
หนา 921พงศาวดาร ฉบับที่สอง
กษัตริยซาโลมอนถวาย
เครื่องบูชาท่ีกิเบโอน

(1 พกษ 3:4)

1ซาโลมอนโอรสของดาวิดได
สถาปนาราชอาณาจั กรของ

พระองค และพระเยโฮวาหพระ
เจ าของพระองค ทรงสถิ ตกั บ
พระองค และทรงกระทําใหพระ
องคใหญโตอยางย่ิง
2ซาโลมอนตรัสกับอิสราเอลทั้ง
ปวง กับนายพันและนายรอย
ทั้ งกับผู วินิจฉัยและกับเจานาย
ทั้งปวงในอิสราเอลทั้งสิ้น ผูเปน
ประมุขของบรรพบุรุษของเขา
3และซาโลมอนกับชุมนุมชนทั้ง
ปวงที่อยูกับพระองคไดข้ึนไปที่
ปูชนียสถานสูงซึ่ งอยูที่กิเบโอน
เพราะพลับพลาแหงชุมนุมของ
พระเจา ซึ่ งโมเสสผู รับใชของ
พระเยโฮวาหไดสรางข้ึนในถิ่ น
ทุรกันดาร อยูที่นั่น
4แตดาวิดไดทรงนําหีบของพระ
เจาข้ึนมาจากคีริยาทเยอาริมถึง
สถานที่ ซึ่ งดาวิดทรงเตรียมไว
ให เพราะพระองคไดทรงตั้ ง
เต็นทไวใหในกรุงเยรูซาเล็ม
5 ย่ิงกวานั้น แทนบูชาทองสัม-
ฤทธิ์ ซึ่ งเบซาเลลบุตรชายอุรีผู
เปนบุตรชายเฮอรไดสรางไวนั้น
ก็ อยู ที่ หน าพลับพลาของพระ
เยโฮวาห และซาโลมอนกับชุม

นุมชนก็ไดใชแทนนั้นเปนประ-
จํา
6และซาโลมอนเสด็จข้ึนไปที่นั่น
ยังแทนบูชาทองสัมฤทธิ์ตอพระ
พักตรพระเยโฮวาห ซึ่ งอยูที่
พลับพลาแหงชุมนุม และทรง
ถวายเครื่องเผาบูชาหนึ่ งพันตัว
บนแทนนั้น
ซาโลมอนทูลขอสติปญญา

(1 พกษ 3:5-15)
7ในคืนนั้ นพระเจาทรงปรากฏ
แกซาโลมอน และตรัสกับพระ
องควา "เจาอยากใหเราใหอะไร
เจา ก็จงขอเถิด"
8และซาโลมอนทู ลพระเจ าว า
"พระองค ได ทรงสําแดงความ
เมตตาย่ิงใหญแกดาวิดเสด็จพอ
ของขาพระองค และทรงกระทํา
ใหขาพระองคปกครองแทน
9โอ ขาแตพระเยโฮวาหพระเจา
ขอใหพระสัญญาของพระองคที่
มีตอดาวิดเสด็จพอของขาพระ
องคเปนจริง ณ บัดนี้ เพราะ
พระองค ได ทรงตั้ งให ข าพระ
องคเปนกษัตริยเหนือชนชาติที่
มากอยางผงคลีแหงแผนดินโลก
10 ขอทรงประทานสติ ปญญา
และความรู แกขาพระองคที่ จะ
เขานอกออกในตอหนาชนชาตินี้
เพราะผูใดเลาที่จะวินิจฉัยประ-
ชาชนของพระองคได ซึ่งใหญโต

(1) ปฐก 39:2; 1 พกษ 2:46 (2) 1 พศด 27:1-34 (3) อพย 25:1-27; 35:4-36:38
(4) อพย 25:10-22; 36:1-9 (5) อพย 27:1-2; 31:2; 38:1-2 (6) 1 พกษ 3:4
(7) 1 พกษ 3:5-14 (8) 1 พศด 28:5 (9) ปฐก 13:16 (10) กดว 27:17; พบญ 31:2
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หนา 922
นัก"
11 พระเจาตรัสตอบซาโลมอน
วา "เพราะวาสิ่ งนี้ อยู ในจิตใจ
ของเจา และเจามิไดขอทรัพย
สมบัติ ความมั่ งค่ังและเกียรติ
หรือชีวิตของศัตรูเจา และทั้งมิ
ไดขอชีวิตยืนยาว แตไดขอสติ
ปญญาและความรูเพ่ือตัวเจาเอง
เพ่ือเจาจะวินิจฉัยประชาชนของ
เรา ผู ซึ่ งเราไดตั้ งเจาใหเปน
กษัตริยเหนือเขานั้น
12 เราประสาทสติปญญาและ
ความรูใหแกเจา เราจะใหทรัพย
สมบัติ ความมั่ งค่ังและเกียรติ
แกเจาดวย อยางที่ไมมีกษัตริย
องคใดผูอยูกอนเจาไดมี และไม
มีผูใดภายหลังเจาจะมีเหมือน"
13 ซาโลมอนจึ งเสด็จจากปูช-
นียสถานสูงที่กิเบโอน จากตอ
หนาพลับพลาแหงชุมนุมไปยัง
กรุงเยรูซาเล็ม และพระองคทรง
ครอบครองอยูเหนืออิสราเอล
14 ซาโลมอนทรงสะสมรถรบ
และพลมา พระองคทรงมีรถรบ
หนึ่ งพันสี่ รอยคัน และพลมา
หนึ่ งหมื่นสองพันคน ซึ่ งพระ
องคทรงใหประจําอยูที่หัวเมือง
รถรบ และอยูกับกษัตริยในกรุง
เยรูซาเล็ม
15 และกษัตริ ยทรงกระทําให
เงินและทองคําเปนของสามัญ
ในกรุ งเยรูซาเล็มเหมือนกอน

หิน และทรงกระทําใหมีไมสน
สีดารมากมายเหมือนไมมะเดื่อ
แหงหุบเขา
16 มาอันเปนสินคาเขาของซา-
โลมอนมาจากอียิปต พรอมดวย
เสนดายสําหรับผาปาน และ
บรรดาพอคาของกษัตริยรับเสน
ด ายสําหรับผ าป านนั้ นมาตาม
ราคา
17 เขาทั้ งหลายนํารถรบเขามา
จากอี ยิปต คันหนึ่ งเปนเงินหก
รอยเชเขลเงิน และมาตัวหนึ่ ง
หนึ่ งรอยหาสิบ ดังนั้นโดยทาง
พวกพอคา เขาก็สงออกไปยัง
บรรดากษัตริย ของคนฮิตไทต
และบรรดากษัตริยของคนซีเรีย

การเตรียมสราง
พระวิหารของพระเจา

(1 พกษ 5:1-18)

2ฝ ายซาโลมอนทรงตั้ งพระ
ทัยที่ จะสรางพระนิเวศเพ่ือ

พระนามของพระเยโฮวาห และ
สร างราชวังเพ่ื อราชอาณาจักร
ของพระองค
2และซาโลมอนทรงกําหนดให
เจ็ดหมื่นคนเปนคนขนของ และ
ใหแปดหมื่ นคนสกัดหินที่ ถิ่ น
เทือกเขา และใหคนสามพันหก
รอยคนดูแลเขาทั้งหลาย
3และซาโลมอนทรงสงราชสาร
ไปยังหุรามกษัตริยเมืองไทระวา
"ทานไดกระทํากิจกับดาวิดราช

2 พงศาวดาร 1, 2

(11) 1 พกษ 3:11-13 (12) 1 พศด 9:22; 29:25 (14) 1 พกษ 4:26; 2 พศด 9:25
(15) 1 พกษ 10:27; 2 พศด 9:27 (16) 1 พกษ 10:28; 2 พศด 9:28
(1) 2 ซมอ 5:13-14; 1 พกษ 5:5 (2) 1 พกษ 5:15-16; 2 พศด 2:18 (3) 1 พศด 14:1
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หนา 923
บิดาของขาพเจา คือ ไดสงไม
สนสีดารใหพระองคทาน เพ่ือ
สร างวังใหพระองคทานอาศัย
อยางไร ขอทานไดกระทําแก
ขาพเจาอยางนั้น
4ดูเถิด ขาพเจากําลังจะสราง
พระนิเวศเพ่ือพระนามพระเย-
โฮวาหพระเจาของขาพเจา และ
มอบถวายแดพระองค เพ่ือเผา
เครื่ องหอมตอพระพักตรพระ
องค และเพ่ือขนมปงหนาพระ
พักตรเนืองนิตย และเพ่ือเครื่อง
เผาบูชาทั้ งเชาและเย็น ในวัน
สะบาโต และในวันขางข้ึน และ
วันเทศกาลตามกําหนดของพระ
เยโฮวาหพระเจาของเรา ซึ่งเปน
กฎตั้งไวเปนนิตยสําหรับอิสรา-
เอล
5พระนิ เวศซึ่ งขาพเจ าจะสราง
นั้นใหญโต เพราะวาพระเจาของ
เราใหญย่ิงกวาพระทั้งปวง
6แต ผู ใดเลาที่ จะสามารถสราง
พระนิเวศสําหรับพระองคได ใน
เมื่อฟาสวรรคถึงแมวาฟาสวรรค
ที่ สูงที่ สุดรับรองพระองคไว ไม
ได ขาพเจาเปนผู ใดเลาที่ จะ
สรางพระนิเวศสําหรับพระองค
นอกจากใหเปนที่ เผาเครื่องบูชา
ตอพระพักตรพระองคเทานั้น
7 เพราะฉะนั้น บัดนี้ ขอสงชาย
คนหนึ่งผูชํานาญการชางทองคํา
เงิน ทองสัมฤทธิ์และเหล็กและ

ชํานาญในเรื่ องผาสีมวง สีแดง
เขมและสีฟา ทั้ งเปนผู ชํานาญ
ในการแกะสลัก เพ่ือจะอยูกับ
ชางฝมือผู อยู กับขาพเจาในยู-
ดาหและในเยรูซาเล็ม ผูซึ่งดา-
วิดราชบิดาของขาพเจาไดจัดหา
ไว
8ขอทานสงไมสนสีดาร ไมสน
สามใบและไมประดู จากเลบา-
นอนใหขาพเจาดวย เพราะ
ขาพเจาทราบวา ขาราชการของ
ทานรู จักการตัดไมในเลบานอน
และดูเถิด ขาราชการของขาพ-
เจาจะอยูกับขาราชการของทาน
9 เพ่ื อจั ดเตรี ยมตั วไม ให แก
ขาพเจาใหมากมาย เพราะวา
พระนิเวศที่ขาพเจาจะสรางนี้จะ
ใหญโตและแปลกประหลาด
10 และดูเถิด สวนขาราชการ
ของทาน คือผูที่ โคนตัดไมนั้ น
ขาพเจาจะใหขาวสาลีนวดแลว
สองหมื่นโคระ ขาวบารเลยสอง
หมื่นโคระ น้ําองุนสองหมื่นบัท
และน้ํามันสองหมื่ นบัทแก เขา
ทั้งหลาย"
11 แลวหุรามกษัตริยแหงเมือง
ไทระทรงตอบเปนลายพระหัตถ
ซึ่ งพระองคทรงมี ไปถึ งซาโล-
มอนวา "เพราะวาพระเยโฮวาห
ทรงรักประชาชนของพระองค
พระองค จึ งทรงกระทําใหท าน
เปนกษัตริยเหนือเขาทั้งหลาย"

2 พงศาวดาร 2

(4) อพย 25:30; 29:38-42; 30:7; ลนต 24:8; กดว 28:3, 9-11; 2 พศด 2:1
(5) สดด 135:5; 1 คร 8:5-6 (6) 1 พกษ 8:27; 2 พศด 6:18; อสย 66:1
(7) 1 พศด 22:15 (8) 1 พกษ 5:6 (10) 1 พกษ 5:11 (11) 1 พกษ 10:9; 2 พศด 9:8
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หนา 924
12หุรามตรัสอีกวา "สาธุการแด
พระเยโฮวาหพระเจาแหงอิสรา-
เอล ผูทรงสรางฟาสวรรคและ
แผนดินโลก ผู ไดประทาน
โอรสที่ ฉลาดคนหนึ่ งแกดาวิด
กอปรด วยความเฉลี ยวฉลาด
และความเขาใจ ผูซึ่ งจะสราง
พระนิ เวศถวายพระเยโฮวาห
และสร างพระราชวั งเพ่ื อราช
อาณาจักรของพระองค
13 บัดนี้ ขาพเจาไดสงชางฝมือ
คนหนึ่ง กอปรดวยความเขาใจ
คือหุรามที่ปรึกษาอาวุโส
14 บุ ตรชายของหญิ งคนดาน
บิดาของเขาเปนชาวเมืองไทระ
เขาชํานาญงานชางทองคํา เงิน
ทองสัมฤทธิ์ เหล็ก หินและไม
และทํางานชางผาสีมวง สีฟา
ผ าป านเนื้ อละเอี ยดและผ าสี
แดงเขม และทําการแกะสลักทุก
ชนิด และสรางตามแบบลวด
ลายใดๆที่ จะกําหนดใหแก เขา
พรอมกับชางฝมือของทาน คือ
ชางฝมือของดาวิดราชบิดาของ
ทานผูเปนเจานายของขาพเจา
15 เพราะฉะนั้ นบัดนี้ เร่ื องขาว
สาลี ขาวบารเลย น้ํามัน และน้ํา
องุน ซึ่ งเจานายของขาพเจาได
กลาวถึงนั้น ขอทานไดสงไปให
พวกเราผูรับใชทาน
16 และพวกเราจะตัดตัวไมเทา
ที่ ท านต องการจากเลบานอน

และนํามาให ท านโดยแพทาง
ทะเลถึงเมืองยัฟฟา เพ่ือวาทาน
จะไดนําข้ึนไปยังกรุงเยรูซาเล็ม"
17 แลวซาโลมอนทรงทําบัญชี
สํามะโนครัวชนตางดาวทั้ งสิ้นผู
อยู ในแผนดินอิสราเอล ภาย
หลังบัญชีสํามะโนครัวซึ่ งดาวิด
ราชบิ ดาของพระองค ได ทรง
กระทําไว และปรากฏวามีคน
หนึ่ งแสนห าหมื่ นสามพันหก
รอยคน
18 พระองคทรงกําหนดใหเจ็ด
หมื่นคนเปนคนขนของ และให
แปดหมื่นคนสกัดหินที่ถิ่นเทือก
เขา และคนสามพันหกรอยคน
เปนผูดูแลใหประชาชนทํางาน

การเริ่มสรางพระวิหาร
บนภูเขาโมริยาห

3แลวซาโลมอนทรงเริ่ มสราง
พระนิเวศของพระเยโฮวาห

ที่ กรุงเยรูซาเล็มบนภูเขาโมริ-
ยาห ที่ ซึ่ งพระเยโฮวาหทรง
ปรากฏแก ดาวิ ดราชบิ ดาของ
พระองค ตรงที่ซึ่งดาวิดทรงกํา-
หนดไวที่ลานนวดขาวของโอร-
นันคนเยบุส
2พระองคทรงเริ่มสรางในวันที่
สองเดือนที่ สองของปที่ สี่ แหง
รัชกาลของพระองค
ขนาดและวัตถุแหงพระวิหาร

(1 พกษ 6:2--7:51)
3ตอไปนี้ เปนรากฐานซึ่ งซาโล-

2 พงศาวดาร 2, 3

(12) ปฐก 1:2; 1 พกษ 5:7; กจ 4:24; 14:15; วว 10:6 (14) 1 พกษ 7:13-14
(15) 2 พศด 2:10 (16) 1 พกษ 5:8-9 (17) 1 พกษ 5:13; 1 พศด 22:2; 2 พศด 8:7-8
(18) 2 พศด 2:2 (1) ปฐก 22:2-14; 1 พกษ 6:1; 1 พศด 21:18 (3) 1 พกษ 6:2
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หนา 925
มอนทรงวางเพื่อสรางพระนิเวศ
ของพระเจา สวนยาวตามศอก
โบราณหกสิบศอก และกวาง
ย่ีสิบศอก
4มุขดานหนาของพระนิเวศนั้น
ยาวย่ีสิบศอก เทากับดานกวาง
ของพระนิเวศ และสวนสูงหนึ่ง
รอยย่ีสิบ พระองคทรงบุดานใน
ดวยทองคําบริสุทธิ์
5หองโถงพระองคทรงบุดวยไม
สนสามใบ และบุดวยทองคํา
เนื้อดี และทําตนอินทผลัมและ
ลูกโซประดับไวบนนั้น
6พระองค ทรงแต งพระนิ เวศ
ด วยฝ งเพชรพลอยต างๆเพ่ื อ
ความสวยงาม ทองคํานั้ นเปน
ทองคําเมืองพารวายิม
7พระองคจึงทรงบุพระนิเวศนั้น
ดวยทองคําคือที่คาน ธรณีประตู
ผนัง ประตู กับสลักรูปเครูบไว
บนผนัง
8และพระองคทรงสรางที่ บริ-
สุทธิ์ที่สุด คือความยาวของที่นั้น
ตามความกว างของพระนิ เวศ
เปนย่ีสิบศอก และกวางย่ีสิบ
ศอก พระองคทรงบุดวยทองคํา
เนื้อดีหนักหกรอยตะลันต
9น้ําหนักของตะปูหาสิบเชเขล
ทองคํา และพระองคทรงบุหอง
ชั้นบนดวยทองคํา
10 ในที่บริสุทธิ์ที่ สุดนั้ น พระ
องค ทรงสร างเครู บไว สองรูป

ดวยไมบุทองคํา
11 ปกของเครูบทั้ งสองนั้นกาง
ออกย่ีสิบศอก ปกขางหนึ่ งของ
เครูบรูปหนึ่งยาวหาศอกจดผนัง
พระนิเวศ และอีกปกหนึ่ งยาว
ห าศอกจดปกของเครู บอีกรูป
หนึ่ง
12 และของเครูบอีกรูปหนึ่ งปก
ขางหนึ่ งหาศอกจดผนังพระนิ-
เวศ และอีกปกหนึ่งหาศอกดวย
ติ ดต อกั บป กของเครู บอี กรูป
หนึ่ง
13ปกของเครูบเหลานี้กางออก
ย่ีสิบศอก เครูบทั้ งสองนั้นยืน
หันหนาไปทางหองโถง
14 และพระองคทรงสร างมาน
ดวยผาสีฟา สีมวง และสีแดง
เขม และผาปานเนื้ อละเอียด
และปกรูปเครูบไวบนนั้น
15 ขางหนาพระนิ เวศพระองค
ทรงสรางเสาสองตน สูงสามสิบ
หาศอก มีบัวควํ่าสูงหาศอกอยู
บนยอดเสาแตละตน
16พระองคทรงทําลูกโซเหมือน
ในหองหลังติดไวที่ยอดเสา และ
พระองคทรงทําทับทิมหนึ่ งรอย
ลูกแขวนไวที่โซ
17 พระองคทรงตั้ งเสาไวหน า
พระวิหาร ขางขวาตนหนึ่ง อีก
ตนหนึ่งขางซาย ตนขางขวานั้น
พระองคทรงขนานนามวา ยาคีน
และตนขางซายวา โบอาส

2 พงศาวดาร 3

(4) 1 พกษ 6:3; 1 พศด 28:11 (5) 1 พกษ 6:15, 17; ยรม 22:14 (8) อพย 26:33
(9) 1 พศด 28:11 (10) อพย 25:18-20; 1 พกษ 6:23-28 (14) อพย 26:31
(15) 1 พกษ 7:15-20; ยรม 52:21 (16) 1 พกษ 7:20 (17) 1 พกษ 7:21
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หนา 926
เครื่องติดตั้งสําหรับพระวิหาร

4พระองคทรงสรางแทนบูชา
ดวยทองสัมฤทธิ์ ยาวย่ีสิบ

ศอก กวางย่ีสิบศอก และสูงสิบ
ศอก
2แลวพระองคทรงสรางขันสา-
ครหลอ เปนขันกลม วัดจาก
ขอบหนึ่ งไปถึงอีกขอบหนึ่ งได
สิบศอก สูงหาศอก และวัดโดย
รอบไดสามสิบศอก
3ภายใตขันนี้มีรูปวัวอยูรอบขัน
สาคร ในระยะหนึ่งศอกมีรูปวัว
สิบลูก อยูรอบขันสาคร วัวเหลา
นี้ เปนสองแถว หลอพรอมกับ
เมื่อหลอขันสาคร
4 ขันสาครนั้ นวางอยู บนวัวสิบ
สองตัวหันหนาไปทิศเหนือสาม
ตัว หันหนาไปทิศตะวันตกสาม
ตัว หันหนาไปทิศใตสามตัวและ
หันหนาไปทิศตะวันออกสามตัว
ขันสาครนั้นวางอยูบนวัวนี้ สวน
เบ้ืองหลังของมันทั้ งสิ้ นอยู ขาง
ใน
5 ขันสาครหนาหนึ่ งคืบ ที่
ขอบของมันทําเหมือนขอบถวย
เหมือนอยางดอกบัว บรรจุได
สามพันบัท
6พระองคทรงทําขันสิบลูก วาง
อยูดานขวาหาลูก ดานซายหา
ลูก เพ่ือใชลางของในนั้น เขาจะ
ลางของซึ่งใชเปนเครื่องเผาบูชา
ในนี้ ขันสาครนั้นสําหรับให

ปุโรหิตลางในนั้น
7 แล วพระองค ทรงสร างคั น
ประทีปทองคําสิบคันตามที่กํา-
หนดเกี่ ยวกั บคั นประที ปนั้ น
และพระองคทรงตั้ งไว ในพระ
วิหาร อยูดานขวาหาคัน และ
ดานซายหาคัน
8พระองคทรงสร างโต ะสิบตั ว
ดวย และตั้งไวในพระวิหาร อยู
ดานขวาหาตัว ดานซายหาตัว
และพระองคทรงทําชามทองคํา
หนึ่งรอยลูก
9พระองคทรงสรางลานแหงปุ-
โรหิต และลานใหญ และประตู
ลาน และทรงบุประตูนั้ นดวย
ทองสัมฤทธิ์
10 และพระองคทรงวางขันสา-
ครไวที่ดานขวาพระนิเวศทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต
11หุรามไดสรางหมอ พลั่วและ
ชาม ดังนั้ นหุรามจึงทํางานซึ่ ง
ทานกระทําใหกษัตริยซาโลมอน
เร่ื องพระนิเวศของพระเจาสํา-
เร็จ
12 คือ เสาสองตน ค้ิว และบัว
ควํ่า ซึ่ งอยูบนยอดเสาทั้ งสอง
และตาขายสองผืนซึ่งคลุมคิ้วทั้ง
สองของบั วควํ่าซึ่ งอยู บนยอด
เสา
13 และลูกทับทิมสี่ รอยลูกสํา-
หรับตาขายทั้ งสองผืน ตาขาย
ผื นหนึ่ งมี ลู กทั บทิ มสองแถว

2 พงศาวดาร 4

(1) อพย 27:1-2 (2) อพย 30:17-21 (3) 1 พกษ 7:24-26 (4) 1 พกษ 7:25
(5) 1 พกษ 7:26 (6) อพย 30:19 (7) อพย 25:31 (8) 1 พกษ 7:48 (9) 1 พกษ 6:36
(10) 1 พกษ 7:39 (11) 1 พกษ 7:40-51 (12) 1 พกษ 7:41 (13) 1 พกษ 7:20
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หนา 927
เพ่ื อคลุมคิ้ วทั้ งสองของบัวควํ่า
ซึ่งอยูบนยอดเสา
14 เขาทําแทนดวย และทําขันไว
บนแทน
15 และขันสาครลูกหนึ่ง และวัว
สิบสองตัวรองอยูนั้น
16หมอ พลั่ว และขอเกี่ยวเนื้อ
และเครื่ องประกอบทั้ งสิ้ นนี้
หุรามที่ ปรึกษาอาวุโสไดทําข้ึ น
ดวยทองสัมฤทธิ์ สุก ถวาย
กษัตริ ย ซาโลมอนสําหรับพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห
17 กษัตริยทรงหลอสิ่ งเหลานี้
ในที่ราบแมน้ําจอรแดน ในที่ดิน
เหนียวระหวางสุคคทกับเศเร-
ดาห
18 ซาโลมอนทรงสรางเครื่องใช
ทั้งสิ้นนี้เปนจํานวนมาก จึงมิได
หาน้ําหนักของทองสัมฤทธิ์
19 และซาโลมอนจึงทรงกระทํา
เครื่องใชทั้งสิ้นซึ่งอยู ในพระนิ-
เวศของพระเจา คือแทนบูชา
ทองคํา โตะขนมปงหนาพระ
พักตร
20 คันประทีปและตะเกี ยงทํา
ดวยทองคําบริสุทธิ์ เพ่ือใชตาม
ประทีปหนาหองหลังตามลักษ-
ณะ
21 ดอกไม ตะเกียง และตะไกร
ตัดไสตะเกียง ทําดวยทองคํา
คือทองคําบริสุทธิ์ที่สุด
22 ตะไกรตัดไสตะเกียง ชาม

ชอน และกระถางไฟ ทําดวย
ทองคําบริสุทธิ์ สวนทางเขาของ
พระนิเวศคือ ประตูชั้นในของที่
บริสุทธิ์ ที่ สุด และประตูพระ
วิหารคือประตูหองโถงทําดวย
ทองคํา

การนําหีบแหงพระเจา
เขาไปในพระวิหาร
(1 พกษ 8:1-11)

5บรรดากิจการซึ่ งซาโลมอน
ทรงกระทําสําหรับพระนิเวศ

ของพระเยโฮวาหก็สําเร็จดั งนี้
และซาโลมอนทรงนําบรรดาสิ่ ง
ซึ่งดาวิดราชบิดาทรงถวายไวเขา
มา คือเครื่องเงิน เครื่องทองคํา
และเครื่องใชตางๆ และเก็บไว
ในคลังพระนิเวศของพระเจา
2แลวซาโลมอนทรงประชุมพวก
ผูใหญของอิสราเอล และบรรดา
หัวหนาของตระกูล และบรรดา
ประมุขของบรรพบุรุษชนอิสรา-
เอล ในกรุงเยรูซาเล็ม เพ่ือจะนํา
หีบพันธสัญญาของพระเยโฮวาห
ข้ึนมาจากนครดาวิด คือเมือง
ศิโยน
3และผูชายทั้ งสิ้นของอิสราเอล
ก็ประชุมตอพระพักตรกษัตริย
ณ การเลี้ยงในเดือนที่เจ็ด
4พวกผู ใหญทั้ งสิ้ นของอิสรา-
เอลมา และคนเลวีก็ยกหีบ
5และเขาทั้งหลายก็นําหีบ พลับ
พลาแหงชุมนุม และเครื่ องใช

2 พงศาวดาร 4, 5

(14) 1 พกษ 7:27-43 (16) 1 พกษ 7:14, 45 (17) 1 พกษ 7:46 (18) 1 พกษ 7:47
(19) อพย 25:30; 1 พกษ 7:48-50 (20) อพย 27:20-21 (21) อพย 25:31
(1) 1 พกษ 7:51 (2) 2 ซมอ 6:12 (3) ลนต 23:34 (4) 1 พศด 15:2, 15
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หนา 928
บริสุทธิ์ ทั้ งสิ้ นซึ่ งอยู ในพลับ-
พลาข้ึนมา ของเหลานี้บรรดา
ปุโรหิตและคนเลวีหามข้ึนมา
6และกษัตริยซาโลมอนกับชุม
นุมชนอิสราเอลทั้งสิ้นที่ไดประ-
ชุมกันอยู กับพระองคตอหน า
หีบ ไดถวายแกะและวัวมากมาย
ซึ่งเขาจะนับหรือเอาจํานวนก็ไม
ได
7แลวปุโรหิตก็นําหีบพันธสัญ-
ญาของพระเยโฮวาหมายังที่ของ
หีบ ในที่อยูในหองหลังของพระ
นิเวศคือในที่บริสุทธิ์ที่สุด ภาย
ใตปกเครูบ
8 เพราะวาเครูบนั้นกางปกออก
เหนือที่ ของหีบ เครูบจึงเปน
เครื่องคลุมเหนือหีบและไมคาน
ของหีบ
9พวกเขาดึ งคานหามของหีบ
นั้นออกบาง จึงเห็นปลายคาน
หามไดจากหีบนั้น ซึ่ งอยู ขาง
หนาหองหลัง แตเขาจะเห็นจาก
ขางนอกไมได และคานหามก็ยัง
อยูที่นั่นจนทุกวันนี้
10 ไมมีสิ่ งใดในหีบนอกจากศิ-
ลาสองแผนซึ่ งโมเสสเก็บไว ณ
ภูเขาโฮเรบ เมื่อพระเยโฮวาห
ทรงกระทําพั นธสัญญากั บคน
อิสราเอล เมื่ อเขาทั้ งหลาย
ออกมาจากอียิปต
11 และอยู มาเมื่ อปุ โรหิตออก
มาจากที่บริสุทธิ์ (เพราะปุโรหิต

ทั้ งปวงผู อยูที่นั่นไดชําระตนให
บริสุทธิ์แลว และไมคํานึงถึงเวร
12 และบรรดาพวกเลวีที่เปนนัก
รองทั้งหมด ทั้งอาสาฟ เฮมาน
และเยดูธูน ทั้ งบุตรชายและ
ญาติของเขาทั้ งหลาย แตงกาย
ดวยผาปานสีขาว มีฉาบ พิณ
ใหญ และพิณเขาคู ยืนอยูทาง
ตะวันออกของแทนบูชา พรอม
กับปุโรหิตเปาแตรหนึ่งรอยย่ีสิบ
คน)
13 อยู มาพวกคนเป าแตรและ
พวกนักรองจะทําใหคนได ยิน
เขาทั้ งหลายรองเพลงสรรเสริญ
และเพลงโมทนาพระคุณพระ
เยโฮวาหเปนเสียงเดียวกัน และ
เมื่ อเขาร องข้ึ นพร อมกับแตร
และฉาบกับเครื่ องดนตรีอยาง
อื่ น ในการถวายสรรเสริญแด
พระเยโฮวาหวา "เพราะพระองค
ประเสริฐ เพราะความเมตตา
ของพระองค ดํารงเป นนิ ตย "
พระนิเวศคือพระนิเวศของพระ
เยโฮวาหก็มีเมฆเต็มไปหมด
14 จนปุโรหิตจะยืนปรนนิบัติไม
ไดดวยเหตุเมฆนั้น เพราะสงา
ราศีของพระเยโฮวาห เต็มพระ
นิเวศของพระเจา

ซาโลมอนทรงกลาว
กับชุมนุมชน

6แลวซาโลมอนตรัสวา "พระ
เยโฮวาหไดตรัสวา พระองค

2 พงศาวดาร 5, 6

(7) 2 พศด 4:20 (9) อพย 25:13-15 (10) อพย 25:16; พบญ 10:2, 5; 2 พศด 6:11
(11) 1 พศด 24:1-5 (12) 1 พศด 13:8; 15:16, 24; 25:1-7 (13) 1 พศด 16:34, 41
(14) อพย 40:35; 1 พกษ 8:11; 2 พศด 7:2; อสค 43:5 (1) อพย 19:9; 20:21
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หนา 929
จะประทับในความมืดทึบ
2ขาพระองคไดสรางพระนิ เวศ
อั นเป นที่ ประทั บสําหรั บพระ
องค เปนสถานที่ เพ่ือพระองค
จะทรงสถิตอยูเปนนิตย"
3 แล วกษั ตริ ย ก็ ทรงหั นพระ
พักตรมา และทรงใหพรแกชุม
นุมชนอิสราเอลทั้ งปวง ขณะที่
ชุมนุมชนอิสราเอลทั้งปวงยืนอยู
4พระองคตรัสวา "สาธุการแด
พระเยโฮวาหพระเจาแหงอิสรา-
เอล ผูทรงกระทําใหสําเร็จดวย
พระหัตถของพระองค ตามที่
พระองคตรัสไวด วยพระโอษฐ
ตอดาวิดพระราชบิดาของขาพ-
เจาวา
5`ตั้งแตวันที่ เราไดนําประชาชน
ของเราออกจากแผนดินอี ยิปต
เรามิไดเลือกเมืองหนึ่ งเมืองใด
ในตระกูลอิสราเอลทั้งสิ้น เพ่ือ
จะสรางพระนิเวศ เพ่ือนามของ
เราจะอยูที่นั่น และเรามิไดเลือก
ชายคนใดให เปนเจานายเหนือ
อิสราเอลประชาชนของเรา
6แตเราไดเลือกเยรูซาเล็มแลว
เพ่ือนามของเราจะอยูที่นั่น และ
เราได เลื อกดาวิ ดแล วให อยู
เหนื ออิ สราเอลประชาชนของ
เรา'
7ดาวิดราชบิดาของขาพเจาทรง
ตั้ งพระทัยที่ จะสรางพระนิ เวศ
สําหรับพระนามแหงพระเยโฮ-

วาหพระเจาของอิสราเอล
8แตพระเยโฮวาหตรัสกับดาวิด
ราชบิดาของขาพเจาวา `ที่เจาตั้ง
ใจสร างพระนิ เวศสําหรับนาม
ของเรานั้น เจาก็ทําดีอยูแลว ใน
เร่ืองความตั้งใจของเจา
9อยางไรก็ตาม เจาจะไมสราง
พระนิเวศ แตบุตรชายของเจาผู
ซึ่ งจะออกมาจากบั้นเอวของเจา
จะสรางพระนิ เวศเพ่ื อนามของ
เรา'
10 บัดนี้ พระเยโฮวาหทรงให
พระดํารัสของพระองคซึ่ งพระ
องคทรงกระทํานั้นสําเร็จ เพราะ
ขาพเจาได ข้ึนมาแทนดาวิดราช
บิดาของขาพเจา และนั่งอยูบน
บัลลังกของอิสราเอล ดังที่พระ
เยโฮวาหไดทรงสัญญาไว และ
ข าพเจาไดสร างพระนิ เวศสํา-
หรับพระนามของพระเยโฮวาห
พระเจาแหงอิสราเอล
11 และข าพเจ าได วางหีบไวที่
นั่น ซึ่งพันธสัญญาของพระเย-
โฮวาหอยูในนั้น ซึ่งพระองคได
ทรงกระทํากับชนอิสราเอล"

การอธิษฐานท่ี
อุทิศถวายพระวิหาร

12 แลวพระองคประทับยืนหนา
แทนบูชาของพระเยโฮวาห ตอ
หนาชุมนุมชนอิสราเอลทั้ งปวง
และกางพระหัตถของพระองค
ออก

2 พงศาวดาร 6

(2) 2 พศด 7:12 (3) 2 ซมอ 6:18 (4) 1 พศด 17:5
(6) พบญ 12:5-7; 1 ซมอ 16:7-13 (7) 2 ซมอ 7:2; 1 พศด 17:1 (9) 1 พศด 28:3-6
(10) 1 พกษ 2:12; 10:9 (11) 2 พศด 5:7-10 (12) 1 พกษ 8:22; 2 พศด 7:7-9
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หนา 930
13 เพราะซาโลมอนไดทรงสราง
แทนทองสัมฤทธิ์ ยาวหาศอก
กวางหาศอก สูงสามศอก และ
ทรงตั้ งไวกลางลาน และพระ
องคทรงประทับอยูบนนั้น แลว
พระองคทรงคุกเข าลงตอหนา
ชุมนุมอิสราเอลทั้ งปวง และ
กางพระหัตถของพระองคสู ฟา
สวรรค
14 และพระองคทูลวา "โอ ขา
แตพระเยโฮวาห พระเจ าแห ง
อิสราเอล ไมมีพระเจาองคใด
เหมือนพระองค ในฟาสวรรค
หรือที่แผนดินโลก ผูทรงรักษา
พันธสัญญา และทรงสําแดง
ความเมตตาแกผู รับใชของพระ
องค ผูดําเนินอยูตอพระพักตร
พระองคดวยสิ้นสุดใจของเขา
15 พระองค ได ทรงกระทํากั บ
ดาวิดบิดาของขาพระองค ผู รับ
ใชของพระองคตามบรรดาสิ่ ง
ซึ่งพระองคทรงสัญญาไวแกทาน
พระองคตรัสดวยพระโอษฐของ
พระองค และพระองคไดทรง
กระทําใหสําเร็จในวันนี้ดวยพระ
หัตถของพระองค
16 โอ ขาแตพระเยโฮวาหพระ
เจาแหงอิสราเอล เพราะฉะนั้น
บัดนี้ ขอทรงรักษาสิ่ งที่พระองค
ทรงสัญญาไวกับดาวิดผู รับใช
ของพระองคราชบิดาของขาพระ
องควา `เจาจะไมขาดชายผูหนึ่ง

ในสายตาของเราที่จะนั่งบนบัล-
ลังกแหงอิสราเอล เพ่ือวาลูก
หลานทั้ งหลายของเจาจะระมัด
ระวังในวิถีทางของเขาที่ จะดํา-
เนิ นตามราชบั ญญั ติ ของเรา
อยางที่ เจาไดดําเนินตอหนาเรา
นั้น'
17 เพราะฉะนั้น โอ ขาแตพระ
เยโฮวาหพระเจาแหงอิสราเอล
ขอพระวจนะของพระองคจงดํา-
รงอยู ซึ่ งพระองคไดตรัสกับ
ดาวิดผูรับใชของพระองค
18 แตพระเจาจะทรงประทับกับ
มนุษยที่แผนดินโลกหรือ ดูเถิด
ฟาสวรรคและฟาสวรรคอันสูงที่
สุดยังรับพระองคอยูไมได พระ
นิเวศซึ่ งขาพระองคไดสรางข้ึน
จะรับพระองคไมได ย่ิ งกวานั้ น
สักเทาใด
19 แตขอพระองคทรงสนพระ
ทั ยในคําอธิ ษฐานของผู รั บใช
ของพระองค และในคําวิงวอนนี้
โอ ขาแตพระเยโฮวาหพระเจา
ของขาพระองค ขอทรงสดับ
เสียงรองและคําอธิษฐานซึ่งผูรับ
ใชของพระองคอธิษฐานตอพระ
พักตรพระองค
20 เพ่ื อว าพระเนตรของพระ
องคจะทรงลืมอยู เหนือพระนิ-
เวศนี้ ทั้ งกลางวันและกลางคืน
คือสถานที่ซึ่งพระองคไดตรัสวา
จะตั้ งพระนามของพระองคไวที่

2 พงศาวดาร 6

(14) อพย 15:11; พบญ 4:39; 7:9 (15) 1 พศด 22:9-10
(16) 2 ซมอ 7:12, 16; 1 พกษ 2:4; 6:12; 2 พศด 7:18; สดด 132:12
(18) 2 พศด 2:6; อสย 66:1; กจ 7:49 (20) 2 พศด 7:15; สดด 5:7; ดนล 6:10
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หนา 931
นั่น เพ่ือวาพระองคจะทรงสดับ
คําอธิษฐานซึ่ งผู รับใชของพระ
องคจะไดอธิษฐานตรงตอสถาน
ที่นี้
21 และขอพระองคทรงสดับคํา
วิงวอนของผู รับใชของพระองค
และของอิสราเอลประชาชนของ
พระองค เมื่ อเขาอธิษฐานตรง
ตอสถานที่นี้ ขอพระองคทรง
สดับอยู ในฟาสวรรคอันเปนที่
ประทับของพระองค และเมื่ อ
พระองคทรงสดับแลว ก็ขอพระ
องคทรงประทานอภัย
22 เมื่อชายคนใดกระทําบาปตอ
เพ่ือนบานของเขาและถูกบังคับ
ใหทําสัตยปฏิญาณ และเขามา
ใหคําปฏิญาณตอหนาแทนบูชา
ของพระองคในพระนิเวศนี้
23 ขอพระองคทรงสดับจากฟา
สวรรคและขอทรงกระทํา ขอ
ทรงพิพากษาผู รับใชทั้ งหลาย
ของพระองค ลงโทษผู กระทํา
ความผิด และทรงนําความประ-
พฤติของเขาใหกลับตกบนศีรษะ
ของตัวเขาเอง และขอทรงประ-
กาศความบริ สุ ทธิ์ ของผู ชอบ
ธรรม สนองแกเขาตามความ
ชอบธรรมของเขา
24 ถ าอิ สราเอลประชาชนของ
พระองคพ ายแพต อหน าศัตรู
เพราะเขาไดกระทําบาปตอพระ
องค และเขาหันกลับมาหาพระ

องคอีก ยอมรับพระนามของ
พระองค และอธิษฐานและกระ-
ทําการวิงวอนตอพระพักตรพระ
องคในพระนิเวศนี้
25 ก็ขอพระองคทรงสดับในฟา
สวรรค และประทานอภัยแก
บาปของอิสราเอลประชาชนของ
พระองค และขอทรงนําเขากลับ
มายังแผนดินซึ่งพระองคไดพระ
ราชทานแก เขาทั้ งหลายและ
บรรพบุรุษของเขา
26 เมื่อฟาสวรรคปดอยูและไม
มีฝน เพราะเขาทั้งหลายไดกระ-
ทําบาปตอพระองค ถาเขาทั้ ง
หลายไดอธิษฐานตอสถานที่ นี้
และยอมรั บพระนามของพระ
องค และหันกลับเสียจากบาป
ของเขาทั้ งหลาย เมื่ อพระองค
ทรงให ใจเขาทั้ งหลายรับความ
ทุกขใจ
27 ก็ขอพระองคทรงสดับในฟา
สวรรค และขอประทานอภัยแก
บาปของผู รั บใช ของพระองค
และของอิสราเอลประชาชนของ
พระองค เมื่อพระองคทรงสอน
ทางดีแก เขาซึ่ งเขาควรจะดํา-
เนิน และขอทรงประทานฝนบน
แผนดินของพระองค ซึ่ งพระ
องคพระราชทานแกประชาชน
ของพระองคเปนมรดกนั้น
28 ถ ามี การกั นดารอาหารใน
แผนดิน ถามีโรคระบาด ขาว

2 พงศาวดาร 6

(21) อสย 43:25; 44:22; มคา 7:18 (22) อพย 22:8-10
(23) โยบ 34:11 (24) 2 พกษ 21:14-15
(26) พบญ 28:23-24; 1 พกษ 17:1 (28) 2 พศด 20:9; มคา 6:13
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หนา 932
มาน รากินขาว หรือตั๊กแตนวัย
บิน หรือตั๊กแตนวัยคลาน หรือ
ศัตรูของเขาทั้ งหลายลอมเมือง
ในแผนดินของเขาไว รอบด าน
จะเปนภัยพิบัติอยางใด หรือ
ความเจ็บอยางใดมีข้ึนก็ดี
29 ไม ว าคําอธิ ษฐานอย างใด
หรือคําวิงวอนประการใด ซึ่ ง
ประชาชนคนใด หรืออิสราเอล
ประชาชนของพระองคทั้งสิ้นทูล
ตางก็ประจักษในภัยพิบัติและ
ความทุกขใจของเขา และไดกาง
มือของเขาสูพระนิเวศนี้
30 ขอพระองคทรงสดับในฟ า
สวรรคอันเปนที่ประทับของพระ
องค และพระราชทานอภัย และ
ทรงประทานแกทุกคนซึ่ งพระ
องค ทรงทราบจิ ตใจตามการ
ประพฤติทั้งสิ้นของเขา (เพราะ
พระองค เทานั้ นที่ ทรงทราบจิต
ใจแหงบุตรทั้งหลายของมนุษย)
31 เพ่ือวาเขาทั้งหลายจะไดยํา-
เกรงพระองค และดําเนินใน
มรรคาของพระองค ตลอดวัน
เวลาที่ เขามีชี วิตอาศัยในแผน
ดิน ซึ่งพระองคพระราชทานแก
บรรพบุ รุษของข าพระองคทั้ ง
หลาย
32 ย่ิ งกวานั้ นอีก เกี่ ยวกับชน
ตางดาว ผู ซึ่ งไมใชอิสราเอล
ประชาชนของพระองค เมื่อเขา
มาจากประเทศเมืองไกล เพราะ

เห็นแกพระนามใหญย่ิงของพระ
องค พระหัตถอันมหิทธิฤทธิ์
ของพระองค และพระกรที่
เหยียดออกของพระองค เมื่ อ
เขามาอธิษฐานตรงตอพระนิเวศ
นี้
33 ก็ขอพระองคทรงสดับในฟา
สวรรคอันเปนที่ประทับของพระ
องค และขอทรงกระทําตามทุก
สิ่ งซึ่ งชนต างด าวได ทูลขอตอ
พระองค เพ่ือวาชนชาติทั้งหลาย
แหงแผนดินโลกจะรูจักพระนาม
ของพระองค และยําเกรงพระ
องค ดังอิสราเอลประชาชนของ
พระองคยําเกรงพระองคอยูนั้น
และเพ่ือเขาทั้ งหลายจะทราบวา
พระนิ เวศนี้ ซึ่ งข าพระองค ได
สรางไวเขาเรียกกันดวยพระนาม
ของพระองค
34 ถ าประชาชนของพระองค
ออกไปกระทําสงครามตอสู ศัตรู
ของเขาทั้งหลาย จะเปนโดยทาง
ใดๆที่พระองคทรงใชเขาออกไป
ก็ตาม และเขาทั้ งหลายได
อธิ ษฐานต อพระองค ตรงต อ
เมื องนี้ ซึ่ งพระองค ทรงเลื อก
สรรไวและตรงตอพระนิ เวศซึ่ ง
ขาพระองคไดสรางเพ่ือพระนาม
ของพระองค
35 แลวขอพระองคทรงสดับคํา
อธิษฐานของเขาและคําวิงวอน
ของเขาในฟาสวรรค และขอทรง

2 พงศาวดาร 6

(30) 1 ซมอ 16:7; 1 พศด 28:9; สภษ 21:2; 24:12
(32) ยน 12:20; กจ 8:27
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หนา 933
ใหสิทธิอันชอบธรรมของเขาคง
อยู
36 ถ าเขาทั้ งหลายกระทําบาป
ตอพระองค (เพราะไมมีมนุษย
สักคนหนึ่ งซึ่ งมิไดกระทําบาป)
และพระองคทรงกริ้วตอเขาและ
พระองคทรงมอบเขาไวตอหนา
ศัตรู เขาจึงถูกจับไปเปนเชลยยัง
แผนดินหนึ่งไมวาไกลหรือใกล
37 แตถาเขาสํานึกผิดในใจใน
แผนดินซึ่ งเขาไดถูกจับไปเปน
เชลย และไดกลับใจและได
อธิษฐานตอพระองคในแผนดิน
ที่ เขาไปเปนเชลย ทูลวา `ขา
พระองคทั้ งหลายไดกระทําบาป
และไดประพฤติชั่ วร ายและได
กระทําความชั่ว'
38 ถ าเขาทั้ งหลายกลั บมาหา
พระองคดวยสุดจิตสุดใจของเขา
ในแผนดินที่ เขาไปเปนเชลย ที่
ซึ่ งศั ตรู กวาดเขาไปเป นเชลย
และอธิษฐานตอพระองคตรงตอ
แผนดินของเขา ซึ่งพระองคพระ
ราชทานแกบรรพบุรุษของเขาทั้ง
หลาย และตอเมืองซึ่งพระองค
ไดทรงเลือกสรรไว และตอพระ
นิ เวศซึ่ งขาพระองคไดสร างไว
เพ่ือพระนามของพระองค
39 แลวขอพระองคทรงสดับคํา
อธิษฐานและคําวิงวอนของเขา
ในฟ าสวรรคอันเปนที่ ประทับ
ของพระองค และขอทรงใหสิทธิ

อันชอบธรรมของเขาคงอยู และ
ขอทรงประทานอภัยแกประชา
ชนของพระองคผู ไดกระทําบาป
ตอพระองค
40 ขาแตพระเจาของขาพระองค
บัดนี้ ขอพระเนตรของพระองค
ทรงลืมอยู และขอพระกรรณ
ของพระองค สดั บคําอธิ ษฐาน
แหงสถานที่นี้
41 โอ ขาแตพระเยโฮวาหพระ
เจา ฉะนั้นบัดนี้ขอทรงลุกข้ึน
เสด็จไปยังที่ พํานักของพระองค
ทั้ งพระองคและหีบแหงฤทธา-
นุภาพของพระองค โอ ขาแต
พระเยโฮวาหพระเจา ขอให
ปุโรหิตของพระองคสวมความ
รอด และใหวิสุทธิชนของพระ
องคเปรมปรีดิ์ในความประเสริฐ
ของพระองค
42 โอ ขาแตพระเยโฮวาหพระ
เจา  ขออยาทรงหันหนาของผูที่
พระองคทรงเจิมไว นั้ นไปเสีย
ขอพระองคทรงระลึกถึ งความ
เมตตาของพระองคอันมีอยูตอ
ดาวิดผูรับใชของพระองค"
ไฟอยางอัศจรรยลงมาจาก

ฟาสวรรค สงาราศีของพระเจา

7เมื่ อซาโลมอนทรงจบคํา
อธิษฐานของพระองคแลว

ไฟไดลงมาจากฟ าสวรรค ไหม
เครื่องเผาบูชาและเครื่ องสัตว-
บูชาเสีย และสงาราศีของพระ

2 พงศาวดาร 6, 7

(36) พบญ 28:63-68; สภษ 20:9; ปญจ 7:20; รม 3:9, 19; 5:12; กท 3:10; ยก 3:2
(38) ดนล 6:10 (40) 2 พศด 6:20 (41) 1 พศด 28:2; นหม 9:25; สดด 132:8-10, 16
(42) 2 ซมอ 7:15; สดด 89:49; 132:1 (1) ลนต 9:24; วนฉ 6:21; 1 พกษ 8:10-11
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หนา 934
เยโฮวาหก็เต็มพระนิเวศ
2 ปุโรหิตเขาไปในพระนิเวศของ
พระเยโฮวาหไมได เพราะวา
สง าราศีของพระเยโฮวาห เต็ม
พระนิเวศของพระเยโฮวาห
3 เมื่อบรรดาชนอิสราเอลไดเห็น
ไฟลงมาและสง าราศี ของพระ
เยโฮวาหอยูบนพระนิเวศ เขา
ทั้ งหลายก็กราบซบหน าลงถึ ง
พ้ืนหิน และไดนมัสการสรร-
เสริญพระเยโฮวาหวา "เพราะ
พระองคประเสริฐ เพราะความ
เมตตาของพระองคดํารงอยูเปน
นิตย"
4แลวกษัตริยและบรรดาประ-
ชาชนทั้ งหลายได ถวายเครื่ อง
สัตวบูชาตอพระพักตรพระเย-
โฮวาห
5กษัตริ ย ซาโลมอนทรงถวาย
เครื่องสัตวบูชาเปนวัวสองหมื่น
สองพันตั วและแกะหนึ่ งแสน
สองหมื่นตัว ดังนี้แหละกษัตริย
และประชาชนทั้ งปวงได อุ ทิ ศ
ถวายพระนิเวศแหงพระเจา
6บรรดาปุโรหิตก็ยืนประจําตํา-
แหนงของตน ทั้ งคนเลวีดวย
พรอมกับเครื่ องดนตรีถวายแด
พระเยโฮวาห ซึ่ งกษัตริยดาวิด
ไดทรงกระทําเพ่ือสรรเสริญพระ
เยโฮวาห เมื่ อดาวิดไดถวาย
สาธุการด วยการปรนนิบัติ ของ
เขาทั้งหลาย เพราะความเมตตา

ของพระองคดํารงอยู เปนนิตย
และปุโรหิตก็ เป าแตรขางหน า
เขา และอิสราเอลทั้งปวงยืนอยู
7และซาโลมอนทรงทําพิธีชําระ
สวนกลางของลานซึ่งอยูขางหนา
พระนิ เวศของพระเยโฮวาหให
เปนสวนบริสุทธิ์ เพราะพระองค
ทรงถวายเครื่ องเผาบูชาและไข
มันของเคร่ื องสันติ บู ชาที่ นั่ น
เพราะว าแท นทองสั มฤทธิ์ ซึ่ ง
ซาโลมอนทรงสรางไวนั้น ไมพอ
จุเครื่ องเผาบูชา เครื่องธัญญ-
บูชาและไขมัน
8 ในครั้ งนั้ นซาโลมอนทรงถือ
เทศกาลอยู เจ็ดวัน และอิสรา-
เอลทั้ งปวงอยู กับพระองคดวย
เปนชุมนุมชนใหญย่ิ งนัก ตั้ ง
แตทางเขาเมืองฮามัทจนถึงแม
น้ําอียิปต
9และในวันที่แปดเขาทั้งหลายมี
การประชุมอันศักดิ์สิทธิ์ เพราะ
เขาทั้ งหลายไดมีงานมอบถวาย
แทนบูชามาเจ็ดวัน และถือ
เทศกาลเลี้ยงมาเจ็ดวันแลว
10 เมื่อวันที่ ย่ีสิบสามของเดือน
ที่เจ็ด พระองคทรงใหประชาชน
กลับไปเต็นทของตน มีใจชื่ น
บานและยินดีดวยความดีซึ่งพระ
เยโฮวาหไดทรงสําแดงแกดาวิด
และแกซาโลมอน และแกอิสรา-
เอลประชาชนของพระองค
11 ดั งนี้ แหละซาโลมอนทรง

2 พงศาวดาร 7

(2) 2 พศด 5:14 (3) 1 พศด 16:41; 2 พศด 5:13; สดด 136:1 (4) 1 พกษ 8:62-63
(6) 1 พศด 15:16; 2 พศด 5:12 (7) 1 พกษ 8:64-66 (8) ยชว 13:3; 1 พกษ 4:21, 24
(9) ลนต 23:36 (10) 1 พกษ 8:66 (11) 1 พกษ 9:1
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หนา 935
สรางพระนิเวศของพระเยโฮวาห
และพระราชวังเสร็จ คือทุก
อย างซึ่ งพระองค ทรงดํา ริ จะ
กระทําในเรื่ องพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาหและในเรื่ องพระ
ราชสํานักของพระองค พระองค
ทรงกระทําใหสําเร็จสิ้น

พันธสัญญาของพระเจา
กับซาโลมอน

12 แลวพระเยโฮวาหทรงปรากฏ
แกซาโลมอนเวลากลางคืนและ
ตรัสกับทานวา "เราไดยินคํา
อธิษฐานของเจา และไดเลือก
สถานที่นี้สําหรับเราใหเปนนิเวศ
แหงเครื่องสัตวบูชา
13 ถาเราปดฟาสวรรคมิใหฝน
ตก หรือเราบัญชาใหตั๊กแตนมา
กินแผนดิน หรือสงโรคระบาด
มาทามกลางประชาชนของเรา
14 ถาประชาชนของเราผูซึ่ งเขา
เรียกกันโดยนามของเรานั้ นจะ
ถอมตัวลง และอธิษฐาน และ
แสวงหาหนาของเรา และหันเสีย
จากทางชั่ วของเขา เราก็จะฟง
จากสวรรค และจะใหอภัยแก
บาปของเขา และจะรักษาแผน
ดินของเขาใหหาย
15 บัดนี้ตาของเราจะลืมอยูและ
หูของเราจะฟงคําอธิษฐาน ซึ่ ง
เขาทั้งหลายอธิษฐาน ณ สถานที่
นี้
16 เพราะบัดนี้ เราได เลือกสรร

และกระทําใหนิเวศนี้ เปนที่บริ-
สุทธิ์ เพ่ือนามของเราจะอยูที่นั่น
เปนนิตย ตาของเราและใจของ
เราจะอยูที่นั่นตลอดเวลา
17 สวนเจา ถาเจาดําเนินตอ
หนาเราอยางดาวิดบิดาของเจา
ดําเนินนั้น กระทําตามทุกสิ่งซึ่ง
เราไดบัญชาแกเจา และรักษา
กฎเกณฑของเราและคําตัดสิน
ของเรา
18 แลวเราจะสถาปนาราชบัล-
ลังกแหงอาณาจักรของเจา ดังที่
เราไดกระทําพันธสัญญาไวกับ
ดาวิดบิดาของเจาวา `เจาจะไม
ขาดชายผู หนึ่ งที่ จะครอบครอง
เหนืออิสราเอล'
พระเจาทรงเตือนซาโลมอน

19 แตถาเจาหันไปและทอดทิ้ ง
กฎเกณฑ ของเราและบั ญญัติ
ของเราซึ่ งเราตั้ งไวตอหนาเจา
และจะไปปรนนิบัติพระอื่นและ
นมัสการพระเหลานั้น
20 แล วเราจะถอนรากเขาทั้ ง
หลายออกจากแผนดินของเรา
ซึ่งเราไดใหแกเขา และนิเวศซึ่ง
เราชําระใหบริสุทธิ์ เพ่ือนามของ
เรา เราจะเหว่ียงออกไปจากสาย
ตาของเรา และเราจะทําใหเขา
เปนคําภาษิตและคําครหาทาม-
กลางชนชาติทั้งปวง
21 และนิเวศนี้ซึ่ งสูงสง ทุกคน
ที่ผานไปจะประหลาดใจ และ

2 พงศาวดาร 7

(12) พบญ 12:5; 1 พกษ 3:5 (13) พบญ 28:23-24 (14) พบญ 28:10; 2 พศด 6:27
(15) 2 พศด 6:20, 40 (16) 1 พกษ 9:3 (17) 1 พกษ 9:4 (18) 2 ซมอ 7:12-16
(19) ลนต 26:14; พบญ 28:15 (20) พบญ 28:63-68 (21) พบญ 29:24-25
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หนา 936
กลาววา `ไฉนพระเยโฮวาหจึง
ทรงกระทําเชนนี้ แกแผนดินนี้
และแกพระนิเวศนี้'
22 แลวเขาทั้ งหลายจะตอบว า
`เพราะเขาทั้ งหลายทอดทิ้ งพระ
เยโฮวาหพระเจาแหงบรรพบุรุษ
ของเขา ผูทรงนําเขาออกจาก
แผนดินอียิปต และไดยึดพระ
อื่น และไดนมัสการพระเหลา
นั้นทั้งปรนนิบัติดวย ฉะนั้นพระ
องค จึ งได ทรงนําเหตุ ร ายทั้ ง
หมดนี้มาถึงเขาทั้งหลาย'"

การขยายราชอาณาจักร
กิตติศัพทแหงซาโลมอน

เล่ืองลือไปทั่ว

8และอยูมาเมื่อสิ้นย่ีสิบป ที่
ซาโลมอนไดทรงสรางพระ

นิเวศของพระเยโฮวาห และพระ
ราชวังสวนพระองค
2ซาโลมอนไดทรงเสริมสรางหัว
เมืองซึ่ งหุ รามไดถวายแดพระ
องค แลวใหคนอิสราเอลอาศัย
อยูในนั้น
3และซาโลมอนได เสด็ จไปยัง
ฮามัทโศบาห และยึดเมืองนั้น
ได
4พระองค ได ทรงสร างเมื อง
ทัดโมรไวในถิ่นทุรกันดาร และ
หัวเมืองคลังหลวงทั้งสิ้นซึ่ งพระ
องคทรงสรางไวในฮามัท
5พระองค ได ทรงสร างเมื อง
เบธโฮโรนบนและเบธโฮโรนลาง

ดวยเปนเมืองที่มั่นคง มีกําแพง
ประตูเมือง และดาน
6และทรงสร างเมื องบาอาลั ท
และหัวเมืองคลังหลวงทั้ งปวงที่
ซาโลมอนทรงมีอยู และเมืองทั้ง
ปวงสําหรับรถรบของพระองค
และเมืองทั้ งปวงสําหรับพลมา
ของพระองค และสิ่งใดๆซึ่งพระ
องคประสงคจะสรางในเยรูซา-
เล็ม ในเลบานอน และในแผน
ดินทั้งหมดซึ่งอยู ในครอบครอง
ของพระองค
7ประชาชนทั้งปวงที่ เหลืออยูใน
เหลาคนฮิตไทต คนอาโมไรต
คนเปริสซี คนฮีไวต และคน
เยบุส ผูซึ่งไมใชอิสราเอล
8จากลูกหลานของชนเหลานี้ ผู
เหลือตอมาในแผนดิน ผู ซึ่ ง
ประชาชนอิสราเอลมิไดทําลาย
ซาโลมอนไดทรงกระทําใหประ-
ชาชนเหล านี้ เป นทาสแรงงาน
และเขาทั้ งหลายก็เปนอยูจนทุก
วันนี้
9แตสวนคนอิสราเอลนั้นซาโล-
มอนหาได ทรงกระทําให เป น
ทาสแรงงานไม เขาทั้งหลายเปน
ทหารและเป นนายทหารของ
พระองค เปนผู บังคับบัญชา
รถรบของพระองค และพลมา
ของพระองค
10 และคนตอไปนี้ เปนเจาหนา
ที่ ชั้ นผู ใหญของกษัตริยซาโล-

2 พงศาวดาร 7, 8

(1) 1 พกษ 6:38-7:1; 9:10-14 (4) 1 พกษ 9:17; 1 พศด 18:3, 9
(5) 1 พศด 7:24 (6) 2 พศด 7:11
(7) ปฐก 15:18-21; วนฉ 1:27-35; 2:1-3; 1 พกษ 9:20 (10) 1 พกษ 9:23
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หนา 937
มอน มีสองรอยหาสิบคน เปน
ผูปกครองประชาชน
11 ซาโลมอนทรงนําธิ ดาของ
ฟาโรห ข้ึ นมาจากนครดาวิดยัง
พระราชวังซึ่ งพระองคทรงสราง
ไวใหพระนาง เพราะพระองค
ตรัสวา "มเหสีของเราไมควรอยู
ในวังของดาวิดกษัตริยแหงอิส-
ราเอล เพราะสถานที่ทั้ งหลาย
ซึ่ งหีบของพระเยโฮวาหมาถึ ง
เปนที่บริสุทธิ์"
12 แล วซาโลมอนทรงถวาย
เครื่ องเผาบูชาแดพระเยโฮวาห
บนแทนบูชาของพระเยโฮวาห
ซึ่ งพระองคทรงสรางไวที่ หน า
มุข
13 ตามหนาที่ ประจําวันที่ ตอง
ทําเปนการถวายบูชาตามบัญญัติ
ของโมเสส ในวันสะบาโต ในวัน
ข้ึนค่ําหนึ่ ง และในวันเทศกาล
ตามกําหนด ประจําปสามเทศ-
กาล คือเทศกาลกินขนมปงไร
เชื้อ เทศกาลสัปดาห และเทศ-
กาลอยูเพิง
14 ตามพระราชบัญชาของดาวิด
ราชบิดาของพระองค พระองค
ทรงกําหนดแบงเวรปุโรหิตสํา-
หรับการปรนนิบัติ และแบงคน
เลวี ให ประจําหน าที่ การสรร-
เสริญและการปรนนิบัติตอหนา
ปุโรหิต ตามหนาที่ประจําวันที่
ตองทํา และคนเฝาประตูเปน

เวรเฝาทุกประตู เพราะวาดาวิด
บุ รุษของพระเจ าทรงบัญชาไว
เชนนั้น
15 และเขาทั้ งหลายมิไดหันไป
เสี ยจากสิ่ งซึ่ งกษั ตริ ย ได ทรง
บัญชาปุโรหิตและคนเลวี ซึ่ ง
เกี่ยวกับเรื่องใดๆ และเกี่ยวกับ
เร่ืองคลัง
16บรรดาพระราชกิจของซาโล-
มอนก็ลุล วงไปตั้ งแต วันที่ วาง
รากพระนิเวศของพระเยโฮวาห
จนถึงวันสําเร็จงาน ดังนั้นพระ
นิ เวศของพระเยโฮวาหก็สําเร็จ
ครบถวน
17 แลวซาโลมอนเสด็จไปยังเอ-
ซีโอนเกเบอรและเมืองเอโลทที่
ชายทะเลในแผนดินเอโดม
18 และหุรามก็ใหขาราชการของ
พระองคสงเรือ และขาราชการที่
คุนเคยกับทะเลไปใหซาโลมอน
และเขาทั้ งหลายไปถึงเมืองโอ-
ฟรพรอมกับขาราชการของซา-
โลมอน และนําเอาทองคําจากที่
นั่ นหนักสี่ รอยหาสิบตะลันตมา
ยังกษัตริยซาโลมอน

พระราชินีแหงเชบา
ทรงเขาเฝากษัตริยซาโลมอน

9เมื่อพระราชินีแหงเชบาทรง
ไดยินกิตติศัพทแหงซาโล-

มอน พระนางก็เสด็จมายังเยรู-
ซาเล็ม เพ่ือทดลองพระองคดวย
ปญหายุงยากตางๆ พรอมดวย

2 พงศาวดาร 8, 9

(11) 1 พกษ 3:1; 7:8; 9:24; 11:1 (13) อพย 23:14-17; 29:38-42; 34:22-23
(14) 1 พศด 9:17; 24:3; 25:1; 26:1 (15) 1 พศด 26:20-28 (17) 1 พกษ 9:26
(18) 1 พกษ 9:27; 1 พศด 29:4; 2 พศด 9:10, 13 (1) 1 พกษ 10:1; มธ 12:24
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หนา 938
ขาราชบริพารมากมาย กับอูฐ
บรรทุกเครื่ องเทศและทองคํา
เปนอันมาก และเพชรพลอย
ตางๆ และเมื่อพระนางเสด็จมา
ถึงซาโลมอนแลว พระนางทูล
เร่ืองในใจของพระนางทุกประ-
การ
2และซาโลมอนตรัสตอบปญหา
ของพระนางทั้งสิ้น ไมมีสิ่งใดที่
ซอนเรนอยูพนซาโลมอนซึ่งพระ
องคจะทรงอธิบายแกพระนาง
ไมได
3และเมื่ อพระราชินีแห งเชบา
ทรงเห็นพระสติปญญาของซา-
โลมอนและพระราชวั งที่ พระ
องคทรงสราง
4ทั้ งอาหารที่ โตะเสวย กับ
การเขาเฝาของบรรดาขาราชการ
และการปรนนิ บั ติ รั บใช ของ
มหาดเล็กตลอดทั้ งภูษาอาภรณ
ของเขา และพนักงานเชิญถวย
ของพระองคตลอดทั้ งภูษาอา-
ภรณของเขา และการที่พระองค
เสด็จข้ึนไปในพระนิเวศของพระ
เยโฮวาห พระทัยของพระนางก็
สลดลงทีเดียว
5พระนางทูลกษัตริยวา "ขาว
คราวซึ่งหมอมฉันไดยินในประ-
เทศของหมอมฉัน ถึงพระราช
กิจและพระสติปญญาของพระ
องคเปนความจริง
6แตหมอมฉันมิไดเชื่ อถอยคํา

นั้น จนหมอมฉันมาเฝา และตา
ของหมอมฉันไดเห็นเอง และดู
เถิด ที่เขาบอกแกหมอมฉันก็ไม
ถึงครึ่ งหนึ่ งแหงพระสติปญญา
ใหญย่ิ งของพระองค พระองค
เลิ ศล้ํ า ย่ิ งไปกว าข าวคราวที่
หมอมฉันไดยิน
7บรรดาคนของพระองคก็ เปน
สุข บรรดาขาราชการเหลานี้ของ
พระองค ผู อยูงานประจําตอ
พระพักตรพระองคและฟงพระ
สติปญญาของพระองคก็เปนสุข
8สาธุการแดพระเยโฮวาหพระ
เจาของพระองค ผูทรงพอพระ
ทัยในพระองคและทรงแตงตั้ ง
พระองคไวบนบัลลังก เปน
กษัตริย เพ่ื อพระเยโฮวาหพระ
เจาของพระองค เพราะพระเจา
ของพระองค ทรงรั กอิ สราเอล
และจะสถาปนาเขาไว เปนนิตย
พระองค จึ งได ทรงแต งตั้ งให
พระองค เปนกษัตริย เหนือเขา
ทั้ งหลาย เพ่ือพระองคจะทรง
อํานายความยุติธรรมและความ
เที่ยงธรรม"
9แล วพระนางก็ ถวายทองคํา
หนึ่งรอยย่ีสิบตะลันตแกกษัตริย
ทั้ งเครื่ องเทศเป นจํานวนมาก
และเพชรพลอยตางๆ ไมมี
เครื่ องเทศใดๆเหมือนอยางที่
พระราชินีแหงเมืองเชบาถวาย
แดกษัตริยซาโลมอน

2 พงศาวดาร 9

(4) นหม 1:11
(8) พบญ 7:8; 2 พศด 2:11; สดด 44:3
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หนา 939
10 ย่ิงกวานั้นอีก ขาราชการของ
หุรามและขาราชการของซาโล-
มอนผู นําทองคํามาจากโอฟ ร
ไดนําไมประดู และเพชรพลอย
ตางๆมา
11 แลวกษัตริยทรงใชไมประดู
ทําข้ั นบันไดพระนิ เวศของพระ
เยโฮวาหและพระราชวัง ทั้ งทํา
พิณเขาคู และพิณใหญใหแก
นักรอง ซึ่งไมเคยเห็นมีอยางนั้น
แตกอนในแผนดินยูดาห
12 กษัตริ ย ซาโลมอนพระราช
ทานทุกอยางแกพระราชินีแหง
เชบาตามที่ พระนางทรงมีพระ
ประสงค ไมวาพระนางจะทูลขอ
สิ่ งใด นอกเหนือไปจากสิ่ งที่
พระนางนํามาถวายกษัตริย ดัง
นั้ นพระนางก็ เสด็จกลั บไปยั ง
แผนดินของพระนาง พรอมกับ
ขาราชการของพระนาง

ทรัพยสมบัติและ
ความเจริญรุงเรือง
ของซาโลมอน

13 น้ํ าหนั กทองคําที่ นํามาส ง
ซาโลมอนในปหนึ่งนั้น เปนทอง
คําหกรอยหกสิบหกตะลันต
14 นอกเหนือจากทองคํา ซึ่ ง
นั กการค าและพ อค าได นํามา
และกษัตริยทั้ งปวงของประเทศ
อาระเบีย และบรรดาเจาเมือง
แห งแผนดิ นไดนําทองคําและ
เงินมายังซาโลมอน

15 กษัตริยซาโลมอนทรงสราง
โลใหญสองรอยอันดวยทองคํา
ทุบ โลอันหนึ่งใชทองคําทุบหก
รอยเชเขล
16 และพระองค ทรงสร างโล
สามรอยอันดวยทองคําทุบ โล
อันหนึ่งใชทองคําสามรอยเชเขล
และกษัตริยก็ทรงเก็บโล ไว ใน
พระตําหนักพนาเลบานอน
17 กษัตริยทรงกระทําพระที่นั่ ง
งาชางขนาดใหญดวย และทรง
บุดวยทองคําบริสุทธิ์
18 พระที่ นั่ งนั้ นมี บันไดหกข้ัน
กับที่รองพระบาททําดวยทองคํา
ซึ่ งติดอยูกับพระที่นั่ ง ทั้ งสอง
ข างของพระที่ นั่ งมี ที่ วางพระ
หัตถ และสิงโตสองตัวยืนอยู
ขางๆที่วางพระหัตถ
19 มีสิงโตอีกสิบสองตัวยืนอยูที่
นั่น บนบันไดหกขั้นทั้งสองขาง
เขาไม เคยทําในราชอาณาจั กร
ใดๆเหมือนอยางนี้
20 ภาชนะทั้ งสิ้ นสําหรับเครื่ อง
ดื่มของกษัตริยซาโลมอนทําดวย
ทองคํา และภาชนะทั้ งสิ้ นของ
พระตําหนั กพนาเลบานอนทํา
ดวยทองคําบริสุทธิ์ ไมมีที่ ทํา
ดวยเงินเลย เงินนั้นถือวาเปน
ของไมมีคาอะไรในสมัยของซา-
โลมอน
21 เพราะเรือของกษัตริยแลน
ไปยังทารชิชพรอมกับขาราชการ

2 พงศาวดาร 9

(10) 1 พกษ 10:11; 2 พศด 8:18
(13) 1 พกษ 10:14-29
(16) 1 พกษ 7:2 (21) 2 พศด 20:36-37
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หนา 940
ของหุราม กําปนทารชิชนําทอง
คํา เงิน งาชาง ลิง และนกยูง มา
สามปตอครั้ง
22 ดังนั้นแหละ กษัตริยซาโล-
มอนจึ งได เปรี ยบกว ากษัตริ ย
อื่ นๆแหงแผนดินโลกในเรื่ อง
สมบัติและสติปญญา
23 และกษัตริยทั้ งสิ้ นแหงแผน
ดิ นโลกก็ แสวงหาที่ จะเข าเฝ า
ซาโลมอน เพ่ือจะฟงพระสติ
ปญญาซึ่งพระเจาพระราชทานไว
ในใจของทาน
24 ทุกคนก็นําเครื่องบรรณาการ
ของเขามา เปนเครื่ องทําดวย
เงิน เครื่องทําดวยทองคํา และ
เครื่ องแตงกาย เครื่ องอาวุธ
เครื่องเทศ มา และลอ ตามจํา-
นวนกําหนดทุกๆป
25 และซาโลมอนทรงมีโรงชอง
มาสี่พันชองสําหรับมาและรถรบ
และมีพลมาหนึ่ งหมื่ นสองพัน
คน ซึ่ งพระองคทรงใหประจํา
อยู ในหัวเมืองรถรบและอยูกับ
กษัตริยที่กรุงเยรูซาเล็ม
26 และพระองคทรงครอบครอง
เหนือกษัตริยทั้ งปวงตั้ งแตแม
น้ําถึงแผนดินของคนฟลิสเตีย
และถึงพรมแดนของอียิปต
27 และกษัตริ ยทรงกระทําให
เงินนั้นเปนของสามัญในกรุงเย-
รูซาเล็มเหมือนกอนหิน และ
กระทําใหมีไมสนสีดารมากมาย

เหมือนไมมะเดื่อแหงหุบเขา
28 และเขานํามาเขามาถวายซา-
โลมอนจากอียิปต และจาก
แผนดินทั้งปวง
การส้ินพระชนมของซาโลมอน

(1 พกษ 11:41-43)
29 สวนพระราชกิจนอกนั้นของ
ซาโลมอน ตั้งแตตนจนปลาย มิ
ไดบันทึกไวในหนังสือของนาธัน
ผูพยากรณ และในคําพยากรณ
ของอาหิยาหชาวชีโลห และใน
นิมิตของอิดโดผูทํานายเกี่ยวกับ
เยโรโบอัมบุตรชายเนบัทหรือ
30 ซาโลมอนทรงครอบครองใน
กรุงเยรูซาเล็มเหนืออิสราเอลทั้ง
ปวงสี่สิบป
31 และซาโลมอนลวงหลับไปอยู
กับบรรพบุรุษของพระองค และ
เขาฝ งพระศพไว ในนครดาวิ ด
ราชบิดาของพระองค และเรโห-
โบอัมโอรสของพระองคครอบ
ครองแทนพระองค

เรโหโบอัมปกครอง
แทนซาโลมอน

ความโงเขลาของเรโหโบอัม
(1 พกษ 12:1-15)

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

ราเอลทั้งปวงไดมายังเชเคมเพื่อ
จะตั้งทานใหเปนกษัตริย
2และอยูมาเมื่ อเยโรโบอัมบุตร
ชายเนบัทไดยินเรื่องนั้น เพราะ

2 พงศาวดาร 9, 10

(24) 1 พกษ 20:11 (25) พบญ 17:16; 1 พกษ 4:26 (26) ปฐก 15:18; 1 พกษ 4:21
(27) 1 พกษ 10:27; 2 พศด 1:15 (28) 1 พกษ 10:28 (29) 1 พกษ 11:29, 41
(30) 1 พกษ 4:21; 11:42-43; 1 พศด 29:28 (1) 1 พกษ 12:1-20 (2) 1 พกษ 11:40
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หนา 941
ท านยังอยู ในอี ยิปตที่ ซึ่ งท าน
หนี ไปจากพระพั กตร กษัตริ ย
ซาโลมอน แลวเยโรโบอัมกลับ
จากอียิปต
3 เขาทั้ งหลายก็ ใช คนไปเรียน
ทาน และเยโรโบอัมกับอิสรา-
เอลทั้ งหมดไดมาและทูลเรโห-
โบอัมวา
4"พระราชบิดาของพระองคได
กระทําใหแอกของข าพระองค
ทุกขหนัก เพราะฉะนั้นบัดนี้ขอ
ทรงผ อนการปรนนิ บั ติ อย าง
ทุกขหนักของพระราชบิดาของ
พระองค และแอกอันหนักของ
พระองค เหนื อข าพระองค ทั้ ง
หลายใหเบาลงเสีย และขาพระ
องคทั้ งหลายจะปรนนิบัติพระ
องค"
5พระองคตรัสกับเขาวา "สิ้น
สามวั นจงกลั บมาหาเราอี ก"
ประชาชนจึงกลับไปเสีย
6แลวกษัตริย เรโหโบอัมก็ทรง
ปรึกษากับบรรดาผู เฒา ผู อยู
งานประจําซาโลมอนราชบิ ดา
ของพระองคขณะเมื่ อพระองค
ยังทรงพระชนมอยูวา "ทานทั้ง
หลายจะแนะนําเราใหตอบประ-
ชาชนนี้อยางไร"
7 เขาทั้ งหลายทู ลพระองค ว า
"ถาพระองคทรงเมตตาแกประ-
ชาชนนี้ และใหเขาพอใจ และ
ตรัสตอบคําดีแกเขา เขาทั้ ง

หลายจะเป นผู รั บใช ของพระ
องคเปนนิตย"
8แต พระองค ทรงทอดทิ้ งคํา
ปรึ กษาซึ่ งผู เฒ าถวายนั้ นเสี ย
และไปปรึกษากับคนหนุม ซึ่ ง
เติบโตข้ึนมาพรอมกับพระองค
และอยูงานประจําพระองค
9และพระองค ตรั สกั บเขาทั้ ง
หลายวา "ทานจะแนะนําเรา
อยางไร เพ่ือพวกเราจะตอบ
ประชาชนนี้ ผู ที่ทูลเราวา `ขอ
ทรงผ อนแอกซึ่ งพระราชบิ ดา
ของพระองค วางอยู เหนื อข า
พระองคทั้งหลายใหเบาลง'"
10 และคนหนุ มเหล านั้ นผู ได
เติบโตมาพรอมกับพระองคทูล
พระองควา "พระองคจงตรัสดัง
นี้แกประชาชนนี้ ผูทูลพระองค
วา `พระราชบิดาของพระองคได
ทรงกระทําให แอกของข าพระ
องคทั้ งหลายทุกขหนัก แตขอ
พระองคทรงผอนแกขาพระองค
ใหเบาลง' นั้น พระองคจงตรัส
แกเขาทั้ งหลายอยางนี้ วา `นิ้ ว
กอยของเราก็หนากวาเอวแหง
ราชบิดาของเรา
11 ที่ พระราชบิ ดาของเราวาง
แอกหนักบนท านทั้ งหลายก็ดี
แลว เราจะเพ่ิมแอกใหแกทาน
ทั้ งหลายอีก พระราชบิดาของ
เราตีสอนทานทั้ งหลายดวยไม
เรียว แตเราจะตีสอนทานทั้ ง

2 พงศาวดาร 10

(8) 1 พกษ 12:8-11
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หนา 942
หลายดวยแสแมลงปอง'"

อาณาจักรไดแยกกัน
เยโรโบอัมปกครอง
เหนืออิสราเอล

(1 พกษ 12:16-24)
12 เยโรโบอัมกับประชาชนทั้ ง
ปวงจึงเขามาเฝาเรโหโบอัมใน
วันที่สาม ดังที่กษัตริยรับสั่งวา
"จงมาหาเราอีกในวันที่สาม"
13 และกษัตริยตรัสตอบเขาทั้ ง
หลายอยางดุดัน กษัตริยเรโห-
โบอัมทรงทอดทิ้งคําปรึกษาของ
ผูเฒาเสีย
14 และตรัสกับเขาทั้งหลายตาม
คําแนะนําของพวกคนหนุ มว า
"พระราชบิดาของเราทําแอกของ
ทานทั้งหลายใหหนัก แตเราจะ
เพ่ิมใหแกแอกนั้น พระราชบิดา
ของเราตีสอนทานทั้ งหลายดวย
ไมเรียว แตเราจะตีสอนทาน
ทั้งหลายดวยแสแมลงปอง"
15 กษัตริยจึงมิไดทรงฟงเสียง
ประชาชน เพราะเหตุการณนี้
เปนมาแตพระเจา เพ่ือพระเย-
โฮวาหจะทรงใหพระวจนะของ
พระองคไดสําเร็จ ซึ่ งพระองค
ตรัสโดยอาหิยาหชาวชี โลหแก
เยโรโบอัมบุตรชายเนบัท
16 และเมื่ ออิ สราเอลทั้ งปวง
เห็นวา กษัตริยมิไดทรงฟงเขา
ทั้ งหลาย ประชาชนก็ทูลตอบ
กษัตริยวา "ขาพระองคทั้ ง

หลายมีสวนอะไรในดาวิด ขา
พระองคทั้ งหลายไมมีสวนมร-
ดกในบุตรเจสซี โอ อิสราเอล
เอย กลับไปเต็นทของตนแตละ
คนเถิด ขาแตดาวิด จงดูแลราช
วงศของพระองคเองเถิด" อิส-
ราเอลทั้ งปวงจึงไปยังเต็นทของ
เขาทั้งหลาย
17 แตเรโหโบอัมทรงปกครอง
เหนือประชาชนอิสราเอลผูอาศัย
อยูในหัวเมืองยูดาห
18 แลวกษัตริย เรโหโบอัมทรง
ใช ฮาโดรั มนายงานเหนื อแรง
งานเกณฑไป และประชาชนอิส-
ราเอลก็เอาหินขวางทานถึงตาย
แลวกษัตริยเรโหโบอัมก็ทรงรีบ
ข้ึนรถรบของพระองค ทรงหนี
ไปกรุงเยรูซาเล็ม
19 อิสราเอลจึงกบฏตอราชวงศ
ของดาวิดถึงทุกวันนี้
พระเจาทรงเตือนเรโหโบอัม

ไมใหสูรบกับ
อิสราเอลสิบตระกูล

11เมื่ อเรโหโบอัมมายังกรุง
เยรูซาเล็มแลว พระองค

ได ทรงรวบรวมวงศวานยูดาห
และเบนยามิน เปนนักรบที่ คัด
เลือกแลวหนึ่งแสนแปดหมื่นคน
เพ่ือจะสูรบกับอิสราเอล หมาย
จะเอาราชอาณาจักรคืนมาใหแก
เรโหโบอัม
2แตพระวจนะของพระเยโฮวาห

2 พงศาวดาร 10, 11

(12) 1 พกษ 12:12-14
(15) วนฉ 14:4; 1 พกษ 11:29-39; 1 พศด 5:22; 2 พศด 11:4; 22:7; 25:70
(19) 1 พกษ 12:19 (1) 1 พกษ 12:21-24 (2) 1 พศด 12:5-8, 15
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หนา 943
มายังเชไมอาหคนของพระเจาวา
3"จงไปทูลเรโหโบอัมโอรสของ
ซาโลมอนกษัตริยแหงยูดาหและ
บอกแกอิสราเอลทั้ งปวงในยู-
ดาหและเบนยามินวา
4`พระเยโฮวาหตรัสดังนี้วา เจา
อยาข้ึนไปสูรบกับพ่ีนองของเจา
จงกลั บไปบ านของตนทุ กคน
เถิด เพราะสิ่งนี้เปนมาจากเรา'"
เขาทั้ งหลายก็เชื่ อฟงพระวจนะ
ของพระเยโฮวาห และกลับไป
ไมไดสูรบกับเยโรโบอัม
การสรางหัวเมืองเพื่อปองกัน

5และเรโหโบอัมประทับในกรุง
เยรูซาเล็ม และพระองคทรง
สรางหัวเมืองเพ่ือปองกันในยู-
ดาห
6พระองคทรงสรางเมืองเบธ-
เลเฮม เอตาม เทโคอา
7 เบธซูร โสโค อดุลลัม
8กัท มาเรชาห และศิฟ
9อาโดราอิม ลาคีช และอาเซ-
คาห
10 โศราห อัยยาโลน และเฮ-
โบรน หัวเมืองซึ่งมีปอมที่อยูใน
ยูดาหและในเบนยามิน
11พระองคทรงเสริมปอมปรา-
การใหแข็งแกรง และสงผูบังคับ
บั ญชาไปประจําการในป อม
เหลานั้น และทรงสะสมเสบียง
อาหาร น้ํามัน และน้ําองุน
12 และพระองคทรงเก็บโลและ

หอกไวในหัวเมืองทั้ งปวง และ
กระทําใหหัวเมืองเหลานั้ นแข็ง
แรงมาก พระองคจึงทรงยึด
ยูดาหและเบนยามินไวได
13 และปุโรหิตกับคนเลวีซึ่ งอยู
ในอิสราเอลทั้ งสิ้ นได เขามาหา
พระองคจากเขตแดนซึ่ งเขาอา-
ศัยอยู

เยโรโบอัมไดขับไล
พวกปุโรหิตกับคนเลวีออก

14 เพราะคนเลวีละทิ้ งทุ งหญา
และที่บาน ซึ่ งเขายึดถือเปน
กรรมสิทธิ์ และมายังยูดาหและ
เยรูซาเล็ม เพราะเยโรโบอัมและ
โอรสของพระองค ได ขับไล เขา
ทั้ งหลายออกจากตําแหนงปุโร-
หิตของพระเยโฮวาห
15 และพระองค ทรงแต งตั้ ง
ปุโรหิตของพระองค ข้ึ นสําหรับ
ปูชนียสถานสูงทั้ งหลาย และ
สําหรับเมษปศาจ และ
สําหรับรูปลูกวัวซึ่ งพระองคทรง
สรางข้ึน
16 และบรรดาผูที่ปกใจแสวงหา
พระเยโฮวาหพระเจาของอิสรา-
เอลก็ติดตามเขาทั้งหลายมาจาก
ตระกูลทั้ งปวงของอิสราเอลยัง
เยรูซาเล็ม เพ่ือถวายสัตว-
บู ชาต อพระเยโฮวาห พระเจ า
แหงบรรพบุรุษของเขาทั้งหลาย
17 เขาทั้งหลายไดเสริมกําลังให
ราชอาณาจักรของยูดาห และได

2 พงศาวดาร 11

(14) กดว 35:2-5; 1 พกษ 12:28-33; 2 พศด 13:9
(15) ลนต 17:7; 1 พกษ 12:28, 31; 13:33; 14:9; ฮซย 13:2; 1 คร 10:20
(16) 2 พศด 14:7; 15:9; 30:11, 18 (17) 2 พศด 12:1, 13
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หนา 944
กระทําให เรโหโบอัมโอรสของ
ซาโลมอนเขมแข็งอยู ไดสามป
เพราะเขาทั้ งหลายดําเนิ นอยู
สามปในวิถีของดาวิดและซาโล-
มอน

ราชวงศของเรโหโบอัม
18 เรโหโบอัมทรงรับมาหะลัท
ธิดาของเยรีโมทโอรสของดาวิด
เปนมเหสี และอาบีฮาอิลบุตร
สาวของเอลีอับบุตรชายเจสซี
19 และพระนางก็ประสูติ โอรส
ใหพระองคคือ เยอูช เชมาริยาห
และศาฮัม
20 ภายหลั งพระองคก็ทรงรับ
มาอาคาหธิดาของอับซาโลม ผู
ซึ่งประสูติ อาบียาห อัททัย ศีศา
และเชโลมิทใหพระองค
21 เรโหโบอัมทรงรักมาอาคาห
ธิดาของอับซาโลมมากกวามเหสี
และนางสนมของพระองคทั้งสิ้น
(พระองคมีมเหสีสิบแปดองค
และนางสนมหกสิบคนและให
กําเนิดโอรสย่ี สิบแปดองคและ
ธิดาหกสิบองค)
22 และเรโหโบอัมทรงแต งตั้ ง
ใหอาบียาหโอรสของมาอาคาห
เปนโอรสองคใหญ ใหเปน
ประมุขทามกลางพ่ีนองของตน
เพราะพระองคทรงตั้งพระทัยจะ
ใหทานเปนกษัตริย
23 และพระองค ทรงจั ดการ
อยางฉลาด และแจกจายบรรดา

โอรสของพระองคไปทั่วแผนดิน
ทั้ งสิ้ นของยูดาหและของเบน-
ยามิน ในหัวเมืองที่มีปอมทั้ ง
สิ้น และพระองคประทานเสบียง
อาหารใหอยางอุดม และพระ
องคทรงประสงคมเหสีมากมาย

เรโหโบอัมทรง
ทอดท้ิงพระเจา

(1 พกษ 14:21-24)

12ตอมา เมื่ อราชอาณา
จักรของเรโหโบอั มตั้ ง

มั่นคงและแข็งแรงแลว พระองค
ทรงทอดทิ้ งพระราชบัญญัติของ
พระเยโฮวาหเสีย และอิสราเอล
ทั้ งปวงก็ทิ้ งพรอมกับพระองค
ดวย

ชิชักกษัตริยแหงอียิปต
บุกรุกกรุงเยรูซาเล็ม
(1 พกษ 14:25-28)

2อยู มาในปที่ ห าแห งกษัตริย
เรโหโบอัม เพราะเขาทั้ งหลาย
ไดละเมิดตอพระเยโฮวาห ชิชัก
กษัตริยแหงอียิปตเสด็จข้ึนมาสู
รบเยรูซาเล็ม
3มี รถรบหนึ่ งพันสองรอยคัน
และพลมาหกหมื่นคน และพล
ผู มากับพระองคจากอี ยิปตนับ
ไมถวนคือ ชาวลิบนี คนสุคีอิม
และคนเอธิโอเปย
4และพระองคทรงยึดหัวเมืองที่
มีปอมของยูดาหและมายังเยรู-
ซาเล็ม

2 พงศาวดาร 11, 12

(18) 1 ซมอ 16:6 (20) 1 พกษ 14:31; 15:2; 2 พศด 13:2 (21) พบญ 17:17
(22) พบญ 21:15-17; 2 พศด 13:1 (23) 2 พศด 11:5
(1) 1 พกษ 14:22-24; 2 พศด 11:17 (2) 1 พกษ 11:40; 14:24 (3) 2 พศด 16:8
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หนา 945
5แลวเชไมอาหผูพยากรณไดมา
เฝ าเรโหโบอั มและบรรดาเจ า
นายแหงยูดาห ผูมาประชุมกัน
อยู ที่ เยรูซาเล็มด วยเรื่ องชิชัก
และกล าวแก เขาทั้ งหลายว า
"พระเยโฮวาหตรัสดังนี้ วา เจา
ไดละทิ้ งเรา เราจึงไดละทิ้ งเจา
ใหอยูในมือของชิชัก"
6แลวเจานายแหงอิสราเอลและ
กษัตริยไดถอมตนลงและกลาว
วา "พระเยโฮวาหทรงชอบธรรม
แลว"
7 เมื่ อพระเยโฮวาหทรงเห็นวา
เขาทั้ งหลายถอมตัวลง พระ
วจนะของพระเยโฮวาหไดมาถึง
เชไมอาหวา "เขาทั้ งหลายได
ถอมตัวลงแลว เราจึงจะไมทํา
ลายเขา แตเราจะประสาทการ
ชวยใหพนแกเขาบาง และพระ
พิโรธของเราจะไมเทลงมาเหนือ
เยรูซาเล็มโดยมือของชิชัก
8อย างไรก็ดี เขาทั้ งหลายตอง
เปนผูรับใชของชิชัก เพ่ือเขาทั้ง
หลายจะไดทราบความแตกตาง
ระหวางการรับใชเรา และรับ
ใช ราชอาณาจักรทั้ งหลายของ
แผนดินโลก"
9ชิชักกษัตริยแหงอียิปตจึงข้ึน
มาตอสูเยรูซาเล็ม พระองคทรง
เก็บเอาทรัพยสินแหงพระนิเวศ
ของพระเยโฮวาห และทรัพย
สมบัติในพระราชวัง พระองค

ทรงเก็บเอาไปทุกอยาง พระ
องคทรงเก็บเอาโลทองคํา ซึ่ ง
ซาโลมอนทรงสรางไวนั้นไปดวย
10 และกษัตริย เรโหโบอัมทรง
ทําโลทองสัมฤทธิ์ ข้ึนแทน และ
ไดมอบไวในมือของทหารรักษา
พระองค ผูเฝาทวารพระราชวัง
11 และกษัตริย เสด็จเข าไปใน
พระนิเวศของพระเยโฮวาหเมื่อ
ไร ทหารรักษาพระองคก็มาถือ
โลนั้น แลวนํากลับไปเก็บไวใน
ห องทหารรั กษาพระองค ตาม
เดิม
12 และเมื่ อพระองคทรงถ อม
พระองคลง พระพิโรธของพระ
เยโฮวาห ก็ หั นไปเสี ยจากพระ
องค มิไดทําลายพระองคอยาง
สิ้ นเชิง ย่ิ งกวานั้ นอีกสภาพ-
การณก็ยังดีอยูในยูดาห
การส้ินพระชนมของเรโหโบอัม

(1 พกษ 14:31)
13 กษัตริยเรโหโบอัมจึงสถาป-
นาพระองคข้ึนในกรุงเยรูซาเล็ม
และทรงครอบครอง เมื่อเรโห-
โบอัมทรงเริ่ มครอบครองนั้ นมี
พระชนมายุ สี่ สิ บเอ็ ดพรรษา
และพระองคทรงครอบครองสิบ
เจ็ดปในกรุงเยรูซาเล็ม อันเปน
เมืองซึ่ งพระเยโฮวาหทรงเลือก
สรรไวจากตระกูลตางๆทั้ งสิ้ น
ของอิสราเอล เพ่ือจะตั้ งพระ
นามของพระองคไวที่นั่ น พระ

2 พงศาวดาร 12

(5) 2 พศด 11:2 (6) อพย 9:27; ดนล 9:14; ยก 4:10 (7) 1 พกษ 21:28-29
(8) พบญ 28:47-48; อสย 26:13 (9) 1 พกษ 10:16-17; 14:25-26; 2 พศด 9:15-16
(10) 1 พกษ 14:27 (13) 1 พกษ 11:1, 5; 14:21; 2 พศด 6:6
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หนา 946
มารดาของพระองค ทรงพระ
นามวานาอามาหคนอัมโมน
14 และพระองค ไดทรงกระทํา
การชั่วราย เพราะพระองคไมตั้ง
พระทัยของพระองคที่ จะแสวง
หาพระเยโฮวาห
15 สวนพระราชกิจของเรโหโบ-
อัม ตั้ งแตตนจนสุดทาย มิได
บันทึกไวในหนังสือของเชไม-
อาหผูพยากรณ และของอิดโดผู
ทํานายตามแบบพงศาวดารหรือ
มีสงครามเรื่อยไปอยูระหวางเร-
โหโบอัมและเยโรโบอัม
16 และเรโหโบอัมก็ลวงหลับไป
อยู กับบรรพบุ รุษของพระองค
และเขาก็ ฝ งพระศพไว ในนคร
ดาวิด และอาบียาหราชโอรส
ของพระองคได ข้ึ นครอบครอง
แทนพระองค

อาบียาหครอบครอง
เหนือยูดาห

(1 พกษ 15:1-2)

13ในป ที่ สิ บแปดแห งรั ช
กาลของกษัตริ ย เยโร-

โบอัม อาบียาหไดเร่ิมครอบ
ครองเหนือประเทศยูดาห
2พระองค ทรงครอบครองใน
เยรูซาเล็มสามป พระชนนีของ
พระองคมีพระนามวามีคายาห
ธิดาของอุรีเอลแหงกิเบอาห มี
สงครามระหว างอาบียาห และ
เยโรโบอัม

3อาบียาหเสด็จออกทําสงคราม
มีกองทัพทหารชํานาญศึกเปน
คนคัดเลือกแลวสี่แสนคน และ
เยโรโบอั มได ตั้ งแนวรบสู กั บ
พระองคด วยคนคัดเลือกแล ว
เปนทแกลวทหารแปดแสนคน
4และอาบียาหทรงลุกยืนอยูบน
ภู เขาเศมาราอิ มซึ่ งอยู ในถิ่ น
เทือกเขาเอฟราอิม และตรัสวา
"ขาแต เยโรโบอัมและอิสราเอล
ทั้งปวง ขอฟงขาพเจา
5ไมควรหรือที่ทานทั้งหลายจะรู
วา พระเยโฮวาหพระเจาแหง
อิสราเอลพระราชทานตําแหนง
กษัตริยเหนืออิสราเอลเปนนิตย
แกดาวิด และลูกหลานของพระ
องคโดยพันธสัญญาเกลือ
6ถึงกระนั้นเยโรโบอัมบุตรชาย
เนบัท ขาราชการของซาโลมอน
โอรสของดาวิด ไดลุกข้ึนกบฏ
ตอเจานายของตน
7และมีคนถอยคนอันธพาลบาง
คนมั่วสุมกันกับเขาและขันสูกับ
เรโหโบอัมโอรสของซาโลมอน
เมื่อเรโหโบอัมยังเด็กอยูและใจ
ออนแอตานทานไมไหว
8และบัดนี้ทานคิดวาจะตอตาน
ราชอาณาจักรของพระเยโฮวาห
ซึ่ งอยู ในมือของลู กหลานของ
ดาวิด เพราะทานทั้ งหลายเปน
คนหมู ใหญและมีลูกวัวทองคํา
ซึ่งเยโรโบอัมสรางไวใหทานเปน

2 พงศาวดาร 12, 13

(15) 1 พกษ 14:30; 2 พศด 9:29; 13:22 (16) 1 พกษ 14:31; 2 พศด 11:20-22
(1) 1 พกษ 15:1-2 (2) 2 พศด 11:20 (4) ยชว 18:22 (5) ลนต 2:13; กดว 18:19
(6) 1 พกษ 11:28; 12:20 (7) วนฉ 9:4; 2 พศด 12:13 (8) 1 พกษ 12:28; 14:9
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หนา 947
พระ
9ทานทั้ งหลายมิไดขับไล ปุโร-
หิตของพระเยโฮวาห ลูกหลาน
ของอาโรน และคนเลวีออกไป
และตั้ งปุ โรหิ ตสําหรับตนเอง
อยางชนชาติทั้งหลายหรือ ผูใด
ที่นําวัวหนุมและแกะผูเจ็ดตัวมา
ชําระตัวใหบริสุทธิ์ไว จะไดเปน
ปุโรหิตของสิ่งที่ไมใชพระ
10 แตสําหรับเราทั้งหลาย พระ
เยโฮวาหทรงเปนพระเจาของเรา
ทั้ งหลาย และเราทั้ งหลายมิได
ทอดทิ้งพระองค เรามีปุโรหิตผู
ปรนนิบัติพระเยโฮวาห เปนลูก
หลานของอาโรน ทั้งมีคนเลวีทํา
งานหนาที่ของเขาทั้งหลาย
11 เขาถวายเครื่ องเผาบูชาแด
พระเยโฮวาหทุกเชาทุกเย็น ทั้ง
เครื่ องหอม ตั้ งขนมปงหนา
พระพักตรบนโตะบริสุทธิ์ และ
ดูแลคันประทีปทองคําพรอมทั้ง
ตะเกียง เพ่ือใหประทีปลุกอยู
ทุกเย็น เพราะเราไดรักษาพระ
บัญชากําชับของพระเยโฮวาห
พระเจาของเรา แตทานไดทอด
ทิ้งพระองคเสีย
12 และดูเถิด พระเจาทรงอยู
กับเรา ทรงเปนผู บังคับบัญชา
ของเรา และปุโรหิตของพระ
องคพรอมกับแตรศึกพรอมที่จะ
เป าเรี ยกทําสงครามต อสู กั บ
ทาน โอ ขาแตประชาชนอิสรา-

เอล ขออยาตอสูกับพระเยโฮ-
วาหพระเจาแหงบรรพบุรุษของ
ทาน เพราะทานจะชนะไมได"
13 เยโรโบอัมไดสองสุมผูคนไว
เพ่ื อจะออมมาหาเขาจากเบื้ อง
หลัง ดังนั้นกองทหารของทาน
จึงอยู ขางหนายูดาห และกอง
ซุมก็อยูขางหลังเขา
14 และเมื่อยูดาหมองดูขางหลัง
ดูเถิด การศึกก็อยูขางหนาและ
ขางหลังเขา และเขาทั้ งหลายก็
รองทูลตอพระเยโฮวาห และ
บรรดาปุโรหิตก็เปาแตร
15 แล วคนของยูดาหก็ ตะเบ็ง
เสียงรองทํานองศึกและเมื่อคน
ยูดาหตะโกน อยูมาพระเจาทรง
ให เยโรโบอัมและอิสราเอลทั้ ง
ปวงพายแพไปตออาบียาหและ
ยูดาห
16 คนอิสราเอลไดหนีตอหนา
ยูดาห และพระเจาทรงมอบเขา
ไวในมือของเขาทั้งหลาย
17 อาบียาหและประชาชนของ
พระองค ก็ ฆ าเขาเสี ยมากมาย
คนอิสราเอลที่ คัดเลือกแลวจึง
ลมตายหาแสนคน
18 นี่ แหละคนอิ สราเอลก็ ถู ก
ปราบปรามในครั้ งนั้ น และคน
ยูดาหก็ชนะ เพราะเขาพ่ึงพระ
เยโฮวาหพระเจาแหงบรรพบุรุษ
ของเขา
19 และอาบียาหไดติดตามเย-

2 พงศาวดาร 13

(9) อพย 29:29-33; 2 พศด 11:13-15; ยรม 2:11; 5:7 (10) ยชว 24:15
(11) อพย 25:30-39; 27:20-21; 29:38 (12) กดว 10:8-9; ยชว 5:13-15; ฮบ 2:10
(14) ยชว 24:7; 2 พศด 6:34 (15) 2 พศด 14:12 (18) 1 พศด 5:20 (19) ยชว 15:9
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หนา 948
โรโบอัม และยึดเอาหัวเมืองจาก
พระองค คือเมืองเบธเอลกับ
ชนบทของเมืองนั้น และเยชา-
นาหกับชนบทของเมืองนั้น และ
เอโฟรนกับชนบทของเมืองนั้น
การส้ินพระชนมของเยโรโบอัม

(1 พกษ 14:19-20)
20 เยโรโบอั มมิ ได ฟ นอํานาจ
ของพระองคในรัชสมัยของอา-
บียาห และพระเยโฮวาหทรง
ประหารพระองค พระองคก็สิ้น
พระชนม

ครอบครัวของอาบียาห
21 แตอาบียาหก็มีอํานาจย่ิงข้ึน
และมีมเหสีสิบสี่องค ใหกําเนิด
โอรสย่ีสิบสององค และธิดาสิบ
หกองค
22 ราชกิจนอกนั้นของอาบียาห
วิ ธี การและพระดํารั สของพระ
องคไดบันทึกไวในหนังสือของผู
พยากรณอิดโด
การส้ินพระชนมของอาบียาห

อาสาขึ้นครองแทน
(1 พกษ 15:7-10)

14อาบียาหจึงลวงหลับไป
อยู กั บบรรพบุ รุษของ

พระองค เขาก็ฝงพระศพไวใน
นครดาวิด และอาสาโอรสของ
พระองค ได ข้ึ นครองแทนพระ
องค ในรัชกาลของอาสาแผนดิน
ไดสงบอยูสิบป
2และอาสาทรงกระทําสิ่ งที่ ดี

และชอบในสายพระเนตรพระ
เยโฮวาหพระเจาของพระองค
3พระองคทรงกําจัดแทนบูชา
พระตางดาวและปูชนียสถานสูง
ทั้ งหลาย และพังเสาศักดิ์ สิทธิ์
ลง และไดโคนเสารูปเคารพเสีย
4และทรงบัญชาให ยูดาหแสวง
หาพระเยโฮวาห พระเจ าแห ง
บรรพบุรุษของตน และใหรักษา
พระราชบัญญัติและพระบัญญัติ
5พระองคทรงกําจัดปูชนียสถาน
สูงและแทนเครื่องหอมออกเสีย
จากหั วเมื องทั้ งสิ้ นของยูดาห
ดวย และราชอาณาจักรก็ไดสงบ
อยูภายใตพระองค
6พระองคทรงสรางหัวเมืองที่มี
ปอมในยูดาห เพราะแผนดินก็
สงบ พระองคมิไดทําสงครามใน
ปเหลานั้น เพราะพระเยโฮวาห
ทรงประทานการหยุดพักสงบแก
พระองค
7และพระองคตรัสกับยูดาหวา
"ให เราทั้ งหลายสร างหั วเมือง
เหลานี้ ลอมดวยกําแพง หอ
คอย ประตูเมือง และดาน
แผนดินยังเปนของเรา เพราะ
เราไดแสวงหาพระเยโฮวาหพระ
เจาของเรา เราไดแสวงหาพระ
องค และพระองคไดทรงประ-
ทานการหยุดพักสงบทุกด าน"
เขาทั้ งหลายจึงสรางและจําเริญ
ข้ึน

2 พงศาวดาร 13, 14

(20) 1 ซมอ 2:6; 25:38; 1 พกษ 14:20; กจ 12:23 (22) 2 พศด 9:29
(1) 1 พกษ 15:8 (3) อพย 34:13; 1 พกษ 11:7; 15:14; 2 พศด 15:17
(4) 2 พศด 7:14 (6) 2 พศด 15:15
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หนา 949
8และอาสาทรงมีกองทัพสรรพ
ดวยโลใหญและหอกจากยูดาห
สามแสนคน และจากเบนยามิน
ซึ่ งถื อโล และโก งธนู สองแสน
แปดหมื่นคน ทั้งสิ้นเปนทแกลว
ทหาร
การชนะยิ่งใหญของอาสา

เหนือเศ-ราห
9 เศ-ราหชาวเอธิโอเปยไดออก
มาต อสู กั บเขาทั้ งหลายด วย
กองทัพหนึ่งลานคน และรถรบ
สามรอยคันมาถึงเมืองมาเรชาห
10 และอาสาทรงยกออกไปปะ-
ทะกับเขา และเขาทั้งหลายก็ตั้ง
แนวรบในหุ บเขาเศฟาธาห ที่
มาเรชาห
11 และอาสารองทูลตอพระเย-
โฮวาหพระเจ าของพระองคว า
"ขาแตพระเยโฮวาห ไมมีผู ใด
ชวยไดอยางพระองค ในการสู
รบกันระหวางผู ที่ มีกําลั งกับผู
ที่ไมมีกําลัง โอ ขาแตพระเยโฮ-
วาหพระเจาของขาพระองคทั้ ง
หลาย  ขอทรงชวยพวกขาพระ
องคเพราะขาพระองคทั้ งหลาย
พ่ึงพระองค ขาพระองคทั้ ง
หลายมาตอสู กับชนหมู ใหญนี้
ในพระนามของพระองค โอ ขา
แตพระเยโฮวาห พระองคทรง
เปนพระเจาของขาพระองคทั้ ง
หลาย ขออยาใหมนุษยชนะพระ
องค"

12 พระเยโฮวาห จึ งทรงใหชาว
เอธิโอเปยพายแพตออาสาและ
ตอยูดาห และชาวเอธิโอเปยก็
หนีไป
13 อาสาและพลที่ อยู กั บพระ
องคก็ไลตามเขาไปถึงเมืองเก-
ราร และชาวเอธิโอเปยลมตาย
มากจนไม เหลื อสั กชี วิ ตเดี ยว
เพราะเขาได แตกพ ายต อพระ
พักตรพระเยโฮวาหและกองทัพ
ของพระองค คนยูดาหไดเก็บ
ของที่ริบไดมากมายนักหนา
14 และเขาก็ โจมตี บรรดาหั ว
เมืองรอบเมืองเก-ราร เพราะวา
ความกลัวพระเยโฮวาหนั้ นมา
ครอบเขาทั้ งหลาย เขาไดปลน
หัวเมืองทั้งสิ้น เพราะมีของที่ริบ
ไดในนั้นมาก
15 และเขาไดโจมตีเต็นทของผู
ที่ มีวัว และเอาแกะไปมากมาย
และอูฐดวย แลวเขาก็กลับไปยัง
เยรูซาเล็ม

ผูพยากรณอาซาริยาห
เตือนอาสา

15พระ วิ ญญาณของพระ
เจาเสด็จมาสถิตกับอา-

ซาริยาหบุตรชายโอเดด
2และท านออกไปเฝ าอาสาทูล
พระองควา "ขาแตอาสา และยู-
ดาหกับเบนยามินทั้งปวง ขอจง
ฟงขาพเจา พระเยโฮวาหทรง
สถิตกับทานทั้ งหลาย ตอเมื่ อ

2 พงศาวดาร 14, 15

(8) 1 พศด 12:2; 2 พศด 13:3 (9) ยชว 15:44; 2 พศด 12:2-3; 16:8
(11) อพย 14:10; 1 ซมอ 14:6 (12) 2 พศด 13:15 (13) ปฐก 10:19; 20:1
(14) ปฐก 35:5; พบญ 11:25 (1) กดว 24:2; วนฉ 3:10 (2) 1 พศด 28:9
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หนา 950
ทานทั้งหลายอยูกับพระองค ถา
ทานทั้ งหลายแสวงหาพระองค
ทานก็จะพบพระองค แตถาทาน
ทั้ งหลายทอดทิ้ งพระองค พระ
องคจะทรงทอดทิ้งทานทั้งหลาย
3อิสราเอลอยูปราศจากพระเจา
เที่ยงแทเปนเวลานาน และไมมี
ปุโรหิตผูสั่ งสอน และไมมีพระ
ราชบัญญัติ
4แต เมื่ อถึ งคราวเขาทุ กขยาก
ลําบาก เขาหันมาหาพระเยโฮ-
วาหพระเจาแหงอิสราเอลและ
แสวงหาพระองค เขาทั้งหลายก็
พบพระองค
5ในสมัยนั้นไมมีสันติภาพแกผู
ที่ออกไปหรือผูที่เขามา เพราะมี
การวุ นวายอยู มากมายรบกวน
ชาวเมืองทั้งหลายนั้น
6 เขาแตกแยกกั นเป นพวกๆ
ประชาชาติ ตอประชาชาติและ
เมืองตอเมือง เพราะพระเจา
ทรงรบกวนเขาด วยความทุ กข
ยากทุกอยาง
7แตท านทั้ งหลายจงกล าหาญ
อย า ให มื อของท านอ อนลง
เพราะวากิ จการของทานจะได
รับบําเหน็จ"

อาสานําการปฏิรูปและ
การฟนฟูใหมมาสูประเทศ

8 เมื่ ออาสาทรงสดั บถ อยคํา
เหลานี้ คือคําพยากรณของโอ-
เดดผูพยากรณ พระองคก็ทรง

มีพระทัยกลาข้ึน ทรงกําจัดสิ่ ง
ที่ นาสะอิดสะเอียนจากแผนดิน
ยูดาหและเบนยามินสิ้ น และ
จากหัวเมืองซึ่ งพระองค ยึดมา
ได จากถิ่ นเทื อกเขาเอฟราอิ ม
และพระองคทรงซอมแซมแทน
บูชาของพระเยโฮวาห ซึ่ งอยู
หนามุขพระนิเวศของพระเยโฮ-
วาห
9และพระองคทรงรวบรวมยู-
ดาหและเบนยามินทั้งปวง และ
คน เหล านั้ นจาก เอฟราอิ ม
มนัสเสห และจากสิเมโอน ผู
อาศัยอยูกับเขาทั้งหลาย เพราะ
คนเปนจํานวนมากไดหลบหนี
มาหาพระองค จากอิ สราเอล
เมื่อเขาเห็นวาพระเยโฮวาหพระ
เจ าของพระองค สถิ ตกั บพระ
องค
10 เขาทั้งหลายชุมนุมกันที่ เยรู-
ซาเล็ มในเดื อนที่ สามของปที่
สิบหาในรัชกาลของอาสา
11 เขาทั้ งหลายถวายสัตวบูชา
แดพระเยโฮวาหในวันนั้ นจาก
ขาวของที่ เขาไดริบมา มีวัวผู
เจ็ดรอยตัวและแกะเจ็ดพันตัว
12 และเขาก็เขาทําพันธสัญญาที่
จะแสวงหาพระเยโฮวาหพระเจา
แหงบรรพบุ รุษของเขาด วยสุด
จิตสุดใจของเขา
13 และวาผูใดที่ไมแสวงหาพระ
เยโฮวาหพระเจาแหงอิสราเอล

2 พงศาวดาร 15

(3) ลนต 10:11; 2 พกษ 12:2; 2 พศด 17:8-9; ฮซย 3:4 (4) พบญ 4:29
(6) มธ 24:7 (8) 2 พศด 13:19 (9) 2 พศด 11:16 (11) 2 พศด 14:13-15
(12) 2 พกษ 23:3; 2 พศด 23:16; 34:31; นหม 10:29 (13) อพย 22:20; พบญ 13:5
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หนา 951
ควรจะมีโทษถึงตาย ไมวา
เล็กหรือใหญ ชายหรือหญิง
14 เขาทั้ งหลายไดกระทําสัตย
ปฏิญาณตอพระเยโฮวาห ด วย
เสียงอันดัง และดวยเสียงโหรอง
และดวยเสียงแตรและแตรทอง
เหลืองขนาดเล็ก
15 และยู ดาห ทั้ งปวงก็ เปรม
ปรี ดิ์ เพราะสั ตย ปฏิ ญาณนั้ น
เพราะเขาทั้ งหลายไดปฏิญาณ
ดวยสุดใจของเขา และได
แสวงหาพระองคดวยสิ้ นความ
ปรารถนาของเขา และเขาทั้ ง
หลายก็พบพระองค และพระ
เยโฮวาห ทรงประทานให เขา
หยุดพักสงบรอบดาน
16 แมวามาอาคาหพระมารดา
ของกษัตริยอาสา พระองคก็ทรง
ถอดเสียจากเปนพระราชชนนี
เพราะพระนางไดกระทํารูปเคา-
รพอันนาเกลียดนาชังในเสารูป
เคารพ อาสาทรงโคนรูปเคารพ
ของพระนางลง และบดและเผา
เสียที่ลําธารขิดโรน
17 แตยังมิไดกําจัดปูชนียสถาน
สูงออกเสียจากอิสราเอล อยาง
ไรก็ดีพระทัยของอาสาก็บริสุทธิ์
ตลอดรัชสมัยของพระองค
18 และพระองคทรงนําของอุทิศ
ถวายของราชบิดาของพระองค
และขาวของที่ พระองค เองทรง
อุทิศถวาย มีเงิน และทองคํา

และเครื่องใชเขาไปในพระนิเวศ
ของพระเจา
19 และไมมีสงครามอีกจนปที่
สามสิบหาในรัชกาลของอาสา

สงครามระหวาง
อาสากับบาอาชา

(1 พกษ 15:16-22)

16ในป ที่ สามสิ บหกแห ง
รัชกาลอาสา บาอาชา

กษัตริยแหงอิสราเอลข้ึนมาตอสู
กับยูดาหและไดสรางเมืองรา-
มาห เพ่ือวาพระองคจะมิทรงให
คนหนึ่งคนใดออกไปหรือเขามา
หาอาสากษัตริยของยูดาห
2แลวอาสาทรงเอาเงินและทอง
คําจากคลั งของพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาหและราชสํานัก และ
สงไปให เบนฮาดัดกษัตริยแหง
ซีเรียผูประทับในเมืองดามัสกัส
วา
3"ขอใหมีสัญญาไมตรีระหวาง
ข าพเจ าและท านดั งที่ มีอยู กับ
พระชนกของข าพเจ าและพระ
ชนกของทาน ดูเถิด ขาพเจาได
สงเงินและทองคํามายังทาน ขอ
เสด็จไปทําลายสัญญาไมตรีของ
ทานซึ่งมีกับบาอาชากษัตริยแหง
อิสราเอล เพ่ือเขาจะถอยทัพไป
จากขาพเจา"
4 และเบนฮาดั ดทรงเชื่ อฟ ง
กษัตริยอาสา และสงผู บังคับ
บัญชากองทัพของพระองค ไป

2 พงศาวดาร 15, 16

(15) 2 พศด 14:7; 15:2 (16) 1 พกษ 15:2, 10, 13
(17) 1 พกษ 15:14; 2 พศด 14:3, 5
(1) 1 พกษ 15:17-22; 2 พศด 15:9
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หนา 952
ตอสู กับหัวเมืองของอิสราเอล
และเขาทั้ งหลายโจมตีเมืองอิ-
โยน ดาน เอเบลมาอิม และหัว
เมืองคลังหลวงทั้ งสิ้ นของนัฟ-
ทาลี
5และตอมาเมื่อบาอาชาทรงได
ยินเรื่องนั้น พระองคทรงหยุด
สรางเมืองรามาห และใหพระ
ราชกิจของพระองคหยุดย้ัง
6แลวกษัตริยอาสาทรงนํายูดาห
ทั้ งสิ้ น และเขาทั้ งหลายขนหิน
ของเมืองรามาหและเครื่ องไม
ของเมืองนั้น ซึ่งบาอาชาใชสราง
อยูนั้น และเอามาสรางเมืองเก-
บาและเมืองมิสปาห

พระเจาทรงติเตียนอาสา
เรื่องการประนีประนอม

7ครั้ งนั้ นฮานานีผูทํานายไดมา
เฝาอาสากษัตริยของยูดาห และ
ทูลพระองควา "เพราะทานพ่ึง
กษัตริยของซีเรีย และมิไดพ่ึ ง
พระเยโฮวาหพระเจ าของท าน
เพราะฉะนั้นกองทัพของกษัตริย
ซีเรียจึงไดหลุดพนมือทานไป
8คนเอธิโอเปยและชาวลิบนีไม
เปนกองทัพมหึมา มีรถรบและ
พลมามากเหลือหลายหรือ แต
เพราะทานพ่ึงพระเยโฮวาห พระ
องคทรงมอบเขาทั้ งหลายไวใน
มือของทาน
9 เพราะวาพระเนตรของพระเย-
โฮวาห ไปมาอยู เหนื อแผนดิน

โลกทั้งสิ้น เพ่ือสําแดงฤทธานุ-
ภาพของพระองคโดยเห็นแกผู
เหลานั้ นที่ มีใจจริงตอพระองค
ในเรื่ องนี้ ท านได กระทําการ
อยางโงเขลา เพราะตั้ งแตนี้ ไป
ทานจะมีการศึกสงคราม"
10 และอาสาก็ทรงกริ้วตอผูทํา-
นายนั้น และจับเขาจําไวในคุก
เพราะพระองคทรงเกรี้ยวกราด
แกเขาในเรื่ องนี้ และอาสาทรง
ขมเหงประชาชนบางคนในเวลา
เดียวกันนั้นดวย
11 และดูเถิด พระราชกิจของ
อาสา ตั้งแตตนจนสุดทาย   ได
บันทึกไวในหนังสือของกษัตริย
แหงยูดาหและอิสราเอล

การส้ินพระชนม
ของอาสา

(1 พกษ 15:23-24)
12 ในปที่สามสิบเกาแหงรัชกาล
ของพระองค อาสาทรงเปนโรค
ที่พระบาทของพระองค และโรค
ของพระองคก็รายแรง แมเปน
โรคอยูพระองคก็มิไดทรงแสวง
หาพระเยโฮวาห แตไดแสวงหา
ความชวยเหลือจากแพทย
13 และอาสาทรงลวงหลับไปอยู
กับบรรพบุรุษของพระองค สิ้น
พระชนม ในปที่ สี่ สิบเอ็ ดแห ง
รัชกาลของพระองค
14 เขาทั้ งหลายฝงพระศพไวใน
อุโมงคของพระองค ซึ่งพระองค

2 พงศาวดาร 16

(7) 1 พกษ 16:1; 2 พศด 19:2; 32:8-10 (8) 2 พศด 12:3; 13:16, 18; 14:9
(9) 1 ซมอ 13:13; 1 พกษ 15:32 (10) 2 พศด 18:26; ยรม 20:2 (11) 1 พกษ 15:23
(12) ยรม 17:5 (13) 1 พกษ 15:24 (14) ปฐก 50:2; 2 พศด 21:19; ยรม 34:5
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หนา 953
ไดสกัดออกเพ่ือพระองคในนคร
ดาวิด เขาวางพระศพของพระ
องคไวบนแทนซึ่ งมีเครื่องหอม
ตางๆเต็มไปหมด ซึ่ งชางปรุง
เครื่ องหอมไดปรุงไว และเขา
ทั้งหลายก็กอเพลิงใหญโตถวาย
พระเกียรติพระองค

เยโฮชาฟทครอบครอง
แทนอาสา

(1 พกษ 15:24)

17เยโฮชาฟ ทโอรสของ
พระองค ครอบครอง

แทนพระองค และทรงเสริมกํา-
ลังพลตอสูอิสราเอล
2พระองคทรงวางกําลังพลไวใน
หัวเมืองที่มีปอมทั้ งปวงของยู-
ดาห และทรงตั้ งทหารประจํา
ปอมในแผนดินยูดาห และใน
หัวเมืองเอฟราอิม ซึ่งอาสาราช
บิดาของพระองคไดยึดไว
3พระเยโฮวาหทรงสถิตกับเย-
โฮชาฟท เพราะพระองคทรง
ดําเนิ นในทางเบ้ื องต นๆของ
ดาวิดราชบิดาของพระองค พระ
องคมิไดทรงแสวงหาพระบาอัล
4แต ได แสวงหาพระเยโฮวาห
พระเจ าของพระราชบิ ดาของ
พระองค และดําเนินในพระ
บัญญัติของพระองค มิไดทรง
ดําเนินตามการกระทําของอิส-
ราเอล
5 เพราะฉะนั้นพระเยโฮวาหทรง

สถาปนาราชอาณาจักรไวในพระ
หัตถของพระองค และสิ้นทั้ ง
ยูดาหก็นําเครื่องบรรณาการมา
ถวายเยโฮชาฟท พระองค
จึงมีทรัพยมั่ งค่ั งอยางย่ิงและมี
เกียรติมาก

การฟนฟูกันใหม
ในสมัยเยโฮชาฟท

6พระทัยของพระองค เขมแข็ง
ข้ึนในพระมรรคาของพระเยโฮ-
วาห พระองคจึงทรงกําจัดปูช-
นี ยสถานสู งและบรรดาเสารู ป
เคารพเสียจากยูดาห
7ในปที่สามแหงรัชกาลของพระ
องค พระองคทรงใชเจานายของ
พระองคคือ เบนฮาอิล โอบาดีห
เศคาริยาห เนธันเอล และมีคา-
ยาหไปสั่ งสอนในหัวเมืองของ
ยูดาห
8และคนเลวีไปกับเขาดวย คือ
เชไมอาห เนธานิยาห เศบาดิ-
ยาห อาสาเฮล เชมิราโมท เย-
โฮนาธัน อาโดนียาห โทบียาห
และโทบาโดนิยาห คนเลวี และ
พรอมกับคนเหลานี้มี เอลีชามา
และเยโฮรัม ผูเปนปุโรหิต
9และเขาทั้ งหลายไดสั่ งสอนใน
ยูดาห มีหนังสือพระราชบัญญัติ
ของพระเยโฮวาหไปกับเขาดวย
เขาเที่ ยวไปทั่ วหัวเมืองทั้ งสิ้ น
แหงยูดาห และไดสั่งสอนประ-
ชาชน

2 พงศาวดาร 16, 17

(1) 1 พกษ 15:24; 2 พศด 20:31 (2) 2 พศด 11:5; 15:8 (4) 1 พกษ 12:28
(5) 1 ซมอ 10:27; 1 พกษ 10:25, 27; 2 พศด 18:1 (6) 1 พกษ 22:43; 2 พศด 15:17
(7) 2 พศด 15:3; 35:3 (9) พบญ 6:4-9; 2 พศด 15:3; 35:3; นหม 8:3
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พระเจาทรงเสริมกําลัง

ใหเยโฮชาฟท
10 ความหวาดกลั วอั นมาจาก
พระเยโฮวาหตกอยูเหนือบรรดา
ราชอาณาจักรแหงแผนดินตางๆ
ที่อยูรอบยูดาห และเขาทั้งหลาย
มิไดทําสงครามกับเยโฮชาฟท
11 คนฟลิสเตียบางพวกไดนํา
ของกํานั ลมาถวายเยโฮชาฟท
และนําเงิ นมาเป นบรรณาการ
และพวกอาระเบียไดนําฝูงแพะ
แกะ คือแกะผู เจ็ดพันเจ็ดรอย
ตัว และแพะผู เจ็ดพันเจ็ดรอย
ตัวมาถวายพระองค
12 และเยโฮชาฟ ททรงเจริ ญ
ใหญย่ิงข้ึนเปนลําดับ พระองค
ทรงสรางปอมและหัวเมืองคลัง
หลวงไวในยูดาห
13 และพระองคทรงมีพระราช-
กิจมากมายในหัวเมืองของยู-
ดาห พระองคทรงมีทหารเปน
ทแกลวทหารในกรุงเยรูซาเล็ม
14 ตอไปนี้เปนจํานวนตามเรือน
บรรพบุรุษของเขาคือ ของยูดาห
ผูบังคับบัญชากองพันมี อัดนาห
ผูบังคับบัญชา พรอมกับทแกลว
ทหารสามแสนคน
15 ถัดเขาไปคือ เยโฮฮานัน ผู
บังคับบัญชาพรอมกับสองแสน
แปดหมื่นคน
16 และถัดเขาไปคือ อามัสยาห
บุตรชายศิครี เปนคนอาสา-

สมัครเพ่ือการปรนนิบัติพระเย-
โฮวาหพร อมกับทแกลวทหาร
สองแสนคน
17 ของเบนยามินคือ เอลียาดา
ทแกลวทหารพรอมกับคนสอง
แสนสรรพดวยธนูและโล
18 และถัดเขาไปคือ เยโฮซา-
บาด พรอมกับคนติดอาวุธหนึ่ง
แสนแปดหมื่นคน
19 เหล านี้ เป นข าราชการของ
กษัตริย นอกเหนือจากผูที่
กษัตริยทรงวางไวในหัวเมืองที่
มีปอมทั่วตลอดแผนดินยูดาห

เยโฮชาฟททรงเปน
พันธมิตรกับอาหับ

(1 พกษ 22:2)

18ฝ ายเยโฮชาฟ ททรงมี
ทรัพยมั่ งค่ั งและเกียรติ

ใหญย่ิง และพระองคทรงกระทํา
ใหเปนทองแผนเดียวกันกับอา-
หับ
2ครั้ นล วงมาหลายปพระองค
เสด็จลงไปเฝาอาหับในสะมาเรีย
และอาหั บทรงฆ าแกะและวั ว
มากมายสําหรับพระองค และ
สําหรับพลที่มากับพระองค และ
ทรงชักชวนพระองคใหข้ึนไปตอ
สูกับราโมทกิเลอาด
3อาหับกษัตริยแห งอิ สราเอล
ตรัสกับเยโฮชาฟทกษัตริยแหง
ยูดาหวา "ทานจะไปกับขาพเจา
ยังราโมทกิเลอาดหรือ" พระ

2 พงศาวดาร 17, 18

(10) ปฐก 35:5; 2 พศด 14:14 (11) 2 ซมอ 8:2; 2 พศด 9:14; 26:8
(16) วนฉ 5:2, 9; 1 พศด 29:9 (19) 2 พศด 17:2
(1) 1 พกษ 22:40, 44; 2 พกษ 8:18; 2 พศด 17:5 (2) อพย 23:2; 1 พกษ 22:2
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องคทูลตอบพระองควา "ขาพ-
เจาก็เปนอยางที่ทานเปน ประ-
ชาชนของขาพเจาก็เปนดังประ-
ชาชนของทาน เราจะอยูกับทาน
ในการสงคราม"
4และเยโฮชาฟทตรัสกับกษัตริย
แหงอิสราเอลวา "ขอสอบถามดู
พระดํารัสของพระเยโฮวาห วัน
นี้เสียกอน"
5แล วกษัตริ ยแห งอิสราเอลก็
เรี ยกประชุ มพวกผู พยากรณ
ประมาณสี่รอยคนตรัสกับเขาวา
"ควรที่เราจะไปตีราโมทกิเลอาด
หรือ หรือเราไมควรไป" และเขา
ทั้ งหลายทูลตอบวา "ขอเชิญ
เสด็จข้ึนไปเถิด เพราะพระเจา
จะทรงมอบไว ในพระหัตถของ
กษัตริย"
6แตเยโฮชาฟททูลวา "ที่นี่ไมมี
ผูพยากรณของพระเยโฮวาหอีก
สั กคนหนึ่ งหรือซึ่ งเราจะสอบ
ถามได"
7และกษัตริยแหงอิสราเอลทูล
เยโฮชาฟทวา "ยังมีชายอีกคน
หนึ่ ง ซึ่ งเราจะใหทูลถามพระ
เยโฮวาหได แตขาพเจาชังเขา
เพราะเขาพยากรณแตความราย
เสมอ ไมเคยพยากรณความดี
เกี่ยวกับขาพเจาเลย คนนั้นคือ
มีคายาหบุตรอิมลาห" และเย-
โฮชาฟททูลวา "ขอกษัตริยอยา
ตรัสดั่งนั้นเลย"

8แลวกษัตริยแหงอิสราเอลจึง
เรียกมหาดเล็กคนหนึ่ งเข ามา
และตรัสสั่ งวา "ไปพามีคายาห
บุตรอิมลาหมาเร็วๆ"
9ฝายกษัตริยแหงอิสราเอลและ
เยโฮชาฟทกษัตริย แห งยูดาห
ตางประทับบนพระที่นั่ ง ทรง
ฉลองพระองค ณ ที่วางตรงทาง
เขาประตูเมืองสะมาเรีย และ
ผู พยากรณทั้ งปวงก็พยากรณ
ถวายอยู
10 และเศเดคียาหบุตรชายเค-
นาอะนาห จึงเอาเหล็กทําเปน
เขา และพูดวา "พระเยโฮวาห
ตรัสดังนี้วา `ดวยสิ่งเหลานี้ เจา
จะผลั กคนซี เรี ยไปจนเขาทั้ ง
หลายถูกทําลาย'"
11 และบรรดาผู พยากรณ ก็
พยากรณอยางนั้ น ทูลวา "ขอ
เสด็จข้ึนไปราโมทกิ เลอาดเถิด
และจะมีชัยชนะ เพราะพระเย-
โฮวาหจะทรงมอบเมืองนั้นไวใน
พระหัตถของกษัตริย"

ผูพยากรณมีคายาห
พยากรณถึงการส้ินพระชนม

ของอาหับ
(1 พกษ 22:13-28)

12 และผูสื่อสารผู ไปตามมีคา-
ยาหไดบอกทานวา "ดูเถิด ถอย
คําของบรรดาผู พยากรณก็ พูด
สิ่ งที่ ดีแกกษัตริยดุจปากเดียว
กัน ขอใหถอยคําของทาน

2 พงศาวดาร 18

(4) 1 ซมอ 23:2, 4, 9; 2 ซมอ 2:1
(6) 2 พกษ 3:11
(10) ศคย 1:18-21
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เหมือนอยางถอยคําของคนหนึ่ง
ในพวกนั้น และพูดแตสิ่งที่ดี"
13 แตมีคายาหตอบวา "พระ
เยโฮวาหทรงพระชนมอยูแนฉัน
ใด พระเจาของขาพเจาตรัสวา
อยางไร ขาพเจาจะพูดอยางนั้น"
14 และเมื่ อทานมาเฝากษัตริย
กษัตริยตรัสถามทานวา "มีคา-
ยาห ควรที่ เราจะไปตีราโมท-
กิเลอาดหรือ หรือเราไมควรไป"
และท านทู ลตอบพระองค ว า
"ขอเชิญเสด็จข้ึนไปและจะมีชัย
ชนะ เขาทั้ งหลายจะถูกมอบไว
ในพระหัตถของพระองค"
15 แตกษัตริย ตรั สกั บท านว า
"เราไดใหเจาปฏิญาณกี่ครั้งแลว
วา เจาจะพูดกับเราแตความจริง
ในพระนามของพระเยโฮวาห"
16 และทานทูลวา "ขาพระองค
ไดเห็นคนอิสราเอลทั้งปวงกระ-
จัดกระจายอยูบนภูเขา   อยาง
แกะที่ไมมีผู เลี้ยง และพระเย-
โฮวาหตรัสวา `คนเหลานี้ ไมมี
นาย ใหเขาตางกลับยังเรือนของ
ตนโดยสันติภาพเถิด'"
17 กษัตริยแหงอิสราเอลจึงทูล
เยโฮชาฟทวา "ขาพเจามิไดบอก
ทานแลวหรือวา เขาจะไมพยา-
กรณสิ่ งดี เกี่ ยวกับขาพเจ าเลย
แตสิ่งชั่วรายตางหาก"
18 และมีคายาหทูลวา "ฉะนั้น
ขอสดับพระวจนะของพระเยโฮ-

วาห ขาพระองคไดเห็นพระเย-
โฮวาหประทับบนพระที่นั่ งของ
พระองค และบรรดาบริวารแหง
ฟาสวรรคยืนขางๆพระองคขาง
ขวาพระหัตถและขางซาย
19 และพระเยโฮวาหตรัสวา `ผู
ใดจะเกลี้ ยกลอมอาหับกษัตริย
แหงอิสราเอล เพ่ือเขาจะข้ึนไป
และลมลงที่ราโมทกิเลอาด' บาง
ก็ทูลอยางนี้ บางก็ทูลอยางนั้น
20 แล วมี วิญญาณดวงหนึ่ งมา
ขางหนาเฝาตอพระพักตรพระ
เยโฮวาหทูลวา `ขาพระองคจะ
เกลี้ยกลอมเขาเอง' และพระเย-
โฮวาหตรัสกับเขาวา `จะทํา
อยางไร'
21 และเขาทูลวา `ขาพระองคจะ
ออกไปและจะเปนวิญญาณมุสา
อยู ในปากของผู พยากรณ ของ
เขาทุกคน' และพระเยโฮวาห
ตรัสวา `เจาไปเกลี้ยกลอมเขาได
และเจาจะทําไดสําเร็จ จงไปทํา
เชนนั้นเถิด'
22 เพราะฉะนั้นบัดนี้ ดูเถิด
พระเยโฮวาห ทรงใส วิญญาณ
มุสาในปากของเหลาผูพยากรณ
ของพระองค พระเยโฮวาห
ทรงลั่ นพระวาจาเปนความราย
เกี่ยวกับพระองค"
23 แลวเศเดคียาหบุตรชายเค-
นาอะนาหได เขามาใกลและตบ
แกมมีคายาหพูดวา "พระวิญ-

2 พงศาวดาร 18

(13) กดว 22:18-20, 35 (16) กดว 27:17; 1 พกษ 22:17; ยรม 23:1-8; 31:10
(18) อสย 6:1-5; ดนล 7:9-10 (20) โยบ 1:6; 2 ธส 2:9
(22) โยบ 12:16-17; อสย 19:12-14; อสค 14:9 (23) ยรม 20:2; มก 14:65; กจ 23:2
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ญาณของพระเยโฮวาหไปจากขา
พูดกับเจาไดอยางไร"
24 และมีคายาหตอบวา "ดูเถิด
เจาจะเห็นในวันนั้น เมื่อเจาเขา
ไปในหองชั้ นในเพ่ือจะซอนตัว
เจา"
25 และกษัตริย แห งอิสราเอล
ตรัสวา "จงจับมีคายาห พาเขา
กลับไปมอบใหอาโมนผู ว าราช
การเมือง และแกโยอาชราชโอ-
รส
26 และวา `กษัตริยตรัสดังนี้วา
เอาคนนี้ จําคุกเสีย ใหอาหาร
แหงความทุกขกับน้ําแหงความ
ทุกข จนกวาเราจะกลับมาโดย
สันติภาพ'"
27 และมีคายาหทูลวา "ถา
พระองคเสด็จกลับมาโดยสันติ
ภาพ พระเยโฮวาหก็มิไดตรัส
โดยขาพระองค" และทานกลาว
วา "บรรดาชนชาติทั้งหลายเอย
ขอจงฟงเถิด"
การสงครามที่ราโมทกิเลอาด

อาหับถูกฆา
(1 พกษ 22:29-40)

28 กษัตริยแหงอิสราเอลกับเย-
โฮชาฟทกษัตริยแห งยูดาห จึ ง
เสด็จข้ึนไปยังราโมทกิเลอาด
29 และกษัตริย แห งอิสราเอล
ตรัสกับเยโฮชาฟทวา "ขาพเจา
จะปลอมตัวเขาทําศึก แตทานจง
สวมเครื่ องทรงของทาน" และ

กษั ตริ ย แห งอิ สราเอลก็ ทรง
ปลอมพระองค แลวทั้ งสอง
พระองคเขาทําสงคราม
30 ฝ ายกษัตริ ย ประเทศซี เรี ย
ทรงบัญชาบรรดาผูบัญชาการรถ
รบของพระองควา "อยารบกับ
ทหารนอยหรือใหญ แตมุ ง
เฉพาะกษัตริยแหงอิสราเอล"
31 และอยู มาเมื่ อผู บัญชาการ
รถรบแลเห็นเยโฮชาฟท เขาทั้ง
หลายก็วา "เปนกษัตริยอิสรา-
เอลแลว" เขาจึงหันเขาไปจะสู
รบกับพระองค และเยโฮชาฟท
ทรงรองข้ึน และพระเยโฮวาห
ทรงชวยพระองค พระเจาทรง
ให เขาทั้ งหลายออกไปเสียจาก
พระองค
32 และอยู มาเมื่ อผู บัญชาการ
รถรบเห็นวาไมใชกษัตริยอิสรา-
เอล ก็หันรถกลับจากไลตาม
พระองค
33 แตมีชายคนหนึ่ งโก งธนู ยิง
เดาไป ถูกกษัตริยแหงอิสราเอล
เขาระหวางเกล็ดเกราะและแผน
บังพระอุระ พระองคจึงรับสั่ ง
คนขับรถรบวา "หันกลับเถอะ
พาเราออกจากการรบ เพราะเรา
บาดเจ็บแลว"
34 วั นนั้ นการรบก็ ดุ เดื อดข้ึ น
และกษัตริยอิสราเอลก็พยุงพระ
องค เองข้ึนไปในรถรบของพระ
องคหันพระพักตรเขาสูชนซีเรีย

2 พงศาวดาร 18

(26) 2 พศด 16:10 (27) พบญ 18:22
(29) 2 พศด 35:22
(31) 2 พศด 13:14-15
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หนา 958
จนถึงเวลาเย็น แลวประมาณ
เวลาดวงอาทิตยตกพระองคก็
สิ้นพระชนม

ผูพยากรณเยฮู
ติเตียนเยโฮชาฟท

19เยโฮชาฟทกษัตริยแหง
ยูดาห เสด็จกลับไปโดย

สวัสดิภาพถึงพระราชวังของพระ
องคในกรุงเยรูซาเล็ม
2แตเยฮูบุตรชายฮานานีผู ทํา-
นายไดออกไปเฝาพระองค ทูล
กษัตริยเยโฮชาฟทวา "ควรที่
พระองคจะช วยคนอธรรมและ
รักผู ที่ เกลียดชั งพระเยโฮวาห
หรือ เพราะเรื่องนี้พระพิโรธของ
พระเยโฮวาหไดออกมาถึงพระ
องค
3อย างไรก็ ดีพระองค ทรงพบ
ความดีในพระองคบาง เพราะ
พระองคไดทําลายบรรดาเสารูป
เคารพเสียจากแผนดิน และได
มุงพระทัยแสวงหาพระเจา"
เยโฮชาฟททรงตั้งผูวินิจฉัย
และคนเลวีในแผนดิน

4 เยโฮชาฟทประทับที่เยรูซาเล็ม
และพระองคทรงออกไปทาม-
กลางประชาชนอีก ตั้ งแตเบ-
เออรเชบาถึงถิ่ นเทือกเขาเอฟ-
ราอิม และนําเขาทั้ งหลายกลับ
มายังพระเยโฮวาหพระเจาแหง
บรรพบุรุษของเขา
5พระองคทรงตั้ งผู วินิ จฉัยใน

แผนดินนั้น ในหัวเมืองที่มีปอม
ทั้งสิ้นของยูดาห ทีละหัวเมือง
6และตรัสกับผู วินิจฉัยเหลานั้น
วา "จงพิจารณาสิ่ งที่ ทานทั้ ง
หลายจะกระทํา เพราะทานมิได
พิพากษาเพ่ือมนุษยแตเพ่ือพระ
เยโฮวาห พระองคทรงสถิตกับ
ทานในการพิพากษา
7ฉะนั้นจงใหความยําเกรงพระ
เยโฮวาหอยูเหนือทาน จงระมัด
ระวังสิ่ งที่ ทานกระทํา เพราะ
พระเยโฮวาหพระเจาของเราไม
มีความชั่วชา ไมเห็นแกหนาคน
ใด และไมมีการรับสินบน"
8 ย่ิ งกวานั้ นอีก ในเยรูซาเล็ม
เยโฮชาฟททรงตั้ งคนเลวี และ
ปุโรหิตบาง กับประมุขของ
บรรพบุ รุษแห งอิ สราเอลบ าง
เพ่ือจะใหการพิพากษาแหงพระ
เยโฮวาห และวินิจฉัยคดีที่ โต
แยงกัน เขาทั้งหลายมีตําแหนง
ในเยรูซาเล็ม
9และพระองคทรงกําชับเขาทั้ ง
หลายวา "ทานทั้งหลายจงกระ-
ทําการนี้ ดวยความยําเกรงพระ
เยโฮวาห ดวยความสัตยซื่อและ
ดวยสิ้นสุดใจของทาน
10 เมื่ อมี คดี มาถึ งท านจากพ่ี
นองของท านผู อาศัยอยู ในหัว
เมืองของเขาทั้งหลาย  เกี่ยวกับ
เร่ืองฆาฟนกัน พระราชบัญญัติ
หรือพระบัญญัติ กฎเกณฑหรือ

2 พงศาวดาร 18, 19

(2) 1 ซมอ 9:9; 1 พกษ 16:1 (3) 2 พศด 17:4, 6; 30:19 (4) 2 พศด 15:8-13
(5) พบญ 16:18-20 (6) ลนต 19:15; พบญ 1:17 (7) ปฐก 18:25; พบญ 32:4
(8) พบญ 16:18; 2 พศด 17:8 (9) 2 ซมอ 23:3 (10) กดว 16:46; พบญ 17:8
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คําตัดสิน ทานทั้งหลายก็ควรจะ
ตักเตือนเขา เพ่ือเขาจะไมละ-
เมิดตอพระเยโฮวาห พระพิโรธ
จึงจะไมมาเหนือทานและพ่ีนอง
ของทาน ทานจงกระทําเชนนี้
และทานจะไมละเมิด
11 และดูเถิด อามาริยาหปุโร-
หิตใหญก็อยูเหนือทานในสรรพ
กิจของพระเยโฮวาห และเศบา-
ดิยาหบุตรชายอิชมาเอลเจานาย
ของวงศ วานยูดาห ก็ อยู เหนื อ
ทานในสรรพกิจของกษัตริยและ
เลวีจะเปนเจาหนาที่ ปรนนิบัติ
ทาน จงประกอบกิจอยางแกลว
กลา และขอพระเยโฮวาหทรง
สถิตอยูกับผูเที่ยงธรรม"

คนโมอับบุกรุกยูดาห

20และอยูมาภายหลัง คน
โมอับและคนอัมโมน

และพรอมกับเขามีคนอื่ นนอก
จากคนอัมโมนนั้ นได ข้ึ นมาทํา
สงครามกับเยโฮชาฟท
2มีคนมาทูลเยโฮชาฟทวา "มี
คนหมู ใหญมาสู รบกับพระองค
จากซีเรียขางนี้  จากฟากทะเล
ขางโนน และดูเถิด เขาทั้งหลาย
อยูในฮาซาโซนทามาร คือเอน-
กาดี"
3และเยโฮชาฟทก็กลัว และมุง
แสวงหาพระเยโฮวาห และได
ทรงประกาศใหอดอาหารทั่ วยู-
ดาห

4และยูดาห ไดชุมนุมกันแสวง
หาความชวยเหลือจากพระเย-
โฮวาห เขาทั้ งหลายพากันมา
จากหัวเมืองทั้ งสิ้ นแห งยูดาห
เพ่ือแสวงหาพระเยโฮวาห
5และเยโฮชาฟทประทับยืนอยู
ในที่ประชุมของยูดาหและเยรู-
ซาเล็ม ในพระนิเวศของพระเย-
โฮวาห ขางหนาลานใหม
6และตรัสทูลวา "โอ ขาแตพระ
เยโฮวาหพระเจาแหงบรรพบุรุษ
ของขาพเจาทั้งหลาย พระองคมิ
ไดเปนพระเจาในฟาสวรรคหรือ
พระองค มิ ได ปกครองเหนื อ
บรรดาราชอาณาจักรของประ-
ชาชาติหรือ ในพระหัตถของ
พระองคมีฤทธิ์และอํานาจ จึงไม
มีผูใดตอตานพระองคได
7พระองค เป นพระเจ าของข า
พระองคทั้ งหลายมิใชหรือ ผู
ทรงขับไลชาวแผนดินนี้ ออกไป
เสียใหพนหนาอิสราเอลประชา
ชนของพระองค และทรงมอบไว
แก เชื้ อสายของอั บราฮั มมิ ตร
สหายของพระองคเปนนิตย
8และเขาทั้งหลายไดอาศัยอยูใน
นั้น และไดสรางสถานบริสุทธิ์
แห งหนึ่ งในนั้ นถวายพระองค
เพ่ือพระนามของพระองค ทูลวา
9`ถาเหตุชั่ วรายข้ึนมาเหนือขา
พระองคทั้ งหลาย จะเปนดาบ
การพิพากษา หรือโรคระบาด

2 พงศาวดาร 19, 20

(11) 1 พศด 26:30; 28:28; 2 พศด 15:2 (1) 1 พศด 18:2; 19:15; 2 พศด 26:7
(2) ปฐก 14:7; ยชว 15:62 (3) 1 ซมอ 7:6; 2 พศด 19:3; อสร 8:21 (4) 2 พศด 14:11
(6) พบญ 4:39; ยชว 2:11 (7) ปฐก 13:14-17; 17:7 (9) 1 พกษ 8:33; 2 พศด 6:20
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หรือการกันดารอาหาร ขาพระ
องคทั้ งหลายจะยืนอยู ตอหนา
พระนิเวศนี้ และตอพระพักตร
พระองค (เพราะพระนามของ
พระองคอยูในพระนิเวศนี้) และ
รองทูลตอพระองคในความทุกข
ใจของขาพระองคทั้งหลาย และ
พระองคจะทรงฟงและช วยให
รอด'
10 ดูเถิด บัดนี้คนอัมโมนและ
โมอับ และภูเขาเสอีร ผูซึ่งพระ
องคไมทรงยอมใหคนอิสราเอล
บุกรุก เมื่ อเขามาจากแผนดิน
อียิปต และผูซึ่งเขาไดหลีกไปมิ
ไดทําลายเสีย
11 ดูเถิด เขาทั้งหลายไดใหบํา-
เหน็จแกเราอยางไร ดวยมาขับ
เราออกเสียจากแผนดินกรรม
สิทธิ์ ของพระองค ซึ่ งพระองค
ประทานให แก ข าพระองค ทั้ ง
หลายเปนมรดก
12 โอ ขาแตพระเจาของขาพระ
องคทั้งหลาย พระองคจะไมทรง
กระทําการพิพากษาเหนื อเขา
หรือ เพราะวาขาพระองคทั้ ง
หลายไมมีฤทธิ์ ที่จะตอสู คนหมู
มหึมานี้ ซึ่ งกําลังมาตอสู กับขา
พระองคทั้ งหลาย ขาพระองค
ทั้ งหลายไม ทราบว าจะกระทํา
ประการใด แตดวงตาของขา
พระองค ทั้ งหลายเพ งที่ พระ
องค"

13 ในระหวางนั้นคนทั้งปวงของ
ยูดาหก็ยืนอยูตอพระพักตรพระ
เยโฮวาหพรอมกับภรรยาและ
ลูกหลานของเขา

ผูพยากรณของพระเจา
คือยาฮาซีเอลใหคําตอบ

14 และพระวิ ญญาณของพระ
เยโฮวาหเสด็จมาสถิตกับยาฮา-
ซีเอลบุตรชายเศคาริยาห ผูเปน
บุตรชายเบไนยาห ผู เปนบุตร
ชายเยอีเอล ผูเปนบุตรชายมัท-
ธานิยาห เปนคนเลวี ลูกหลาน
ของอาสาฟ เมื่ อทานอยูทาม-
กลางที่ประชุมนั้น
15 และเขาไดพูดวา "ยูดาหทั้ ง
ปวง และชาวเยรูซาเล็มทั้งหลาย
กับกษัตริย เยโฮชาฟทขอจงฟง
พระเยโฮวาหตรัสดั งนี้ แกทาน
ทั้งหลายวา `อยากลัวเลย และ
อยาทอถอยดวยคนหมูมหึมานี้
เลย เพราะวาการสงครามนั้นไม
ใชของทาน แตเปนของพระเจา
16 พรุ งนี้ ทานทั้ งหลายจงลงไป
ตอสูกับเขา ดูเถิด เขาจะข้ึนมา
ทางข้ึนที่ ตําบลศิส ทานจะพบ
เขาที่ปลายลําธาร ขางหนาถิ่ น
ทุรกันดารเยรูเอล
17 ไมจําเปนที่ทานจะตองสู รบ
ในสงครามครั้งนี้ โอ ยูดาหและ
เยรูซาเล็ม จงเขาประจําที่ ยืนนิ่ง
อยู และดูชัยชนะของพระเยโฮ-
วาหเพ่ือทาน' อยากลัวเลย อยา

2 พงศาวดาร 20

(10) กดว 20:21; พบญ 2:4, 9, 19 (11) สดด 83:1-18
(12) วนฉ 11:27; 1 ซมอ 3:13; สดด 25:15 (14) กดว 11:25-26; 24:2; 2 พศด 15:1
(15) อพย 14:13-14; พบญ 1:29-30; 31:6 (17) อพย 14:13-14; กดว 14:9
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ทอถอย พรุ งนี้จงออกไปสู กับ
เขา เพราะพระเยโฮวาหจะทรง
สถิตอยูกับทาน"
18 แล ว เยโฮชาฟ ทโน มพระ
เศียรกมพระพักตรของพระองค
ลงถึงดิน และยูดาหทั้ งปวงกับ
ชาวเยรู ซาเล็ มได กราบลงต อ
พระพักตรพระเยโฮวาห นมัส-
การพระเยโฮวาห
19 และคนเลวี จากลูกหลานคน
โคฮาท และลูกหลานคนโคราห
ไดยืนข้ึนถวายสรรเสริญแดพระ
เยโฮวาหพระเจาแหงอิสราเอล
ดวยเสียงอันดังในที่สูง

พระเจาทรงประหาร
พวกทหารท่ีบุกรุกอิสราเอล

20 และเขาทั้งหลายไดลุกข้ึนแต
เชา และออกไปในถิ่นทุรกันดาร
แหงเทโคอา และเมื่อเขาออกไป
เยโฮชาฟทประทับยืนและตรัส
วา "โอ ยูดาหและชาวเยรูซาเล็ม
เอย จงฟงขาพเจา จงเชื่อพระ
เยโฮวาหพระเจาของทาน และ
ทานจะตั้งมั่นคงอยู จงเชื่อบรร-
ดาผูพยากรณของพระองค และ
ทานจะสําเร็จผล"
21 และเมื่ อพระองคไดปรึกษา
กับประชาชนแลว พระองคได
ทรงแต งตั้ งบรรดาผู ที่ จะร อง
เพลงถวายพระเยโฮวาห ให
สรรเสริญพระองคด วยเครื่ อง
ประดับแหงความบริสุทธิ์ ขณะ

เมื่อเขาเดินออกไปหนาศัตรูและ
วา "จงถวายโมทนาแดพระเย-
โฮวาห เพราะความเมตตาของ
พระองคดํารงอยูเปนนิตย"
22 และเมื่ อเขาทั้ งหลายตั้ งตน
รองเพลงสรรเสริญ พระเยโฮ-
วาหทรงจัดกองซุมคอยตอสูกับ
คนอัมโมน โมอับ และชาวภูเขา
เสอีร ผูไดเขามาตอสูกับยูดาห
ดังนั้ นเขาทั้ งหลายจึงแตกพาย
ไป
23 เพราะวาคนของอัมโมนและ
ของโมอับไดลุกข้ึนตอสูกับชาว
ภูเขาเสอีร ทําลายเขาเสีย
อยางสิ้ นเชิง และเมื่ อเขาทั้ ง
หลายทําลายชาวเสอีรหมดแลว
เขาทั้ งสิ้ นชวยกันทําลายซึ่ งกัน
และกัน
24 เมื่อยูดาหข้ึนไปอยูที่หอคอย
ที่ในถิ่นทุรกันดาร เขามองตรง
ไปที่คนหมู ใหญนั้น และดูเถิด
มีแตศพนอนอยูบนแผนดิน ไม
มีสักคนเดียวที่รอดไปได
25 เมื่ อเยโฮชาฟทและประชา
ชนของพระองคมาเก็บของที่ ริบ
จากเขาทั้ งหลาย พรอมกับศพ
ทั้ งหลายนั้ นเขาพบสิ่ งของเปน
จํานวนมาก ทั้งทรัพยสมบัติและ
เพชรพลอยตางๆ ซึ่งเขาเก็บมา
มากสําหรับตัวจนขนไปไม ไหว
เขาเก็บของที่ริบไดเหลานั้นสาม
วัน เพราะมากเหลือเกิน

2 พงศาวดาร 20

(18) อพย 4:31; 2 พศด 7:3; 29:28 (20) อสย 7:9
(21) 1 พศด 16:29, 34, 41; 2 พศด 5:13; สดด 29:2; 90:17; 96:9; 110:3; 136:1
(22) วนฉ 7:22; 1 ซมอ 14:20 (23) วนฉ 7:22; 1 ซมอ 14:20
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เยโฮชาฟทเสด็จกลับไปยัง

เยรูซาเล็มอยางมีชัย
26 ในวั นที่ สี่ เขาทั้ งหลายได
ชุ มนุ มกั นที่ หุ บเขาเบราคาห
ดวยที่นั่ นเขาสรรเสริญพระเย-
โฮวาห เพราะฉะนั้นเขาจึงเรียก
ที่นั้นวา หุบเขาเบราคาห จนถึง
ทุกวันนี้
27 แลวเขาทั้ งหลายกลับไปคน
ยูดาหและเยรูซาเล็มทุกคน และ
เยโฮชาฟททรงนําหนากลับไปยัง
เยรู ซาเล็ มด วยความชื่ นบาน
เพราะพระเยโฮวาหไดทรงกระ-
ทําใหเขาเปรมปรีดิ์ เยยศัตรูของ
เขา
28 เขาทั้ งหลายมายังเยรูซาเล็ม
ดวยพิณใหญ พิณเขาคู และแตร
ยังพระนิเวศของพระเยโฮวาห
29 และความกลัวพระเจามาอยู
เหนือบรรดาราชอาณาจักรของ
ประเทศทั้งปวง เมื่อเขาไดยินวา
พระเยโฮวาหทรงตอสู ศัตรูของ
อิสราเอล
30 แดนดิ นของเยโฮชาฟทจึ ง
สงบเงียบ เพราะวาพระเจาของ
พระองค ทรงประทานให พระ
องคมีการหยุดพักสงบอยู รอบ
ดาน
31 ดังนี้ แหละ เยโฮชาฟททรง
ครอบครองอยูเหนือยูดาห เมื่อ
พระองคทรงเริ่มครอบครองนั้น
มีพระชนมายุสามสิบหาพรรษา

และพระองคทรงครอบครองใน
เยรูซาเล็มย่ีสิบหาป พระราช
มารดาของพระองค ทรงพระ
นามวา อาซูบาห บุตรสาวชิลหิ
32 พระองค ทรงดําเนิ นตาม
มรรคาของอาสาราชบิ ดาของ
พระองค และมิไดทรงพรากไป
จากทางนั้น พระองคทรงกระทํา
สิ่ งที่ ถู กต องในสายพระเนตร
ของพระเยโฮวาห
33 อยางไรก็ดี ปูชนียสถานสูง
ยังไมไดถูกกําจัดออกไป ประ-
ชาชนยั งมิ ไดป กใจในพระเจ า
แหงบรรพบุรุษของตน
34 สวนพระราชกิจนอกนั้นของ
เยโฮชาฟท ตั้งแตตนจนถึงที่สุด
ดูเถิด ไดมีบันทึกไวในหนังสือ
ของเยฮูบุตรชายฮานานี ซึ่งรวม
เขาในหนังสือของกษัตริยแหง
อิสราเอล
เยโฮชาฟททรงเปนพันธมิตร
กับอาหัสยาหกษัตริยของ

อิสราเอลที่ชั่ว
35 ตอมาภายหลัง เยโฮชาฟท
กษัตริ ย ของยูดาห ได ทรงร วม
งานกับอาหัสยาหกษัตริ ย ของ
อิสราเอลผูทรงกระทําการอยาง
ชั่วรายมาก
36พระองคทรงรวมงานในเรื่อง
การสรางเรือไปยังเมืองทารชิช
และเขาทั้งหลายสรางเรือในเอ-
ซีโอนเกเบอร

2 พงศาวดาร 20

(27) นหม 12:43 (29) 2 พศด 14:14; 17:10 (30) 2 พศด 14:6-7; 15:15
(31) 1 พกษ 15:24; 22:41-43 (32) 2 พศด 14:2 (33) 2 พศด 12:14; 15:17; 17:6
(34) 1 พกษ 16:1, 7 (35) 1 พกษ 22:48-53; 2 พศด 18:1; 19:2 (36) 1 พกษ 9:26
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37 แลวเอลีเยเซอรบุตรชายโด-
ดาวาหุ แห งเมื องมาเรชาห ได
พยากรณ ถึ ง เ ย โฮช าฟ ท ว า
"เพราะพระองคทรงรวมงานกับ
อาหัสยาห พระเยโฮวาหจะทรง
ทําลายสิ่ งที่ ทานกระทํา" เรือก็
แตกไมสามารถไปเมืองทารชิช
ได
เยโฮรัมครอบครองเหนือยูดาห

21เยโฮชาฟ ทก็ ล วงหลั บ
ไปอยู กั บบรรพบุ รุ ษ

ของพระองค และเขาฝงพระศพ
ไวกับบรรพบุรุษของพระองคใน
นครดาวิด และเยโฮรัมโอรสของ
พระองค ครอบครองแทนพระ
องค
2พระองคทรงมีพระอนุชา ผู
เปนโอรสของเยโฮชาฟท คือ
อาซาริยาห เยฮีเอล เศคาริยาห
อาซาริยาห มีคาเอล เชฟาทิยาห
เหลานี้ ทั้ งสิ้ นเปนโอรสของเย-
โฮชาฟทกษัตริยของอิสราเอล
3พระราชบิดาของเขาทั้ งหลาย
ประทานเงิน ทองคํา และของ
อันมีคามากมาย พรอมกับหัว
เมืองที่มีปอมในยูดาห แตพระ
องคประทานราชอาณาจักรแก
เยโฮรัม เพราะวาทานเปนโอรส
หัวป
4 เมื่อเยโฮรัมได ข้ึนครอบครอง
ราชอาณาจักรของราชบิดาของ
พระองคและไดสถาปนาไวแลว

พระองคทรงประหารพระอนุชา
ของพระองค เสียหมดดวยดาบ
ทั้ งเจานายบางคนของอิสราเอล
ดวย
5 เมื่ อเยโฮรั มทรงเริ่ มครอบ
ครองนั้นพระองคมีพระชนมายุ
สามสิบสองพรรษา และพระ
องคทรงครอบครองในเยรูซา-
เล็มแปดป
6และพระองคทรงดําเนินตาม
มรรคาของกษัตริยทั้งหลายแหง
อิสราเอล ตามอยางที่ ราชวงศ
อาหับกระทํา เพราะวาธิดาของ
อาหับเป นมเหสี ของพระองค
และพระองคทรงกระทําสิ่ งที่ชั่ ว
รายในสายพระเนตรพระเยโฮ-
วาห
7อยางไรก็ดีพระเยโฮวาหจะไม
ทรงทําลายราชวงศ ของดาวิ ด
เพราะเหตุ พันธสัญญาซึ่ งพระ
องคทรงกระทําไวกับดาวิด และ
เหตุที่พระองคทรงสัญญาวาจะ
ประทานประทีปแกดาวิดและแก
ลูกหลานของพระองคเปนนิตย

คนเอโดมไดกอการกบฏ
(2 พกษ 8:20-22)

8ในรัชกาลของพระองคเอโดม
ได กบฏออกห างจากการปก
ครองของยูดาห และตั้งกษัตริย
ข้ึนเหนือตน
9แล วเยโฮรั มก็ เสด็ จออกไป
พรอมกับบรรดาเจานายและรถ

2 พงศาวดาร 20, 21

(37) 1 พกษ 22:48; 2 พศด 9:21 (1) 1 พกษ 15:24; 22:50
(5) 2 พกษ 8:17-22 (6) 2 พศด 22:2
(7) 2 ซมอ 7:8; 1 พกษ 11:36; 2 พกษ 8:19 (8) 2 พกษ 8:20; 14:7; 2 พศด 25:14
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รบทั้งสิ้นของพระองค และพระ
องคทรงลุกข้ึนในกลางคืนโจมตี
คนเอโดม ซึ่ งมาลอมพระองค
และผูบังคับบัญชารถรบไว
10 เอโดมจึ งได กบฏออกห าง
จากการปกครองของยูดาหจน
ทุกวันนี้ ครั้ งนั้นลิบนาหก็ได
กบฏออกหางจากการปกครอง
ของพระองคดวย เพราะวาพระ
องคไดทรงทอดทิ้งพระเยโฮวาห
พระเจาแหงบรรพบุรุษของพระ
องค
11 ย่ิงกวานั้นอีก พระองคทรง
สรางปูชนียสถานสูงในถิ่นเทือก
เขาของยูดาห และทรงนําชาว
เยรูซาเล็มไปทําการผิดประเวณี
และทรงกระทําให ยูดาหทําเชน
กัน

กอนเอลียาหขึ้นสวรรค
ทานไดเขียนคําพยากรณ

ถึงเยโฮรัม
12 และจดหมายฉบับหนึ่งมาถึง
พระองคจากเอลียาหผูพยากรณ
วา "พระเยโฮวาหพระเจาของ
ดาวิดบรรพบุ รุษของพระองค
ตรัสดังนี้วา `เพราะเจามิไดดํา-
เนินในบรรดามรรคาของเยโฮ-
ชาฟทบิดาของเจา หรือในบรร-
ดามรรคาของอาสากษัตริยของ
ยูดาห
13 แต ได เดิ นในมรรคาของ
บรรดากษัตริ ย แห งอิ สราเอล

และไดนํายูดาหกับชาวเยรูซา-
เล็มในการแพศยา อยางกับการ
แพศยาแหงราชวงศอาหับ และ
เจ าไดฆ าพวกนองชายของเจ า
เสียดวย ผูเปนเชื้อวงศบิดาของ
เจา และพวกเขาดีกวาเจา
14 ดูเถิด พระเยโฮวาหจะทรง
นําภัยพิบัติอันย่ิงใหญมาเหนือ
ชนชาติของเจา ลูกหลานของเจา
เมียของเจา และขาวของทั้งสิ้น
ของเจา
15 และตัวเจาเองจะมีความเจ็บ
ปวยสาหัสดวยโรคลําไสของเจา
จนกวาลําไสของเจ าจะออกมา
เพราะเหตุ โรคนั้ นวั นแล ววั น
เลา'"
16 ย่ิงกวานั้น พระเยโฮวาหทรง
เราใหความโกรธของคนฟลิส-
เตีย และของคนอาระเบีย ผูอยู
ใกลกับคนเอธิโอเปย มีตอเย-
โฮรัม
17 และเขาทั้ งหลายยกมาตอสู
กับยูดาห และบุกรุกเขาไปใน
นั้น และขนขาวของทั้ งสิ้นซึ่ งมี
ในราชสํานัก ทั้ งบรรดาโอรส
และมเหสีของพระองค จึงไมมี
โอรสเหลื อไว ให แก พระองค
นอกจากเยโฮอาหาสโอรสองค
สุดทองของพระองค
เยโฮรัมเปนโรคซ่ึงรักษาไมได
18 ภายหลังเร่ืองเหลานี้ พระ
เยโฮวาหทรงกระทําใหลําไสของ

2 พงศาวดาร 21

(11) ลนต 20:5 (13) อพย 34:15; พบญ 31:16; 1 พกษ 2:32; 16:31; 2 พกษ 9:22
(15) ปฐก 47:13; 2 พศด 21:18-19 (16) 1 พกษ 11:14, 23; 2 พศด 17:11; 33:11
(17) 2 พศด 22:1; 24:7 (18) 2 พศด 13:20; 21:15; กจ 12:23
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เยโฮรัมเปนโรคซึ่งรักษาไมได
19 ตอมาเปนเวลาสิ้นสองปลํา-
ไสของพระองคก็ออกมาเพราะ
โรคนั้น และพระองคก็สิ้ นพระ
ชนมดวยความทุรนทุรายอยาง
ย่ิง ประชาชนของพระองคมิได
ก อเพลิ งถวายเกี ยรติ แก พระ
องค อยางกับกอเพลิงใหกับ
บรรพบุรุษของพระองค
20 เมื่ อพระองคทรงเริ่ มครอบ
ครองนั้น พระองคมีพระชนมายุ
สามสิบสองพรรษา และทรง
ครอบครองในเยรูซาเล็มแปดป
และพระองคไดทรงจากไปโดย
ไมมีใครอาลัย เขาก็ฝงพระศพ
ไวในนครดาวิด แตไมใชใน
อุโมงคของบรรดากษัตริย

อาหัสยาหเปนกษัตริย
เหนือยูดาห

(2 พกษ 8:24-26)

22และชาวเยรู ซาเล็ มได
ใหอาหัสยาหโอรสองค

สุดทองของพระองคเปนกษัตริย
แทนพระองค เพราะคนหมูนั้น
มาถึงคายกับคนอาระเบียไดฆา
โอรสผูพ่ีเสียทั้งหมด ดังนั้นอา-
หัสยาหโอรสของเยโฮรัมกษัตริย
ของยูดาหจึงครอบครอง
2 เมื่ออาหัสยาหเร่ิมครอบครอง
นั้น พระองคมีพระชนมายุสี่สิบ
สองพรรษา และพระองคทรง
ครอบครองในเยรูซาเล็มหนึ่ งป

พระมารดาของพระองคทรงพระ
นามวา อาธาลิยาหหลานหญิง
ของอมรี
3พระองคทรงดําเนินในทางทั้ ง
หลายของราชวงศของอาหับดวย
เพราะว าพระมารดาของพระ
องคเปนที่ปรึกษาในการกระทํา
ความชั่วรายของพระองค
4ดังนั้ นพระองค จึงทรงกระทํา
ชั่ วในสายพระเนตรของพระเย-
โฮวาหอยางราชวงศของอาหับ
ไดกระทํา เพราะวาหลังจาก
ราชบิ ดาของพระองค สิ้ นพระ
ชนมแลว เขาทั้ งหลายเปนที่
ปรึกษาของพระองค นําไปสู
ความพินาศของพระองค
อาหัสยาหเขารวมกับเยโฮรัม

ในการสูรบท่ี
เมืองราโมทกิเลอาด

(2 พกษ 8:28)
5พระองค ทรงดําเนิ นตามคํา
ปรึกษาของเขาทั้งหลายดวยและ
เสด็ จไปกั บเยโฮรั มโอรสของ
อาหั บกษัตริ ย แห งอิ สราเอล
เพ่ื อทําสงครามกั บฮาซาเอล
กษัตริยของซีเรียที่ เมืองราโมท-
กิเลอาด และคนซีเรียไดกระทํา
ใหโยรัมบาดเจ็บ
6และพระองค ทรงกลั บมาที่
ยิสเรเอลเพ่ือรักษาบาดแผลซึ่ ง
พระองค ได รั บที่ เมื องรามาห
เมื่อพระองคทรงตอสูกับฮาซา-

2 พงศาวดาร 21, 22

(19) 2 พศด 16:14 (1) 2 พศด 21:16-17; 22:6
(2) 2 พกษ 8:26; 2 พศด 21:6 (5) 2 พกษ 8:16, 28
(6) 2 พกษ 9:15
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เอลกษัตริยของซีเรีย และอา-
หัสยาหโอรสของเยโฮรัมกษัตริย
ของยูดาหเสด็จลงไปเฝาเยโฮรัม
โอรสของอาหับในเมืองยิสเรเอล
เพราะวาพระองคประชวร
7แตพระเจาทรงกําหนดไวเสีย
แลววา ความลมจมของอาหัส-
ยาหจะมาโดยที่พระองคเสด็จลง
ไปเย่ียมโยรัม เพราะเมื่ อพระ
องคเสด็จไปที่นั่ น พระองค
เสด็จออกไปกับเยโฮรัมเพ่ื อจะ
ปะทะกับเยฮูบุตรชายนิมซี ผูซึ่ง
พระเยโฮวาห ไดทรงเจิมตั้ งให
ตัดราชวงศของอาหับออกเสีย
8และอยูมาเมื่อเยฮูกําลังสําเร็จ
โทษราชวงศของอาหับ ทานได
พบเจานายของยูดาห และบรร-
ดาโอรสพระเชษฐาของอาหัส-
ยาห ผูมาปรนนิบัติอาหัสยาห
และท านก็ ได ประหารเขาทั้ ง
หลายเสีย
9ทานไดคนหาอาหัสยาห และ
พระองคก็ถูกจับ (เมื่อซอนพระ
องคอยูในสะมาเรีย) และเขาพา
พระองคมาหาเยฮู และประหาร
ชีวิตพระองคเสีย เขาทั้งหลายก็
ฝงพระศพไว เพราะเขาทั้งหลาย
กลาววา "พระองคทรงเปนพระ
เจาหลานเธอของเยโฮชาฟท ผู
แสวงหาพระเยโฮวาหดวยสิ้นสุด
พระทัยของพระองค" และ
ราชวงศของอาหัสยาหไมมีผู ใด

สามารถปกครองราชอาณาจักร
ได

เชื้อพระวงศแหงยูดาห.
 ถูกทําลายเสียส้ิน
เวนแตโยอาช

(2 พกษ 11:1-3)
10 เมื่ ออาธาลิยาหพระมารดา
ของอาหัสยาหเห็นวาโอรสของ
พระนางสิ้นพระชนมแลว พระ
นางก็ลุกข้ึนทําลายเชื้ อพระวงศ
แหงราชวงศของยูดาหเสียสิ้น
11 แตพระนางเยโฮชาเบอาท
ธิดาของกษัตริยไดนําโยอาชโอ-
รสของอาหัสยาหลักพาไปเสีย
จากท ามกลางบรรดาโอรสของ
กษัตริย ผูซึ่งจะตองถูกประหาร
และพระนางก็ เก็ บเธอและพ่ี
เลี้ ยงของเธอไว ในหองบรรทม
ดังนั้ นแหละเยโฮชาเบอาทธิดา
ของกษัตริยเยโฮรัม และภรรยา
ของเยโฮยาดาปุโรหิต (เพราะวา
พระนางเป นพระขนิ ษฐาของ
อาหัสยาห) ไดซอนเธอใหพน
พระนางอาธาลิยาห เพ่ือมิให
พระนางประหารเธอได
12 และเธอไดอยู กับเขาในพระ
นิเวศของพระเจาซอนตัวอยูหก
ป ฝายพระนางอาธาลิยาหก็ได
ครอบครองแผนดิน
โยอาชเปนกษัตริยเหนือยูดาห

23แตในปที่ เจ็ดเยโฮยาดา
ไดกลาแข็งข้ึน และให

2 พงศาวดาร 22, 23

(7) วนฉ 14:4; 1 พกษ 12:15; 2 พกษ 9:6-7 (8) 2 พกษ 9:22-24; 10:10-11, 13-14
(9) 1 พกษ 15:24; 2 พกษ 9:27; 2 พศด 17:4; 20:3-4 (10) 2 พกษ 11:1-3
(11) 2 พกษ 11:2; 12:18 (1) 2 พกษ 11:4; 12:2; 1 พศด 2:37-38
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พวกนายรอยกระทําพันธสัญญา
กับทาน มีอาซาริยาหบุตรชาย
เยโรฮัม อิชมาเอลบุตรชายเย-
โฮฮานนัน อาซาริยาหบุตรชาย
โอเบด มาอาเสอาหบุตรชายอา-
ดายาห และเอลีชาฟทบุตรชาย
ศิครี
2และเขาทั้ งหลายเที่ ยวไปทั่ ว
ยูดาหและรวบรวมคนเลวีมาจาก
ทุกหัวเมืองของยูดาห ทั้งบรร-
ดาหัวประมุขของบรรพบุรุษของ
อิสราเอล และเขาทั้งหลายมายัง
เยรูซาเล็ม
3และบรรดาชุมนุมชนทั้ งสิ้ นก็
ทําพันธสัญญากับกษัตริยในพระ
นิเวศของพระเจา และเยโฮยาดา
กลาวแกเขาทั้งหลายวา "ดูเถิด
โอรสของกษัตริยจะครอบครอง
ตามที่พระเยโฮวาหตรัสเกี่ยวกับ
บรรดาโอรสของดาวิด
4ทานทั้งหลายจงกระทําอยางนี้
คือทานผู เปนปุโรหิตและคนเลวี
ผู ออกเวรในวันสะบาโตหนึ่ งใน
สาม ใหเปนคนเฝาประตู
5และหนึ่ งในสามใหอยู ที่ พระ
ราชสํานัก และหนึ่งในสามใหอยู
ที่ ประตูเชิงราก และใหประชา
ชนทั้ งปวงอยู ในลานพระนิ เวศ
ของพระเยโฮวาห
6แต อย าให สักคนหนึ่ งเข าไป
ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห
นอกจากปุโรหิ ตและคนเลวี ที่

ปรนนิบัติอยู เขาทั้งหลายเขาไป
ได เพราะเขาทั้ งหลายบริสุทธิ์
แตประชาชนทั้ งปวงจะตองรัก-
ษาการบังคับบัญชาของพระเย-
โฮวาห
7ใหคนเลวีลอมกษัตริยไว แต
ละคนใหถืออาวุธ และผูใดเขา
ไปในพระนิ เวศนั้ นจะต องถู ก
ประหาร จงอยูกับกษัตริย
เมื่ อพระองคเสด็จเขามา และ
เมื่อพระองคเสด็จออกไป"
8คนเลวีและคนยูดาหทั้งปวงได
กระทําทุกสิ่งที่ เยโฮยาดาปุโรหิต
ไดบัญชาไว เขาทั้ งหลายตางก็
นําคนของเขามา คือทั้ งคนที่
ออกเวรในวันสะบาโต และบรร-
ดาคนเหลานั้นที่จะเขาเวรในวัน
สะบาโต เพราะเยโฮยาดาปุโร-
หิตมิไดปลอยกองเวร
9และเยโฮยาดาปุโรหิตไดมอบ
หอกกับดั้ งและโล ซึ่ งเป นของ
กษัตริยดาวิดนั้น ซึ่ งอยูในพระ
นิ เวศของพระเจ าให ผู บั งคั บ
บัญชากองรอย
10 และทานไดตั้ งประชาชนทั้ ง
สิ้นใหลอมกษัตริยไว ทุกคนถือ
อาวุธตั้ งแตดานขวาของพระวิ-
หารถึ งด านซ ายของพระวิหาร
รอบแทนบูชาและพระวิหาร
11 แลวเขานําโอรสของกษัตริย
ออกมา และสวมมงกุฎใหทาน
มอบพระโอวาทใหแกทาน และ

2 พงศาวดาร 23

(2) อสร 1:5 (3) 2 ซมอ 7:12; 1 พกษ 2:4; 9:5; 2 พศด 6:16; 7:18; 21:7
(4) 1 พศด 9:25 (6) 1 พศด 23:28-32 (8) 1 พศด 24:1-31
(9) 2 ซมอ 8:7 (11) อพย 25:16; 31:18; พบญ 17:18
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เขาทั้ งหลายตั้ งท านไว เป น
กษัตริย เยโฮยาดากับบุตรชาย
ของทานก็เจิมพระองค และเขา
ทั้งหลายรองวา "ขอกษัตริยทรง
พระเจริญ"

การประหารชีวิตของ
พระนางอาธาลิยาหผูชั่วราย

(2 พกษ 11:13-16)
12 เมื่ ออาธาลิยาห ได ยินเสียง
ประชาชนวิ่ งและสรรเส ริ ญ
กษัตริย พระนางก็เสด็จเขาไป
หาประชาชนในพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห
13 และเมื่ อพระนางทอดพระ
เนตร   ดูเถิด มีกษัตริยประทับ
ยืนอยู ที่ เสาของพระองคตรงที่
ทางเขา บรรดาผูบังคับกองและ
พลแตรก็ อยู ข างกษัตริ ย และ
ประชาชนทั้ งปวงแหงแผนดินก็
เปรมปรีดิ์ และเปาแตร บรรดา
นักรองพรอมกับเครื่ องดนตรี
ของเขาก็นําการสรรเสริญ พระ
นางอาธาลิยาหก็ ฉีกฉลองพระ
องคของพระนาง ทรงรองวา
"กบฏ กบฏ"
14 แลวเยโฮยาดาปุโรหิตจึงนํา
บรรดานายรอยผูบัญชาการกอง
ทัพออกมา สั่งเขาวา "จงคุมพระ
นางออกมาระหวางแถวทหาร ผู
ใดที่ ตามพระนางไปก็ ใหประ-
หารชีวิตเสียดวยดาบ" เพราะ
ปุโรหิตกลาววา "อยาประหาร

พระนางในพระนิ เวศของพระ
เยโฮวาห"
15 เขาจึงจับพระนาง แลวพระ
นางก็เสด็จไปที่ทางเขาประตูมา
ณ พระราชวังและเขาทั้งหลายก็
ประหารพระนางเสียที่นั่น

เยโฮยาดาตั้งโยอาช
เปนกษัตริย

(2 พกษ 11:17-20)
16 เยโฮยาดาได กระทําพันธ-
สัญญาระหวางทานเองกับประ-
ชาชนทั้งปวงและกษัตริยวา เขา
ทั้ งหลายจะเปนประชาชนของ
พระเยโฮวาห
17 แลวประชาชนทั้ งปวงก็ไปที่
นิเวศของพระบาอัล และพังลง
เสีย และเขาทุบแทนบูชาและ
รูปเคารพของพระบาอัลนั้ นให
เปนชิ้นๆ และเขาประหารมัท-
ธานปุโรหิตของพระบาอัลเสียที่
หนาแทนบูชา
18 เยโฮยาดาวางยามไว ดู แล
พระนิเวศของพระเยโฮวาหภาย
ใตการควบคุมของปุโรหิตแหง
คนเลวี ผูซึ่งดาวิดทรงจัดตั้งให
ดูแลพระนิเวศของพระเยโฮวาห
ใหถวายเครื่ องเผาบูชาแดพระ
เยโฮวาห ตามที่บันทึกไวในพระ
ราชบัญญัติของโมเสส ดวย
ความเปรมปรี ดิ์ และการร อง
เพลง ตามพระราชดํารัสสั่งของ
ดาวิด

2 พงศาวดาร 23

(12) 2 พศด 22:10 (13) 2 พกษ 9:23; 1 พศด 25:8
(15) นหม 3:28; ยรม 31:40 (16) ยชว 24:24-25; 2 พศด 15:12-15
(17) พบญ 13:6-9 ; 1 พกษ 18:40 (18) กดว 28:2; 1 พศด 23:6, 30-31; 24:1
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19 ท านไดตั้ งผู เฝ าประตู ไวที่
ประตู ร้ั วพระนิ เวศของพระเย-
โฮวาห เพ่ือมิใหผูมีมลทินดวย
ประการหนึ่งประการใดเขาไป
20 ทานไดนําผู บังคับกองรอย
ขุนนาง ผูปกครองประชาชน
และบรรดาประชาชนแหงแผน
ดิน และทานไดเชิญกษัตริยลง
มาจากพระนิเวศของพระเยโฮ-
วาห ไปทางประตูบนไปสู พระ
ราชสํานัก และเขาก็เชิญกษัตริย
ประทับบนพระราชบัลลังกแหง
ราชอาณาจักร
21 บรรดาประชาชนแห งแผ น
ดินก็เปรมปรีดิ์ และกรุงก็สงบ
เงียบหลั งจากที่ เขาไดประหาร
พระนางอาธาลิยาหเสียดวยดาบ
แลว

โยอาช (เยโฮอาช)
ครอบครองเหนือยูดาห

(2 พกษ 12:1-3)

24เ มื่ อ โยอ าช ได เ ร่ิ ม
ครอบครองมี พระชน

มายุเจ็ดพรรษา และพระองค
ทรงครอบครองในกรุงเยรูซา-
เล็มสี่สิบป พระมารดาของพระ
องคทรงพระนามวา ศิบียาห
แหงเมืองเบเออรเชบา
2และโยอาชทรงกระทําสิ่ งที่
ชอบในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาหตลอดชั่วอายุของเยโฮ-
ยาดาปุโรหิต

3 เยโฮยาดาหามเหสีใหพระองค
สององค และพระองคก็ใหกํา-
เนิดโอรสและธิดาหลายองค

พวกปุโรหิตท่ีไมมี
ประสิทธิภาพและ

ไมเอาใจใสงานของพระเจา
(2 พกษ 12:4-8)

4ตอมาภายหลังโยอาชทรงตั้ ง
พระทัยที่ จะซอมแซมพระนิเวศ
ของพระเยโฮวาห
5พระองค ทรงประชุ มปุ โรหิ ต
และคนเลวี และตรัสกับเขาทั้ ง
หลายวา "จงออกไปตามหัว
เมืองยูดาห และเก็บเงินจาก
อิสราเอลทั้งปวง เพ่ือซอมแซม
พระนิ เวศของพระเจ าของเจ า
เปนปๆไป และจงรีบทํางานนั้น"
แตคนเลวีไมเรงรีบ
6แลวกษัตริยจึงตรัสเรียกเยโฮ-
ยาดาผูเปนหัวหนา และตรัสกับ
ทานวา "ไฉนทานไมเรียกรองให
คนเลวีนําเงินสวยเขามาจากยู-
ดาหและเยรูซาเล็ม ซึ่งโมเสสผู
รับใชของพระเยโฮวาหกําหนด
ไว ใหชุมนุมชนอิสราเอลนํามา
เพ่ือพลับพลาพระโอวาท"
7 เพราะบรรดาโอรสของพระ
นางอาธาลิยาหหญิงชั่ วรายคน
นั้ นได ปล นพระนิ เวศของพระ
เจา และไดเอาสิ่ งของที่มอบ
ถวายทั้ งสิ้ นของพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห มอบให แก พระ

2 พงศาวดาร 23, 24

(19) 1 พศด 26:1-9 (20) 1 พกษ 9:22; 2 พกษ 11:19
(1) 2 พกษ 11:21; 12:1-15 (2) 2 พศด 26:4-5 (5) 2 พกษ 12:4
(6) อพย 30:12-16; กดว 1:50; พบญ 34:5 (7) 2 พกษ 12:4; 2 พศด 21:17
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หนา 970
บาอัล

การซอมแซมพระวิหาร
(2 พกษ 12:9-16)

8กษัตริย จึงทรงบัญชาและเขา
ได ทําหี บลู กหนึ่ งวางไว นอก
ประตูพระนิ เวศของพระเยโฮ-
วาห
9และมีคําประกาศไปทั่ วยูดาห
และเยรูซาเล็มใหนําสวย ซึ่ ง
โมเสสผู รับใชของพระเจ ากํา-
หนดแกอิสราเอลในถิ่นทุรกัน-
ดาร เขามาถวายพระเยโฮวาห
10 บรรดาเจ านายทั้ งสิ้ นและ
ประชาชนทั้ งปวงก็ เปรมปรี ดิ์
และนําสวยของเขาทั้ งหลายมา
หยอนลงในหีบจนครบ
11 และตอมาเมื่อคนเลวีนําหีบ
เข าม า ยั ง เ จ าพนั กง านของ
กษัตริยเมื่ อไร และเมื่ อเขาทั้ ง
หลายเห็นวามีเงินมาก ราชเลขา
และเจาหน าที่ ของมหาปุโรหิต
จะเข ามาเทหีบออกและนําหีบ
กลับไปยังที่เดิม เขาทั้งหลายทํา
อยางนี้ วันแลววันเลา และเก็บ
เงินไดเปนอันมาก
12 กษัตริยและเยโฮยาดาก็ให
แกบรรดาผูดูแลกิจการของพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห และเขา
ทั้ งหลายจางชางกอและชางไม
ใหซอมแซมพระนิ เวศของพระ
เยโฮวาห ทั้ งคนงานชางเหล็ก
และชางทองสัมฤทธิ์ ใหซอม

แซมพระนิเวศของพระเยโฮวาห
13 บรรดาคนที่ รับจางทํางานจึง
ไดทํางาน และงานซอมแซมก็
ดําเนิ นก าวหน าในมื อของเขา
และเขาไดซอมแซมพระนิ เวศ
ของพระเจาตามขนาดเดิมและ
เสริมใหแข็งแรงข้ึน
14 และเมื่ อเขาไดกระทําสําเร็จ
แล วเขาก็นําเงิ นที่ เหลืออยู มา
หนาพระพักตรกษัตริยและเย-
โฮยาดา และเขาเอาเงินนั้นทํา
เครื่ องใชสําหรับพระนิเวศแหง
พระเยโฮวาห คือเครื่องใชสํา-
หรับการปรนนิบัติ ทั้ งสําหรับ
การถวายเครื่ องบูชาและช อน
และภาชนะทองคําและเงิน และ
เขาทั้ งหลายไดถวายเครื่ องเผา
บูชาในพระนิเวศของพระเยโฮ-
วาห เสมอตลอดชั่ วอายุของเย-
โฮยาดา
เยโฮยาดาปุโรหิตท่ีดีเสียชีวิต

15 แต เยโฮยาดาก็ ชราลงและ
หงอมแลวก็สิ้นชีวิต เมื่ อสิ้ น
ชีวิตนั้นทานมีอายุหนึ่งรอยสาม
สิบป
16 เขาก็ ฝ งศพท านไว ในนคร
ของดาวิด ทามกลางบรรดา
กษัตริย เพราะทานไดกระทํา
การดีในอิสราเอล และตอพระ
เจาและพระนิเวศของพระองค
17 หลังจากที่ เยโฮยาดาสิ้นชีวิต
แลวบรรดาเจานายแหงยูดาหได

2 พงศาวดาร 24

(8) 2 พกษ 12:9; 2 พศด 30:12
(9) 2 พศด 24:6 (11) 2 พกษ 12:10
(12) 2 พศด 30:12 (14) 2 พกษ 12:13
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หนา 971
เข ามาถวายบั งคมต อกษัตริ ย
แล วกษัตริยทรงฟ งคําทูลของ
เขา
18 และเขาไดทอดทิ้ งพระนิเวศ
ของพระเยโฮวาหพระเจ าแห ง
บรรพบุรุษของเขา และปรนนิ-
บัติบรรดาเสารูปเคารพและรูป
เคารพ และพระพิโรธไดลง
มาเหนื อยูดาห และเยรู ซาเล็ ม
เพราะการละเมิดของเขานี้
19 แตพระองคยังทรงใชผูพยา-
กรณมาท ามกลางเขานําเขาให
กลับมายังพระเยโฮวาห คน
เหล านี้ เปนพยานปรั กปรําเขา
แตเขาไมยอมเงี่ยหูฟง

ประชาชนเอาหินขวาง
เศคาริยาหปุโรหิตท่ีดี

20 แล วพระวิญญาณของพระ
เจ าไดสวมทับเศคาริยาห บุตร
ชายเยโฮยาดาปุโรหิต และทาน
ไดยืนเหนือประชาชน และกลาว
แกเขาทั้งหลายวา "พระเจาตรัส
ดังนี้ วา `ทําไมทานทั้ งหลายจึง
ละเมิดพระบัญญัติของพระเย-
โฮวาหอันเปนเหตุใหทานเจริญ
ข้ึนไมได' เพราะทานทั้ งหลาย
ไดทอดทิ้ งพระเยโฮวาห พระ
องคจึงทอดทิ้งทาน"
21 แต เขาทั้ งหลายคิ ดร ายต อ
ทาน และโดยบัญชาของกษัตริย
เขาทั้งหลายจึงขวางทานดวยหิน
ในลานพระนิเวศของพระเยโฮ-

วาห
22 ดังนี้ แหละกษัตริยโยอาชจึง
มิไดทรงระลึกถึงความกรุณาซึ่ ง
เยโฮยาดาบิดาของเศคาริยาหได
สําแดงตอพระองค แตไดทรง
ประหารบุ ตรชายของท านเสี ย
และเมื่อเขากําลังจะตาย เขาพูด
วา "ขอพระเยโฮวาหทรงทอด
พระเนตรและแกแคน"
23 ตอมาพอปลายปกองทัพของ
คนซีเรียก็มาตอสูกับโยอาช เขา
มายังยูดาหและเยรูซาเล็ม และ
ได ทําลายบรรดาเจ านายของ
ประชาชนจากหมูประชาชน และ
ส งของที่ ริ บได ทั้ งสิ้ นไปยั ง
กษัตริยแหงดามัสกัส
24 แมวากองทัพคนซีเรียมาแต
นอยคน พระเยโฮวาหทรงมอบ
กองทัพใหญ ไว ในมื อของเขา
เพราะเขาทั้ งหลายได ทอดทิ้ ง
พระเยโฮวาหพระเจาแหงบรรพ
บุรุษของเขา ดังนี้แหละคนซีเรีย
ไดทําโทษโยอาช

โยอาชส้ินพระชนม
(2 พกษ 12:19-21)

25 เมื่ อ เขาทั้ งหลายจากพระ
องคไป (เขาละพระองคไวบาด
เจ็บอยางสาหัส) ขาราชการของ
พระองคก็ คิดร ายตอพระองค
เพราะโลหิตของบุตรชายเยโฮ-
ยาดาปุโรหิต และไดประหาร
พระองค เสียที่ บนแทนบรรทม

2 พงศาวดาร 24

(18) อพย 34:12-14; วนฉ 5:8; 1 พกษ 14:23 (19) 2 พกษ 17:13; 21:10-15
(20) กดว 14:41; 2 พศด 15:2 (21) นหม 9:26; มธ 23:35; กจ 7:58 (22) ปฐก 9:5
(23) 2 พกษ 12:17; อสย 7:2 (24) ลนต 26:8, 25; พบญ 28:25 (25) 2 พกษ 12:20
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หนา 972
พระองคก็สิ้นพระชนม และเขา
ทั้ งหลายฝ งพระศพไว ในนคร
ดาวิด แตเขาทั้ งหลายมิไดฝง
พระศพไวในอุโมงคของบรรดา
กษัตริย
26 คนเหลานั้นที่คิดรายตอพระ
องค คือศาบาดบุตรชายนาง
ชิเมอัทคนอัมโมน และเยโฮ-
ศาบาดบุตรชายนางชิ มริ ทคน
โมอับ
27 เร่ื องราวแหงโอรสของพระ
องค และภาระหนักมากมายที่
ตกอยูแกพระองค และการ
ซอมแซมพระนิ เวศของพระเจา
ดูเถิด มีบันทึกไวในหนังสือ
เร่ืองราวของกษัตริย และอามา-
ซิยาห โอรสของพระองคครอบ
ครองแทนพระองค

อามาซิยาหครอบครอง
เหนือยูดาห

(2 พกษ 14:1-2)

25เมื่ ออามาซิ ยาห เ ร่ิ ม
ครอบครองนั้ นมีพระ

ชนมายุย่ีสิบหาพรรษา และพระ
องคทรงครอบครองในเยรูซา-
เล็มย่ีสิบเกาป พระมารดาของ
พระองคทรงพระนามวา เยโฮ-
อัดดาน ชาวเยรูซาเล็ม
2และพระองคทรงกระทําสิ่ งที่
ถูกตองในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห แตมิใชดวยพระทัยที่
เพียบพรอม

3และอยูมาพอราชอาณาจักรอยู
ในพระหัตถของพระองคอยาง
มั่นคงแลว พระองคทรงประหาร
ชีวิตขาราชการของพระองค ผู
ที่ฆาพระราชบิดาของพระองค
4แตพระองคมิไดทรงประหาร
ชีวิตลูกหลานของเขา แตไดทรง
กระทําตามที่ มี บั นทึ ก ไว ใน
หนังสือพระราชบัญญัติของโม-
เสส ที่พระเยโฮวาหทรงบัญชาไว
นั้นวา "อยาใหบิดาตองรับโทษ
ถึงตายแทนบุตรของตน หรือให
บุตรตองรับโทษถึงตายแทนบิดา
ของตน ใหทุกคนรับโทษถึงตาย
เนื่องดวยบาปของคนนั้นเอง"

ยูดาหบุกรุกเอโดม
5แลวอามาซิยาหไดประชุมพวก
ยูดาห และใหเขาอยูภายใตผู
บังคับกองพันและผู บังคับกอง
รอยตามเรือนบรรพบุรุษของเขา
คือยูดาหและเบนยามินทั้ งสิ้ น
พระองคไดทรงนับคนที่มีอายุย่ี
สิบปข้ึนไปและทรงเห็นวามีชาย
ฉกรรจสามแสนคน สามารถเขา
ทําสงคราม สามารถถือหอกและ
โล
6นอกจากนั้ นพระองคทรงจาง
ทแกลวทหารจากอิสราเอลหนึ่ ง
แสนคนเปนเงิ นหนึ่ งร อยตะ-
ลันต
7แตคนของพระเจาคนหนึ่ งมา
เฝาพระองคทูลวา "โอ ขาแต

2 พงศาวดาร 24, 25

(27) 2 พกษ 12:18, 21 (1) 2 พกษ 14:1-6 (2) 2 พกษ 14:4; 2 พศด 25:14
(3) 2 พกษ 14:5; 2 พศด 24:25 (4) พบญ 24:16; 2 พกษ 14:6; ยรม 31:30
(5) กดว 1:3 (7) 2 พศด 11:2
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หนา 973
กษัตริย ขออยาใหกองทัพอิส-
ราเอลไปกับพระองค เพราะพระ
เยโฮวาห มิ ได ทรงสถิ ตอยู กั บ
อิสราเอล คือกับคนเอฟราอิม
เหลานี้ทั้งสิ้น
8แต ถ าพระองค คาดหมายว า
โดยวิธีนี้ พระองคจะเขมแข็งพอ
ที่จะเขาสงคราม พระเจาจะทรง
เหว่ียงพระองคลงตอหนาศัตรู
เพราะวาพระเจาทรงฤทธิ์ ที่ จะ
ชวยไวหรือทิ้งไปได"
9และอามาซิยาหตรัสกับคนของ
พระเจาวา "แตเราจะกระทํา
ประการใดเรื่ องเงิ นหนึ่ งร อย
ตะลันตซึ่ งเราไดใหแกกองทัพ
อิสราเอลไปแลวนั้ น" แลวคน
ของพระเจาทูลตอบวา "พระเย-
โฮวาหทรงสามารถที่จะประทาน
แกพระองคย่ิงกวานี้อีกมาก"
10 และอามาซิ ยาห ก็ ทรงปลด
ปลอยกองทัพซึ่ งมายังพระองค
จากเอฟราอิมใหกลับไปบานอีก
เขาทั้งหลายจึงโกรธยูดาหย่ิงนัก
และไดกลับบานดวยความโกรธ
อยางรุนแรง
11 แตอามาซิยาหทรงกลาแข็ง
ข้ึน และทรงนําพลของพระองค
ออกไปยังหุบเขาเกลือและโจม
ตีคนเสอีรหนึ่งหมื่นคน
12 คนยู ดาห จั บเป นได หนึ่ ง
หมื่นคน และพาเขาไปที่ยอดหิน
และทิ้ งเขาทั้ งหลายลงมาจาก

ยอดหินนั้น เขาก็ตกมาแหลก
เปนชิ้นๆ
13 แตคนของกองทัพซึ่ งอามา-
ซิยาหทรงปลดใหกลับไป และ
ไมใหเขาไปรบดวยนั้น เขาตลบ
เขาโจมตีหัวเมืองของยูดาห ตั้ง
แตสะมาเรียถึงเบธโฮโรน และ
ฆาประชาชนเสียสามพันคนและ
ริบขาวของไปเปนอันมาก
14 และอยู มาเมื่ ออามาซิยาห
เสด็จกลับจากการฆาฟนคนเอ-
โดม   พระองคทรงนํารูปเคา-
รพของคนชาวเสอีรมาตั้งไวเปน
พระของพระองค และกราบ
นมัสการพระเหลานั้น ทรงเผา
เครื่องหอมถวาย
15 เพราะฉะนั้น พระเยโฮวาห
ทรงกริ้วตออามาซิยาห และทรง
ใชผูพยากรณคนหนึ่งไปหา ทูล
พระองควา "ทําไมเจาจึงแสวง
หาพระของชนชาติหนึ่ ง ซึ่ งไม
สามารถชวยชนชาติของตนเอง
ใหพนจากมือของเจาได"
16 อยูมาขณะที่ เขากําลังทูลอยู
กษัตริยตรัสกับเขาวา "เราได
แตงตั้ งเจาใหเปนที่ปรึกษาของ
กษัตริยหรือ หยุด ทําไมเจาจะ
ตองตายเลา" ผูพยากรณนั้นจึง
หยุด แตทูลวา "ขาพระองค
ทราบวาพระเจาทรงตั้ งพระทัย
จะทําลายพระองค เพราะพระ
องคทรงกระทําเชนนี้ และมิได

2 พงศาวดาร 25

(8) 2 พศด 14:11; 20:6 (9) พบญ 8:18; สภษ 10:22
(11) 2 พกษ 14:7 (14) อพย 20:3, 5; 2 พศด 28:23
(15) 2 พศด 25:11; สดด 96:5 (16) 1 ซมอ 2:25
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หนา 974
ทรงฟ งคําปรึ กษาของข าพระ
องค"

สงครามระหวาง
ยูดาหกับ
อิสราเอล

(2 พกษ 14:8-14)
17 แลวอามาซิยาหกษัตริยแหง
ยูดาหไดทรงรับคําปรึกษา และ
ทรงใชใหไปเฝาโยอาชโอรสของ
เยโฮอาหาส โอรสของเยฮู
กษัตริยของอิสราเอลทูลวา "มา
เถิด ใหเราทั้งสองมาเผชิญหนา
กัน"
18 และโยอาชกษัตริยแหงอิส-
ราเอลทรงใช ไปยังอามาซิยาห
กษัตริยแหงยูดาหวา "ตนผัก
หนามบนเลบานอนสงขาวใหหา
ตนสนสีดารบนเลบานอนวา `จง
ยกบุตรสาวของเจาใหเปนภรร-
ยาบุตรชายของเรา' และสัตวปา
ทุงตัวหนึ่งแหงเลบานอนผานมา
และยํ่าตนผักหนามลงเสีย
19 ทานวา `ดูซิ ขาพเจาไดโจมตี
เอโดม' และจิตใจของทานก็
ผยองข้ึนในความโออวด แตจง
อยูกับบานเถิด เพราะไฉนทาน
จึงเราใจตนเองใหตอสู และรับ
อันตราย อันจะใหทานลมลง ทั้ง
ทานและยูดาหกับทาน"
20 แตอามาซิยาหหาทรงฟงไม
เพราะเปนมาจากพระเจา เพ่ือ
ว าพระองค จะทรงมอบเขาทั้ ง

หลายไวในมือของศัตรูของเขา
เพราะเขาทั้ งหลายได เสาะหา
พระแหงเอโดม
21 โยอาชกษัตริยแหงอิสราเอล
จึงเสด็จข้ึนไป พระองคและอา-
มาซิยาหกษัตริยแหงยูดาห ได
เผชิญหนากันที่ เบธเชเมช ซึ่ ง
เปนของยูดาห
22 และยูดาหก็พายแพอิสรา-
เอล และทุกคนก็หนีกลับไป
เต็นทของตน
23 โยอาชกษัตริยแหงอิสราเอล
ทรงจับอามาซิยาหกษัตริยแหง
ยูดาหโอรสของโยอาช โอรสของ
เยโฮอาหาสที่เบธเชเมช และนํา
พระองคมายังเยรูซาเล็ม และ
ทรงพังกําแพงเยรูซาเล็มลงสี่-
รอยศอก ตั้งแตประตูเอฟราอิม
ถึงประตูมุม
24 และพระองคทรงริบทองคํา
และเงินทั้ งหมด และเครื่องใช
ทั้ งสิ้ นซึ่ งพบในพระนิ เวศของ
พระเจา ในความอารักขาของ
โอเบดเอโดม ทั้งคลังทรัพยของ
สํานักพระราชวัง พรอมกับคน
ประกันดวย และพระองคเสด็จ
กลับไปยังสะมาเรีย
25 อามาซิยาห โอรสของโยอาช
กษัตริยแหงยูดาหทรงพระชนม
อยู สิบหาป หลังจากสวรรคต
ของโยอาช โอรสของเยโฮอาหาส
กษัตริยแหงอิสราเอล

2 พงศาวดาร 25

(17) 2 พกษ 14:8-14 (19) 2 พศด 26:16; 32:25; สภษ 16:18
(20) 1 พกษ 12:15; 2 พศด 22:7; 25:14 (21) ยชว 19:38
(23) 2 พศด 21:17; 22:1, 6 (24) 1 พศด 26:15 (25) 2 พกษ 14:17-22
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หนา 975
การส้ินพระชนม
ของอามาซิยาห

(2 พกษ 14:17-20)
26 สวนพระราชกิจนอกนั้นของ
อามาซิยาห ตั้ งแตตนจนปลาย
ดูเถิด มิไดบันทึกไวในหนังสือ
ของกษัตริยแหงยูดาหและอิส-
ราเอลหรือ
27 นับแต เวลาเมื่ ออามาซิยาห
ทรงหันไปจากการติดตามพระ
เยโฮวาห เขาทั้งหลายก็คิดกบฏ
ตอพระองคในเยรูซาเล็ม และ
พระองคทรงหนีไปที่ลาคีช แต
เขาใช ไปตามพระองคที่ ลาคีช
และประหารพระองคเสียที่นั่น
28 และเขาทั้ งหลายนําพระศพ
ใสหลังมากลับมา และฝงไวกับ
บรรพบุรุษของพระองคในเมือง
แหงยูดาห

อุสซียาหเปนกษัตริย
แทนอามาซิยาห
(2 พกษ 14:21)

26ประชาชนทั้ งสิ้ นแห ง
ยูดาห จึ งตั้ งอุ สซียาห

ผูซึ่งมีพระชนมายุสิบหกพรรษา
ใหเปนกษัตริยแทนอามาซิยาห
ราชบิดาของพระองค
2พระองคทรงสรางเมืองเอโลท
และใหกลับข้ึนแกยูดาห หลัง
จากที่กษัตริยทรงลวงหลับไปอยู
กับบรรพบุรุษของพระองค
3 เมื่ ออุสซี ยาหทรงเริ่ มครอบ

ครองนั้ นมีพระชนมายุสิ บหก
พรรษาและพระองคทรงครอบ
ครองในกรุ งเยรู ซาเล็ มห าสิ บ
สองป พระมารดาของพระองค
ทรงพระนามวา เยโคลียาห ชาว
เยรูซาเล็ม
4และพระองคทรงกระทําสิ่ งที่
ถูกตองในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห ตามที่อามาซิยาห
ราชบิ ดาของพระองค ได ทรง
กระทําทุกประการ
5และพระองคทรงแสวงหาพระ
เจาในสมัยของเศคาริยาห ผูเขา
ใจในนิมิตตางๆจากพระเจาและ
ตราบใดที่พระองคแสวงหาพระ
เยโฮวาห พระเจาทรงกระทําให
พระองคเจริญ
อุสซียาหรับพระพรทั้งดาน
สงครามและพระราชกิจ

6พระองค เสด็จออกไปทําสง-
ครามตอสูกับคนฟลิสเตีย และ
พังกําแพงเมืองกัท และกําแพง
เมืองยับเนห และกําแพงเมือง
อัชโดด และพระองคทรงสราง
หัวเมืองในเขตแดนอัชโดด และ
ที่อื่นๆอีกทามกลางคนฟลิสเตีย
7พระเจ าทรงช วยพระองค ใน
การตอสูคนฟลิสเตีย และตอสู
คนอาระเบียซึ่ งอาศัยอยู ในกูร-
บาอัล และตอสูกับคนเมอูนิม
8ชนอัมโมนไดถวายบรรณาการ
แกอุสซียาห และพระนามของ

2 พงศาวดาร 25, 26

(1) 2 พกษ 14:21-22; 15:1 (4) 2 พศด 24:2
(5) ปฐก 41:15; 2 พศด 15:2; 20:20; 24:2; 31:21; ดนล 1:17; 10:1
(6) อสย 14:29 (7) 2 พศด 21:16 (8) 2 ซมอ 8:2; 2 พศด 17:11
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หนา 976
พระองคก็แผแพรออกไปถึงเขต
แดนอียิปต เพราะพระองคทรง
เขมแข็งข้ึนย่ิงนัก
9 ย่ิ งกวานั้ นอีก อุสซียาหทรง
สรางปอมในเยรูซาเล็มที่ ประตู
มุม ที่ประตูหุบเขาและที่หัว
เลี้ยว และปองกันไวแข็งแรง
10 และพระองคทรงสรางปอม
ในถิ่นทุรกันดาร ทรงขุดบอน้ํา
หลายแหง เพราะพระองคทรงมี
ฝูงสัตวใหญโต ทั้งในหุบเขาและ
ในที่ราบ และทรงมีชาวนาและ
คนแตงตนองุนในเนินเขา และ
ในคารเมล เพราะพระองคทรง
รักเกษตรกรรม
11 ย่ิงกวานั้นอีกอุสซียาหทรงมี
กองทหาร ซึ่งออกไปทําศึกเปน
กองๆตามจํานวนที่ เยอีเอลราช
เลขาได รวบรวมไว ด วยกันกับ
มาอาเสอาห เจ าหน าที่ ภาย
ใต การควบคุมของฮานั นยาห
ผู บั งคั บกองพลคนหนึ่ งของ
กษัตริย
12 จํานวนประมุ ขของบรรพ-
บุ รุษทั้ งหมดแห งพวกทแกลว
ทหารคือ สองพันหกรอยคน
13 ใตบังคับบัญชาของคนเหลา
นี้ มีกองทัพพลสามแสนเจ็ดพัน
หารอยคน ผูทําสงครามไดดวย
กําลังมาก เพ่ือชวยกษัตริยให
ตอสูกับศัตรู
14 และอุสซียาหทรงเตรียมโล

หอก หมวกเหล็ก เสื้อเกราะ ธนู
และกอนหินสําหรับสลิงไวสํา-
หรับกองทัพ
15 ในเยรู ซาเล็มพระองคทรง
กระทําเครื่ องกลไกโดยคนชาง
ประดิษฐทําข้ึน ไวบนปอมและ
ตามมุม เพ่ือยิงลูกธนูและโยน
กอนหินใหญๆ และพระนาม
ของพระองคก็ลือไปไกล เพราะ
พระองคทรงรับความชวยเหลือ
อยางมหัศจรรยจนพระองคเขม
แข็ง
อุสซียาหทรงกระทําหนาท่ี
ของปุโรหิตแลวถูกลงโทษ.

16 แตเมื่อพระองคทรงแข็งแรง
แลว พระองคก็มีพระทัยผยอง
ข้ึนจึงทรงกระทําความเสียหาย
เพราะพระองคละเมิดตอพระ
เยโฮวาหพระเจ าของพระองค
และเขาไปในพระวิหารของพระ
เยโฮวาหเพ่ือเผาเครื่องหอมบน
แทนเครื่องหอม
17 แตอาซาริยาหปุโรหิตไดเขา
ไปติดตามพระองคพรอมกับปุ-
โรหิตของพระเยโฮวาหแปดสิบ
คนผูซึ่งเกงกลา
18 และเขาทั้ งหลายได ขัดขวาง
กษัตริ ย อุ สซี ยาห และทู ลพระ
องควา "ขาแตอุสซียาห มิ
ใชหนาที่ ของพระองคที่ จะเผา
เครื่ องหอมถวายแดพระเยโฮ-
วาห แตเปนหนาที่ ของปุโรหิต

2 พงศาวดาร 26

(9) 2 พกษ 14:13; 2 พศด 25:23; นหม 3:13, 19, 32; ศคย 14:10 (15) อพย 39:3, 8
(16) พบญ 8:14; 32:15; 1 พกษ 13:1-4; 2 พกษ 16:12-13; 2 พศด 25:19
(17) 1 พศด 6:10 (18) อพย 30:7-8; กดว 3:10; 16:39-40; 18:7; ฮบ 7:14
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หนา 977
ลูกหลานของอาโรน ผู ซึ่ งชําระ
ไวใหบริสุทธิ์เพ่ือเผาเครื่องหอม
ขอเชิญพระองค เสด็ จออกไป
จากสถานบริสุทธิ์นี้ เพราะพระ
องคไดทรงลวงเกิน และพระ
องคจะไมไดรับเกียรติอันใดจาก
พระเยโฮวาหพระเจาเลย"
19 แลวอุสซียาหทรงกริ้ว พระ
องคมีกระถางไฟอยูในพระหัตถ
จะทรงเผาเครื่ องหอม และ
เมื่ อพระองค ทรงกริ้ วต อพวก
ปุโรหิต โรคเรื้อนก็เกิดข้ึนมาที่
พระนลาฏตอหนาปุโรหิตในพระ
นิเวศของพระเยโฮวาหขางแทน
เผาเครื่องหอม
20 และอาซาริยาหปุโรหิตใหญ
และบรรดาปุโรหิตทั้งปวงมองดู
พระองค และดูเถิด พระองค
ทรงเปนโรคเรื้ อนที่ พระนลาฏ
และเขาทั้ งหลายก็ผลักพระองค
ออกไปจากที่นั่น และพระองค
เองก็ทรงรีบเสด็จออกไป เพราะ
วาพระเยโฮวาหทรงลงโทษพระ
องคแลว
21 และกษัตริยอุสซียาหก็ทรง
เปนโรคเรื้อนจนวันสิ้นพระชนม
และเพราะเปนโรคเรื้ อนก็ทรง
ประทับในวังตางหาก เพราะ
พระองคทรงถูกตัดขาดจากพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห และโย-
ธามโอรสของพระองค เปนผู ดู
แลราชสํานักปกครองประชาชน

แหงแผนดินนั้น
การส้ินพระชนมของอุสซียาห

โยธามครอบครอง
แทนพระองค

(2 พกษ 15:32)
22 สวนพระราชกิจนอกนั้นของ
อุสซียาห ตั้ งแตตนจนปลาย
อิสยาหผูพยากรณ บุตรชาย
อามอส ไดบันทึกไว
23 และอุสซียาหก็ทรงลวงหลับ
ไปอยู กั บบรรพบุ รุ ษของพระ
องค และเขาก็ฝงพระศพไวกับ
บรรพบุรุษของพระองคในนาที่
ฝงศพอันเปนของกษัตริยเพราะ
เขาทั้ งหลายวา "พระองคทรง
เปนโรคเรื้อน" และโยธามโอรส
ของพระองคก็ครอบครองแทน
พระองค

โยธามทรงครอบครอง
เหนือยูดาห

(2 พกษ 15:32-38)

27เมื่ อ โยธามทรง เริ่ ม
ครอบครองนั้ นมีพระ

ชนมายุย่ีสิบหาพรรษา และพระ
องคทรงครอบครองในเยรูซา-
เล็มสิบหกป พระมารดาของ
พระองคมีพระนามวา เยรูชาห
บุตรสาวของศาโดก
2และพระองคทรงกระทําสิ่ งที่
ถูกตองในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห ตามซึ่ งอุสซียาหราช
บิดาของพระองคไดทรงกระทํา

2 พงศาวดาร 26, 27

(19) ลนต 13:42; กดว 12:10; 2 พกษ 5:25-27 (20) อสธ 6:12
(21) ลนต 13:46; กดว 5:2; 2 พกษ 15:5 (22) 2 พกษ 20:1; 2 พศด 32:20; อสย 1:1
(23) 2 พกษ 15:7; 2 พศด 21:20 (1) 2 พกษ 15:5, 32-35 (2) 2 พกษ 15:35
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หนา 978
ทุกประการ เวนแตพระองคมิได
เขาไปในพระวิหารของพระเย-
โฮวาห แตประชาชนยังประพฤติ
อยางเลวทราม
3พระองค ทรงสร างประตูบน
ของพระนิเวศแหงพระเยโฮวาห
และทรงกระทําการกอสรางมาก
ที่กําแพงตําบลโอเฟล
4 ย่ิ งกว านั้ นอี กพระองค ทรง
สร างหั วเมื องในถิ่ นเทื อกเขา
แหงยูดาห และสรางปอมกับหอ
คอยตามปาไม
5 และพระองค ทรงสู รบกั บ
กษัตริยคนอัมโมนและทรงชนะ
และในปนั้ นคนอัมโมนไดถวาย
เงินแกพระองคหนึ่งรอยตะลันต
และขาวสาลีหนึ่ งหมื่ นโคระกับ
ขาวบารเลยหนึ่ งหมื่น คนอัม-
โมนไดถวายเท ากันในปที่ สอง
และในปที่สาม
6 โยธามจึ งทรงมีกําลั งมากข้ึ น
เพราะพระองคทรงตระเตรียม
ทางทั้ งหลายของพระองค ต อ
พระพักตรพระเยโฮวาหพระเจา
ของพระองค
7สวนพระราชกิ จนอกนั้ นของ
โยธาม และการสงครามทั้ งสิ้ น
ของพระองค และพระราชวัตร
ของพระองค ดูเถิด มีบันทึกไว
ในหนังสือของกษัตริยแหงอิส-
ราเอลและยูดาห
8 เมื่ อพระองค ทรงเริ่ มครอบ

ครองมี พระชนมายุ ย่ี สิ บห า
พรรษาและพระองคทรงครอบ
ครองในเยรูซาเล็มสิบหกป
9และโยธามลวงหลับไปอยูกับ
บรรพบุรุษของพระองค และเขา
ฝงพระศพไวในนครดาวิด และ
อาหัสโอรสของพระองคครอบ
ครองแทนพระองค
อาหัสครอบครองเหนือยูดาห

(2 พกษ 16:1)

28เมื่ ออ าหั สทรง เริ่ ม
ครองราชย มี พระชน

มายุย่ีสิบพรรษา และพระองค
ทรงครองราชยในเยรูซาเล็มสิบ
หกป แตพระองคมิไดทรงกระ-
ทําสิ่ งที่ถูกตองในสายพระเนตร
ของพระเยโฮวาห อยางกับดาวิด
บรรพบุรุษของพระองค
2แต ทรงดําเนิ นตามทางของ
กษัตริยแหงอิสราเอล พระองค
ถึ งกับทรงสร างรูปเคารพหลอ
สําหรับพระบาอัล
3 ย่ิ งกว านั้ นพระองค ทรงเผา
เครื่ องหอมในหุบเขาบุตรชาย
ของฮินโนม และทรงเผาโอรส
ทั้งหลายของพระองคในไฟ ตาม
การกระทําอันนาสะอิดสะเอียน
ของประชาชาติ ซึ่งพระเยโฮวาห
ทรงขั บไล ออกไปให พ นหน า
ประชาชนอิสราเอล
4พระองค ทรงถวายสั ตวบู ชา
และทรงเผาเครื่ องหอมที่ ปูช-

2 พงศาวดาร 27, 28

(3) 2 พศด 33:14; นหม 3:26 (5) 2 พศด 26:8 (6) 2 พศด 26:5
(9) 2 พกษ 15:38; อสย 1:1; มคา 1:1; ฮซย 1:1 (1) 2 พกษ 16:2-4, 10-11
(2) อพย 34:17; ลนต 19:4; วนฉ 2:11 (3) ลนต 18:21; ยชว 15:8; 2 พกษ 16:3
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หนา 979
นียสถานสูง และบนเนินเขาและ
ใตตนไมเขียวสดทุกตน

อาหัสกับเปคาหสูรบกัน
(2 พกษ 16:5-6)

5 เพราะฉะนั้นพระเยโฮวาหพระ
เจาของพระองคจึงทรงมอบพระ
องคไวในพระหัตถของกษัตริย
แห งซี เรี ยผู ทรงชนะพระองค
และจับประชาชนของพระองค
เป นเชลยจํานวนมากนํามายั ง
ดามัสกัส และพระองคทรงถูก
มอบไวในพระหัตถของกษัตริย
แหงอิสราเอล ผูชนะพระองค
ดวยการฆาฟนอยางใหญหลวง
6 เพราะวาเปคาหบุตรชายเรมา-
ลิ ยาห ไดฆ าเสี ยหนึ่ งแสนสอง
หมื่นคนในยูดาหในวันเดียว ทั้ง
สิ้นเปนทหารกลาแข็ง เพราะเขา
ทั้งหลายไดทอดทิ้งพระเยโฮวาห
พระเจาแหงบรรพบุรุษของเขา
ทั้งหลาย
7 และศิ ครี ทแกล วทหารของ
เอฟราอิมไดสังหารมาอาเสอาห
โอรสของกษัตริย และอัสรีคัม
อธิ บดี กรมวั งและเอลคานาห
อุปราช
8คนอิสราเอลไดจับญาติพ่ีนอง
ของตนเปนเชลยสองแสนคน มี
ผูหญิง บุตรชาย และบุตรสาว
และได ริ บของเป นอั นมากมา
จากเขานํามายังสะมาเรีย
9แตผูพยากรณคนหนึ่งของพระ

เยโฮวาหอยู ที่ นั่ นชื่ อว าโอเดด
ทานออกไปพบกองทัพซึ่ งมายัง
สะมาเรีย และพูดกับเขาทั้ ง
หลายวา "ดูเถิด เพราะพระเย-
โฮวาหพระเจ าแห งบรรพบุ รุษ
ของท านทั้ งหลายทรงกริ้ วต อ
ยูดาห พระองคทรงมอบเขาทั้ง
หลายไวในมือของทาน แตทาน
ทั้ งหลายไดสั งหารเขาเสียดวย
ความเกรี้ยวกราดซึ่งข้ึนไปถึงฟา
สวรรค
10 และบัดนี้ทานทั้ งหลายเจต-
นาจะขมข่ีประชาชนแหงยูดาห
และเยรูซาเล็มให เปนทาสชาย
และทาสหญิงของทาน ตัวทาน
เองไม มี บาปต อพระเยโฮวาห
พระเจาของทานหรือ
11 บัดนี้ขอฟงขาพเจา และขอ
สงเชลยซึ่งทานไดนํามาจากญาติ
พ่ีนองของทานกลับไป เพราะวา
พระพิโรธอันแรงกล าของพระ
เยโฮวาหอยูเหนือทานทั้งหลาย"
12 บางคนในหัวหน าคนเอฟ-
ราอิมคือ อาซาริยาหบุตรชาย
โยฮานัน เบเรคิยาหบุตรชาย
เมซิลเลโมท เยฮิสคียาหบุตร
ชายชัลลูมและอามาสาบุตรชาย
หัดลัย ไดยืนข้ึนขัดขวางบรรดา
ผูที่กลับมาจากสงคราม
13 พูดกับเขาทั้ งหลายวา "เจา
อยานําเชลยเขามาที่นี่ เพราะ
เจามุ งหมายที่ จะนําโทษบาปมา

2 พงศาวดาร 28

(5) 2 พกษ 16:5-6; 2 พศด 24:24; อสย 7:1, 17 (6) 2 พกษ 15:27; 2 พศด 29:8
(8) พบญ 28:25, 41; 2 พศด 11:4 (9) 2 พศด 25:15; อสร 9:6; สดด 69:26
(10) ลนต 25:39, 42-43, 46 (11) สดด 78:49; ยก 2:13
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หนา 980
เหนือเราตอพระเยโฮวาห เพ่ิม
เข ากั บบาปและการละเมิ ดใน
ปจจุบันของเรา เพราะวาการ
ละเมิดของเราก็ใหญโตอยู พระ
พิโรธอันแรงกลาตออิสราเอลมี
อยูแลว"
14 เพราะฉะนั้น ผูถืออาวุธจึง
ทิ้งเชลยและของที่ ริบมาตอหนา
เจานายและชุมนุมชนทั้งปวง
15 และผู ชายซึ่ งถูกระบุชื่ อนั้ น
ไดลุกข้ึนเอาเสื้อผาอันเปนของ
ที่ ริบมาใหแกคนที่ เปลือยกาย
อยูในพวกเชลยและเขาก็นุ งหม
ใหเขาไว และใหรองเทา และจัด
หาอาหารและเครื่องดื่มให และ
ชโลมเขา และนําคนที่ออนเปลี้ย
ในพวกเขาข้ึนลา นําเขากลับมา
ยังญาติพ่ีนองของเขาที่ เมืองเย-
รีโค คือเมืองตนอินทผลัม และ
เขาทั้ งหลายก็กลับไปยังสะมา-
เรีย

คนเอโดมกับคนฟลิสเตีย
บุกรุกยูดาห

16 ครั้ งนั้นกษัตริยอาหัสทรงใช
ให ไปหากษัตริ ยแห งอัสซี เรี ย
เพ่ือขอความชวยเหลือ
17 เพราะคนเอโดมไดบุกรุกเขา
มาอีก และโจมตียูดาห และจับ
ไปเปนเชลยบาง
18 และคนฟลิสเตียไดเขาปลน
หัวเมืองในหุบเขาและที่ภาคใต
ของยูดาห และไดยึดเมืองเบธ-

เชเมช อัยยาโลน เกเดโรท และ
โสโคกับชนบท ทิมนาหกับชน
บท และทั้งกิมโซกับชนบท และ
เขาก็ตั้งอยูที่นั่น
19 เพราะพระเยโฮวาห ทรง
กระทําให ยูดาหตอยต่ําลงดวย
เหตุอาหัสกษัตริยแหงอิสราเอล
เพราะอาหัสทรงกระทําใหยูดาห
เปลือยเปลาไปแลวและไดละ-
เมิดตอพระเยโฮวาหอยางราย
แรง
20 ฉะนั้น ทิกลัทปเลเสอร
กษัตริยแหงอัสซีเรียจึงยกข้ึนมา
ตอสูกับพระองค และกระทําให
พระองคทุกขพระทัยแทนที่ จะ
สนับสนุนพระองคใหเขมแข็ง
21 เพราะอาหัสทรงเอาของสวน
หนึ่ งจากพระนิเวศของพระเย-
โฮวาห และจากราชสํานัก และ
จากเจานายถวายเปนบรรณาการ
แกกษัตริยของอัสซีเรีย แตหา
เปนประโยชนแกพระองคไม
22 ในคราวทุกขยากนั้น พระ
องคย่ิ งละเมิดตอพระเยโฮวาห
คือกษัตริยอาหัสองคเดียวกันนี้
แหละ
23 เพราะพระองค ทรงถวาย
สัตวบูชาแกพระของเมืองดา-
มัสกัสซึ่ งไดใหพระองคพายแพ
และตรัสวา "เพราะวาพระแหง
กษัตริยของซีเรียไดชวยเขาทั้ ง
หลาย เราจึงจะถวายสัตวบูชาแก

2 พงศาวดาร 28

(15) พบญ 34:3; วนฉ 1:16; 1 พกษ 6:22; 2 พศด 28:12; สภษ 25:21-22; ลก 6:27
(16) 2 พกษ 16:7 (17) 2 พศด 21:10; อบด 10-14 (18) 2 พศด 21:16; อสค 16:27
(19) อพย 32:25; 2 พกษ 16:2 (20) 2 พกษ 15:29; 16:7-9 (23) 2 พศด 25:14
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หนา 981
พระเหลานั้นเพ่ือจะชวยเรา" แต
พระเหลานั้ นเปนเครื่ องทําลาย
พระองค และทั้ งอิสราเอลทั้ ง
ปวงดวย
24 แล ะอ าหั สทร ง รวบรวม
เครื่องใชของพระนิเวศแหงพระ
เจา และตัดเครื่องใชแหงพระ
นิเวศของพระเจาเปนชิ้นๆ และ
พระองคทรงปดประตูพระนิเวศ
ของพระเยโฮวาห และพระองค
ทรงสรางแทนบูชาสําหรับพระ
องคทุกมุมเมืองเยรูซาเล็ม
25 พระองค ทรงสร างปูชนี ย-
สถานสู งในหัวเมืองของยูดาห
ทุกหัวเมืองเพ่ือเผาเครื่องหอม
ถวายพระอื่น กระทําใหพระเย-
โฮวาหพระเจ าแห งบรรพบุ รุษ
ของพระองคทรงพระพิโรธ
การส้ินพระชนมของอาหัส
เฮเซคียาหครอบครอง

แทนพระองค
(2 พกษ 16:19-20)

26 สวนพระราชกิจนอกนั้นของ
พระองค และพระราชวัตรของ
พระองคทั้ งสิ้น ตั้ งแตตนจน
ปลาย ดูเถิด เขาบันทึกไวใน
หนังสือของกษัตริยแหงยูดาห
และอิสราเอล
27 และอาหัสก็ล วงหลับไปอยู
กับบรรพบุรุษของพระองค เขา
ก็ฝงพระศพไวในกรุง คือในเย-
รูซาเล็ม แตเขามิไดนําพระศพ

ไปไวในอุโมงคของกษัตริยแหง
อิสราเอล และเฮเซคียาหโอรส
ของพระองคไดครอบครองแทน
พระองค
เฮเซคียาหทรงครอบครอง

เหนือยูดาห
(2 พกษ 18:1)
(อสย 36-39)

29เมื่ อเฮเซคี ยาหมีพระ
ชนมายุย่ีสิบหาพรรษา

พระองค ทรงเริ่ มครอบครอง
และพระองคทรงครอบครองใน
กรุงเยรูซาเล็มย่ีสิบเกาป พระ
มารดาของพระองค ทรงพระ
นามวา อาบียาห บุตรสาวของ
เศคาริยาห
2และพระองคทรงกระทําสิ่ งที่
ถูกตองในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห ตามซึ่ งดาวิดบรรพ-
บุรุษของพระองคไดทรงกระทํา
ทุกประการ
3 ในปแรกแหงรัชกาลของพระ
องคในเดือนแรก พระองคทรง
เปดประตูพระนิเวศของพระเย-
โฮวาห และไดทรงทําการซอม
แซมประตูนั้น
4พระองคทรงนําปุโรหิตและคน
เลวีเขามาและทรงใหเขาชุมนุม
ที่ถนนดานตะวันออก
5และตรัสกับเขาวา "คนเลวีเอย
ขอฟงเรา จงชําระตัวใหบริสุทธิ์
และชําระพระนิเวศของพระเย-

2 พงศาวดาร 28, 29

(24) 2 พศด 29:3 (26) 2 พกษ 16:19-20
(27) 2 พศด 21:20; 24:25; 28:27 (1) 2 พกษ 18:1; 2 พศด 26:5; 32:22
(3) 2 พศด 28:24; 29:7 (5) 1 พศด 15:12; 2 พศด 29:15, 34; 35:6
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หนา 982
โฮวาหพระเจ าแห งบรรพบุ รุษ
ของทานใหบริสุทธิ์ และขน
สิ่ งสกปรกออกเสี ยจากสถาน
บริสุทธิ์
6 เพราะบรรพบุ รุษของเราทั้ ง
หลายไดกระทําการละเมิด และ
ได กระทําสิ่ งที่ ชั่ วในสายพระ
เนตรพระเยโฮวาหพระเจาของ
เรา เขาทั้งหลายไดทอดทิ้งพระ
องค และหันหนาของเขาเสีย
จากที่ประทับของพระเยโฮวาห
และไดหันหลังให
7 เขาปดประตูมุขพระนิเวศดวย
และไดดับประทีปเสีย และมิได
เผาเครื่องหอมหรือถวายเครื่อง
เผาบูชาในสถานบริสุทธิ์แดพระ
เจาแหงอิสราเอล
8 เพราะฉะนั้ นพระพิ โรธของ
พระเยโฮวาหจึงมาบนยูดาหและ
เยรูซาเล็ม และพระองคทรง
กระทําใหเขาเปนสิ่ งที่ นาหวาด
เสียว เปนที่สยดสยอง และเปน
ที่ เยยหยันตามที่ทานไดเห็นกับ
ตาของทานแลว
9 เพราะดูเถิด บิดาทั้งหลายของ
เราไดลมลงดวยดาบ และบุตร
ชายบุตรสาวกับภรรยาของเราได
เปนเชลยเพราะเหตุนี้
10 บัดนี้ เรามี ใจประสงค ที่ จะ
กระทําพันธสัญญากับพระเยโฮ-
วาหพระเจาแหงอิสราเอล เพ่ือ
วาพระพิโรธอันแรงกลาของพระ

องคจะหันไปเสียจากเรา
11 บุตรชายทั้ งหลายของขาพ-
เจาเอย อยาเพิกเฉยเพราะพระ
เยโฮวาหไดทรงเลือกทานใหยืน
อยู เฉพาะพระพักตร ของพระ
องค เพ่ือปรนนิบัติพระองคและ
เป นผู ปรนนิ บั ติ ของพระองค
และเผาเครื่องหอม"
12 แลวคนเลวีก็ลุกข้ึน คือมา-
ฮาทบุตรชายอามาสัย และโย-
เอลบุตรชายอาซาริยาห ผู เปน
ลูกหลานของโคฮาท และลูก
หลานของเมรารี มีคีชบุตรชาย
อับดี และอาซาริยาหบุตรชาย
เยฮาลเลเลล และของคนเกอร-
โชน มีโยอาหบุตรชายศิมมาห
และเอเดนบุตรชายโยอาห
13 และลูกหลานของเอลีซาฟาน
มีชิมรีและเยอีเอล และลูกหลาน
ของอาสาฟ มีเศคาริยาหและ
มัทธานิยาห
14 และลูกหลานของเฮมาน มี
เยฮีเอลและชิเมอี และลูกหลาน
ของเยดูธูน มีเชไมอาหและอุส-
ซีเอล
15 เขาทั้ งหลายรวบรวมพี่ นอง
ของเขา และชําระตนใหบริสุทธิ์
และเขาไปตามที่ กษัตริยไดทรง
บัญชา โดยพระวจนะของพระ
เยโฮวาห ใหชําระพระนิเวศของ
พระเยโฮวาหใหบริสุทธิ์
16 ปุโรหิตได เขาไปในสวนขาง

2 พงศาวดาร 29

(6) อสย 1:4; ยรม 2:27; อสค 8:16 (7) 2 พศด 28:24 (8) พบญ 28:32; 1 พกษ 9:8
(9) พบญ 28:25; 2 พศด 28:5-8 (10) 2 พศด 15:12; 23:16 (11) กดว 3:6; 8:14
(12) กดว 31:19-20; 2 พศด 31:13 (15) 1 พศด 23:28 (16) 2 พศด 15:16; 30:14
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หนา 983
ในของพระนิเวศของพระเยโฮ-
วาหเพ่ือชําระใหบริสุทธิ์ และเขา
นําสิ่ งสกปรกที่ เขาพบในพระ
วิหารของพระเยโฮวาหออกมาที่
ลานพระนิเวศของพระเยโฮวาห
และคนเลวีก็ขนเอาของนั้นออก
ไปยังลําธารขิดโรน
17 เขาเริ่ มชําระในวันแรกของ
เดือนแรก และในวันที่แปดของ
เดือนนั้ นเขามายังมุขของพระ
เยโฮวาห เขาชําระพระนิเวศของ
พระเยโฮวาหอยูแปดวัน และใน
วันที่สิบหกของเดือนแรกก็เสร็จ
18 แลวเขาเขาไปหากษัตริยเฮ-
เซคียาหและทูลวา "ขาพระองค
ทั้ งหลายไดกระทําความสะอาด
พระนิ เวศของพระเยโฮวาหสิ้ น
เสร็จแลว ทั้งแทนเครื่องเผาบูชา
และเครื่องใชของแทนนั้นทั้งสิ้น
และโตะขนมปงหนาพระพักตร
และเครื่องใชของโตะนั้นทั้งสิ้น
19 เครื่ องใชทั้ งสิ้ นซึ่ งกษัตริย
อาหัสคัดทิ้ งในรัชสมัยของพระ
องค เมื่อพระองคไดกระทําการ
ละเมิด ขาพระองคทั้ งหลายได
เตรียมพรอมและไดชําระแล ว
และดูเถิด ของเหลานั้ นก็อยู
หนาแทนบูชาของพระเยโฮวาห"

เฮเซคียาหใหประชาชน
นมัสการพระเจา
ในพระวิหารอีก

20 แลวกษัตริย เฮเซคียาหทรง

ลุกข้ึนแตเชา และรวบรวมเจา
นายของกรุง และเสด็จข้ึนไปยัง
พระนิเวศของพระเยโฮวาห
21 และเขาได นํา วั วผู เ จ็ ดตั ว
แกะผู เจ็ดตัว ลูกแกะเจ็ดตัว
และแพะผูเจ็ดตัวเปนเครื่องบูชา
ไถ บาปสําหรั บราชอาณาจั กร
สถานบริสุทธิ์และยูดาห และ
พระองคทรงบัญชาใหลูกหลาน
ของอาโรน คือปุโรหิตใหถวาย
ของเหล านั้ นบนแทนบูชาของ
พระเยโฮวาห
22 เขาทั้ งหลายจึงฆ าวัวผู และ
ปุ โรหิ ตก็ รั บเลื อดและพรมที่
แทนบูชา และเขาทั้ งหลายฆา
แกะผู และเอาเลือดของมันพรม
แทนบูชา และฆาลูกแกะ เอา
เลือดของมันพรมแทนบูชา
23 แล วแพะผู สํ า ห รั บ เป น
เครื่องบูชาไถบาปนั้น เขานํามา
ที่กษัตริยและที่ประชุมชน และ
เขาทั้ งหลายก็เอามือของเขาวาง
บนแพะนั้น
24 และปุโรหิตก็ฆาแพะเสียและ
เอาเลือดของมันทําการคืนดีกัน
บนแทนนั้นเพ่ือทําการลบมลทิน
บาปใหอิสราเอลทั้งปวง เพราะ
กษัตริยทรงบัญชาวา ใหทํา
เครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาไถ
บาปสําหรับอิสราเอลทั้งปวง
25 แลวพระองคทรงใหคนเลวี
ประจําอยู ในพระนิเวศของพระ

2 พงศาวดาร 29

(19) 2 พศด 28:24 (21) ลนต 4:3-14 (22) ลนต 8:14-15, 19, 24; ฮบ 9:21
(23) ลนต 4:15, 24; 2:14 (24) ลนต 14:20
(25) 2 ซมอ 24:11; 1 พศด 16:4; 23:5; 25:1, 6; 2 พศด 8:14; 30:12
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หนา 984
เยโฮวาห มีฉาบ พิณใหญ และ
พิณเขาคู ตามบัญญัติของดา-
วิด  และของกาดผูทํานายของ
กษัตริย และของนาธันผูพยา-
กรณ เพราะวาพระบัญญัตินั้ น
มาจากพระเยโฮวาหทางผูพยา-
กรณของพระองค
26 คนเลวีก็ยืนอยู ถือเครื่ อง
ดนตรีของดาวิด และปุโรหิตถือ
แตร
27 แล วเฮเซคี ยาห ทรงบัญชา
วา ใหถวายเครื่องเผาบูชานั้น
บนแทนและเมื่อเร่ิมถวายเครื่อง
เผาบูชา ก็เร่ิมถวายเพลงแดพระ
เยโฮวาห และแตรกับเครื่ อง
ดนตรีของดาวิดกษัตริยของอิส-
ราเอลก็เร่ิมดวย
28 ชุมนุมชนทั้ งสิ้ นก็นมัสการ
และนักรองก็รองเพลง และคน
ดนตรีก็เปาแตร ทําอยางนี้ อยู
จนถวายเครื่องเผาบูชาเสร็จ
29 เมื่ อการถวายบูชาเสร็จแลว
กษัตริยและคนทั้ งปวงที่ อยู กับ
พระองคก็กราบลงนมัสการ
30 และกษัตริย เฮเซคียาหและ
เจ านายก็ บัญชาใหคนเลวีรอง
เพลงสรรเสริ ญพระเยโฮวาห
ด วยถอยคําของดาวิดและของ
อาสาฟผูทํานาย และเขาทั้ ง
หลายร องเพลงสรรเสริญด วย
ความยินดี และเขาก็กมศีรษะลง
นมัสการ

31 แลวเฮเซคียาหตรัสวา "บัดนี้
ท านทั้ งหลายได ชําระตั วของ
ทานใหบริสุทธิ์ตอพระเยโฮวาห
จงเขามาใกล นําเครื่องสัตวบูชา
และเครื่องบูชาโมทนามายังพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห" และ
ชุมนุมชนก็นําเครื่ องสั ตวบูชา
และเครื่ องบูชาโมทนา และทุก
คนที่ มี ใจสมัครก็ ได นําเครื่ อง
เผาบูชามา
32 จํานวนเครื่ องเผาบูชาซึ่ งชุม
นุมชนนํามา คือวัวผู เจ็ดสิบตัว
แกะผูหนึ่ งรอยและลูกแกะสอง
รอย ทั้ งสิ้ นนี้ เปนเครื่ องเผา
บูชาแดพระเยโฮวาห
33 และเครื่ องบูชาที่ มอบถวาย
ไว มีวัวผูหกรอยตัว และแกะ
สามพันตัว
34 แตมีปุโรหิตนอยเกินไป จน
ถลกหนังเครื่องเผาบูชาทั้งหมด
ไมได คนเลวีพ่ีนองของเขาก็ได
ชวยจนเสร็จงาน และจนกวา
ปุโรหิตคนอื่ นจะเสร็จการชําระ
ตนใหบริสุทธิ์ เพราะในการชํา-
ระตนนั้ นคนเลวีจริ งจั งย่ิ งกว า
พวกปุโรหิต
35 นอกจากเครื่องเผาบูชามีจํา-
นวนมากมายแลวยังมีไขมันของ
เครื่องสันติบูชา และมีเครื่องดื่ม
บู ชาคู กั บเครื่ องเผาบูชาด วย
ดังนี้แหละงานปรนนิบัติในพระ
นิเวศของพระเยโฮวาหก็ฟนคืน

2 พงศาวดาร 29

(26) กดว 10:8, 10; 1 พศด 15:24; 16:6; 23:5; 2 พศด 5:12; อมส 6:5
(27) 2 พษด 23:18 (29) 2 พศด 20:18 (31) อพย 35:5, 22; ลนต 7:12
(34) 2 พศด 29:5; 30:3; 35:11; สดด 7:10 (35) ลนต 3:16; กดว 15:5-10
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หนา 985
มาอีก
36 เฮเซคียาหกับประชาชนทั้ ง
ปวงก็ เปรมปรีดิ์ ดวยการที่ พระ
เจ าไดทรงกระทําใหแกประชา
ชนครั้ งนี้ เพราะเรื่องนี้ เกิดข้ึน
ปจจุบันทันดวน

การตระเตรียมสําหรับ
เทศกาลปสกา

30เฮเซคียาหทรงรับสั่งไป
ถึงอิสราเอลและยูดาห

ทั้ งปวง และทรงพระอักษรถึง
เอฟราอิ มกั บมนั สเสห ด วยว า
เขาทั้ งหลายควรจะมายังพระนิ-
เวศของพระเยโฮวาหที่ เยรูซา-
เล็ม เพ่ือจะถือเทศกาลปสกา
ถวายแดพระเยโฮวาหพระเจ า
ของอิสราเอล
2 เพราะว ากษัตริยและเจานาย
ของพระองค ทั้ งชุ มนุ มชนทั้ ง
ปวงในเยรูซาเล็มไดปรึกษากันที่
จะถือเทศกาลปสกาในเดือนที่
สอง
3ดวยเขาทั้ งหลายจะถือปสกา
ตามกําหนดไมได เพราะวาพวก
ปุโรหิตยังมิไดชําระตนใหบริ-
สุทธิ์ เพียงพอแกจํานวน และ
ประชาชนยังมิ ไดชุมนุมกันใน
เยรูซาเล็ม
4และแผนงานนั้ นก็ เปนที่ ชอบ
แกกษัตริยและชุมนุมชนทั้งปวง
5 เขาจึงลงมติใหทําประกาศออก
ไปทั่วอิสราเอล ตั้งแตเบเออร-

เชบาถึงเมืองดานวา ประชาชน
ควรมาถื อป สกาถวายแดพระ
เยโฮวาหพระเจาแหงอิสราเอลที่
เยรูซาเล็ม เพราะเขามิไดถือ
เปนเวลานานตามที่ไดกําหนดไว
6คนเดินหนั งสือจึงออกไปทั่ ว
อิสราเอลและยูดาห ถือหนังสือ
จากกษัตริยและบรรดาเจานาย
ของพระองค เพราะกษัตริยได
ทรงบัญชาวา "ชนอิสราเอลเอย
จงกลับมาหาพระเยโฮวาห พระ
เจาของอับราฮัม อิสอัค และ
อิสราเอล เพ่ือพระองคจะหัน
กลับมายั งคนส วนที่ เหลื ออยู
ของทาน ผู ซึ่ งหนีรอดจากพระ
หัตถของกษัตริยแหงอัสซีเรีย
7ทานอยาเปนเหมือนบิดาและ
เหมื อนพ่ี น องของท านผู ได
กระทําการละเมิดตอพระเยโฮ-
วาหพระเจาแหงบรรพบุรุษของ
เขา พระองคจึงทรงมอบเขาให
ถึงความเศราสลดตามที่ทานเอง
ก็เห็นอยู
8และคราวนี้ อยาคอแข็งอยาง
บิดาของทานทั้งหลายเลย แตจง
ยอมมอบตัวทานแดพระเยโฮ-
วาห และมายังสถานบริสุทธิ์ของ
พระองคซึ่งพระองคทรงชําระไว
ใหบริสุทธิ์เปนนิตย และปรนนิ-
บั ติพระเยโฮวาห พระเจ าของ
ทาน เพ่ือพระพิโรธอันแรงกลา
ของพระองค จะหันไปเสียจาก

2 พงศาวดาร 29, 30

(2) กดว 9:10-11; 2 พศด 30:13, 15 (3) อพย 12:6, 18; 2 พศด 19:17, 34
(6) 2 พกษ 15:19, 29; 2 พศด 28:20; อสธ 8:14 (7) 2 พศด 29:8; ยรม 1:9
(8) อพย 32:9; พบญ 10:16; 2 พศด 29:10
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ทาน
9 เพราะถาทานทั้งหลายหันกลับ
มายังพระเยโฮวาห พ่ีนองของ
ท านและลู กหลานของท านจะ
ประสบความเอ็นดูจากผู ที่ จับ
เขาไปเปนเชลย และจะไดกลับ
มายังแผนดินนี้อีก เพราะพระ
เยโฮวาหพระเจ าของท านทรง
พระเมตตาและกรุณา ถาทาน
กลับมาหาพระองค พระองคจะ
ไม ทรงหั นพระพั กตร ไปจาก
ทาน"
10 คนเดินหนังสือจึงไปตามหัว
เมืองตางๆทั่วแผนดินเอฟราอิม
และมนัสเสหไกลไปจนถึงเศบู-
ลุน แตคนทั้ งหลายก็หัวเราะ
เยาะเขา และเยยหยันเขา
11 มีแตคนอาเชอร มนัสเสห
และเศบู ลุ นบางคนที่ ถ อมตั ว
และมายังเยรูซาเล็ม
12 พระหั ตถ ของพระเจ าอยู
เหนือยูดาหดวย ทรงใหเขาเปน
ใจเดียวกันที่ จะกระทําตามซึ่ ง
กษัตริยและเจานายไดบัญชาเขา
ไวตามพระวจนะของพระเยโฮ-
วาห
13 ประชาชนเป นอั นมากมา
ประชุมกันในเยรูซาเล็มเพ่ือถือ
เทศกาลกิ นขนมป งไร เชื้ อใน
เดือนที่สอง เปนการชุมนุมใหญ
ย่ิงนัก
14 พวกเขาลุกข้ึนและไดกําจัด

แทนบูชาที่อยู ในเยรูซาเล็มและ
แท นสําหรั บเผาเครื่ องหอม
ทั้ งปวงนั้น เขาขนไปทิ้ งเสียใน
ลําธารขิดโรน

การถือเทศกาลปสกา
ดวยความยินดี

15 และเขาทั้ งหลายไดฆ าแกะ
ปสกาในวันที่ สิบสี่ ของเดือนที่
สอง ปุโรหิตและคนเลวีก็ตอง
รูสึกละอาย เพราะฉะนั้นเขาจึง
ชําระตัวใหบริสุทธิ์ และนํา
เครื่ องเผาบูชามาในพระนิ เวศ
ของพระเยโฮวาห
16 เขาทั้ งหลายเข าประจําตํา-
แหนงที่ เขาเคย ตามพระราช
บัญญัติ ของโมเสสคนของพระ
เจา ปุโรหิตก็เอาเลือดซึ่งเขารับ
มาจากมือของคนเลวีประพรม
17 เพราะว ามี หลายคนในชุ ม
นุ มชนนั้ นยั งมิ ได ชําระตนให
บริสุทธิ์ เพราะฉะนั้นคนเลวีจึง
ตองฆาแกะปสกาแทนทุกคนที่
มลทิน เพ่ือกระทําใหบริสุทธิ์ตอ
พระเยโฮวาห
18 เพราะวามวลชนนั้น คน
เปนอันมากที่ มาจากเอฟราอิม
มนัสเสห อิสสาคาร และเศบูลุน
ยังไมไดชําระตน ถึงกระนั้นเขา
ก็ยังรับประทานปสกาผิดตอขอ
ที่กําหนดไว แตเฮเซคียาหทรง
อธิษฐานเผื่อเขาวา "ขอพระเย-
โฮวาหผูประเสริฐทรงใหอภัยแก

2 พงศาวดาร 30

(9) อพย 34:6; สดด 106:46; อสย 55:7 (10) 2 พศด 36:16 (11) 2 พศด 11:16
(12) 2 พศด 29:25 (13) ลนต 23:6 (14) 2 พศด 28:24; 29:16 (15) 2 พศด 29:34
(16) 2 พศด 35:10, 15 (17) 2 พศด 29:34 (18) อพย 12:43-49; กดว 9:10
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ทุกๆคน
19 ผูปกใจเสาะหาพระเจา คือ
พระ เยโฮวาห พระ เ จ า แห ง
บรรพบุรุษของเขา ถึงแมวาจะ
ไม ชําระตั วตามกฎของความ
บริสุทธิ์แหงสถานบริสุทธิ์นี้"
20 พระเยโฮวาหทรงฟงเฮเซคี-
ยาหและทรงรักษาประชาชน
21 และประชาชนอิสราเอลที่อยู
ณ เยรูซาเล็มไดถือเทศกาลกิน
ขนมปงไรเชื้ อเจ็ดวันดวยความ
ยินดีย่ิ ง และคนเลวีกับปุโรหิต
ได สรรเสริญพระเยโฮวาห ทุ ก
วันๆ รองเพลงทําเสียงดังดวย
เครื่ องดนตรี ของเขาถวายแด
พระเยโฮวาห
22 และเฮเซคี ยาห ทรงกล าว
หนุ นใจพวกคนเลวี ทั้ งปวงผู
สอนถึงความรูอันประเสริฐแหง
พระเยโฮวาห พวกเขาจึงรับ
ประทานอาหารในเทศกาลนั้ น
เจ็ดวัน ไดถวายสัตวเปนเครื่อง
สันติบูชา และสารภาพความ
ผิดบาปตอพระเยโฮวาหพระเจา
แหงบรรพบุรุษของตน

การถือเทศกาลปสกา
อีกเจ็ดวัน

23 แลวชุมนุมชนทั้ งสิ้ นก็ตกลง
กันที่จะถือเทศกาลไปอีกเจ็ดวัน
เขาจึงถือเทศกาลไปอีกเจ็ดวัน
ดวยความยินดี
24 เพราะเฮเซคี ยาห กษั ตริ ย

แหงยูดาหไดทรงประทานวัวผู
หนึ่ งพันตัวและแกะเจ็ดพันตัว
แกชุมนุมชน และพวกเจานาย
ไดให วัวผู หนึ่ งพันตั วและแกะ
หนึ่งหมื่นตัวแกชุมนุมชน และ
ปุโรหิตเปนจํานวนมากก็ไดชําระ
ตนใหบริสุทธิ์
25 ชุมนุมชนทั้ งสิ้ นของยูดาห
กั บบรรดาปุ โรหิ ตและคนเลวี
และชุมนุมชนทั้ งสิ้ นซึ่ งออกมา
จากอิสราเอล และคนตางดาว
ซึ่งออกมาจากแผนดินอิสราเอล
และซึ่งอยูในยูดาหเปรมปรีดิ์กัน
26 จึงมีความชื่นบานใหญย่ิงใน
เยรูซาเล็ม เพราะตั้ งแตสมัย
ของซาโลมอนโอรสของดาวิ ด
กษัตริยแหงอิสราเอลไม เคยมี
อยางนี้เลยในเยรูซาเล็ม
27 แลวบรรดาปุ โรหิตและคน
เลวีไดลุกข้ึ นอวยพรประชาชน
เสียงของเขาก็ถึงพระกรรณ และ
คําอธิษฐานของเขาก็ ข้ึนมายังที่
ประทับบริสุทธิ์ของพระองคคือ
สวรรค

การทําลายรูปเคารพ
(2 พกษ 18:4)

31เมื่ อสําเร็จงานนี้ ทั้ งสิ้ น
แล วอิสราเอลทั้ งปวงผู

อยู ที่ นั่ นไดออกไปยังหัวเมือง
ยูดาหและทําลายเสาศักดิ์ สิทธิ์
เปนชิ้ นๆ และโคนบรรดาเสา
รูปเคารพลง และพังปูชนีย-

2 พงศาวดาร 30, 31

(19) อพย 12:15; 2 พศด 19:3 (21) อพย 12:15; 1 พกษ 8:65 (22) พบญ 33:10
(23) 1 พกษ 8:65; 2 พศด 35:17-18 (24) 2 พศด 29:34; 35:7 (25) 2 พศด 30:11
(26) 2 พศด 7:8-10 (27) กดว 6:23; พบญ 26:15; สดด 68:5 (1) 2 พกษ 18:4
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หนา 988
สถานสูงลง และพังแทนทั่ ว
ยูดาหและเบนยามินทั้ งสิ้ นและ
ในเอฟราอิมกับมนัสเสห จนเขา
ทําลายเสียหมดสิ้น แลวประชา
ชนอิสราเอลทั้ งปวงก็กลับไปยัง
หัวเมืองของตน ทุกคนกลับไป
ยังที่ดินของเขา

เฮเซคียาหนําใหมี
การปฏิรูปใหม

2 เฮเซคียาหไดทรงจัดการแบง
บรรดาปุ โรหิตและคนเลวี เปน
กองๆ แตละกองตามหนาที่
ปรนนิบัติของตน คือบรรดา
ปุโรหิตและคนเลวี ใหเปน
พนักงานฝายเครื่องเผาบูชาและ
เครื่ องสั นติ บู ชาให ปรนนิ บัติ
และให ถวายโมทนาและสรร-
เสริญภายในประตูคายของพระ
เยโฮวาห
3สวนที่ กษัตริยทรงบริจาคจาก
ทรัพยสินสวนพระองคนั้น เปน
เครื่องเผาบูชาคือเครื่องเผาบูชา
สําหรับเชาและสําหรับเย็น และ
เครื่องเผาบูชาสําหรับวันสะบา-
โต วันข้ึนหนึ่ งคํ่าและเทศกาล
ตามกําหนด ดังที่ บันทึกไวใน
พระราชบัญญัติของพระเยโฮ-
วาห
4และพระองคทรงบัญชาประ-
ชาชนผู อ ยู ในเยรู ซาเล็ มให
บริ จาคส วนที่ เปนของปุ โรหิ ต
และของคนเลวี เพ่ือเขาเหลา

นั้ นจะไดเขมแข็งข้ึนในพระราช
บัญญัติของพระเยโฮวาห
5พอพระบัญชากระจายออกไป
ประชาชนอิสราเอลก็ไดบริจาค
เขามาอยางมากมาย มีผลรุ น
แรกของขาว น้ําองุ น น้ํามัน
น้ําผ้ึง และผลิตผลทุกอยางของ
ไรนา และเขานําสิบชักหนึ่งแหง
ของทุกชนิดเขามาอยางมากมาย
6และประชาชนอิสราเอลและยู-
ดาหผู อาศัยอยู ในหัวเมืองของ
ยูดาห ไดนําสิบชักหนึ่ งของวัว
และแกะ และสิบชักหนึ่งของสิ่ง
บริสุทธิ์ ที่ มอบถวายแดพระเย-
โฮวาหพระเจาของเขา และเก็บ
ไวเปนกองๆ
7ในเดือนที่ สามเขาเริ่มกองสุม
ข้ึนและสําเร็จในเดือนที่เจ็ด
8 เมื่อเฮเซคียาหและเจานายมา
เห็นกองเหลานั้น ทานทั้งหลาย
ก็ถวายสาธุการแดพระเยโฮวาห
และอวยพรแกอิสราเอลประชา
ชนของพระองค
9 เฮเซคียาหก็ทรงไตถามปุโร-
หิตและคนเลวีถึงเร่ืองกองเหลา
นั้น
10 อาซาริยาหปุโรหิตใหญ ผู
เปนวงศวานของศาโดกทูลตอบ
พระองควา "ตั้งแตประชาชนได
เร่ิมนําสวนบริจาคเขามาในพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห พวกขา
พระองคไดรับประทานและมีพอ

2 พงศาวดาร 31

(2) 1 พศด 23:6, 30-31; 24:1 (3) กดว 28:1-29:40
(4) กดว 18:8; 2 พกษ 12:16; นหม 13:10 (5) อพย 22:29; ลนต 27:30; พบญ 14:28
(6) ลนต 27:30; พบญ 14:28 (10) อพย 36:5; 1 พศด 6:8-9; มลค 3:10

 14_2chr.pub 
 page 68

 Friday, December 09, 2005 12:23 



หนา 989
กับมีเหลือมาก เพราะพระเย-
โฮวาห ได ทรงอํานวยพระพร
ประชาชนของพระองค จึงมี
เหลืออยูใหญโตอยางนี้"
11 แลวเฮเซคียาหจึงทรงบัญชา
ให เขาจัดหองในพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาหและเขาทั้ งหลายก็
จัดไว
12 และเขาทั้ งหลายนําสิ่ งบริ-
จาคเขามาอยางสัตยซื่ อทั้ งสิบ
ชักหนึ่ งและของมอบถวาย หัว
หนาเจาหนาที่ ผู ดูแลคือโคนา-
นิยาหคนเลวีกับชิเมอีนองชาย
เปนคนรอง
13 เยฮีเอล อาซาซิยาห นาหัท
อาสาเฮล เยรีโมท โยซาบาด
เอลีเอล อิสมาคิยาห มาฮาท
และเบไนยาห เปนผู ควบคุม
ชวยเหลือโคนานิยาห และชิเมอี
นองชายของเขา โดยการแตงตั้ง
ของกษัตริยเฮเซคียาห และอา-
ซาริยาหเจาหนาที่ชั้นผูใหญของ
พระนิเวศของพระเจา
14 โคเร บุตรชายอิมนาหคนเลวี
ผู เฝาประตูตะวันออก เปนผูดู
แลของบูชาที่ ถวายตามใจสมัคร
แกพระเจา แจกสวนบริจาคที่
สงวนไว สําหรั บพระเยโฮวาห
และสิ่งบริสุทธิ์ที่สุด
15 เอเดน มินยามิน เยชูอา เช-
ไมอาห อามาริยาห เชคานิยาห
ไดชวยเขาในตําแหนงหนาที่ ใน

หัวเมืองของปุโรหิต ใหแจกแก
พ่ีนองของเขาทั้ งหลาย ทั้ งผู
ใหญและผู นอยเหมือนกันตาม
กองเวร
16 เวนแตคนเหลานั้นที่ ข้ึนทะ-
เบียนไวตามผูชาย ตั้ งแตสาม
ขวบข้ึนไป ทุกคนที่ เขาไปใน
พระนิเวศของพระเยโฮวาห เปน
เวรตามหนาที่ ประจําวันที่ ตอง
ทํา เพ่ือทําการปรนนิบัติตาม
หนาที่โดยกองของเขา
17 การข้ึ นทะเบี ยนปุ โรหิ ตก็
กระทําตามวงศวานแหงบรรพ-
บุรุษของเขา สวนคนเลวีตั้ งแต
อายุ ย่ี สิบป ข้ึ นไปก็ ข้ึนตามหนา
ที่ของเขา ตามกองเวรของเขาทั้ง
หลาย
18 และข้ึนทะเบียนทั้ งลูกเล็กๆ
ของเขา ภรรยาของเขา บุตรชาย
บุตรสาวของเขามวลชนทั้ งสิ้ น
เพราะในตําแหนงหนาที่ นั้นเขา
ทั้งหลายไดชําระตัวใหบริสุทธิ์
19 สําหรับลูกหลานของอาโรน
คือพวกปุโรหิต ผูอยู ในทุ งนา
รวมรอบหัวเมืองของเขานั้น มีผู
ชายในหัวเมืองตางๆ ผูถูกระบุ
ชื่อใหแจกจายสวนแบงแกผูชาย
ทุกคนในพวกปุโรหิต และทุก
คนในพวกคนเลวีผูซึ่งไดข้ึนทะ-
เบียนไว
20 เฮเซคียาหทรงกระทําดังนี้
ทั่ วทั้ งยูดาห และพระองคทรง

2 พงศาวดาร 31

(11) 1 พกษ 6:5-8 (12) 2 พศด 35:9; นหม 13:13 (13) 1 พศด 9:11; ยรม 20:1
(14) พบญ 23:23; 2 พศด 35:8 (15) ยชว 21:1-3, 9; 1 พศด 9:26; 2 พศด 29:12
(17) 1 พศด 23:24, 27 (19) ลนต 25:34; กดว 35:1-4 (20) 2 พกษ 20:3; 22:2
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กระทําสิ่ งที่ ดีและชอบ และที่
เปนความจริงตอพระพักตรพระ
เยโฮวาหพระเจาของพระองค
21 และงานทุกอยางซึ่งพระองค
ทรงเริ่ มกระทําในการปรนนิบัติ
แหงพระนิเวศของพระเจา และ
ตามพระราชบัญญัติ และพระ
บัญญัติ เพ่ือแสวงหาพระเจา
ของพระองค พระองคทรงกระ-
ทําดวยเต็มพระทัย และทรงจํา-
เริญข้ึน
เซนนาเคอริบมาบุกรุกยูดาห
(2 พกษ 18:13--19:37)

(อสย 36:1-22)

32ภายหลั ง เหตุ ก ารณ
เหลานี้ และการสถาป-

นาข้ึนนั้น เซนนาเคอริบกษัตริย
อัสซีเรียยกมาบุกรุกยูดาห และ
ตั้ งคายลอมหัวเมืองที่มีปอมไว
ทรงดําริที่จะยึดไว
2และเมื่อเฮเซคียาหทรงเห็นวา
เซนนาเคอริบยกมาดวยเจตนา
จะตอสูกับเยรูซาเล็ม
3พระองคทรงวางแผนการกับ
เจานายของพระองคและทแกลว
ทหารของพระองค ที่ จะอุด
น้ําตามน้ําพุที่ อยูนอกเมืองเสีย
และเขาทั้ งหลายก็ทรงชวยพระ
องค
4มีประชาชนเปนอั นมากรวบ
รวมกันเขามา และเขาทั้งหลาย
อุ ดน้ํ า พุและป ดลําธารซึ่ งไหล

ผานแผนดินเสีย พูดวา "ทําไม
จะใหบรรดากษัตริยอัสซีเรียยก
มาพบน้ําเปนอันมากเลา"
5พระองคทรงประกอบกิจอยาง
บึกบึน สรางกําแพงที่ปรักหัก
พังนั้นทั่ วไปใหม และสรางหอ
คอยข้ึน และทรงสรางกําแพง
ขางนอกอีกชั้นหนึ่ ง และพระ
องคทรงเสริมกําแพงปอมมิลโล
ที่นครดาวิด ทรงสรางหอกและ
โลเปนจํานวนมาก
6และพระองคทรงตั้ งผู บั งคับ
การตอต านไว เหนือประชาชน
และทรงรวบรวมเข าไวดวยกัน
ณ ถนนที่ประตูนคร และตรัส
อยางหนุนใจเขาทั้งหลายวา
7"จงเขมแข็งและกลาหาญเถิด
อยากลัวหรือทอถอยตอกษัตริย
อัสซีเรีย และตอกองทัพทั้ งสิ้น
ที่อยูกับเขานั้น เพราะมีผูหนึ่ ง
ฝายเราที่ใหญกวาฝายเขา
8ฝายเขามีแตกําลังเนื้อหนัง แต
ฝายเรามีพระเยโฮวาหพระเจา
ของเราทรงสถิ ตกั บเราที่ ทรง
ชวยเราและสูรบฝายเรา" ประ-
ชาชนก็วางใจในพระดํารัสของ
เฮเซคียาหกษัตริยแหงยูดาห

การขูเข็ญอยางหยิ่งยโส
ของเซนนาเคอริบ

(2 พกษ 18:17-25)
9ภายหลังเซนนาเคอริบกษัตริย
แหงอัสซีเรีย (ผูซึ่ งกําลังลอม

2 พงศาวดาร 31, 32

(21) 2 พศด 26:5; 32:30; สดด 1:3 (1) 2 พกษ 18:13-19:37; อสย 36:1-37:38
(4) 2 พกษ 20:20 (5) 2 ซมอ 5:9; 1 พกษ 9:15, 24 (6) 2 พศด 30:22; อสย 40:2
(7) พบญ 31:6; 2 พกษ 6:16 (8) อพย 14:13; 1 ซมอ 17:45 (9) ยชว 10:31
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เมืองลาคีชอยู ดวยกําลังรบทั้ ง
สิ้ นของพระองค) ไดรับสั่ งให
ข าราชการของพระองค ไปยั ง
กรุ งเยรู ซาเล็ มถึ งเฮเซคี ยาห
กษัตริยของยูดาห และถึงประ-
ชาชนทั้ งปวงของยูดาหที่ อยู ใน
เยรูซาเล็มวา
10 "เซนนาเคอริบกษัตริยแหง
อัสซีเรียตรัสดังนี้ วา `เจาทั้ ง
หลายพ่ึงอะไร เจาจึงยืนมั่นให
ลอมอยูในกรุงเยรูซาเล็ม
11 เฮเซคียาหมิไดพาเจาใหหลง
เพ่ือจะมอบให เจาตายดวยการ
อดอาหารและความกระหาย
หรือ ในเมื่ อเขาบอกเจาวา
"พระเยโฮวาหพระเจาของเราจะ
ทรงช วยเราใหพนจากมือของ
กษัตริยแหงอัสซีเรีย"
12 เฮเซคียาหคนนี้ แหละมิ ใช
หรือที่ ไดกําจัดปูชนียสถานสูง
และแทนบูชาของพระองค และ
บัญชาแกยูดาหกับเยรูซาเล็มวา
"เจ าจงนมั สการอยู หน าแท น
บูชาแทนเดียว และเจาจงเผา
เครื่องหอมบนแทนนั้น"
13 เจาไมรูหรือวา เราและ
บรรพบุรุษของเราไดกระทําอะ-
ไรแกชนชาติทั้ งหลายแหงประ-
เทศตางๆ พระของบรรดาประ-
ชาชาติ แห งประเทศเหล านั้ น
สามารถที่จะชวยประเทศของเขา
ใหพนจากมือของเราหรือ

14 ในพวกพระทั้งปวงแหงประ-
ชาชาติเหลานั้นที่บรรพบุรุษของ
เราไดทําลายเสียอยางสิ้นเชิง ยัง
มีพระองคใดเลาที่ สามารถชวย
ประชาชนของตนใหพนจากมือ
ของเรา แลวพระเจาของเจานะ
หรือจะสามารถช วยเจ าใหพน
จากมือของเรา
15 เพราะฉะนั้นบัดนี้อยาใหเฮ-
เซคียาหลอลวงเจา หรือพาเจา
ใหหลงในทํานองนี้ อยาเชื่อเขา
เพราะไมมีพระแหงประชาชาติ
หรือราชอาณาจักรใดที่สามารถ
ชวยประชาชนของตนใหพนจาก
มือของเรา หรือจากมือบรรพ-
บุรุษของเรา พระเจาของเจาจะ
ชวยเจาใหพนจากมือของเราได
นอยย่ิงกวานั้นสักเทาใดเลา'"
16 และขาราชการของพระองค
ก็กลาวทับถมพระเยโฮวาหพระ
เจา  และเฮเซคียาหผูรับใชของ
พระองคมากย่ิงกวานั้น
เซนนาเคอริบหมิ่นประมาท
พระเจาของเฮเซคียาห
(2 พกษ 19:9-13)

17 และพระองคทรงพระอักษร
หมิ่นประมาทพระเยโฮวาหพระ
เจาของอิสราเอล และตรัสทับ
ถมพระองควา "พระของบรรดา
ประชาชาติแหงประเทศทั้งหลาย
มิไดชวยประชาชนของตนใหพน
จากมือของเราฉันใด พระเจา

2 พงศาวดาร 32

(10) 2 พกษ 18:19 (11) 2 พกษ 18:30
(12) 2 พกษ 18:22; 2 พศด 31:1; 32:12 (13) 2 พกษ 18:33-35 (14) อสย 10:5-11
(15) 2 พกษ 18:29 (17) 2 พกษ 19:9, 12; ดนล 3:15; 1 คร 8:5-6
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ของเฮเซคียาหก็จะไมชวยประ-
ชาชนของตนใหพนจากมือของ
เราฉันนั้น"
18 และเขาทั้ งหลายก็ ตะโกน
ความนี้ดวยเสียงอันดังเปนภา-
ษาฮีบรูใหชาวเยรูซาเล็มผูอยูบน
กําแพงฟง เพ่ือใหเขาตกใจและ
หวาดหว่ันไหว จะไดยึดเอา
เมืองนั้น
19 เขาไดพูดถึงพระเจาแหงเย-
รูซาเล็มอยางกับที่เขาพูดถึงพระ
แห งชนชาติทั้ งหลายของแผน
ดินโลก ซึ่ งเปนผลงานของมือ
มนุษย
20 แลวกษัตริยเฮเซคียาหและผู
พยากรณ อิสยาห บุตรชายอา-
มอสไดอธิษฐานเพราะเรื่ องนี้
และรองทูลตอสวรรค
21 และพระเยโฮวาหทรงใชทูต
สวรรคองคหนึ่ ง ซึ่ งไดตัด
ทแกลวทหารทั้ งปวงและผู บั ง
คั บกองและนายทหารในค าย
ของกษัตริ ยแห งอัสซี เรียออก
เสีย เพราะฉะนั้นพระองคจึง
เสด็จกลับไปยังแผนดินของพระ
องคด วยความอับอายขายพระ
พักตร และเมื่ อพระองคเสด็จ
เข าในนิ เวศแห งพระของพระ
องค คนเหลานั้นที่ออกมาจาก
บ้ั นเอวของพระองค เองไดฆ า
พระองคดวยดาบเสียที่นั่น
22 ดั งนั้ นพระเยโฮวาห จึงทรง

ชวยเฮเซคียาหและชาวเยรูซา-
เล็ มให พ นจากพระหั ตถ ของ
เซนนาเคอริบกษัตริยแหงอัสซี-
เรีย และจากมือของศัตรูทั้งสิ้น
ของพระองค และพระองคทรง
นําเขาทั้งหลายอยูทุกดาน
23 และคนเปนอันมากนําของ
ถวายพระเยโฮวาหมายังกรุงเย-
รูซาเล็ม และของกํานัลตางๆมา
ถวายเฮเซคียาหกษัตริยแหงยู-
ดาห พระองคจึงทรงเปนที่ ยก
ยองในสายตาของทั้ งปวงตั้ งแต
เวลานั้นเปนตนมา

เฮเซคียาหทรงประชวร
และทรงกลับฟนมาใหม

(2 พกษ 20:1-11)
24 ครั้ งนั้นเฮเซคียาหทรงประ-
ชวรใกลจะสิ้นพระชนม และ
พระองคทูลอธิษฐานตอพระเย-
โฮวาห และพระเยโฮวาหทรง
ตอบ และประทานหมายสําคัญ
อยางหนึ่งใหแกเฮเซคียาห
25 แตเฮเซคียาหมิไดสนองพระ
คุณนั้น เพราะพระทัยของพระ
องคผยองข้ึน เพราะฉะนั้นพระ
พิโรธจึงมาเหนือพระองค ยูดาห
และเยรูซาเล็ม
26 แตเฮเซคียาหทรงออนนอม
ถอมพระทัยที่กําเริบนั้นลง ทั้ ง
พระองคและชาวเยรูซาเล็ม พระ
พิโรธของพระเยโฮวาห จึ งมิ ได
มาเหนือเขาทั้ งหลายในรัชกาล

2 พงศาวดาร 32

(18) 2 พกษ 18:28; สดด 59:6 (19) 2 พกษ 19:18; สดด 96:5; 115:4-8
(20) 2 พกษ 16:20; 19:2, 4, 15 (21) 2 พกษ 19:35; สดด 44:7 (23) 2 ซมอ 8:10
(24) 2 พกษ 20:1-11; อสย 38:1 (25) 2 พศด 24:18 (26) 2 พกษ 20:19; ยรม 26:18
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เฮเซคียาห
27 เฮเซคียาหทรงมีราชทรัพย
และเกียรติใหญย่ิง และพระองค
ทรงสรางคลังไวสําหรับพระองค
เพ่ือเก็บเงิน ทองคํา และเพชร
พลอยตางๆ เครื่องเทศ โล และ
สําหรับทรัพยสินที่มีคาทุกชนิด
28 ทั้ งฉางสําหรับขาว น้ําองุ น
และน้ํามันที่ผลิตมา และโรง
เก็บสัตว เลี้ ยงทุกชนิดและคอก
แกะ
29พระองคทรงจัดหัวเมืองเพ่ือ
พระองคดวย ทั้ งฝูงแพะแกะ
และฝูงวัวเปนอันมาก เพราะ
พระเจ าทรงประทานทรัพยสิน
ใหพระองคมากย่ิง
30 เฮเซคียาหองคนี้ เองทรงปด
ทางน้ําออกตอนบนของน้ําพุกี-
โฮนเสีย แลวนําไปใหไหลลงไป
ทางทิศตะวันตกของนครดาวิด
และเฮเซคี ยาห ทรงจําเริญใน
พระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค
31 อยางไรก็ตามในเรื่ องทูตที่
เจานายเมืองบาบิโลนใช ใหมา
ถามถึงการมหัศจรรยซึ่ งไดเกิด
ข้ึนในแผนดิน พระเจาก็ทรง
ปล อยพระองค ตามอําเภอใจ
เพ่ือจะทดลองพระองค และ
เพ่ือจะทราบพระดําริทั้ งสิ้ นใน
พระทัยของพระองค
32 ฝายพระราชกิจนอกนั้นของ
เฮเซคียาห และความดีของพระ

องค ดูเถิด มีบันทึกไวในนิมิต
ของอิสยาหผูพยากรณบุตรชาย
อามอส และในหนังสือของ
กษัตริยแหงยูดาหและอิสราเอล

การส้ินพระชนมของ
เฮเซคียาห

(2 พกษ 20:20-21)
33 และเฮเซคียาหล วงหลับไป
อยู กับบรรพบุ รุษของพระองค
และเขาฝงพระศพไวในอุโมงค
สําคัญที่ สุดของโอรสของดาวิด
และบรรดาคนยูดาหและชาวเย-
รูซาเล็มทั้ งปวงไดถวายเกียรติ
เมื่อพระองคสิ้นพระชนม และ
มนัสเสห โอรสของพระองคได
ครอบครองแทนพระองค

มนัสเสหผูชั่วราย
ครอบครองเหนือยูดาห

(2 พกษ 21:2-9)

33เมื่อมนัสเสหเร่ิมครอบ
ครองมีพระชนมายุสิบ

สองพรรษา และพระองคทรง
ครอบครองในเยรูซาเล็มหาสิบ
หาป
2พระองค ทรงกระทําสิ่ งที่ ชั่ ว
ร ายในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห ตามการกระทําที่ นา
สะอิดสะเอียนของประชาชาติ
ซึ่งพระเยโฮวาหทรงขับไลไปเสีย
ใหพนหนาประชาชนอิสราเอล
3 เพราะพระองคทรงสรางปูช-
นียสถานสูงข้ึนใหม ซึ่งเฮเซคี-

2 พงศาวดาร 32, 33

(29) 1 พศด 29:12 (30) 2 พกษ 20:20; 2 พศด 31:21; อสย 22:9-11
(31) พบญ 8:2; 2 พกษ 20:12 (32) 2 พกษ 18-20 (33) 1 พกษ 1:21; 2 พกษ 20:21
(1) 1 พกษ 24:3-4; 2 พกษ 21:1-9 (2) พบญ 18:9-12 (3) พบญ 16:21; 17:3
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ยาหพระราชบิดาของพระองค
ไดทรงพังลงนั้น และทรงสราง
แทนบูชาแดพระบาอัล และทรง
ทําบรรดาเสารูปเคารพ และ
นมั สการบริ วารทั้ งสิ้ นของฟ า
สวรรค และปรนนิบัติพระเหลา
นั้น
4และพระองค ทรงสร างแท น
บูชาในพระนิเวศของพระเยโฮ-
วาห ซึ่ งพระเยโฮวาหตรัสวา
"นามของเราจะอยูในเยรูซาเล็ม
เปนนิตย"
5และพระองคไดทรงสรางแทน
บูชาสําหรับบรรดาบริ วารแห ง
ฟ าสวรรค ในลานทั้ งสองแห ง
พระนิเวศของพระเยโฮวาห
6และพระองคไดทรงถวายโอรส
ของพระองคใหลุยไฟในหุบเขา
บุตรชายของฮินโนม ถือฤกษ
ยาม ใชเวทมนตร ใชไสยศาสตร
ติ ดต อกั บคนทรงและพ อมด
หมอผี พระองคทรงกระทําสิ่งที่
ชั่ วร ายเปนอันมากในสายพระ
เนตรของพระเยโฮวาห ซึ่ งเปน
การย่ั วยุ ให พระองค ทรงกริ้ ว
โกรธ
7และรูปเคารพสลัก ซึ่ งคือรูป
เคารพที่ พระองค ทรงสร า ง
นั้ น พระองคทรงตั้ งไวในพระ
นิเวศของพระเจาซึ่งพระเจาตรัส
กับดาวิดและซาโลมอนโอรสของ
ดาวิดวา "ในนิเวศนี้และในเยรู-

ซาเล็ม ซึ่ งเราไดเลือกออกจาก
ตระกูลทั้งสิ้นของอิสราเอล เรา
จะบรรจุนามของเราไวเปนนิตย
8และเราจะไมใหเทาของอิสรา-
เอลพเนจรออกไปจากแผนดิน
ซึ่ งเราไดกําหนดใหบรรพบุ รุษ
ของเจาอีกเลย ถาเขาเพียงแตจะ
ระมัดระวังกระทําทุกอยางซึ่งเรา
ไดบัญชาเขาไว คือราชบัญญัติ
กฎเกณฑ และกฎทั้งสิ้นซึ่งไดให
ไวโดยทางโมเสส"
9มนัสเสหทรงชักจูงยูดาหและ
ชาวเยรูซาเล็มใหหลง เขาจึงได
กระทําความชั่วรายย่ิงกวาบรร-
ดาประชาชาติ ซึ่ งพระเยโฮวาห
ไดทรงทําลายใหพนหนาประ-
ชาชนอิสราเอลนั้น
10 พระเยโฮวาหตรัสกับมนัส-
เสหและประชาชนของพระองค
แตเขาทั้งหลายไมฟง

มนัสเสหเปนเชลย
แลวกลับคืนมา

11 เพราะฉะนั้ นพระเยโฮวาห
ทรงให ผู บั งคับกองทหารของ
กษัตริยแหงอัสซีเรียมาตอสู เขา
ทั้ งหลาย ไดจับมนัสเสหทาม-
กลางพงหนามและจองจําด วย
ตรวนและนําพระองคมายังบา-
บิโลน
12 และเมื่ อพระองค ทรงทุ กข
ยาก พระองคทรงวิงวอนขอพระ
กรุณาตอพระเยโฮวาหพระเจา

2 พงศาวดาร 33

(4) พบญ 12:11; 1 พกษ 8:29; 9:3; 2 พศด 6:6; 7:16 (5) 2 พศด 4:9
(6) ลนต 18:21; 19:31; 20:27 (7) 2 พกษ 21:7; 2 พศด 25:14; สดด 132:14
(8) 2 ซมอ 7:10 (11) พบญ 28:36; 2 พศด 36:6 (12) 2 พศด 7:14; 32:26; 1 ปต 5:6
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ของพระองค และถอมพระทัย
ลงอยางมากตอพระพักตรพระ
เจาของบรรพบุรุษของพระองค
13 พระองค ทรงอธิ ษฐานต อ
พระเจา และพระเจาทรงรับคํา
วิงวอนของพระองค และทรงฟง
คําออนวอนของพระองค และ
นําพระองคกลับมายังกรุงเยรู-
ซาเล็มในราชอาณาจักรของพระ
องคอีก แลวมนัสเสหทรงทราบ
วาพระเยโฮวาหทรงเปนพระเจา
14 ภายหลังพระองคทรงสราง
กําแพงชั้นนอกใหนครดาวิดทาง
ตะวันตกของกีโฮนในหุบเขาไป
จนถึงทางเขาประตูปลา แลววง
รอบตําบลโอเฟล และกอข้ึนให
สูงมาก และพระองคทรงตั้ ง
ผู บังคับบัญชากองทัพใหอยู ใน
หัวเมืองมีปอมในยูดาหทั้งสิ้น
15 และพระองค ทรงเอาพระ
ตางดาวและรูปเคารพไปเสียจาก
พระนิเวศของพระเยโฮวาห และ
แทนบูชาทั้ งสิ้ นซึ่ งพระองคได
ทรงสร างไว บนภู เขาแห งพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห และใน
เยรูซาเล็ม และพระองคทรงทิ้ง
ออกไปนอกเมือง
16 และพระองคทรงซอมแทน
บูชาของพระเยโฮวาห และทรง
ถวายเครื่องสัตวบูชาเปนเครื่อง
สันติบูชาและเครื่องโมทนาพระ
คุณบนแทนนั้น และพระองค

ทรงบัญชาให ยูดาหปรนนิ บัติ
พระเยโฮวาหพระเจาแหงอิสรา-
เอล
17 ถึงกระนั้นก็ดีประชาชนก็ยัง
ถวายสัตวบูชาที่ ปูชนียสถานสูง
แต ถวายต อพระเยโฮวาหพระ
เจาของเขาเทานั้น
18 สวนพระราชกิจนอกนั้นของ
มนัสเสห และคําอธิษฐานของ
พระองคตอพระเจา และถอยคํา
ของผูทํานาย ผูทูลพระองคใน
พระนามของพระเยโฮวาหพระ
เจาแหงอิสราเอล ดูเถิด มีบัน-
ทึกไวในหนังสือของกษัตริยแหง
อิสราเอล
19 และคําอธิษฐานของพระองค
และเร่ืองที่พระเจาทรงรับคําวิง
วอนของพระองค บาปทั้ งสิ้ น
ของพระองค และการละเมิด
ของพระองคทั้งสิ้น และสถานที่
ซึ่ งพระองค ทรงสร างปูชนี ย-
สถานสูง และตั้ งบรรดาเสารูป
เคารพและรูปเคารพสลัก กอน
ที่พระองคทรงถอมพระองคลง
นั้น ดูเถิด เขาบันทึกไวในหนัง-
สือประวัติที่ผูทํานายแตง
20 มนัสเสหจึงทรงลวงหลับไป
อยู กับบรรพบุ รุษของพระองค
และเขาฝ งพระศพไว ในพระ
ราชวังของพระองค และอาโมน
โอรสของพระองคไดครอบครอง
แทนพระองค

2 พงศาวดาร 33

(13) 1 พกษ 20:13; 1 พศด 5:20; อสร 8:23; สดด 9:16 (14) 1 พกษ 1:33
(15) 2 พศด 33:3, 5, 7 (16) ลนต 7:12 (17) 2 พศด 32:12
(18) 1 ซมอ 9:9 (20) 1 พกษ 1:21; 2 พกษ 21:18
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อาโมนครอบครอง

เหนือยูดาห
21 เมื่ ออาโมนเริ่ มครอบครอง
มีพระชนมายุ ย่ี สิบสองพรรษา
และพระองคทรงครอบครองใน
เยรูซาเล็มสองป
22 พระองคทรงกระทําความชั่ว
ร ายในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห อยางมนัสเสหราชบิดา
ของพระองคทรงกระทํานั้น อา-
โมนถวายสัตวบูชาแกรูปเคารพ
สลักทั้งสิ้น ซึ่งมนัสเสหราชบิดา
ของพระองคไดทรงสรางข้ึนและ
ทรงปรนนิบัติรูปเคารพนั้น
23 และพระองคมิไดถอมพระ
องคลงตอพระพักตรพระเยโฮ-
วาห อยางมนัสเสหราชบิดาของ
พระองคไดถอมพระองคลงนั้น
แตอาโมนองคนี้ ไดละเมิดย่ิ งๆ
ข้ึน

การส้ินพระชนม
ของอาโมน

24 แลวขาราชการของพระองค
ก็ ร วมกันคิดกบฏต อพระองค
และไดฆ าพระองค เสียในพระ
ราชวังของพระองค
25 แตประชาชนแหงแผนดินได
ประหารบรรดาคนเหลานั้นที่ คิด
กบฏตอกษัตริยอาโมน และ
ประชาชนแหงแผนดินไดแตงตั้ง
ให โยสิ ยาห โอรสของพระองค
ครอบครองแทนพระองค

โยสิยาหครอบครอง
เหนือยูดาห

34เมื่อโยสิยาหเร่ิมครอบ
ครองมี พระชนมา ยุ

แปดพรรษา และพระองคทรง
ครอบครองในเยรูซาเล็มสามสิบ
เอ็ดป
2พระองค ทรงกระทําสิ่ งที่ ถู ก
ต องในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห และดําเนินในมรรคา
ของดาวิดบรรพบุ รุ ษของพระ
องค และพระองคมิไดทรงเอน
เอียงไปทางขวามือหรือทางซาย
3 เพราะในปที่ แปดแหงรัชกาล
ของพระองค เมื่อพระองคยัง
ทรงพระเยาวอยู พระองคทรง
เร่ิ มแสวงหาพระเจ าของดาวิด
บรรพบุรุษของพระองค และ
ในปที่ สิบสองพระองคทรงเริ่ ม
กวาดลางยูดาหและเยรูซาเล็ม
ด วยการกําจัดปูชนี ยสถานสู ง
ทั้ งบรรดาเสารูปเคารพและรูป
เคารพแกะสลั กและรูปเคารพ
หลอ
4และเขาพังแทนบูชาพระบาอัล
ลงต อพระพักตรของพระองค
และพระองค ทรงโค นบรรดา
รู ปเคารพซึ่ งตั้ งอยู บนนั้ นลง
และพระองคทรงทุบบรรดาเสา
รูปเคารพและรูปเคารพแกะสลัก
กับรูปเคารพหลอเปนชิ้นๆ และ
ทรงกระทําให เป นผงโรยบน

2 พงศาวดาร 33, 34

(21) 2 พกษ 21:19-24; 1 พศด 3:14 (23) 2 พศด 33:12, 19
(24) 2 พกษ 21:23-24; 2 พศด 24:25; 25:27 (1) 2 พกษ 22:1-2; ยรม 1:2; 2:1
(3) 1 พกษ 13:2; 2 พศด 15:2; 33:17-19 (4) ลนต 26:30; 2 พกษ 23:4, 6
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หลุมศพของบรรดาคนที่ ถวาย
สัตวบูชาแกพระเหลานั้น
5และพระองค ทรงเผากระดูก
ของปุ โรหิ ตบนแทนพระเหล า
นั้น และทรงกวาดยูดาหและเย-
รูซาเล็ม
6และพระองค ทรงกระทําเชน
กั นในหั วเมื องของมนั สเสห
เอฟราอิมและสิเมโอน และไป
ถึงนัฟทาลี ในที่ปรักหักพังซึ่ ง
อยูโดยรอบ
7 เมื่ อพระองคทรงทําลายแทน
บู ชาและบรรดาเสารู ปเคารพ
และทรงทุ บรู ปเคารพสลั กให
เปนผง และทรงโคนบรรดารูป
เคารพทั้ งสิ้นลงทั่วแผนดินอิส-
ราเอลแลว พระองคเสด็จกลับ
เยรูซาเล็ม

การซอมแซม
พระวิหาร

(2 พกษ 22:3-7)
8ในปที่สิบแปดแหงรัชกาลของ
พระองค เมื่อพระองคทรงกวาด
ลางแผนดินและพระนิ เวศแลว
พระองคทรงใชชาฟานบุตรชาย
อาซาลิยาห และมาอาเสอาหผู
วาราชการนคร และโยอาหบุตร
ชายโยอาฮาสเจากรมสารบรรณ
ใหซอมแซมพระนิ เวศของพระ
เยโฮวาหพระเจาของพระองค
9 เมื่ อเขาทั้ งหลายมาหาฮิลคี-
ยาหมหาปุโรหิตแลว เขาไดมอบ

เงินซึ่ งคนทั้ งหลายนํามายังพระ
นิเวศของพระเจา ซึ่ งคนเลวีผู
เฝาธรณีประตูไดเก็บจากมนัส-
เสหและเอฟราอิม และจาก
บรรดาคนที่ เหลือของอิสราเอล
และจากยูดาหกับเบนยามินทั้ ง
สิ้น แลวพวกเขากลับไปยังเยรู-
ซาเล็ม
10 เขาทั้ งหลายมอบให แกคน
ทํางานผูดูแลพระนิเวศของพระ
เยโฮวาห และมอบใหแกคนทํา
งานผูทํางานอยูในพระนิเวศของ
พระเยโฮวาห เพ่ือการซอมแซม
พระนิเวศใหมั่นคง
11 เขาทั้ งหลายมอบใหแกชาง
ไมและช างกอสรางเพ่ื อจะซื้ อ
หินสลักและไมกระดาน เพ่ือ
ประกับและเปนคานสําหรับอา-
คาร ซึ่ งกษัตริยแหงยูดาหได
ปลอยใหทรุดโทรมพังทลายไป
12 และคนทั้ งหลายก็ ทํางาน
อยางสัตยซื่อ ผูคุมงานมียาหาท
และโอบาดีห คนเลวี ลู กหลาน
ของเมรารี และเศคาริยาหกับ
เมชุลลัมลูกหลานของคนโคฮาท
เปนผูดูแล คนเลวีทุกคนที่ชํา-
นาญเครื่องดนตรี
13 เปนผูดูแลคนหาบหาม และ
บรรดาคนที่ทํางานปรนนิบัติทุก
อยาง คนเลวีบางคนเปนอา-
ลักษณ เปนเจาหนาที่ และเปน
นายประตู

2 พงศาวดาร 34

(5) 1 พกษ 13:2; 2 พกษ 23:20 (7) พบญ 9:21
(8) 2 พกษ 22:3-20; 25:22; 2 พศด 18:15)
(9) 2 พกษ 12:4; 2 พศด 30:6 (13) 1 พศด 23:4-5; 2 พศด 8:10
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หนา 998
ฮิลคียาหไดพบ

พระราชบัญญัติของโมเสส
(2 พกษ 22:8)

14 ขณะที่ เขาทั้ งหลายนําเงินที่
ได ถวายในพระนิ เวศของพระ
เยโฮวาหออกมา ฮิลคียาหปุโร-
หิตไดพบหนังสือพระราชบัญ-
ญั ติ ของพระเยโฮวาห ซึ่ งทรง
ประทานทางโมเสส
15 และฮิลคียาหพูดกับชาฟาน
ราชเลขาวา "ขาพเจาไดพบ
หนังสือพระราชบัญญัติในพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห" และ
ฮิลคียาหก็มอบหนั งสือนั้ นให
ชาฟาน
16 และชาฟานไดนําหนังสือไป
ถวายกษัตริย และตอไปก็ทูล
รายงานกษัตริยวา "สิ่งทั้งปวงที่
พระองคทรงมอบหมายแกผู รับ
ใช ของพระองค ให กระทํานั้ น
เขากําลังกระทําอยูแลว"
17 เขารวบรวมเงินซึ่งพบในพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห และได
มอบไวในมือของผูดูแลและคน
งาน

การอานพระราชบัญญัติ
ไดนําการกลับใจยิ่งใหญมา

(2 พกษ 22:9-13)
18 แล วชาฟานราชเลขาทู ล
กษัตริยวา "ฮิลคียาหปุโรหิตได
มอบหนังสือแกขาพระองคมวน
หนึ่ ง" แลวชาฟานก็อานถวาย

ตอพระพักตรกษัตริย
19 และอยู มาเมื่ อกษัตริยทรง
สดับถอยคําของพระราชบัญญัติ
นั้น พระองคทรงฉีกฉลองพระ
องค
20 และกษัตริ ย ทรงบัญชาแก
ฮิลคียาห อาหิคัมบุตรชายชา-
ฟาน อับโดนบุตรชายมีคาห
ชาฟานราชเลขา และอาสายาหผู
รับใชของกษัตริย ตรัสวา
21 "จงไปทูลถามพระเยโฮวาห
ใหแกเรา และใหแกบรรดาผูที่
เหลืออยู ในอิสราเอลและในยู-
ดาหเกี่ ยวกับถอยคําในหนังสือ
ซึ่งไดพบนั้น เพราะวาพระพิโรธ
ของพระเยโฮวาหซึ่ งเทลงเหนือ
เรานั้นใหญย่ิงนัก เพราะวา
บรรพบุ รุษของเราไม ได รั กษา
พระวจนะของพระเยโฮวาห ตาม
ซึ่งเขียนไวในหนังสือนี้ทุกประ-
การ"
คําพยากรณของนางฮุลดาห

(2 พกษ 22:14-20)
22 ฮิลคียาหและคนเหลานั้นซึ่ ง
กษัตริยทรงใช ไปจึ งไปยังฮุล-
ดาหหญิงผูพยากรณภรรยาของ
ชัลลูม บุตรชายทิกวาห บุตร
ชายหัสราหผูดูแลฉลองพระองค
(นางอยู ในเยรู ซาเล็ มที่ แขวง
สอง) และพูดกับนางถึงเร่ืองนั้น
23 และนางพูดกับเขาวา "พระ
เยโฮวาหพระเจาแหงอิสราเอล

2 พงศาวดาร 34

(14) 2 พกษ 22:8
(15) พบญ 31:24, 26 (20) ยรม 26:24
(21) 2 พกษ 17:15-19 (22) 2 พกษ 22:14
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หนา 999
ตรัสดังนี้วา จงบอกชายผูซึ่งใช
พวกเจาใหมาหาเราวา
24 `พระเยโฮวาหตรัสดังนี้วา ดู
เถิด เราจะนําเหตุชั่ วรายมา
เหนือสถานที่นี้ และเหนือชาว
เมืองนี้ คือคําสาปทั้งสิ้นที่บัน-
ทึกไวในหนังสือซึ่ งไดอานถวาย
ตอพระพักตรกษัตริยแหงยูดาห
นั้น
25 เพราะวาเขาทั้งหลายไดทอด
ทิ้ งเรา และไดเผาเครื่ องหอม
ถวายพระอื่น เพ่ือเขาจะกระทํา
ให เราโกรธดวยการงานทั้ งสิ้ น
แหงมือของเขา เพราะฉะนั้น
ความพิโรธของเราจะเทลงเหนือ
สถานที่นี้และจะดับไมได'
26 แตกษัตริยของยูดาหผูใชเจา
ใหมาทูลพระเยโฮวาหนั้น เจาจง
ทูลทานดังนี้ วา `พระเยโฮวาห
พระเจาแหงอิสราเอลตรัสดังนี้
วา เร่ืองถอยคําซึ่งเจาไดยินนั้น
27 เพราะจิตใจของเจาออนโยน
และเจ าได ถ อมตั วลงต อพระ
พักตรพระเจา เมื่อเจาไดยิน
ถอยคําที่ปรักปรําสถานที่นี้ และ
ชาวเมืองนี้ เจาไดถอมตัวลงตอ
หนาเรา และเจาไดฉีกเสื้ อผา
ของเจ าและรองไหตอหนาเรา
พระเยโฮวาหตรัสวา เราไดฟง
เจาดวย
28 ดูเถิด เราจะรวบเจาไปอยู
กับบรรพบุรุษของเจา และเขาจะ

รวบเจาไปสู ที่ ฝงศพอยางสันติ
และตาของเจาจะไมเห็นบรรดา
เหตุชั่ วรายซึ่ งเราจะนํามาเหนือ
สถานที่นี้และชาวเมืองนี้'" และ
เขาทั้งหลายนําพระวจนะกลับมา
ยังกษัตริย

การอานพระราชบัญญัติ
ใหประชาชนทั้งปวงฟง

(2 พกษ 23:1-2)
29 แลวกษัตริยรับสั่งใหรวบรวม
บรรดาผู ใหญของยูดาหและเย-
รูซาเล็ม
30 และกษัตริย เสด็จข้ึ นไปยัง
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห
พรอมกับคนทั้ งปวงของยูดาห
และชาวเยรูซาเล็ มกั บปุ โรหิ ต
และคนเลวี คนทั้ งปวงทั้ ง
ใหญและเล็ก และพระองคทรง
อ านถ อยคําทั้ งสิ้ นในหนั งสื อ
พันธสัญญาซึ่ งไดพบในพระนิ-
เวศของพระเยโฮวาหใหเขาฟง

กษัตริยและประชาชน
ทําพันธสัญญากับพระเจา

(2 พกษ 23:3)
31 และกษัตริยประทับยืนอยูใน
พระที่ของพระองค และกระทํา
พันธสัญญาตอพระพักตรพระ
เยโฮวาห ที่ จะทรงดําเนินตาม
พระเยโฮวาห และรักษาพระ
บัญญัติ พระโอวาทและกฎ
เกณฑของพระองคดวยสุดพระ
จิตสุดพระทัย ที่จะทรงประกอบ

2 พงศาวดาร 34

(24) พบญ 28:15-68; 2 พศด 36:14-20
(27) 2 พกษ 22:19; 2 พศด 12:7; 30:6; 33:12-13 (29) 2 พกษ 23:1-3
(30) นหม 8:1-3 (31) 2 พกษ 11:14; 23:3; 2 พศด 6:13; 23:16; 29:10; 30:16
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หนา 1000
กิจตามถอยคําของพันธสัญญา
ซ ึ่ง บันทึกไวในหนังสือมวนนี้
32 แลวพระองคทรงรับสั่งบรร-
ดาผู ที่ อยู ในเยรูซาเล็มและใน
เบนยามินให เข าส วนในพันธ-
สัญญานั้น และชาวเยรูซาเล็มก็
กระทําตามพันธสัญญาของพระ
เจา พระเจาของบรรพบุรุษของ
เขาทั้งหลาย
33 และโยสิยาหได เอาสิ่ งที่ นา
สะอิดสะเอียนทั้งปวงออกไปเสีย
จากดินแดนทั้ งสิ้ นซึ่ งเปนของ
ประชาชนอิสราเอล และทรง
กระทําใหบรรดาผู ที่ อยู ในอิส-
ราเอลปรนนิ บัติพระเยโฮวาห
พระเจาของเขาทั้งหลาย เขาทั้ง
หลายก็มิไดพรากไปจากการติด
ตามพระเยโฮวาหพระเจ าของ
บรรพบุ รุ ษของเขาทั้ งหลาย
ตลอดรัชสมัยของพระองค

การถือเทศกาลปสกา
(2 พกษ 23:21-23)

35ย่ิ งกวานั้ นโยสิยาหทรง
ถือเทศกาลปสกาถวาย

แดพระเยโฮวาหในกรุงเยรูซา-
เล็ม เขาฆาแกะปสกาในวันที่สิบ
สี่ของเดือนตน
2พระองคทรงแตงตั้งปุโรหิตให
ประจําหนาที่ และทรงสนับสนุน
เขาในการปรนนิบัติของพระนิ-
เวศแหงพระเยโฮวาห
3และพระองคตรัสกับคนเลวี ผู

บริสุทธิ์ เฉพาะพระเยโฮวาห ผู
สอนอิสราเอลทั้งปวงวา "จงวาง
หีบบริสุทธิ์ ไวในพระนิเวศ ซึ่ ง
ซาโลมอน โอรสของดาวิด
กษัตริยของอิสราเอลทรงสราง
ไว เจาทั้ งหลายไมตองใสบา
หามไปอีก บัดนี้จงปรนนิบัติ
พระเยโฮวาหพระเจ าของเจ า
และอิสราเอลประชาชนของพระ
องค
4จงเตรียมตัวของเจาตามเรือน
บรรพบุ รุ ษของเจ าเป นกองๆ
ตามบันทึกพระราชดํารัสชี้ แจง
ของดาวิดกษัตริยแหงอิสราเอล
และตามบันทึกพระราชดํารัสชี้
แจงของซาโลมอนโอรสของพระ
องค
5และยืนประจําอยูในสถานบริ-
สุทธิ์ ตามพวกตางๆตามครอบ
ครัวของบรรพบุรุษที่ เปนพ่ีนอง
ของทาน ผูเปนประชาชน และ
ตามส วนแบ งของแต ละครอบ
ครัวของคนเลวี
6และฆาแกะปสกาและชําระตน
ใหบริสุทธิ์ และเตรียมไวใหพ่ี
นองของเจา เพ่ือใหเขากระทํา
ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห
ทางโมเสสนั้น"
7แลวโยสิยาหไดทรงบริจาคแก
ประชาชนเปนเครื่ องปสกาบูชา
สําหรั บคนทั้ งปวงที่ อยู ที่ นั่ น
เปนลูกแกะและลูกแพะจากฝูง

2 พงศาวดาร 34, 35

(33) 1 พกษ 11:5; 2 พศด 33:2 (1) อพย 12:6; กดว 9:3 (2) 2 พศด 23:18; 29:5-15
(3) อพย 40:21; พบญ 33:10 (4) 1 พศด 9:10-13; 23-26; 8:14
(5) สดด 134:1 (6) 2 พศด 29:5, 15 (7) 2 พศด 30:24; 31:3
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หนา 1001
แพะแกะจํานวนสามหมื่ นตั ว
และวัวผูสามพันตัว สัตวเหลานี้
ไดมาจากทรัพยสินของกษัตริย
8และเจานายของพระองคบริ-
จาคดวยความเต็มใจแกประชา
ชน แกปุโรหิต และแกคนเลวี
ฮิลคียาห เศคาริยาหและเยฮี-
เอล เจาหนาที่ ชั้นหัวหนาของ
พระนิเวศแหงพระเจา ไดมอบ
ลูกแกะและลูกแพะสองพันหก
รอยตัวกับวัวผู สามรอยตัวแก
ปุโรหิตเปนเครื่องปสกาบูชา
9กับโคนานิยาห และเชไมอาห
กับเนธันเอล พวกนองชายของ
เขา และฮาชาบิยาห และเยอีเอล
กับโยซาบาด หัวหนาของคนเลวี
ไดใหลูกแกะและลูกแพะหาพัน
ตัวกับวัวผูหารอยตัวแกคนเลวี
เปนเครื่องปสกาบูชา
10 เมื่อเตรียมการเรียบรอยแลว
บรรดาปุโรหิตก็ยืนประจําที่ของ
ตน และคนเลวีก็อยูตามกอง
ของตน ตามพระบัญชาของ
กษัตริย
11 แลวเขาก็ฆาแกะปสกา แลว
ปุโรหิตก็เอาเลือดซึ่ งรับมาจาก
มือเขาประพรม สวนคนเลวีถลก
หนังสัตวนั้น
12 แล วเขาก็ แยกส วนที่ เป น
เครื่ องเผาบูชาไวต างหากเพ่ื อ
แจกจายไดตามพวกตางๆ ผู
เปนประชาชนที่ แบงเปนแตละ

ครอบครัว ใหถวายแดพระเย-
โฮวาห ดังที่บันทึกไวในหนังสือ
ของโมเสส และเขากระทํากับวัว
ผูทํานองเดียวกัน
13 และเขาก็ป งแกะปสกาดวย
ไฟตามกฎ และเขาทั้งหลายตม
เครื่องบูชาบริสุทธิ์อื่นๆในหมอ
ในหมอขนาดใหญ และในกระ-
ทะ และนําไปใหประชาชนทั้ ง
ปวงโดยเร็ว
14 ภายหลั งเขาทั้ งหลายจึ ง
เตรี ยมสําหรับตนเองและสํา-
หรับปุโรหิต เพราะวาปุโรหิต
ลูกหลานของอาโรนติดธุ ระใน
การถวายเครื่องเผาบูชาและสวน
ไขมันจนกลางคืน คนเลวีจึง
เตรียมเพ่ือตนเองและเพ่ือปุโร-
หิตลูกหลานของอาโรน
15 บรรดานั กร องซึ่ งเป นลู ก
หลานของอาสาฟอยู ประจําที่
ของตน ตามบัญชาของดาวิด
อาสาฟ และเฮมาน กับเยดูธูน
ผูทํานายของกษัตริย และคนเฝา
ประตูก็อยูประจําทุกประตู เขา
ไม จําเปนละงานหนาที่ ของเขา
เพราะคนเลวีพ่ี นองของเขาได
เตรียมไวใหเขา
16 เขาจึงเตรียมการปรนนิ บัติ
ทั้ งสิ้ นแด พระเยโฮวาห ในวัน
เดียวนั้นเอง เพ่ือจะถือเทศกาล
ปสกา และถวายเครื่องเผาบูชา
บนแทนบูชาของพระเยโฮวาห

2 พงศาวดาร 35

(8) กดว 7:2 (9) 2 พศด 31:12 (10) 2 พศด 5:12; 7:6, 8, 14-15; 13:10; 29:25
(11) อพย 12:22; 2 พศด 29:22, 34 (12) ลนต 3:3; อสร 6:18
(13) อพย 12:8-9 (15) 1 พศด 9:17-18; 25:1-6; 26:14
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หนา 1002
ตามพระบัญชาของกษัตริย โย-
สิยาห
17 และประชาชนอิสราเอลผูอยู
ที่ นั่ นไดถือเทศกาลปสกาเวลา
นั้น และเทศกาลกินขนมปงไร
เชื้อเจ็ดวัน
18 ตั้ งแต สมั ยของซามู เอลผู
พยากรณ ไมมีเทศกาลปสกา
เหมือนอย างนี้ ไดถือกันมาใน
อิสราเอล ไมมีกษัตริยแหงอิส-
ราเอลสักองคหนึ่งที่ถือเทศกาล
ปสกาอยางที่ โยสิยาหไดทรงถือ
นี้ และบรรดาปุโรหิตกับคนเลวี
และยูดาหกับอิสราเอลทั้ งปวง
ซึ่งอยูพรอมกัน ทั้งชาวเยรูซา-
เล็ม
19 เขาถือเทศกาลปสกานี้ในปที่
สิบแปดแหงรัชกาลโยสิยาห
การส้ินพระชนมของโยสิยาห

(2 พกษ 23:28-30)
20 หลั งจากสิ่ งทั้ งปวงเหล านี้
เมื่อโยสิยาหไดเตรียมพระวิหาร
ไว เนโคกษัตริยแหงอียิปตได
เสด็จข้ึ นไปสู รบที่ คารคะมีชที่
แมน้ํายูเฟรติส และโยสิยาห
เสด็จออกไปสูรบกับพระองค
21 แตพระองค รับสั่ งใหทูตไป
ทูลโยสิยาหวา "กษัตริยแหงยู-
ดาหเอย เรามีเร่ืองอะไรเกี่ ยว
ของกับทาน วันนี้ เรามิไดมาตอ
สูทานแตตอสูกับวงศวานซึ่ งเรา
ทําสงครามดวย เพราะพระเจา

ทรงบัญชาเราใหเรงรีบ ขอยับย้ัง
การขัดขวางพระเจาผู ทรงสถิต
กับเรา เกรงวาพระองคจะทรง
ทําลายทานเสีย"
22 ถึงกระนั้ นก็ดี โยสิยาหมิ ได
หันพระพักตร ไปจากพระองค
แตทรงปลอมพระองค เพ่ือจะ
สู รบกับพระองค มิไดฟงพระ
ดํารั สของเนโคที่ ออกจากพระ
โอษฐของพระเจา แตเขารบ ณ
ที่หุบเขาเมกิดโด
23 และนักธนูไดยิงกษัตริยโย-
สิยาห และกษัตริยตรัสกับขา
ราชการของพระองควา "จงพา
เราไปเสียเถอะ เพราะเราถูก
บาดเจ็บสาหัสแลว"
24 ขาราชการของพระองคจึงนํา
พระองคออกจากรถรบ และให
พระองคประทับในรถรบคันที่
สองของพระองค และนําพระ
องคมาเยรูซาเล็มและพระองคก็
สิ้ นพระชนม และเขาฝงไวใน
อุโมงคแหงบรรพบุรุษของพระ
องค ยูดาหและเยรูซาเล็มทั้ ง
ปวงไดไวทุกขใหโยสิยาห
25 เยเรมีย กล าวคําคร่ําครวญ
ถวายโยสิยาหดวย และบรรดา
นักรองชายและนักรองหญิงทั้ ง
ปวงกลาวถึงโยสิยาหในคําคร่ํา
ครวญของเขาจนทุกวันนี้ เขาทั้ง
หลายกระทําเร่ืองนี้ใหเปนกฎใน
อิสราเอล ดูเถิด มีบันทึกไวใน

2 พงศาวดาร 35

(17) อพย 12:15; 13:6; 2 พศด 30:21 (18) 2 พกษ 23:22-23
(20) 2 พกษ 23:29; อสย 10:9; ยรม 25:11-14; 46:1-12 (22) 2 พศด 18:29
(24) 1 พกษ 14:18; 2 พกษ 23:30; ศคย 12:11 (25) ยรม 22:10-11, 20; มธ 9:23
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หนา 1003
หนังสือคร่ําครวญ
26 สวนพระราชกิจนอกนั้นของ
โยสิยาห และความดีของพระ
องค ตามที่ บันทึกไวในพระ
ราชบัญญัติของพระเยโฮวาห
27 และพระราชกิจของพระองค
ตั้งแตตนจนปลาย ดูเถิด มีบัน-
ทึกไวในหนังสือของกษัตริยแหง
อิสราเอลและยูดาห

เยโฮอาหาสครอบครอง
แตถูกถอดออกจากราชสมบัติ

(2 พกษ 23:30-33)

36ประชาชนแหงแผนดิน
ไดตั้ งเยโฮอาหาสโอรส

ของโยสิยาห และใหพระองค
เป นกษัตริ ย แทนราชบิ ดาของ
พระองคในเยรูซาเล็ม
2 เมื่ อเยโฮอาหาสเริ่ มครอบ
ครองมี พระชนมายุ ย่ี สิ บสาม
พรรษาและพระองคทรงครอบ
ครองในเยรูซาเล็มสามเดือน
3แล วกษัตริ ย แห งอี ยิปต ทรง
ถอดพระองคในเยรูซาเล็ม และ
กําหนดให แผ นดิ นนั้ นถวาย
บรรณาการเป นเงิ นหนึ่ งร อย
ตะลันต และทองคําหนึ่งตะลันต
4และกษัตริยแหงอียิปตตั้ งให
เอลี ยาคิ มพระอนุ ชาของพระ
องคเปนกษัตริยเหนือยูดาหและ
เยรูซาเล็ม และทรงเปลี่ยนพระ
นามของพระองคใหมวา เยโฮ-
ยาคิม แตเนโคทรงจับเยโฮอา-

หาสพระเชษฐานําไปยังอียิปต
5 เมื่ อเยโฮยาคิมเริ่ มครองราชย
นั้ นทรงมีพระชนมายุ ย่ี สิ บห า
พรรษา และพระองคทรงครอง
ราชยในเยรูซาเล็มสิบเอ็ดป พระ
องคทรงกระทําความชั่ วรายใน
สายพระเนตรของพระเยโฮวาห
พระเจาของพระองค
6 เนบู คัดเนสซารกษัตริยแห ง
บาบิโลนเสด็จข้ึนมาตอสูกับพระ
องค และจองจําพระองคดวย
ตรวนเพื่อพาพระองคไปยังบา-
บิโลน
7 เนบูคัดเนสซารทรงนําเครื่ อง
ใชสวนหนึ่ งของพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาหไปยังบาบิโลน และ
ทรงเก็บไวในวิหารของพระองค
ในบาบิโลน

เยโฮยาคีนไดครอบครอง
เปนเวลาสามเดือน
(2 พกษ 24:6-10)

8สวนพระราชกิ จนอกนั้ นของ
เยโฮยาคิม และการอันนาสะอิด
สะเอียนซึ่ งพระองคทรงกระทํา
และเหตุการณอื่นๆซึ่ งเกี่ยวกับ
พระองค ดูเถิด สิ่งเหลานี้ก็ถูก
บันทึกไวในหนังสือของกษัตริย
แหงอิสราเอลและยูดาห และ
เยโฮยาคีนโอรสของพระองคได
ครองราชยแทนพระองค
9 เมื่ อเยโฮยาคีนเริ่ มครองราชย
นั้ นทรงมีพระชนมายุสิ บแปด

2 พงศาวดาร 35, 36

(1) 2 พกษ 23:30-34 (5) 2 พกษ 23:36-37; 1 พศด 3:15; ยรม 22:13-19; 26:1
(6) พบญ 29:22-29; 2 พกษ 24:1; 2 พศด 33:11; ยรม 36:30
(7) 2 พกษ 24:13; ดนล 1:1-2 (9) 2 พกษ 24:8-17
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หนา 1004
พรรษา และพระองคทรงครอง
ราชยในเยรูซาเล็มสามเดือนกับ
สิบวัน พระองคทรงกระทําความ
ชั่วรายในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห
10พอถึงสิ้นปแลวกษัตริยเนบู-
คัดเนสซารทรงใชใหนําพระองค
มายังบาบิโลน พรอมกับเครื่อง
ใชประเสริฐแหงพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห และตั้ งใหเศเด-
คี ยาหปตุ ลาของพระองค เป น
กษัตริยเหนือยูดาหและเยรูซา-
เล็ม

เศเดคียาหครอบครอง
เหนือยูดาห

(2 พกษ 24:17-18)
11 เมื่ อเศเดคี ยาห เ ร่ิ มครอบ
ครองมี พระชนมายุ ย่ี สิ บเอ็ ด
พรรษาและพระองคทรงครอบ
ครองในเยรูซาเล็มสิบเอ็ดป
12 พระองคทรงกระทําความชั่ว
ร ายในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาหพระเจ าของพระองค
พระองคมิ ได ถอมพระองคลง
ตอหนาเยเรมียผูพยากรณ ผู
กลาวจากพระโอษฐของพระเย-
โฮวาห
13 พระองคทรงกบฏเชนกันตอ
กษัตริยเนบูคัดเนสซาร ผู ซึ่ ง
ทรงใหพระองคปฏิญาณในพระ
นามของพระเจา พระองคทรง
แข็งพระศอของพระองค ทําพระ

ทัยใหกระดาง ไมหันไปหาพระ
เยโฮวาหพระเจาแหงอิสราเอล
14 ย่ิ งกวานั้น บรรดาปุโรหิต
ใหญและประชาชนก็ทําการละ-
เมิ ดอย างย่ิ งโดยการติ ดตาม
บรรดาสิ่ งที่ น าสะอิ ดสะเอี ยน
ของประชาชาติ และเขาทั้งหลาย
กระทําใหพระนิเวศของพระเย-
โฮวาหซึ่ งพระองคทรงชําระให
บริ สุ ทธิ์ ในเยรู ซาเล็ มนั้ นเป น
มลทินไป
คนยูดาหถูกกวาดไปเปนเชลย

(2 พกษ 25:1-17)
15 พระเยโฮวาหพระเจ าแห ง
บรรพบุรุษของเขาทรงใชใหทูต
ของพระองค มาอย างไม หยุ ด
ย้ังเพราะพระองคทรงมีพระทัย
กรุณาตอประชาชนของพระองค
และตอที่ประทับของพระองค
16 แตเขาทั้ งหลายเยาะเยยทูต
ของพระเจา และดูหมิ่นพระวจ-
นะของพระองค และดาผูพยา-
กรณของพระองค จนพระพิโรธ
ของพระเยโฮวาหพลุ ง ข้ึ นต อ
ประชาชนของพระองคจนแกไม
ไหว
17 พระองค จึ งทรงนํากษัตริ ย
แห งคนเคลเดียมาตอสู เขาทั้ ง
หลาย ผูซึ่ งฆาชายหนุมของเขา
ด วยดาบในพระนิ เวศอั นเป น
สถานบริสุทธิ์ของเขา และไมมี
ความกรุณาแก ชายหนุ มหรื อ

2 พงศาวดาร 36

(10) 2 พกษ 24:10-17; ยรม 37:1 (11) 2 พกษ 24:18-20; ยรม 27:1; 28:1; 52:1
(12) ยรม 21:3-7; 44:10 (13) 2 พกษ 17:14; 2 พศด 30:8 (15) ยรม 7:13; 25:3-4
(16) 2 พศด 30:10; สดด 79:5 (17) พบญ 28:49; 2 พกษ 25:1
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หนา 1005
หญิงพรหมจารี คนแกหรือคน
ชรา พระองคทรงมอบทั้ งหมด
ไวในมือของเขา
18 และเครื่องใชทั้งสิ้นของพระ
นิเวศของพระเจา ทั้ งใหญและ
เล็ก และทรัพยสมบัติแหงพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห และ
ทรัพย สมบัติแห งกษัตริ ยและ
แหงเจานายของพระองค สิ่ ง
ทั้ งหมดนี้พระองคทรงนํามายัง
บาบิโลน
19 และเขาเผาพระนิ เวศของ
พระเจา และพังกําแพงเยรูซา-
เล็มลง และเอาไฟเผาวังของ
เมืองนั้นเสียสิ้ น และทําลาย
เครื่องใชประเสริฐทั้งปวงในนั้น
20 และบรรดาผู ที่ รอดจากดาบ
นั้นพระองคทรงใหกวาดไปเปน
เชลยยังบาบิโลน และเขาทั้ ง
หลายเปนผู รับใชของพระองค
และแกราชวงศของพระองค จน
ถึ งการสถาปนาราชอาณาจั กร
เปอรเซีย
21 เพ่ือใหสําเร็จตามพระวจนะ
ของพระเยโฮวาหผานปากของ
เยเรมีย จนกวาแผนดินจะไดชื่น
ชมกับปสะบาโตของมัน เพราะ

ตราบเท าที่ มันยังว างเปล าอยู
มันก็รักษาสะบาโต เพ่ือจะให
ครบตามกําหนดเจ็ดสิบป
กษัตริยไซรัสทรงประกาศ

ใหสรางพระวิหาร
ของพระเจาขึ้นใหม

22 ในป แรกแห งรั ชกาลไซรั ส
กษัตริยของเปอรเซีย เพ่ือพระ
วจนะของพระเยโฮวาหทางปาก
ของเยเรมียจะสําเร็จ พระเยโฮ-
วาหทรงรบเร าจิตใจของไซรัส
กษัตริยของเปอรเซีย กษัตริยจึง
ทรงมีประกาศตลอดราชอาณา
จักรของพระองค และบันทึก
เปนลายลักษณอักษรลงดวยวา
23 "ไซรัสกษัตริยแหงเปอรเซีย
ตรัสดังนี้ วา `พระเยโฮวาหพระ
เจ าของฟ าสวรรค ไดพระราช
ทานบรรดาราชอาณาจักรแห ง
แผนดินโลกแกเรา และพระองค
ทรงกําชับใหเราสรางพระนิเวศ
ใหพระองคที่ เยรูซาเล็ม ซึ่ งอยู
ในยูดาห มีผู ใดในทามกลาง
ท านทั้ งหลายที่ เป นประชาชน
ของพระองค ขอพระเยโฮวาห
พระเจาของเขาสถิตกับเขา ขอ
ใหเขาข้ึนไปเถิด'"

2 พงศาวดาร 36

(18) 2 พกษ 25:13 (19) 1 พกษ 9:8; 2 พกษ 25:8; สดด 79:1, 7; ยรม 52:13
(20) 2 พกษ 25:11 (21) ลนต 25:4-5; 26:34-43; ยรม 25:9, 12; 27:6-8; 29:10
(22) อสร 1:1-3; อสย 44:28; 45:1; ยรม 29:10 (23) อสร 1:2-3
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