในอิสราเอล คือทุกเขาซึ่งมิได
คุกลงตอพระบาอัล และทุก
ปากซึ่งมิไดจุบรูปนั้น"

เอลียาหเจิมตั้งเอลีชา
19 ท านก็ออกไปจากที่ นั่ นพบ
เอลีชาบุตรชายชาฟท ผูกําลังไถ
นาอยู ด วยวัวสิบสองคู เดินอยู
ขางหนา และทานอยูกับวัวคู
ที่ สิบสอง เอลียาหก็ผานไป
ทิ้งเสื้อคลุมลงบนทาน
20 ทานก็ละวัวเหลานั้ นว่ิ งตาม
เอลียาหไปและกลาววา "ขอให
ขาพเจาไปจุบลาบิดามารดาของ
ขาพเจากอน และขาพเจาจะติด
ตามทานไป" เอลียาหจึงกลาว
กับเอลีชาวา "กลับไปเถิด

เพราะฉันไดทําอะไรแกทาน"
21 และเอลีชาก็กลับจากติดตาม
เอลียาห จับวัวคู นั้ นฆาเสียเอา
เครื่ องแอกตมเนื้ อวัว และให
แกประชาชนและเขาก็ รับประ-
ทาน แลวเอลีชาก็ลุกข้ึนตาม
เอลียาหไปและปรนนิบัติทาน

ครั้งแรกท่ีอาหับสูรบ
กับประเทศซีเรีย

20เบนฮาดัดกษัตริยซีเรีย
ได ประชุ มกองทัพทั้ ง

ปวงของทาน มีกษัตริยสามสิบ
สององคข้ึนกับทาน ทั้ งมาและ
รถรบ และทานก็ข้ึนไปลอม
สะมาเรีย สูรบกับเมืองนั้น
2และทานไดสงผู สื่ อสารเขาไป
ในเมืองหาอาหับกษัตริยอิสรา-
เอล กลาวแกพระองควา "เบน-
ฮาดัดวาดังนี้วา
3`เงินและทองคําของทานเปน
ของเรา บรรดาภรรยาและเด็กๆ
ที่ ดีที่ สุดของทานก็ เปนของเรา
ดวย'"
4และกษัตริยแหงอิสราเอลทรง
ตอบไปวา "โอ ขาแตกษัตริย เจา
นายของขาพเจา ดังที่ทานวามา
นั่นแหละ ขาพเจาเปนของทาน
ทั้งที่ขาพเจามีอยูนั้นดวย"
5บรรดาผู สื่ อสารไดกลับมาอีก
กลาววา "เบนฮาดัดกลาวดังนี้
วา `ขาพเจาสงขาวมายังทานวา
"จงส งเงินและทองคําของทาน

1 พงศกษัตริย 19, 20

(16) 1 พกษ 19:19-21; 2 พกษ 2:9-15 (17) 2 พกษ  8:12; 9:14-10:28; 13:3, 22
(18) ฮซย 13:2; รม 11:4 (19) 2 ซมอ 24:22 (20) มธ 8:21-22; ลก 9:61-62
(21) 2 ซมอ 24:22 (1) 1 พกษ 15:18, 20; 16:24; 2 พกษ 6:24
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ภรรยาและเด็กของท านไปให
ขาพเจา"
6แตขาพเจาจะสงขาราชการของ
ขาพเจาไปหาท านพรุ งนี้ ประ-
มาณเวลานี้ เขาทั้ งหลายจะคน
วังของทาน ทั้งบานเรือนขาราช
การของทาน สิ่งใดที่เปนที่ชอบ
ตาของทาน เขาจะหยิบเอาไป'"
7แล วกษัตริ ยแห งอิสราเอลก็
เรียกประชุมพวกผู ใหญทั้ งปวง
ของแผนดินตรัสวา "ขอตรองดู
เถิด ดูวาชายผูนี้หาชองกอความ
ลําบาก เพราะเขาใหคนมารับ
เมียและลูกของฉัน ทั้ งเงินและ
ทองคําของฉัน และฉันก็มิได
ปฏิเสธเขา"
8บรรดาผูใหญและประชาชนทั้ง
สิ้นก็ทูลพระองควา "ขออยาทรง
ฟงหรือทรงยินยอมพะยะคะ"
9พระองคจึงรับสั่ งแกผู สื่ อสาร
ของเบนฮาดัดวา "จงไปทูล
กษัตริย เจานายของขาพเจาวา
`บรรดาสิ่งที่ทานเอาจากผู รับใช
ของทานในครั้งแรกนั้น ขาพเจา
จะกระทําตาม แตสิ่ งนี้ ขาพเจา
ปฏิบัติตามไมได'" และผูสื่อสาร
ก็จากไปและกลับมารายงาน
10 เบนฮาดัดสงขาวกลับมาวา
"ถาผงคลีแหงสะมาเรียจะพอแก
คนที่ติดตามขาพเจามาสักคนละ
หยิบมือหนึ่ ง ก็ขอใหพระ
ทั้ งหลายลงโทษขาพเจาและให

หนักย่ิงกวา"
11 และกษัตริย แห งอิสราเอล
ทรงตอบไปวา "ขอทูลทานวา
`ขอทานผูที่สวมเกราะ อยาอวด
อ างอย างผู ที่ ถอดเกราะแล ว
เลย'"
12 ตอมาเมื่ อเบนฮาดัดได ยิน
ข าวนี้ ขณะที่ ดื่ มอยู กั บบรรดา
กษัตริยทั้ งหลายที่ ในทับอาศัย
ทานก็สั่ งขาราชการของทานวา
"จงเขาประจําที่" และเขาทั้ ง
หลายก็เขาประจําที่ เพ่ือตอสูกับ
เมืองนั้น
ทรงสัญญาวาอิสราเอลจะชนะ
13 ดูเถิด ผูพยากรณคนหนึ่ ง
เข ามาใกล อาหับกษัตริ ย แห ง
อิสราเอลทูลวา "พระเยโฮวาห
ตรัสดังนี้ วา เจาเห็นกองทัพ
ใหญนี้หรือ ดูเถิด เราจะมอบไว
ในมือของเจาในวันนี้ เจาจะไดรู
วาเราคือพระเยโฮวาห"
14 และอาหับตรัสวา "ทรงใช
ใครทํา" เขาทูลวา "พระเยโฮวาห
ตรัสดังนี้ วา ดวยมือของมหาด
เล็กของเจ านายประจําจั งหวัด
ทั้ งหลาย" แลวพระองคตรัสวา
"ใครจะเริ่ มรบ" เขาทูลตอบวา
"พระองคพะยะคะ"

อาหับชนะชาวซีเรีย
15พระองคจึงทรงจัดมหาดเล็ก
ของเจานายประจําจังหวัดเหลา
นั้นซึ่งมีสองรอยสามสิบสองคน

1 พงศกษัตริย 20

(10) 1 พกษ 19:2; 2 พกษ 6:31
(11) สภษ 27:1 (12) 1 พกษ 20:16
(13) 1 พกษ 20:28
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ดวยกัน และภายหลังทรงจัดพล
ทั้ งหมดคือบรรดาคนอิสราเอล
รวมพลเจ็ดพันคน
16 เขาทั้งหลายยกออกไปในเว-
ลาเที่ยงวัน ฝายเบนฮาดัดกําลัง
ดื่มเมาอยูในทับอาศัย ทั้ งทาน
และกษัตริยอีกสามสิบสององค
ที่ชวยทาน
17 พวกมหาดเล็กของเจ านาย
ประจําจังหวัดไดยกออกไปกอน
เบนฮาดัดก็สงออกไป เขาทั้ ง
หลายรายงานทานวา "มีคนยก
ออกมาจากสะมาเรีย"
18 ทานจึงวา "ถาเขาออกมา
ด วยสั นติ จงจั บเขามาเป นๆ
หรือถ าเขาออกมาทําศึกจงจับ
เขามาเปนๆ"
19 คนเหล านี้ จึ งออกไปจาก
เมืองคือพวกมหาดเล็กของเจา
นายประจําจังหวัด และกองทัพ
ซึ่งติดตามคนเหลานี้
20 และตางก็ฆาคูรบของตน คน
ซีเรียหนีและคนอิสราเอลไลติด
ตามเขาไป แตเบนฮาดัดกษัตริย
แหงซีเรียทรงมาหนีไปกับทหาร
มา
21 กษัตริยแหงอิสราเอลก็ออก
ไปโจมตีมาและรถรบ และประ-
หารชนซีเรียเสียอยางใหญโต
อาหับไดรับคําตักเตือนให

เตรียมสําหรับการสูรบอีกครั้ง
22 แลวผู พยากรณผู นั้ นได เขา

มาใกลกษัตริยแหงอิสราเอลทูล
พระองควา "มาเถิด ขอเสริม
กําลังของพระองค และตรึก-
ตรองดูวาพระองคจะทรงกระทํา
ประการใด เพราะสิ้นปนี้กษัตริย
แหงซี เรียจะยกกองทัพมาสู กับ
พระองคอีก"

ครั้งท่ีสองท่ีอาหับ
สูรบกับประเทศซีเรีย

23 ขาราชการของกษัตริยแหง
ซีเรียทูลทานวา "พระทั้ งหลาย
ของเขาเปนพระแหงภูเขา เขา
ทั้งหลายจึงแข็งกวาเรา แตขอให
เราสู รบกับเขาในที่ ราบ แลว
เราจะตองแข็งกวาเขาแนนอนที
เดียว
24 ขอกระทําอยางนี้ ขอปลด
กษัตริยเสียทุกองคจากตําแหนง
และตั้งนายทหารขึ้นแทน
25 และเกณฑกองทัพเข าแทน
ส วนที่ ล มตายไปในคราวก อน
มาแทนมา รถรบแทนรถรบ
แลวเราทั้ งหลายจะสู รบกับเขา
ในที่ราบ เราจะตองแข็งกวาเขา
แนนอนทีเดียว" และทานก็ฟง
เสียงของเขาทั้งหลายและกระทํา
ตาม
26 และอยูมาพอสิ้นปแลวเบน-
ฮาดัดก็เกณฑชนซีเรีย ยกข้ึนไป
ถึงเมืองอาเฟกเพ่ือสูรบกับอิส-
ราเอล
27 และประชาชนอิสราเอลก็ถูก

1 พงศกษัตริย 20

(16) 1 พกษ 16:9; 20:12; สภษ 20:1
(22) 2 ซมอ 11:1; 1 พกษ 20:26
(26) ยชว 13:4; 2 พกษ 13:17 (27) วนฉ 6:3-5; 1 ซมอ 13:5-8
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เกณฑ และอยูพรอมกันหมด
และยกออกไปตอสูกับเขา ประ-
ชาชนอิสราเอลตั้ งคายตรงหนา
เขาเหมื อนอย างแพะสองฝู ง
เล็กๆ แตคนซีเรียเต็มทองทุ ง
ไปหมด
28 และคนของพระเจาคนหนึ่ ง
ได เข าไปใกล และทู ลกษัตริ ย
แหงอิสราเอลวา "พระเยโฮวาห
ตรัสดังนี้ วา เพราะคนซีเรียได
กลาววา `พระเยโฮวาหเปนพระ
เจาแหงภูเขา พระองคมิไดเปน
พระเจาแหงหุบเขา' เพราะฉะ-
นั้นเราจะมอบประชาชนหมูใหญ
นี้ไวในมือของเจา และเจาจะได
รูวาเราคือพระเยโฮวาห"
29 แลวเขาก็ตั้ งคายตรงขามกัน
อยู เจ็ดวัน แลวในวันที่ เจ็ดก็
ปะทะกัน ประชาชนอิสราเอลก็
ฆาคนซีเรียซึ่งเปนทหารราบเสีย
หนึ่งแสนคนในวันเดียว
30 เหลือนอกนั้นก็หนีเขาเมือง
อาเฟก และกําแพงเมืองลมทับ
คนที่เหลือนอกนั้นเสียสองหมื่น
เจ็ดพันคน เบนฮาดัดก็หนีไป
ดวย และเขาไปในหองชั้นในที่
ในเมือง
31 และข าราชการของท านมา
ทูลวา "ดูเถิด เราไดยินวา
กษัตริยแหงวงศ วานอิสราเอล
เปนกษัตริยที่ทรงเมตตา ขอให
เราเอาผากระสอบคาดเอว และ

เอาเชือกพันศีรษะของเรา และ
ออกไปหากษัตริยแหงอิสราเอล
ชะรอยท านจะไว ชี วิ ตของพระ
องค"
32 เพราะฉะนั้น เขาจึงเอาผา
กระสอบคาดเอวและเอาเชือก
พันศีรษะ และเขาไปเฝากษัตริย
แหงอิสราเอลทูลวา "เบนฮาดัด
ผู รั บใช ของพระองค สั่ งมาว า
`ไดโปรดเถิด ขอใหขาพเจารอด
ชีวิตอยู '" และพระองคตรัสวา
"ทานยังมีชี วิตหรือ ทานเปน
นองของเรา"
33 ฝายคนเหลานั้นกําลังหาชอง
อยูแลว เขาทั้ งหลายก็รีบตอบ
โดยเร็ววา "พระเจาขา เบนฮา-
ดัดอนุชาของพระองค" แลวพระ
องคตรัสวา "ไปเถอะและนําทาน
มา" แลวเบนฮาดัดก็ออกมาหา
พระองค แลวพระองคก็ใหทาน
ข้ึนไปบนรถรบ
34 และเบนฮาดัดทูลวา "หัว
เมืองซึ่ งบิดาของขาพเจายึดเอา
ไปจากราชบิ ดาของท านนั้ น
ขาพเจาขอคืนใหพระองค พระ
องค จะสร างถนนหนทางของ
พระองคในเมืองดามัสกัสก็ได
อยางที่ บิดาขาพเจาทําไวในสะ-
มาเรีย" แลวอาหับตรัสวา "เรา
จะยอมใหทานไปตามพันธสัญ-
ญานี้" พระองคจึงทําพันธสัญ-
ญากับทาน และปลอยทานไป

1 พงศกษัตริย 20

(28) 1 พกษ 17:18; 20:13
(31) ปฐก 37:34; 2 ซมอ 3:31
(34) 1 พกษ 15:20
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อาหับไวชีวิต
ของเบนฮาดัด

35 มีชายคนหนึ่ งในเหลาศิษย
แหงผูพยากรณพูดกับเพ่ือนของ
ตนตามพระบัญชาของพระเย-
โฮวาหวา "ไดโปรดเถอะ ขอตี
ฉันที" แตชายคนนั้นก็ปฏิเสธไม
ยอมตีทาน
36 แล วท านจึ งพู ดกั บเขาว า
"เพราะทานไม เชื่ อฟงพระสุร-
เสียงของพระเยโฮวาห ดูเถิด
พอทานออกไปจากขาพเจา สิง-
โตตัวหนึ่ งจะสังหารทาน" พอ
เขาจากทานไป สิงโตตัวหนึ่ งก็
มาพบเขาและสังหารเขาเสีย
37 แล วท านไปพบชายอี กคน
หนึ่ง และทานวา "ไดโปรดเถอะ
ขอตีฉันที" ชายคนนั้นไดตีทาน
และทําใหทานฟกช้ํา
38 ผู พยากรณ ผู นั้ นจึ งจากไป
และไปคอยพบกษัตริยอยูที่ หน
ทาง ใส ข้ี เถาบนหนาปลอมตัว
เสีย
39พอกษัตริยทรงผานไป ทาน
ก็รองทูลกษัตริยวา "ผู รับใช
ของพระองค เขาไปในกลางศึก
และดูเถิด ทหารคนหนึ่ งหันมา
และนําชายคนหนึ่ งมาใหขาพระ
องค บอกวา `จงระวังชายคนนี้
ไวนะ ถาเขาหลุดไปไดโดยเหตุ
ใดๆ ชีวิตของทานจะตองแทน
ชีวิตของเขา หรือมิฉะนั้นทานจะ

ตองเสียเงินตะลันตหนึ่ง'
40 และเมื่ อขาพระองคติดธุระ
อยูที่ นี่ ที่ นั่น เขาก็หายไป"
กษัตริยแห งอิสราเอลตรั สกับ
ทานวา "โทษของเจาตองเปน
อยางนั้นแหละ เพราะเจาเองได
ตัดสินแลว"
41 แลวทานก็ รีบเอาข้ี เถาออก
จากหนาของตน และกษัตริย
แห งอิ สราเอลก็ จําท านได ว า
เปนผูพยากรณคนหนึ่ง
42 และท านจึ งทู ลพระองคว า
"พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้ ว า
เพราะเจาไดปลอยชายคนที่ อยู
ในมือของเจา ผูซึ่งเราไดกําหนด
ใหทําลายนั้น ชีวิตของเจาจะ
ตองแทนชีวิตของเขา และชน
ชาติของเจาแทนชนชาติของเขา"
43 และกษัตริยแหงอิสราเอลก็
เสด็ จเข าไปในพระราชวั งด วย
อารมณขุนมัวและไมพอพระทัย
ย่ิงนัก และเสด็จมาสะมาเรีย
อาหับโลภสวนองุนของนาโบท

21และอยู มาภายหลังเหตุ
การณเหลานี้ นาโบท

ชาวยิสเรเอลมี สวนองุ นอยู ใน
ยิสเรเอล ขางพระราชวังของอา-
หับกษัตริยแหงสะมาเรีย
2อาหับตรัสกับนาโบทวา "จงให
สวนองุนของเจาแกเราเถิด เพ่ือ
เราจะไดทําสวนผัก เพราะอยู
ใกลวังของเรา เราจะใหสวนองุน

1 พงศกษัตริย 20, 21

(35) 1 พกษ 13:17-18; 2 พกษ 2:3, 5, 7, 15 (36) 1 พกษ 13:24
(39) 2 ซมอ 12:1; 2 พกษ 10:24 (42) 1 พกษ 22:31-37 (43) 1 พกษ 21:4
(1) วนฉ 6:33; 1 พกษ 18:45-46 (2) 1 ซมอ 8:14
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ที่ดีกวาเพ่ือแลกสวนนี้ หรือถา
เจาเห็นชอบ เราจะใหเงินสมกับ
ราคาสวนนั้น"
3แตนาโบททูลอาหับวา "ขอ
พระเยโฮวาห ทรงห ามข าพระ
องค ในการที่ จะยกมรดกของ
บรรพบุรุษใหแกพระองค"
4อาหับก็เสด็จเขาในวังดวยอา-
รมณขุนมัวและไมพอพระทัยย่ิง
นัก ดวยเรื่องที่นาโบทชาวยิส-
เรเอลทูลตอบพระองค เพราะ
เขาไดกลาววา "ขาพระองคจะ
ไมใหมรดกแหงบรรพบุรุษของ
ขาพระองคแกพระองค" และ
พระองค ก็ เอนพระกายลงบน
พระแทน ทรงเบือนพระพักตร
ไมเสวยพระกระยาหาร
5แตเยเซเบลมเหสีของพระองค
เขามาเฝาพระองคทูลถามพระ
องควา "ไฉนพระจิตของพระ
องคจึงเสียพระทัย ไมเสวยพระ
กระยาหาร"
6และพระองคตรัสตอบพระนาง
วา "เพราะเราไดพูดกับนาโบท
ชาวยิสเรเอลวา `จงขายสวนองุน
ของเจาใหแกเรา หรือมิฉะ-
นั้นถาเจาพอใจ เราจะใหสวน
องุนอีกแหงหนึ่งแกเจาเพ่ือแลก
กัน' และเขาตอบวา `ขาพระ
องค จะไม ให สวนองุ นของข า
พระองคแกพระองค'"
7และเยเซเบลมเหสี ของพระ

องคทูลพระองควา "พระองค
เปนผูครอบครองราชอาณาจักร
อิสราเอลอยูหรือเพคะ เชิญ
เสด็จลุกข้ึนเสวยพระกระยาหาร
เถิด และใหพระทัยของพระองค
ราเริง หมอมฉันจะมอบสวน
องุนของนาโบทชาวยิสเรเอลให
แกพระองคเอง"
8พระนางจึ งทรงพระอักษรใน
พระนามของอาหับ ประทับตรา
ของพระองคสงไปยังพวกผูใหญ
และขุนนางผูอยูในเมืองกับนา-
โบท
9พระนางทรงพระอักษรวา "จง
ประกาศใหถืออดอาหาร และตั้ง
นาโบทไวในที่สูงทามกลางประ-
ชาชน
10 และตั้ งคนอันธพาลสองคน
ใหนั่ งตรงขามกับเขา ใหฟอง
เขาวา `เจาไดแชงพระเจาและ
กษัตริย' แลวพาเขาออกไปและ
เอาหินขวางเสียใหตาย"
11 และพวกผู ชายของเมืองนั้น
คือพวกผู ใหญและขุนนางผูอา-
ศัยอยูในเมืองนั้น ไดกระทําตาม
ที่เยเซเบลมีไปถึงพวกเขา ตาม
ที่ปรากฏในลายพระหัตถซึ่งพระ
นางทรงมีไปถึงเขานั้น
12 เขาไดประกาศใหถืออดอา-
หาร และไดตั้งนาโบทไวในที่สูง
ทามกลางประชาชน
13 และคนอันธพาลสองคนนั้น

1 พงศกษัตริย 21

(3) ลนต 25:23; กดว 36:7; อสค 46:18 (5) 1 พกษ 19:1-2
(10) อพย 22:28; ลนต 24:14-16; กจ 6:11 (12) อสย 58:4
(13) อพย 20:16; 23:1, 7; 2 พกษ 9:26; 2 พศด 24:21; กจ 7:58-59; ฮบ 11:37

 11_1kin.pub 
 page 70

 Friday, December 09, 2005 12:22 



หนา 771
ก็เขามา นั่ งอยูตรงขามกับเขา
และคนอั นธพาลนั้ นได ฟ อง
นาโบทตอหน าประชาชนกลาว
วา "นาโบทไดแชงพระเจาและ
กษัตริย" เขาทั้งหลายจึงพานา-
โบทออกไปนอกเมือง และขวาง
เขาถึงตายดวยกอนหิน
14 แลวเขาก็สงขาวไปทูลเยเซ-
เบลวา "นาโบทถูกขวางดวยหิน
เขาตายแลว"
15 อยูมาพอเยเซเบลทรงไดยิน
ว านาโบทถูกขว างด วยหินตาย
แลว เยเซเบลจึงทูลอาหับวา
"ขอเชิญเสด็จลุกข้ึน ไปยึดสวน
องุนของนาโบทชาวยิสเรเอล ซึ่ง
เขาไดปฏิเสธไมขายใหแกพระ
องค เพราะวานาโบทไมอยู เขา
ตายเสียแลว"
16 และอยู มาพออาหับทรงได
ยินวานาโบทตายแลว อาหับก็
ทรงลุ กข้ึ นไปยั งสวนองุ นของ
นาโบทชาวยิสเรเอล เพ่ือยึดถือ
เปนกรรมสิทธิ์

เอลียาหพยากรณถึง
ความตายของอาหับ

17 แลวพระวจนะของพระเยโฮ-
วาหมาถึงเอลียาหชาวทิชบีวา
18 "จงลุกข้ึนแลวลงไปพบอา-
หับกษัตริยแหงอิสราเอล ผูอยู
ในสะมาเรีย ดูเถิด เขาอยู ใน
สวนองุนของนาโบท ที่เขาไปยึด
เอาเปนกรรมสิทธิ์

19 เจาจงพูดกับเขาวา `พระเย-
โฮวาหตรัสดังนี้ วา ทานไดฆา
และไดยึดถือเอาเปนกรรมสิทธิ์
ดวยหรือ' และเจาจงพูดกับเขา
วา `พระเยโฮวาหตรัสดั่ งนี้ วา
ในที่ ซึ่ งสุนัขเลียโลหิตของนา-
โบท สุนัขจะเลียโลหิตของเจา
ดวย'"
20 อาหับตรัสกับเอลียาหวา "โอ
ศัตรูของขาเอย เจาพบขาแลว
หรือ" ทานทูลตอบวา "ขาพระ
องคพบพระองคแลว เพราะวา
พระองคยอมขายพระองค เพ่ื อ
กระทําสิ่ งชั่ วในสายพระเนตร
ของพระเยโฮวาห
21 ดูเถิด เราจะนําเหตุรายมา
เหนือเจา เราจะเอาคนชั่ วอายุ
ตอจากเจาออกไปเสีย และจะ
ขจัดคนที่ ปสสาวะรดกําแพงได
เสียจากอาหับ ทั้ งคนที่ ยังอยู
และเหลืออยูในอิสราเอล
22 และเราจะกระทําใหราชวงศ
ของเจาเหมือนราชวงศของเย-
โรโบอัมบุตรเนบัท และเหมือน
ราชวงศของบาอาชาบุตรอาหิ-
ยาห เพราะเจาไดกระทําใหเรา
โกรธ และเพราะเจาไดกระทําให
อิสราเอลทําบาปดวย
23 และสวนเยเซเบล พระเยโฮ-
วาหตรัสวา `สุนัขจะกินเยเซเบล
ขางกําแพงยิสเรเอล'
24 ผู ใดในราชวงศอาหับที่ ตาย

1 พงศกษัตริย 21

(17) 1 พกษ 19:1; สดด 9:12 (18) 1 พกษ 13:32; 2 พศด 22:9 (19) 1 พกษ 22:38
(20) 1 พกษ 18:17; 21:25; 2 พกษ 17:17 (21) 1 ซมอ 25:22; 1 พกษ 14:10
(22) 1 พกษ 15:29; 16:3, 11 (23) 2 พกษ 9:10, 30-37 (24) 1 พกษ 14:11; 16:4
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ในเมือง สุนัขจะกิน และผูอยูใน
ราชวงศเขาที่ตายในทุงนา นกใน
อากาศจะกิน"
25 ไมมีผู ใดไดขายตนเองเพื่ อ
กระทําความชั่วในสายพระเนตร
ของพระเยโฮวาหอยางอาหับ ผู
ที่เยเซเบลมเหสีไดยุแหย
26 พระองคทรงประพฤติอยาง
นาสะอิดสะเอียนเปนอยางย่ิงใน
การดําเนินตามรูปเคารพ ดังสิ่ง
ทั้ งปวงที่ คนอาโมไรตไดกระทํา
ซึ่ งเปนผูที่พระเยโฮวาหทรงขับ
ไลออกไปใหพนหนาประชาชน
อิสราเอล

อาหับกลับใจเสียใหม
พระเจาจึงไม

ลงโทษอาหับทันที
27 และอยูมาเมื่ ออาหับทรงได
ยินพระวจนะเหลานั้น พระองค
ก็ฉีกฉลองพระองค และทรง
สวมผากระสอบ และถืออดอา-
หาร ประทับในผากระสอบ และ
ทรงดําเนินไปมาอยางคอยๆ
28 และพระวจนะของพระเยโฮ-
วาหมายังเอลียาหชาวทิชบีวา
29 "เจาไดเห็นอาหับถอมตัวลง
ตอหนาเราแลวหรือ เพราะเขา
ไดถอมตัวลงตอหนาเรา เราจะ
ไมนําเหตุรายมาในสมัยของเขา
แต มาในสมั ยบุตรชายของเขา
เราจะนําเหตุ ร ายมาเหนื อราช
วงศของเขา"

ประเทศซีเรียและอิสราเอล
มีสันติกันอยูสามป

22ประเทศซีเรียและอิส-
ราเอลไมมีศึกสงคราม

กันอยูสามป
เยโฮชาฟทชวยอาหับ

สูรบกับซีเรีย
2ต อไปในปที่ สามเยโฮชาฟท
กษัตริ ยแห งยูดาห เสด็ จลงไป
เฝากษัตริยแหงอิสราเอล
3และกษัตริยแหงอิสราเอลตรัส
ถามบรรดาข าราชการของพระ
องควา "ทานทราบกันหรือไมวา
ราโมทกิเลอาดเปนของเรา และ
เราไดนิ่งอยูมิไดเอาออกมาจาก
มือของกษัตริยแหงซีเรีย"
4และพระองคตรัสกับเยโฮชา-
ฟทวา "ทานจะยกไปทําศึกที่รา-
โมทกิ เลอาดกับข าพเจ าหรือ"
และเยโฮชาฟทตรัสกับกษัตริย
แหงอิสราเอลวา "ขาพเจาก็เปน
อยางที่ทานเปน ประชาชนของ
ขาพเจาก็เปนดังประชาชนของ
ทาน มาของขาพเจาก็เปนดังมา
ของทาน"
5และเยโฮชาฟทตรัสกับกษัตริย
แหงอิสราเอลวา "ขอสอบถามดู
พระดํารัสของพระเยโฮวาห วัน
นี้เถิด"
พวกผูพยากรณของอาหับ

พยากรณเท็จ
6แล วกษัตริ ยแห งอิสราเอลก็

1 พงศกษัตริย 21, 22

(25) 1 พกษ 16:30-33; 21:20 (26) ปฐก 15:16; ลนต 18:25 (29) 2 พกษ 9:25
(2) 1 พกษ 15:24; 2 พศด 18:12 (3) พบญ 4:43; ยชว 21:38; 1 พกษ 4:13
(4) 2 พกษ 3:7 (5) 2 พกษ 3:11 (6) 1 พกษ 18:19
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เรี ยกประชุ มพวกผู พยากรณ
ประมาณสี่รอยคน ตรัสกับเขาวา
"ควรที่เราจะไปตีราโมทกิเลอาด
หรือ หรือเราไมควรไป" และเขา
ทั้ งหลายทูลตอบวา "ขอเชิญ
เสด็จข้ึนไปเถิด เพราะองคพระ
ผู เปนเจาจะทรงมอบไวในพระ
หัตถของกษัตริย"
7แตเยโฮชาฟททูลวา "ที่นี่ ไม
มี ผู พยากรณของพระเยโฮวาห
อี กซึ่ งเราจะสอบถามได แล ว
หรือ"
8และกษัตริยแหงอิสราเอลทูล
เยโฮชาฟทวา "ยังมีชายอีกคน
หนึ่ งซึ่งเราจะใหทูลถามพระเย-
โฮวาหไดคือ มีคายาหบุตรอิม-
ลาห แตขาพเจาชังเขา เพราะ
เขาพยากรณแตความราย ไม
เคยพยากรณความดี เกี่ ยวกั บ
ขาพเจาเลย" และเยโฮชาฟททูล
วา "ขอกษัตริยอยาตรัสดัง
นั้นเลย"
9แลวกษัตริยแหงอิสราเอลจึง
เรียกมหาดเล็กคนหนึ่ งเข ามา
ตรัสสั่ งวา "ไปพามีคายาหบุตร
อิมลาหมาเร็วๆ"
10 ฝ ายกษัตริ ยแห งอิ สราเอล
และเยโฮชาฟ ทกษั ตริ ย แห ง
ยูดาหตางประทับบนพระที่ นั่ ง
ทรงฉลองพระองค ณ ชองวาง
ตรงทางเขาประตูเมืองสะมาเรีย
และผู พยากรณทั้ งปวงก็พยา-

กรณถวายอยู
11 และเศเดคียาหบุตรชายเค-
นาอะนาหจึงเอาเหล็กทําเปนเขา
และพูดวา "พระเยโฮวาหตรัสดัง
นี้ วา ดวยสิ่ งเหลานี้ เจาจะผลัก
คนซี เรียไปจนเจาผลาญเขาทั้ ง
หลายเสียสิ้น"
12 และบรรดาผู พยากรณ ก็
พยากรณอยางนั้ นทูลวา "ขอ
เสด็จข้ึนไปราโมทกิ เลอาดเถิด
และมีชัยชนะ เพราะพระเยโฮ-
วาหจะทรงมอบเมืองนั้ นไว ใน
พระหัตถของกษัตริย"
มีคายาหเปนผูพยากรณแท

13 และผูสื่อสารผู ไปตามมีคา-
ยาหไดบอกทานวา "ดูเถิด ถอย
คําของบรรดาผู พยากรณก็ พูด
สิ่ งที่ ดีแกกษัตริยเปนปากเดียว
กัน ขอใหถอยคําของทาน
เหมือนอยางถอยคําของคนหนึ่ง
ในพวกนั้น และพูดแตสิ่งที่ดี"
14 แตมีคายาหตอบวา "พระ
เยโฮวาหทรงพระชนมอยูแนฉัน
ใด พระเยโฮวาหตรัสกับขาพเจา
อยางไร ขาพเจาจะตองพูดอยาง
นั้น"
15 และเมื่ อทานมาเฝากษัตริย
กษัตริยตรัสถามทานวา "มีคา-
ยาห ควรที่เราจะไปตีราโมทกิ-
เลอาดหรือ หรือเราไมควรไป"
และท านทู ลตอบพระองค ว า
"ขอเชิ ญเสด็ จข้ึ นไปและมี ชั ย

1 พงศกษัตริย 22

(7) 2 พกษ 3:11
(11) พบญ 33:17; ศคย 1:18-21
(14) กดว 22:38
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ชนะ พระเยโฮวาหจะทรงมอบไว
ในพระหัตถของกษัตริย"
16 แตกษัตริย ตรั สกั บท านว า
"เราไดใหเจาปฏิญาณกี่ครั้งแลว
วา เจาจะพูดกับเราแตความจริง
ในพระนามของพระเยโฮวาห"
17 และทานก็ทูลวา "ขาพระ
องคไดเห็นคนอิสราเอลทั้ งปวง
กระจัดกระจายอยูบนภูเขาอยาง
แกะที่ไมมีผู เลี้ยง และพระเย-
โฮวาหตรัสวา `คนเหลานี้ ไมมี
นาย ใหเขาตางกลับยังเรือนของ
ตนโดยสันติภาพเถิด'"
18 กษัตริยแหงอิสราเอลจึงทูล
เยโฮชาฟทวา "ขาพเจามิไดบอก
ทานแลวหรือวา เขาจะไมพยา-
กรณสิ่ งดี เกี่ ยวกับขาพเจ าเลย
แตสิ่งรายตางหาก"
19 และมีคายาหทูลวา "ฉะนั้น
ขอสดับพระวจนะของพระเยโฮ-
วาห ขาพระองคไดเห็นพระเย-
โฮวาหประทับบนพระที่นั่ งของ
พระองค และบรรดาบริวารแหง
ฟาสวรรคยืนขางๆพระองค ขาง
ขวาพระหัตถและขางซาย
20 และพระเยโฮวาหตรัสวา `ผู
ใดจะเกลี้ ยกลอมอาหับเพ่ือเขา
จะข้ึ นไปและลมลงที่ ราโมทกิ-
เลอาด' บางก็ทูลอยางนี้ บางก็
ทูลอยางนั้น
21 แล วมี วิญญาณดวงหนึ่ งมา
ขางหนา เฝาตอพระพักตรพระ

เยโฮวาหทูลวา `ขาพระองคจะ
เกลี้ยกลอมเขาเอง'
22 และพระเยโฮวาหตรัสกับเขา
วา `จะทําอยางไร' และเขาทูลวา
`ขาพระองคจะออกไป และจะ
เปนวิญญาณมุสาอยู ในปากของ
ผูพยากรณของเขาทุกคน' และ
พระองคตรัสวา `เจาไปเกลี้ย-
กลอมเขาได และเจาจะทําได
สําเร็จ จงไปทําเถิด'
23 เพราะฉะนั้นบัดนี้ ดูเถิด
พระเยโฮวาหทรงใสวิญญาณมุ-
สาในปากของเหลาผูพยากรณนี้
ทั้ งสิ้นของพระองค พระเยโฮ-
วาหทรงตรัสเปนความรายเกี่ยว
กับพระองค"
24 แลวเศเดคียาหบุตรชายเค-
นาอะนาหได เขามาใกลและตบ
แกมมีคายาหพูดวา "พระวิญ-
ญาณของพระเยโฮวาหไปจากขา
พูดกับเจาไดอยางไร"
25 และมีคายาหตอบวา "ดูเถิด
เจาจะเห็นในวันนั้น เมื่อเจาเขา
ไปในหองชั้ นในเพ่ือจะซอนตัว
เจา"
26 และกษัตริย แห งอิสราเอล
ตรัสวา "จงจับมีคายาหพาเขา
กลับไปมอบใหอาโมนผู ว าราช
การเมืองและแกโยอาชราชโอรส
กษัตริย
27 และวา `กษัตริยตรัสดังนี้วา
"เอาคนนี้ จําคุกเสีย ใหอาหาร
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(17) กดว 27:17; 1 พกษ 22:34-36 (19) โยบ 1:6; 2:1; สดด 103:20; อสย 6:1
(22) วนฉ 9:23; 1 ซมอ 16:14 (23) อสค 14:9 (24) 2 พศด 18:23; ยรม 20:2
(25) 1 พกษ 20:30 (27) 2 พศด 16:10; 18:25-27
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แหงความทุกขกับน้ําแหงความ
ทุกข จนกวาเราจะกลับมาโดย
สันติภาพ"'"
28 และมีคายาหทูลวา "ถาพระ
องคเสด็จกลับมาโดยสันติภาพ
พระเยโฮวาหก็มิไดตรัสโดยขา
พระองค" และทานกลาววา "โอ
บรรดาชนชาติทั้ งหลายเอย ขอ
จงฟงเถิด"

การสูรบท่ีราโมทกิเลอาด
อาหับส้ินพระชนม

29 กษัตริยแหงอิสราเอลกับเย-
โฮชาฟทกษัตริยแห งยูดาห จึ ง
เสด็จข้ึนไปยังราโมทกิเลอาด
30 และกษัตริย แห งอิสราเอล
ตรัสกับเยโฮชาฟทวา "ขาพเจา
จะปลอมตัวเขาทําศึก แตทานจง
สวมเครื่ องทรงของทาน" และ
กษั ตริ ย แห งอิ สราเอลก็ ทรง
ปลอมพระองคเขาทําสงคราม
31 ฝ ายกษัตริ ย ประเทศซี เรี ย
ทรงบัญชาแมทัพรถรบทั้ งสาม
สิบสองคนวา "อยารบกับทหาร
นอยหรือใหญ แตมุ งเฉพาะ
กษัตริยแหงอิสราเอล"
32 และอยู มาเมื่ อผู บัญชาการ
รถรบแลเห็นเยโฮชาฟท เขาทั้ง
หลายก็วา "เปนกษัตริยอิสรา-
เอลแนแลว" เขาจึงหันเขาไปสู
รบกับพระองคและเยโฮชาฟท
ทรงรองข้ึน
33 และอยู มาเมื่ อผู บัญชาการ

รถรบเห็นวาไม ใชกษัตริยแหง
อิสราเอล ก็หันกลับจากไลตาม
พระองค
34 แตมีชายคนหนึ่ งโก งธนู ยิง
เดาไป ถูกกษัตริยแหงอิสราเอล
เขาระหวางเกล็ดเกราะและแผน
บังพระอุระ พระองคจึงรับสั่ ง
คนขับรถรบวา "หันกลับเถอะ
พาเราออกจากการรบ เพราะเรา
บาดเจ็บแลว"
35 วั นนั้ นการรบก็ ดุ เดื อดข้ึ น
เขาก็หนุนกษัตริยไวในราชรถให
หันพระพักตรเขาสูชนซีเรีย จน
เวลาเย็นพระองคก็สิ้นพระชนม
และโลหิตที่บาดแผลก็ไหลออก
นองทองรถรบ
36 ประมาณดวงอาทิตยตกก็มี
เสียงรองทั่วกองทัพวา "ทุกคน
จงกลับไปเมืองของตัว และทุก
คนจงกลับไปภูมิลําเนาของตัว"
37 ครั้ นกษัตริ ย สิ้ นพระชนม
แลวเขาก็นํามายังกรุงสะมาเรีย
และฝงพระศพกษัตริยไวในสะ-
มาเรีย
38 เขาลางรถรบที่ สระแหงสะ-
มาเรีย และสุนัขก็เลียโลหิตของ
พระองค เขาไดลางเกราะของ
พระองค ตามพระวจนะของพระ
เยโฮวาหซึ่งพระองคไดตรัส
39 สวนพระราชกิจนอกนั้นของ
อาหับ และบรรดาสิ่งซึ่งพระองค
ทรงกระทํา และพระราชวังงา
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(28) กดว 16:29; พบญ 18:20-22 (30) 2 พศด 35:22
(31) 1 พกษ 20:1, 24 (32) 2 พศด 18:31; สภษ 13:20
(38) 1 พกษ 21:19 (39) อมส 3:15
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ชางซึ่งพระองคทรงสรางไว และ
หัวเมืองทั้ งปวงที่ พระองคทรง
สราง มิไดบันทึกไวในหนังสือ
พงศาวดารแหงกษัตริยประเทศ
อิสราเอลหรือ

อาหัสยาหขึ้นครอง
แทนอาหับ

40 อาหับทรงลวงหลับไปอยูกับ
บรรพบุรุษของพระองค และ
อาหัสยาหราชโอรสของพระองค
ก็ข้ึนครองแทน

เยโฮชาฟทขึ้นครอง
เหนือยูดาห

(2 พศด 17:1; 20:31)
41 เยโฮชาฟทราชโอรสของอา-
สาเร่ิมข้ึนครองเหนือยูดาหในป
ที่ สี่ แห งรัชกาลอาหับกษัตริ ย
แหงอิสราเอล
42 เยโฮชาฟทมีพระชนมายุสาม
สิบห าพรรษาเมื่ อทรงเริ่ มข้ึ น
ครอง และพระองคทรงครองใน
เยรูซาเล็มย่ีสิบหาป พระชนนี
ของพระองคมีพระนามวา อาซู-
บาหธิดาของชิลหิ
43 พระองค ทรงดําเนิ นตาม
มรรคาของอาสาราชบิ ดาทุ ก
ประการ มิไดหันเหออกไปจาก
ทางนั้น ทรงกระทําสิ่งที่ถูกตอง
ในสายพระเนตรพระเยโฮวาห
แตปูชนียสถานสูงนั้นยังมิไดถูก
ร้ือลง ประชาชนยังคงถวาย
เครื่ องสัตวบูชาและเผาเครื่ อง

หอมในปูชนียสถานสูงนั้น
44 เยโฮชาฟททรงกระทําไมตรี
กับกษัตริยแหงอิสราเอลดวย
45 สวนพระราชกิจนอกนั้นของ
เยโฮชาฟท และยุทธพลังที่พระ
องคทรงสําแดง และสงครามที่
พระองคทรงกระทํา มิไดบันทึก
ไว ในหนั งสื อพงศาวดารแห ง
กษัตริยประเทศยูดาหหรือ
46 และพวกกะเทยที่ยังเหลืออยู
คือผูที่ ยังเหลือในสมัยของอาสา
ราชบิดานั้น พระองคก็ทรงกํา-
จัดเสียจากแผนดิน
47 ไมมีกษัตริยในประเทศเอ-
โดม แตมีผู วาราชการเปน
กษัตริย
48 เยโฮชาฟ ททรงต อกําป น
ทารชิช เพ่ือจะไปขนทองคําจาก
โอฟร แตกําปนนั้ นไปไมถึง
เพราะไปแตกเสียที่ เอซีโอนเก-
เบอร
49 แลวอาหัสยาหราชโอรสของ
อาหับตรัสกับเยโฮชาฟทวา "ขอ
ใหขาราชการของขาพเจาไปใน
เรื อกําป นกั บข าราชการของ
ทาน" แตเยโฮชาฟทไมพอพระ
ทัย

เยโฮรัมขึ้นครอง
แทนเยโฮชาฟท

50 และเยโฮชาฟททรงลวงหลับ
ไปอยู กั บบรรพบุ รุ ษของพระ
องค และเขาฝงพระศพไวกับ
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(40) 2 พกษ 1:2, 18 (41) 2 พศด 20:31 (43) 1 พกษ 14:23; 15:14; 2 พกษ 12:3
(44) 2 พศด 18:1; 19:2; 2 คร 6:14 (45) 2 พศด 20:34 (46) ปฐก 19:5
(47) ปฐก 25:23 (48) 1 พกษ 9:26, 28; 10:22 (50) 2 พศด 21:1
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บรรพบุรุษที่ ในนครดาวิดบรรพ
บุรุษของพระองค และเยโฮรัม
ราชโอรสก็ ข้ึ นครองแทนพระ
องค
การครอบครองอันชั่วราย

ของอาหัสยาห
51 อาหัสยาหราชโอรสของอา-
หับทรงเริ่มครองเหนืออิสราเอล
ในสะมาเรียในปที่ สิบเจ็ดแห ง
รัชกาลเยโฮชาฟทกษัตริยแหง
ยูดาห และพระองคทรงครอบ
ครองเหนืออิสราเอลสองป
52 พระองค ทรงกระทําชั่ วใน

สายพระเนตรของพระเยโฮวาห
และทรงดําเนิ นในมรรคาแห ง
ราชบิดาของพระองค และใน
มรรคาแหงพระมารดาของพระ
องค และในมรรคาของเยโรโบ-
อัมบุตรชายเนบัทผู ทรงกระทํา
ใหอิสราเอลทําบาปดวย
53 พระองคทรงปรนนิบัติพระ
บาอัลและนมัสการพระนั้น และ
ทรงกระทําใหพระเยโฮวาหพระ
เจาแหงอิสราเอลพิโรธดวยทุก
วิธีที่ ราชบิดาของพระองคทรง
กระทําแลวนั้น
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(51) 1 พกษ 22:40
(52) 1 พกษ 15:26; 21:25
(53) วนฉ 2:11; 1 พกษ 16:30-32
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