พงศกษัตริหนยา 701ฉบับที่หนึ่ง

1

ดาวิดทรงพระชรา
กษั ต ริ ย ด าวิ ด มี พระชนมายุ
และทรงพระชรามากแลว แม
เขาจะหมผาให พระองคมากก็ยัง
ไมอบอุ น
2 เพราะฉะนั้ นบรรดาข า ราชการของพระองค จึ งกราบทู ล ว า
"ขอเสาะหาหญิ งสาวพรหมจารี
มาถวายกษั ตริ ย เจ า นายของข า
พระองค และขอให เธออยู งาน
เฉพาะพระพักตรพระองค และ
ดู แลพระองค ให เธอนอนใน
พระทรวงของพระองค เพื่ อ
กษั ตริ ย เจ านายของข าพระองค
จะไดทรงอบอุ น"
3 เขาจึ ง ได แสวงหานางสาวที่
สวยงามตลอดดิ นแดนอิ สราเอล
ได พบนางสาวอาบี ชากหญิ งชาว
ชูเนม จึงไดนําเธอมาเฝากษัตริย
4หญิงสาวคนนั้ นงามยิ่ งนัก เธอ
ได ดูแลกษัตริยและอยู ปรนนิบัติ
พระองค แตกษัตริยหาทรงรวม
กับเธอไม
อาโดนียาหวางแผนการ
ใหตนเองเปนกษัตริย
5ฝายอาโดนียาห โอรสของพระ
นางฮั กกี ทได ยกตั วเองขึ้ นกล าว
วา "เราเองจะเปนกษัตริย" และ
ท า นได เ ตรี ยมรถรบและพลม า
กั บพลวิ่ งนํ า หน า ห าสิ บคนไว
เพื่ อตนเอง

6พระราชบิ ดาของท านก็ ไม เคย
ขัดใจทานดวยถามวา "ทําไมเจา
กระทําเช นนี้ เช นนั้ น" ท านเป น
ชายงามดวย ทานเกิดมาถัดอับซาโลม
7ท านได ปรึ กษากั บโยอาบบุ ตร
ชายนางเศรุ ยาหและกั บอาบียาธารปุโรหิต เขาทั้ งสองก็ติดตาม
และชวยเหลืออาโดนียาห
8แต ศาโดกปุ โรหิ ต และเบไนยาหบุตรชายเยโฮยาดา และนาธั นผู พยากรณ กั บชิ เมอี และเรอี
และพวกทแกล วทหารของดาวิ ด
มิไดอยู ฝายอาโดนียาห
9อาโดนี ยาห ได ถวายแกะ วั ว
และสั ตว อ วนพี เป นเครื่ องบู ชา
ณ ศิลาแหงโศเฮเลทซึ่ งอยู ขางๆ
เอนโรเกล และท านได เชิ ญพี่
นองทั้ งสิ้ นของทาน คือราชโอรส
ของกษั ตริ ย และประชาชนทั้ ง
สิ้ น แห งยู ด าห ที่ เป น ข าราชการ
ของกษัตริย
10 แต ท านมิ ได เชิ ญนาธั นผู
พยากรณ หรื อเบไนยาห หรื อ
พวกทแกล วทหาร หรื อซาโลมอนอนุชาของทาน
นาธันกับพระนางบัทเชบา
วางแผนการ
11 แล วนาธั นก็ ทู ลพระนางบั ทเชบาพระชนนี ของซาโลมอนว า
"พระองค ไ ม ท รงได ยิ นหรื อ ว 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
อาโดนี ยาห โอรสของพระนาง 17 พระนางทู ลพระองค วา "ข า
ฮักกีทไดทรงราชยแลว และดา- แตเจานายของขาพระองค พระ
วิ ดเจ านายของขาพระองคก็ มิได องค ได ทรงปฏิ ญาณในพระนาม
ทรงทราบเรื่ อง
ของพระเยโฮวาห พ ระเจ า ของ
12 เพราะฉะนั้ นบั ดนี้ ขอข าพระ พระองค ต อสาวใช ของพระองค
องค ถวายคําปรึ กษา เพื่ อพระ ว า `ซาโลมอนบุ ตรของเจ าจะ
องค จะได ทรงช วยชี วิ ตของพระ ครองสมบั ติ ต อจากเราแน นอน
องคและชีวิตของซาโลมอนโอรส และเขาจะนั่ งบนบัลลังกของเรา'
ของพระองคไว
18 ดู เถิ ด บั ดนี้ อาโดนี ยาห ทรง
13 ขอเสด็ จเข าเฝ ากษั ตริ ย ดา- ราชย แล ว แม วาพระองค คื อ
วิดและกราบทูลพระองควา `โอ กษั ตริ ย เจ านายของหม อมฉั นก็
กษั ต ริ ย เ จ า นายของหม อ มฉั น หาทรงทราบไม
พระองค ได ทรงปฏิ ญาณกั บสาว 19 เธอได ถวายวั ว สั ตว อ วนพี
ใช ของพระองค ไ ว มิ ใ ช ห รื อ ว า และแกะเปนอันมาก และไดเชิญ
"ซาโลมอนบุ ตรของเจ าจะครอง บรรดาโอรสของกษัตริย กับอาสมบั ติ ต อจากเราแน นอน และ บี ยาธาร ปุ โรหิ ต กั บโยอาบผู
จะนั่ งบนบั ลลั งก ของเรา" มิ ใช บัญชาการกองทัพ แตซาโลมอน
หรื อ ไฉนอาโดนี ยาห จึ งทรง ผู รั บใช ของพระองค เธอหาได
ครองเลาเพคะ'
เชิญไม
14 ดู เถิด ขณะที่ พระองค กราบ 20 โอ ขาแตกษัตริยเจานายของ
ทู ลกษั ตริ ย อยู ข าพระองค จะ หมอมฉัน อิสราเอลทั้ งสิ้ นก็เพง
ตามเข าไปเฝ า และสนั บสนุ น ดูพระองค เพื่ อพระองคจะตรัส
พระเสาวนียของพระองค"
แก เขาว า จะทรงให ผู ใดนั่ งบน
15 แล วพระนางบั ท เชบาก็ เ ข า บั ลลั งก ของกษั ตริ ยเจ านายของ
ไปเฝ ากษั ตริ ย ที่ ห องบรรทม หมอมฉันแทนพระองค
กษั ตริ ย ทรงพระชรามาก และ 21 มิฉะนั้ นจะเป นดังนี้ คือเมื่ อ
อาบี ชากชาวชู เนมก็ กํ า ลั งอยู กษั ต ริ ย เ จ า นายของหม อ มฉั น
ปรนนิบัติกษัตริย
ล วงลั บไปอยู กั บบรรพบุ รุ ษของ
16 เมื่ อพระนางบั ท เชบากราบ พระองคแลว หมอมฉันและซาถวายบังคมกษัตริยแลว กษัตริย โลมอนบุ ตรของหม อ มฉั น ก็ จะ
ก็ ตรั สถามว า "เจ าประสงค สิ่ ง ตกเปนฝายผิด"
ใด"
22 ดูเถิด ขณะเมื่ อพระนางกํา(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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1 พงศกษัตริย 1
ลั งกราบทู ลกษั ตริยอยู นาธั นผู ตอจากพระองค"
พยากรณก็เขามา
28 แล วกษั ตริ ย ดาวิ ดตรั สตอบ
23 เขาทั้ งหลายจึ งกราบทู ล ว า "จงเรี ยกบั ทเชบาให มาหา
กษัตริยวา "ดูเถิด นาธันผู พยา- เรา" พระนางก็ เสด็ จเข ามาเฝ า
กรณ " เมื่ อนาธั นเข ามาต อพระ ตอพระพักตรกษัตริย และประพั กตร กษั ตริ ย เขาก็ ซบหน าลง ทับยืนอยู ตอพระพักตรกษัตริย
ถึงพื้ นถวายคํานับกษัตริย
29 แล วกษั ต ริ ย ทรงปฏิ ญาณว า
24 และนาธั นกราบทู ลว า "โอ "พระเยโฮวาห ทรงพระชนม อยู
ข าแต กษัตริยเจ านายของขาพระ แน ฉันใด คื อพระองค ผู ทรงไถ
องค พระองค รั บสั่ งไว หรื อว า ชี วิ ตของเราจากบรรดาความ
`อาโดนี ยาห จะครองต อจากเรา ทุกขยาก
และจะนั่ งบนบัลลังกของเรา'
30 เราได ปฏิ ญาณต อเจ าในพระ
25 เพราะวั นนี้ เธอได ลงไปถวาย นามพระเยโฮวาห พระเจ า แห ง
วั ว สั ตว อ วนพี และแกะเป นอั น อิสราเอลวา `ซาโลมอนบุตรของ
มาก และไดเชื้ อเชิญบรรดาโอ- เจ าจะครองสมบั ติ ตอจากเราแน
รสของกษั ตริ ย ทั้ งผู บัญชาการ นอน และเธอจะนั่ งบนบั ลลั งก
กองทัพ และอาบี ยาธารปุโรหิ ต ของเราแทนเรา' เราก็จะกระทํา
และดูเถิด เขาทั้ งหลายกําลังกิน อยางนั้ นวันนี้ แหละ"
ดื่ มตอหนาเธอและกลาววา `ขอ 31 แล วพระนางบั ท เชบาก็ ซ บ
กษั ตริ ย อาโดนี ยาห ทรงพระ พระพั กตร ลงถึ งดิ นถวายบั งคม
เจริญ'
กษั ตริ ย และกราบทู ลว า "ขอ
26 แต ส วนข าพระองค ผู รั บใช กษั ตริ ยดาวิ ดเจ านายของหม อม
ของพระองค และศาโดกปุโรหิต ฉันจงทรงพระเจริญเปนนิตย"
กั บเบไนยาห บุตรชายเยโฮยาดา 32 กษั ตริ ย ดาวิ ดรั บสั่ งว า "จง
และซาโลมอนผู รั บใช ของพระ เรี ยกศาโดกปุ โรหิ ต และนาธั น
องคเธอหาไดเชิญไม
ผู พยากรณ กั บเบไนยาห บุ ตร
27 เหตุ ก ารณ ทั้ งนี้ บั ง เกิ ด ขึ้ น ชายเยโฮยาดามาหาเรา" เขาทั้ ง
โดยกษั ตริ ย เจ านายของข าพระ หลายจึงเขามาเฝากษัตริย
องคหรือ และพระองคมิไดตรัส 33 และกษั ต ริ ย ต รั ส สั่ งเขาทั้ ง
บอกแก ผู รั บใช ของพระองค ว า หลายว า "จงพาข าราชการของ
จะทรงใหผู ใดนั่ งบนบั ลลังกของ เจ า นายของเจ าไปจั ดให ซ าโลกษั ตริ ย เจ านายของข าพระองค มอนโอรสของเราขึ้ นขี่ ลอของเรา
(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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และนําเขาลงไปที่ กีโฮน
ถึงกีโฮน
34 และให ศาโดกปุ โรหิ ต และ การเจิมตั้ งซาโลมอนไวที่กีโฮน
นาธั น ผู พยากรณ เ จิ ม ตั้ งเขาไว 39 แล วศาโดกปุ โรหิ ตได นําเขา
เปนกษั ตริยเหนื ออิสราเอลที่ นั่ น สั ตว ที่ บรรจุ น้ํา มั นมาจากพลั บแลวทานทั้ งหลายจงเป าแตรและ พลา และเจิ มตั้ งซาโลมอนไว
ประกาศว า `ขอกษั ตริ ย ซาโล- และเขาทั้ งหลายก็ เป าแตร และ
มอนทรงพระเจริญ'
ประชาชนทั้ งปวงกล าวว า "ขอ
35 แล วท านทั้ งหลายจงติ ดตาม กษั ตริ ย ซาโลมอ นทรงพระ
เขาขึ้ นมา และเขาจะมานั่ งบน เจริญ"
บั ลลั งก ของเรา เพราะว าเขาจะ 40 และประชาชนทั้ งปวงก็ ต าม
ได เป นกษั ตริ ย แทนเรา เราได เสด็ จไปเปาป และเปรมปรีดิ์ ดวย
กําหนดตั้ งเขาไว ให เป นผู ครอบ ความชื่ นบานยิ่ งนั ก แผ นดิ นก็
ครองเหนื อ อิ สราเอลและเหนื อ แยกดวยเสียงของเขาทั้ งหลาย
ยูดาห"
แผนการของอาโดนียาห
36 และเบไนยาหบุตรชายเยโฮพายแพ
ยาดาได กราบทู ลตอบกษั ตริ ยวา 41 อาโดนียาหและบรรดาแขกที่
"เอเมน ขอพระเยโฮวาหพระเจา อยู กั บท านเมื่ อรั บประทานเสร็ จ
แห งกษั ตริ ย เจ านายของข าพระ แล วก็ ได ยิ นเสี ยงนั้ น และเมื่ อ
องคตรัสดังนั้ นเทอญ
โยอาบได ยิ น เสี ยงแตรก็ พู ด ว า
37 พระเยโฮวาห ได ทรงสถิ ตกั บ "เสี ยงอึ ก ทึ ก ครึ ก โครมนี้ ที่ ใน
กษั ตริ ย เจ านายของข าพระองค กรุงหมายความวากระไร"
มาแล วฉั นใด ก็ ขอทรงสถิ ตกั บ 42 ขณะที่ เขากําลังพูดอยู ดูเถิด
ซาโลมอนฉั นนั้ น และขอทรง โยนาธานบุตรชายอาบี ยาธาร ปุกระทําให พระที่ นั่ งของพระองค โรหิ ตก็ มาถึ ง และอาโดนี ยาห ก็
ใหญยิ่งกวาพระที่ นั่ งของกษัตริย กลาววา "เขามาเถิด เพราะเจา
ดาวิดเจานายของขาพระองค"
เป น คนมี กํา ลั ง มากจึ ง นํ า ข า วดี
38 ดั งนั้ นศาโดกปุ โรหิ ต นาธั น มา"
ผู พยากรณ และเบไนยาห บุ ตร 43 โยนาธานกราบเรียนอาโดนีชายเยโฮยาดา และคนเคเรธีกับ ยาหวา "หามิได เพราะกษัตริย
คนเปเลทได ล งไปจั ด ให ซ าโล- ดาวิ ดเจ า นายของเราทั้ ง ปวงได
มอนประทับบนล อพระที่ นั่ งของ ทรงกระทํ า ให ซาโลมอนเป น
กษั ตริ ย ดาวิ ด และได นําท านมา กษัตริย
(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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44 และกษั ตริ ย ได รั บสั่ งให ศา- เราเองไดเห็นแลว'"
โดกปุ โรหิ ต นาธั นผู พยากรณ 49 แล วบรรดาแขกทั้ งปวงของ
และเบไนยาหบุตรชายเยโฮยาดา อาโดนี ยาห ก็ กลั ว และลุ กขึ้ น
กั บคนเคเรธี และคนเปเลทตาม ตางคนตางไปตามทางของตน
ซาโลมอนไป และเขาทั้ งหลายก็ 50 ฝ ายอาโดนี ยาห ก็ กลั วซาโลได จั ด ให ซ าโลมอนประทั บบน มอน จึงลุกขึ้ นไปจับเชิงงอนของ
ลอพระที่ นั่ งของกษัตริย
แทนบูชา
45 และศาโดกปุโรหิต กับนาธัน 51 มีคนไปกราบทูลซาโลมอนวา
ผู พยากรณ ได เจิ มตั้ งท านไว ให "ดู เถิ ด อาโดนียาห กลั วกษั ตริ ย
เปนกษัตริย ณ กีโฮน และเขา ซาโลมอน เพราะดูเถิด เธอจับ
ทั้ ง หลายก็ ขึ้ น มาจากที่ นั่ น ด วย เชิ งงอนที่ แท นบู ช าอยู ก ล าวว า
ความเปรมปรีดิ์ เพราะฉะนั้ นใน `ขอกษั ต ริ ย ซ าโลมอนได ปฏิ กรุ งจึ งอึ กทึ กครึ กโครม นี่ เป น ญาณแกขาพเจาในวั นนี้ วา พระ
เสียงที่ ทานทั้ งหลายไดยิน
องค จะไม ประหารผู รั บใช ของ
46 ซาโลมอนได ทรงประทั บบน พระองคเสียดวยดาบ'"
พระราชบัลลังกดวย
52 และซาโลมอนตรัสวา "ถาแม
47 ยิ่ งกว านั้ นอี กบรรดาข าราช- เขาสําแดงตั วได ว าเป น คนที่ สม
การของกษั ต ริ ย ก็ เ ข า ไปถวาย ควร ผมสั กเส นเดี ยวของเขาจะ
พระพรแด กษั ตริ ยดาวิ ดเจ านาย ไม ตกลงยั งพื้ นดิ น แต ถ าพบ
ของเราวา `ขอพระเจาทรงกระ- ความชั่ วอยู ในตัวเขา เขาจะตอง
ทํ า ให พระนามของซาโลมอน ถึงแกความตาย"
บั น ลื อ ไปยิ่ งกว า พระนามของ 53 กษั ตริ ยซาโลมอนตรั สสั่ งให
พระองค และขอทรงกระทําให คนไปนําท านลงมาจากแท นบู ชา
บั ล ลั ง ก ของซาโลมอนใหญ ยิ่ ง และท านก็มากราบลงตอกษั ตริย
กว าบั ลลั งก ของพระองค ' แล ว ซาโลมอน และซาโลมอนตรัสแก
กษั ตริยก็ทรงโนมพระกายลงบน ท านว า "จงกลั บไปวั งของท าน
แทนที่ บรรทม
เถิด"
48 และกษั ตริ ย ก็ ต รั สด วยว า
ดาวิดสั่ งสอนซาโลมอน
`สาธุ ก ารแด พระเยโฮวาห พระ
เมื่ อเวลาที่ ดาวิ ดจะสิ้ นพระ
เจาของอิสราเอล ผู ไดทรงประชนม ใ กล เข ามา พระองค
ทานให มี คนหนึ่ งนั่ งบนบั ล- ทรงกํ า ชั บซาโลมอนราชโอรส
ลังก ของเราในวันนี้ ดวยตาของ ของพระองควา

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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2 "เรากํ า ลั ง จะเป น ไปตามทาง โยอาบได ฆ าเสี ย ทําให โลหิ ตที่
ของโลกแลว จงเขมแข็งและสํา- ตกในยามสงครามไหลในยาม
แดงตัวของเจาใหเปนลูกผู ชาย
สันติ และวางโลหิตที่ ตกในยาม
3และจงรั ก ษาพระบั ญชากําชั บ สงครามลงบนรั ด ประคดที่ เอว
ของพระเยโฮวาห พ ระเจ า ของ ของเขา และลงบนรองเท าของ
เจ า คื อดําเนิ นในบรรดาพระ เขา
มรรคาของพระองค และรั กษา 6 เพราะฉะนั้ นเจ า จงกระทํ า ให
กฎเกณฑ ของพระองค พระ เหมาะสมตามป ญญาของเจ า
บั ญญั ติ ของพระองค คําตั ดสิ น อยาปลอยใหศีรษะหงอกของเขา
ของพระองค และพระโอวาท ลงไปสู แดนคนตายอยางสันติ
ของพระองค ดังที่ ไดจารึกไวใน 7 แต จงปฏิ บั ติ ด วยความเมตพระราชบัญญัติ ของโมเสส เพื่ อ ตาต อบุ ตรชายทั้ งหลายของ
เจ าจะได จําเริ ญในบรรดาการซึ่ ง บารซิลลัยคนกิเลอาด จงยอมให
เจาไดกระทํา และในที่ ใดๆที่ เจา เขาอยู ในหมู คนที่ รับประทานอยู
ไป
ที่ โต ะของเจ า เพราะว าเมื่ อเรา
4เพื่ อพระเยโฮวาห จะได รั ก ษา หนี จากอั บซาโลมพี่ ชายของเจ า
พระวจนะของพระองค ซึ่ งพระ นั้ น เขาทั้ งหลายไดมาพบกับเรา
องค ตรั สเกี่ ยวกั บเราว า `ถ าลู ก ดวยความเมตตาดังนั้ นแหละ
หลานทั้ งหลายของเจ าระมัดระ- 8และดู เถิ ด มี ชิ เมอี บุตรเก-รา
วั งในวิ ถี ทางทั้ งหลายของเขา ที่ คนเบนยามินจากบานบาฮู ริมอยู
จะดําเนิ นต อหน าเราด วยความ กับเจาดวย เขาเปนผู ดาเราอยาง
จริ ง อย า งสุ ดจิ ต สุ ด ใจของเขา น าสลดใจในวั น ที่ เ ราเดิ นไปยั ง
(พระองคตรัสวา) ราชวงศจะไม มาหะนาอิ ม แต เขามาต อนรั บ
ขาดชายที่ จะนั่ งบนบั ลลั งก ของ เราที่ แม น้ําจอร แดน และเราจึ ง
อิสราเอล'
ได ปฏิ ญ าณต อ เขาในพระนาม
5ยิ่ งกวานั้ นอีก เจาก็รู อยู แลววา พระเยโฮวาหวา `เราจะไมประโยอาบบุ ตรนางเศรุ ยาห ได กระ- หารชีวิตเจาดวยดาบ'
ทําอะไรแกเรา คือวาเขาไดกระ- 9เพราะฉะนั้ น บั ดนี้ เจ า อย าถื อ
ทําประการใดแก ผู บัญชาการทั้ ง ว าเขาไม มี ความผิ ด เพราะเจ า
สองแห ง กองทั พของอิ ส ราเอล เป นคนมี ปญญา เจาจะทราบวา
คื อกระทําแก อั บเนอร บุตรเนอร ควรจะกระทํา ประการใดแก เ ขา
และแก อ ามาสาบุ ต รเยเธอร ที่ และเจาจงนําศีรษะหงอกของเขา
(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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ลงไปสู แดนคนตายพร อมกั บ ทราบแล วว า ราชอาณาจั กรนั้ น
โลหิต"
เปนของกระหมอม และวาบรรดาวิดสิ้ นพระชนม
ดาชนอิ สราเอลทั้ งสิ้ นก็ หมายใจ
ว า กระหม อมจะได ครอบครอง
ซาโลมอนขึ้ นครองราชย
อยางไรก็ดี ราชอาณาจักรก็กลับ
(1 พศด 29:23-30)
10 แล วดาวิ ด ก็ บรรทมหลั บไป กลายมาเป นของพระอนุ ชาของ
อยู กั บบรรพบุ รุ ษของพระองค กระหม อม ด วยราชอาณาจั กร
และเขาก็ ฝ ง พระศพไว ใ นนคร เปนของเธอจากพระเยโฮวาห
16 บั ดนี้ กระหม อมทู ลขอแต
ดาวิด
11 และเวลาที่ ดาวิ ด ทรงครอบ ประการเดี ยว ขอพระองค อย า
ครองอยู เหนื ออิ สราเอลนั้ นเป น ได ปฏิ เสธเลย" พระนางมี พระ
สี่ สิบป พระองคทรงครอบครอง เสาวนี ย ต อเธอว า "จงพู ดไป
ในเฮโบรนเจ็ ดป และพระองค เถิด"
ทรงครอบครองในกรุ ง เยรู ซา- 17 และทานทูลวา "ขอพระองค
ทู ลกษั ตริ ย ซาโลมอน (ท านคง
เล็มสามสิบสามป
12 ดั งนั้ นแหละซาโลมอนจึ ง ไม ปฏิ เสธพระองค ) คื อทู ลขอ
ประทั บบนพระที่ นั่ งของดาวิ ด อาบี ช ากชาวชู เนมให เ ป นชายา
ราชบิ ดาของพระองค และราช ของกระหมอม"
อาณาจั ก รของพระองค ก็ ดํ า รง 18 พระนางบั ทเชบามี พระเสาวนียวา "ดีแลว เราจะทูลกษัตริย
มั่ นคงอยู
แทนเจา"
อาโดนียาหถูกประหารชีวิต
13 แล วอาโดนี ยาห โอรสของ 19 พระนางบั ท เชบาจึ ง เข า เฝ า
พระนางฮั ก กี ท ได เ ข า เฝ า พระ กษั ตริ ยซาโลมอน เพื่ อทู ลพระ
นางบัทเชบาพระชนนีของซาโล- องคให อาโดนียาห และกษัตริย
มอน พระนางมี พระเสาวนี ย วา ทรงลุกขึ้ นตอนรับพระนาง และ
"เจามาอยางสันติหรือ" ทานทูล ทรงคํานั บพระนาง แล วก็ เสด็ จ
วา "อยางสันติขอรับกระหมอม" ประทั บบนพระที่ นั่ งของพระ
14 แล วท านทู ลว า "เกล ากระ- องค รั บสั่ งให นําพระเก าอี้ มา
หม อมมี เรื่ องที่ จะทู ลพระองค " ถวายพระชนนี พระนางก็ เสด็ จ
พระนางมี พระเสาวนี ย ว า "จง ประทับที่ เบื้ องขวาของพระองค
20 แลวพระนางทูลวา "แมจะขอ
พูดไปเถิด"
15 ท านจึงทู ลว า "พระองคทรง จากเธอสักประการหนึ่ ง ขออยา
(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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ปฏิ เสธแม เลย" และกษั ตริ ยทู ล
อาบียาธารถูกไลออก
พระนางวา "ขอมาเถิด ผมจะไม
จากหนาที่ ปุโรหิต
ปฏิเสธเสด็จแม"
26 ส วนอาบี ยาธาร ปุ โรหิ ต นั้ น
21 พระนางทูลว า "ขอยกอาบี- กษัตริยรับสั่ งวา "จงไปอยู ที่ อาชากชาวชู เนมให กั บอาโดนี ยาห นาโธท ไปสู ไรนาของเจา เพราะ
เชษฐาของเธอใหเปนชายาเถิด"
เจ าสมควรที่ จะตาย แต ในเวลา
22 กษั ต ริ ย ซ าโลมอนตรั ส ตอบ นี้ เราจะไม ประหารชี วิ ตเจ า
พระชนนี ของพระองค วา "ไฉน เพราะว า เจ าหามหี บ ขององค
เสด็จแมจึ งขออาบีชากชาวชูเนม พระผู เปนเจาพระเจาไปขางหนา
ให แก อาโดนี ยาห เล า น าจะ ดาวิ ดราชบิ ดาของเราและเพราะ
ขอราชอาณาจั กรให เขาเสี ยด วย เจ า ได เ ข า ส วนในบรรดาความ
เพราะเขาเป นพระเชษฐาของผม ทุกขใจของราชบิดาเรา"
และฝ ายเขามี อาบี ยาธาร ปุโรหิ ต 27 ซาโลมอนจึ งทรงขั บไล อาบี และโยอาบบุตรนางเศรุยาห"
ยาธาร เสียจากหนาที่ ปุโรหิตของ
23 แล วกษั ต ริ ย ซ าโลมอนทรง พระเยโฮวาห กระทําให สําเร็ จ
ปฏิญาณในพระนามของพระเย- ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห
โฮวาห ว า "ถ าถ อยคํานี้ ไม เป น ซึ่ งพระองค ต รั ส เกี่ ยวกั บ วงศ
เหตุ ให อาโดนี ยาห เสี ยชี วิ ตของ วานของเอลีที่ เมืองชีโลห
เขาแลว ก็ขอพระเจาทรงลงโทษ
โยอาบถูกประหารชีวิต
ผมและใหหนักยิ่ งกวา
เพราะทานฆาอับเนอร
24 เพราะฉะนั้ นบั ดนี้ พระเยโฮ- 28 เมื่ อข าวนี้ ทราบไปถึ งโยอาบ
วาห ทรงพระชนม อ ยู แน ฉั น ใด เพราะแม ว า โยอาบมิ ไ ด ส นั บพระองค ผู ทรงสถาปนาผมไว สนุ นอั บซาโลม ท านได สนั บและตั้ งผมไว บนบั ลลั งก ของดา- สนุนอาโดนียาห โยอาบก็หนีไป
วิ ดราชบิ ดาของผม และทรงตั้ ง ที่ พลั บพลาของพระเยโฮวาห
ไว เป นราชวงศ ดั งที่ พระองค และจับเชิงงอนแทนบูชาไว
ทรงสัญญาไว อาโดนียาหจะตอง 29 เมื่ อมี คนไปกราบทูลกษั ตริ ย
ตายในวันนี้ ฉันนั้ น"
ซาโลมอนวา "โยอาบไดหนีไปที่
25 ดั งนั้ นกษั ตริ ย ซาโลมอนจึ ง พลับพลาของพระเยโฮวาห และ
รั บสั่ ง ใช เบไนยาห บุ ต รชายเย- ดู เถิ ด เขาอยู ข างแท นบู ชานั้ น"
โฮยาดา เขาก็ ไปประหารชี วิ ต ซาโลมอนรั บสั่ งเบไนยาห บุ ต ร
อาโดนียาหเสีย และทานก็ตาย
ชายเยโฮยาดาตรั สว า "จงไป
(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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ประหารชีวิตเขาเสีย"
ของพระองค จะมี สั น ติ ภาพจาก
30 เบไนยาห ก็ ม ายั ง พลั บพลา พระเยโฮวาหอยู เปนนิตย"
ของพระเยโฮวาห พู ดกั บท านว า 34 แล วเบไนยาห บุตรชายเยโฮ"กษั ตริ ย มี รั บสั่ งว า จงออกมา ยาดาก็ ขึ้ นไปประหารชี วิ ตเขา
เถิ ด" ท านตอบว า "ไม ออกไป เสีย และฝงเขาไวในบานของเขา
ข าจะตายที่ นี่ " แล วเบไนยาห ก็ เองซึ่ งอยู ในถิ่ นทุรกันดาร
นําความไปกราบทู ลกษั ตริ ย อี ก
เบไนยาหรับตําแหนงเปน
วา "โยอาบพูดอยางนี้ และเขา แมทัพ ศาโดกรับตําแหนงเปน
ตอบขาพระองคอยางนี้ "
มหาปุโรหิต
31 กษั ตริ ยตรั สตอบเขาว า "จง 35 กษัตริ ยไดทรงแต งตั้ งเบไนกระทําตามที่ เขาบอก จงประ- ยาห บุ ต รชายเยโฮยาดาเหนื อ
หารเขาเสียและฝงเขาไว ทั้ งนี้ จะ กองทัพแทนโยอาบ และกษัตริย
ได เอาโลหิ ต ไร ค วามผิ ด ซึ่ ง โย- ก็ ทรงแต งตั้ งศาโดกผู เป นปุ โรอาบได กระทําให ไหลนั้ นไปเสี ย หิตไวในตําแหนงของอาบียาธาร
จากเรา และจากวงศ วานบิ ดา
ชิเมอีถูกประหารชีวิต
ของเรา
36 แล วกษั ตริ ย ทรงใช คนไป
32 พระเยโฮวาหทรงทําใหโลหิต เรี ยกชิ เมอี ให เข ามาเฝ า และ
ของเขากลั บมาตกบนศี รษะของ ตรัสกับเขาวา "ทานจงสรางบาน
เขาเอง เพราะวาเขาไดโจมตีและ อยู ในกรุ ง เยรู ซาเล็ ม และอาศั ย
ฆาชายสองคนที่ ชอบธรรมและดี อยู ที่ นั่ น อย าออกจากที่ นั่ นไป
กวาตั วเขาดวยดาบ โดยที่ ดาวิด ที่ ไหนเลย
ราชบิ ดาของเราหาทรงทราบไม 37 เพราะในวั น ที่ ท า นออกไป
คื อ อั บเนอร บุ ตรเนอร ผู บั ญชา และข ามลําธารขิ ดโรนนั้ น ท าน
การกองทั พของอิ สราเอล และ จงรู เป นแน เถิ ดว า ท านจะต อง
อามาสาบุ ตรเยเธอร ผู บัญชาการ ตายแน แล วโลหิ ตของเจ าจะ
กองทัพของยูดาห
ตองตกบนศีรษะของเจาเอง"
33 ดั ง นั้ นต องให โลหิ ตของเขา 38 และชิ เมอี ทู ลกษั ตริ ย ว า
ทั้ งสองตกบนศี ร ษะของโยอาบ "ที่ พระองค ตรั สนั้ นก็ ดี แล ว ผู
และบนศี รษะเชื้ อสายของเขา รับใชของพระองค จะกระทําตาม
เปนนิตย แตสวนดาวิดและเชื้ อ ที่ กษัตริยเจานายของขาพระองค
สายของพระองค และราชวงศ ตรัสนั้ น" ชิเมอีจึงไดอาศัยอยู ใน
ของพระองค และราชบั ลลั งก กรุงเยรูซาเล็มเปนเวลานาน
(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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39 ต อ มาเมื่ อล วงไปสามป แล ว เพราะฉะนั้ นพระเยโฮวาหจะทรง
ทาสสองคนของชิ เ มอี ไ ด ห ลบ นําเหตุ ร ายมาสนองเหนื อศี รษะ
หนี ไปยั งอาคี ชโอรสของมาอา- ของทานเอง
คาห กษั ตริ ย เมื องกั ท และเมื่ อ 45 แต ก ษั ต ริ ย ซ าโลมอนจะได
เขามาบอกชิเมอีวา "ดูเถิด ทาส รั บพระพร และพระที่ นั่ งของ
ของทานอยู ในเมืองกัท"
ดาวิ ดจะตั้ งมั่ นคงต อพระพั กตร
40 ชิ เมอี ก็ ลุ กขึ้ นผู กอานขี่ ลาไป พระเยโฮวาหอยู เปนนิตย"
เฝ าอาคี ชที่ เมื องกั ทเพื่ อเสาะหา 46 แล วกษั ต ริ ย ท รงบั ญชาเบทาสของตน ชิ เมอี ได ไปนําทาส ไนยาห บุ ต รชายเยโฮยาดาและ
ของตนมาจากเมืองกัท
เขาก็ ออกไปประหารชี วิ ตชิ เ มอี
41 และเมื่ อมี ผู กราบทู ลซาโล- เสี ย ดั งนั้ นราชอาณาจั กรก็ ตั้ ง
มอนว าชิ เมอี ได ไปจากกรุ งเยรู - มั่ นคงอยู ในพระหัตถของซาโลซาเล็ มถึ งเมื องกั ท และกลั บมา มอน
แลว
ซาโลมอนทรงแตงงาน
42 กษั ตริ ย ก็ ทรงใช ใ ห เรี ยกชิ กับราชธิดาของฟาโรห
เมอี มาเฝ าและตรั สกั บเขาว า
ซาโลมอนได ทรงกระทํา ให
"เราได ให ท านปฏิ ญาณในพระ
เป น ทองแผ นเดี ย วกั นกั บ
นามของพระเยโฮวาห มิ ใช ห รื อ ฟาโรห กษั ตริ ย แห งอี ยิปต โดย
และได ตั กเตื อนท านแล วว า ได ท รงรั บ ราชธิ ด าของฟาโรห
`ทานจงรู เปนแนวา ในวันที่ ทาน และทรงนําพระนางมาไว ในนคร
ออกไป ไมวาไปที่ ใดๆ ทานจะ ของดาวิด จนพระองคทรงสราง
ตองตายแน' และทานก็ไดตอบ พระราชวั งของพระองค และ
เราว า `คําตรั สที่ ขาพระองค ได ทรงสร างพระนิ เวศของพระเยยินนั้ นก็ดีแลว'
โฮวาห และกําแพงรอบกรุงเยรู43 ทําไมทานจึงไมรักษาคําปฏิ- ซาเล็มสําเร็จ
ญาณไว ต อพระเยโฮวาห และ 2อย างไรก็ ตาม ประชาชนได
รั ก ษาคํ า บั ญชาซึ่ งเราได กํ า ชั บ ถวายสั ตวบู ชา ณ ปู ชนี ยสถาน
ทานนั้ น"
สูง เพราะในเวลานั้ นยังไมได
44 กษั ตริ ย ตรั สกั บชิ เมอี ว า สร างพระนิเวศเพื่ อพระนามของ
"ท า นเองรู เ รื่ อ งเหตุ ร ายทั้ ง สิ้ น พระเยโฮวาห
ซึ่ งอยู ในใจของท าน ซึ่ งท านได 3ซาโลมอนทรงรักพระเยโฮวาห
กระทําต อดาวิ ดราชบิ ดาของเรา ทรงดํ า เนิ น ตามกฎเกณฑ ข อง

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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ดาวิดราชบิดาของพระองค เวน ทานในวันนี้
แต พระองค ท รงถวายสั ตวบู ช า 7โอ ขาแตพระเยโฮวาหพระเจา
และเผาเครื่ องหอม ณ ปูชนีย- ของข าพระองค ถึ งแม ว าข า
สถานสูง
พระองค เป นแต เด็ ก บั ดนี้ พระ
กษัตริยถวายเครื่ องสัตวบูชา
องค ทรงกระทํ า ให ผู รั บใช ของ
พระองค เป นกษั ตริ ย แทนดาวิ ด
ที่ เมืองกิเบโอน
เสด็
จพ อของข าพระองค ข า
(2 พศด 1:2-6)
4และกษัตริ ยเสด็ จไปที่ เมื องกิ - พระองค ไม ทราบว าจะเข านอก
เบโอนเพื่ อถวายเครื่ องสั ตวบู ชา ออกในอยางไรถูก
ที่ นั่ น เพราะที่ นั่ นเปนมหาปู ช- 8และผู รั บใช ของพระองค ก็ อยู
นียสถานสูง ซาโลมอนทรงถวาย ท ามกลางประชาชนของพระ
เครื่ องเผาบูชาพันตัวบนแท นบู- องค ผู ซึ่ งพระองค ทรงเลื อกไว
เป นชนชาติ ใหญ ซึ่ งจะนั บหรื อ
ชานั้ น
คํ
านวณประชาชนก็ไมได
ซาโลมอนทูลขอสติปญญา
9 เพราะฉะนั้ นขอพระองค ทรง
(2 พศด 1:7-13)
5 พระเยโฮวาห ท รงปรากฏแก ประทานความคิ ดความเข าใจแก
ซาโลมอนที่ เมื อ งกิ เ บโอนเป น ผู รั บใช ของพระองค เพื่ อจะ
พระสุ บิ นในกลางคื น และพระ วิ นิ จฉั ยประชาชนของพระองค
เจ าตรั สว า "เจ าอยากให เราให เพื่ อข า พระองค จะประจั ก ษ ใ น
ความผิ ดแผกระหว า งดี และชั่ ว
อะไรเจาก็จงขอเถิด"
6และซาโลมอนตรั สว า "พระ เพราะว าผู ใดเล าจะสามารถวิ องค ไ ด ท รงสํา แดงความเมตตา นิ จฉั ย ประชาชนใหญ ของพระ
ยิ่ งใหญ แก ดาวิ ดพระราชบิ ดาผู องคนี้ ได"
รั บใช ของพระองค เพราะว า 10 ที่ ซาโลมอนทู ลขอเช นนี้ ก็
เสด็ จพ อ ดํ า เนิ น ต อ พระพั ก ตร เป นที่ พอพระทั ยองค พระผู เป น
พระองคดวยความจริงและความ เจา
ชอบธรรม ด วยจิ ตใจเที่ ยงตรง 11 พระเจ าจึ งตรั สกั บซาโลมอน
ต อพระองค และพระองค ทรง ว า "เพราะเจ าได ขอสิ่ งนี้ และมิ
รั ก ษาความเมตตายิ่ งใหญ นี้ ไว ได ขอชี วิตยื นยาว หรือความมั่ ง
เพื่ อเสด็ จพ อ และได ทรงประ- คั่ งหรื อชี วิตของบรรดาศั ตรู ของ
ทานบุ ต รชายคนหนึ่ งแก เ สด็ จ เจ าเพื่ อตั วเจ าเอง แต เจ าขอ
พ อให นั่ งบนราชบั ลลั งก ของ ความเข าใจเพื่ อตั วเจ าเองเพื่ อ
(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
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ใหประจักษในการวินิจฉัย
17 หญิงคนหนึ่ งทู ลว า "โอ ข า
12 ดู เถิ ด เราจะกระทําตามคํา แต เจ านายของข าพระองค ข า
ของเจ า ดูเถิ ด เราให จิ ตใจอั น พระองค และผู หญิ ง คนนี้ อาศั ย
ประกอบด วยป ญญาและความ อยู ในเรือนเดียวกัน และขาพระ
เข าใจ เพื่ อว าจะไม มี ใครที่ เป น องค ก็ คลอดบุ ตรคนหนึ่ งขณะที่
อยู ก อนเจ าเหมื อนเจ า และจะ นางนั้ นอยู ในเรือน
ไม มี ใ ครที่ ขึ้ นมาภายหลั ง เจ า 18 ตอมา เมื่ อขาพระองคคลอด
เหมือนเจา
บุ ตรได สามวั นแล ว นางคนนี้ ก็
13 เราจะให สิ่ งที่ เจ าไม ไดขอแก คลอดบุตรดวย และขาพระองค
เจ าด วย ทั้ งความมั่ งคั่ งและ ทั้ งสองอยู ด วยกัน ไมมี ผู ใดอยู
เกียรติยศ เพื่ อวาตลอดวันเวลา กั บข า พระองค ทั้ งสองในเรื อ น
ทั้ งสิ้ นของเจ า จะไม มี กษั ตริ ย นั้ น ขาพระองคทั้ งสองนั้ นอยู ใน
องคอื่ นเปรียบเทียบกับเจาได
เรือนนั้ น
14 และถ าเจ าจะดําเนิ นตามทาง 19 แลวบุ ตรของหญิงคนนี้ ก็ตาย
ของเรา รั กษากฎเกณฑ ของเรา เสียในกลางคืน ดวยเขานอนทับ
และบัญญัติ ของเราดังดาวิ ดบิ ดา 20 พอเที่ ยงคืนนางก็ลุกขึ้ น และ
ของเจาไดดําเนินนั้ น เราก็จะให เอาบุ ต รชายของข าพระองค ไ ป
วันเวลาของเจายืนยาว"
เสี ยจากข างข าพระองค ขณะที่
15 และซาโลมอนก็ ตื่ นบรรทม สาวใชของพระองคหลับอยู และ
และดู เถิ ด เป นพระสุ บิน แล ว วางเขาไวในอกของเธอ และเธอ
พระองค ก็เสด็ จมาที่ กรุงเยรูซา- เอาบุตรของเธอที่ ตายแลวนั้ นไว
เล็ ม และประทั บยืนอยู หน าหี บ ในอกของขาพระองค
พั น ธสั ญ ญาของพระเยโฮวาห 21 เมื่ อข า พระองค ตื่ นขึ้ นใน
และถวายเครื่ องเผาบู ชาและ ตอนเช า เพื่ อให บุ ตรของข า
เครื่ องสั นติ บู ชา และพระราช พระองคกินนม ดูเถิด เขาตาย
ทานเลี้ ยงแก บรรดาข า ราชการ เสียแลว
แตเมื่ อขาพระองค
ของพระองค
พิ นิ จดู ในตอนเช า ดู เถิ ด เด็ ก
การพิสูจนสติปญญา
นั้ นไม ใช บุ ตรชายที่ ข าพระองค
คลอดมา"
ของซาโลมอน
16 แล วหญิ ง แพศยาสองคนมา 22 แต หญิ งอี ก คนหนึ่ งพู ด ว า
เฝ ากษั ตริ ย และยื นอยู ต อพระ "ไมใช เด็กที่ เปน เปนบุตรชาย
ของฉัน เด็กที่ ตายเป นบุ ตรชาย
พักตรพระองค
(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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ของเจ า" หญิ งคนที่ หนึ่ งพู ดว า "จงให เด็ กที่ มี ชี วิตนั้ นแก คนนั้ น
"ไมใช เด็กที่ ตายเปนบุตรชาย อย าฆ าเสี ยเลย นางเป นมารดา
ของเจา และเด็กที่ เปน เปนบุตร ของเด็กนั้ น"
ชายของฉั น" เขาทั้ งสองพู ดกั น 28 อิ สราเอลทั้ งปวงได ยิ นเรื่ อง
ดังนี้ ตอพระพักตรกษัตริย
การพิ พากษา ซึ่ งกษั ตริ ย ประ23 แลวกษัตริยตรัสวา "คนหนึ่ ง ทานการพิพากษานั้ น และเขาทั้ ง
พู ดว า `คนนี้ เป นบุ ตรชายของ หลายก็เกรงกลั วกษัตริย เพราะ
ฉัน คือเด็กที่ เปนอยู และบุตร เขาทั้ งหลายประจั กษ ว า พระ
ชายของเจ าตายเสี ยแล ว' และ สติ ปญญาของพระเจ าอยู ในพระ
อี กคนหนึ่ งพู ดว า `ไม ใช แต องคที่ จะทรงวินิจฉัย
บุ ตรชายของเจ าตายเสี ย แล ว ขาราชการผู ใหญแหงอิสราเอล
และบุ ตรชายของฉั นเป นคนที่ มี
ในอาณาจักรของซาโอมอน
ชีวิต'"
กษั ตริ ย ซาโลม อนเป น
24 และกษัตริยตรัสวา "เอาดาบ
กษั ตริ ย เ หนื ออิ ส ราเอลทั้ ง
มาให เราเล มหนึ่ ง" เขาจึ งเอา สิ้ น
พระแสงดาบมาไวต อพระพั กตร 2และคนต อไปนี้ เป นข าราชการ
กษัตริย
ผู ใหญของพระองคคือ อาซาริ25 และกษั ตริ ยตรั สว า "จงแบง ยาหบุตรชายศาโดกเปนปุโรหิต
เด็ ก ที่ มี ชี วิ ต นั้ นออกเป น สอง 3 เอลี โฮเรฟและอาหิ ยาห บุ ต ร
ท อน และให คนหนึ่ งครึ่ งหนึ่ ง ชายชิชา เปนราชเลขา เยโฮชาและอีกคนหนึ่ งครึ่ งหนึ่ ง"
ฟ ทบุ ตรชายอาหิ ลู ดเป นเจ ากรม
26 แล วหญิ ง คนที่ บุ ตรของตน สารบรรณ
ยั งมี ชี วิ ตอยู นั้ นทู ลกษั ตริ ย 4 เบไนยาห บุ ตรชายเยโฮยาดา
เพราะว าจิ ตใจของเธออาลั ยใน เปนผู บัญชาการกองทัพ ศาโดก
บุตรชายของเธอ เธอวา "โอ ขา และอาบียาธารเปนปุโรหิต
แต เจ านายของข าพระองค ขอ 5อาซาริ ยาห บุตรชายนาธั นเป น
ทรงมอบเด็ กที่ มี ชี วิ ตนั้ นให เขา หั วหน าข าหลวง ศบุ ดบุ ตรชาย
ไปและถึ งอย างไรก็ ดี อยาทรงฆ า นาธันเปนขาราชการผู ใหญ และ
เสี ย" แต หญิ งอี กคนหนึ่ งว า เปนพระสหายของกษัตริย
"อย าให ฉันเป นเจ าของหรื อของ 6อาหิ ชาร เป นเจ ากรมวั ง และ
ฉัน ขอทรงแบงเถิดเพคะ"
อาโดนี รั มบุ ตรชายอั บดาเป นผู
27 แล วกษั ตริ ย ตรั สตอบเขาว า ควบคุมคนที่ ทํางานโยธา

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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ขาหลวงสิบสองคน
เสห ซึ่ งอยู ในกิ เลอาด และเขามี
ทองถิ่ นอารโกบ ซึ่ งอยู ในบาชาน
เปนผู จัดหาเสบียงอาหาร
หัวเมืองใหญหกสิบหัวเมือง ซึ่ ง
สําหรับกษัตริยสํานัก
7 ซาโลมอนทรงมี ข า หลวงสิ บ มี กําแพงเมื อง และดานทอง
สองคนอยู เหนื อ อิ ส ราเอลทั้ ง สัมฤทธิ์ ขึ้นอยู แกเขา
ปวง เป นผู จั ดหาเสบี ยงอา- 14 อาหิ นาดั บ บุ ตรชายอิ ดโด
หารสําหรั บกษั ตริ ย และสําหรั บ ประจําในมาหะนาอิม
กษั ตริ ยสํานั ก ข าหลวงคนหนึ่ ง 15 อาหิมาอัส ประจําในนัฟทาลี
จัดหาเสบียงอาหารสําหรั บเดือน เขาก็ เหมื อนกั นได บาเสมั ทธิ ดา
ของซาโลมอนเปนชายา
หนึ่ งในหนึ่ งป
8 ต อไปนี้ เป นชื่ อของเขาคื อ 16 บาอานาบุตรชายหุชัย ประเบนเฮอร ประจําแดนเทื อกเขา จําในอาเชอรและเบอาโลท
17 เยโฮชาฟ ทบุ ตรชายปารู อาห
เอฟราอิม
9เบนเดเคอร ประจําในมาคาส ประจําในอิสสาคาร
และในชาอัลบิม เบธเชเมช และ 18 ชิเมอีบุตรชายเอลาห ประจํา
ในเบนยามิน
เอโลนเบธฮานัน
10 เบนเฮเสด ประจําในอารุบ- 19 เกเบอร บุ ตรชายอุ รี ประจํา
โบท โสโคหและแผนดินเฮเฟอร ในแผ นดินกิ เลอาด ในแผ นดิ น
ของสิ โหนกษั ตริ ยของคนอาโมทั้ งสิ้ นขึ้ นอยู กับเขา
11 เบนอาบี นาดั บ ประจําใน ไรต แ ละของโอกกษั ตริ ย แห ง
บริเวณโดร ทั้ งหมด เขามีทาฟท เมื องบาชาน ท านเป นข าหลวง
คนเดียวที่ ประจําในแผนดินนั้ น
ธิดาของซาโลมอนเปนชายา
12 บาอานา บุ ตรชายอาหิ ลู ด 20 คนยู ด าห และคนอิ ส ราเอล
ประจําในทาอานาค เมกิ ดโด นั้ นมี จํ า นวนมากมายดั งเม็ ด
และเบธชานทั้ งหมดซึ่ งอยู ข า ง ทรายชายทะเล เขาทั้ งหลายกิ น
ศาเรธานเชิงเมืองยิสเรเอล และ และดื่ มและมีจิตใจเบิกบาน
ตั้ งแต เบธชานถึ งอาเบล-เมโฮ- 21 และซาโลมอนทรงปกครอง
ลาห ไ ปจนถึ ง ฝากข า งโน น ของ เหนื อราชอาณาจั กรทั้ งสิ้ น ตั้ ง
แตแมน้ําไปจนถึงแผนดิ นฟลิสโยกเนอัม
13 เบนเกเบอร ประจําในรา- เตี ยและถึงพรมแดนอี ยิปต เขา
โมทกิ เลอาด เขามี เมื องทั้ ง ทั้ งหลายถวายส วยอากร และ
หลายของยาอี ร บุ ต รชายมนั ส - ปรนนิบัติซาโลมอนตลอดวันเว(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
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ลาแหงพระชนมชีพของพระองค ใดขาดไปเลย
22 เสบี ยงอาหารสําหรั บซาโล- 28 ทั้ ง ข าวบาร เลย และฟางข าว
มอนในวันหนึ่ งนั้ น คือยอดแปง สําหรั บมาและม าอาชาไนย เขา
สามสิ บโคระและแป งหกสิ บโค- นํ า มายั งสถานที่ ของข าหลวง
ระ
เหล านั้ นตามที่ ได มี รั บสั่ งแก ทุ ก
23 วัวอวนสิบตัว วัวจากทุ งหญา คน
ยี่ สิบตัว แกะหนึ่ งรอยตัว นอก
สติปญญาของซาโลมอน
จากนี้ มีกวางตัวผู เนื้ อสมัน อี- 29 และพระเจ าทรงประทาน
เกงและไกอวน
สติ ป ญ ญาและความเข าใจแก
24 เพราะพระองค ทรงครอบ ซาโลมอนอย า งเหลื อ ประมาณ
ครองเหนื อ ท อ งถิ่ นทั้ งสิ้ น ฟาก ทั้ งพระทั ยอั นกว างขวางดุ จเม็ ด
แม น้ํ า ข างนี้ ตั้ งแต ทิ ฟสาห ถึ ง ทรายที่ ชายทะเล
กาซา และทรงครอบครองเหนือ 30 และสติ ปญญาของซาโลมอน
บรรดากษั ตริ ย ที่ อ ยู ฟากแม น้ํ า ล้ํ า กว าสติ ป ญญาทั้ งสิ้ นของชาว
ข างนี้ และพระองค ทรงมี สั นติ ตะวั น ออกและกว าบรรดาสติ
ภาพอยู ทุกดานรอบพระองค
ปญญาของอียิปต
25 ยู ดาห และอิ สราเอลก็ อยู 31 เพราะพระองค ทรงมี สติ
อย างปลอดภั ย ทุ กคนก็ นั่ งอยู ป ญญาฉลาดกว า คนอื่ นทุ ก คน
ใต เถาองุ นและใตตนมะเดื่ อของ ทรงฉลาดกว าเอธานคนเอสราห
ตน ตั้ งแต เมื องดานกระทั่ งถึ ง และเฮมาน คาลโคลและดารดา
เมื องเบเออร เชบา ตลอดวั น บรรดาบุตรชายของมาโฮล และ
เวลาของซาโลมอน
พระนามของพระองค ก็ เลื่ องลื อ
26 ซาโลมอนยั งมี คอกขั งม า ไปในทุ ก ประชาชาติ ที่ อยู ล อ ม
เดี่ ยวอีกสี่ หมื่ นสําหรับรถรบของ รอบ
พระองค และพลม าหนึ่ งหมื่ น 32 พระองคตรัสสุภาษิตสามพัน
สองพันคน
ข อด วย และบทเพลงของพระ
27 และบรรดาข าหลวงเหล านั้ น องคมีหนึ่ งพันหาบท
ก็ จั ด เสบี ย งอาหารส ง กษั ต ริ ย 33 พระองค ตรั สถึ งต นไม ตั้ งแต
ซาโลมอน และเพื่ อทุ กคนที่ มา ต นสนสี ดาร ซึ่ งอยู ในเลบานอน
ยั ง โต ะ เสวยของกษั ตริ ย ซ าโล- จนถึ ง ต นหุ ส บซึ่ งงอกออกมา
มอน ตางก็สงของตามเดือนของ จากกําแพง พระองคตรัสถึงสัตว
ตน เขาทั้ งหลายไมใหสิ่ งหนึ่ งสิ่ ง ปาดวย ทั้ งบรรดานก สัตวเลื้ อย
(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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คลานและปลา
สร างพระนิ เวศสําหรั บพระนาม
34 และคนมาจากชนชาติ ทั้ ง ของพระเยโฮวาห พ ระเจ า ของ
หลายเพื่ อฟ งสติ ป ญญาของซา- ข าพเจ า ดั งที่ พระเยโฮวาห ได
โลมอน
และมาจากบรรดา ตรั สไว กั บดาวิ ดราชบิ ดาของ
กษั ตริ ย แห งแผ นดิ นโลก ผู ได ขาพเจาวา `บุตรชายของเจา ผู
ยินถึงสติปญญาของพระองค
ซึ่ งเราจะตั้ งไว บนบั ล ลั ง ก แทน
ซาโลมอนเตรียมสําหรับ
เจ า จะสร างพระนิ เวศสําหรั บ
นามของเรา'
การสรางพระวิหาร
6 เพราะฉะนั้ นบั ด นี้ ขอท า นสั่ ง
(2 พศด 2:1-16)
ฝ ายฮี รามกษั ตริ ยเมื องไทระ ให ตัดไมสนสี ดาร แหงเลบานอน
ได ส ง ข าราชการของท านมา เพื่ อขาพเจา และขาราชการของ
เฝาซาโลมอน เมื่ อทานไดยินวา ข าพเจ าจะสมทบกั บพวกข า
เขาได เ จิ มตั้ งพระองค ไ ว เ ป น ราชการของทาน ขาพเจาจะมอบ
กษั ต ริ ย แ ทนราชบิ ด าของพระ เงินค าจางขาราชการของท านแก
องค เพราะฮี รามรั กดาวิ ดอยู ทานตามที่ ทานตั้ งไว เพราะทาน
คงทราบแล วว า ทามกลางเรานี้
เสมอ
2และซาโลมอนได ส งพระดํารั ส ไม มี ผู ใดรู จั กตั ดไม เหมื อนชาว
ซีโดน"
ไปยังฮีรามวา
3"ท านคงทราบอยู แล วว าดาวิ ด 7และอยู มาเมื่ อฮี รามได ยินถ อย
ราชบิ ดาของข า พเจ า สร า งพระ คําของซาโลมอน ท านก็ ชื่ นชม
นิ เ วศสํา หรั บพระนามของพระ ยิ นดี ยิ่ งนั กและว า "สาธุ การแด
เยโฮวาหพระเจาของพระองค ไม พระเยโฮวาห ในวั นนี้ ผู ทรง
ได เพราะการสงครามซึ่ งอยู ประทานบุ ต รชายที่ ฉลาดองค
ล อมรอบพระองค ทุ กด าน จน หนึ่ งแก ดาวิ ด ให อยู เหนื อชน
กว า พระเยโฮวาห จะทรงปราบ ชาติใหญนี้ "
เขาเสี ย ให อ ยู ใต พระบาทของ 8และฮี รามก็ ใช คนให มายั งซาโลมอนทูลวา "ขาพเจาไดพิจารพระองค
4แต บั ดนี้ พระเยโฮวาห พระ ณาสิ่ งต างๆ ซึ่ งท านส งไปยั ง
เจ าของข าพเจ าทรงประทานให ขาพเจาแลว ขาพเจาพรอมที่ จะ
ข าพเจ าได หยุ ดพั กรอบด าน กระทํ า สิ่ งสารพั ดตามที่ ท าน
ปรารถนาในเรื่ องไม ส นสี ด าร
ปฏิปกษหรือเหตุรายก็ไมมี
5ดู เถิ ด ข าพเจ าจึ งประสงค จะ และไมสนสามใบ

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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9ข าราชการของขาพเจาจะนําลง 14 และพระองค ทรงใชเขาไปยั ง
มาจากเลบานอนถึ งทะเล และ เลบานอน เวรละหนึ่ งหมื่ นคน
ข าพเจ าจะผู ก แพล องมาตาม ต อเดื อน เขาจะอยู ที่ เลบานอน
ทะเลถึ ง ที่ ที่ ท า นจะกํ า หนดให เดื อนหนึ่ ง และอยู บ านสอง
และข า พเจ า จะให แก แพที่ นั่ น เดื อน และอาโดนี รั มเป นผู บั ง
ขอทานมารับเอา และขอทานสง คับบัญชาพวกถูกเกณฑแรง
เสบี ยงอาหารแก สํ า นั ก วั ง ของ 15 ซาโลมอนมี คนขนของหนั ก
ข าพเจ าก็ แล วกั น เป นที่ พอใจ เจ็ดหมื่ นคน และคนสกัดหินใน
ขาพเจาแลว"
ถิ่ นเทือกเขาแปดหมื่ นคน
10 ฮี รามจึ งได จั ดส งไม สนสี ดาร 16 นอกจากข า ราชการผู ใหญ
และไม ส นสามใบให แก ซ าโล- ของซาโลมอนซึ่ งเป นผู ดู แลการ
มอนตามที่ พระองค มี พระประ- งานนี้ ก็ มี อี กสามพั นสามร อย
สงคทุกประการ
คนซึ่ งเป นผู ปกครองดู แลประ11 ฝ า ยซาโลมอนทรงประทาน ชาชนผู ดําเนินงาน
ข าวสาลี ให เป นอาหารแก สํานั ก 17 กษั ตริยทรงบั ญชาและเขาทั้ ง
วั งของฮี รามสองหมื่ น โคระและ หลายสกั ดก อนหิ นใหญ มี ค า
น้ํามันบริ สุทธิ์ ยี่สิ บโคระ ซาโล- ออกมา เพื่ อวางรากฐานของ
มอนทรงประทานแก ฮี ร ามเป น พระนิเวศดวยหินที่ แตงแลว
ปๆไปอยางนี้ แหละ
18 ดั งนั้ นพนั กงานก อสร างของ
12 และพระเยโฮวาห พระราช ซาโลมอน และพนักงานกอสราง
ทานสติปญญาแกซาโลมอน ดัง ของฮี ราม และช างสลั กหิ นก็
ที่ พระองค ทรงสั ญญาไว และมี แตงหินเหลานั้ น และเตรียมตัว
สั นติ ภาพระหว างฮี รามและซา- ไมและหินเพื่ อสรางพระนิเวศ
โลมอน และทั้ งสองก็ทรงกระทํา
การเริ่ มสรางพระวิหาร
สนธิสัญญากัน
(2 พศด 3:1-2)
พวกกรรมกร
อยู ม าในป ที่ สี่ ร อยแปดสิ บ
หลั งจากที่ ชนอิ สราเอลออก
เพื่ อสราง
มาจากแผ นดิ นอี ยิ ปต ในป ที่ สี่
พระวิหาร
13 กษั ตริ ย ซาโลมอนทรงเกณฑ แห งการที่ ซาโลมอนครอบครอง
แรงงานจากชนอิ สราเอลทั้ งปวง อิสราเอล ในเดื อนศิฟ ซึ่ งเปน
คนที่ ถู ก เกณฑ แ รงนั บ ได ส าม เดื อนที่ สอง พระองค ทรงเริ่ ม
สรางพระนิเวศของพระเยโฮวาห
หมื่ นคน

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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การพรรณนาถึงพระวิหาร
ขึ้ นไปยั งห องชั้ นกลางทางบั นได
2พระนิ เวศซึ่ งกษัตริยซาโลมอน เวี ยน และขึ้ นจากห องชั้ นกลาง
ทรงสร างสํ า หรั บพระเยโฮวาห ไปหองชั้ นที่ สาม
นั้ น ยาวหกสิ บศอก กว างยี่ สิบ 9พระองค ทรงสรางพระนิ เวศดัง
นี้ และทรงให สําเร็ จ และพระ
ศอกและสูงสามสิบศอก
3มุ ขหน าห องโถงของพระนิ เวศ องคทรงสรางเพดานของพระนินั้ นยาวยี่ สิ บศอก เท ากั บด าน เวศ มี ไมคราวและกระดานเปน
กว างของพระนิ เวศ และลึ กเข า ไมสนสีดาร
10 พระองค ท รงสร า งห อ งรอบ
ไปหนาพระนิเวศสิบศอก
4 และพระองค ทรงสร า งหน า - พระนิเวศสูงหาศอก และติดกับ
ต างสําหรั บพระนิเวศมี ขอบสอบ ตั วพระนิ เวศด วยกระดานไม สน
สีดาร
ออกขางนอก
5พระองคทรงสร างห องติ ดผนั ง 11 และพระวจนะของพระเยโฮพระนิ เวศอยู รอบผนั งของพระ วาหมาถึงซาโลมอนวา
นิ เวศ ทั้ งที่ ห องโถงและที่ ห อง 12 "เกี่ ยวด วยพระนิ เวศนี้ ซึ่ งเจ า
หลัง และพระองคทรงสรางหอง สร างอยู ถ าเจ าดําเนิ นตามกฎ
เกณฑของเรา และประพฤติตาม
ระเบียงโดยรอบ
6ห องชั้ นล างที่ สุ ดกว างห าศอก คําตั ดสิ นของเรา และรั กษา
ชั้ นกลางกวางหกศอก และชั้ นที่ บัญญั ติของเราทั้ งสิ้ นและดําเนิน
สามกว างเจ็ ดศอก เพราะรอบ ตาม เราก็ จะกระทําถ อยคําของ
ด านนอกของพระนิ เวศพระองค เรากั บ เจ า ซึ่ งเราพู ด กั บ ดาวิ ด
ทรงสร างหยั กบ าไว ที่ ผนั ง เพื่ อ บิดาของเจานั้ นใหสําเร็จ
ว าไม ร อดจะไม ได ทะลวงเข าไป 13 และเราจะอยู ในหมู ชนอิ สราเอล และจะไม ทอดทิ้ งอิ สในผนังพระนิเวศ
7 เมื่ อกํ า ลั ง สร า งพระนิ เวศนั้ น ราเอลชนชาติของเราเลย"
ก็ สร างด วยศิ ลา ซึ่ งเตรี ยมมา 14 ซาโลมอนได ท รงสร า งพระ
จากบ อศิ ลา เพราะฉะนั้ นจึ งไม นิเวศและทรงใหสําเร็จ
ได ยิ นเสี ยงค อนหรื อขวานหรื อ 15 พระองค ทรงกรุ ผนั ง ข า งใน
เครื่ อ งมื อเหล็ ก ใดๆในพระนิ - พระนิ เวศด วยกระดานไม สนสี ดาร ตั้ งแต พื้ นพระนิ เวศจนถึ ง
เวศ ขณะเมื่ อทําการกอสราง
8ทางเขาหองชั้ นลางอยู ทางดาน ไม เพดาน พระองค ทรงกรุ ข าง
ขวาของตั วพระนิ เวศ และคน ในด วยไม และพระองค ทรงปู
(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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ป ดพื้ นพระนิ เวศด วยไม สนสาม เวศนั้ นสําเร็จทั้ งสิ้ น แทนบูชาทั้ ง
ใบ
แท นที่ เป นของห องหลั ง พระ
16 พระองค ทรงสร างอี กข าง องคก็ทรงบุดวยทองคํา
หนึ่ งของพระนิเวศยี่ สิ บศอกดวย 23 ในห องหลั งพระองค ทรง
กระดานไม สนสี ดาร จากพื้ นถึ ง สร า งเครู บ สองรู ป ด วยไม ม ะไม เพดาน และพระองค ทรง กอกเทศ สูงรูปละสิบศอก
สร างห องนี้ ภายใน ใหเปนห อง 24 ป กข างหนึ่ งของเครู บยาวห า
หลัง คือที่ บริสุทธิ์ ที่ สุด
ศอก ป กอี กข างหนึ่ งของเครู บ
17 ตั วพระนิ เ วศคื อห องโถงซึ่ ง ยาวห าศอก จากปลายป กข าง
อยู สวนหนานั้ นยาวสี่ สิบศอก
หนึ่ งไปถึ งปลายป กอี กข างหนึ่ ง
18 มี ไ ม สนสี ดาร ที่ อยู ข างใน ยาวสิบศอก
พระนิ เ วศแกะเป น รู ปดอกตู ม 25 เครู บอี กรู ปหนึ่ งก็ วั ดได สิ บ
และดอกไม บาน เป นไม สนสี - ศอกด วย เครู บทั้ งสองมี ขนาด
ดาร ทั้ งสิ้ น ในที่ นั่ นแลไม เห็ น เทากัน และรูปอยางเดียวกัน
หินเลย
26 ความสู ง ของเครู บรู ปหนึ่ ง
19 พระองค ทรงจั ดเตรี ยมห อง เป นสิ บศอก และเครู บอี กรู ป
หลั งไวขางในพระนิเวศ เพื่ อจะ หนึ่ งก็เหมือนกัน
วางหี บพั น ธสั ญญาของพระเย- 27 พระองค ท รงวางเครู บไว ใน
โฮวาหไวที่ นั่ น
ส วนชั้ นในที่ สุ ดของพระนิ เ วศ
20 สวนขางในหองหลังนั้ นยาวยี่ ป กของเครูบนั้ นกางออกเพื่ อให
สิบศอก กวางยี่ สิบศอก และสูง ปกหนึ่ งจดผนังขางหนึ่ ง และปก
ยี่ สิ บศอก และพระองค ทรงบุ ของเครู บอี กรู ปหนึ่ งจดผนั งอี ก
ด วยทองคําบริ สุ ทธิ์ พระองค ขางหนึ่ ง สวนปกขางอื่ นก็มาจด
ทรงกรุ แท นบูชาด วยไม สนสีดาร กันตรงกลางพระนิเวศ
ดวย
28 และพระองค ทรงบุเครูบด วย
21 และซาโลมอนทรงบุ ข า งใน ทองคํา
พระนิ เ วศด วยทองคํ า บริ สุ ท ธิ์ 29 พระองค ท รงสลั ก ผนั ง ของ
และพระองค ทรงลากโซ ทองคํา พระนิ เวศนั้ นโดยรอบ ด วยรู ป
ข ามข างหน าห องหลั ง และบุ แกะสลั กเป นรู ปเครู บ และต น
ดวยทองคํา
อิ น ทผลั ม และดอกไม บ านทั้ ง
22 และพระองค ทรงบุพระนิเวศ ขางในและขางนอก
ทั้ งหลั งด วยทองคํา จนพระนิ - 30 พื้ นของพระนิ เวศนั้ น พระ
(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
องค ทรงบุ ด วยทองคําทั้ งข างใน ศิฟ
และขางนอก
38 และในป ที่ สิ บเอ็ ด ในเดื อ น
31 สํ า หรั บ ทางเข า สู ห อ งหลั ง บูล ซึ่ งเปนเดือนที่ แปด พระนิพระองค ทรงสร างประตู ด วยไม เวศนั้ นก็ สํ า เร็ จหมดทุ ก ๆส วน
มะกอกเทศ กรอบประตู ชิ้ นบน และสํ า เร็ จ ตามรายการทั้ งสิ้ น
และวงกบประตูรวมเขาเปนหนึ่ ง พระองค ทรงสร างพระนิ เวศนั้ น
ในหาของขนาดของผนัง
เจ็ดป
32 พระองค ทรงสร างบานประตู
การพรรณนาถึงพระวิหาร
ทั้ งสองดวยไมมะกอกเทศ แกะ
และเครื่ องตกแตงตางๆ
รูปเครูบ ตนอินทผลัม และดอก
ซาโลมอนทรงสร างพระราช
ไมบาน ทรงบุดวยทองคํา พระ
วั งของพระองค สิ บสามป
องคทรงแผทองคําหุ มเครู บและ และพระองค ท รงให พระราชวั ง
หอมตนอินทผลัม
ของพระองคสําเร็จทั้ งสิ้ น
33 พระองค ทรงสร างวงกบ 2พระองค ทรงสรางพระตําหนั ก
ประตู ท างเข า ห อ งโถงด ว ยไม พนาเลบานอน ยาวหนึ่ งร อย
มะกอกเทศ เป นหนึ่ งในสี่ ของ ศอก กว างห าสิ บศอกและสู ง
ขนาดของผนัง
สามสิบศอก อยู บนเสาไมสนสี34 และประตู ส องบานด ว ยไม ดารสี่ แถว มีคานไมสนสีดารอยู
สนสามใบ บานสองบานของ บนเสา
บานประตูหนึ่ งหมุนได และบาน 3ชั้ น บนมุ งด วยไม ส นสี ด าร บน
อี กสองบานของบานประตู หนึ่ ง ห อง ซึ่ งอยู บนเสาสี่ สิ บห าห อง
ก็หมุนได
แถวละสิบหาหอง
35 พระองค ทรงแกะเครู บ ต น 4มีกรอบหนาตางสามแถบ หนา
อิ น ทผลั ม และดอกไม บานบน ต างอยู ตรงข ามหน าต างทั้ งสาม
บานประตูนั้ น และพระองคทรง แถว
บุ ด วยทองคํ า สม่ํ า เสมอกั น บน 5 ประตู และหน า ต า งทั้ งหมดมี
งานแกะสลักนั้ น
กรอบสี่ เหลี่ ยมและหน า ต า งก็
36 พระองค ท รงสร า งลานภาย อยู ตรงขามหนาตางทั้ งสามแถว
ในด วยกํา แพงหิ น สกั ด สามชั้ น 6 และพระองค ทรงสร างท อง
และดวยไมสนสีดารชั้ นหนึ่ ง
พระโรงเสา ยาวหาสิ บศอกและ
37 ในป ที่ สี่ ก็ ไ ด วางรากพระนิ - กวางสามสิบศอก มีมุขดานหนา
เวศของพระเยโฮวาห ในเดื อน และมีเสากับหลังคาขางหนา

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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1 พงศกษัตริย 7
7 และพระองค ทรงสร างท อง ม ายตระกู ลนั ฟทาลี และบิ ดา
พระโรงพระที่ นั่ ง เปนที่ ซึ่ งพระ ของท านเป นชายชาวเมื องไทระ
องคทรงใหคําพิพากษา คือทอง เป นช างทองสั มฤทธิ์ และท าน
พระโรงพิ นิ ศจั ย ก็ ทําทั้ งห อง ประกอบด วยสติ ป ญญา ความ
สําเร็จดวยไมสนสีดารดวย
เข า ใจและฝ มื อที่ จะทํ า งานทุ ก
8 พระราชวั งของพระองค ซึ่ ง อย างด วยทองสั มฤทธิ์ ท านมา
พระองค จะทรงประทั บอยู นั้ นมี เฝากษัตริ ยซาโลมอนและทํางาน
ลานอี ก แห ง หนึ่ งซึ่ งอยู ภายใน ทั้ งสิ้ นของพระองค
ท องพระโรง ก็ กระทําด วยฝ มื อ 15 ท า นได ทํ า เสาทองสั ม ฤทธิ์
ชางอยางเดียวกัน ซาโลมอนได สองเสา แต ละเสาสู งสิ บแปด
ทรงสร างวั งเหมื อนท องพระโรง ศอก วัดขนาดเสนรอบแตละเสา
นี้ สําหรับราชธิดาของฟาโรห ซึ่ ง ไดสิบสองศอก
พระองคทรงไดมาเปนมเหสี
16 ท านทําบั วคว่ํา หัวเสาสองอั น
9ทั้ งสิ้ นเหล านี้ สร างด วยหิ นอั น ด วยทองสั มฤทธิ์ หล อ เพื่ อจะ
มีคา สกัดออกมาตามขนาด ใช วางไวบนยอดเสา บัวคว่ําหัวเสา
เลื่ อย เลื่ อยทั้ งดานหลังและดาน อันหนึ่ งสูงหาศอก และความสูง
หนา ตั้ งแตฐานถึงยอดผนังและ ของบั วคว่ํ า หั วเสาอี กอั นหนึ่ ง ก็
มีตั้ งแตขางนอกถึงลานใหญ
หาศอก
10 ฐานนั้ นทําด วยหิ นมี ค า หิ น 17 แล วมีตาขายเปนตาหมากรุก
ก อนมหึ มา หิ นขนาดแปดและ ด วยมาลั ยโซสําหรั บบั วคว่ําที่ อยู
สิบศอก
บนหัวเสา เจ็ดอันสําหรับบัวคว่ํา
11 ข างบนก็ เป นหิ นมี ค า สกั ด อั นหนึ่ ง และเจ็ ดอั นสําหรั บบั ว
ออกมาตามขนาด และไมสนสี- คว่ําอีกอันหนึ่ ง
ดาร
18 ท านทําเสานั้ นพร อมด วยลู ก
12 กํ า แพงลานใหญ มี หิ น สกั ด ทั บทิ ม มี สองแถวล อมทั บตาสามชั้ นโดยรอบ และไม สนสี - ข ายผื นหนึ่ ง เพื่ อคลุ มบั วคว่ําที่
ดารชั้ นหนึ่ ง ลานชั้ นในของพระ อยู ยอดเสา และท านก็ ทําเช น
นิ เวศของพระเยโฮวาห ก็ มี เดี ยวกั น สํ า หรั บบั วคว่ํ า อี ก อั น
เหมือนกัน ทั้ งมุขพระนิเวศดวย
หนึ่ ง
13 กษั ตริ ย ซาโลมอนทรงใช คน 19 ฝ ายบั วคว่ําซึ่ งอยู บนยอดเสา
ใหนําฮีรามมาจากเมืองไทระ
ที่ อยู ในมุ ขนั้ น เป นดอกบั ว
14 ท า นเป น บุ ต รชายของหญิ ง ขนาดสี่ ศอก
(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
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หนา 722
20 บั วคว่ํ า ซึ่ งอยู บนเสาสองต น เหมื อนอย างดอกบั ว บรรจุ ได
นั้ นมี ลู กทั บทิ มด วย และอยู สองพันบัท
เหนื อคิ้ วซึ่ งอยู ถั ดตาข าย มี ลู ก 27 ท านทําแท นทองสั มฤทธิ์ สิ บ
ทั บทิ มสองร อยลู กอยู ล อ มรอบ อั น แท นอั นหนึ่ งยาวสี่ ศอก
เปนสองแถว บัวคว่ําอีกอันหนึ่ ง กวางสี่ ศอก สูงสามศอก
ก็มีเหมือนกัน
28 ท านสร างแทนอย างนี้ แท น
21 ท านตั้ งเสาไว ที่ มุ ขพระวิ หาร นี้ มีแผง แผงนี้ ฝงอยู ในกรอบ
ท านตั้ งเสาข างขวาไว และเรี ยก 29 บนแผงที่ ฝ งอยู ในกรอบนั้ น
ชื่ อวายาคีน และทานตั้ งเสาข าง มีรูปสิงโต วัว และเครูบ ขางบน
ซายไว เรียกชื่ อวาโบอัส
กรอบมีแท นที่ อยู เหนือ และใต
22 และบนยอดเสานั้ น เป น ลาย สิงโตและวั วมีลวดลายเปนมาลัย
ดอกบัว งานของเสาก็สําเร็จดังนี้ ฝคอน
แหละ
30 แล วแท นหนึ่ งๆมี ล อทอง
23 แล วท านได หล อขั นสาคร สั มฤทธิ์ สี่ ล อ และมี เพลาทอง
เปนขันกลม วัดจากขอบหนึ่ งไป สัมฤทธิ์ ที่ มุมทั้ งสี่ มีที่ หนุน ขัน
ถึ งอี กขอบหนึ่ งได สิ บศอก สู ง ที่ หนุ นอั นหนึ่ งหล อมี มาลั ยห อย
ห าศอก และวั ดโดยรอบไดสาม ขางๆทุกขาง
สิบศอก
31 ชองเปดอยู ในบัวคว่ํา ซึ่ งยื่ น
24 ใต ขอบเป นลู กดอกตู ม ใน ขึ้ นไปหนึ่ งศอก ช องเป ดนั้ น
ระยะหนึ่ งศอกมี ลู กดอกตู ม สิ บ กลมอยางที่ เขาทําแทน ลึกหนึ่ ง
ลูก อยู รอบขันสาคร ดอกตูมอยู ศอกคืบ ตรงชองเปดมีลายสลัก
สองแถวหล อพร อมกั บเมื่ อหล อ และแผงนั้ นก็สี่ เหลี่ ยมไมกลม
ขันสาคร
32 ล อทั้ งสี่ อยู ใต แผง เพลาล อ
25 ขั นสาครนั้ นวางอยู บนวั วสิ บ นั้ นเปนชิ้ นเดียวกับแทน ลออัน
สองตัว หันหนาไปทิศเหนือสาม หนึ่ งสูงหนึ่ งศอกคืบ
ตัว หั นหน าไปทิ ศตะวั นตกสาม 33 ล อ นั้ นเขาทํ า เหมื อ นล อ รถ
ตัว หันหนาไปทิศใตสามตัว หัน รบ ทั้ งเพลา ขอบลอ ซี่ และดุม
หนาไปทิศตะวันออกสามตัว เขา ก็หลอ
วางขั นสาครอยู บนวัว ส วนหลั ง 34 แทนหนึ่ งๆมี ที่ หนุ นอยู ที่ มุ ม
ทั้ งหมดของวัวอยู ดานใน
ทั้ งสี่ ที่ หนุนนี้ หลอเปนชิ้ นเดียว
26 ขั นสาครหนาหนึ่ งคื บ ที่ กับแทน
ขอบของขั นทําเหมื อนขอบถ วย 35 ที่ บนยอดแท น มี แถบกลม
(20) 2 พศด 3:16; 4:13; ยรม 52:23 (21) 2 พศด 3:17
(23) 2 พกษ 25:13; 2 พศด 4:2; ยรม 52:17 (24) 2 พศด 4:3
(25) 2 พศด 4:4-5; ยรม 52:20 (26) 2 พศด 4:5
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ยอดสู งคื บหนึ่ ง และบนยอด มีลู กทับทิมสองแถวเพื่ อคลุมคิ้ ว
แท นนั้ นมี กรอบและแผงติ ดเป น ทั้ งสองของบัวคว่ําซึ่ งอยู บนเสา
อันเดียวกับแทน
43 แทนสิบแท น และขั นสิ บลู ก
36 ที่ พื้นกรอบและพื้ นแผง ทาน ซึ่ งอยู บนแทน
สลักเปนรูปเครูบ สิงโต และตน 44 และขันสาครลูกหนึ่ ง และวัว
อิ นทผลั ม ตามที่ ว างของแต ละ สิบสองตัวที่ อยู ใตขันสาคร
สิ่ ง มีลายมาลัยรอบ
45 หมอ พลั่ ว และชาม ภาชนะ
37 ท านได ทําแท นสิ บแท นตาม ทั้ งสิ้ นเหล านี้ ในพระนิ เ วศของ
อยางนี้ หลอเหมือนกันหมดทุก พระเยโฮวาห ซึ่ งฮี รามได ทํา
อั น ขนาดเดี ยวกั นและรู ปเดี ยว ถวายกษั ตริ ย ซาโลมอนเป นของ
กัน
ที่ ทําดวยทองสัมฤทธิ์ ขัดมัน
38 ท า นทํ า ขั น ทองสั ม ฤทธิ์ สิ บ 46 กษั ต ริ ย ท รงหล อ สิ่ งเหล า นี้
ลูก ขันลูกหนึ่ งจุสี่ สิบบัท ขนาด ในที่ ราบลุ มของแม น้ํา จอร แดน
ขั นลู กหนึ่ งสี่ ศอก มี ขั นแท น และในที่ ดิ นโคลนระหว างเมื อง
ละลูกทั้ งสิบแทน
สุคคทและศาเรธาน
39 ท า นวางแท น ขั น นั้ นไว ท าง 47 ซาโลมอนทรงหาไดชั่ งเครื่ อง
ด า นขวาของพระนิ เวศห า แท น ใช ทั้ งหมดนี้ ไม เพราะว ามี มาก
และทางด า นซ ายของพระนิ เ วศ ด วยกั น จึ งมิ ได หาน้ํา หนั กของ
หาแทน และทานวางขันสาครไว ทองสัมฤทธิ์
ที่ ด านขวาพระนิ เวศทางทิ ศตะ- 48 ซาโลมอนได ทรงกระทํ า
วันออกเฉียงใต
เครื่ องใช ทั้ งสิ้ นซึ่ งอยู ในพระนิ 40 ฮีรามไดทําขัน พลั่ วและชาม เวศของพระเยโฮวาห คื อแท น
ด วย ดั งนั้ นฮี รามก็ เสร็ จงานทั้ ง บู ชาทองคํา และทรงทําโต ะ
สิ้ นซึ่ งเขาต องกระทํ า ถวาย ขนมป งหน าพระพั กตร ด วยทอง
กษัตริยซาโลมอนสําหรับพระนิ- คํา
เวศของพระเยโฮวาห
49 เชิ ง ประที ปทํ า ด วยทองคํา
41 เสาสองต น คิ้ วทั้ งสองของ บริ สุ ท ธิ์ อยู ทางด า นขวาห า อั น
บัวคว่ําที่ อยู บนยอดเสา และตา อยู ทางดานซายหาอัน ข างหน า
ข ายสองผื น ซึ่ งคลุ มคิ้ วทั้ งสอง หองหลัง ดอกไม ตะเกียง และ
ของบัวคว่ําซึ่ งอยู บนยอดเสา
ตะไกรตั ดไส ตะเกียงทําด วยทอง
42 และลู ก ทั บทิ มสี่ ร อ ยสําหรั บ คํา
ตาข ายสองผื น ตาข ายผื นหนึ่ ง 50 อ าง ตะไกรตั ดไส ตะเกี ยง
(38) อพย 30:18; 2 พศด 4:6 (40) 2 พศด 4:11--5:1 (41) 1 พกษ 7:17-18
(42) 1 พกษ 7:20 (45) อพย 27:3; 2 พศด 4:16 (46) ปฐก 33:17; ยชว 3:16; 13:27
(47) 1 พศด 22:3, 14 (48) อพย 37:10-11, 25-26; ลนต 24:5-8
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ชาม ช อน และกระถางไฟทํา เอลมา และพวกปุโรหิตก็ยกหีบ
ด วยทองคําบริ สุ ทธิ์ และเดื อย 4 และเขาทั้ งหลายนํ า หี บของ
สําหรั บประตูของส วนชั้ นในพระ พระเยโฮวาห และพลั บพลา
นิเวศ คือที่ บริสุทธิ์ ที่ สุด และ แห งชุ มนุ ม
และเครื่ องใช
สํ า หรั บประตู ห อ งโถงของพระ บริ สุ ท ธิ์ ทั้ งสิ้ นซึ่ งอยู ในพลั บวิหาร ก็ทําดวยทองคํา
พลาขึ้ นมา ของเหล านี้ บรรดา
51 บรรดากิ จการซึ่ งกษั ตริ ยซา- ปุโรหิตและคนเลวีหามขึ้ นมา
โลมอนกระทําเกี่ ยวด วยพระนิ - 5และกษั ตริ ยซาโลมอน และ
เวศของพระเยโฮวาห ก็ ได สําเร็ จ ชุ ม นุ ม ชนอิ สราเอลทั้ งสิ้ น ที่ ได
ดังนี้ และซาโลมอนทรงนําบรร- ประชุ มกั นต อพระองค อยู กั บ
ดาสิ่ งซึ่ งดาวิ ดราชบิ ดาทรงถวาย พระองค ต อหน าหี บ ได ถวาย
ไวเขามา คือเครื่ องเงิน เครื่ อง แกะและวั วมากมายซึ่ งเขาจะ
ทองคํา และเครื่ องใชตางๆ และ นับหรือเอาจํานวนก็ไมได
เก็ บไว ในคลั งพระนิ เวศของพระ 6แล วปุ โรหิ ตก็ นําหี บพั นธสั ญเยโฮวาห
ญาของพระเยโฮวาห มายังที่ ของ
หีบพันธสัญญาและสงาราศี
หี บ ที่ อยู ในห องหลั งของพระ
นิ เวศ คื อในที่ บริ สุ ทธิ์ ที่ สุ ด
ของพระเจาในพระวิหาร
ภายใตปกเครูบ
(2 พศด 5:2-14)
แล วซาโลมอนทรงประชุ ม 7เพราะว าเครู บนั้ นกางป กออก
พวกผู ใหญ ของอิ สราเอล เหนื อที่ ของหี บ เครู บจึ งเป น
และบรรดาหั วหน า ของตระกู ล เครื่ องคลุ มเหนื อหี บ และไม
คื อประมุ ขของบรรพบุ รุ ษคน คานของหีบ
อิสราเอล ตอพระพักตรกษัตริย 8 พวกเขาดึ ง คานหามของหี บ
ซาโลมอนในกรุงเยรูซาเล็ม เพื่ อ นั้ นออกบ าง จึ งเห็ นปลายคาน
จะนํ า หี บพั น ธสั ญญาของพระ หามไดจากที่ บริสุทธิ์ ที่ สุด ซึ่ งอยู
เยโฮวาหขึ้ นมาจากนครดาวิ ดคือ ขางหนาหองหลัง แตเขาจะเห็น
จากขางนอกไมได และคานหาม
เมืองศิโยน
2และผู ชายทั้ งสิ้ นของอิ สราเอล ก็ยังอยู ที่ นั่ นจนทุกวันนี้
ก็ ประชุ มต อพระพั กตร ก ษั ตริ ย 9ไม มี สิ่ งใดในหี บนอกจากศิ ลา
ซาโลมอน ณ การเลี้ ยงในเดือน สองแผ น ซึ่ งโมเสสเก็ บไว ณ
โฮเรบ เมื่ อพระเยโฮวาห ทรง
เอธานิม ซึ่ งเปนเดือนที่ เจ็ด
3พวกผู ใ หญ ทั้ งสิ้ นของอิ สรา- กระทําพั นธสั ญญากั บชนอิ สรา-

8

(51) 2 ซมอ 8:11; 1 พศด 18:11 (1) กดว 1:4; 7:2; 2 ซมอ 5:7 (2) ลนต 23:34
(3) กดว 4:45; พบญ 31:9 (4) 1 พกษ 3:4; 2 พศด 1:3 (5) 2 ซมอ 6:13; 2 พศด 1:6
(6) อพย 26:33-34; 2 ซมอ 6:17 (8) อพย 25:13-15 (9) อพย 24:7-8; 25:16, 21
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เอล เมื่ อเขาทั้ งหลายออกมาจาก สิ้ นเพื่ อจะสร างพระนิ เวศ เพื่ อ
แผนดินอียิปต
นามของเราจะอยู ที่ นั่ น แต เรา
10 และอยู มาเมื่ อปุ โรหิ ต ออก ได เลื อ กดาวิ ด ให อยู เ หนื ออิ สมาจากที่ บริ สุ ทธิ์ ที่ สุ ด เมฆมา ราเอลชนชาติของเรา'
เต็มพระนิเวศของพระเยโฮวาห
17 ดาวิ ด ราชบิ ด าของข า พเจ า
11 ปุโรหิตจึงยืนปรนนิ บัติอยู ไม ทรงตั้ งพระทั ย แล ว ที่ จะสร า ง
ไดเพราะเมฆนั้ น เพราะสงาราศี พระนิ เวศสํา หรั บพระนามแห ง
ของพระเยโฮวาห เต็ มพระนิ เวศ พระเยโฮวาหพระเจาของอิ สราของพระเยโฮวาห
เอล
ซาโลมอนใหพรแกชุมนุมชน
18 แต พระเยโฮวาห ตรั สกั บดาวิดราชบิดาของขาพเจาวา `ที่ เจา
(2 พศด 6:1-11)
12 แล วซาโลมอนตรั สว า "พระ ตั้ งใจสร างพระนิ เวศสําหรับนาม
เยโฮวาห ได ตรั สว า พระองค จะ ของเรานั้ น เจาก็ทําดีอยู แลว ใน
เรื่ องความตั้ งใจของเจา
ประทับในความมืดทึบ
13 ขาพระองคไดสรางพระนิเวศ 19 อยางไรก็ตาม เจาจะไมสราง
อั นเป นที่ ประทั บสํ า หรั บพระ พระนิเวศ แตบุตรชายของเจาผู
องค เป นสถานที่ ถาวรเพื่ อพระ ซึ่ งจะออกมาจากบั้ นเอวของเจ า
จะสร างพระนิ เวศเพื่ อนามของ
องคจะทรงสถิตอยู เปนนิตย"
14 แล วกษั ตริ ยก็ หั นมาและทรง เรา'
ให พรแก ชุ มนุ มชนอิ สราเอลทั้ ง 20 บั ดนี้ พระเยโฮวาห ทรงให
ปวง (ขณะที่ ชุมนุมชนอิสราเอล พระดํารั สของพระองค ซึ่ งพระ
องคตรัสนั้ นสําเร็จ เพราะขาพทั้ งปวงยืนอยู )
15 พระองคตรัสวา "สาธุการแด เจ าได ขึ้ นมาแทนดาวิ ดราชบิ ดา
พระเยโฮวาหพระเจาแห งอิสรา- ของขาพเจา และนั่ งอยู บนบั ลเอล ผู ทรงกระทําให สําเร็ จด วย ลั งก ของอิ สราเอล ดั งที่ พระ
พระหั ตถ ของพระองค ตามที่ เยโฮวาห ได ทรงสั ญญาไว และ
พระองค ตรั ส ไว ด วยพระโอษฐ ข า พเจ า ได ส ร า งพระนิ เ วศสํ า หรั บพระนามของพระเยโฮวาห
ตอดาวิดราชบิดาของขาพเจาวา
16 `ตั้ งแต วั นที่ เราได นําอิ สรา- พระเจาแหงอิสราเอล
เอลชนชาติ ของเราออกจากอี - 21 ข า พเจ า ได กํา หนดที่ ไว สํา ยิ ปต เรามิ ได เลื อกเมื องหนึ่ ง หรับหีบที่ นั่ นแลว ซึ่ งพันธสัญเมื อ งใดในตระกู ล อิ สราเอลทั้ ง ญาของพระเยโฮวาห อ ยู ในนั้ น
(10) อพย 40:34-35 (11) 2 พศด 7:1-2 (12) ลนต 16:2 (13) อพย 15:17
(14) 2 ซมอ 6:18 (15) 2 ซมอ 7:2 (16) พบญ 12:5 (17) 2 ซมอ 7:2-3; 1 พศด 17:1
(18) 2 พศด 6:8 (19) 2 ซมอ 7:5 (20) 1 พศด 28:5 (21) พบญ 31:26; 1 พกษ 8:9
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ซึ่ งพระองค ได ทรงกระทําไว กั บ สั ญญาไว กั บดาวิ ด ผู รั บใช ของ
บรรพบุรุษของเรา เมื่ อพระองค พระองคราชบิดาของขาพระองค
ทรงนํา เขาทั้ ง หลายออกมาจาก ว า `เจ าจะไม ขาดชายผู หนึ่ งใน
แผนดินอียิปต"
สายตาของเราที่ จะนั่ งบนบัลลังก
คําอธิษฐานเพื่ อ
แหงอิสราเอล เพื่ อวาลูกหลาน
ทั้ งหลายของเจ าจะระมัดระวังใน
ถวายพระวิหาร
วิ ถี ทางของเขา ที่ เขาจะดําเนิ น
(2 พศด 6:12-42)
22 แล วซาโลมอนประทั บยื น ไปต อหน าเราอย างที่ เจ าได ดําหน าแท นบู ชาของพระเยโฮวาห เนินตอหนาเรานั้ น'
ต อหน าชุ ม นุ ม ชนอิ ส ราเอลทั้ ง 26 เพราะฉะนั้ นบัดนี้ โอ ขาแต
ปวง และกางพระหั ตถ ของพระ พระเจ าแห งอิ สราเอล ขอพระ
วจนะของพระองค จ งดํ า รงอยู
องคออกสู ฟาสวรรค
23 และทูลวา "ขาแตพระเยโฮ- ซึ่ งพระองค ไ ด ตรั ส กั บผู รั บใช
วาห พระเจาแหงอิ สราเอล ไม มี ของพระองค คือดาวิดบิดาของ
พระเจ าองค ใดเหมื อนพระองค ขาพระองค
ในฟ าสวรรค เบื้ องบน หรื อที่ 27 แต พระเจ าจะทรงประทั บที่
แผ นดิ นเบื้ องล าง ผู ทรงรั กษา แผ นดิ นโลกหรื อ ดู เถิ ด ฟ า
พั นธสั ญญา และทรงสําแดง สวรรค และฟ าสวรรค อั นสูงที่ สุ ด
ความเมตตาแก ผู รั บใช ของพระ ยังรับพระองคอยู ไมได พระนิองค ซึ่ งดําเนินอยู ตอพระพักตร เวศซึ่ งข าพระองค ได สร างขึ้ นจะ
รั บพระองค ไม ได ยิ่ งกว านั้ นสั ก
พระองคดวยสิ้ นสุดใจของเขา
24 พระองค ได ท รงกระทํ า กั บ เทาใด
ดาวิ ดบิ ดาของขาพระองค ผู รับ 28 แต ขอพระองค สนพระทั ยใน
ใช ของพระองค ตามบรรดาสิ่ ง คําอธิ ษฐานของผู รั บใช ของพระ
ซึ่ งพระองคทรงสัญญาไว แกทาน องค และในคําวิงวอนนี้ โอ ขา
พระองค ตรั สด วยพระโอษฐ ของ แต พระเยโฮวาห พระเจ าของข า
พระองค และพระองค ได ทรง พระองค ขอทรงสดั บเสี ยงร อง
กระทําใหสําเร็ จในวันนี้ ด วยพระ และคํา อธิ ษฐานซึ่ งผู รั บใช ของ
พระองค อธิ ษฐานต อพระพั กตร
หัตถของพระองค
25 ข าแต พระเยโฮวาห พระเจ า พระองคในวันนี้
แหงอิสราเอล เพราะฉะนั้ นบัดนี้ 29 เพื่ อว าพระเนตรของพระ
ขอทรงรั กษาสิ่ งที่ พระองค ทรง องค จะทรงลื มอยู เหนื อพระนิ (22) อพย 9:33; 1 พกษ 8:54; 2 พศด 6:12 (23) ปฐก 17:1; อพย 15:11; พบญ 7:9
(25) 2 ซมอ 7:12, 16; 1 พกษ 2:4; 9:5 (26) 2 ซมอ 7:25
(27) 2 พศด 2:6; อสย 66:1; ยรม 23:24 (29) พบญ 12:11; 1 พกษ 9:3; 2 พศด 7:15
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เวศนี้ ทั้ งกลางคื นและกลางวั น พระองค พ า ยแพ ต อ หน า ศั ต รู
คื อสถานที่ ซึ่ งพระองคไดตรัสว า เพราะเขาได กระทําบาปต อพระ
`นามของเราจะอยู ที่ นั่ น' เพื่ อวา องค ถ าเขาหั นกลั บมาหาพระ
พระองค จะทรงสดั บคําอธิ ษฐาน องค อี ก และยอมรั บพระนาม
ซึ่ งผู รั บใช ข องพระองค จ ะได ของพระองค และอธิ ษฐานและ
อธิษฐานตรงตอสถานที่ นี้
กระทําการวิงวอนตอพระองคใน
30 และขอพระองค ทรงสดั บคํา พระนิเวศนี้
วิ งวอนของผู รั บใช ของพระองค 34 ก็ ขอพระองค ทรงสดั บในฟ า
และของอิ ส ราเอลชนชาติ ของ สวรรค และประทานอภั ยแก
พระองค เมื่ อเขาอธิ ษฐานตรง บาปของอิ ส ราเอลชนชาติ ข อง
ต อสถานที่ นี้ ขอพระองค ทรง พระองค และขอทรงนําเขากลับ
สดั บอยู ในฟ าสวรรค อั นเป นที่ มายังแผนดินซึ่ งพระองค ไดทรง
ประทั บของพระองค และเมื่ อ พระราชทานแก บรรพบุ รุ ษของ
พระองคทรงสดับแลว ก็ขอพระ เขาทั้ งหลาย
องคทรงประทานอภัย
35 เมื่ อฟาสวรรคปดอยู และไม
31 เมื่ อชายคนใดกระทําการละ มีฝน เพราะเขาทั้ งหลายไดกระเมิ ดต อเพื่ อนบ านของเขา และ ทําบาปต อพระองค ถ าเขาทั้ ง
ถู กบั งคั บให ทํ า สั ตย ปฏิ ญาณ หลายได อธิ ษฐานต อ สถานที่ นี้
และเขามาใหคําปฏิญาณต อหนา และยอมรั บพระนามของพระ
แทนบู ชาของพระองคในพระนิ- องค และหั นกลั บเสี ยจากบาป
เวศนี้
ของเขาทั้ งหลาย เมื่ อพระองค
32 ขอพระองค ท รงสดั บในฟ า ทรงใหเขาทั้ งหลายรับความทุกข
สวรรค และขอทรงกระทําและ ใจ
ทรงพิ พากษาผู รั บใช ทั้ งหลาย 36 ก็ ขอพระองค ทรงสดั บในฟ า
ของพระองค กลาวโทษผู กระทํา สวรรค และขอทรงประทานอภัย
ความผิด และทรงนําความประ- บาปของผู รั บ ใช ข องพระองค
พฤติของเขาให กลับตกบนศีรษะ และของอิ สราเอลประชาชนของ
ของตัวเขาเอง และขอทรงประ- พระองค เมื่ อพระองค ทรงสอน
กาศความบริ สุ ทธิ์ ของผู ชอบ ทางดี แก เขา ซึ่ งเขาควรจะดําธรรมสนองแก เขาตามความ เนิน และขอทรงประทานฝนบน
ชอบธรรมของเขา
แผ นดิ นของพระองค ซึ่ งพระ
33 เมื่ ออิ สราเอลชนชาติ ของ องค ไ ด ท รงพระราชทานแก ช น
(30) นหม 1:6 (31) อพย 22:8-11 (32) พบญ 25:1
(33) ลนต 26:17, 39; พบญ 28:25 (34) ลนต 26:40-42; พบญ 30:1-3
(35) ลนต 26:19; พบญ 28:23 (36) 1 ซมอ 12:23; สดด 25:4; 27:11; 94:12
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ชาติของพระองคเปนมรดกนั้ น
ชนของพระองค เมื่ อเขามาจาก
37 ถ ามี การกั นดารอาหารใน ประเทศเมืองไกล เพราะเห็นแก
แผ นดิ น ถ ามี โรคระบาด ข าว พระนามของพระองค
มาน รากินขาว หรือตั๊ กแตนวัย 42 (เพราะเขาทั้ งหลายจะได ยิน
บิน หรือตั๊ กแตนวัยคลาน หรือ ถึ งพระนามใหญ ยิ่งของพระองค
ถ าศั ต รู ของเขาทั้ งหลายล อม และถึ งพระหั ตถ อั นมหิ ทธิ ฤทธิ์
เมืองของเขาไวรอบดาน จะเปน ของพระองค และถึ งพระกรที่
ภัยพิบัติอยางใด หรือความเจ็บ เหยี ยดออกของพระองค ) เมื่ อ
ไขอยางใด มีขึ้นก็ดี
เขามาอธิ ษฐานตรงต อพระนิเวศ
38 ไม ว าคํ า อธิ ษฐานอย างใด นี้
หรื อคําวิ งวอนประการใด ซึ่ ง 43 ก็ ขอพระองค ทรงสดั บในฟ า
ประชาชนคนใด หรื ออิ สราเอล สวรรคอันเปนที่ ประทับของพระ
ประชาชนของพระองค ทั้ งสิ้ นทูล องค และขอทรงกระทําตามทุ ก
ตางก็สํานึกถึงเรื่ องภัยพิ บัติแหง สิ่ งซึ่ งชนต า งด า วได ทู ล ขอต อ
จิตใจของเขาเอง และไดกางมือ พระองค เพื่ อวาชนชาติทั้ งหลาย
ของเขาสู พระนิเวศนี้
แหงแผ นดินโลกจะรู จั กพระนาม
39 ขอพระองค ท รงสดั บในฟ า ของพระองค และเกรงกลั วพระ
สวรรค อั นเป นที่ ประทั บของ องค ดังอิสราเอลประชาชนของ
พระองค และพระราชทานอภัย พระองค ยําเกรงพระองค อยู นั้ น
และทรงกระทํา และทรงประ- และเพื่ อเขาทั้ งหลายจะทราบว า
ทานแก ทุ ก คนซึ่ งพระองค ท รง พระนิ เ วศนี้ ซึ่ งข า พระองค ไ ด
ทราบจิ ตใจตามการประพฤติ ทั้ ง สรางไว เขาเรียกกันด วยพระนาม
สิ้ นของเขา (เพราะพระองคคื อ ของพระองค
พระองค เท านั้ นที่ ทรงทราบจิ ต 44 ถ าประชาชนของพระองค
ใจแหงบุตรทั้ งหลายของมนุษย) ออกไปทําสงครามต อสู ศัตรูของ
40 เพื่ อว าเขาทั้ งหลายจะได ยํา- เขาทั้ งหลาย จะเปนโดยทางใดๆ
เกรงพระองค ต ลอดวั น เวลาที่ ที่ พระองค ท รงใช เ ขาออกไปก็
เขาทั้ งหลายอาศั ยในแผ นดิ นซึ่ ง ตาม และเขาทั้ งหลายได อธิ ษพระองคทรงประทานแก บรรพ- ฐานต อพระเยโฮวาห ตรงต อ
บุรุษของขาพระองคทั้ งหลาย
เมื องซึ่ งพระองค ทรงเลื อกสรร
41 ยิ่ งกวานั้ นอี กเกี่ ยวกับชนตาง ไว และตรงต อพระนิ เวศซึ่ งข า
ด าว ผู ซึ่ งไม ใช อิสราเอลประชา พระองค ได สร างสํ า หรั บพระ
(37) ลนต 26:16, 25-26; พบญ 28:21-22, 27, 38, 42, 52; 2 พศด 20:9
(39) 1 ซมอ 16:7; 1 พศด 28:9; สดด 11:4; ยรม 17:10; กจ 1:24 (40) สดด 130:4
(42) อพย 13:3; พบญ 3:24 (43) อพย 9:16; 1 ซมอ 17:46; 2 พกษ 19:19; สดด 67:2
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นามของพระองค
49 ขอ พระอ งค ทรงสดั บคํ า
45 ขอ พระอ งค ทรงสดั บคํ า อธิ ษฐานและคํา วิ งวอนของเขา
อธิ ษฐานของเขาและคํ า วิ ง วอน ในฟ าสวรรค อั นเป นที่ ประทั บ
ของเขาในฟาสวรรค และขอทรง ของพระองค และขอทรงใหสิทธิ
ให สิ ทธิ อั นชอบธรรมของเขาคง อันชอบธรรมของเขาคงอยู
อยู
50 และขอทรงประทานอภั ยแก
46 ถ า เขาทั้ งหลายกระทํ า บาป ประชาชนของพระองค ผู ได
ตอพระองค (เพราะไมมีมนุษย กระทําบาปตอพระองค และทรง
สั กคนหนึ่ งซึ่ ง มิ ได กระทําบาป) ประทานอภั ยต อ การละเมิ ด ทั้ ง
และพระองค ทรงกริ้ วตอเขาและ หลายของเขา ซึ่ งเขาได กระทํา
ทรงมอบเขาไวกับศัตรู เขาจึงถูก ต อพระองค และให เขาเป นที่
จั บไปเป น เชลยยั ง แผ นดิ น ของ เมตตาของคนเหล านั้ นที่ จั บเขา
ศัตรูนั้ น ไมวาไกลหรือใกล
ทั้ งหลายไปเปนเชลย เพื่ อเขาทั้ ง
47 แต ถ า เขาสํ า นึ ก ผิ ดในใจใน หลายจะได รั บความเมตตาจาก
แผ นดิ น ซึ่ งเขาได ถู กจั บไปเป น เขา
เชลยและได กลั บใจ และได ทํา 51 เพราะว าเขาทั้ งหลายเป น
การวิ ง วอนต อ พระองค ในแผ น ประชาชนของพระองค และเปน
ดินของผู จับเขาไปเปนเชลย ทูล มรดกของพระองค ซึ่ งพระองค
วา `ขาพระองคทั้ งหลายไดกระ- ทรงนําออกมาจากอี ยิ ปต จาก
ทําบาป และไดประพฤติ ชั่ วร าย ทามกลางเตาเหล็ก
และไดกระทําความชั่ ว'
52 ขอพระเนตรของพระองค จง
48 ถ า เขาทั้ งหลายกลั บมาหา ลื มอยู ต อคําวิ ง วอนของผู รั บใช
พระองคดวยสุดจิตสุดใจของเขา ของพระองค และต อคําวิ งวอน
ในแผ น ดิ น แห ง ศั ต รู ทั้ งหลาย ของอิ สราเอลประชาชนของพระ
ของเขา ผู ซึ่ งจั บเขาไปเปนเชลย องค ขอทรงสดั บบรรดาเรื่ องที่
และอธิษฐานตอพระองคตรงตอ เขาทั้ งหลายรองตอพระองค
แผนดินของเขา ซึ่ งพระองคทรง 53 เพราะพระองค ท รงแยกเขา
ประทานแก บรรพบุ รุ ษของเขา จากท า มกลางชนชาติ ทั้ งหลาย
ทั้ งหลาย คือเมืองซึ่ งพระองคได ของแผ นดิ นโลก ให เป นมรดก
ทรงเลื อกสรรไว และพระนิ เวศ ของพระองค ตามซึ่ งพระองค
ซึ่ งข า พระองค ไ ด ส ร า งไว เ พื่ อ ตรัสทางโมเสส ผู รับใชของพระ
พระนามของพระองค
องค โอ ขาแตองคพระผู เปนเจา
(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 ในเมื่ อพระองคทรงนํา ญั ติของพระองค กฎเกณฑของ
บรรพบุ รุ ษ ของข า พระองค ทั้ ง พระองค และคําตัดสินของพระ
หลายออกจากอียิปต"
องค ซึ่ งพระองค ทรงบั ญญั ติ ไว
ซาโลมอนตักเตือน
แกบรรพบุรุษของเรา
59 ขอให ถ อยคํ า เหล านี้ ของ
และใหพรแกประชาชน
54 ครั้ นซาโลมอนทรงจบคํ า ขาพเจา ซึ่ งขาพเจาไดวิงวอนขอ
อธิษฐาน และคําวิงวอนทั้ งสิ้ นนี้ ต อพระพักตร พระเยโฮวาห ให
ต อพระเยโฮวาห แล ว ก็ ทรงลุ ก อยู ใกลพระเยโฮวาหพระเจ าของ
ขึ้ นจากหน า แท น บู ช าของพระ พวกเราทั้ งวันและคืน และขอให
เยโฮวาห ที่ ซึ่ งทรงคุกเขาพรอม สิ ท ธิ อั น ชอบธรรมของผู รั บใช
ของพระองค คงอยู
และให
กับกางพระหัตถสู ฟาสวรรค
55 และพระองค ทรงประทั บยื น สิ ทธิ อั นชอบธรรมของอิ สราเอล
และทรงให พรแก ชุ มนุ มชนอิ ส- ประชาชนของพระองค คงอยู
ตามตองการแตละวัน
ราเอลทั้ งสิ้ นดวยเสียงดังวา
56 "สาธุการแดพระเยโฮวาห ผู 60 เพื่ อบรรดาชนชาติ ทั้ งหลาย
ทรงพระราชทานการหยุ ดพั กแก แห งแผ นดิ นโลกจะทราบว าพระ
อิ สราเอลประชาชนของพระองค เยโฮวาห นั้ นเป นพระเจ า ไม มี
ตามซึ่ งพระองค ทรงสัญญาไวทุก องคอื่ นเลย
ประการ
พระสั ญญาอั น 61 เพราะฉะนั้ นขอให จิ ตใจของ
ดีทั้ งสิ้ นของพระองคซึ่ งพระองค ทานทั้ งหลายบริสุทธิ์ ตอพระเยทรงสั ญญาทางโมเสสผู รั บใช โฮวาห พระเจ าของเรา คื อที่ จะ
ของพระองค นั้ นไม ล มเหลวสั ก ดํา เนิ น อยู ในกฎเกณฑ ของพระ
องค และรักษาพระบัญญั ติของ
คําเดียว
57 ขอพระเยโฮวาห พระเจ าของ พระองค ดังในเวลานี้ "
การถวายเครื่ องสัตวบูชา
เราทั้ งหลายสถิ ตกั บเราดั งที่ พระ
และการอดอาหาร
องค ไ ด ส ถิ ต กั บบรรพบุ รุ ษของ
เรา ขอพระองค อย าทรงละเรา
(2 พศด 7:4-10)
62 แล วกษั ตริยและชนอิสราเอล
หรือทอดทิ้ งเราเสีย
58 เพื่ อพระองค ท รงโน ม จิ ต ใจ ทั้ งปวงที่ อยู กั บพระองค ไดถวาย
ของเราให มาหาพระองค ที่ จะ เครื่ องสั ต วบู ช าต อ พระพั ก ตร
ดํ า เนิ น ในทางทั้ งสิ้ นของพระ พระเยโฮวาห
องค และรักษาบรรดาพระบัญ- 63 และซาโลมอนไดถวายเครื่ อง
(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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สั นติบูชา ซึ่ งพระองคทรงถวาย พระองค และแกอิสราเอลประแดพระเยโฮวาห คือวัวสองหมื่ น ชาชนของพระองค
สองพั นตั ว และแกะหนึ่ งแสน
พันธสัญญาของพระเจา
สองหมื่ นตั ว กษั ตริ ย และคน
กับซาโลมอน
อิ ส ราเอลทั้ งปวงจึ ง อุ ทิ ศถวาย
(2 พศด 7:12-22)
พระนิเวศแหงพระเยโฮวาห
อยู มาเมื่ อซาโลมอนไดสราง
64 ในวั น เดี ยวกั น นั้ นกษั ต ริ ย
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห
ทรงทํ า พิ ธี ชํ า ระส วนกลางของ และพระราชวังของกษัตริย และ
ลาน ซึ่ งอยู หน าพระนิ เวศของ บรรดาสิ่ งที่ ซาโลมอนมี พระ
พระเยโฮวาห เพราะวาที่ นั่ นพระ ประสงคจะสรางนั้ นสําเร็จแลว
องคไดถวายเครื่ องเผาบูชา และ 2 พระเยโฮวาห ท รงปรากฏแก
ธั ญญบู ชา และส วนไขมั นของ ซาโลมอนเป นครั้ งที่ สอง ดั งที่
สั นติ บู ชา เพราะว าแท นทอง พระองค ท รงปรากฏแก ท า นที่
สัมฤทธิ์ ซึ่ งอยู ตอพระพั กตร พระ กิเบโอน
เยโฮวาห นั้ นเล็ กเกิ นไป ไม พอ 3และพระเยโฮวาห ตรั สกั บท าน
รั บเครื่ องเผาบู ชาและธั ญญบู ชา วา "เราไดยินคําอธิษฐานของเจา
และสวนไขมันของสันติบูชา
และคําวิ งวอนของเจ าซึ่ งเจ าได
65 ซาโลมอนจึ งทรงฉลองเทศ- กระทําต อเรานั้ นแล ว เราได รั บ
กาลในเวลานั้ น พรอมกับอิสรา- พระนิ เวศซึ่ งเจาไดสรางนี้ ไว เปน
เอลทั้ งปวง เป นชุมนุ มมโหฬาร สถานบริ สุทธิ์ และไดประดิษฐาน
มี คนมาตั้ งแต ทางเข าเมื อ งฮา- นามของเราไวที่ นั่ นเปนนิตย ตา
มั ทจนถึ งแม น้ํ า แห งอี ยิ ปต ต อ ของเราและใจของเราจะอยู ที่ นั่ น
พระพั กตร พระเยโฮวาห พระเจ า ตลอดไป
ของเรา เป นเจ็ ดวั นและเจ็ ดวั น 4 และถ า เจ า ดํา เนิ นต อ หน า เรา
คือสิบสี่ วัน
ดั งดาวิ ด บิ ดาของเจ าได ดํา เนิ น
66 ในวั นที่ แปดพระองค ทรงให ด วยใจซื่ อสั ตย และด วยความ
ประชาชนกลั บ เขาทั้ งหลายก็ เที่ ยงธรรม กระทําทุกอยางตาม
ถวายพระพรแด กษั ตริ ย และ ที่ เราได บัญชาเจ าไว และรั กษา
กลั บไปสู เต็ นท ของตน ด วยจิ ต กฎเกณฑของเรา และคําตั ดสิ น
ใจชื่ นบานและยิ นดี เนื่ องด วย ของเรา
ความดี ทั้ งสิ้ นซึ่ งพระเยโฮวาห 5แล วเราจะสถาปนาราชบั ลลั งก
ทรงกระทําแก ดาวิ ดผู รั บใช ของ ของเจ าเหนื ออิ สราเอลเป นนิ ตย

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

11_1kin.pub
page 31

Friday, December 09, 2005 12:22

1 พงศกษัตริย 9
หนา 732
ดั งที่ เ ราได สั ญญากั บดาวิ ดบิ ดา เยโฮวาห ทรงนําเหตุร ายทั้ งสิ้ นนี้
ของเจ าว า `เจ าจะไม ขาดชายผู มาเหนือเขาทั้ งหลาย'"
หนึ่ งบนบัลลังกแหงอิสราเอล'
กิตติศัพทแหงซาโลมอน
6 แต ถ าเจ าหั น ไปจากการติ ด
เลื่ องลือไปทั่ ว
ตามเรา ตัวเจาเองหรือลูกหลาน
(2 พศด 8:1-18)
ของเจาก็ดี และมิได รักษาบัญ- 10 อยู มาเมื่ อสิ้ นยี่ สิ บป ซึ่ งซาญั ติ ข องเราและกฎเกณฑ ข อง โลมอนได ทรงสร างอาคารสอง
เรา ซึ่ งเราได ตั้ งไว ต อหน าเจ า หลั ง คื อพระนิ เวศของพระเยแต ไปปรนนิ บั ติ พระอื่ นและ โฮวาห
และพระราชวั งของ
นมัสการพระนั้ น
กษัตริย
7 แล วเราจะตั ด อิ ส ราเอลออก 11 (ฮี รามกษั ตริ ย เมื องไทระได
เสี ยจากแผ นดิ นซึ่ งเราได ให แก สงไมสนสีดาร ไมสนสามใบและ
เขาทั้ งหลาย และพระนิเวศนี้ ซึ่ ง ทองคํ า ให แ ก ซ าโลมอนตามที่
เราได ก ระทํา ให เป นสถานบริ - พระองค มี พ ระประสงค แ ล ว )
สุ ทธิ์ เพื่ อนามของเรา เราจะ กษั ต ริ ย ซ าโลมอนจึ ง ทรงประเหวี่ ยงออกเสี ยจากสายตาของ ทานหั วเมืองในแผนดินกาลิ ลีให
เรา และอิสราเอลจะเปนคําภา- แกฮีรามยี่ สิบหัวเมือง
ษิ ตและคํ า ครหาท า มกลางชน 12 แต เมื่ อฮี รามเสด็ จจากเมื อง
ชาติทั้ งปวง
ไทระเพื่ อชมหั วเมื องซึ่ ง ซาโล8และพระนิเวศนี้ ซึ่ งจะเห็ นได มอนประทานแก ท าน หั วเมื อง
ทนโท ทุ กคนที่ ผ านไปจะฉงน เหล านั้ นไม เ ป น ที่ พอพระทั ย
สนเทห และเขาจะเยยหยันและ ทาน
กลาวว า `เหตุไฉนพระเยโฮวาห 13 เพราะฉะนั้ นทานจึงวา "พระ
จึ ง ได ก ระทํ า ดั่ งนี้ แก แผ นดิ น อนุชาเอย เมืองซึ่ งทานประทาน
นี้ และแกพระนิเวศนี้ '
แก ข า พเจ า นั้ นเป น เมื อ งอะไร
9แล วเขาจะตอบว า `เพราะว า อย างนี้ " เขาจึ งเรี ยกเมื องเหล า
เขาทั้ งหลายได ทอดทิ้ งพระเย- นั้ นวาแผนดินคาบูลจนทุกวันนี้
โฮวาหพระเจาของเขา ผู ได ทรง 14 ฮี ร ามได ส งทองคํา หนึ่ ง ร อย
นํ า บรรพบุ รุ ษของเขาออกจาก ยี่ สิบตะลันตใหแกกษัตริย
แผ นดิ นอี ยิ ปต และได ยึ ดถื อ 15 นี่ เปนเรื่ องแรงงานเกณฑ ซึ่ ง
พระอื่ น และนมัสการและปรน- กษั ตริ ย ซาโลมอนได เกณฑ เพื่ อ
นิ บัติ พระนั้ น เพราะฉะนั้ นพระ สร างพระนิเวศของพระเยโฮวาห
(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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และพระราชวั งของพระองคและ เอลไม ส ามารถจะทํา ลายให สิ้ น
ปอมมิลโล และกําแพงกรุงเยรู- ได บุคคลเหล านี้ ซาโลมอนทรง
ซาเล็ม และฮาโซร และเมกิดโด เกณฑใหเปนทาสอยู จนทุกวันนี้
และเกเซอร
22 แต ประชาชนอิ ส ราเอลนั้ น
16 ฟาโรห กษั ตริ ย อี ยิ ปต ไ ด ยก ซาโลมอนหาได ท รงกระทํ า ให
ทั พขึ้ นมายึ ด เมื อ งเกเซอร และ เป นทาสไม เขาทั้ งหลายเป น
เอาไฟเผาเสีย และไดฆาคนคา- ทหาร เปนขาราชการ เปนผู บัง
นาอันซึ่ งอยู ในเมืองนั้ น และได คับบัญชาของพระองค เปนนาย
ยกเมื อ งนั้ นให แก ธิ ดาของท าน ทหารของพระองค เปนผู บังคับ
เปนสินสมรสคื อ มเหสีของซา- การรถรบของพระองค และเป น
โลมอน
พลมาของพระองค
17 ซาโลมอนจึงสร างเกเซอร ขึ้ น 23 เหล า นี้ เป น เจ าหน า ที่ ชั้ นผู
ใหม และสร างเมื องเบธโฮโรน ใหญ เ หนื อ พระราชกิ จของซาลาง
โลมอนจํานวนห าร อยห าสิ บคน
18 ทั้ งเมื องบาอาลั ท และเมื อ ง เปนผู ดูแลประชาชนที่ ทํางาน
ทั ดโมร ในถิ่ นทุ รกั นดาร ใน 24 แต ธิ ดาของฟาโรห ได ขึ้ น ไป
แผนดิน
จากนครดาวิ ด ถึ งพระตําหนั ก
19 ทั้ งบรรดาหั วเมื องคลั งหลวง ของพระนางเองซึ่ งซาโลมอนได
ที่ ซาโลมอนมี อยู และหั วเมื อง สร างให พระนาง แล วพระองค
สําหรั บรถรบของพระองค และ จึงสรางปอมมิลโล
หั วเมื อ งสํา หรั บพลม าของพระ 25 ป ละสามครั้ ง ซาโลมอนได
องค และสิ่ งใดๆซึ่ งซาโลมอนมี ทรงถวายเครื่ องเผาบู ชา และ
พระประสงค จะสร างในกรุ งเย- เครื่ องสั นติ บู ช าบนแท น บู ชา
รู ซาเล็ ม ในเลบานอน และทั่ ว ซึ่ งพระองค ทรงสร างถวายพระ
แผ นดิ นซึ่ งอยู ในอาณาจั กรของ เยโฮวาห ทรงเผาเครื่ องหอมบน
พระองค
แท นบู ชาต อพระพั กตร พระเย20 ประชาชนทั้ งปวงซึ่ งเหลื ออยู โฮวาห ดั งนั้ นพระองค จึ งสร าง
จากคนอาโมไรต คนฮิตไทต คน พระนิเวศจนสําเร็จ
เปริสซี คนฮีไวต และคนเยบุส 26 กษั ต ริ ย ซาโลมอนทรงสร า ง
ผู ซึ่ งไมใชคนอิสราเอล
กองเรื อกําป นที่ เอซี โอนเกเบอร
21 ลู กหลานของเขาที่ เหลื ออยู ซึ่ งอยู ใกล เอโลท บนฝ งทะเล
ในแผนดิน ซึ่ งประชาชนอิสรา- แดงในแผนดินเอโดม
(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 และฮี ร ามได ส ง ข า ราชการ พระองคทรงสราง
และพลเรื อผู ซึ่ งคุ นเคยกั บทะเล 5ทั้ งอาหารที่ โต ะเสวย
กั บ
ไปกั บกองกํ า ป นพร อ มกั บข า การเขาเฝาของบรรดาขาราชการ
ราชการของซาโลมอน
และการปรนนิ บั ติ รั บใช ของ
28 เขาทั้ งหลายไปถึงเมื องโอฟ ร มหาดเล็ กตลอดทั้ งภู ษาอาภรณ
และนําทองคํามาจากที่ นั่ น จํา- ของเขา และพนั กงานเชิ ญถ วย
นวนสี่ ร อ ยยี่ สิ บตะลั น ต และนํา ของพระองค และการที่ พระองค
มาถวายกษัตริยซาโลมอน
เสด็ จขึ้ นไปในพระนิเวศของพระ
พระราชินีแหงเชบาทรงเขาเฝา เยโฮวาห พระทั ยของพระนางก็
สลดลงทีเดียว
กษัตริยซาโลมอน
6พระนางทู ลกษั ตริ ย ว า "ข าว
(2 พศด 9:1-12)
เมื่ อพระราชิ นี แห งเชบา คราวซึ่ งหม อมฉันไดยินในประทรงได ยิ นกิ ตติ ศั พท เทศของหมอมฉัน ถึงพระราชแห งซาโลมอนเกี่ ยวกั บพระนาม กิ จ และพระสติ ป ญญาของพระ
ของพระเยโฮวาห พระนางก็ องคเปนความจริง
เสด็ จ มาทดลองพระองค ด วย 7แต หม อมฉั นมิ ได เชื่ อถ อ ยคํา
นั้ น จนหมอมฉันมาเฝา และตา
ปญหายุ งยากตางๆ
2 พระนางเสด็ จมายั ง กรุ งเยรู - ของหมอมฉันไดเห็นเอง และดู
ซาเล็ม พรอมดวยขาราชบริพาร เถิด ที่ เขาบอกแกหมอมฉันก็ไม
มากมาย มีฝู งอู ฐบรรทุ กเครื่ อง ถึงครึ่ งหนึ่ ง พระสติ ปญญาและ
เทศและทองคําเปนอันมาก และ ความมั่ งคั่ ง ของพระองค ก็ ม าก
เพชรพลอยตางๆ และเมื่ อพระ ยิ่ งกว าข าวคราวที่ หม อมฉั นได
นางเสด็ จมาถึ ง ซาโลมอนแล ว ยิน
พระนางก็ ทู ลเรื่ องในพระทั ยต อ 8บรรดาคนของพระองค ก็ เป น
สุข บรรดาขาราชการเหลานี้ ของ
พระองคทุกประการ
พระองค
ผู อยู งานประจําต อพระ
3และซาโลมอนตรั สตอบป ญหา
ของพระนางทั้ งสิ้ น ไมมีสิ่ งใดที่ พั กตร พระองค และฟ งพระสติ
ซ อนอยู พ นกษั ตริ ย ซึ่ งพระองค ปญญาของพระองคก็เปนสุข
9สาธุ ก ารแด พระเยโฮวาห พระ
จะทรงอธิบายแกพระนางไมได
4 และเมื่ อพระราชิ นี แห ง เชบา เจ าของพระองค ผู ทรงพอพระ
ทรงเห็ น พระสติ ป ญญาทั้ งสิ้ น ทั ยในพระองค และทรงแตงตั้ ง
ของซาโลมอน และพระราชวังที่ พระองค ไว บนบั ลลั งก แห งอิ ส-

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
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ราเอล เพราะพระเยโฮวาห ทรง ทาน ดังนั้ น พระนางก็เสด็จกลับ
รั ก อิ ส ราเอลเป นนิ ต ย พระองค ไปยังแผ นดินของพระนางพรอม
จึ ง ทรงแต ง ตั้ งให พระองค เ ป น กับขาราชการของพระนาง
กษั ตริ ย เพื่ อว าพระองค จะทรง
ทรัพยสมบัติและ
อํานวยความยุ ติ ธรรมและความ
ความเจริญรุ งเรือง
เที่ ยงธรรม"
ของซาโลมอน
10 แล วพระนางก็ ถ วายทองคํา 14 น้ํ า หนั ก ของทองคํ า ที่ นํ า มา
หนึ่ งร อยยี่ สิบตะลันตแดกษั ตริย ส ง ซาโลมอนในป ห นึ่ งนั้ นเป น
ทั้ งเครื่ องเทศเป น จํ า นวนมาก ทองคําหกรอยหกสิบหกตะลันต
และเพชรพลอยต างๆ ไม มี 15 นอกเหนื อ จากทองคําซึ่ งมา
เครื่ องเทศมามากมายดั งนี้ อี ก จากพ อค า และจากการค าของ
ดั ง ที่ พระราชิ นี แห ง เชบาถวาย พวกพ อค า และจากกษั ตริ ยทั้ ง
แดกษัตริยซาโลมอน
ปวงของประเทศอาระเบี ย และ
11 ยิ่ งกวานั้ นอีก กองกําป นของ จากบรรดาเจาเมืองแหงแผนดิน
ฮี รามซึ่ งได นําทองคํามาจากโอ- 16 กษั ต ริ ย ซาโลมอนทรงสร า ง
ฟ ร ได นําไม จั นทน แดงและ โล ใหญ สองร อยอั นด วยทองคํา
เพชรพลอยต างๆจํ า นวนมาก ทุบ โลอันหนึ่ งใชทองคําหกรอย
หลายมาจากโอฟร
เชเขล
12 และกษั ตริ ยทรงใช ไม จั นทน 17 และพระองค ทรงสร างโล
แดงทํ า เสาพระนิ เ วศแห ง พระ สามร อยอั นด วยทองคําทุ บ โล
เยโฮวาห และสําหรับพระราชวัง อันหนึ่ งใชทองคําสามมาเน และ
ของกษั ตริ ย และทําพิ ณเขาคู กษั ตริ ยทรงเก็ บโล ไวในพระตําและพิณใหญสําหรับนักรอง จน หนักพนาเลบานอน
ทุ กวั นนี้ ก็ ไม เคยมี ไม จั นทน แดง 18 กษั ตริ ย ทรงกระทําพระที่ นั่ ง
มาหรือเห็นอยางนี้ อีก
งาชางขนาดใหญดวย และทรงบุ
13 กษั ต ริ ย ซ าโลมอนทรงพระ ดวยทองคําอยางงามที่ สุด
ราชทานทุ กอย างแก พระราชิ นี 19 พระที่ นั่ ง นั้ นมี บั น ไดหกขั้ น
แห งเชบา ตามที่ พระนางมีพระ พนั กหลั งของพระที่ นั่ งนั้ นกลม
ประสงค นอกจากสิ่ งที่ พระราช ข างบน และสองข างพระที่ นั่ งมี
ทานมาจากความอุ ด มสมบู ร ณ ที่ วางพระหั ตถ มี สิ งโตสองตั ว
ของกษั ต ริ ย แล วสิ่ งใดๆที่ พระ ยืนอยู ขางๆที่ วางพระหัตถ
นางทู ลขอ ซาโลมอนก็ พระราช 20 มี สิงโตอีกสิ บสองตัวยื นอยู ที่
(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 น บนหกขั้ น บั นไดทั้ ง สองข าง และพลมา พระองคทรงมีรถรบ
เขาไม เ คยทํ า ในราชอาณาจั ก ร หนึ่ งพั นสี่ ร อยคั น และพลม า
ใดๆเหมือนอยางนี้
หนึ่ งหมื่ นสองพั นคน ซึ่ งพระ
21 ภาชนะทั้ งสิ้ นสําหรั บเครื่ อง องค ทรงให ประจําอยู ที่ หั วเมื อง
ดื่ มของกษัตริยซาโลมอนทําดวย รถรบ และอยู กับกษัตริยในกรุง
ทองคํา และภาชนะทั้ งสิ้ นของ เยรูซาเล็ม
พระตํ า หนั ก พนาเลบานอนทํา 27 และกษั ต ริ ย ท รงกระทํ า ให
ด วยทองคําบริ สุ ทธิ์ ไม มี ที่ ทํา เงินนั้ นเปนของสามัญในกรุงเยด วยเงิ นเลย เงิ นนั้ นถื อว าเป น รู ซาเล็ มเหมื อนก อนหิ น และ
ของไมมี คาอะไรในสมั ยของซา- ทรงกระทํ า ให มี สนสี ดาร ม าก
โลมอน
มายเหมื อ นไม ม ะเดื่ อแห ง หุ บ
22 เพราะว ากษั ตริยมีกองกําป น เขา
เมืองทารชิช เดินทะเลพรอมกับ 28 ม าอั นเป นสิ นค าเข าของซากองกําป นของฮีราม กองกําป น โลมอนมาจากอียิปต พรอมดวย
เมื องทารชิ ชนําทองคํา เงิ น งา เส นด ายสําหรั บผ าป าน และ
ชาง ลิง และนกยูงมาสามปตอ บรรดาพอคาของกษัตริยรั บเส น
ครั้ ง
ด า ยสํ า หรั บผ า ป า นนั้ นมาตาม
23 ดั งนี้ แหละ กษั ตริ ย ซาโล- ราคา
มอนจึ งได เปรี ยบกว าบรรดา 29 จะนํ า รถรบคั น หนึ่ งเข ามา
กษัตริยอื่ นๆแหงแผนดินโลกใน จากอียิปตไดในราคาหกรอยเชเรื่ องสมบัติและสติปญญา
เขลเงิ น ม าตั วหนึ่ งหนึ่ งร อยห า
24 และทั่ วทั้ งโลกก็แสวงหาที่ จะ สิ บ ดั งนั้ นโดยทางพวกพ อค า
เขาเฝาซาโลมอน เพื่ อจะฟงพระ เขาก็ สงออกไปยั งบรรดากษั ตริย
สติ ป ญ ญาซึ่ งพระเจ า พระราช ทั้ งปวงของคนฮิ ตไทต และ
ทานไวในใจของทาน
บรรดากษัตริยของซีเรีย
25 ทุกคนก็นําเครื่ องบรรณาการ
มเหสีทั้งหลายของซาโลมอน
ของเขามา เป นเครื่ องทําด วย
ไหวรูปเคารพ
เงิ น
เครื่ องทําด วยทองคํา
แต กษั ตริ ย ซาโลมอน
เครื่ องแต งกาย เครื่ องอาวุ ธ
ท รง รั ก ห ญิ งต าง ด าว
เครื่ องเทศ มา และลอ ตามจํา- หลายคน นอกจากธิดาของฟานวนกําหนดทุกๆป
โรห มีหญิงคนโมอับ คนอัมโมน
26 ซาโลมอนทรงสะสมรถรบ คนเอโดม คนไซดอน และคน
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(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
กระทํามาแลวนั้ น
2เปนของประชาชาติ ซึ่ งพระเย- 7แล วซาโลมอนได ทรงสร างปู โฮวาห ต รั ส กั บ คนอิ ส ราเอลว า ชนี ยสถานสู งสําหรั บพระเคโมช
"เจ าทั้ งหลายอย าเข าไปแต งงาน สิ่ งที่ น าสะอิ ดสะเอี ยนของโมอั บ
กับเขาทั้ งหลาย หรืออย าเข ามา ในภู เขาที่ อยู หน ากรุ งเยรู ซาเล็ ม
แตงงานกับเจา เพราะเขาจะหัน และสําหรั บพระโมเลค สิ่ งที่ น า
จิ ตใจของเจาไปตามพระของเขา สะอิดสะเอียนของคนอัมโมน
เป นแน " ซาโลมอนทรงติ ดพั น 8และพระองค จึ งทรงกระทําดั ง
กับคนเหลานี้ ดวยความรัก
นั้ นเพื่ อ มเหสี ต า งด า วของพระ
3พระองค ทรงมี ม เหสี เจ็ ด ร อย องค ทั้ งสิ้ น ผู ที่ ได เผาเครื่ อง
คื อเจ าหญิ ง และนางห ามสาม หอมและถวายเครื่ องสั ตวบู ช า
ร อย และบรรดามเหสี ของพระ แกบรรดาพระของเขา
องค ก็ ท รงหั น พระทั ยของพระ
พระเจาทรงพระพิโรธ
องคไปเสีย
และลงโทษซาโลมอน
4เพราะอยู มาเมื่ อซาโลมอนทรง 9พระเยโฮวาห ท รงกริ้ วต อซาพระชราแลว มเหสีของพระองค โลมอน เพราะพระทั ยของท าน
ได หันพระทั ยของพระองคให ไป ได หั น ไปเสี ยจากพระเยโฮวาห
ตามพระอื่ น และพระทั ยของ พระเจ าแห งอิ สราเอล ผู ไดทรง
พระองค ห าได บริ สุ ท ธิ์ ต อ พระ ปรากฏแกทานสองครั้ งแลว
เยโฮวาห พระเจ า ของพระองค 10 และได ทรงบั ญชาท านเกี่ ยว
ดังพระทัยของดาวิดราชบิดาของ กั บเรื่ องนี้ วา ท านไม ควรไปติ ด
พระองคไม
ตามพระอื่ น แต ท านมิ ได รั กษา
5 เพราะซาโลมอนทรงดํ า เนิ น พระบัญชาของพระเยโฮวาห
ตามพระอั ชโทเรท พระแม เจ า 11 เพราะฉะนั้ นพระเยโฮวาห
ของคนไซดอน และตามพระ ตรัสกับซาโลมอนวา "เนื่ องดวย
มิ ล โคมสิ่ งที่ น า สะอิ ด สะเอี ยน เจาไดกระทําเชนนี้ และเจามิได
ของคนอัมโมน
รั กษาพั นธสั ญญาของเรา และ
6ซาโลมอนจึ งทรงกระทําชั่ วใน กฎเกณฑของเรา ซึ่ งเราไดบัญสายพระเนตรของพระเยโฮวาห ชาเจาไว เราจะฉีกอาณาจักรเสีย
และมิ ได ทรงติ ดตามพระเยโฮ- จากเจ าเป นแน และให แก ข า
วาห อย างเต็ มกําลั ง ดั งดาวิ ด ราชการของเจา
ราชบิ ดาของพระองค ได ทรง 12 กระนั้ นก็ ดีเพราะเห็นแก ดา(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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วิ ดบิ ดาของเจ าเราจะไม ก ระทํา เสบียงอาหาร และประทานที่ ดิน
ในวันเวลาของเจา แตเราจะฉี ก ใหเขาดวย
ออกจากมือบุตรชายของเจา
19 และฮาดั ด เป นที่ โปรดปราน
13 อยางไรก็ดี เราจะไม ฉีกเสี ย ยิ่ งในสายตาของฟาโรห ฟาโรห
หมดอาณาจั กร แต เราจะให จึ ง ประทานน อ งสาวของมเหสี
ตระกู ลหนึ่ งแก บุ ตรชายของเจ า ของทานเอง คือขนิษฐาของพระ
เพื่ อเห็นแกดาวิ ดผู รับใช ของเรา ราชินีทาเปเนสใหเปนภรรยาเขา
และเพื่ อเห็ นแกเยรูซาเล็มซึ่ งเรา 20 และขนิ ษฐาของทาเปเนสก็
ไดเลือกไว"
ประสู ติ เกนู บั ทให ท านเป นบุ ตร
14 พระเยโฮวาห ทรงใหปฏิปกษ ชาย ผู ซึ่ งทาเปเนสใหหยานมใน
เกิดขึ้ นตอสู ซาโลมอน คือฮาดัด วังของฟาโรห และเกนูบัทอยู ใน
คนเอโดม ท านเป นเชื้ อสาย วั ง ของฟาโรห ในหมู ราชโอรส
ราชวงศแหงเอโดม
ของฟาโรห
15 เพราะอยู มาเมื่ อดาวิ ดอยู ใน 21 แต เมื่ อฮาดัดอยู ในอี ยิปต ได
เอโดมและโยอาบผู บั ญชาการ ยิ นว า ดาวิ ดได ล วงลั บไปอยู กั บ
กองทั พได ขึ้ นไปฝ ง ผู ที่ ถู ก ฆ า บรรพบุ รุษของพระองคแลวและ
หลังจากเขาไดฆาผู ชายทุกคนใน โยอาบผู บั ญชาการกองทั พก็ สิ้ น
เอโดมเสีย
ชี วิตแล ว ฮาดั ดจึ งทู ลฟาโรห วา
16 (เพราะโยอาบและคนอิสรา- "ขอข าพระองคทูลลาเพื่ อข าพระ
เอลทั้ งสิ้ นยั งอยู ที่ นั่ นหกเดื อน องค จะกลั บไปยั ง ประเทศของ
จนกว าเขาได ฆ าผู ชายทุ กคนใน ขาพระองคเอง"
เอโดม)
22 แต ฟาโรห ตรั สกั บท านว า
17 ฮาดัดไดหนีไปอียิปต พรอม "ทานอยู กับเราขาดสิ่ งใดหรือ ดู
กั บ คนเอโดมบางคนผู เป น ข า เถิด ทานจึงเสาะหาที่ จะกลับไป
ราชการของบิ ดาของท าน ครั้ ง ยังประเทศของทาน" และทานก็
นั้ นฮาดัดยังเปนเด็กเล็กๆอยู
ทู ลพระองค ว า "ไม ขาดสิ่ งใด
18 เขาทั้ งหลายยกออกจากมี - พระเจาขา แตขอใหขาพระองค
เดี ยนมายั งปาราน และพาคน ไปเถิด"
จากปารานมากั บเขาและมาถึ ง 23 พระเจ า ได ท รงให ปฏิ ป ก ษ
อี ยิ ปต เฝ าฟาโรห กษั ตริ ยแห ง เกิ ดขึ้ นต อสู ท านอี กคนหนึ่ งคื อ
อียิปต ผู ประทานเรือนหลังหนึ่ ง เรโซนบุตรชายของเอลียาดา ผู ที่
แก เขา และกําหนดใหไดรับปน หนี ไปจากฮาดั ดเอเซอร กษั ตริ ย
(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
เยโรโบอั มออกไปจากกรุ งเยรู 24 เมื่ อดาวิ ดเข นฆ าชาวโศบาห ซาเล็ม อาหิ ยาห ผู พยากรณ ชาว
เขาก็ รวบรวมผู คนให อยู กั บเขา ชี โลห ได พบท านที่ กลางทาง
กลายเป นหั วหน าของกองปล น อาหิ ยาห ส วมเสื้ อใหม ตั วหนึ่ ง
และเขาทั้ งหลายก็ ไปยั ง เมื อ ง และคนทั้ งสองก็ อยู ลําพั งในทุ ง
ดามั สกั สอาศั ยอยู ที่ นั่ น และ นา
ครอบครองเมืองดามัสกัส
30 แล วอาหิ ยาห ก็ จั บเสื้ อใหม ที่
25 ท านเป นปฏิ ปกษ ของอิ สรา- สวมอยู ฉีกออกเปนสิบสองชิ้ น
เอลตลอดวั นเวลาของซาโลมอน 31 และทานพู ดกั บเยโรโบอั มว า
นอกจากเหตุ ร ายที่ ฮาดั ดได "ทานจงเอาไปสิบชิ้ น เพราะพระ
กระทํา และท านเกลี ยดชั งอิ ส- เยโฮวาห พระเจ าแห ง อิ ส ราเอล
ราเอล และไดปกครองอยู เหนือ ตรั สดั งนี้ ว า `ดู เถิ ด เราจะฉี ก
ซีเรีย
อาณาจั กรจากมื อของซาโลมอน
การเลื่ อนตําแหนง
และจะใหเจาสิบตระกูล
32 (แต เขาจะมี ตระกู ลหนึ่ งเพื่ อ
ของเยโรโบอัม
26 เยโรโบอัมบุตรชายเนบัท คน เห็ นแก ดาวิ ดผู รับใช ของเราและ
เอฟราอิ ม ชาวเมื องเศเรดาห เพื่ อ เห็ นแก เ ยรู ซาเล็ มเมื อ งซึ่ ง
ขาราชการคนหนึ่ งของซาโลมอน เราเลื อ กจากท า มกลางตระกู ล
มารดาชื่ อเศรุ วาห เป นหญิ งม าย ทั้ งปวงของอิสราเอล)
33 เพราะเขาทั้ งหลายไดทอดทิ้ ง
ไดยกมือขึ้ นตอสู กษัตริยดวย
27 ต อไปนี้ เป นสาเหตุ ที่ ท านยก เรา และไดนมัสการพระอัชโทมื อขึ้ นต อสู กษั ตริ ย คื อซาโล- เรท พระแม เจ าของชาวไซดอน
มอนทรงสร างป อมมิ ลโล และ เคโมชพระของโมอั บ และมิ ลอุ ด ช องกํ า แพงนครของดาวิ ด โคมพระของคนอั มโมน และมิ
ไดดําเนินในทางของเรา เพื่ อจะ
ราชบิดาของพระองค
28 เยโรโบอั มเป นทแกล วทหาร กระทํ า สิ่ งที่ ถู กต องในสายตา
เมื่ อซาโลมอนทรงเห็ น ว า ชาย ของเรา และรักษากฎเกณฑของ
หนุ มคนนั้ นเป นคนขยั น พระ เรา และคําตัดสินของเรา อยาง
องค จึ ง ให ท า นดู แลเหนื อ แรง กั บดาวิ ดบิ ดาของเขาได ก ระทํา
งานเกณฑ ทั้ งสิ้ นของวงศ วาน นั้ น
34 ถึ งกระนั้ นก็ ดี เราจะไม เอา
โยเซฟ
29 และอยู มาในคราวนั้ นเมื่ อ อาณาจั ก รทั้ งหมดออกจากมื อ
(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

11_1kin.pub
page 39

Friday, December 09, 2005 12:22

1 พงศกษัตริย 11, 12
หนา 740
ของเขา แต เราจะกระทําให เขา 39 ด วยเหตุ นี้ เราจะให ความ
เป น ผู ครอบครองอยู ตลอดวั น ทุกขใจแกเชื้ อสายของดาวิด แต
เวลาแหงชีวิตของเขา เพราะเห็น ไมเปนนิตย'"
แก ดาวิ ดผู รั บใช ของเราผู ซึ่ งเรา 40 ฉะนั้ น ซาโลมอนจึ งทรงหา
ได เลื อกไว เพราะเขาได รั กษา ช อ งจะประหารเยโรโบอั ม เสี ย
บั ญญั ติ ของเราและกฎเกณฑ แต เยโรโบอั มได ลุกขึ้ นหนี เข าไป
ของเรา
ในอี ยิ ปต ไปยั งชิ ชั กกษั ตริ ย
35 แต เ ราจะเอาอาณาจั กรออก อี ยิ ปต และอยู ในอี ยิ ปต จนถึ ง
จากมื อบุ ตรชายของเขา และจะ ซาโลมอนสิ้ นพระชนม
มอบใหเจาสิบตระกูล
ซาโลมอนสิ้ นพระชนม
36 เรายั ง จะให ตระกู ล หนึ่ งแก 41 ส วนพระราชกิ จนอกนั้ นของ
บุตรชายของเขา เพื่ อดาวิดผู รับ ซาโลมอน และบรรดาสิ่ งซึ่ ง
ใช ของเราจะมี ประที ปดวงหนึ่ ง พระองค ทรงกระทํา และพระ
ต อหน าเราในกรุ งเยรู ซาเล็ ม สติปญญาของพระองค มิได บันเสมอ
เปนเมืองซึ่ งเราได ทึ กไว ในหนั งสื อพระราชกิ จของ
เลื อ กเพื่ อประดิ ษฐานนามของ ซาโลมอนหรือ
เราไวที่ นั่ น
42 และเวลาที่ ซาโลมอนทรง
37 เราจะเอาตั วเจ า และเจ าจะ ครอบครองในเยรู ซาเล็ มเหนื อ
ปกครองให กว างขวางตามชอบ อิสราเอลทั้ งสิ้ นนั้ น เปนสี่ สิบป
ใจของเจ าและเจ าจะเปนกษัตริ ย 43 และซาโลมอนก็ ล วงหลั บไป
เหนืออิสราเอล
อยู กั บบรรพบุ รุ ษของพระองค
38 และจะเป นดั งนี้ วาถาเจ าเชื่ อ และเขาฝงพระศพพระองค ไว ใน
ฟงทุกสิ่ งที่ เราบัญชาแกเจา และ นครของดาวิ ดราชบิ ดาของพระ
จะดําเนิ นในทางทั้ งหลายของเรา องค และเรโหโบอั มราชโอรส
และกระทํา สิ่ งที่ ถู ก ต อ งในสาย ของพระองคก็ขึ้นครองแทน
ตาของเรา โดยรั กษากฎเกณฑ
ความโงเขลาของ
ของเรา และบั ญญั ติ ของเราดั ง
เรโหโบอัมคนหนุ ม
ดาวิ ดผู รั บใช ของเราได ก ระทํา
เรโห โบอั มไ ด ไ ปยั ง
เราจะอยู กับเจา และจะสรางเจา
เมืองเชเคม เพราะอิสให เป นราชวงศ ที่ มั่ นคง ดั งที่ ราเอลทั้ งปวงไดมายั งเชเคมเพื่ อ
เราได สร า งเพื่ อดาวิ ด มาแล ว จะตั้ งทานใหเปนกษัตริย
และเราจะใหอิสราเอลแกเจา
2และอยู มาเมื่ อเยโรโบอั มบุ ตร

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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ชายเนบั ทไดยินเรื่ องนั้ น เพราะ พวกเขา และตรั สตอบคําดี แก
ท านยั งอยู ในอี ยิปต (ที่ ซึ่ งท าน พวกเขา เขาทั้ งหลายก็ จะเป น
หนี ไ ปจากพระพั ก ตร ก ษั ต ริ ย ผู รับใชของพระองคเปนนิตย"
ซาโลมอน เยโรโบอั มอาศั ยอยู 8 แต พระองค ทรงทอดทิ้ งคํา
ในอียิปต)
ปรึ ก ษาซึ่ งผู เฒ า ถวายนั้ นเสี ย
3 เขาทั้ งหลายก็ ใ ช ค นไปเรี ยก และไปปรึ ก ษากั บคนหนุ มซึ่ ง
ท าน เยโรโบอั มกั บชุ มนุ มชน เติ บโตขึ้ นมาพร อมกั บพระองค
อิสราเอลทั้ งหมดไดมาทูลเรโห- และอยู งานประจําพระองค
โบอัมวา
9 และพระองค ต รั ส กั บเขาทั้ ง
4"พระราชบิ ดาของพระองค ได หลายว า "ท านจะแนะนําเรา
กระทํ า ให แอกของข า พระองค อย างไร เพื่ อพวกเราจะตอบ
หนั กนั ก เพราะฉะนั้ นบั ดนี้ ขอ ประชาชนนี้ ผู ที่ ทู ลเราว า `ขอ
ทรงผ อนการปรนนิ บั ติ อย าง ทรงผ อ นแอกซึ่ งพระราชบิ ด า
ทุ กข หนั กของพระราชบิ ดาของ ของพระองค วางอยู เหนื อข า
พระองค และแอกอั นหนั กของ พระองคทั้ งหลายใหเบาลง'"
พระองค เ หนื อ ข า พระองค ทั้ ง 10 และคนหนุ มเหล า นั้ นผู ได
หลายให เบาลงเสี ย และข าพระ เติ บโตมาพร อมกั บพระองค ทู ล
องค ทั้ งหลายจะปรนนิ บั ติ พระ พระองควา "พระองคจงตรัสดัง
องค"
นี้ แก ประชาชนนี้ ผู ทูลพระองค
5พระองค ตรั สกั บเขาว า "จง วา `พระราชบิดาของพระองคได
กลับไปเสียสักสามวัน แลวจึงมา กระทํ า ให แอกของข า พระองค
หาเราอีก" ประชาชนจึงกลับไป
ทั้ งหลายหนั ก แต ขอพระองค
6 แล วกษั ต ริ ย เ รโหโบอั ม ก็ ทรง ทรงผ อ นแก ข า พระองค ใ ห เ บา
ปรึ กษากั บบรรดาผู เฒ า ผู อยู ลง' นั้ น พระองคจงตรัสแกเขา
งานประจํ า ซาโลมอนราชบิ ดา ทั้ งหลายอยางนี้ วา `นิ้ วกอยของ
ของพระองค ขณะเมื่ อพระองค เราก็ ห นากว า เอวแห ง ราชบิ ด า
ยั งทรงพระชนม อยู วา "ท านทั้ ง ของเรา
หลายจะแนะนําเราใหตอบประ- 11 ที่ พระราชบิ ด าของเราวาง
ชาชนนี้ อยางไร"
แอกหนั ก บนท า นทั้ งหลายก็ ดี
7 เขาทั้ งหลายทู ล พระองค ว า แล ว เราจะเพิ่ มให แก แอกของ
"ถ าพระองค จะทรงเป นผู รั บใช ท านทั้ งหลายอี ก พระราชบิ ดา
ประชาชนนี้ ในวั น นี้ และรั บใช ของเราตี สอนท านทั้ งหลายด วย
(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 แตเราจะตีสอนท านทั้ ง ทั้ งหลายไม มี ส วนมรดกในบุ ตร
หลายดวยแสแมลงปอง'"
ชายของเจสซี โอ อิสราเอลเอย
12 เยโรโบอั ม กั บประชาชนทั้ ง กลับไปเต็นทของตนเถิด ขาแต
ปวงจึ ง เข า มาเฝ าเรโหโบอั มใน ดาวิ ด จงดู แลราชวงศ ของพระ
วั นที่ สาม ดั งที่ กษั ตริ ยรั บสั่ งว า องค เองเถิ ด" อิ สราเอลจึ งจาก
"จงมาหาเราอีกในวันที่ สาม"
ไปยังเต็นทของเขาทั้ งหลาย
13 และกษั ต ริ ย ตรั สตอบประ- 17 แต เ รโหโบอั ม ทรงปกครอง
ชาชนอยางดุดัน ทรงทอดทิ้ งคํา เหนือประชาชนอิสราเอล ผู อาปรึกษาซึ่ งผู เฒาไดถวายนั้ นเสีย
ศัยอยู ในหัวเมืองของยูดาห
14 และตรั สกั บเขาทั้ งหลายตาม 18 แล วกษั ต ริ ย เ รโหโบอั ม ทรง
คํ า ปรึ ก ษาของพวกคนหนุ มว า ใช อ าโดรั มนายงานเหนื อแรง
"พระราชบิดาของเราทําแอกของ งานเกณฑ ไป และอิ สราเอลทั้ ง
ท านทั้ งหลายให หนั ก แต เราจะ ปวงก็ เ อาหิ น ขว า งท า นถึ ง ตาย
เพิ่ มให แกแอกของทานทั้ งหลาย แล วกษั ตริ ย เรโหโบอั มก็ ทรงรี บ
อี ก พระราชบิ ดาของเราตี สอน ขึ้ นรถรบของพระองค ทรงหนี
ท านทั้ งหลายด วยไม เรี ยว แต ไปยังกรุงเยรูซาเล็ม
เราจะตี สอนท านทั้ งหลายด วย 19 อิ สราเอลกบฏต อราชวงศ
แสแมลงปอง"
ของดาวิดจนทุกวันนี้
15 กษัตริ ยจึ งมิ ไดฟงเสี ยงประ- 20 และอยู ม าเมื่ อ อิ สราเอลทั้ ง
ชาชนเพราะเหตุ ก ารณ นั้ นเป น ปวงได ยิ นว าเยโรโบอั ม ได กลั บ
มาแต พระเยโฮวาห เพื่ อพระ มาแล ว เขาก็ ใช ให ไปเชิ ญท าน
องค จะทรงกระทําให พระวจนะ มายังที่ ประชุม แลวก็ตั้ งทานให
ของพระองค ได สําเร็ จ ซึ่ งพระ เป น กษั ต ริ ย เหนื อ อิ สราเอลทั้ ง
เยโฮวาห ต รั ส โดยอาหิ ยาห ช าว ปวง ไม มี ผู ใดติ ดตามราชวงศ
ชี โลห แก เยโรโบอั มบุ ตรชายเน- ของดาวิ ด เวนแต ตระกู ลยู ดาห
บัท
เทานั้ น
อาณาจักรอิสราเอลไดแยกกัน 21 เมื่ อเรโหโบอั มมายั งกรุ งเย16 และเมื่ ออิ สราเอลทั้ งปวง รู ซาเล็ มแล ว พระองค ได เรี ยก
เห็ นว า กษั ตริ ยมิ ได ทรงฟ งเขา ประชุ ม วงศ วานยู ด าห ทั้ งหมด
ทั้ งหลาย ประชาชนก็ทูลตอบ และตระกู ลเบนยามิ น เป นนั ก
กษัตริยวา "ขาพระองคทั้ งหลาย รบที่ คั ดเลือกแล วหนึ่ งแสนแปด
มีสวนอะไรในดาวิด ขาพระองค หมื่ นคน เพื่ อจะสู รบกับวงศวาน
(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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อิ สราเอล เพื่ อจะเอาราชอาณา แล วจิ ตใจของชนชาติ เหล านี้ จะ
จักรคืนมาใหแก เรโหโบอัมโอรส หั นกลั บไปยั งเจ านายของเขาทั้ ง
ของซาโลมอน
หลาย คื อหั นไปยั งเรโหโบอั ม
22 แต พระวจนะของพระเจ ามา กษั ตริ ย แห งยู ดาห และเขาทั้ ง
ยังเชไมอาหคนของพระเจาวา
หลายจะฆ าเราเสี ย และกลั บไป
23 "จงไปทู ลเรโหโบอั มโอรส ยังเรโหโบอัมกษัตริยแหงยูดาห"
ของซาโลมอนกษัตริยแหงยูดาห 28 ดั งนั้ นกษั ตริ ยจึ งทรงปรึ กษา
และบอกแก วงศ วานทั้ ง สิ้ น ของ และได ท รงสร า งลู ก วั วสองตั ว
ยูดาห และของเบนยามิน และ ด วยทองคํา และพระองค ตรั ส
แกประชาชนที่ เหลืออยู วา
แกประชาชนวา "ที่ ทานทั้ งหลาย
24 `พระเยโฮวาห ต รั ส ดั ง นี้ ว า ขึ้ นไปยั งกรุ งเยรู ซาเล็ ม นานพอ
เจ าอย าขึ้ นไปสู รบกั บประชาชน อยู แลว โอ อิสราเอลเอย จงดู
อิ สราเอลญาติ พี่ น องของเจ าเลย พระของทาน ดูเถิด พระองคผู
จงกลั บไปยั งบ านของตนทุ กคน ทรงนํ า ท า นทั้ งหลายออกจาก
เถิด เพราะสิ่ งนี้ เปนมาจากเรา'" ประเทศอียิปต"
เหตุ ฉะนี้ เขาจึ งเชื่ อฟ งพระวจนะ 29 และพระองคก็ ประดิ ษฐานไว
ของพระเยโฮวาห และกลั บไป ที่ เบธเอลรู ปหนึ่ ง และอี กรู ป
บ านเสี ยตามพระวจนะของพระ หนึ่ งทรงประดิ ษฐานไว ในเมื อง
เยโฮวาห
ดาน
เยโรโบอัมนําคนอิสราเอล
30 และสิ่ งนี้ กลายเปนความบาป
เพราะว า ประชาชนได ไ ปนมั สใหไหวรูปเคารพ
25 แล วเยโรโบอั มก็ ส ร างเมื อ ง การรูปหนึ่ ง คือที่ เมืองดาน
เชเคมในถิ่ นเทื อกเขาเอฟราอิ ม 31 แล วพระองค ได ทรงสร างนิ ทรง
และอาศัยอยู ที่ นั่ น และพระองค เวศที่ ปู ชนี ยสถานสู ง
ก็ออกไปจากที่ นั่ น ไปสรางเมือง กําหนดตั้ งปุโรหิ ตจากหมู ประชา
ชนทั้ งปวง ผู มิไดเปนคนเลวี
เปนูเอล
26 และเยโรโบอั มรําพึ งในใจว า 32 และเยโรโบอั ม ทรงกํ า หนด
"คราวนี้ ราชอาณาจั กรจะหั น เทศกาลเลี้ ยงในวั นที่ สิ บห าของ
เดื อนที่ แปดเหมือนกับการเลี้ ยง
กลับไปยังราชวงศของดาวิด
27 ถ าชนชาติ เหล านี้ ขึ้ นไปถวาย ที่ อยู ในยูดาห และพระองคทรง
เครื่ องสั ตวบู ชาในพระนิ เวศของ ถวายเครื่ องสั ตวบู ช าบนแท น
พระเยโฮวาห ที่ กรุ ง เยรู ซ าเล็ ม บู ชา พระองค ทรงกระทําใน
(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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เบธเอลดั งนี้ แหละ คื อถวาย 3 และท า นก็ ใ ห ห มายสํ า คั ญใน
เครื่ องสั ตวบู ช าแก รู ป ลู ก วั ว ที่ วันเดียวกันนั้ น กลาววา "นี่ เปน
พระองคไดทรงสรางไวนั้ น และ หมายสํา คั ญที่ พระเยโฮวาห ได
พระองค ทรงสถาปนาปุ โรหิ ตใน ตรั สว า `ดู เถิ ด เขาจะพั งแท น
เบธเอลประจําที่ ปู ชนี ยสถานสู ง บู ชาลงมา และมู ลเถ าซึ่ งอยู
ซึ่ งพระองคทรงสรางไว
บนนั้ นจะถูกเทออก'"
33 พระองค ท รงขึ้ นไปยั ง แท น
พระเจาทรงทําใหพระหัตถ
บู ช าซึ่ งพระองค ท รงสร า งไว ที่ กษัตริยเยโรโบอัมเหี่ ยวแหงไป
เบธเอลในวั น ที่ สิ บห า เดื อ นที่ 4และอยู มาเมื่ อกษัตริยเยโรโบแปด ในเดื อนซึ่ งพระองค ทรง อั มทรงสดั บคํากล าวของคนของ
ดําริ เอง และพระองค ทรงกํา- พระเจ า ซึ่ งร องกล าวโทษแท น
หนดเทศกาลเลี้ ยงสํ า หรั บคน นั้ นที่ เบธเอล พระองคก็เหยียด
อิ สราเอล และทรงถวายเครื่ อง พระหัตถออกจากที่ แท น กล าว
บูชาบนแทนและเผาเครื่ องหอม
วา "จงจับเขาไว" และพระหัตถ
คําพยากรณไดกลาวโทษ
ของพระองค ซึ่ งเหยี ยดออกต อ
แทนบูชาของเยโรโบอัม
เขานั้ นก็ เหี่ ยวแห งไป พระองค
และดู เถิ ด คนของพระ จะชักกลับเขาหาตัวอีกก็ไมได
เจ าคนหนึ่ งได ออกมา 5แทนบูชาก็ พังลงด วย และมู ล
จากยูดาหโดยพระวจนะของพระ เถ าก็ ร วงลงมาจากแท น ตาม
เยโฮวาห ไปยั งที่ เบธเอล เยโร- หมายสํา คั ญซึ่ งคนของพระเจ า
โบอั ม ทรงยื นอยู ที่ แท น เพื่ อจะ ได ให ไ ว โดยพระวจนะของพระ
เผาเครื่ องหอม
เยโฮวาห
2 และชายคนนั้ นได ร อ งกล า ว 6 และกษั ต ริ ย ตรั ส กั บ คนของ
โทษแท น นั้ นโดยพระวจนะของ พระเจ าว า "จงวิ งวอนขอพระ
พระเยโฮวาห วา "โอ แท นบู ชา กรุ ณาแห งพระพั กตร พระเยโฮแทนบูชา พระเยโฮวาหตรัสดังนี้ วาห พระเจ าของท าน ขอจง
ว า `ดู เถิ ด โอรสองค หนึ่ งจะ อธิษฐานเพื่ อขาพเจา ขาพเจาจะ
ประสู ติ มาในราชวงศ ของดาวิ ด ชักมือกลับเขาหาตัวไดอีก" และ
ชื่ อโยสิยาห และบนเจาแทนนี้ จะ คนของพระเจ าก็ วิงวอนต อพระ
ฆ าปุ โรหิ ตแห งปู ชนี ยสถานสู งผู เยโฮวาห และกษั ตริ ยก็ ทรงชั ก
ซึ่ งเผาเครื่ องหอมบนเจ า และ พระหั ตถ กลับเข าหาพระองค ได
เขาจะเผากระดูกคนบนเจา'"
อีกและเปนเหมือนเดิม

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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7 และกษั ต ริ ย ตรั ส กั บ คนของ
ผู พยากรณของพระเจา
พระเจ าว า "เชิ ญมาบ านกั บ
ไมเชื่ อฟงจึงเสียชีวิต
ข าพเจ าเถิ ด และรั บประทาน 13 เขาจึ งพูดกับบุตรชายของเขา
ดวยกัน ขาพเจาจะใหรางวั ลแก วา "จงผูกอานลาใหพอ" เขาทั้ ง
ทาน"
หลายจึ งผู กอานลาให เขา แล ว
8และคนของพระเจ าทู ลกษั ตริ ย เขาก็ขึ้นขี่
ว า "ถ าท านจะให สั กครึ่ งราช 14 เขาได ไปตามคนของพระเจ า
สมบัติของทาน ขาพเจาจะไมไป และได พบท านนั่ งอยู ใต ต นโอ ก
กั บท าน และข าพเจ าจะไม รั บ ต นหนึ่ ง เขาจึ งพู ดกั บท านว า
ประทานขนมป งหรื อดื่ มน้ํา ในที่ "ท านเป นคนของพระเจ าซึ่ ง มา
นี้
จากยู ดาห หรื อ" ท านก็ ตอบว า
9 เพราะว าพระวจนะของพระ "ใชแลว"
เยโฮวาห บั ญชาข าพเจ า ไว อย าง 15 เขาจึ งตอบท านว า "เชิ ญมา
นั้ นว า `เจ าอย ากิ นขนมป งหรื อ บ านกั บข าพเจ าเถิ ด และมารั บ
ดื่ มน้ํา หรื อกลั บไปตามทางที่ ประทานอาหารบาง"
เจามานั้ น'"
16 ท านพู ดว า "ข าพเจาจะกลั บ
10 ดั ง นั้ นท านจึ งไปเสี ยอี กทาง ไปกั บท าน หรื อเข าไปพั กกั บ
หนึ่ ง และไม กลั บไปตามทางที่ ท านไม ได ข าพเจ าจะไม รั บ
ทานมายังเบธเอล
ประทานอาหารหรื อ ดื่ มน้ํ า กั บ
11 มี ผู พยากรณ แก คนหนึ่ งอา- ทานในที่ นี้
ศั ยอยู ในเบธเอล และบุ ตรชาย 17 เพราะพระวจนะของพระเยของเขาก็ ไ ด ม าบอกเขาถึ ง เรื่ อง โฮวาห ตรั สกั บข าพเจ าว า `เจ า
ราวทั้ งสิ้ น ซึ่ งคนของพระเจ าได อย ารั บประทานอาหารหรื อดื่ ม
กระทําในวั นนั้ นที่ เบธเอล ถ อย น้ําที่ นั่ น หรือกลับโดยทางที่ เจา
คํ า ซึ่ งท า นได ก ล า วแก ก ษั ต ริ ย ไดมา'"
เขาทั้ งหลายก็ ได เล าให บิดาของ 18 และเขาจึ งพู ดกั บท านว า
เขาฟงดวย
"ข าพเจ าก็ เป นผู พยากรณ อย าง
12 และบิ ด าของเขาได ถ ามเขา ที่ ทานเป นนั้ นดวย มี ทูตสวรรค
ว า "ท านไปทางไหน" เพราะ องค ห นึ่ งมาบอกข า พเจ าโดย
บุ ตรชายทั้ งหลายของเขาได เห็ น พระวจนะของพระเยโฮวาห ว า
ทางซึ่ งคนของพระเจ าผู มาจาก `จงนําเขากลั บมากั บเจ ายั งเรื อน
ยูดาหไดเดินไปนั้ น
ของเจ า เพื่ อเขาจะได รั บประ(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

11_1kin.pub
page 45

Friday, December 09, 2005 12:22

1 พงศกษัตริย 13
หนา 746
ทานอาหารและดื่ มน้ํา'" แต เขา 25 และดูเถิด มีคนผานไป และ
มุสาตอทาน
ได เห็ นศพทิ้ งอยู ในถนน และ
19 ดังนั้ นทานจึงไปกับเขา และ สิ งโตยื นอยู ขางศพนั้ น เขาก็ มา
ได รั บประทานอาหารในเรื อ น บอกกั นในเมื องที่ ที่ ผู พยากรณ
ของเขา และไดดื่ มน้ํา
แกอยู นั้ น
20 และต อมาขณะที่ พวกเขานั่ ง 26 และเมื่ อผู พยากรณ ผู ที่ นํา
อยู ที่ โตะ พระวจนะของพระเย- ท านกลั บมาจากทางได ยิ นเรื่ อง
โฮวาหมายังผู พยากรณผู ที่ ได นํา นั้ น เขาพูดวา "นั่ นเปนคนของ
ทานกลับ
พระเจ า ผู ไม เ ชื่ อฟ ง พระวจนะ
21 และเขาร อ งต อ คนของพระ ของพระเยโฮวาห เพราะฉะนั้ น
เจ าผู มาจากยู ดาห ว า "พระเย- พระเยโฮวาห ได ทรงมอบท านไว
โฮวาหตรัสดังนี้ วา `เพราะเจาไม กั บสิ งโต ซึ่ งได ฉี กท านและฆ า
เชื่ อฟ งพระโอษฐ ของพระเยโฮ- ทานเสีย ตามคําซึ่ งพระเยโฮวาห
วาห และมิได รักษาพระบัญญัติ ตรัสกับทาน"
ซึ่ งพระเยโฮวาห พระเจ าของเจ า 27 เขาจึ งพูดกับบุตรชายของเขา
บัญชาเจา
ว า "จงผู กอานลาให พอ" แล ว
22 แต เจ าได กลั บมาและรั บ เขาก็ผูกอานลาให
ประทานอาหารและดื่ มน้ํ า ในที่ 28 เขาจึ ง ไปและพบศพนั้ นทิ้ ง
ซึ่ งพระเยโฮวาห ต รั ส กั บเจ าว า อยู ในถนน และลากับสิงโตก็ยืน
"อย ารั บประทานอาหารหรื อดื่ ม อยู ข างๆศพนั้ น สิ งโตมิ ได กิ น
น้ํ า " ศพของเจ าจะมิ ได ไปถึ ง ศพนั้ นหรือฉีกลานั้ น
อุโมงคของบรรพบุรุษของเจา'"
29 และผู พยากรณ ก็ ยกศพคน
23 และอยู มาหลั งจากที่ ท านได ของพระเจาและวางไวบนลา นํา
รั บ ประทานอาหารและดื่ มน้ํ า กลั บมายั งเมื อ งของผู พยากรณ
แล ว เขาก็ ผู กอานลาให ผู พยา- แก เพื่ อไว ทุ กข ให และฝ งท าน
กรณผู ซึ่ งเขาไดพากลับมา
เสีย
24 และเมื่ อทานไป สิงโตก็ออก 30 และเขาวางศพนั้ นในที่ ฝงศพ
มาพบท า นที่ ถนนและฆ า ท า น ของตนเอง และเขาทั้ งหลายก็ไว
เสี ย และศพของทานก็ ถูกทิ้ งไว ทุกขใหกลาววา "อนิจจา พี่ นอง
ในถนน และลาตั วนั้ นก็ ยื นอยู เอย"
ขางๆศพนั้ น สิงโตก็ยืนอยู ขางๆ 31 ตอมา เมื่ อได ฝงทานไวแลว
ศพดวย
เขาจึ งพู ดกั บบุ ตรชายของตนว า
(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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"เมื่ อเราตาย จงฝงเราไวในที่ ฝง มเหสี ของเยโรโบอั ม และจงไป
ศพซึ่ งฝ ง คนของพระเจ า ไว นั้ น ยังชีโลห ดูเถิด อาหิยาหผู พยาจงวางกระดูกของเราไวขางกระ- กรณอยู ที่ นั่ น ผู ได กล าวเรื่ อง
ดูกของทาน
ฉันวาฉั นจะไดเปนกษั ตริ ยเหนือ
32 เพราะว าคํ า พู ด ซึ่ งท า นได ชนชาตินี้
ร องโดยพระวจนะของพระเย- 3เธอจงเอาขนมปงสิบกอน และ
โฮวาห กล าวโทษแท นบู ชาใน ขนมหวานบ างและน้ําผึ้ งไหหนึ่ ง
เบธเอล และต อบรรดานิ เวศ ไปหาท าน ท านจะบอกเธอว า
แห งปู ชนี ยสถานสู งซึ่ งอยู ในหั ว อะไรจะเกิดขึ้ นกับเด็กนั้ น"
เมืองสะมาเรีย จะสําเร็จเปนแน" 4มเหสี ของเยโรโบอั ม ก็ ก ระทํา
เยโรโบอัมไดรับคําตักเตือน
ดังนั้ น พระนางลุกขึ้ น เสด็จไป
แลว แตไมกลับจากความบาป ยังชีโลหเสด็ จมาถึ งบ านของอาหิยาห ฝายอาหิยาหมองไมเห็น
ของตน
33 ภายหลังสิ่ งเหลานี้ เยโรโบ- เพราะว า ตาของท า นแข็ ง ด ว ย
อั มมิ ได หั นกลั บจากทางชั่ วของ อายุของทาน
พระองค แตจากทามกลางประ- 5พระเยโฮวาห ตรั สกั บอาหิ ยาห
ชาชนได สถาปนาบางคนให เป น วา "ดูเถิด มเหสีของเยโรโบอัม
ปุโรหิ ตประจําปู ชนียสถานสู งนั้ น กําลั งมาเพื่ อจะถามเจ าถึ งเรื่ อง
อี ก ผู ใดที่ พอใจเป น พระองค โอรสของเขา เพราะเด็กนั้ นปวย
ก็แต งตั้ งเขาใหเป นปุโรหิตประ- เจ าจงบอกเธออย างนี้ ๆ เพราะ
เมื่ อพระนางเสด็ จเข ามา พระ
จําบรรดาปูชนียสถานสูง
34 และสิ่ งนี้ กลายเปนความบาป นางก็ แสร ง กระทํ า เป น สตรี ค น
แกราชวงศเยโรโบอัม เพื่ อจะตัด อื่ น"
และทํา ลายราชวงศ นั้ นเสี ยจาก 6แต เมื่ อ อาหิ ยาห ได ยิ นเสี ยงฝ
พระบาทของพระนาง เมื่ อพระ
พื้ นแผนดินโลก
นางเสด็
จมาถึงประตู ทานจึงพูด
พระเจาทรงสาปแชง
วา "ขอเชิญพระมเหสีของเยโรราชวงศของเยโรโบอัม
ครั้ งนั้ น อาบี ยาห โอรส โบอั มเสด็ จเข ามาข างใน ไฉน
พระองคจึ งทรงแสรงกระทําเป น
ของเยโรโบอัมประชวร
2และเยโรโบอั มรั บสั่ งกั บมเหสี คนอื่ นเลา เพราะขาพระองคได
ของพระองควา "จงลุกขึ้ นปลอม รั บพระบั ญชาให ทู ลข า วอั น น า
ตั วของเธอ อย าให รู ว าเธอเป น สลดใจแกพระนาง

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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7ขอเสด็ จกลั บไปทู ลเยโรโบอั ม วาจาไว'
ว า `พระเยโฮวาห พระเจ าแห ง 12 เพราะฉะนั้ นขอเชิ ญเสด็ จ
อิสราเอลตรั สดังนี้ วา เพราะเรา กลั บไปยั ง พระตําหนั กของพระ
ได เ ชิ ด ชู เ จ า ขึ้ นจากประชาชน นาง เมื่ อพระบาทของพระองค
และได กระทําให เจ าเป นประมุ ข เข าเมื อง กุ มารนั้ นก็ จะถึ งแก
เหนืออิสราเอลประชาชนของเรา มรณา
8 และได ฉี ก ราชอาณาจั ก รจาก 13 และอิ ส ราเอลทั้ งปวงจะไว
ราชวงศ ของดาวิ ด มาให แก เ จ า ทุกขใหเธอ และจะฝงศพเธอไว
และถึ งกระนั้ น เจ าก็ ไม เป น เพราะเธอผู เดี ยวเท านั้ น ในราช
เหมื อนดาวิ ดผู รั บใช ของเรา ผู วงศ เ ยโรโบอั ม ที่ จะไปถึ ง หลุ ม
ได รั กษาบัญญัติ ทั้ งหลายของเรา ศพ เพราะในตั วเธอนั้ นยั งเห็ น
และติดตามเราด วยสุดจิตใจของ บางสิ่ งที่ พอพระทั ยพระเยโฮเขา กระทําสิ่ งซึ่ งเป นที่ ถู กต อง วาห พระเจ าแห งอิ สราเอล ใน
พอตาของเรา
ราชวงศของเยโรโบอัม
9แต เจ าได กระทํา ชั่ วยิ่ งกว าคน 14 ยิ่ งกว านั้ นอี ก พระเยโฮวาห
ทั้ งปวงที่ อยู ก อนเจ า และได ไป จะทรงตั้ งกษั ต ริ ย อี ก องค ห นึ่ ง
สร างพระอื่ นและรู ปหล อและได เหนื ออิ สราเอลเพื่ อพระองค ผู
กระทําใหเราโกรธ และไดเหวี่ ยง ซึ่ งจะตั ดราชวงศ ของเยโรโบอั ม
เราไวเสียเบื้ องหลังของเจา
เสียในวันนี้ แตนั่ นอะไร ก็เปน
10 เพราะฉะนั้ น ดูเถิด เราจะนํา เวลานี้
เหตุรายมาเหนือราชวงศของเย- 15 เพราะพระเยโฮวาห จะทรงตี
โรโบอัม และจะตัดคนที่ ปสสาวะ อิสราเอล ดุ จไมอ อสั่ นอยู ในน้ํา
รดกําแพงได เสี ยจากเยโรโบอั ม และจะทรงถอนรากอิ สราเอล
ทั้ งคนที่ ยั ง อยู และเหลื ออยู ใน ออกเสี ยจากแผนดินอั นดี นี้ ซึ่ ง
อิ สราเอล และจะผลาญคนที่ พระองคทรงยกใหแกบรรพบุรุษ
เหลื อ ในราชวงศ เ ยโรโบอั มเสี ย ของเขา และกระจายเขาไปฟาก
อย างสิ้ นเชิ ง อย างคนที่ ขนมู ล แม น้ํ า ข างโน น เพราะเขาทั้ ง
สัตวไปทิ้ งจนหมด
หลายได สร างเสารู ปเคารพของ
11 ผู ใดในวงศ เยโรโบอั มที่ ตาย เขา เป นเหตุ ให พระเยโฮวาห
ในเมื องสุ นั ขจะกิ น และผู ใดที่ ทรงพระพิโรธ
ตายในทุ ง นกในอากาศจะกิ น 16 และพระองค จะทรงมอบ
เพราะพระเยโฮวาห ทรงลั่ นพระ อิ สราเอลไว เพราะบาปทั้ งหลาย
(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
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ของเยโรโบอัม ซึ่ งเขาได กระทํา นั้ น มีพระชนมายุสี่ สิบเอ็ดพรรบาปและกระทํา ให อิ สราเอลทํา ษา และทรงครองในเยรู ซาเล็ ม
บาปดวย"
สิ บเจ็ ดป เป นนครซึ่ งพระเย17 แล วมเหสีของเยโรโบอัมทรง โฮวาห ไ ด ทรงเลื อกจากบรรดา
ลุ กขึ้ นเสด็ จออกไป และมาถึ ง ตระกูลอิสราเอล เพื่ อจะสถาปเมื องที รซาห และเมื่ อพระนาง นาพระนามของพระองค ที่ นั่ น
เสด็จถึงธรณีทวาร กุมารก็ถึงแก พระชนนี ของกษั ตริ ยมี พระนาม
มรณา
วานาอามาหคนอัมโมน
18 และอิสราเอลทั้ งปวงก็ฝ งศพ 22 และยู ดาห ไ ด ก ระทํ า ชั่ วใน
เธอและไวทุกขใหเธอ ตามพระ สายพระเนตรของพระเยโฮวาห
วจนะของพระเยโฮวาห ซึ่ งพระ และเขาทั้ งหลายได ยั่ วยุ ให
องค ต รั ส โดยอาหิ ยาห ผู พยา- พระองค ห วงแหนด วยบาปทั้ ง
กรณผู รับใชของพระองค
หลายที่ เขาไดกระทํา ซึ่ งมากกวา
เยโรโบอัมสิ้ นพระชนม
บาปทั้ งสิ้ นที่ บรรพบุ รุ ษของเขา
ไดกระทําเสียอีก
(2 พศด 13:20)
19 ฝ ายราชกิ จนอกนั้ นของเย- 23 เพราะเขาได ส ร างปู ช นี ย โรโบอั มกล าวถึ งว าพระองค ทรง สถานสูงดวย และเสาศักดิ์ สิทธิ์
ทําศึก และทรงครอบครองอยาง และเสารู ปเคารพสําหรั บตั วเขา
ไรนั้ น ดู เถิ ด ก็ บั นทึ กไว ใน ไว บนเนิ นเขาสู งๆทุ กเนิ น และ
หนั งสื อพงศาวดารแห งกษั ตริ ย ใตตนไมเขียวทุกตน
24 และมี ก ะเทยในแผ น ดิ น นั้ น
ประเทศอิสราเอล
20 เวลาที่ เยโรโบอั มครอบครอง ดวย และเขาไดกระทําตามบรรนั้ นเปนยี่ สิบสองป และพระองค ดาสิ่ งที่ น า สะอิ ด สะเอี ยนของ
ก็ ล วงหลั บไปอยู กั บบรรพบุ รุ ษ ประชาชาติทั้ งหลาย ซึ่ งพระเยของพระองค และนาดับราชโอ- โฮวาห ท รงขั บไล ออกไปให พ น
หนาประชาชนอิสราเอล
รสของพระองคก็ขึ้นครองแทน
ชิชักบุกรุกกรุงเยรูซาเล็ม
เรโหโบอัมนําคนยูดาห
(2 พศด 12:2-12)
ใหกระทําบาป
25 ต อมาในป ที่ ห าแห งกษั ตริ ย
(2 พศด 12:1)
21 ฝ ายเรโหโบอั มราชโอรสของ เรโหโบอั ม ชิ ชั กกษั ตริ ย อี ยิปต
ซาโลมอนทรงครอบครองอยู ใน ไดขึ้นมารบกรุงเยรูซาเล็ม
ยู ดาห เมื่ อเรโหโบอั มขึ้ นครอง 26 ท านได เก็ บทรั พย สมบั ติ ใน
(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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พระนิเวศของพระเยโฮวาห และ ขึ้ นครองแทน
ทรั พย สมบั ติ ในพระราชวั งของ
อาบียัมไดขึ้ นครอง
กษั ตริ ย ท านได เก็ บไปเสี ยทุ ก
เหนือประเทศยูดาห
อยาง และทานไดเก็บโลทองคํา
(2 พศด 13:1-2)
ซึ่ งซาโลมอนได สร างนั้ นไปหมด
ในป ที่ สิ บแปดแห งรั ช
ดวย
กาลกษั ต ริ ย เ ยโรโบอั ม
27 และกษั ตริ ย เ รโหโบอั ม ได บุ ตรชายเนบั ท อาบี ยั มได ขึ้ น
กระทํ า โล ท องสั ม ฤทธิ์ แทนไว ครองเหนือประเทศยูดาห
และมอบไว ในมื อของพวกทหาร 2พระองค ทรงครองในเยรู ซ ารั ก ษาพระองค ผู เฝ า ทวารพระ เล็ มสามป พระนามของพระ
ราชวัง
ชนนี คือมาอาคาหธิดาของอาบี28 เมื่ อกษั ต ริ ย เ สด็ จเข า ไปยั ง ชาโลม
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห 3 พระองค ดํ า เนิ น ตามการบาป
ทหารรั กษาพระองคก็ ถือโลออก ทุ กอย างซึ่ งราชบิ ดาของพระ
แล วนํ า กลั บไปเก็ บไว ใ นห อง องค ไดกระทําตอพระพักตร พระ
ทหารรักษาพระองคตามเดิม
องค และพระทัยของพระองคก็
29 ฝ ายพระราชกิ จนอกนั้ นของ ไม บริ สุ ทธิ์ ต อพระเยโฮวาห พระ
เรโหโบอั ม และสรรพสิ่ งที่ ทรง เจาของพระองค ดังพระทัยของ
กระทํา มิไดบันทึกไวในหนังสือ ดาวิดบรรพบุรุษของพระองค
พงศาวดารแห งกษั ตริ ยประเทศ 4 อย า งไรก็ ดี เ พื่ อทรงเห็ น แก
ยูดาหหรือ
ดาวิ ดพระเยโฮวาห พระเจ า ของ
30 มี สงครามระหว างเรโหโบอัม พระองค ทรงประทานประทีปแก
และเยโรโบอัมเสมอไป
พระองค ในเยรู ซาเล็ ม คื อทรง
เรโหโบอัมสิ้ นพระชนม
ตั้ งราชโอรสแทน และเพื่ อทรง
(2 พศด 12:13-16)
สถาปนาเยรูซาเล็ม
31 และเรโหโบอั มก็ ทรงล วง 5เพราะว าดาวิ ดทรงกระทําสิ่ งที่
หลั บไปอยู กั บบรรพบุ รุ ษ ของ ถูกตองในสายพระเนตรของพระ
พระองค และเขาก็ ฝ งไว กั บ เยโฮวาห และมิ ได ทรงหั นไป
บรรพบุ รุ ษของพระองค ในนคร จากสิ่ งใด ซึ่ งพระเยโฮวาห ทรง
ดาวิ ด พระนามของพระชนนี บั ญชาแก พระองค ตลอดพระ
ของพระองค คื อ นาอามาห ค น ชนม ชี พของพระองค นอกจาก
อั มโมน และอาบี ยัมราชโอรสก็ เรื่ องอุรีอาหคนฮิตไทต

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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6มีศึกระหว างเรโหโบอัมกั บเย- บุรุษไดกระทําไวนั้ นเสีย
โรโบอั มตลอดพระชนม ชี พของ 13 และพระองค ทรงถอดมาอาพระองค
คาห พระอั ยกี เ สี ยจากตํา แหน ง
7 ราชกิ จนอกนั้ นของอาบี ยั ม พระราชชนนี เพราะพระนางมี
และสรรพสิ่ งซึ่ งพระองค ท รง รูปเคารพนาเกลียดนาชังสรางไว
กระทํา มิไดบันทึกไวในหนังสือ ในเสารู ปเคารพ และอาสาทรง
พงศาวดารแห งกษั ตริ ยประเทศ ฟ นรู ปเคารพของพระนางลง
ยูดาหหรือ และมีการศึกระหวาง และทรงเผาเสียที่ ลําธารขิดโรน
อาบียัมและเยโรโบอัม
14 แต มิ ได ทรงรื้ อปู ชนี ยสถาน
อาบียัมสิ้ นพระชนม
สูงเหลานั้ น ถึงอยางนั้ นพระทัย
ของอาสาก็บริสุ ทธิ์ ตอพระเยโฮอาสาขึ้ นครอง
วาหตลอดรัชสมัยของพระองค
(2 พศด 14:1)
8 และอาบี ยั มก็ ล วงหลั บไปอยู 15 พระองค ทรงนําเงิน ทองคํา
กั บบรรพบุรุ ษและเขาทั้ งหลายก็ และเครื่ องใช ต างๆ อั นเป น
ฝ ง พระศพพระองค ไว ใ นนคร สั ญญาถวายของราชบิ ดาของ
ดาวิ ด และอาสาราชโอรสของ พระองค และของสั ญญาถวาย
ของพระองค เองมายั งพระนิ เวศ
พระองคก็ขึ้นครองแทน
9ในป ที่ ยี่ สิ บแห ง รั ชกาลเยโร- ของพระเยโฮวาห
การศึกระหวาง
โบอัมกษัตริยของอิสราเอล อาอาสาและบาอาชา
สาได ขึ้ นครองเหนื อประเทศยู (2 พศด 16:1-6)
ดาห
10 และพระองคทรงครองอยู ใน 16 มี ก ารศึ ก ระหว า งอาสาและ
กรุ งเยรู ซาเล็ มสี่ สิ บเอ็ ดป พระ บาอาชากษั ต ริ ย แห ง อิ ส ราเอล
อั ยกี ของพระองค คื อ มาอาคาห ตลอดสมัยของพระองคทั้ งสอง
17 บาอาชากษั ตริ ย แห งอิ ส ราธิดาของอาบีชาโลม
11 และอาสาทรงกระทําสิ่ งที่ ถู ก เอลได ท รงยกไปต อ สู กั บยู ด าห
ต องในสายพระเนตรพระเยโฮ- และได สร างเมื องรามาห เพื่ อ
วาห ดั่ งดาวิ ดบรรพบุ รุ ษของ มิ ให ผู ใดเข า ไปเฝ าหรื อออกมา
จากอาสากษัตริยแหงยูดาห
พระองคไดทรงกระทํานั้ น
12 พระองค ท รงกวาดล า งกะ- 18 แลวอาสาทรงนําเงินและทอง
เทยเสี ยจากแผ นดิ น และรื้ อ คํา ซึ่ งเหลืออยู ในทรัพยสินแหง
ถอนรูปเคารพทั้ งสิ้ น ซึ่ งบรรพ- พระนิเวศของพระเยโฮวาห และ
(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 นั้ นซึ่ งบาอาชาทรงสร างค า งอยู
ในมื อ ของข าราชการของพระ กษั ตริ ย อ าสาก็ ทรงเอามาสร า ง
องค และกษัตริยอาสาทรงใชเขา เมื อ งเกบาแห ง เบนยามิ น และ
ไปเฝ า เบนฮาดั ดโอรสของทั บ- เมืองมิสปาห
ริมโมน ผู เปนโอรสของเฮซีโอน
อาสาสิ้ นพระชนม
กษั ตริ ยแห งซี เรี ย ผู อยู ในเมื อง
เยโฮชาฟทก็ขึ้ นครองแทน
ดามัสกัสวา
23 พระราชกิจนอกนั้ นของอาสา
19 "มี พั น ธมิ ตรระหว า งข าพระ ทั้ งยุ ทธพลั งทั้ งสิ้ นของพระองค
องค และพระองค ระหว างพระ และบรรดาสิ่ งซึ่ งพระองค ท รง
ชนกของข าพระองค และพระ กระทํา และหัวเมืองซึ่ งพระองค
ชนกของพระองค ดู เถิ ด ข า ทรงสราง มิไดบันทึกไวในหนังพระองค ไ ด ส งบรรณาการเป น สื อพงศาวดารของกษั ตริ ยประเงิ น และทองคํ า มายั ง พระองค เทศยูดาหหรือ แตเมื่ อทรงพระ
ขอพระองค เ สด็ จไปเลิ กพั นธ- ชราแล วก็ เกิ ดพระโรคขึ้ นที่ พระ
มิ ตรกั บบาอาชากษั ตริ ย แห ง บาท
อิ สราเอลเสี ย เพื่ อเขาจะได ยก 24 และอาสาก็ ท รงล วงหลั บไป
ทัพกลับไปเสียจากขาพระองค"
อยู กั บบรรพบุ รุ ษของพระองค
20 แล วเบนฮาดั ดก็ ทรงฟ ง และเขาฝ งไว กั บบรรพบุ รุ ษของ
กษั ตริ ย อาสาและส งผู บั งคั บ พระองค ที่ ในนครดาวิ ดราชบิ ดา
บั ญชาทหารของพระองค ไปรบ ของพระองค และเยโฮชาฟ ท
หัวเมืองอิสราเอล และไดโจมตี ราชโอรสของพระองค ก็ขึ้นครอง
เมืองอิโยน ดาน อาเบลเบธมา- แทน
อาคาห และหมดทองถิ่ นคินเนนาดับไดครองเหนืออิสราเอล
โรท และหมดดินแดนนัฟทาลี
25 นาดั บราชโอรสของเยโรโบ21 และอยู มาเมื่ อบาอาชาทรง อั มได เริ่ ม ครองเหนื ออิ สราเอล
ได ยิ นแล ว พระองค ก็ ทรงหยุ ด ในป ที่ สองแห งรั ชกาลอาสา
สร างเมืองรามาห และพระองค กษัตริยแหงยูดาห และพระองค
ประทับที่ เมืองทีรซาห
ทรงครองเหนืออิสราเอลสองป
22 แล วกษั ต ริ ย อาสาทรงประ- 26 พระองค ทรงกระทํ า ชั่ วใน
กาศไปทั่ วยู ดาห ไม เว นผู ใดเลย สายพระเนตรของพระเยโฮวาห
เขาทั้ งหลายก็ ม ารื้ อเอาหิ นของ และทรงดํา เนิ นในทางแห ง ราช
เมืองรามาห และตัวไมของเมือง บิดาของพระองค และในบาปซึ่ ง
(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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พระองค ทรงกระทําให อิ สราเอล ทรงกระทํา มิ ได บั นทึ กไว ใน
ทําบาปดวย
หนั งสื อพงศาวดารของกษั ตริ ย
บาอาชากบฏและยึดเอา
แหงอิสราเอลหรือ
การศึกระหวาง
อาณาจักรอิสราเอล
อาสาและบาอาชา
27 บาอาชาบุ ต รชายอาหิ ยาห
วงศวานของอิ สสาคาร คิ ดกบฏ 32 มี ศึ ก ระหว างอาสาและบาต อพระองค และบาอาชาทรง อาชา กษั ตริ ย แห งอิ สราเอล
ประหารพระองคเสียที่ กิ บเบโธน ตลอดสมัยของพระองคทั้ งสอง
ซึ่ งเป นแดนเมื อ งของฟ ลิ สเตี ย 33 ในป ที่ สามแห งรั ชกาลอาสา
เพราะนาดับและคนอิ สราเอลทั้ ง กษัตริยแหงยูดาห บาอาชาบุตร
สิ้ นกําลังลอมเมืองกิบเบโธนอยู
ชายอาหิ ยาห ไ ด ท รงเริ่ มครอบ
28 ดั งนั้ นบาอาชาจึ งสําเร็ จโทษ ครองเหนื อ อิ ส ราเอลทั้ งสิ้ นที่
พระองค เสี ยในป ที่ สามแห งรั ช เมื องที รซาห และได ทรงครอบ
กาลอาสากษั ตริ ยแหงยู ดาห และ ครองอยู ยี่สิบสี่ ป
ขึ้ นครองแทน
34 พระองค ทรงกระทํ า ชั่ วใน
29 ต อมา พอพระองค ทรงเป น สายพระเนตรของพระเยโฮวาห
กษั ต ริ ย ก็ ท รงประหารราชวงศ และดําเนิ น ในมรรคาของเยโรของเยโรโบอั มเสี ยสิ้ น ไม มี ผู โบอั ม และในบาปซึ่ งพระองค
ใดของเยโรโบอั มรอดมาสั ก คน ทรงกระทํา ให อิ สราเอลทํา บาป
เดียวเลย พระองคทําลายเสียสิ้ น ดวย
ตามพระดํารั สแห งพระเยโฮวาห
บาอาชาถูกสาปแชง
ซึ่ งพระองค ต รั ส โดยอาหิ ย าห
แลวจึงสิ้ นพระชนม
ชาวชีโลหผู รับใชของพระองค
พระวจนะของพระเย30 เป นเพราะบาปทั้ งหลายซึ่ ง
โฮวาห ได มาถึ งเยฮู บุ ตร
เยโรโบอัมไดทรงกระทํา และซึ่ ง ชายฮานานีกลาวโทษบาอาชาวา
พระองคได ทรงกระทําใหอิ สรา- 2"ในเมื่ อเราได เชิ ดชู เจ าขึ้ นมา
เอลทําบาปดวย และเพราะพระ จากผงคลี และกระทําใหเจาเปน
องค ทรงกระทําให พระเยโฮวาห ประมุ ขเหนื ออิสราเอลประชาชน
พระเจ า ของอิ ส ราเอลทรงพระ ของเรา และเจ าได ดําเนิ นตาม
พิโรธ
มรรคาของเยโรโบอั ม และได
31 ส วนพระราชกิ จนอกนั้ นของ กระทํ า ให อิ สราเอลประชาชน
นาดับ และบรรดาสิ่ งซึ่ งพระองค ของเราทําบาปด วย กระทําให

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 ของพระองค ในการที่ เหมื อน
หลาย
กั บราชวงศ ของเยโรโบอั ม และ
3ดู เถิ ด เราจะกวาดล างผู อยู เพราะพระองค ได ทรงฆ าเยโรภายหลั ง บาอาชาและผู อยู ภาย โบอัมดวย
หลังราชวงศ ของเขาเสี ยอยางสิ้ น เอลาหขึ้ นครองเหนืออิสราเอล
เชิ ง และกระทําให ราชวงศ ของ 8ในป ที่ ยี่ สิ บหกแห งรั ชกาลอาเจ าเหมื อนกั บราชวงศของเยโร- สากษั ตริ ย ของยู ดาห เอลาห
โบอัมบุตรเนบัท
โอรสบาอาชาทรงเริ่ มขึ้ นครอง
4ผู ใดในราชวงศ บาอาชาที่ ตาย เหนื ออิ สราเอลในเมื องที รซาห
ในเมื องสุ นั ขจะกิ น และผู ใดที่ และทรงครอบครองอยู สองป
ตายในทุ งนา นกในอากาศจะ 9 แต ศิ มรี ข าราชการของพระ
กิน"
องค ผู บัญชาการกองรถรบของ
5 ส วนพระราชกิ จนอกนั้ นของ พระองค ครึ่ งหนึ่ ง ได คิ ดกบฏ
บาอาชา และบรรดาสิ่ งที่ พระ ตอพระองคเมื่ อพระองคประทับ
องคไดกระทํา และยุทธพลังของ ที่ เมืองทีรซาห พระองคทรงดื่ ม
พระองค มิไดบันทึกไวในหนัง- จนเมาในเรื อนของอารซา ผู
สื อพงศาวดารแหงกษั ตริ ยประ- ครอบครองราชสํานักในทีรซาห
เทศอิสราเอลหรือ
10 ศิ ม รี ไ ด เ ข า มาฟ น พระองค
6 และบาอาชาก็ ล วงหลั บไป ลมลง และประหารพระองคเสีย
อยู กั บบรรพบุ รุ ษของพระองค ในป ที่ ยี่ สิ บเจ็ ดแห งรั ชกาลอาสา
และเขาก็ ฝ ง ไว ที่ เมื อ งที ร ซาห กษัตริยของยูดาหแลวก็ขึ้นครอง
และเอลาห ราชโอรสก็ ขึ้ น ครอง แทนพระองค
แทนพระองค
ศิมรีเสด็จประทับเหนือ
7นอกจากนั้ นพระวจนะของพระ
ราชบัลลังกของอิสราเอล
เยโฮวาหไดมาถึ งโดยผู พยากรณ 11 และอยู มาเมื่ อพระองค ทรง
เยฮู บุ ต รชายฮานานี ก ล า วโทษ เริ่ มครองราชย ทั นทีที่ พระองค
บาอาชาและเชื้ อวงศ ข องพระ เสด็ จประทั บบนราชบั ลลั งก
องค ทั้ งเรื่ องความชั่ วทั้ งสิ้ นซึ่ ง พระองค ทรงสั งหารราชวงศ ของ
พระองคกระทําในสายพระเนตร บาอาชาเสี ยสิ้ น พระองค มิ ได
ของพระเยโฮวาห ซึ่ งเป นการ ทรงเหลือไวสักคนหนึ่ งที่ ปสสายั่ วยุ ใ ห พระองค ท รงกริ้ วโกรธ วะรดกําแพงได ไม ว าจะเป น
ด ว ยพระราชกิ จจากพระหั ตถ ญาติหรือมิตรสหายของบาอาชา
(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 ศิ มรี ทรงทําลายราชวงศ ของ ที่ ในคาย
บาอาชาทั้ งหมดดังนี้ แหละ ตาม 17 อมรี จึ งเสด็ จขึ้ นไปจากกิ บพระวจนะของพระเยโฮวาห ซึ่ ง เบโธน และอิ สราเอลทั้ งปวงก็
พระองคตรัสโดยเยฮู ผู พยากรณ ขึ้ นไปด วย เขาทั้ งหลายเขาลอม
กลาวโทษบาอาชา
เมืองทีรซาห
13 เหตุ ด วยบาปทั้ งสิ้ นของบา- 18 และต อมาเมื่ อศิ มรี ทรงเห็ น
อาชา และบาปของเอลาห ราช วาเมืองนั้ นถูกยึ ดแล วก็เสด็จเขา
โอรสของพระองค ซึ่ งพระองค ไปในพระราชวั งแห งราชสํา นั ก
ทั้ งสองได กระทําบาป และซึ่ ง และทรงเผาราชสํ า นั กคลอก
พระองค ทั้ งสองได กระทําให ชน พระองค เองสิ้ นพระชนม เสี ยใน
อิสราเอลทําบาปดวย กระทําให กองไฟนั้ น
พระเยโฮวาหพระเจาแห งอิสรา- 19 เหตุดวยบาปทั้ งหลายซึ่ งพระ
เอลทรงกริ้ วด วยเรื่ องความหยิ่ ง องคทรงกระทําไว คือทรงกระยโสของพระองคทั้ งสองนั้ น
ทํา ชั่ วในสายพระเนตรของพระ
14 ส วนพระราชกิ จนอกนั้ นของ เยโฮวาห ดําเนิ นอยู ในมรรคา
เอลาห และบรรดาสิ่ งซึ่ งพระ ของเยโรโบอั ม และด วยเหตุ
องคทรงกระทํา มิไดบันทึกไวใน บาปซึ่ งพระองคทรงกระทํา คื อ
หนั งสื อพงศาวดารแห งกษั ตริ ย ทรงกระทํา ให อิ สราเอลทํา บาป
ประเทศอิสราเอลหรือ
ดวย
15 ในป ที่ ยี่ สิ บเจ็ ด แห ง รั ช กาล 20 ส วนพระราชกิ จนอกนั้ นของ
อาสา กษั ตริ ย ประเทศยู ดาห ศิ ม รี แ ละการกบฏซึ่ งพระองค
ศิ มรี ทรงครอบครองเจ็ ดวั น ณ ทรงกระทํา มิ ได บั นทึ กไว ใน
เมืองทีรซาห ฝ ายพวกพลไดตั้ ง หนั งสื อพงศาวดารแห งกษั ตริ ย
ค ายรบเมื องกิ บเบโธน ซึ่ งเป น อิสราเอลหรือ
ของคนฟลิสเตีย
ทิบนีกับอมรีตอสู เพื่ อได
16 และพวกพลซึ่ งตั้ งค ายอยู นั้ น
ราชบัลลังก แลวทิบนีสิ้นชีวิต
ได ยิ นเขากล าวกั นว า "ศิ มรี ได 21 แล วชนชาติ อิ สราเอลก็ แบ ง
กบฏและท า นได ปลงพระชนม ออกเปนสองสวน ครึ่ งหนึ่ งของ
กษั ตริ ย เสี ยแล ว" เพราะฉะนั้ น ประชาชนติ ดตามทิ บนี บุตรชาย
อิ สราเอลทั้ งปวงก็ สถาปนาอมรี กี นั ท เชิ ญท านให เป นกษั ตริ ย
ผู บั ญชาการกองทั พให เป น และอีกครึ่ งหนึ่ งติดตามอมรี
กษั ตริ ยเหนืออิสราเอลในวั นนั้ น 22 แต ประชาชนผู ติ ดตามอมรี
(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 ร บชนะประชาชนผู ติ ด ตาม ยุ ทธพลั งซึ่ งพระองค ทรงสําแดง
ทิ บนี บุตรชายกี นั ท ทิ บนี จึ งสิ้ น มิ ไ ด บั นทึ กไว ในหนั ง สื อ พงชีวิตและอมรีก็ขึ้นเปนกษัตริย
ศาวดารแห งกษั ตริ ย ประเทศ
อมรีตั้ งเมืองหลวงไว
อิสราเอลหรือ
อาหับขึ้ นครองแทนอมรี
ที่ สะมาเรีย
23 ในป ที่ สามสิ บเอ็ ดแห งรั ช 28 และอมรี ก็ล วงหลั บไปอยู กั บ
กาลอาสา กษั ตริ ย แห งยู ดาห บรรพบุรุษของพระองค และเขา
อมรี ไ ด เ ริ่ มต น ครอบครองอยู ฝงไวในสะมาเรีย และอาหับราช
เหนื ออิ สราเอล และทรงครอบ โอรสของพระองค ก็ ขึ้ นครอง
ครองอยู สิบสองป พระองคทรง แทนพระองค
ครอบครองในเมืองทีรซาหหกป 29 ในป ที่ สามสิ บแปดแห ง รั ช
24 พระองค ทรงซื้ อภู เขาสะมา- กาลอาสากษัตริยของยูดาห อาเรี ยจากเชเมอร เงิ นสองตะลั นต หั บราชโอรสของอมรี ได เริ่ ม
และพระองค ทรงเสริ มภู เขานั้ น ครอบครองเหนืออิสราเอล และ
ใหเปนปอม และทรงขนานนาม อาหั บราชโอรสของอมรี ไดครอง
เมื องที่ พระองค ทรงสร างนั้ นว า เหนืออิสราเอลในเมืองสะมาเรีย
สะมาเรีย ตามชื่ อของเชเมอรผู ยี่ สิบสองป
30 และอาหั บโอรสของอมรี ไ ด
เปนเจาของภูเขานั้ น
25 อมรี ได ทรงกระทําสิ่ งที่ ชั่ วใน กระทํา ชั่ วในสายพระเนตรของ
สายพระเนตรพระเยโฮวาห และ พระเยโฮวาห มากยิ่ งเสี ยกว า
ทรงกระทําเลวทรามกว าบรรดา บรรดากษั ต ริ ย ที่ อยู ก อ นพระ
องค
กษัตริยที่ อยู มากอนพระองค
อาหับแตงงานกับเยเซเบล
26 เพราะวาพระองคทรงดําเนิน
ตามมรรคาทั้ งสิ้ นของเยโรโบอั ม 31 และอยู มาประหนึ่ งว าการที่
บุตรชายเนบัท และตามบาปซึ่ ง พระองค ดําเนิ นในบาปทั้ งหลาย
พระองค ก ระทํา ให อิ สราเอลทํา ของเยโรโบอัมบุตรชายเนบัทนั้ น
บาปด วย กระทําให พระเยโฮ- เปนสิ่ งเล็กนอย พระองคทรงรับ
วาห พระเจ าแห งอิ สราเอลพิ โรธ เยเซเบลพระราชธิ ดาของเอ็ ทด ว ยความหยิ่ งยโสของเขาทั้ ง บาอั ลกษั ตริ ยของชาวไซดอนมา
หลาย
เปนมเหสี และไปปรนนิบัติพระ
27 ส วนพระราชกิ จนอกนั้ นของ บาอัล และนมัสการพระนั้ น
อมรีซึ่ งพระองคทรงกระทํา และ 32 พระองค ท รงสร า งแท นบู ชา
(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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พระบาอั ลในพระนิ เวศพระบา- ทางตะวันออก และซอนตัวอยู ที่
อั ล ซึ่ งพระองค ได ทรงสร างไว ข างลําธารเครี ท ซึ่ งอยู ฟากแม
ในเมืองสะมาเรีย
น้ําจอรแดนขางนี้
33 และอาหั บทรงสร า งเสารู ป 4เจ าจะดื่ มน้ํา จากลําธาร และ
เคารพ อาหั บทรงกระทําการที่ เราไดบัญชาใหกาเลี้ ยงเจาที่ นั่ น"
กระทําให พระเยโฮวาห พระเจ า 5ท านจึ งไปและกระทําตามพระ
แห งอิ สราเอลทรงพระพิ โรธ วจนะของพระเยโฮวาห ท านไป
มากยิ่ งกว าบรรดากษั ต ริ ย แห ง อาศั ยอยู ที่ ข างลําธารเครี ท ซึ่ ง
อิสราเอลซึ่ งอยู มากอนพระองค
อยู ฟากแมน้ําจอรแดนขางนี้
34 ในรั ชกาลของพระองค ฮี - 6และกาก็ นําขนมป งและเนื้ อมา
เอลชาวเบธเอลได สรางเมื องเย- ให ท านในเวลาเช า และนําขนม
รีโค ทานไดวางรากเมืองนั้ นโดย ป งและเนื้ อมาในเวลาเย็ น และ
ต อ งเสี ยอาบี รั ม บุ ต รหั วป ของ ทานก็ดื่ มน้ําจากลําธาร
ทาน และตั้ งประตูเมืองโดยตอง 7และต อมา ภายหลั งลําธารก็
เสี ยเสกุ บบุ ต รสุ ดท อ งของท าน แหง เพราะไมมีฝนในแผนดิน
ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห
หญิงมายแหงเมืองศาเรฟท
ซึ่ งพระองค ตรั สโดยโยชู วาบุ ตร
เลี้ ยงเอลียาห
ชายนูน
8 และพระวจนะของพระเยโฮเอลียาหพยากรณวาจะมี
วาหมายังทานวา
การขาดแคลนเปนเวลาสามป
9 "ลุ กขึ้ นไปยั ง เมื องศาเรฟ ท
ฝ า ยเอลี ยาห ชาวทิ ชบี ผู เถิด ซึ่ งขึ้ นแกเมืองไซดอน และ
ซึ่ งตั้ งอาศั ยอยู ใ นกิ เ ล- อาศั ยอยู ที่ นั่ น ดู เถิ ด เราได
อาด ไดทูลอาหับวา "พระเยโฮ- บั ญชาหญิ งม ายคนหนึ่ งที่ นั่ นให
วาห พระเจ าแห ง อิ ส ราเอลผู ซึ่ ง เลี้ ยงเจา"
ข าพระองค ปฏิ บัติ ทรงพระชนม 10 ท านจึ งลุ กขึ้ นไปยั งเมื องศาอยู แนฉันใด จะไมมีน้ําคางหรือ เรฟท และเมื่ อมาถึงประตูเมือง
ฝนในปเหลานี้ นอกจากตามคํา ดู เถิ ด หญิ งม ายคนหนึ่ งที่ นั่ น
ของขาพระองค"
กําลั งเก็ บฟ น ท านจึ งเรี ยกนาง
กาเลี้ ยงเอลียาห
วา "ขอน้ําเล็ กนอยใสภาชนะมา
2แล วพระวจนะของพระเยโฮ- ใหฉัน เพื่ อฉันจะไดดื่ มน้ํา"
11 และขณะเมื่ อนางจะไปเอาน้ํา
วาหมายังทานวา
3"จงออกไปจากที่ นี่ และหั นไป มา ท านก็ เรี ยกนางแล วบอกว า

17

(33) 1 พกษ 14:9; 16:29-30; 21:25; 2 พกษ 13:6 (34) ยชว 6:26
(1) พบญ 10:8; วนฉ 12:4; 1 พกษ 18:1, 10; 22:14; 2 พกษ 3:14; 5:20; ลก 4:25
(4) โยบ 38:41 (9) 2 ซมอ 24:6; อบด 20; ลก 4:25-26
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"ขอนําอาหารใส มื อมาให ฉั นสั ก
บุตรชายของหญิงมาย
หนอยหนึ่ ง"
เปนขึ้ นมาจากความตาย
12 และนางตอบวา "พระเยโฮ- 17 และอยู มา ภายหลั งเหตุ วาห พ ระเจ า ของท า นทรงพระ การณเหลานี้ บุตรชายของหญิง
ชนมอยู แนฉันใด ดิฉันไมมีอะ- คนนั้ นผู เป น เจ าของบ า นก็ ล ม
ไรที่ ปงเสร็จ มี แตแปงสักกํามือ ปวย อาการปวยนั้ นก็สาหัส จน
หนึ่ งในหมอ และน้ํามันเล็กนอย ไมมีลมหายใจเหลืออยู แลว
ที่ ในไห ดู เถิ ด ดิ ฉั นกําลั งเก็ บ 18 นางจึ ง กล า วแก เ อลี ยาห ว า
ฟ น สองท อนเพื่ อจะเข า ไปทํา "โอ คนของพระเจา เจาขา ฉันมี
สําหรับตัวดิ ฉันและบุตรชายของ เรื่ องอะไรเกี่ ยวข องกั บท าน
ดิ ฉัน เพื่ อเราจะได กิ นแล วก็ จะ ท านได มาหาฉั นเพื่ อฟ นให ทรง
ตาย"
ระลึ กถึ งความผิ ดของฉั น และ
13 และเอลี ยาห บอกนางว า กระทํ า ให บุ ต รชายของฉั น ตาย
"อยากลัวเลย จงไปทําตามที่ เจา หรือ"
พูด แตจงทําขนมกอนเล็กใหฉัน 19 และทานก็พูดกับนางวา "เอา
กอน แลวเอามาใหฉัน ภายหลัง บุ ต รชายของเจ า มาให ฉั น เถิ ด "
จึ งทําสําหรั บตั วเจ าและบุตรชาย ท า นก็ นํา เขาไปจากอกของนาง
ของเจา
อุ มขึ้ นไปที่ ห อ งชั้ นบนที่ ท า น
14 เพราะพระเยโฮวาห พระเจ า อาศั ยอยู และวางเขาไว บนที่
ของอิสราเอลตรั สดังนี้ วา `แป ง นอนของทานเอง
ในหมอนั้ นจะไมหมดและน้ํามั น 20 และท า นร อ งทู ล พระเยโฮในไหนั้ นจะไมขาด จนกวาจะถึง วาหวา "โอ ขาแตพระเยโฮวาห
วั นที่ พระเยโฮวาห ทรงส งฝนลง พระเจ าของข าพระองค พระ
มายังพื้ นดิน'"
องค ทรงนําเหตุรายมาจนกระทั่ ง
15 นางก็ ไ ปกระทํ า ตามคํ า ของ หญิ งม า ยนี้ ที่ ข าพระองค อาศั ย
เอลียาห แลวนาง ตั วท านและ อยู ด วยที เดี ยวหรื อ โดยที่ ทรง
ครอบครั วของนางก็ รั บประทาน ประหารบุตรชายของนางเสีย"
อยู หลายวัน
21 แล วท า นก็ เ หยี ยดตั วลงทั บ
16 แปงในหมอก็ไมหมด น้ํามัน เด็ กนั้ นสามครั้ ง และร องทู ล
ในไหก็ ไม ขาด ตามพระวจนะ พระเยโฮวาหวา "โอ ขาแตพระ
ของพระเยโฮวาหซึ่ งตรั สทางเอ- เยโฮวาหพระเจาของข าพระองค
ลียาห
ขอชีวิตของเด็กคนนี้ มาเขาในตัว
(12) พบญ 28:23-24
(18) ลก 5:8
(21) 2 พกษ 4:34-35; กจ 20:10
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เขาอีก"
นัก
22 และพระเยโฮวาห ทรงฟ ง 4และเมื่ อเยเซเบลขจั ดผู พยาเสี ยงของเอลี ยาห และชีวิตของ กรณ ของพระเยโฮวาห อ อกไป
เด็ กนั้ นมาเข าในตัวเขาอีก และ โอบาดี ห ไ ด นํา ผู พยากรณ หนึ่ ง
เขาก็ฟนขึ้ น
ร อยคนซ อนไวตามถ้ําแหงละห า
23 และเอลียาหก็อุ มเด็กนั้ น นํา สิ บคน และเลี้ ยงเขาทั้ งหลาย
ลงมาจากห อ งชั้ นบนเข า ไปใน ดวยขนมปงและน้ํา)
เรือน และมอบเขาใหแกมารดา 5 และอาหั บรั บสั่ งโอบาดี ห ว า
ของเด็ก และเอลียาหบอกวา "ดู "จงไปให ทั่ วพื้ นแผ นดิ น ไปหา
ซิ บุตรของเจายังมีชีวิตอยู "
ธารน้ําพุ และไปใหทั่ วทุกลําธาร
24 และหญิ งนั้ นพู ดกั บเอลี ยาห ชะรอยเราจะพบหญ าและรั กษา
ว า "คราวนี้ ดิ ฉันทราบแล วว า ชีวิตมาและลอใหคงอยู ได และ
ท านเป นคนของพระเจ า และ ไมตองสูญเสียสัตวไปหมด"
พระวจนะของพระเยโฮวาห ซึ่ ง 6 ดั งนั้ นพวกเขาก็ แบ งดิ น แดน
อยู ในปากของท านเป นความ กั นเพื่ อจะออกไปค น อาหั บ
จริง"
เสด็ จไปทางหนึ่ ง ฝ ายโอบาดี ห
เอลียาหจะไปเฝา
ไปอีกทางหนึ่ ง
7เมื่ อโอบาดี ห กําลั งไปตามทาง
กษัตริยอาหับ
และอยู ต อ มาหลายวั น ดู เถิ ด เอลี ยาห ได พบเขา และ
พระวจนะของพระเย- โอบาดี ห ก็ จําท านได จึ ง ซบหน า
โฮวาห มาถึ งเอลี ยาห ในป ที่ สาม ลงพูดวา "เอลียาห เจานายของ
ว า "ไปซี และแสดงตั วของเจ า ข าพเจ า เป นตั วท านเองจริ ง
ต ออาหั บ และเราจะส งฝนมา หรือ"
8และท านก็ ตอบเขาว า "ตั วฉั น
เหนือพื้ นดิน"
2เอลียาหก็ไปแสดงตัวตออาหับ เอง จงไปบอกเจ านายของท าน
การกั นดารอาหารนั้ นสาหั สมาก วา `ดูเถิด เอลียาหอยู ที่ นี่ '"
9และเขากล าวว า "ข าพเจ าได
ในสะมาเรีย
กระทําผิดประการใด ทานจึงจะ
โอบาดีห ผู ที่เชื่ อใน
มอบผู รั บใช ของท านไว ในพระ
พระเจา ไดรับใชอาหับ
3และอาหับรั บสั่ งเรี ยกโอบาดี ห หัตถ ของอาหับใหประหารข าพผู เปนอธิบดีกรมวัง (ฝายโอบา- เจาเสีย
ดี หนั้ นเกรงกลั วพระเยโฮวาหยิ่ ง 10 พระเยโฮวาห พระเจ าของ

18

(22) ลก 7:14; ฮบ 11:35 (24) ยน 2:11; 3:2; 16:30
(1) พบญ 28:12; 1 พกษ 17:1; ลก 4:25; ยก 5:17
(7) 2 พกษ 1:6-8
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ท า นทรงพระชนม อ ยู แน ฉั นใด เถิ ด เอลี ยาห อยู ที่ นี่ "' แล ว
ไม มี ประชาชาติ ห รื อ ราชอาณา พระองค จะทรงประหารข าพเจ า
จั กรใด ที่ เจานายของข าพเจ ามิ เสีย"
ได ส งคนไปเสาะหาท าน และ 15 และเอลี ยาห กล าวว า "พระ
เมื่ อเขาทั้ งหลายกราบทูลวา `เขา เยโฮวาห จอมโยธาผู ซึ่ ง ข าพเจ า
ไมอยู ที่ นี่ พระเจาขา' พระองค ปฏิ บั ติ อ ยู ทรงพระชนม อ ยู แน
ก็ ใ ห ประชาชาติ ห รื อ ราชอาณา ฉั นใด ข าพเจ าจะแสดงตั วของ
จั กรปฏิ ญาณว าเขาทั้ งหลายมิ ได ขาพเจาแกอาหับในวันนี้ แน"
พบทาน
16 โอบาดี ห จึ งไปเฝ าอาหั บและ
11 และคราวนี้ ทานกลาววา `จง ทูลพระองค อาหับก็เสด็จไปพบ
ไปบอกเจ านายของท านว า "ดู เอลียาห
เถิด เอลียาหอยู ที่ นี่ "'
เอลียาหเขาเฝา
12 อยู มาพอข าพเจ าไปจากท าน
กษัตริยอาหับ
แล ว พระวิ ญญาณของพระเยแลวทาทายพระองค
โฮวาหจะมาพาทานไป ณ ที่ ใด 17 และอยู มาเมื่ ออาหั บทอด
ข าพเจ าก็ ไม ทราบ ฉะนั้ นเมื่ อ พระเนตรเห็ นเอลี ยาห อาหั บก็
ข าพเจ าไปทู ลอาหั บ และพระ ตรั สกั บท านว า "นี่ ตั วเจ าหรื อ
องคหาทานไมพบ พระองคก็จะ เจ า ผู ทําความลํา บากให อิ สราทรงประหารขาพเจาเสี ย ถึ งแม เอล"
ว าข าพเจ า ผู รั บใช ของท านยํา - 18 และท านจึ งทู ลว า "ข าพระ
เกรงพระเยโฮวาห ตั้ งแต หนุ มๆ องค มิ ได กระทําความลําบากแก
มา
อิสราเอล แตพระองคไดกระทํา
13 ไม มี ผู ใดเรี ยนเจ า นายของ และราชวงศ บิ ด าของพระองค
ข าพเจาดอกหรื อว า ขาพเจ าได เพราะว า พวกพระองค ไ ด ท อด
กระทํา สิ่ งใดเมื่ อเยเซเบลประ- ทิ้ งพระบัญญั ติของพระเยโฮวาห
หารผู พยากรณ ของพระเยโฮวาห และติดตามพระบาอัล
เสีย และขาพเจาไดซอนผู พยา- 19 เพราะฉะนั้ นบั ดนี้ ขอทรงสั่ ง
กรณ หนึ่ งร อยคนของพระเยโฮ- ให บรรดาชนอิ สราเอลมาพบ
วาห ไว ตามถ้ํ า แห งละห าสิ บคน ข าพระองค ที่ ภู เขาคารเมล ทั้ ง
และเลี้ ยงเขาดวยขนมปงและน้ํา
ผู พยากรณ ของพระบาอั ลสี่ ร อย
14 และคราวนี้ ท านบอกว า `จง ห าสิ บคนนั้ น และผู พยากรณ
ไปบอกเจ านายของท านว า "ดู ของเสารูปเคารพสี่ รอยคนนั้ น ผู
(12) 2 พกษ 2:16; อสค 3:12, 14; มธ 4:1; กจ 8:39
(17) 1 พกษ 21:20; ยน 7:25; กจ 16:20
(18) 1 พกษ 16:30-33; 2 พศด 15:2 (19) ยชว 19:26; 1 พกษ 16:33; 2 พกษ 2:25
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ซึ่ งรั บประทานที่ โต ะ เสวยของ ทรงเปนพระเจา" และประชาชน
พระนางเยเซเบล"
ทั้ งปวงก็ตอบวา "อยางที่ พูดก็ดี
20 อาหับจึงทรงส งไปยังคนอิส- แลว"
ราเอลทั้ งปวง และชุ มนุ มผู
การพิสูจนบน
พยากรณที่ ภูเขาคารเมล
ภูเขาคารเมล
21 และเอลี ยาห ก็ เข ามาใกล 25 แล วเอลี ยาห พู ดกั บผู พยาประชาชนทั้ งปวงกลาววา "ท าน กรณของพระบาอัลวา "จงเลือก
ทั้ งหลายจะขยั ก ขย อ นอยู ระ- วั วผู ตั ว หนึ่ งสํ า หรั บท านและ
หว า งสองฝ า ยนี้ นานสั ก เท า ใด ตระเตรียมเสี ยกอน เพราะพวก
ถ าพระเยโฮวาหทรงเป นพระเจ า ทานมากคนดวยกัน จงรองออก
จงติ ดตามพระองค แต ถ าพระ พระนามพระของท าน แต อย า
บาอัลเปน ก็จงตามทานไปเถิด" ใสไฟ"
และประชาชนไมตอบท านสักคํา 26 เขาทั้ งหลายก็ เอาวั วผู ที่ เ ขา
เดียว
นํ า มาให และเขาทั้ งหลายก็ จั ด
22 แล วเอลี ยาห พู ด กั บประชา เตรี ยมและร องออกพระนาม
ชนวา "ตั วข าพเจา คื อข าพเจ า พระบาอั ล ตั้ งแต เวลาเช าจน
แต ผู เดี ยวเป น ผู พยากรณ ของ เที่ ยงกล าวว า "โอ ข าแต พระ
พระเยโฮวาห ที่ เหลื ออยู แต บาอัล ขอสดับพวกขาพเจาเถิด"
ผู พยากรณ พ ระบาอั ล มี สี่ ร อ ย แต ก็ ไมมี เสี ยงและไม มี ใครตอบ
หาสิบคน
และเขาก็โขยกเขยกอยู รอบแท น
23 ขอใหเขามอบวัวผู แก เราสอง ซึ่ งเขาไดสรางขึ้ นนั้ น
ตัว แลวขอใหเขาทั้ งหลายเลือก 27 ครั้ นถึ งเวลาเที่ ยงเอลี ยาห ก็
วั วเป นของเขาตั วหนึ่ งฟ น เป น เยยเขาทั้ งหลายวา "รองใหดังๆ
ทอนๆ วางไวบนกองฟนแตอยา ซี เพราะท านเป นพระองค หนึ่ ง
ใสไฟ และขาพเจาจะเตรียมวัวผู ท านกําลั งสนทนาอยู หรื อท าน
อีกตัวหนึ่ งนั้ นวางไวบนฟน และ กําลั งแอบซ อนตั วอยู หรือท าน
ไมใสไฟ
ไปเที่ ยว หรื อชะรอยท านกําลั ง
24 และทานทั้ งหลายจงร องออก หลับอยู และจะตองปลุก"
พระนามพระของท าน และ 28 เขาทั้ งหลายก็ ร อ งเสี ยงดั ง
ขาพเจาจะรองออกพระนามพระ และเชื อดเฉื อนตั วเองตาม
เยโฮวาห พระเจ าองค ที่ ทรง ธรรมเนี ยมของเขาด วยมี ดและ
ตอบดวยไฟ พระองคนั้ นแหละ หลาว จนโลหิ ตไหลพุ งออกมา
(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
35 และน้ํ า ไหลรอบแท นบู ชา
29 และต อมาเมื่ อผ านเที่ ยงวั น และทานใสน้ําเต็มรอง
ไปแล ว เขาก็ ทํานายจนถึ งเวลา 36 และอยู มาเมื่ อถึ ง เวลาถวาย
ถวายบูชาตอนเย็น แตไมมีเสียง บู ชาตอนเย็ น เอลี ยาห ผู พยาไมมีใครตอบ ไมมีใครฟง
กรณ ก็ เข ามาใกล ทู ลว า "ข าแต
30 แล วเอลี ยาห พู ด กั บประชา พระเยโฮวาห พระเจ าแห งอั บชนทั้ งปวงว า "จงเข ามาใกล ราฮั ม อิสอั คและอิ สราเอล ขอ
ขาพเจา" และประชาชนทั้ งปวงก็ ให ท ราบเสี ย ทั่ วกั น ในวั น นี้ ว า
เข ามาใกล ท าน และท านก็ ซ อม พระองค คื อพระเจ าในอิ สราเอล
แท นบู ชาของพระเยโฮวาห ที่ ถู ก และข าพระองค เป นผู รั บใช ของ
ทําลายลงนั้ น
พระองค และข าพระองค ได
31 เอลี ยาห นําศิ ลาสิ บสองก อน กระทําบรรดาสิ่ งเหลานี้ ตามพระ
มาตามจํา นวนตระกู ลของบุ ต ร ดํารัสของพระองค
ชายของยาโคบ
ผู ซึ่ งพระ 37 ขอทรงฟงขาพระองค โอ ขา
วจนะของพระเยโฮวาห ม าถึ งว า แต พระเยโฮวาห ขอทรงฟ งข า
"อิสราเอลจะเปนชื่ อของเจา"
พระองค เพื่ อชนชาตินี้ จะทราบ
32 และท า นได ส ร า งแท น บู ช า ว า พระองค คื อพระเยโฮวาห
ด วยศิ ลานั้ นในพระนามของพระ พระเจา และพระองคทรงหันจิต
เยโฮวาห และท านได ขุ ดร อง ใจของเขาทั้ งหลายกลับมาอีก"
รอบแท นใหญ พอจุ เ มล็ ดพื ชได 38 แล วไฟของพระเยโฮวาห ก็
สองถัง
ตกลงมาและไหม เครื่ องเผาบู ชา
33 และท านก็ วางฟ นไว เป นระ- และฟ นและหิ น และผงคลี และ
เบี ยบ
และฟ นวั วผู นั้ นเป น เลียน้ําซึ่ งอยู ในรอง
ท อนๆ และวางไว บนกองฟ น 39 และเมื่ อประชาชนทั้ งปวงได
และท านกลาวว า "จงเติ มน้ําให เห็น เขาก็ซบหนาลงและรองวา
เต็มสี่ ไห และเทลงบนเครื่ องเผา "พระเยโฮวาห พระองค ทรงเป น
บูชา และบนกองฟน"
พระเจ า พระเยโฮวาห พระองค
34 และทานกลาววา "จงกระทํา ทรงเปนพระเจา"
ครั้ งที่ สอง" และเขาก็กระทําครั้ ง 40 และเอลี ยาหบอกเขาวา "จง
ที่ สอง และท านกล าวว า "จง จั บผู พยากรณ ข องพระบาอั ล
กระทําครั้ งที่ สาม" และเขาก็ อย า ให ห นี ไ ปได สั ก คนเดี ยว"
กระทําครั้ งที่ สาม
และเขาทั้ งหลายก็ ไ ปจั บเขามา
(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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และเอลี ยาห ก็ นําเขาลงไปที่ ลําเมื่ อเอลียาหหมดกําลัง
ธารคีโชนและฆาเขาเสียที่ นั่ น
ทูตสวรรค
41 เอลี ยาห ทู ลอาหั บว า "ขอ
มารับใชทาน
เชิญเสด็จขึ้ นไปเสวยและดื่ มเถิด
อาหั บ จึ ง บอกเยเซเบล
เพราะมีเสียงฝนกระหึ่ มมา"
ตามการทั้ ง สิ้ นซึ่ งเอลี เอลียาหอธิษฐาน
ยาห ได กระทํา และเรื่ องที่ ท าน
ขอใหฝนตก
ได ฆ า ผู พยากรณ ทั้ งหมดเสี ย
42 อาหั บก็ เสด็ จขึ้ นไปเสวยและ ดวยดาบ
ดื่ ม และเอลี ยาห ก็ ขึ้ นไปที่ ยอด 2 แล วเยเซเบลก็ รั บสั่ งให ผู สื่ อ
ภู เขาคารเมล ท านก็ โน มตั วลง สารไปหาเอลี ยาห วา "ถาพรุ งนี้
ถึงดิน ซบหนาระหวางเขา
เวลานี้ เรามิ ได กระทําชี วิตของ
43 และท านสั่ งคนใชของท านว า เจ าให เหมื อนอย างชี วิ ตของคน
"จงลุ กขึ้ นมองไปทางทะเล" เขา เหลานั้ นแลว ก็ ใหพระทั้ งหลาย
ก็ ลุ กขึ้ นมองและตอบว า "ไม มี ลงโทษเรา และใหหนักยิ่ งกวา"
อะไรเลย" และทานบอกวา "จง 3เมื่ อท านทราบแล วก็ ลุ กขึ้ นหนี
ไปดูอีกเจ็ดครั้ ง"
ไปเอาชี วิ ตรอด และมาถึ งเบ44 และอยู ม าเมื่ อ ถึ งครั้ งที่ เ จ็ ด เออร เชบาเขตประเทศยู ดาห
เขาบอกว า "ดู เถิ ด มี เมฆก อน และละคนใชของทานไวที่ นั่ น
หนึ่ งเล็ กเท าฝ ามื อคนขึ้ นมาจาก 4 แต ตั ว ท า นเองก็ เ ดิ น เข า ถิ่ น
ทะเล" และทานก็บอกวา "จงไป ทุ ร กั น ดารไปเป น ระยะทางวั น
ทู ลอาหั บว า `ขอทรงเตรี ยม หนึ่ งมานั่ งอยู ที่ ใต ต นไม จําพวก
ราชรถและเสด็ จลงไปเพื่ อ พระ สนจู นิ เปอร และท านทู ลขอให
องคจะไมติดฝน'"
ตั วท านตายเสี ยที ว า "พอแล ว
45 และอยู มาอีกครู หนึ่ งท องฟ า พระองค เจ าข า โอ ข าแต พระ
ก็ มื ดไปด วยเมฆและลม และมี เยโฮวาห บัดนี้ ขอเอาชีวิตของขา
ฝนหนัก อาหับก็ทรงรถเสด็จไป พระองค ไปเสี ย เพราะข าพระ
ยังเมืองยิสเรเอล
องคก็ ไม ดีไปกว าบรรพบุ รุษของ
46 และพระหั ตถ ของพระเยโฮ- ขาพระองค"
วาหทรงสถิ ตอยู บนเอลี ยาหและ 5และท า นก็ นอนลงหลั บอยู ใ ต
ท านก็ คาดเอวของท านไว และ ตนไมจําพวกสนจูนิเปอร ดูเถิด
วิ่ งขึ้ นหน า อาหั บไปถึ ง ทางเข า มี ทู ตสวรรค องค หนึ่ งมาถู กต อง
เมืองยิสเรเอล
ทาน และพูดกับทานวา "ลุกขึ้ น

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"
11 และพระองคตรัสวา "จงออก
6และทานก็มองดู ดูเถิด ตรงที่ ไปเถิ ด ไปยื นอยู บนภู เขาต อ
ศี รษะของท านมี ขนมป งที่ ป งบน พระพักตรพระเยโฮวาห" และดู
กอนหินร อนและมีไหน้ําลูกหนึ่ ง เถิ ด พระเยโฮวาห ทรงผ านไป
ท านก็ รั บประทานและดื่ ม และ และลมใหญ อั น แรงกล า ได พั ด
นอนลงอีก
พังภูเขา และทําให หินแตกเปน
7และทู ตสวรรค ของพระเยโฮ- ก อนๆต อพระพั กตร พระเยโฮวาห ก็ มาอี กเป นครั้ งที่ สอง ถู ก วาห แต พระเยโฮวาห มิ ได สถิ ต
ตองทานแลววา "ลุกขึ้ นรับประ- ในลมนั้ น ภายหลังลมก็แผนดิน
ทานซี เพราะวาทางเดินนั้ นเกิน ไหว แต พระเยโฮวาห หาทรง
กําลังของทาน"
สถิตในแผนดินไหวนั้ นไม
เอลียาหไปทํางานใหม
12 ภายหลั ง แผ น ดิ น ไหวก็ เ กิ ด
8 และท า นก็ ลุ ก ขึ้ นรั บประทาน ไฟ แตพระเยโฮวาหหาทรงสถิต
และดื่ ม และเดิ นไปด วยกําลั ง ในไฟนั้ นไม ภายหลั งไฟก็ มี
ของอาหารนั้ นสี่ สิ บวั นสี่ สิ บคื น เสียงเบาๆ
13 และเมื่ อเอลียาหไดยิน ทาน
ถึงโฮเรบภูเขาของพระเจา
9ที่ นั่ นท านมาถึ งถ้ํ า แห งหนึ่ งก็ ก็ เอาผ าคลุ มหน าไว ออกไป
เขาพักอยู และดูเถิด พระวจนะ ยื นอยู ที่ ปากถ้ํา และดู เถิ ด มี
ของพระเยโฮวาหมาถึงทาน และ เสียงมาถึงทานวา "เอลียาหเอย
พระองค ตรั สกั บท านว า "เอลี - เจาทําอะไรอยู ที่ นี่ "
14 ทานทูลวา "ข าพระองครอน
ยาหเอย เจาทําอะไรอยู ที่ นี่ "
10 ทานทูลวา "ข าพระองครอน รนเพื่ อพระเยโฮวาห พระเจ า
รนเพื่ อพระเยโฮวาห พระเจ า จอมโยธายิ่ งนั ก เพราะว าประจอมโยธายิ่ งนัก เพราะประชาชน ชาชนอิ สราเอลไดทอดทิ้ งพันธอิ สราเอลได ทอดทิ้ งพั นธสั ญญา สั ญญาของพระองค พั งแท น
ของพระองค พั งแท นบู ชาของ บู ชาของพระองค ลงเสี ย และ
พระองค ลงเสี ย และประหารผู ประหารผู พยากรณ ของพระองค
พยากรณ ของพระองค เ สี ยด วย เสี ยด วยดาบ และข าพระองค
ดาบ และข าพระองค ข าพระ ข าพระองค แต ผู เดี ยวเหลื อ อยู
องคแตผู เดียวเหลืออยู และเขา และเขาทั้ งหลายแสวงหาชี วิ ต
ทั้ งหลายแสวงหาชีวิตของขาพระ ของข าพระองค เ พื่ อจะเอาไป
เสีย"
องคเพื่ อจะเอาไปเสีย"
(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 เพราะฉันไดทําอะไรแกทาน"
ทานวา "ไปเถอะ จงกลับไปตาม 21 และเอลีชาก็กลับจากติดตาม
ทางของเจาถึงถิ่ นทุ รกั นดารดา- เอลี ยาห จั บวั วคู นั้ นฆ า เสี ยเอา
มั สกั ส และเมื่ อเจ าไปถึ งแล ว เครื่ องแอกต มเนื้ อวั ว และให
เจ า จงเจิ มฮาซาเอลไว ใ ห เ ป น แก ประชาชนและเขาก็ รั บประกษัตริยเหนือประเทศซีเรีย
ทาน แล วเอลี ชาก็ ลุ กขึ้ นตาม
16 และเยฮูบุตรนิ มซีนั้ น เจาจง เอลียาหไปและปรนนิบัติทาน
เจิ มให เป นกษั ตริ ยเหนื ออิ สราครั้ งแรกที่ อาหับสู รบ
เอล และเอลี ชาบุ ตรชาฟ ทชาว
กับประเทศซีเรีย
อาเบลเมโฮลาห เจาจงเจิมตั้ งไว
เบนฮาดัดกษั ตริ ยซี เรี ย
ใหเปนผู พยากรณแทนเจา
ได ประชุ ม กองทั พทั้ ง
17 และต อ มาผู ที่ รอดจากดาบ ปวงของท าน มี กษั ตริ ย สามสิ บ
ของฮาซาเอล เยฮูจะฆาเสีย และ สององค ขึ้ นกั บท าน ทั้ งม าและ
ผู ที่ รอดจากดาบของเยฮู เอลีชา รถรบ และท านก็ ขึ้ นไปล อม
จะฆาเสีย
สะมาเรีย สู รบกับเมืองนั้ น
18 แต เรายั งมี เ หลื อเจ็ ดพั นคน 2และท านได ส งผู สื่ อสารเข าไป
ไวในอิสราเอล คือทุกเขาซึ่ งมิได ในเมื องหาอาหั บกษั ตริ ยอิ สราคุ กลงต อพระบาอั ล และทุ ก เอล กลาวแกพระองควา "เบนปากซึ่ งมิไดจุบรูปนั้ น"
ฮาดัดวาดังนี้ วา
เอลียาหเจิมตั้ งเอลีชา
3`เงิ นและทองคํา ของท า นเป น
19 ท า นก็ อ อกไปจากที่ นั่ นพบ ของเรา บรรดาภรรยาและเด็กๆ
เอลีชาบุตรชายชาฟท ผู กําลังไถ ที่ ดี ที่ สุ ด ของท านก็ เป นของเรา
นาอยู ด วยวั วสิ บสองคู เดิ น อยู ดวย'"
ข างหน า และท านอยู กั บวั วคู 4และกษั ตริ ยแห งอิ สราเอลทรง
ที่ สิ บสอง เอลี ยาห ก็ ผ านไป ตอบไปวา "โอ ขาแตกษัตริย เจา
ทิ้ งเสื้ อคลุมลงบนทาน
นายของขาพเจา ดั งที่ ทานวามา
20 ท า นก็ ละวั วเหล า นั้ นวิ่ งตาม นั่ นแหละ ขาพเจ าเปนของท าน
เอลี ยาห ไปและกล าวว า "ขอให ทั้ งที่ ขาพเจามีอยู นั้ นดวย"
ข าพเจ าไปจุ บลาบิ ดามารดาของ 5บรรดาผู สื่ อสารได กลั บมาอี ก
ขาพเจากอน และขาพเจาจะติด กล าวว า "เบนฮาดั ดกล าวดั งนี้
ตามท านไป" เอลี ยาห จึ งกล าว ว า `ข าพเจ าส งข าวมายั งท านว า
กั บเอลี ชาว า
"กลั บไปเถิ ด "จงส ง เงิ น และทองคํ า ของท า น

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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ภรรยาและเด็ ก ของท า นไปให หนักยิ่ งกวา"
ขาพเจา"
11 และกษั ต ริ ย แ ห ง อิ ส ราเอล
6แตขาพเจาจะสงขาราชการของ ทรงตอบไปว า "ขอทู ลท านว า
ข า พเจ า ไปหาท า นพรุ งนี้ ประ- `ขอทานผู ที่ สวมเกราะ อยาอวด
มาณเวลานี้ เขาทั้ งหลายจะค น อ างอย างผู ที่ ถอดเกราะแล ว
วังของทาน ทั้ งบานเรือนข าราช เลย'"
การของท าน สิ่ งใดที่ เป นที่ ชอบ 12 ต อ มาเมื่ อเบนฮาดั ด ได ยิ น
ตาของทาน เขาจะหยิบเอาไป'"
ข า วนี้ ขณะที่ ดื่ มอยู กั บบรรดา
7 แล วกษั ต ริ ย แห ง อิ ส ราเอลก็ กษั ต ริ ย ทั้ งหลายที่ ใ นทั บอาศั ย
เรี ยกประชุ มพวกผู ใหญ ทั้ งปวง ท านก็ สั่ งข าราชการของท านว า
ของแผ นดินตรัสวา "ขอตรองดู "จงเข าประจําที่ " และเขาทั้ ง
เถิด ดูวาชายผู นี้ หาชองกอความ หลายก็ เข าประจําที่ เพื่ อต อสู กั บ
ลําบาก เพราะเขาให คนมารั บ เมืองนั้ น
เมี ยและลู กของฉั น ทั้ งเงิ นและ
ทรงสัญญาวาอิสราเอลจะชนะ
ทองคําของฉั น และฉั นก็ มิ ได 13 ดู เถิ ด ผู พยากรณ คนหนึ่ ง
ปฏิเสธเขา"
เข า มาใกล อ าหั บ กษั ต ริ ย แห ง
8บรรดาผู ใหญ และประชาชนทั้ ง อิ สราเอลทู ลว า "พระเยโฮวาห
สิ้ นก็ทูลพระองควา "ขออยาทรง ตรั สดั งนี้ ว า เจ าเห็ นกองทั พ
ฟงหรือทรงยินยอมพะยะคะ"
ใหญนี้ หรือ ดูเถิด เราจะมอบไว
9พระองค จึ งรั บสั่ งแก ผู สื่ อสาร ในมือของเจาในวันนี้ เจาจะไดรู
ของเบนฮาดั ดว า "จงไปทู ล วาเราคือพระเยโฮวาห"
กษั ตริ ย เจ านายของข าพเจ าว า 14 และอาหั บตรั สว า "ทรงใช
`บรรดาสิ่ งที่ ท านเอาจากผู รั บใช ใครทํา" เขาทูลวา "พระเยโฮวาห
ของทานในครั้ งแรกนั้ น ขาพเจา ตรั สดั งนี้ ว า ด วยมื อของมหาด
จะกระทําตาม แต สิ่ งนี้ ขาพเจ า เล็ ก ของเจ า นายประจํ า จั ง หวั ด
ปฏิบัติตามไมได'" และผู สื่ อสาร ทั้ งหลาย" แล วพระองค ตรั สว า
ก็จากไปและกลับมารายงาน
"ใครจะเริ่ มรบ" เขาทู ลตอบว า
10 เบนฮาดั ด ส ง ข าวกลั บมาว า "พระองคพะยะคะ"
"ถาผงคลีแหงสะมาเรียจะพอแก
อาหับชนะชาวซีเรีย
คนที่ ติดตามขาพเจามาสักคนละ 15 พระองคจึ งทรงจัดมหาดเล็ก
หยิ บมื อหนึ่ ง
ก็ ขอให พระ ของเจ านายประจําจั งหวั ดเหล า
ทั้ งหลายลงโทษข า พเจ าและให นั้ นซึ่ งมี สองร อยสามสิ บสองคน
(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 มาใกล กษั ตริ ยแห งอิ สราเอลทู ล
ทั้ งหมดคื อ บรรดาคนอิ สราเอล พระองค ว า "มาเถิ ด ขอเสริ ม
รวมพลเจ็ดพันคน
กําลั งของพระองค และตรึ ก16 เขาทั้ งหลายยกออกไปในเว- ตรองดู วาพระองค จะทรงกระทํา
ลาเที่ ยงวัน ฝายเบนฮาดัดกําลัง ประการใด เพราะสิ้ นปนี้ กษัตริย
ดื่ มเมาอยู ในทั บอาศั ย ทั้ งท าน แห งซี เรี ยจะยกกองทั พมาสู กั บ
และกษั ตริ ยอี กสามสิ บสององค พระองคอีก"
ที่ ชวยทาน
ครั้ งที่ สองที่ อาหับ
17 พวกมหาดเล็ ก ของเจ า นาย
สู รบกับประเทศซีเรีย
ประจําจั งหวั ดได ยกออกไปก อน 23 ข า ราชการของกษั ตริ ย แห ง
เบนฮาดั ดก็ ส งออกไป เขาทั้ ง ซี เรี ยทู ลท านว า "พระทั้ งหลาย
หลายรายงานท านว า "มี คนยก ของเขาเป นพระแห งภู เขา เขา
ออกมาจากสะมาเรีย"
ทั้ งหลายจึงแข็งกวาเรา แตขอให
18 ท านจึ งว า "ถ าเขาออกมา เราสู รบกั บเขาในที่ ราบ แล ว
ด วยสั นติ จงจั บเขามาเป นๆ เราจะต องแข็ งกว าเขาแน นอนที
หรื อ ถ าเขาออกมาทํ า ศึ ก จงจั บ เดียว
เขามาเปนๆ"
24 ขอกระทําอย างนี้ ขอปลด
19 คนเหล านี้ จึ งออกไปจาก กษั ตริ ยเสี ยทุ กองค จากตําแหนง
เมื องคื อ พวกมหาดเล็ กของเจ า และตั้ งนายทหารขึ้ นแทน
นายประจําจั งหวั ด และกองทั พ 25 และเกณฑ ก องทั พเข า แทน
ซึ่ งติดตามคนเหลานี้
ส วนที่ ล ม ตายไปในคราวก อ น
20 และตางก็ฆาคู รบของตน คน ม าแทนม า รถรบแทนรถรบ
ซี เรี ยหนี และคนอิ สราเอลไล ติ ด แล วเราทั้ งหลายจะสู รบกั บเขา
ตามเขาไป แตเบนฮาดัดกษัตริย ในที่ ราบ เราจะตองแข็งกวาเขา
แห งซี เรี ยทรงม าหนีไปกั บทหาร แน นอนที เดี ยว" และท านก็ ฟ ง
มา
เสียงของเขาทั้ งหลายและกระทํา
21 กษั ตริ ยแห งอิ สราเอลก็ ออก ตาม
ไปโจมตีมาและรถรบ และประ- 26 และอยู มาพอสิ้ นป แล วเบนหารชนซีเรียเสียอยางใหญโต
ฮาดัดก็เกณฑชนซีเรีย ยกขึ้ นไป
อาหับไดรับคําตักเตือนให
ถึ งเมื องอาเฟกเพื่ อสู รบกั บอิ สเตรียมสําหรับการสู รบอีกครั้ ง ราเอล
22 แล วผู พยากรณ ผู นั้ น ได เข า 27 และประชาชนอิ สราเอลก็ ถู ก
(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 และอยู พร อมกั นหมด เอาเชื อกพั นศี รษะของเรา และ
และยกออกไปตอสู กับเขา ประ- ออกไปหากษั ตริ ยแห งอิ สราเอล
ชาชนอิ สราเอลตั้ งค ายตรงหน า ชะรอยท า นจะไว ชี วิ ตของพระ
เขาเหมื อนอย างแพะสองฝู ง องค"
เล็ กๆ แต คนซี เรี ยเต็ มท องทุ ง 32 เพราะฉะนั้ น เขาจึ งเอาผ า
ไปหมด
กระสอบคาดเอวและเอาเชื อ ก
28 และคนของพระเจ า คนหนึ่ ง พันศีรษะ และเขาไปเฝากษัตริย
ได เ ข าไปใกล และทู ลกษั ตริ ย แหงอิสราเอลทูลวา "เบนฮาดัด
แหงอิ สราเอลว า "พระเยโฮวาห ผู รั บใช ข องพระองค สั่ งมาว า
ตรั สดั งนี้ ว า เพราะคนซี เรี ยได `ไดโปรดเถิด ขอใหขาพเจารอด
กลาววา `พระเยโฮวาหเปนพระ ชี วิ ตอยู '" และพระองค ตรั สว า
เจาแหงภูเขา พระองคมิได เปน "ท านยั งมี ชี วิตหรื อ ท านเป น
พระเจาแหงหุ บเขา' เพราะฉะ- นองของเรา"
นั้ นเราจะมอบประชาชนหมู ใหญ 33 ฝายคนเหล านั้ นกําลังหาชอง
นี้ ไวในมือของเจา และเจาจะได อยู แล ว เขาทั้ งหลายก็ รี บตอบ
รู วาเราคือพระเยโฮวาห"
โดยเร็ววา "พระเจาขา เบนฮา29 แล วเขาก็ ตั้ งค ายตรงข ามกั น ดัดอนุชาของพระองค" แลวพระ
อยู เจ็ ดวั น แล วในวั นที่ เจ็ ดก็ องคตรัสวา "ไปเถอะและนําทาน
ปะทะกั น ประชาชนอิ สราเอลก็ มา" แล วเบนฮาดั ดก็ ออกมาหา
ฆ าคนซี เรี ยซึ่ งเป นทหารราบเสี ย พระองค แลวพระองคก็ใหทาน
หนึ่ งแสนคนในวันเดียว
ขึ้ นไปบนรถรบ
30 เหลื อนอกนั้ นก็ หนี เข าเมื อง 34 และเบนฮาดั ดทู ลว า "หั ว
อาเฟก และกําแพงเมืองลมทั บ เมื องซึ่ งบิ ดาของข าพเจ ายึ ดเอา
คนที่ เหลือนอกนั้ นเสียสองหมื่ น ไปจากราชบิ ดาของท านนั้ น
เจ็ ดพั นคน เบนฮาดั ดก็ หนี ไป ข าพเจ าขอคื นให พระองค พระ
ด วย และเข าไปในห องชั้ นในที่ องค จะสร างถนนหนทางของ
ในเมือง
พระองค ในเมื อ งดามั ส กั สก็ ไ ด
31 และข า ราชการของท า นมา อย างที่ บิ ดาข าพเจ าทําไว ในสะทู ลว า "ดู เถิ ด เราได ยิ นว า มาเรีย" แลวอาหับตรัสวา "เรา
กษั ตริ ย แห ง วงศ วานอิ ส ราเอล จะยอมให ท านไปตามพั นธสั ญเปนกษัตริยที่ ทรงเมตตา ขอให ญานี้ " พระองค จึงทําพั นธสั ญเราเอาผากระสอบคาดเอว และ ญากับทาน และปลอยทานไป
(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
ตองเสียเงินตะลันตหนึ่ ง'
40 และเมื่ อข าพระองค ติ ดธุ ระ
ของเบนฮาดัด
เขาก็ หายไป"
35 มี ช ายคนหนึ่ งในเหล า ศิ ษย อยู ที่ นี่ ที่ นั่ น
แหงผู พยากรณพูดกับเพื่ อนของ กษั ต ริ ย แห ง อิ ส ราเอลตรั ส กั บ
ตนตามพระบั ญชาของพระเย- ท านว า "โทษของเจ าต องเป น
โฮวาห วา "ได โปรดเถอะ ขอตี อยางนั้ นแหละ เพราะเจาเองได
ฉันที" แตชายคนนั้ นก็ปฏิเสธไม ตัดสินแลว"
41 แล วท านก็ รี บเอาขี้ เ ถ าออก
ยอมตีทาน
36 แล วท านจึ งพู ดกั บเขาว า จากหน าของตน และกษั ตริ ย
"เพราะท า นไม เ ชื่ อฟ ง พระสุ ร- แห งอิ สราเอลก็ จํ า ท านได ว า
เสี ยงของพระเยโฮวาห ดู เถิ ด เปนผู พยากรณคนหนึ่ ง
พอทานออกไปจากขาพเจา สิง- 42 และท า นจึ ง ทู ล พระองค ว า
โตตั วหนึ่ งจะสั งหารท าน" พอ "พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้ ว า
เขาจากท านไป สิ งโตตั วหนึ่ งก็ เพราะเจ าได ปล อยชายคนที่ อยู
ในมือของเจา ผู ซึ่ งเราไดกําหนด
มาพบเขาและสังหารเขาเสีย
37 แล วท า นไปพบชายอี กคน ให ทําลายนั้ น ชี วิ ตของเจ าจะ
หนึ่ ง และทานวา "ไดโปรดเถอะ ต องแทนชี วิตของเขา และชน
ขอตีฉันที" ชายคนนั้ นได ตีท าน ชาติของเจาแทนชนชาติของเขา"
43 และกษั ตริ ย แห งอิ ส ราเอลก็
และทําใหทานฟกช้ํา
38 ผู พยากรณ ผู นั้ นจึ ง จากไป เสด็ จเข า ไปในพระราชวั ง ด วย
และไปคอยพบกษั ตริ ย อยู ที่ หน อารมณ ขุ นมั วและไม พอพระทั ย
ทาง ใส ขี้ เถ าบนหน าปลอมตั ว ยิ่ งนัก และเสด็จมาสะมาเรีย
อาหับโลภสวนองุ นของนาโบท
เสีย
และอยู มาภายหลั งเหตุ
39 พอกษั ตริยทรงผานไป ทาน
การณ เหล านี้ นาโบท
ก็ ร องทู ลกษั ตริ ย ว า "ผู รั บใช
ชาวยิ
ส
เรเอลมี
ส วนองุ นอยู ใน
ของพระองค เ ข า ไปในกลางศึ ก
และดู เถิ ด ทหารคนหนึ่ งหั นมา ยิสเรเอล ขางพระราชวังของอาและนําชายคนหนึ่ งมาให ขาพระ หับกษัตริยแหงสะมาเรีย
องค บอกวา `จงระวังชายคนนี้ 2อาหับตรัสกับนาโบทวา "จงให
ไว นะ ถ าเขาหลุ ดไปได โดยเหตุ สวนองุ นของเจาแกเราเถิด เพื่ อ
ใดๆ ชี วิ ตของท านจะต องแทน เราจะได ทําสวนผั ก เพราะอยู
ชีวิตของเขา หรือมิฉะนั้ นทานจะ ใกลวังของเรา เราจะใหสวนองุ น

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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ที่ ดี กว าเพื่ อแลกสวนนี้ หรื อถ า องค ทู ลพระองค ว า "พระองค
เจาเห็นชอบ เราจะใหเงินสมกับ เป นผู ครอบครองราชอาณาจั กร
ราคาสวนนั้ น"
อิ สราเอลอยู หรื อเพคะ เชิ ญ
3แต นาโบททู ลอาหั บว า "ขอ เสด็ จลุ กขึ้ นเสวยพระกระยาหาร
พระเยโฮวาห ทรงห า มข า พระ เถิด และใหพระทัยของพระองค
องค ในการที่ จะยกมรดกของ ร าเริ ง หม อมฉั นจะมอบสวน
บรรพบุรุษใหแกพระองค"
องุ นของนาโบทชาวยิ สเรเอลให
4อาหับก็เสด็จเข าในวั งด วยอา- แกพระองคเอง"
รมณ ขุ นมั วและไม พอพระทั ยยิ่ ง 8 พระนางจึ ง ทรงพระอั ก ษรใน
นั ก ด วยเรื่ องที่ นาโบทชาวยิ ส- พระนามของอาหับ ประทับตรา
เรเอลทู ลตอบพระองค เพราะ ของพระองคส งไปยั งพวกผู ใหญ
เขาได กล าวว า "ข าพระองค จะ และขุ นนางผู อยู ในเมื องกั บนาไม ให มรดกแห งบรรพบุ รุ ษของ โบท
ข าพระองค แก พระองค " และ 9พระนางทรงพระอักษรวา "จง
พระองค ก็ เอนพระกายลงบน ประกาศใหถืออดอาหาร และตั้ ง
พระแท น ทรงเบื อนพระพั กตร นาโบทไวในที่ สูงท ามกลางประไมเสวยพระกระยาหาร
ชาชน
5แต เยเซเบลมเหสี ของพระองค 10 และตั้ งคนอั น ธพาลสองคน
เข ามาเฝ า พระองค ทู ลถามพระ ให นั่ งตรงข ามกั บเขา ให ฟ อง
องค ว า "ไฉนพระจิ ตของพระ เขาว า `เจ าได แช งพระเจ าและ
องคจึงเสียพระทัย ไม เสวยพระ กษัตริย' แลวพาเขาออกไปและ
กระยาหาร"
เอาหินขวางเสียใหตาย"
6และพระองคตรัสตอบพระนาง 11 และพวกผู ชายของเมื องนั้ น
ว า "เพราะเราได พูดกั บนาโบท คื อพวกผู ใหญ และขุ นนางผู อาชาวยิสเรเอลวา `จงขายสวนองุ น ศัยอยู ในเมืองนั้ น ไดกระทําตาม
ของเจ าให แก เรา หรื อมิ ฉะ- ที่ เยเซเบลมี ไปถึ งพวกเขา ตาม
นั้ นถ าเจ าพอใจ เราจะให สวน ที่ ปรากฏในลายพระหัตถซึ่ งพระ
องุ นอีกแห งหนึ่ งแกเจ าเพื่ อแลก นางทรงมีไปถึงเขานั้ น
กั น' และเขาตอบว า `ข าพระ 12 เขาได ประกาศให ถื ออดอาองค จ ะไม ให สวนองุ นของข า หาร และไดตั้ งนาโบทไวในที่ สูง
พระองคแกพระองค'"
ทามกลางประชาชน
7 และเยเซเบลมเหสี ของพระ 13 และคนอั นธพาลสองคนนั้ น
(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
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ก็ เข ามา นั่ งอยู ตรงข ามกั บเขา 19 เจาจงพูดกับเขาวา `พระเยและคนอั นธพาลนั้ นได ฟ อง โฮวาห ตรั สดั งนี้ ว า ท านได ฆ า
นาโบทต อ หน าประชาชนกล า ว และได ยึดถื อเอาเป นกรรมสิ ทธิ์
ว า "นาโบทได แช งพระเจ าและ ด วยหรื อ' และเจ าจงพู ดกั บเขา
กษัตริย" เขาทั้ งหลายจึงพานา- ว า `พระเยโฮวาห ตรั สดั่ งนี้ ว า
โบทออกไปนอกเมือง และขวาง ในที่ ซึ่ ง สุ นั ขเลี ยโลหิ ต ของนาเขาถึงตายดวยกอนหิน
โบท สุ นั ขจะเลี ยโลหิ ตของเจ า
14 แล วเขาก็ ส งข าวไปทู ลเยเซ- ดวย'"
เบลว า "นาโบทถู กขวางด วยหิน 20 อาหับตรัสกับเอลียาหวา "โอ
เขาตายแลว"
ศั ตรู ของข าเอ ย เจ าพบข าแล ว
15 อยู มาพอเยเซเบลทรงได ยิน หรื อ" ทานทู ลตอบวา "ขาพระ
ว า นาโบทถู ก ขว า งด วยหิ น ตาย องค พบพระองค แล ว เพราะว า
แล ว เยเซเบลจึ งทู ลอาหั บว า พระองค ยอมขายพระองค เ พื่ อ
"ขอเชิ ญเสด็ จลุ กขึ้ น ไปยึ ดสวน กระทํ า สิ่ งชั่ วในสายพระเนตร
องุ นของนาโบทชาวยิสเรเอล ซึ่ ง ของพระเยโฮวาห
เขาได ปฏิ เสธไม ขายให แก พระ 21 ดู เถิ ด เราจะนําเหตุ ร ายมา
องค เพราะวานาโบทไมอยู เขา เหนื อเจ า เราจะเอาคนชั่ วอายุ
ตายเสียแลว"
ต อจากเจ าออกไปเสี ย และจะ
16 และอยู มาพออาหั บทรงได ขจั ดคนที่ ป สสาวะรดกํา แพงได
ยิ นว านาโบทตายแล ว อาหั บก็ เสี ยจากอาหั บ ทั้ งคนที่ ยั งอยู
ทรงลุ ก ขึ้ นไปยั ง สวนองุ นของ และเหลืออยู ในอิสราเอล
นาโบทชาวยิสเรเอล เพื่ อยึ ดถือ 22 และเราจะกระทําให ราชวงศ
เปนกรรมสิทธิ์
ของเจ าเหมื อนราชวงศ ของเยเอลียาหพยากรณถึง
โรโบอัมบุตรเนบัท และเหมื อน
ราชวงศ ของบาอาชาบุ ตรอาหิ ความตายของอาหับ
17 แลวพระวจนะของพระเยโฮ- ยาห เพราะเจ าได กระทําให เรา
โกรธ และเพราะเจาไดกระทําให
วาหมาถึงเอลียาหชาวทิชบีวา
18 "จงลุ กขึ้ นแล วลงไปพบอา- อิสราเอลทําบาปดวย
หั บกษั ตริ ยแห งอิ สราเอล ผู อยู 23 และสวนเยเซเบล พระเยโฮในสะมาเรี ย ดู เถิ ด เขาอยู ใน วาหตรัสวา `สุนัขจะกินเยเซเบล
สวนองุ นของนาโบท ที่ เขาไปยึด ขางกําแพงยิสเรเอล'
24 ผู ใดในราชวงศ อาหั บที่ ตาย
เอาเปนกรรมสิทธิ์
(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 และผู อยู ใน
ประเทศซีเรียและอิสราเอล
ราชวงศเขาที่ ตายในทุ งนา นกใน
มีสันติกันอยู สามป
อากาศจะกิน"
ประเทศซี เ รี ยและอิ ส25 ไม มี ผู ใ ดได ขายตนเองเพื่ อ
ราเอลไม มี ศึ กสงคราม
กระทําความชั่ วในสายพระเนตร กันอยู สามป
ของพระเยโฮวาห อยางอาหับ ผู
เยโฮชาฟทชวยอาหับ
ที่ เยเซเบลมเหสีไดยุแหย
สู รบกับซีเรีย
26 พระองค ทรงประพฤติ อ ย าง 2 ต อ ไปในป ที่ สามเยโฮชาฟ ท
นาสะอิดสะเอี ยนเป นอย างยิ่ งใน กษั ต ริ ย แ ห ง ยู ด าห เ สด็ จ ลงไป
การดําเนินตามรูปเคารพ ดังสิ่ ง เฝากษัตริยแหงอิสราเอล
ทั้ งปวงที่ คนอาโมไรต ได กระทํา 3และกษั ตริ ยแห งอิ สราเอลตรั ส
ซึ่ งเป นผู ที่ พระเยโฮวาห ทรงขั บ ถามบรรดาข า ราชการของพระ
ไล ออกไปให พ นหน าประชาชน องควา "ทานทราบกันหรือไมวา
อิสราเอล
ราโมทกิเลอาดเปนของเรา และ
อาหับกลับใจเสียใหม
เราได นิ่ งอยู มิ ได เอาออกมาจาก
พระเจาจึงไม
มือของกษัตริยแหงซีเรีย"
ลงโทษอาหับทันที
4และพระองค ตรั สกั บเยโฮชา27 และอยู มาเมื่ ออาหั บทรงได ฟทวา "ทานจะยกไปทําศึกที่ รายินพระวจนะเหลานั้ น พระองค โมทกิ เ ลอาดกั บ ข า พเจ า หรื อ "
ก็ ฉี กฉลองพระองค และทรง และเยโฮชาฟ ทตรั ส กั บกษั ตริ ย
สวมผากระสอบ และถืออดอา- แหงอิสราเอลวา "ขาพเจาก็เปน
หาร ประทับในผากระสอบ และ อย างที่ ท านเป น ประชาชนของ
ทรงดําเนินไปมาอยางคอยๆ
ข าพเจ า ก็ เ ป นดั งประชาชนของ
28 และพระวจนะของพระเยโฮ- ทาน มาของขาพเจาก็เปนดังมา
วาหมายังเอลียาหชาวทิชบีวา
ของทาน"
29 "เจ าได เห็ นอาหั บถ อมตั วลง 5และเยโฮชาฟทตรัสกั บกษัตริ ย
ต อหน าเราแล วหรื อ เพราะเขา แหงอิสราเอลวา "ขอสอบถามดู
ได ถ อมตั วลงต อหน าเรา เราจะ พระดํา รั ส ของพระเยโฮวาห วั น
ไม นําเหตุ ร ายมาในสมั ยของเขา นี้ เถิด"
แต ม าในสมั ยบุ ต รชายของเขา
พวกผู พยากรณของอาหับ
เราจะนํ า เหตุ ร า ยมาเหนื อ ราช
พยากรณเท็จ
วงศของเขา"
6 แล วกษั ต ริ ย แห ง อิ ส ราเอลก็

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

11_1kin.pub
page 72

Friday, December 09, 2005 12:22

หนา 773
1 พงศกษัตริย 22
เรี ยกประชุ มพวกผู พยากรณ กรณถวายอยู
ประมาณสี่ รอยคน ตรัสกับเขาวา 11 และเศเดคี ยาห บุ ตรชายเค"ควรที่ เราจะไปตีราโมทกิ เลอาด นาอะนาหจึงเอาเหล็กทําเป นเขา
หรือ หรือเราไมควรไป" และเขา และพูดวา "พระเยโฮวาหตรัสดัง
ทั้ งหลายทู ลตอบว า "ขอเชิ ญ นี้ วา ด วยสิ่ งเหล านี้ เจ าจะผลั ก
เสด็ จขึ้ นไปเถิด เพราะองค พระ คนซี เ รี ยไปจนเจ า ผลาญเขาทั้ ง
ผู เป นเจ า จะทรงมอบไว ในพระ หลายเสียสิ้ น"
หัตถของกษัตริย"
12 และบรรดาผู พยากรณ ก็
7แต เยโฮชาฟ ททู ลว า "ที่ นี่ ไม พยากรณ อย างนั้ นทู ลว า "ขอ
มี ผู พยากรณ ของพระเยโฮวาห เสด็ จขึ้ น ไปราโมทกิ เ ลอาดเถิ ด
อี กซึ่ งเราจะสอบถามได แล ว และมี ชั ยชนะ เพราะพระเยโฮหรือ"
วาห จะทรงมอบเมื อ งนั้ นไว ใ น
8และกษั ตริ ย แห งอิ สราเอลทู ล พระหัตถของกษัตริย"
เยโฮชาฟ ทว า "ยั งมี ชายอี กคน
มีคายาหเปนผู พยากรณแท
หนึ่ งซึ่ งเราจะให ทูลถามพระเย- 13 และผู สื่ อสารผู ไปตามมี คาโฮวาหไดคือ มีคายาหบุตรอิม- ยาหไดบอกทานวา "ดูเถิด ถอย
ลาห แต ข าพเจ าชั งเขา เพราะ คํ า ของบรรดาผู พยากรณ ก็ พู ด
เขาพยากรณ แต ความร าย ไม สิ่ งที่ ดี แก กษั ตริ ย เป นปากเดี ยว
เคยพยากรณ ค วามดี เ กี่ ยวกั บ กั น
ขอให ถ อยคําของท าน
ขาพเจาเลย" และเยโฮชาฟททูล เหมื อนอยางถอยคําของคนหนึ่ ง
ว า
"ขอกษั ตริ ยอย าตรั สดั ง ในพวกนั้ น และพูดแตสิ่ งที่ ดี"
นั้ นเลย"
14 แต มี คายาห ตอบว า "พระ
9แล วกษั ตริ ย แห ง อิ ส ราเอลจึ ง เยโฮวาห ทรงพระชนม อยู แน ฉัน
เรี ยกมหาดเล็ ก คนหนึ่ งเข า มา ใด พระเยโฮวาหตรัสกับขาพเจา
ตรั สสั่ งว า "ไปพามี คายาห บุตร อยางไร ขาพเจาจะตองพูดอยาง
อิมลาหมาเร็วๆ"
นั้ น"
10 ฝ า ยกษั ต ริ ย แ ห ง อิ ส ราเอล 15 และเมื่ อท านมาเฝ ากษั ตริ ย
และเยโฮชาฟ ทกษั ตริ ย แห ง กษั ตริยตรัสถามทานวา "มี คายู ด าห ต า งประทั บบนพระที่ นั่ ง ยาห ควรที่ เราจะไปตีราโมทกิทรงฉลองพระองค ณ ช องวาง เลอาดหรื อ หรื อเราไม ควรไป"
ตรงทางเข าประตู เมื องสะมาเรี ย และท านทู ลตอบพระองค ว า
และผู พยากรณ ทั้ งปวงก็ พยา- "ขอเชิ ญเสด็ จขึ้ นไปและมี ชั ย
(7) 2 พกษ 3:11
(11) พบญ 33:17; ศคย 1:18-21
(14) กดว 22:38
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ชนะ พระเยโฮวาหจะทรงมอบไว เยโฮวาห ทู ลว า `ข าพระองค จะ
ในพระหัตถของกษัตริย"
เกลี้ ยกลอมเขาเอง'
16 แต ก ษั ต ริ ย ต รั ส กั บท า นว า 22 และพระเยโฮวาห ตรั สกั บเขา
"เราไดให เจ าปฏิ ญาณกี่ ครั้ งแล ว วา `จะทําอยางไร' และเขาทูลวา
วา เจาจะพูดกับเราแตความจริง `ข าพระองค จะออกไป และจะ
ในพระนามของพระเยโฮวาห"
เป นวิ ญญาณมุ สาอยู ในปากของ
17 และท านก็ ทู ลว า "ข าพระ ผู พยากรณ ของเขาทุ กคน' และ
องค ได เห็ นคนอิ สราเอลทั้ งปวง พระองค ตรั สว า `เจ าไปเกลี้ ยกระจั ดกระจายอยู บนภูเขาอย าง กล อมเขาได และเจ าจะทําได
แกะที่ ไม มี ผู เลี้ ยง และพระเย- สําเร็จ จงไปทําเถิด'
โฮวาห ตรั สว า `คนเหล านี้ ไม มี 23 เพราะฉะนั้ นบั ดนี้ ดู เถิ ด
นาย ใหเขาตางกลับยังเรือนของ พระเยโฮวาห ทรงใส วิญญาณมุ ตนโดยสันติภาพเถิด'"
สาในปากของเหล าผู พยากรณ นี้
18 กษั ตริ ย แห ง อิ สราเอลจึ งทู ล ทั้ งสิ้ นของพระองค พระเยโฮเยโฮชาฟทวา "ขาพเจามิไดบอก วาห ทรงตรั สเป นความร ายเกี่ ยว
ทานแล วหรือวา เขาจะไมพยา- กับพระองค"
กรณ สิ่ งดี เ กี่ ยวกั บข า พเจ าเลย 24 แล วเศเดคี ยาห บุ ตรชายเคแตสิ่ งรายตางหาก"
นาอะนาห ได เข ามาใกล และตบ
19 และมี คายาห ทู ลว า "ฉะนั้ น แก มมี คายาห พูดว า "พระวิ ญขอสดับพระวจนะของพระเยโฮ- ญาณของพระเยโฮวาห ไปจากข า
วาห ขาพระองคไดเห็นพระเย- พูดกับเจาไดอยางไร"
โฮวาห ประทั บบนพระที่ นั่ งของ 25 และมีคายาห ตอบวา "ดูเถิด
พระองค และบรรดาบริวารแหง เจาจะเห็นในวันนั้ น เมื่ อเจ าเขา
ฟาสวรรคยืนขางๆพระองค ขาง ไปในห องชั้ นในเพื่ อ จะซ อนตั ว
ขวาพระหัตถและขางซาย
เจา"
20 และพระเยโฮวาหตรัสว า `ผู 26 และกษั ต ริ ย แ ห ง อิ ส ราเอล
ใดจะเกลี้ ยกล อ มอาหั บเพื่ อเขา ตรั สว า "จงจั บมี คายาห พาเขา
จะขึ้ นไปและล มลงที่ ราโมทกิ - กลั บไปมอบให อาโมนผู ว า ราช
เลอาด' บางก็ทูลอยางนี้ บางก็ การเมื องและแก โยอาชราชโอรส
ทูลอยางนั้ น
กษัตริย
21 แล วมี วิ ญญาณดวงหนึ่ งมา 27 และวา `กษัตริ ยตรัสดั งนี้ วา
ขางหน า เฝาตอพระพั กตร พระ "เอาคนนี้ จําคุ กเสี ย ให อาหาร
(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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แห งความทุ กข กั บน้ํ า แห งความ รถรบเห็ นว า ไม ใช ก ษั ตริ ย แห ง
ทุ กข จนกว าเราจะกลั บมาโดย อิ สราเอล ก็หั นกลั บจากไล ตาม
สันติภาพ"'"
พระองค
28 และมีคายาห ทูลว า "ถาพระ 34 แต มี ช ายคนหนึ่ งโก งธนู ยิ ง
องค เ สด็ จกลั บมาโดยสั น ติ ภาพ เดาไป ถูกกษัตริยแหงอิสราเอล
พระเยโฮวาห ก็ มิ ไ ด ต รั สโดยข า เข าระหว างเกล็ ดเกราะและแผ น
พระองค" และทานกลาววา "โอ บั งพระอุ ระ พระองค จึ งรั บสั่ ง
บรรดาชนชาติ ทั้ งหลายเอ ย ขอ คนขั บรถรบว า "หั นกลั บเถอะ
จงฟงเถิด"
พาเราออกจากการรบ เพราะเรา
การสู รบที่ ราโมทกิเลอาด
บาดเจ็บแลว"
35 วั น นั้ นการรบก็ ดุ เ ดื อ ดขึ้ น
อาหับสิ้ นพระชนม
29 กษัตริ ยแหงอิสราเอลกับเย- เขาก็ หนุนกษัตริ ยไวในราชรถให
โฮชาฟ ท กษั ต ริ ย แห ง ยู ด าห จึ ง หันพระพักตรเข าสู ชนซี เรีย จน
เวลาเย็ นพระองค ก็ สิ้ นพระชนม
เสด็จขึ้ นไปยังราโมทกิเลอาด
30 และกษั ต ริ ย แ ห ง อิ ส ราเอล และโลหิ ตที่ บาดแผลก็ ไหลออก
ตรั สกั บเยโฮชาฟ ทว า "ข าพเจ า นองทองรถรบ
จะปลอมตัวเขาทําศึก แตทานจง 36 ประมาณดวงอาทิ ต ย ตกก็ มี
สวมเครื่ องทรงของท าน" และ เสี ยงร องทั่ วกองทั พว า "ทุ กคน
กษั ตริ ย แห งอิ สราเอลก็ ทรง จงกลั บไปเมื องของตั ว และทุ ก
คนจงกลับไปภูมิลําเนาของตัว"
ปลอมพระองคเขาทําสงคราม
31 ฝ า ยกษั ต ริ ย ป ระเทศซี เ รี ย 37 ครั้ นกษั ตริ ย สิ้ นพระชนม
ทรงบั ญชาแม ทั พรถรบทั้ งสาม แล วเขาก็ นํา มายั งกรุ งสะมาเรี ย
สิ บสองคนว า "อย ารบกั บทหาร และฝ งพระศพกษัตริ ยไวในสะน อยหรื อใหญ แต มุ งเฉพาะ มาเรีย
38 เขาล างรถรบที่ สระแห งสะกษัตริยแหงอิสราเอล"
32 และอยู มาเมื่ อผู บั ญชาการ มาเรีย และสุนัขก็เลียโลหิตของ
รถรบแลเห็ นเยโฮชาฟ ท เขาทั้ ง พระองค เขาได ล างเกราะของ
หลายก็ วา "เป นกษั ตริ ยอิ สรา- พระองค ตามพระวจนะของพระ
เอลแน แล ว" เขาจึ งหั นเข าไปสู เยโฮวาหซึ่ งพระองคไดตรัส
รบกั บพระองค และเยโฮชาฟ ท 39 ส วนพระราชกิ จนอกนั้ นของ
อาหับ และบรรดาสิ่ งซึ่ งพระองค
ทรงรองขึ้ น
33 และอยู มาเมื่ อผู บั ญชาการ ทรงกระทํา และพระราชวั งงา
(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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ชางซึ่ งพระองคทรงสรางไว และ หอมในปูชนียสถานสูงนั้ น
หั วเมื อ งทั้ งปวงที่ พระองค ทรง 44 เยโฮชาฟ ททรงกระทําไมตรี
สร าง มิ ได บั นทึ กไว ในหนั งสื อ กับกษัตริยแหงอิสราเอลดวย
พงศาวดารแห งกษั ตริ ยประเทศ 45 ส วนพระราชกิ จนอกนั้ นของ
อิสราเอลหรือ
เยโฮชาฟ ท และยุ ทธพลั งที่ พระ
อาหัสยาหขึ้ นครอง
องค ทรงสําแดง และสงครามที่
พระองคทรงกระทํา มิไดบันทึก
แทนอาหับ
40 อาหั บทรงล วงหลั บไปอยู กั บ ไว ในหนั งสื อพงศาวดารแห ง
บรรพบุ รุ ษของพระองค และ กษัตริยประเทศยูดาหหรือ
อาหั สยาห ราชโอรสของพระองค 46 และพวกกะเทยที่ ยังเหลืออยู
คื อผู ที่ ยังเหลื อในสมัยของอาสา
ก็ขึ้นครองแทน
ราชบิดานั้ น พระองคก็ทรงกําเยโฮชาฟทขึ้ นครอง
จัดเสียจากแผนดิน
เหนือยูดาห
47 ไม มี กษั ตริ ย ในประเทศเอ(2 พศด 17:1; 20:31)
แต มี ผู วาราชการเป น
41 เยโฮชาฟ ทราชโอรสของอา- โดม
สาเริ่ มขึ้ นครองเหนื อยู ดาห ในป กษัตริย
ที่ สี่ แห ง รั ช กาลอาหั บ กษั ต ริ ย 48 เยโฮชาฟ ททรงต อกํ า ป น
ทารชิช เพื่ อจะไปขนทองคําจาก
แหงอิสราเอล
42 เยโฮชาฟทมีพระชนมายุสาม โอฟ ร แต กําป นนั้ นไปไม ถึ ง
สิ บห า พรรษาเมื่ อทรงเริ่ มขึ้ น เพราะไปแตกเสี ยที่ เอซี โอนเกครอง และพระองคทรงครองใน เบอร
เยรู ซาเล็ มยี่ สิ บห าป พระชนนี 49 แล วอาหั สยาห ราชโอรสของ
ของพระองคมีพระนามวา อาซู- อาหับตรัสกับเยโฮชาฟทวา "ขอ
ให ข า ราชการของข าพเจ าไปใน
บาหธิดาของชิลหิ
43 พระองค ทรงดํ า เนิ นตาม เรื อกํ า ป นกั บข าราชการของ
มรรคาของอาสาราชบิ ดาทุ ก ท าน" แต เยโฮชาฟ ทไม พอพระ
ประการ มิ ได หันเหออกไปจาก ทัย
เยโฮรัมขึ้ นครอง
ทางนั้ น ทรงกระทําสิ่ งที่ ถูกตอง
แทนเยโฮชาฟท
ในสายพระเนตรพระเยโฮวาห
แต ปูชนี ยสถานสู งนั้ นยั งมิ ได ถู ก 50 และเยโฮชาฟ ททรงล วงหลั บ
รื้ อลง ประชาชนยั งคงถวาย ไปอยู กั บบรรพบุ รุ ษของพระ
เครื่ องสั ตวบู ชาและเผาเครื่ อง องค และเขาฝ งพระศพไว กั บ
(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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หนา 777
1 พงศกษัตริย 22
บรรพบุ รุ ษที่ ในนครดาวิ ดบรรพ สายพระเนตรของพระเยโฮวาห
บุ รุ ษของพระองค และเยโฮรั ม และทรงดํ า เนิ น ในมรรคาแห ง
ราชโอรสก็ ขึ้ นครองแทนพระ ราชบิ ดาของพระองค และใน
องค
มรรคาแห ง พระมารดาของพระ
การครอบครองอันชั่ วราย
องค และในมรรคาของเยโรโบอั มบุ ตรชายเนบั ทผู ท รงกระทํา
ของอาหัสยาห
51 อาหั สยาห ราชโอรสของอา- ใหอิสราเอลทําบาปดวย
หับทรงเริ่ มครองเหนื ออิสราเอล 53 พระองค ท รงปรนนิ บั ติ พระ
ในสะมาเรี ยในป ที่ สิ บเจ็ ด แห ง บาอัลและนมัสการพระนั้ น และ
รั ช กาลเยโฮชาฟ ทกษั ต ริ ย แห ง ทรงกระทําให พระเยโฮวาห พระ
ยู ดาห และพระองค ทรงครอบ เจ าแห งอิ สราเอลพิ โรธด วยทุ ก
วิ ธี ที่ ราชบิ ด าของพระองค ท รง
ครองเหนืออิสราเอลสองป
52 พระองค ทรงกระทํ า ชั่ วใน กระทําแลวนั้ น

(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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