หนา 921
พงศาวดาร
ฉบับที่สอง
กษัตริยซาโลมอนถวาย
เครื่ องบูชาที่ กิเบโอน
(1 พกษ 3:4)
ซาโลมอนโอรสของดาวิ ด ได
สถาปนาราชอาณาจั ก รของ
พระองค และพระเยโฮวาหพระ
เจ าของพระองค ทรงสถิ ตกั บ
พระองค และทรงกระทําใหพระ
องคใหญโตอยางยิ่ ง
2ซาโลมอนตรั สกั บอิ สราเอลทั้ ง
ปวง กั บนายพั นและนายร อย
ทั้ งกั บผู วิ นิ จฉั ยและกั บเจ านาย
ทั้ งปวงในอิสราเอลทั้ งสิ้ น ผู เปน
ประมุขของบรรพบุรุษของเขา
3และซาโลมอนกั บชุ มนุ มชนทั้ ง
ปวงที่ อยู กั บพระองค ได ขึ้ นไปที่
ปู ชนี ยสถานสู งซึ่ งอยู ที่ กิ เบโอน
เพราะพลั บพลาแห งชุ มนุ มของ
พระเจ า ซึ่ งโมเสสผู รั บใช ของ
พระเยโฮวาห ได สร า งขึ้ นในถิ่ น
ทุรกันดาร อยู ที่ นั่ น
4แต ดาวิ ดได ทรงนําหี บของพระ
เจ าขึ้ นมาจากคี ริ ยาทเยอาริ มถึ ง
สถานที่ ซึ่ งดาวิ ด ทรงเตรี ยมไว
ให เพราะพระองค ได ทรงตั้ ง
เต็นทไวใหในกรุงเยรูซาเล็ม
5ยิ่ งกว านั้ น แทนบูชาทองสั มฤทธิ์ ซึ่ งเบซาเลลบุ ตรชายอุ รี ผู
เป นบุ ตรชายเฮอรได สร างไว นั้ น
ก็ อ ยู ที่ หน า พลั บพลาของพระ
เยโฮวาห และซาโลมอนกั บชุ ม
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นุ มชนก็ ได ใช แท นนั้ นเป นประจํา
6และซาโลมอนเสด็ จขึ้ นไปที่ นั่ น
ยั งแท นบู ชาทองสั มฤทธิ์ ต อพระ
พั กตร พระเยโฮวาห ซึ่ งอยู ที่
พลั บพลาแห งชุ มนุ ม และทรง
ถวายเครื่ องเผาบู ชาหนึ่ งพั นตั ว
บนแทนนั้ น
ซาโลมอนทูลขอสติปญญา
(1 พกษ 3:5-15)
7ในคื น นั้ น พระเจ า ทรงปรากฏ
แก ซาโลมอน และตรั สกั บพระ
องควา "เจาอยากใหเราใหอะไร
เจา ก็จงขอเถิด"
8 และซาโลมอนทู ล พระเจ า ว า
"พระองค ไ ด ทรงสํ า แดงความ
เมตตายิ่ งใหญ แก ดาวิ ดเสด็จพ อ
ของขาพระองค และทรงกระทํา
ใหขาพระองคปกครองแทน
9โอ ขาแตพระเยโฮวาหพระเจา
ขอให พระสั ญญาของพระองค ที่
มี ต อ ดาวิ ดเสด็ จพ อของข าพระ
องค เป นจริ ง ณ บั ดนี้ เพราะ
พระองค ได ท รงตั้ งให ข า พระ
องค เป นกษั ตริ ย เหนื อชนชาติ ที่
มากอยางผงคลีแหงแผนดินโลก
10 ขอทรงประทานสติ ป ญ ญา
และความรู แก ข าพระองค ที่ จะ
เขานอกออกในต อหนาชนชาตินี้
เพราะผู ใดเล าที่ จะวิ นิ จฉั ยประชาชนของพระองคได ซึ่ งใหญโต

(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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นัก"
หิ น และทรงกระทําให มี ไม สน
11 พระเจ า ตรั สตอบซาโลมอน สี ดาร มากมายเหมื อนไม มะเดื่ อ
ว า "เพราะว าสิ่ งนี้ อยู ในจิ ตใจ แหงหุบเขา
ของเจ า และเจ ามิ ได ขอทรั พย 16 ม าอั นเป นสิ นค าเข าของซาสมบั ติ ความมั่ งคั่ งและเกี ยรติ โลมอนมาจากอียิปต พรอมดวย
หรื อชี วิตของศั ตรู เจ า และทั้ งมิ เส นด ายสําหรั บผ าป าน และ
ได ขอชี วิ ตยื นยาว แต ได ขอสติ บรรดาพอคาของกษัตริยรั บเส น
ปญญาและความรู เพื่ อตั วเจาเอง ด า ยสํ า หรั บผ า ป า นนั้ นมาตาม
เพื่ อเจ าจะวิ นิ จฉั ยประชาชนของ ราคา
เรา ผู ซึ่ งเราได ตั้ งเจ าให เป น 17 เขาทั้ งหลายนํา รถรบเข ามา
กษัตริยเหนือเขานั้ น
จากอี ยิ ปต คั น หนึ่ งเป นเงิ นหก
12 เราประสาทสติ ป ญญาและ ร อยเชเขลเงิ น และม าตั วหนึ่ ง
ความรู ใหแกเจา เราจะใหทรัพย หนึ่ งร อยห าสิ บ ดั งนั้ นโดยทาง
สมบั ติ ความมั่ งคั่ งและเกี ยรติ พวกพ อค า เขาก็ ส งออกไปยั ง
แก เจาดวย อยางที่ ไม มีกษัตริ ย บรรดากษั ต ริ ย ของคนฮิ ต ไทต
องคใดผู อยู กอนเจาไดมี และไม และบรรดากษัตริยของคนซีเรีย
มีผู ใดภายหลังเจาจะมีเหมือน"
การเตรียมสราง
13 ซาโลมอนจึ ง เสด็ จจากปู ช พระวิหารของพระเจา
นี ยสถานสู งที่ กิ เบโอน จากต อ
(1 พกษ 5:1-18)
หน าพลั บพลาแห ง ชุ ม นุ ม ไปยั ง
ฝ า ยซาโลมอนทรงตั้ งพระ
กรุงเยรูซาเล็ม และพระองคทรง
ทั ยที่ จะสร างพระนิ เวศเพื่ อ
ครอบครองอยู เหนืออิสราเอล
พระนามของพระเยโฮวาห และ
14 ซาโลมอนทรงสะสมรถรบ สร างราชวั ง เพื่ อราชอาณาจั ก ร
และพลมา พระองคทรงมีรถรบ ของพระองค
หนึ่ งพั นสี่ ร อยคั น และพลม า 2 และซาโลมอนทรงกํา หนดให
หนึ่ งหมื่ นสองพั นคน ซึ่ งพระ เจ็ดหมื่ นคนเปนคนขนของ และ
องค ทรงให ประจําอยู ที่ หั วเมื อง ให แปดหมื่ นคนสกั ด หิ น ที่ ถิ่ น
รถรบ และอยู กับกษัตริยในกรุง เทือกเขา และใหคนสามพันหก
เยรูซาเล็ม
รอยคนดูแลเขาทั้ งหลาย
15 และกษั ต ริ ย ท รงกระทํ า ให 3 และซาโลมอนทรงส งราชสาร
เงิ น และทองคํา เป น ของสามั ญ ไปยังหุรามกษัตริ ยเมืองไทระว า
ในกรุ ง เยรู ซ าเล็ ม เหมื อ นก อ น "ท านได กระทํา กิ จกั บดาวิ ดราช

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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บิ ดาของข าพเจ า คื อ ได ส งไม ชํานาญในเรื่ องผ าสี ม วง สี แดง
สนสี ดาร ให พระองค ท าน เพื่ อ เข มและสี ฟ า ทั้ งเป นผู ชํานาญ
สร า งวั ง ให พระองค ท า นอาศั ย ในการแกะสลั ก เพื่ อจะอยู กั บ
อย างไร ขอท านได กระทําแก ช างฝ มื อผู อยู กั บข า พเจ าในยู ขาพเจาอยางนั้ น
ดาหและในเยรูซาเล็ม ผู ซึ่ งดา4ดู เถิ ด ข าพเจ ากําลั งจะสร าง วิ ดราชบิ ดาของข าพเจ าได จั ดหา
พระนิ เวศเพื่ อพระนามพระเย- ไว
โฮวาหพระเจาของขาพเจา และ 8ขอท านส งไม สนสี ดาร ไม สน
มอบถวายแด พระองค เพื่ อเผา สามใบและไม ประดู จากเลบาเครื่ องหอมต อ พระพั กตร พระ นอนให ข าพเจ าด วย เพราะ
องค และเพื่ อขนมป งหน าพระ ขาพเจาทราบวา ข าราชการของ
พักตรเนืองนิตย และเพื่ อเครื่ อง ท านรู จั กการตั ดไม ในเลบานอน
เผาบู ชาทั้ งเช าและเย็ น ในวั น และดูเถิด ข าราชการของข าพสะบาโต และในวันขางขึ้ น และ เจาจะอยู กับขาราชการของทาน
วั นเทศกาลตามกําหนดของพระ 9 เพื่ อจั ดเตรี ยมตั วไม ให แก
เยโฮวาหพระเจาของเรา ซึ่ งเปน ข าพเจ าให มากมาย เพราะว า
กฎตั้ งไวเป นนิ ตย สําหรั บอิ สรา- พระนิ เวศที่ ขาพเจ าจะสร างนี้ จะ
เอล
ใหญโตและแปลกประหลาด
5 พระนิ เวศซึ่ งข า พเจ าจะสร า ง 10 และดู เถิ ด ส วนข าราชการ
นั้ นใหญโต เพราะวาพระเจาของ ของท าน คื อผู ที่ โค นตั ดไม นั้ น
เราใหญยิ่งกวาพระทั้ งปวง
ข า พเจ าจะให ข าวสาลี นวดแล ว
6แต ผู ใดเล าที่ จะสามารถสร าง สองหมื่ นโคระ ข าวบารเลยสอง
พระนิเวศสําหรับพระองคได ใน หมื่ นโคระ น้ําองุ นสองหมื่ นบัท
เมื่ อฟาสวรรคถึงแมวาฟาสวรรค และน้ํ า มั น สองหมื่ นบั ท แก เ ขา
ที่ สู งที่ สุ ดรั บรองพระองค ไว ไม ทั้ งหลาย"
ได ข าพเจ าเป นผู ใดเล าที่ จะ 11 แล วหุ รามกษั ตริ ย แห งเมื อง
สร างพระนิ เวศสําหรั บพระองค ไทระทรงตอบเป นลายพระหั ตถ
นอกจากใหเป นที่ เผาเครื่ องบู ชา ซึ่ งพระองค ท รงมี ไ ปถึ ง ซาโลตอพระพักตรพระองคเทานั้ น
มอนวา "เพราะวาพระเยโฮวาห
7เพราะฉะนั้ น บั ดนี้ ขอส งชาย ทรงรั ก ประชาชนของพระองค
คนหนึ่ งผู ชํานาญการช างทองคํา พระองค จึ ง ทรงกระทํ า ให ท า น
เงิ น ทองสัมฤทธิ์ และเหล็กและ เปนกษัตริยเหนือเขาทั้ งหลาย"
(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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12 หุรามตรัสอีกวา "สาธุการแด และนํ า มาให ท านโดยแพทาง
พระเยโฮวาหพระเจาแห งอิสรา- ทะเลถึงเมืองยัฟฟา เพื่ อวาทาน
เอล ผู ทรงสร างฟ าสวรรค และ จะไดนําขึ้ นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม"
แผ นดิ นโลก
ผู ได ประทาน 17 แล วซาโลมอนทรงทํ า บั ญชี
โอรสที่ ฉลาดคนหนึ่ งแก ด าวิ ด สํามะโนครั วชนต างด าวทั้ งสิ้ นผู
กอปรด วยความเฉลี ยวฉลาด อยู ในแผ นดิ นอิ สราเอล ภาย
และความเข าใจ ผู ซึ่ งจะสร าง หลั งบั ญชี สํา มะโนครั วซึ่ งดาวิ ด
พระนิ เวศถวายพระเยโฮวาห ราชบิ ดาของพระองค ได ทรง
และสร างพระราชวั งเพื่ อราช กระทําไว และปรากฏว ามี คน
อาณาจักรของพระองค
หนึ่ งแสนห าหมื่ นสามพั น หก
13 บั ดนี้ ข าพเจ า ได ส งช างฝ มื อ รอยคน
คนหนึ่ ง กอปรด วยความเข าใจ 18 พระองค ทรงกํา หนดให เจ็ ด
คือหุรามที่ ปรึกษาอาวุโส
หมื่ นคนเปนคนขนของ และให
14 บุ ตรชายของหญิ งคนดาน แปดหมื่ นคนสกั ดหินที่ ถิ่ นเทื อก
บิ ดาของเขาเป นชาวเมื อ งไทระ เขา และคนสามพั นหกร อยคน
เขาชํานาญงานช างทองคํา เงิ น เปนผู ดูแลใหประชาชนทํางาน
ทองสั มฤทธิ์ เหล็ก หินและไม
การเริ่ มสรางพระวิหาร
และทํางานช างผ าสี ม วง สี ฟ า
บนภูเขาโมริยาห
ผ า ป านเนื้ อละเอี ย ดและผ าสี
แล วซาโลมอนทรงเริ่ มสร าง
แดงเขม และทําการแกะสลักทุก
พระนิ เ วศของพระเยโฮวาห
ชนิ ด และสร างตามแบบลวด ที่ กรุ ง เยรู ซ าเล็ ม บนภู เ ขาโมริ ลายใดๆที่ จะกํ า หนดให แก เขา ยาห ที่ ซึ่ งพระเยโฮวาห ทรง
พร อมกั บชางฝมื อของทาน คือ ปรากฏแก ดาวิ ดราชบิ ดาของ
ช างฝ มื อของดาวิ ดราชบิ ดาของ พระองค ตรงที่ ซึ่ งดาวิดทรงกําทานผู เปนเจานายของขาพเจา
หนดไว ที่ ลานนวดข าวของโอร15 เพราะฉะนั้ นบั ดนี้ เรื่ อ งข า ว นันคนเยบุส
สาลี ขาวบารเลย น้ํามัน และน้ํา 2พระองค ทรงเริ่ มสร างในวั นที่
องุ น ซึ่ งเจ านายของข าพเจ าได สองเดื อ นที่ สองของป ที่ สี่ แห ง
กล าวถึ งนั้ น ขอทานไดส งไปให รัชกาลของพระองค
พวกเราผู รับใชทาน
ขนาดและวัตถุแหงพระวิหาร
16 และพวกเราจะตั ดตั วไม เท า
(1 พกษ 6:2--7:51)
ที่ ท านต องการจากเลบานอน 3ต อไปนี้ เป นรากฐานซึ่ งซาโล-

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
2 พงศาวดาร 3
มอนทรงวางเพื่ อสร างพระนิ เวศ ดวยไมบุทองคํา
ของพระเจ า ส วนยาวตามศอก 11 ป กของเครู บทั้ งสองนั้ นกาง
โบราณหกสิ บศอก และกว าง ออกยี่ สิ บศอก ป กข างหนึ่ งของ
ยี่ สิบศอก
เครูบรู ปหนึ่ งยาวหาศอกจดผนั ง
4มุ ขด านหน าของพระนิ เวศนั้ น พระนิ เวศ และอี กป กหนึ่ งยาว
ยาวยี่ สิ บศอก เทากั บด านกว าง ห า ศอกจดป ก ของเครู บอี ก รู ป
ของพระนิเวศ และส วนสู งหนึ่ ง หนึ่ ง
รอยยี่ สิบ พระองคทรงบุดานใน 12 และของเครู บอี กรู ปหนึ่ งป ก
ดวยทองคําบริสุทธิ์
ข างหนึ่ งห าศอกจดผนั งพระนิ 5ห องโถงพระองค ทรงบุ ด วยไม เวศ และอีกปกหนึ่ งหาศอกดวย
สนสามใบ และบุ ด วยทองคํา ติ ด ต อ กั บ ป ก ของเครู บอี ก รู ป
เนื้ อดี และทําต นอิ นทผลัมและ หนึ่ ง
ลูกโซประดับไวบนนั้ น
13 ป กของเครูบเหลานี้ กางออก
6 พระองค ทรงแต งพระนิ เ วศ ยี่ สิ บศอก เครู บทั้ งสองนั้ นยื น
ด วยฝ ง เพชรพลอยต า งๆเพื่ อ หันหนาไปทางหองโถง
ความสวยงาม ทองคํานั้ นเป น 14 และพระองค ทรงสร างม า น
ทองคําเมืองพารวายิม
ด วยผ าสี ฟ า สี ม วง และสี แดง
7พระองคจึ งทรงบุพระนิเวศนั้ น เข ม และผ าป านเนื้ อละเอี ยด
ดวยทองคําคือที่ คาน ธรณีประตู และปกรูปเครูบไวบนนั้ น
ผนัง ประตู กับสลักรูปเครูบไว 15 ข างหน า พระนิ เ วศพระองค
บนผนัง
ทรงสร างเสาสองตน สู งสามสิบ
8 และพระองค ทรงสร างที่ บริ - ห าศอก มี บัวคว่ําสู งห าศอกอยู
สุทธิ์ ที่ สุด คือความยาวของที่ นั้ น บนยอดเสาแตละตน
ตามความกว า งของพระนิ เ วศ 16 พระองคทรงทําลูกโซเหมือน
เป นยี่ สิ บศอก และกว างยี่ สิ บ ในหองหลังติดไวที่ ยอดเสา และ
ศอก พระองคทรงบุดวยทองคํา พระองค ทรงทําทั บทิ มหนึ่ งร อย
เนื้ อดีหนักหกรอยตะลันต
ลูกแขวนไวที่ โซ
9น้ํ า หนั กของตะปู ห าสิ บเชเขล 17 พระองค ท รงตั้ งเสาไว ห น า
ทองคํา และพระองคทรงบุหอง พระวิ หาร ขางขวาตนหนึ่ ง อีก
ชั้ นบนดวยทองคํา
ต นหนึ่ งข างซ าย ตนขางขวานั้ น
10 ในที่ บริ สุ ทธิ์ ที่ สุ ดนั้ น พระ พระองคทรงขนานนามวา ยาคีน
องค ท รงสร า งเครู บไว ส องรู ป และตนขางซายวา โบอาส
(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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2 พงศาวดาร 4
หนา 926
เครื่ องติดตั้ งสําหรับพระวิหาร
ปุโรหิตลางในนั้ น
พระองค ทรงสรางแทนบู ชา 7 แล วพระองค ทรงสร างคั น
ด วยทองสัมฤทธิ์ ยาวยี่ สิ บ ประที ปทองคําสิ บคั นตามที่ กําศอก กวางยี่ สิบศอก และสูงสิบ หนดเกี่ ยวกั บคั นประที ปนั้ น
และพระองค ท รงตั้ งไว ใ นพระ
ศอก
2แล วพระองค ทรงสร างขั นสา- วิ หาร อยู ด านขวาห าคั น และ
ครหล อ เป นขั นกลม วั ดจาก ดานซายหาคัน
ขอบหนึ่ งไปถึ ง อี ก ขอบหนึ่ งได 8 พระองค ท รงสร า งโต ะ สิ บตั ว
สิบศอก สูงหาศอก และวัดโดย ดวย และตั้ งไวในพระวิหาร อยู
ด านขวาห าตั ว ด านซ ายห าตั ว
รอบไดสามสิบศอก
3ภายใต ขันนี้ มี รู ปวั วอยู รอบขั น และพระองค ทรงทําชามทองคํา
สาคร ในระยะหนึ่ งศอกมี รู ปวั ว หนึ่ งรอยลูก
สิบลูก อยู รอบขันสาคร วัวเหลา 9พระองค ทรงสร างลานแห งปุ นี้ เป นสองแถว หล อพร อมกั บ โรหิต และลานใหญ และประตู
ลาน และทรงบุ ประตู นั้ นด วย
เมื่ อหลอขันสาคร
4 ขั น สาครนั้ นวางอยู บนวั วสิ บ ทองสัมฤทธิ์
สองตั วหั นหน าไปทิ ศเหนื อสาม 10 และพระองค ทรงวางขั นสาตัว หั นหน าไปทิ ศตะวั นตกสาม ครไว ที่ ดานขวาพระนิเวศทางทิศ
ตัว หันหนาไปทิศใตสามตัวและ ตะวันออกเฉียงใต
หั นหน าไปทิ ศตะวั นออกสามตั ว 11 หุรามไดสรางหมอ พลั่ วและ
ขันสาครนั้ นวางอยู บนวัวนี้ สวน ชาม ดั งนั้ นหุ รามจึ งทํางานซึ่ ง
เบื้ องหลั งของมั นทั้ ง สิ้ นอยู ข าง ท านกระทําให กษัตริ ยซาโลมอน
เรื่ องพระนิ เวศของพระเจ า สําใน
5ขั นสาครหนาหนึ่ งคื บ
ที่ เร็จ
ขอบของมั นทําเหมื อนขอบถ วย 12 คือ เสาสองตน คิ้ ว และบัว
เหมื อนอย างดอกบั ว บรรจุ ได คว่ํา ซึ่ งอยู บนยอดเสาทั้ งสอง
และตาข ายสองผืนซึ่ งคลุมคิ้ วทั้ ง
สามพันบัท
6พระองคทรงทําขันสิบลู ก วาง สองของบั วคว่ํ า ซึ่ งอยู บนยอด
อยู ด านขวาห าลู ก ด านซ ายห า เสา
ลูก เพื่ อใชลางของในนั้ น เขาจะ 13 และลู กทั บทิ มสี่ ร อยลู กสําล างของซึ่ งใช เป นเครื่ องเผาบู ชา หรั บตาข ายทั้ งสองผื น ตาข าย
ในนี้ ขั นสาครนั้ นสําหรั บให ผื นหนึ่ งมี ลู กทั บทิ มสองแถว

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
2 พงศาวดาร 4, 5
เพื่ อคลุ ม คิ้ วทั้ งสองของบั วคว่ํา ช อน และกระถางไฟ ทําด วย
ซึ่ งอยู บนยอดเสา
ทองคําบริสุทธิ์ สวนทางเขาของ
14 เขาทําแทนดวย และทําขันไว พระนิเวศคือ ประตูชั้ นในของที่
บนแทน
บริ สุ ทธิ์ ที่ สุ ด และประตู พระ
15 และขันสาครลูกหนึ่ ง และวัว วิ หารคื อประตู ห อ งโถงทํ า ด วย
สิบสองตัวรองอยู นั้ น
ทองคํา
16 หมอ พลั่ ว และขอเกี่ ยวเนื้ อ
การนําหีบแหงพระเจา
และเครื่ องประกอบทั้ งสิ้ นนี้
เขาไปในพระวิหาร
หุ รามที่ ปรึ ก ษาอาวุ โสได ทํา ขึ้ น
(1 พกษ 8:1-11)
ด วยทองสั มฤทธิ์ สุ ก
ถวาย
บรรดากิ จการซึ่ งซาโลมอน
กษั ต ริ ย ซ าโลมอนสํ า หรั บพระ
ทรงกระทําสําหรั บพระนิ เวศ
นิเวศของพระเยโฮวาห
ของพระเยโฮวาห ก็ สํา เร็ จดั ง นี้
17 กษั ต ริ ย ท รงหล อ สิ่ งเหล า นี้ และซาโลมอนทรงนํา บรรดาสิ่ ง
ในที่ ราบแมน้ําจอรแดน ในที่ ดิน ซึ่ งดาวิดราชบิดาทรงถวายไว เข า
เหนี ยวระหว างสุ คคทกั บเศเร- มา คือเครื่ องเงิน เครื่ องทองคํา
ดาห
และเครื่ องใช ตางๆ และเก็ บไว
18 ซาโลมอนทรงสร างเครื่ องใช ในคลังพระนิเวศของพระเจา
ทั้ งสิ้ นนี้ เปนจํานวนมาก จึงมิได 2แลวซาโลมอนทรงประชุ มพวก
หาน้ําหนักของทองสัมฤทธิ์
ผู ใหญของอิสราเอล และบรรดา
19 และซาโลมอนจึ งทรงกระทํา หั วหนาของตระกู ล และบรรดา
เครื่ องใช ทั้ งสิ้ นซึ่ งอยู ในพระนิ - ประมุขของบรรพบุ รุษชนอิสราเวศของพระเจ า คื อแท นบู ชา เอล ในกรุงเยรูซาเล็ม เพื่ อจะนํา
ทองคํา โต ะขนมป งหน าพระ หีบพันธสัญญาของพระเยโฮวาห
พักตร
ขึ้ นมาจากนครดาวิ ด คื อเมื อง
20 คั น ประที ป และตะเกี ยงทํา ศิโยน
ดวยทองคําบริสุทธิ์ เพื่ อใชตาม 3และผู ชายทั้ งสิ้ นของอิ สราเอล
ประที ปหน าห องหลั งตามลั กษ- ก็ ประชุ มต อพระพั กตร ก ษั ตริ ย
ณะ
ณ การเลี้ ยงในเดือนที่ เจ็ด
21 ดอกไม ตะเกียง และตะไกร 4พวกผู ใ หญ ทั้ งสิ้ นของอิ สราตั ดไส ตะเกี ยง ทําด วยทองคํา เอลมา และคนเลวีก็ยกหีบ
คือทองคําบริสุทธิ์ ที่ สุด
5และเขาทั้ งหลายก็นําหีบ พลับ
22 ตะไกรตั ดไส ตะเกี ยง ชาม พลาแห งชุ มนุ ม และเครื่ องใช

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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2 พงศาวดาร 5, 6
หนา 928
บริ สุ ท ธิ์ ทั้ งสิ้ นซึ่ งอยู ในพลั บ- ทั้ งปวงผู อยู ที่ นั่ นได ชําระตนให
พลาขึ้ นมา ของเหล านี้ บรรดา บริสุทธิ์ แลว และไมคํานึงถึงเวร
ปุโรหิตและคนเลวีหามขึ้ นมา
12 และบรรดาพวกเลวี ที่ เป นนัก
6 และกษั ต ริ ย ซาโลมอนกั บชุ ม รองทั้ งหมด ทั้ งอาสาฟ เฮมาน
นุมชนอิสราเอลทั้ งสิ้ นที่ ได ประ- และเยดู ธู น ทั้ งบุ ตรชายและ
ชุ ม กั น อยู กั บ พระองค ต อ หน า ญาติ ของเขาทั้ งหลาย แต งกาย
หีบ ไดถวายแกะและวัวมากมาย ด วยผ าป านสี ขาว มี ฉาบ พิ ณ
ซึ่ งเขาจะนั บหรื อเอาจํานวนก็ ไม ใหญ และพิ ณเขาคู ยืนอยู ทาง
ได
ตะวันออกของแท นบู ชา พร อม
7แล วปุ โรหิ ตก็ นําหี บพั นธสั ญ- กับปุโรหิ ตเปาแตรหนึ่ งร อยยี่ สิบ
ญาของพระเยโฮวาห มายังที่ ของ คน)
หีบ ในที่ อยู ในหองหลังของพระ 13 อยู มาพวกคนเป า แตรและ
นิ เวศคือในที่ บริ สุทธิ์ ที่ สุด ภาย พวกนั ก ร อ งจะทํ า ให ค นได ยิ น
ใตปกเครูบ
เขาทั้ งหลายร องเพลงสรรเสริ ญ
8เพราะว าเครู บนั้ นกางป กออก และเพลงโมทนาพระคุ ณ พระ
เหนื อที่ ของหี บ เครู บจึ งเป น เยโฮวาหเปนเสียงเดียวกัน และ
เครื่ องคลุ มเหนื อหี บและไมคาน เมื่ อเขาร อ งขึ้ นพร อ มกั บแตร
ของหีบ
และฉาบกั บเครื่ องดนตรี อ ย า ง
9 พวกเขาดึ ง คานหามของหี บ อื่ น ในการถวายสรรเสริ ญแด
นั้ นออกบ าง จึ งเห็ นปลายคาน พระเยโฮวาหวา "เพราะพระองค
หามได จากหี บนั้ น ซึ่ งอยู ข าง ประเสริ ฐ เพราะความเมตตา
หนาหองหลัง แตเขาจะเห็นจาก ของพระองค ดํ า รงเป นนิ ตย "
ขางนอกไมได และคานหามก็ยัง พระนิ เวศคื อพระนิ เวศของพระ
อยู ที่ นั่ นจนทุกวันนี้
เยโฮวาหก็มีเมฆเต็มไปหมด
10 ไม มี สิ่ งใดในหี บนอกจากศิ - 14 จนปุโรหิ ตจะยื นปรนนิ บัติ ไม
ลาสองแผ นซึ่ งโมเสสเก็ บไว ณ ได ด วยเหตุ เมฆนั้ น เพราะสง า
ภู เขาโฮเรบ เมื่ อพระเยโฮวาห ราศี ของพระเยโฮวาห เ ต็ มพระ
ทรงกระทํ า พั นธสั ญ ญากั บคน นิเวศของพระเจา
อิ สราเอล
เมื่ อเขาทั้ งหลาย
ซาโลมอนทรงกลาว
ออกมาจากอียิปต
กับชุมนุมชน
11 และอยู มาเมื่ อปุ โรหิ ต ออก
แลวซาโลมอนตรัสวา "พระ
มาจากที่ บริสุทธิ์ (เพราะปุโรหิต
เยโฮวาหไดตรัสวา พระองค

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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จะประทับในความมืดทึบ
วาหพระเจาของอิสราเอล
2ข า พระองค ได สร างพระนิ เวศ 8แต พระเยโฮวาห ตรั สกั บดาวิ ด
อั นเป นที่ ประทั บสํ า หรั บพระ ราชบิดาของขาพเจาวา `ที่ เจาตั้ ง
องค เป นสถานที่ เพื่ อพระองค ใจสร า งพระนิ เ วศสํ า หรั บนาม
จะทรงสถิตอยู เปนนิตย"
ของเรานั้ น เจาก็ทําดีอยู แลว ใน
3 แล วกษั ตริ ย ก็ ทรงหั นพระ เรื่ องความตั้ งใจของเจา
พั กตร มา และทรงให พรแก ชุ ม 9อย างไรก็ ตาม เจ าจะไม สร าง
นุ มชนอิ สราเอลทั้ งปวง ขณะที่ พระนิเวศ แตบุตรชายของเจาผู
ชุมนุมชนอิสราเอลทั้ งปวงยืนอยู ซึ่ งจะออกมาจากบั้ นเอวของเจ า
4พระองค ตรั สว า "สาธุ การแด จะสร างพระนิ เวศเพื่ อนามของ
พระเยโฮวาหพระเจาแห งอิสรา- เรา'
เอล ผู ทรงกระทําให สําเร็ จด วย 10 บั ดนี้ พระเยโฮวาห ทรงให
พระหั ตถ ของพระองค ตามที่ พระดํา รั ส ของพระองค ซึ่ งพระ
พระองค ตรั ส ไว ด วยพระโอษฐ องคทรงกระทํานั้ นสําเร็จ เพราะ
ต อดาวิ ดพระราชบิ ดาของข าพ- ข าพเจ าได ขึ้ นมาแทนดาวิ ดราช
เจาวา
บิ ดาของขาพเจา และนั่ งอยู บน
5`ตั้ งแตวันที่ เราได นําประชาชน บั ลลั งก ของอิ สราเอล ดั งที่ พระ
ของเราออกจากแผ นดิ นอี ยิ ปต เยโฮวาห ได ทรงสั ญญาไว และ
เรามิ ได เลื อกเมื องหนึ่ งเมื องใด ข า พเจ า ได ส ร า งพระนิ เ วศสํ า ในตระกู ลอิสราเอลทั้ งสิ้ น เพื่ อ หรั บพระนามของพระเยโฮวาห
จะสร างพระนิ เวศ เพื่ อนามของ พระเจาแหงอิสราเอล
เราจะอยู ที่ นั่ น และเรามิไดเลือก 11 และข าพเจ า ได วางหี บไว ที่
ชายคนใดให เป นเจ านายเหนื อ นั่ น ซึ่ งพั นธสัญญาของพระเยอิสราเอลประชาชนของเรา
โฮวาห อยู ในนั้ น ซึ่ งพระองค ได
6แต เราได เลื อกเยรู ซาเล็ มแล ว ทรงกระทํากับชนอิสราเอล"
เพื่ อนามของเราจะอยู ที่ นั่ น และ
การอธิษฐานที่
เราได เลื อกดาวิ ดแล วให อยู
อุทิศถวายพระวิหาร
เหนื อ อิ ส ราเอลประชาชนของ 12 แล วพระองค ประทั บยืนหน า
เรา'
แท นบู ชาของพระเยโฮวาห ต อ
7ดาวิ ดราชบิ ดาของข าพเจ าทรง หน าชุ มนุ มชนอิ สราเอลทั้ ง ปวง
ตั้ งพระทั ยที่ จะสร า งพระนิ เวศ และกางพระหั ตถ ของพระองค
สําหรั บพระนามแห งพระเยโฮ- ออก
(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

14_2chr.pub
page 9

Friday, December 09, 2005 12:23

2 พงศาวดาร 6
หนา 930
13 เพราะซาโลมอนได ทรงสร าง ในสายตาของเราที่ จะนั่ งบนบัลแท นทองสั มฤทธิ์ ยาวห าศอก ลั งก แห งอิ สราเอล เพื่ อว าลู ก
กวางหาศอก สูงสามศอก และ หลานทั้ ง หลายของเจ าจะระมั ด
ทรงตั้ งไว กลางลาน และพระ ระวั ง ในวิ ถี ทางของเขาที่ จะดําองค ทรงประทั บอยู บนนั้ น แลว เนิ นตามราชบั ญญั ติ ของเรา
พระองค ท รงคุ กเข าลงต อ หน า อย างที่ เจ าได ดําเนิ นต อหน าเรา
ชุ มนุ มอิ สราเอลทั้ งปวง และ นั้ น'
กางพระหั ตถ ของพระองค สู ฟ า 17 เพราะฉะนั้ น โอ ขาแตพระ
สวรรค
เยโฮวาห พระเจ าแห ง อิ ส ราเอล
14 และพระองค ทู ลว า "โอ ข า ขอพระวจนะของพระองคจงดําแต พ ระเยโฮวาห พระเจ า แห ง รงอยู ซึ่ งพระองค ได ตรั สกั บ
อิ สราเอล ไม มี พระเจ าองค ใด ดาวิดผู รับใชของพระองค
เหมื อนพระองค ในฟ าสวรรค 18 แตพระเจาจะทรงประทั บกั บ
หรื อที่ แผ นดิ นโลก ผู ทรงรั กษา มนุษยที่ แผนดินโลกหรือ ดูเถิด
พั นธสั ญญา และทรงสําแดง ฟ าสวรรค และฟ าสวรรคอั นสู งที่
ความเมตตาแก ผู รั บใช ของพระ สุดยังรับพระองคอยู ไมได พระ
องค ผู ดําเนินอยู ตอพระพักตร นิ เวศซึ่ งข าพระองค ได สร างขึ้ น
พระองคดวยสิ้ นสุดใจของเขา
จะรั บพระองค ไม ไ ด ยิ่ งกว า นั้ น
15 พระองค ได ท รงกระทํ า กั บ สักเทาใด
ดาวิ ดบิ ดาของข าพระองค ผู รั บ 19 แต ข อพระองค ท รงสนพระ
ใช ของพระองค ต ามบรรดาสิ่ ง ทั ยในคํ า อธิ ษฐานของผู รั บใช
ซึ่ งพระองคทรงสัญญาไว แกทาน ของพระองค และในคําวิงวอนนี้
พระองค ตรั สด วยพระโอษฐ ของ โอ ข าแต พระเยโฮวาห พระเจ า
พระองค และพระองค ได ทรง ของข าพระองค ขอทรงสดั บ
กระทําใหสําเร็ จในวันนี้ ด วยพระ เสียงรองและคําอธิษฐานซึ่ งผู รับ
หัตถของพระองค
ใช ของพระองค อธิ ษฐานต อพระ
16 โอ ข าแต พระเยโฮวาห พระ พักตรพระองค
เจ าแห งอิ สราเอล เพราะฉะนั้ น 20 เพื่ อว าพระเนตรของพระ
บั ดนี้ ขอทรงรั กษาสิ่ งที่ พระองค องค จะทรงลื มอยู เหนื อพระนิ ทรงสั ญญาไว กั บดาวิ ด ผู รั บใช เวศนี้ ทั้ งกลางวั น และกลางคื น
ของพระองคราชบิ ดาของขาพระ คื อสถานที่ ซึ่ งพระองคไดตรัสว า
องควา `เจาจะไมขาดชายผู หนึ่ ง จะตั้ งพระนามของพระองค ไว ที่
(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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นั่ น เพื่ อวาพระองคจะทรงสดับ องค อี ก ยอมรั บพระนามของ
คํา อธิ ษฐานซึ่ ง ผู รั บใช ของพระ พระองค และอธิษฐานและกระองค จะได อธิ ษฐานตรงต อสถาน ทําการวิ งวอนต อพระพั กตรพระ
ที่ นี้
องคในพระนิเวศนี้
21 และขอพระองค ทรงสดั บคํา 25 ก็ ขอพระองค ทรงสดั บในฟ า
วิ งวอนของผู รั บใช ของพระองค สวรรค และประทานอภั ยแก
และของอิ สราเอลประชาชนของ บาปของอิ สราเอลประชาชนของ
พระองค เมื่ อเขาอธิ ษฐานตรง พระองค และขอทรงนําเขากลับ
ต อสถานที่ นี้ ขอพระองค ทรง มายั งแผนดิ นซึ่ งพระองคได พระ
สดั บอยู ในฟ าสวรรค อั น เป น ที่ ราชทานแก เขาทั้ งหลายและ
ประทั บของพระองค และเมื่ อ บรรพบุรุษของเขา
พระองคทรงสดับแลว ก็ขอพระ 26 เมื่ อฟ าสวรรค ปดอยู และไม
องคทรงประทานอภัย
มีฝน เพราะเขาทั้ งหลายไดกระ22 เมื่ อชายคนใดกระทําบาปตอ ทําบาปต อพระองค ถ าเขาทั้ ง
เพื่ อนบ านของเขาและถู กบั งคั บ หลายได อธิ ษฐานต อ สถานที่ นี้
ให ทําสั ตย ปฏิ ญาณ และเขามา และยอมรั บพระนามของพระ
ให คําปฏิ ญาณต อหน าแท นบู ชา องค และหั นกลั บเสี ยจากบาป
ของพระองคในพระนิเวศนี้
ของเขาทั้ งหลาย เมื่ อพระองค
23 ขอพระองค ทรงสดั บจากฟ า ทรงให ใจเขาทั้ ง หลายรั บความ
สวรรค และขอทรงกระทํา ขอ ทุกขใจ
ทรงพิ พากษาผู รั บใช ทั้ งหลาย 27 ก็ ขอพระองค ทรงสดั บในฟ า
ของพระองค ลงโทษผู กระทํา สวรรค และขอประทานอภัยแก
ความผิด และทรงนําความประ- บาปของผู รั บ ใช ข องพระองค
พฤติของเขาให กลับตกบนศีรษะ และของอิ สราเอลประชาชนของ
ของตัวเขาเอง และขอทรงประ- พระองค เมื่ อพระองค ทรงสอน
กาศความบริ สุ ทธิ์ ของผู ชอบ ทางดี แก เ ขาซึ่ งเขาควรจะดํ า ธรรม สนองแก เขาตามความ เนิน และขอทรงประทานฝนบน
ชอบธรรมของเขา
แผ นดิ นของพระองค ซึ่ งพระ
24 ถ า อิ ส ราเอลประชาชนของ องค พระราชทานแก ประชาชน
พระองค พ า ยแพ ต อ หน า ศั ต รู ของพระองคเปนมรดกนั้ น
เพราะเขาได กระทําบาปต อพระ 28 ถ ามี การกั นดารอาหารใน
องค และเขาหั นกลั บมาหาพระ แผ นดิ น ถ ามี โรคระบาด ข าว
(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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มาน รากินขาว หรือตั๊ กแตนวัย เห็นแกพระนามใหญ ยิ่งของพระ
บิน หรือตั๊ กแตนวัยคลาน หรือ องค พระหั ตถ อั นมหิ ทธิ ฤทธิ์
ศั ตรู ของเขาทั้ งหลายล อมเมื อง ของพระองค และพระกรที่
ในแผ น ดิ น ของเขาไว รอบด า น เหยี ยดออกของพระองค เมื่ อ
จะเป นภั ยพิ บัติ อย างใด หรื อ เขามาอธิ ษฐานตรงต อพระนิเวศ
ความเจ็บอยางใดมีขึ้นก็ดี
นี้
29 ไม ว าคํ า อธิ ษฐานอย างใด 33 ก็ ขอพระองค ทรงสดั บในฟ า
หรื อคําวิ งวอนประการใด ซึ่ ง สวรรคอันเปนที่ ประทับของพระ
ประชาชนคนใด หรื ออิ สราเอล องค และขอทรงกระทําตามทุ ก
ประชาชนของพระองค ทั้ งสิ้ นทูล สิ่ งซึ่ งชนต า งด า วได ทู ล ขอต อ
ต า งก็ ประจั ก ษ ในภั ยพิ บั ติ และ พระองค เพื่ อวาชนชาติทั้ งหลาย
ความทุกขใจของเขา และไดกาง แหงแผ นดินโลกจะรู จั กพระนาม
มือของเขาสู พระนิเวศนี้
ของพระองค และยําเกรงพระ
30 ขอพระองค ท รงสดั บในฟ า องค ดังอิสราเอลประชาชนของ
สวรรคอันเปนที่ ประทับของพระ พระองค ยําเกรงพระองค อยู นั้ น
องค และพระราชทานอภัย และ และเพื่ อเขาทั้ งหลายจะทราบว า
ทรงประทานแก ทุ ก คนซึ่ งพระ พระนิ เ วศนี้ ซึ่ งข า พระองค ไ ด
องค ทรงทราบจิ ตใจตามการ สรางไว เขาเรียกกันด วยพระนาม
ประพฤติทั้ งสิ้ นของเขา (เพราะ ของพระองค
พระองค เท านั้ นที่ ทรงทราบจิ ต 34 ถ าประชาชนของพระองค
ใจแหงบุตรทั้ งหลายของมนุษย) ออกไปกระทําสงครามตอสู ศัตรู
31 เพื่ อว าเขาทั้ งหลายจะได ยํา- ของเขาทั้ งหลาย จะเปนโดยทาง
เกรงพระองค และดําเนิ นใน ใดๆที่ พระองคทรงใชเขาออกไป
มรรคาของพระองค ตลอดวั น ก็ ตาม
และเขาทั้ งหลายได
เวลาที่ เขามี ชี วิ ต อาศั ยในแผ น อธิ ษฐานต อพระองค ตรงต อ
ดิน ซึ่ งพระองคพระราชทานแก เมื อ งนี้ ซึ่ งพระองค ทรงเลื อ ก
บรรพบุ รุ ษ ของข า พระองค ทั้ ง สรรไว และตรงต อพระนิ เวศซึ่ ง
หลาย
ขาพระองคไดสรางเพื่ อพระนาม
32 ยิ่ งกว านั้ นอี ก เกี่ ยวกั บชน ของพระองค
ต างด าว ผู ซึ่ งไม ใช อิ สราเอล 35 แล วขอพระองค ทรงสดั บคํา
ประชาชนของพระองค เมื่ อเขา อธิ ษฐานของเขาและคํ า วิ ง วอน
มาจากประเทศเมืองไกล เพราะ ของเขาในฟาสวรรค และขอทรง
(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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ให สิ ทธิ อั นชอบธรรมของเขาคง อันชอบธรรมของเขาคงอยู และ
อยู
ขอทรงประทานอภั ยแก ประชา
36 ถ า เขาทั้ งหลายกระทํ า บาป ชนของพระองค ผู ได กระทําบาป
ตอพระองค (เพราะไมมีมนุษย ตอพระองค
สั กคนหนึ่ งซึ่ ง มิ ได กระทําบาป) 40 ขาแตพระเจ าของขาพระองค
และพระองค ทรงกริ้ วตอเขาและ บั ดนี้ ขอพระเนตรของพระองค
พระองค ทรงมอบเขาไว ต อหน า ทรงลื มอยู และขอพระกรรณ
ศัตรู เขาจึงถูกจับไปเปนเชลยยัง ของพระองค ส ดั บคํ า อธิ ษฐาน
แผนดินหนึ่ งไมวาไกลหรือใกล
แหงสถานที่ นี้
37 แต ถ า เขาสํ า นึ ก ผิ ดในใจใน 41 โอ ข าแต พระเยโฮวาห พระ
แผ นดิ น ซึ่ งเขาได ถู กจั บไปเป น เจ า ฉะนั้ นบั ดนี้ ขอทรงลุ กขึ้ น
เชลย และได กลั บใจและได เสด็ จไปยั งที่ พํานั กของพระองค
อธิ ษฐานต อพระองค ในแผ นดิ น ทั้ งพระองค และหี บแห งฤทธาที่ เขาไปเป นเชลย ทู ลว า `ข า นุ ภาพของพระองค โอ ข าแต
พระองค ทั้ งหลายได กระทําบาป พระเยโฮวาห พระเจ า ขอให
และได ประพฤติ ชั่ วร า ยและได ปุ โรหิ ต ของพระองค ส วมความ
กระทําความชั่ ว'
รอด และให วิ สุ ทธิ ชนของพระ
38 ถ า เขาทั้ งหลายกลั บมาหา องคเปรมปรี ดิ์ ในความประเสริ ฐ
พระองคดวยสุดจิตสุดใจของเขา ของพระองค
ในแผ นดินที่ เขาไปเปนเชลย ที่ 42 โอ ข าแต พระเยโฮวาห พระ
ซึ่ งศั ตรู กวาดเขาไปเป นเชลย เจา ขออยาทรงหันหนาของผู ที่
และอธิษฐานตอพระองคตรงตอ พระองค ท รงเจิ ม ไว นั้ นไปเสี ย
แผนดินของเขา ซึ่ งพระองคพระ ขอพระองค ท รงระลึ ก ถึ ง ความ
ราชทานแกบรรพบุรุษของเขาทั้ ง เมตตาของพระองค อั นมี อยู ต อ
หลาย และต อเมื องซึ่ งพระองค ดาวิดผู รับใชของพระองค"
ไดทรงเลือกสรรไว และตอพระ
ไฟอยางอัศจรรยลงมาจาก
นิ เ วศซึ่ งข า พระองค ไ ด สร างไว ฟาสวรรค สงาราศีของพระเจา
เพื่ อพระนามของพระองค
เมื่ อซาโลมอนทรงจบคํ า
39 แล วขอพระองค ทรงสดั บคํา
อธิ ษฐานของพระองค แล ว
อธิ ษฐานและคํา วิ งวอนของเขา ไฟได ล งมาจากฟ า สวรรค ไ หม
ในฟ า สวรรค อั น เป น ที่ ประทั บ เครื่ องเผาบู ชาและเครื่ องสั ตวของพระองค และขอทรงใหสิทธิ บู ชาเสี ย และสง าราศี ของพระ

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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เยโฮวาหก็เต็มพระนิเวศ
ของพระองค ดํา รงอยู เ ป นนิ ต ย
2ปุ โรหิ ตเข าไปในพระนิ เวศของ และปุ โรหิ ต ก็ เ ป า แตรข า งหน า
พระเยโฮวาห ไม ได เพราะว า เขา และอิสราเอลทั้ งปวงยืนอยู
สง า ราศี ของพระเยโฮวาห เ ต็ ม 7และซาโลมอนทรงทําพิ ธี ชําระ
พระนิเวศของพระเยโฮวาห
สวนกลางของลานซึ่ งอยู ขางหนา
3เมื่ อบรรดาชนอิ สราเอลได เห็น พระนิ เ วศของพระเยโฮวาห ใ ห
ไฟลงมาและสง า ราศี ของพระ เปนสวนบริสุทธิ์ เพราะพระองค
เยโฮวาห อยู บนพระนิ เวศ เขา ทรงถวายเครื่ องเผาบู ชาและไข
ทั้ งหลายก็ ก ราบซบหน า ลงถึ ง มั น ของเครื่ องสั น ติ บู ช าที่ นั่ น
พื้ นหิ น และได นมั สการสรร- เพราะว า แท น ทองสั ม ฤทธิ์ ซึ่ ง
เสริ ญพระเยโฮวาห ว า "เพราะ ซาโลมอนทรงสรางไวนั้ น ไมพอ
พระองค ประเสริ ฐ เพราะความ จุ เครื่ องเผาบู ชา เครื่ องธั ญญเมตตาของพระองคดํารงอยู เปน บูชาและไขมัน
นิตย"
8 ในครั้ งนั้ นซาโลมอนทรงถื อ
4แล วกษั ตริ ย และบรรดาประ- เทศกาลอยู เจ็ ดวั น และอิ สราชาชนทั้ งหลายได ถ วายเครื่ อง เอลทั้ งปวงอยู กั บพระองค ด วย
สั ต วบู ชาต อพระพั กตร พระเย- เป นชุ มนุ มชนใหญ ยิ่ งนั ก ตั้ ง
โฮวาห
แต ทางเข าเมื องฮามั ทจนถึ งแม
5 กษั ต ริ ย ซาโลมอนทรงถวาย น้ําอียิปต
เครื่ องสั ตวบู ชาเป นวั วสองหมื่ น 9และในวันที่ แปดเขาทั้ งหลายมี
สองพั นตั วและแกะหนึ่ งแสน การประชุ มอันศักดิ์ สิทธิ์ เพราะ
สองหมื่ นตัว ดังนี้ แหละกษัตริย เขาทั้ งหลายได มี งานมอบถวาย
และประชาชนทั้ งปวงได อุ ทิ ศ แท นบู ชามาเจ็ ดวั น และถื อ
ถวายพระนิเวศแหงพระเจา
เทศกาลเลี้ ยงมาเจ็ดวันแลว
6บรรดาปุ โรหิ ตก็ ยื นประจําตํา- 10 เมื่ อวั นที่ ยี่ สิ บสามของเดื อน
แหน งของตน ทั้ งคนเลวี ด วย ที่ เจ็ด พระองคทรงใหประชาชน
พร อมกั บเครื่ องดนตรี ถวายแด กลั บไปเต็ นท ของตน มี ใจชื่ น
พระเยโฮวาห ซึ่ งกษั ตริ ย ดาวิ ด บานและยินดีดวยความดีซึ่ งพระ
ได ทรงกระทําเพื่ อสรรเสริ ญพระ เยโฮวาห ได ทรงสําแดงแก ดาวิ ด
เยโฮวาห เมื่ อดาวิ ดได ถวาย และแกซาโลมอน และแกอิสราสาธุ การด วยการปรนนิ บั ติ ของ เอลประชาชนของพระองค
เขาทั้ งหลาย เพราะความเมตตา 11 ดั งนี้ แหละซาโลมอนทรง
(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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สร างพระนิเวศของพระเยโฮวาห และกระทําให นิ เวศนี้ เป นที่ บริ และพระราชวั งเสร็ จ คื อทุ ก สุ ทธิ์ เพื่ อนามของเราจะอยู ที่ นั่ น
อย างซึ่ งพระองค ทรงดํ า ริ จะ เป นนิ ตย ตาของเราและใจของ
กระทํ า ในเรื่ องพระนิ เวศของ เราจะอยู ที่ นั่ นตลอดเวลา
พระเยโฮวาห แ ละในเรื่ องพระ 17 ส วนเจ า ถ าเจ าดําเนิ นต อ
ราชสํานักของพระองค พระองค หน าเราอย างดาวิ ดบิ ดาของเจ า
ทรงกระทําใหสําเร็จสิ้ น
ดําเนินนั้ น กระทําตามทุกสิ่ งซึ่ ง
พันธสัญญาของพระเจา
เราได บั ญชาแก เจ า และรั กษา
กฎเกณฑ ของเราและคํ า ตั ด สิ น
กับซาโลมอน
12 แลวพระเยโฮวาหทรงปรากฏ ของเรา
แก ซาโลมอนเวลากลางคื นและ 18 แล วเราจะสถาปนาราชบั ลตรั สกั บท านว า "เราได ยิ นคํา ลังกแหงอาณาจักรของเจา ดังที่
อธิ ษฐานของเจ า และได เลื อก เราได กระทํ า พั นธสั ญญาไว กั บ
สถานที่ นี้ สําหรั บเราใหเปนนิเวศ ดาวิ ดบิ ดาของเจ าว า `เจ าจะไม
ขาดชายผู หนึ่ งที่ จะครอบครอง
แหงเครื่ องสัตวบูชา
13 ถ าเราป ดฟ าสวรรค มิ ให ฝน เหนืออิสราเอล'
พระเจาทรงเตือนซาโลมอน
ตก หรือเราบัญชาใหตั๊ กแตนมา
กิ นแผ นดิ น หรื อส งโรคระบาด 19 แต ถ าเจ าหั นไปและทอดทิ้ ง
กฎเกณฑ ของเราและบั ญญั ติ
มาทามกลางประชาชนของเรา
14 ถ าประชาชนของเราผู ซึ่ งเขา ของเราซึ่ งเราตั้ ง ไว ต อ หน า เจ า
เรี ยกกั นโดยนามของเรานั้ นจะ และจะไปปรนนิ บัติ พระอื่ นและ
ถ อมตั วลง และอธิ ษฐาน และ นมัสการพระเหลานั้ น
แสวงหาหนาของเรา และหันเสีย 20 แล วเราจะถอนรากเขาทั้ ง
จากทางชั่ วของเขา เราก็ จะฟ ง หลายออกจากแผ น ดิ น ของเรา
จากสวรรค และจะให อภั ยแก ซึ่ งเราไดใหแกเขา และนิ เวศซึ่ ง
บาปของเขา และจะรั กษาแผ น เราชําระใหบริ สุ ทธิ์ เพื่ อนามของ
เรา เราจะเหวี่ ยงออกไปจากสาย
ดินของเขาใหหาย
15 บั ดนี้ ตาของเราจะลืมอยู และ ตาของเรา และเราจะทําให เขา
หู ของเราจะฟ งคําอธิ ษฐาน ซึ่ ง เป นคําภาษิ ตและคําครหาท ามเขาทั้ งหลายอธิษฐาน ณ สถานที่ กลางชนชาติทั้ งปวง
21 และนิ เวศนี้ ซึ่ งสู งส ง ทุ กคน
นี้
16 เพราะบั ด นี้ เราได เ ลื อ กสรร ที่ ผ านไปจะประหลาดใจ และ
(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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2 พงศาวดาร 7, 8
หนา 936
กล าวว า `ไฉนพระเยโฮวาห จึ ง ดวยเปนเมืองที่ มั่ นคง มีกําแพง
ทรงกระทํ า เช นนี้ แก แผ นดิ น นี้ ประตูเมือง และดาน
และแกพระนิเวศนี้ '
6 และทรงสร า งเมื อ งบาอาลั ท
22 แล วเขาทั้ งหลายจะตอบว า และหั วเมื องคลั งหลวงทั้ งปวงที่
`เพราะเขาทั้ งหลายทอดทิ้ งพระ ซาโลมอนทรงมีอยู และเมืองทั้ ง
เยโฮวาห พระเจ าแห งบรรพบุ รุ ษ ปวงสํ า หรั บรถรบของพระองค
ของเขา ผู ทรงนําเขาออกจาก และเมื องทั้ งปวงสํา หรั บพลม า
แผ นดิ นอี ยิ ปต และได ยึ ดพระ ของพระองค และสิ่ งใดๆซึ่ งพระ
อื่ น และได นมั สการพระเหล า องค ประสงค จะสร างในเยรู ซานั้ นทั้ งปรนนิบัติดวย ฉะนั้ นพระ เล็ม ในเลบานอน และในแผน
องค จึ งได ทรงนํ า เหตุ ร ายทั้ ง ดิ นทั้ งหมดซึ่ งอยู ในครอบครอง
หมดนี้ มาถึงเขาทั้ งหลาย'"
ของพระองค
การขยายราชอาณาจักร
7ประชาชนทั้ งปวงที่ เหลื ออยู ใน
เหล าคนฮิ ตไทต คนอาโมไรต
กิตติศัพทแหงซาโลมอน
คนเปริ สซี คนฮี ไวต และคน
เลื่ องลือไปทั่ ว
และอยู มาเมื่ อสิ้ นยี่ สิ บป ที่ เยบุส ผู ซึ่ งไมใชอิสราเอล
ซาโลมอนได ท รงสร า งพระ 8จากลูกหลานของชนเหลานี้ ผู
นิเวศของพระเยโฮวาห และพระ เหลื อต อมาในแผ นดิ น ผู ซึ่ ง
ประชาชนอิ สราเอลมิ ไ ด ทํา ลาย
ราชวังสวนพระองค
2ซาโลมอนไดทรงเสริ มสร างหั ว ซาโลมอนได ทรงกระทําใหประเมื อ งซึ่ งหุ ร ามได ถ วายแด พระ ชาชนเหล า นี้ เป น ทาสแรงงาน
องค แล วให คนอิสราเอลอาศั ย และเขาทั้ งหลายก็ เป นอยู จนทุ ก
วันนี้
อยู ในนั้ น
3 และซาโลมอนได เ สด็ จไปยั ง 9แตส วนคนอิ สราเอลนั้ นซาโลฮามั ทโศบาห และยึ ดเมื องนั้ น มอนหาได ทรงกระทํ า ให เป น
ทาสแรงงานไม เขาทั้ งหลายเปน
ได
4 พระองค ได ทรงสร างเมื อง ทหารและเป นนายทหารของ
ทั ดโมร ไว ในถิ่ นทุ รกั นดาร และ พระองค เป นผู บั งคั บบั ญชา
หั วเมื องคลั งหลวงทั้ งสิ้ นซึ่ งพระ รถรบของพระองค และพลม า
ของพระองค
องคทรงสรางไวในฮามัท
5 พระองค ได ทรงสร างเมื อง 10 และคนต อไปนี้ เป นเจ าหน า
เบธโฮโรนบนและเบธโฮโรนล าง ที่ ชั้ นผู ใหญ ของกษั ตริ ย ซ าโล-

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
2 พงศาวดาร 8, 9
มอน มีสองรอยหาสิบคน เปน เวรเฝาทุกประตู เพราะว าดาวิด
ผู ปกครองประชาชน
บุ รุ ษ ของพระเจ า ทรงบั ญ ชาไว
11 ซาโลมอนทรงนํ า ธิ ดาของ เชนนั้ น
ฟาโรห ขึ้ นมาจากนครดาวิ ดยั ง 15 และเขาทั้ งหลายมิ ไ ด หั น ไป
พระราชวั งซึ่ งพระองค ทรงสร าง เสี ย จากสิ่ งซึ่ งกษั ตริ ย ไ ด ทรง
ไว ให พระนาง เพราะพระองค บั ญชาปุ โรหิ ตและคนเลวี ซึ่ ง
ตรัสวา "มเหสีของเราไมควรอยู เกี่ ยวกับเรื่ องใดๆ และเกี่ ยวกับ
ในวั งของดาวิ ดกษัตริ ยแห งอิ ส- เรื่ องคลัง
ราเอล เพราะสถานที่ ทั้ งหลาย 16 บรรดาพระราชกิ จของซาโลซึ่ งหี บ ของพระเยโฮวาห ม าถึ ง มอนก็ ลุ ล วงไปตั้ งแต วั น ที่ วาง
เปนที่ บริสุทธิ์ "
รากพระนิ เวศของพระเยโฮวาห
12 แล วซาโลมอนทรงถวาย จนถึ งวั นสําเร็ จงาน ดั งนั้ นพระ
เครื่ องเผาบู ชาแด พระเยโฮวาห นิ เวศของพระเยโฮวาห ก็ สํา เร็ จ
บนแท น บู ช าของพระเยโฮวาห ครบถวน
ซึ่ งพระองค ทรงสร า งไว ที่ หน า 17 แลวซาโลมอนเสด็จไปยังเอมุข
ซี โอนเกเบอร และเมื องเอโลทที่
13 ตามหน าที่ ประจํา วั น ที่ ต อ ง ชายทะเลในแผนดินเอโดม
ทําเปนการถวายบูชาตามบัญญัติ 18 และหุรามก็ใหขาราชการของ
ของโมเสส ในวันสะบาโต ในวัน พระองคสงเรือ และขาราชการที่
ขึ้ นค่ํ า หนึ่ ง และในวั นเทศกาล คุ นเคยกั บทะเลไปให ซาโลมอน
ตามกําหนด ประจําป สามเทศ- และเขาทั้ งหลายไปถึ งเมื องโอกาล คื อเทศกาลกิ นขนมป งไร ฟ ร พร อมกั บข าราชการของซาเชื้ อ เทศกาลสัปดาห และเทศ- โลมอน และนําเอาทองคําจากที่
กาลอยู เพิง
นั่ นหนั กสี่ ร อยห าสิ บตะลั นต มา
14 ตามพระราชบั ญชาของดาวิด ยังกษัตริยซาโลมอน
ราชบิ ดาของพระองค พระองค
พระราชินีแหงเชบา
ทรงกําหนดแบ งเวรปุ โรหิ ตสําทรงเขาเฝากษัตริยซาโลมอน
หรั บการปรนนิบัติ และแบงคน
เมื่ อพระราชินีแหงเชบาทรง
เลวี ใ ห ประจํ า หน า ที่ การสรรได ยินกิ ตติ ศั พท แห งซาโลเสริ ญและการปรนนิ บั ติ ต อหน า มอน พระนางก็เสด็จมายังเยรูปุ โรหิ ต ตามหน าที่ ประจําวั นที่ ซาเล็ม เพื่ อทดลองพระองคดวย
ต องทํา และคนเฝ าประตู เป น ป ญหายุ งยากตางๆ พร อมด วย

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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2 พงศาวดาร 9
หนา 938
ข าราชบริ พารมากมาย กั บอู ฐ นั้ น จนหมอมฉันมาเฝา และตา
บรรทุ ก เครื่ องเทศและทองคํา ของหมอมฉันไดเห็นเอง และดู
เป นอั นมาก และเพชรพลอย เถิด ที่ เขาบอกแกหมอมฉันก็ไม
ตางๆ และเมื่ อพระนางเสด็จมา ถึ ง ครึ่ งหนึ่ งแห งพระสติ ป ญญา
ถึ งซาโลมอนแล ว พระนางทู ล ใหญ ยิ่ งของพระองค พระองค
เรื่ องในใจของพระนางทุ กประ- เลิ ศล้ํ า ยิ่ งไปกว าข าวคราวที่
การ
หมอมฉันไดยิน
2และซาโลมอนตรั สตอบป ญหา 7บรรดาคนของพระองค ก็ เป น
ของพระนางทั้ งสิ้ น ไมมีสิ่ งใดที่ สุข บรรดาขาราชการเหลานี้ ของ
ซอนเรนอยู พนซาโลมอนซึ่ งพระ พระองค ผู อยู งานประจําต อ
องค จะทรงอธิ บายแก พระนาง พระพั กตร พระองค และฟ งพระ
ไมได
สติปญญาของพระองคก็เปนสุข
3 และเมื่ อพระราชิ นี แห ง เชบา 8สาธุ ก ารแด พระเยโฮวาห พระ
ทรงเห็ นพระสติ ป ญญาของซา- เจ าของพระองค ผู ทรงพอพระ
โลมอนและพระราชวั งที่ พระ ทั ยในพระองค และทรงแต งตั้ ง
องคทรงสราง
พระองค ไว บนบั ลลั งก เป น
4ทั้ งอาหารที่ โต ะเสวย
กั บ กษั ต ริ ย เ พื่ อพระเยโฮวาห พระ
การเขาเฝาของบรรดาขาราชการ เจ าของพระองค เพราะพระเจา
และการปรนนิ บั ติ รั บใช ของ ของพระองค ท รงรั ก อิ ส ราเอล
มหาดเล็ กตลอดทั้ งภู ษาอาภรณ และจะสถาปนาเขาไว เป น นิ ตย
ของเขา และพนั กงานเชิ ญถ วย พระองค จึ ง ได ท รงแต ง ตั้ งให
ของพระองค ตลอดทั้ งภู ษาอา- พระองค เ ป น กษั ต ริ ย เ หนื อ เขา
ภรณของเขา และการที่ พระองค ทั้ งหลาย เพื่ อพระองค จะทรง
เสด็ จขึ้ นไปในพระนิเวศของพระ อํานายความยุ ติ ธรรมและความ
เยโฮวาห พระทั ยของพระนางก็ เที่ ยงธรรม"
สลดลงทีเดียว
9 แล วพระนางก็ ถวายทองคํา
5พระนางทู ลกษั ตริ ย ว า "ข าว หนึ่ งรอยยี่ สิบตะลันตแกกษั ตริย
คราวซึ่ งหม อมฉันไดยินในประ- ทั้ งเครื่ องเทศเป น จํ า นวนมาก
เทศของหม อมฉั น ถึ งพระราช และเพชรพลอยต างๆ ไม มี
กิ จ และพระสติ ป ญญาของพระ เครื่ องเทศใดๆเหมื อนอย า งที่
องคเปนความจริง
พระราชิ นี แห ง เมื องเชบาถวาย
6แต หม อมฉั นมิ ได เชื่ อถ อ ยคํา แดกษัตริยซาโลมอน
(4) นหม 1:11
(8) พบญ 7:8; 2 พศด 2:11; สดด 44:3
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หนา 939
2 พงศาวดาร 9
10 ยิ่ งกวานั้ นอีก ขาราชการของ 15 กษั ต ริ ย ซาโลมอนทรงสร า ง
หุ รามและข าราชการของซาโล- โล ใหญ สองร อยอั นด วยทองคํา
มอนผู นํ า ทองคํ า มาจากโอฟ ร ทุบ โลอั นหนึ่ งใช ทองคําทุ บหก
ได นํา ไม ประดู และเพชรพลอย รอยเชเขล
ตางๆมา
16 และพระองค ทรงสร างโล
11 แล วกษั ตริ ย ทรงใช ไม ประดู สามร อยอั นด วยทองคําทุ บ โล
ทํา ขั้ นบั นไดพระนิ เ วศของพระ อันหนึ่ งใชทองคําสามรอยเชเขล
เยโฮวาห และพระราชวั ง ทั้ งทํา และกษั ต ริ ย ก็ ทรงเก็ บโล ไ ว ใ น
พิ ณเขาคู และพิ ณใหญ ให แก พระตําหนักพนาเลบานอน
นักรอง ซึ่ งไมเคยเห็นมีอยางนั้ น 17 กษั ตริ ย ทรงกระทําพระที่ นั่ ง
แตกอนในแผนดินยูดาห
งาช างขนาดใหญ ด วย และทรง
12 กษั ต ริ ย ซ าโลมอนพระราช บุดวยทองคําบริสุทธิ์
ทานทุ กอย างแก พระราชิ นี แห ง 18 พระที่ นั่ ง นั้ นมี บั น ไดหกขั้ น
เชบาตามที่ พระนางทรงมี พระ กับที่ รองพระบาททําด วยทองคํา
ประสงค ไมวาพระนางจะทูลขอ ซึ่ งติ ดอยู กั บพระที่ นั่ ง ทั้ งสอง
สิ่ งใด นอกเหนื อไปจากสิ่ งที่ ข า งของพระที่ นั่ งมี ที่ วางพระ
พระนางนํามาถวายกษั ตริ ย ดั ง หั ตถ และสิ งโตสองตั วยื นอยู
นั้ นพระนางก็ เ สด็ จ กลั บไปยั ง ขางๆที่ วางพระหัตถ
แผ นดิ นของพระนาง พร อมกั บ 19 มี สิงโตอีกสิ บสองตัวยื นอยู ที่
ขาราชการของพระนาง
นั่ น บนบั นไดหกขั้ นทั้ งสองข าง
ทรัพยสมบัติและ
เขาไม เ คยทํ า ในราชอาณาจั ก ร
ใดๆเหมือนอยางนี้
ความเจริญรุ งเรือง
20 ภาชนะทั้ งสิ้ นสําหรั บเครื่ อง
ของซาโลมอน
13 น้ํ า หนั ก ทองคํ า ที่ นํ า มาส ง ดื่ มของกษัตริยซาโลมอนทําดวย
ซาโลมอนในปหนึ่ งนั้ น เปนทอง ทองคํา และภาชนะทั้ งสิ้ นของ
พระตํ า หนั ก พนาเลบานอนทํา
คําหกรอยหกสิบหกตะลันต
14 นอกเหนื อจากทองคํา ซึ่ ง ด วยทองคําบริ สุ ทธิ์ ไม มี ที่ ทํา
นั ก การค า และพ อ ค า ได นํ า มา ด วยเงิ นเลย เงิ นนั้ นถื อว าเป น
และกษั ตริ ยทั้ งปวงของประเทศ ของไมมี คาอะไรในสมั ยของซาอาระเบี ย และบรรดาเจ าเมื อง โลมอน
แห ง แผ น ดิ น ได นํ า ทองคํ า และ 21 เพราะเรื อ ของกษั ต ริ ย แล น
ไปยังทารชิชพร อมกับขาราชการ
เงินมายังซาโลมอน
(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 กําป นทารชิ ชนําทอง เหมือนไมมะเดื่ อแหงหุบเขา
คํา เงิน งาชาง ลิง และนกยูง มา 28 และเขานํามาเขามาถวายซาสามปตอครั้ ง
โลมอนจากอี ยิ ปต และจาก
22 ดั งนั้ นแหละ กษัตริ ยซาโล- แผนดินทั้ งปวง
มอนจึ ง ได เ ปรี ยบกว า กษั ต ริ ย การสิ้ นพระชนมของซาโลมอน
อื่ นๆแห ง แผ น ดิ น โลกในเรื่ อง
(1 พกษ 11:41-43)
สมบัติและสติปญญา
29 ส วนพระราชกิ จนอกนั้ นของ
23 และกษั ตริ ย ทั้ งสิ้ นแห งแผ น ซาโลมอน ตั้ งแตตนจนปลาย มิ
ดิ น โลกก็ แ สวงหาที่ จะเข า เฝ า ไดบันทึกไว ในหนังสือของนาธัน
ซาโลมอน เพื่ อจะฟ งพระสติ ผู พยากรณ และในคําพยากรณ
ปญญาซึ่ งพระเจ าพระราชทานไว ของอาหิ ยาห ชาวชี โลห และใน
ในใจของทาน
นิมิ ตของอิดโดผู ทํานายเกี่ ยวกับ
24 ทุกคนก็นําเครื่ องบรรณาการ เยโรโบอัมบุตรชายเนบัทหรือ
ของเขามา เป นเครื่ องทําด วย 30 ซาโลมอนทรงครอบครองใน
เงิน เครื่ องทําดวยทองคํา และ กรุงเยรูซาเล็มเหนืออิสราเอลทั้ ง
เครื่ องแต งกาย เครื่ องอาวุ ธ ปวงสี่ สิบป
เครื่ องเทศ มา และลอ ตามจํา- 31 และซาโลมอนลวงหลับไปอยู
นวนกําหนดทุกๆป
กับบรรพบุรุษของพระองค และ
25 และซาโลมอนทรงมี โรงช อง เขาฝ ง พระศพไว ใ นนครดาวิ ด
มาสี่ พันชองสําหรับม าและรถรบ ราชบิดาของพระองค และเรโหและมี พลม า หนึ่ งหมื่ นสองพั น โบอั ม โอรสของพระองค ค รอบ
คน ซึ่ งพระองค ทรงให ประจํา ครองแทนพระองค
อยู ในหั วเมื องรถรบและอยู กั บ
เรโหโบอัมปกครอง
กษัตริยที่ กรุงเยรูซาเล็ม
แทนซาโลมอน
26 และพระองค ทรงครอบครอง
ความโงเขลาของเรโหโบอัม
เหนื อ กษั ต ริ ย ทั้ ง ปวงตั้ งแต แม
(1 พกษ 12:1-15)
น้ํ า ถึ งแผ น ดิ น ของคนฟ ลิ สเตี ย
เรโห โบอั ม ไ ด ไปยั ง
และถึงพรมแดนของอียิปต
เมืองเชเคม เพราะอิส27 และกษั ต ริ ย ท รงกระทํ า ให ราเอลทั้ งปวงไดมายั งเชเคมเพื่ อ
เงินนั้ นเปนของสามัญในกรุงเย- จะตั้ งทานใหเปนกษัตริย
รู ซาเล็ มเหมื อนก อนหิ น และ 2และอยู มาเมื่ อเยโรโบอั มบุ ตร
กระทําให มี ไม สนสี ดาร มากมาย ชายเนบั ทไดยินเรื่ องนั้ น เพราะ

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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ท า นยั ง อยู ในอี ยิ ป ต ที่ ซึ่ งท า น หลายจะเป นผู รั บใช ข องพระ
หนี ไ ปจากพระพั ก ตร ก ษั ต ริ ย องคเปนนิตย"
ซาโลมอน แล วเยโรโบอั มกลั บ 8 แต พระองค ทรงทอดทิ้ งคํา
จากอียิปต
ปรึ ก ษาซึ่ งผู เฒ า ถวายนั้ นเสี ย
3 เขาทั้ งหลายก็ ใ ช ค นไปเรี ยน และไปปรึ กษากั บคนหนุ ม ซึ่ ง
ท าน และเยโรโบอั มกั บอิ สรา- เติ บโตขึ้ นมาพร อมกั บพระองค
เอลทั้ งหมดได มาและทู ลเรโห- และอยู งานประจําพระองค
โบอัมวา
9 และพระองค ต รั ส กั บเขาทั้ ง
4"พระราชบิ ดาของพระองค ได หลายว า "ท านจะแนะนําเรา
กระทํ า ให แอกของข า พระองค อย างไร เพื่ อพวกเราจะตอบ
ทุกขหนั ก เพราะฉะนั้ นบัดนี้ ขอ ประชาชนนี้ ผู ที่ ทู ลเราว า `ขอ
ทรงผ อนการปรนนิ บั ติ อย าง ทรงผ อ นแอกซึ่ งพระราชบิ ด า
ทุ กข หนั กของพระราชบิ ดาของ ของพระองค วางอยู เหนื อข า
พระองค และแอกอั นหนั กของ พระองคทั้ งหลายใหเบาลง'"
พระองค เ หนื อ ข า พระองค ทั้ ง 10 และคนหนุ มเหล า นั้ นผู ได
หลายให เบาลงเสี ย และข าพระ เติ บโตมาพร อมกั บพระองค ทู ล
องค ทั้ งหลายจะปรนนิ บั ติ พระ พระองควา "พระองคจงตรัสดัง
องค"
นี้ แก ประชาชนนี้ ผู ทูลพระองค
5พระองค ตรั สกั บเขาว า "สิ้ น วา `พระราชบิดาของพระองคได
สามวั นจงกลั บมาหาเราอี ก" ทรงกระทํ า ให แอกของข า พระ
ประชาชนจึงกลับไปเสีย
องค ทั้ งหลายทุ กข หนั ก แต ขอ
6 แล วกษั ต ริ ย เ รโหโบอั ม ก็ ทรง พระองค ทรงผ อนแก ขาพระองค
ปรึ กษากั บบรรดาผู เฒ า ผู อยู ใหเบาลง' นั้ น พระองคจงตรัส
งานประจํ า ซาโลมอนราชบิ ดา แก เขาทั้ งหลายอย างนี้ ว า `นิ้ ว
ของพระองค ขณะเมื่ อพระองค ก อ ยของเราก็ ห นากว าเอวแห ง
ยั งทรงพระชนม อยู วา "ท านทั้ ง ราชบิดาของเรา
หลายจะแนะนําเราใหตอบประ- 11 ที่ พระราชบิ ด าของเราวาง
ชาชนนี้ อยางไร"
แอกหนั ก บนท า นทั้ งหลายก็ ดี
7 เขาทั้ งหลายทู ล พระองค ว า แล ว เราจะเพิ่ มแอกให แก ท าน
"ถ าพระองค ทรงเมตตาแกประ- ทั้ งหลายอี ก พระราชบิ ดาของ
ชาชนนี้ และให เขาพอใจ และ เราตี ส อนท า นทั้ งหลายด วยไม
ตรั สตอบคําดี แก เขา เขาทั้ ง เรี ยว แต เราจะตี สอนท านทั้ ง
(8) 1 พกษ 12:8-11
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หลายดวยแสแมลงปอง'"
หลายมี ส วนอะไรในดาวิ ด ข า
อาณาจักรไดแยกกัน
พระองค ทั้ งหลายไม มี ส วนมรดกในบุ ตรเจสซี โอ อิ สราเอล
เยโรโบอัมปกครอง
เอย กลับไปเต็ นทของตนแตละ
เหนืออิสราเอล
คนเถิด ขาแตดาวิด จงดูแลราช
(1 พกษ 12:16-24)
12 เยโรโบอั ม กั บประชาชนทั้ ง วงศของพระองค เองเถิ ด" อิ สปวงจึ ง เข า มาเฝ าเรโหโบอั มใน ราเอลทั้ งปวงจึ งไปยั งเต็ นท ของ
วั นที่ สาม ดั งที่ กษั ตริ ยรั บสั่ งว า เขาทั้ งหลาย
17 แต เ รโหโบอั ม ทรงปกครอง
"จงมาหาเราอีกในวันที่ สาม"
13 และกษั ตริ ย ตรั สตอบเขาทั้ ง เหนือประชาชนอิสราเอลผู อาศัย
หลายอย างดุ ดั น กษั ตริ ยเรโห- อยู ในหัวเมืองยูดาห
โบอัมทรงทอดทิ้ งคําปรึ กษาของ 18 แล วกษั ต ริ ย เ รโหโบอั ม ทรง
ใช ฮ าโดรั มนายงานเหนื อแรง
ผู เฒาเสีย
งานเกณฑ
ไป และประชาชนอิส14 และตรั สกั บเขาทั้ งหลายตาม
คํ า แนะนํ า ของพวกคนหนุ มว า ราเอลก็ เอาหิ นขว างท านถึ งตาย
"พระราชบิดาของเราทําแอกของ แล วกษั ตริ ย เรโหโบอั มก็ ทรงรี บ
ท านทั้ งหลายให หนั ก แต เราจะ ขึ้ นรถรบของพระองค ทรงหนี
เพิ่ มใหแกแอกนั้ น พระราชบิดา ไปกรุงเยรูซาเล็ม
ของเราตี สอนท านทั้ งหลายด วย 19 อิ สราเอลจึ งกบฏต อราชวงศ
ไม เรี ยว แต เราจะตี สอนท าน ของดาวิ ดถึ งทุ กวั นนี้
พระเจาทรงเตือนเรโหโบอัม
ทั้ งหลายดวยแสแมลงปอง"
ไมใหสูรบกับ
15 กษั ตริ ย จึ ง มิ ได ทรงฟ งเสี ยง
อิสราเอลสิบตระกูล
ประชาชน เพราะเหตุ การณ นี้
เมื่ อเรโหโบอั มมายั งกรุ ง
เปนมาแตพระเจา เพื่ อพระเยเยรู ซาเล็ มแลว พระองค
โฮวาห จะทรงให พระวจนะของ
พระองค ได สําเร็ จ ซึ่ งพระองค ได ท รงรวบรวมวงศ ว านยู ด าห
ตรั ส โดยอาหิ ยาห ช าวชี โลห แก และเบนยามิ น เป นนั กรบที่ คั ด
เลือกแลวหนึ่ งแสนแปดหมื่ นคน
เยโรโบอัมบุตรชายเนบัท
16 และเมื่ ออิ สราเอลทั้ งปวง เพื่ อจะสู รบกั บอิ สราเอล หมาย
เห็ นว า กษั ตริ ยมิ ได ทรงฟ งเขา จะเอาราชอาณาจั กรคื นมาใหแก
ทั้ งหลาย ประชาชนก็ ทู ลตอบ เรโหโบอัม
กษั ตริ ย ว า
"ข าพระองค ทั้ ง 2แตพระวจนะของพระเยโฮวาห

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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มายังเชไมอาหคนของพระเจาวา หอกไว ในหั วเมื องทั้ งปวง และ
3"จงไปทู ลเรโหโบอั มโอรสของ กระทําให หั วเมื องเหล านั้ นแข็ ง
ซาโลมอนกษัตริยแหงยูดาหและ แรงมาก พระองค จึ งทรงยึ ด
บอกแก อิ ส ราเอลทั้ งปวงในยู - ยูดาหและเบนยามินไวได
ดาหและเบนยามินวา
13 และปุ โรหิ ตกั บคนเลวี ซึ่ งอยู
4`พระเยโฮวาหตรัสดังนี้ วา เจา ในอิ สราเอลทั้ งสิ้ น ได เข า มาหา
อย าขึ้ นไปสู รบกั บพี่ น องของเจ า พระองค จากเขตแดนซึ่ งเขาอาจงกลั บไปบ านของตนทุ กคน ศัยอยู
เถิด เพราะสิ่ งนี้ เปนมาจากเรา'"
เยโรโบอัมไดขับไล
เขาทั้ งหลายก็ เ ชื่ อฟ งพระวจนะ
พวกปุโรหิตกับคนเลวีออก
ของพระเยโฮวาห และกลั บไป 14 เพราะคนเลวี ละทิ้ งทุ ง หญ า
ไมไดสู รบกับเยโรโบอัม
และที่ บ าน ซึ่ งเขายึ ดถื อเป น
การสรางหัวเมืองเพื่ อปองกัน
กรรมสิ ท ธิ์ และมายั งยู ดาห และ
5และเรโหโบอั มประทั บในกรุ ง เยรูซาเล็ม เพราะเยโรโบอัมและ
เยรู ซาเล็ ม และพระองค ทรง โอรสของพระองค ได ขั บไล เ ขา
สร างหั วเมื องเพื่ อป องกั นในยู - ทั้ งหลายออกจากตําแหน งปุ โรดาห
หิตของพระเยโฮวาห
6พระองค ทรงสร า งเมื องเบธ- 15 และพระองค ทรงแต งตั้ ง
เลเฮม เอตาม เทโคอา
ปุ โรหิ ตของพระองค ขึ้ นสําหรั บ
7เบธซูร โสโค อดุลลัม
ปู ชนี ยสถานสู งทั้ งหลาย และ
8กัท มาเรชาห และศิฟ
สําหรั บเมษป ศาจ
และ
9อาโดราอิม ลาคีช และอาเซ- สําหรั บรู ปลู กวั วซึ่ งพระองค ทรง
คาห
สรางขึ้ น
10 โศราห อั ยยาโลน และเฮ- 16 และบรรดาผู ที่ ปกใจแสวงหา
โบรน หัวเมืองซึ่ งมีปอมที่ อยู ใน พระเยโฮวาหพระเจาของอิ สรายูดาหและในเบนยามิน
เอลก็ติ ดตามเขาทั้ งหลายมาจาก
11 พระองค ทรงเสริมป อมปรา- ตระกู ลทั้ งปวงของอิ ส ราเอลยั ง
การใหแข็งแกรง และสงผู บังคับ เยรู ซาเล็ ม เพื่ อถวายสั ตวบั ญชาไปประจํ า การในป อม บู ชาต อพระเยโฮวาห พระเจ า
เหล านั้ น และทรงสะสมเสบี ยง แหงบรรพบุรุษของเขาทั้ งหลาย
อาหาร น้ํามัน และน้ําองุ น
17 เขาทั้ งหลายได เสริมกําลั งให
12 และพระองค ทรงเก็ บโล และ ราชอาณาจักรของยูดาห และได
(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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กระทํ า ให เ รโหโบอั ม โอรสของ โอรสของพระองคไปทั่ วแผ นดิ น
ซาโลมอนเข ม แข็ ง อยู ได ส ามป ทั้ ง สิ้ นของยู ดาห และของเบนเพราะเขาทั้ งหลายดํ า เนิ น อยู ยามิ น ในหั วเมื องที่ มี ป อมทั้ ง
สามปในวิ ถีของดาวิดและซาโล- สิ้ น และพระองคประทานเสบียง
มอน
อาหารให อย างอุ ดม และพระ
ราชวงศของเรโหโบอัม
องคทรงประสงคมเหสีมากมาย
เรโหโบอัมทรง
18 เรโหโบอั ม ทรงรั บมาหะลั ท
ธิ ดาของเยรี โมทโอรสของดาวิ ด
ทอดทิ้ งพระเจา
เป นมเหสี และอาบี ฮาอิ ลบุ ตร
(1 พกษ 14:21-24)
สาวของเอลีอับบุตรชายเจสซี
ต อมา เมื่ อราชอาณา
19 และพระนางก็ ประสู ติ โอรส
จั ก รของเรโหโบอั ม ตั้ ง
ใหพระองคคือ เยอูช เชมาริยาห มั่ นคงและแข็งแรงแลว พระองค
และศาฮัม
ทรงทอดทิ้ งพระราชบั ญญั ติ ของ
20 ภายหลั ง พระองค ก็ ท รงรั บ พระเยโฮวาหเสีย และอิสราเอล
มาอาคาหธิ ดาของอั บซาโลม ผู ทั้ งปวงก็ ทิ้ ง พร อ มกั บพระองค
ซึ่ งประสูติ อาบียาห อัททัย ศีศา ดวย
และเชโลมิทใหพระองค
ชิชักกษัตริยแหงอียิปต
21 เรโหโบอั มทรงรั กมาอาคาห
บุกรุกกรุงเยรูซาเล็ม
ธิดาของอับซาโลมมากกว ามเหสี
(1 พกษ 14:25-28)
และนางสนมของพระองคทั้ งสิ้ น 2 อยู มาในป ที่ ห า แห ง กษั ต ริ ย
(พระองค มี ม เหสี สิ บแปดองค เรโหโบอั ม เพราะเขาทั้ งหลาย
และนางสนมหกสิ บคนและให ไดละเมิดตอพระเยโฮวาห ชิชัก
กํา เนิ ดโอรสยี่ สิ บแปดองค และ กษั ตริ ยแห งอี ยิ ปต เสด็ จขึ้ นมาสู
ธิดาหกสิบองค)
รบเยรูซาเล็ม
22 และเรโหโบอั ม ทรงแต ง ตั้ ง 3 มี รถรบหนึ่ งพั น สองร อ ยคั น
ให อาบี ยาห โอรสของมาอาคาห และพลม าหกหมื่ นคน และพล
เป นโอรสองค ใหญ ให เป น ผู มากั บพระองค จากอี ยิ ปต นั บ
ประมุ ขท ามกลางพี่ น องของตน ไมถวนคือ ชาวลิบนี คนสุคีอิม
เพราะพระองคทรงตั้ งพระทั ยจะ และคนเอธิโอเปย
ใหทานเปนกษัตริย
4และพระองค ทรงยึดหั วเมื องที่
23 และพระองค ทรงจั ดการ มี ปอมของยู ดาห และมายั งเยรู อยางฉลาด และแจกจายบรรดา ซาเล็ม

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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5แลวเชไมอาหผู พยากรณ ได มา ทรงเก็ บเอาไปทุ กอย าง พระ
เฝ า เรโหโบอั ม และบรรดาเจ า องค ทรงเก็ บเอาโล ทองคํา ซึ่ ง
นายแห งยู ดาห ผู มาประชุ มกั น ซาโลมอนทรงสรางไวนั้ นไปดวย
อยู ที่ เยรู ซ าเล็ ม ด วยเรื่ องชิ ชั ก 10 และกษั ตริ ย เรโหโบอั ม ทรง
และกล าวแก เขาทั้ งหลายว า ทําโล ทองสั มฤทธิ์ ขึ้ นแทน และ
"พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้ ว า เจ า ได มอบไว ในมื อของทหารรั กษา
ได ละทิ้ งเรา เราจึ งได ละทิ้ งเจ า พระองค ผู เฝาทวารพระราชวัง
ใหอยู ในมือของชิชัก"
11 และกษั ต ริ ย เสด็ จเข า ไปใน
6แล วเจ านายแห งอิ สราเอลและ พระนิ เวศของพระเยโฮวาห เมื่ อ
กษั ตริ ย ได ถ อมตนลงและกล าว ไร ทหารรั กษาพระองค ก็มาถื อ
วา "พระเยโฮวาหทรงชอบธรรม โล นั้ น แล วนํากลั บไปเก็ บไว ใน
แลว"
ห อ งทหารรั ก ษาพระองค ต าม
7 เมื่ อพระเยโฮวาห ท รงเห็ น ว า เดิม
เขาทั้ งหลายถ อมตั วลง พระ 12 และเมื่ อพระองค ท รงถ อ ม
วจนะของพระเยโฮวาห ได มาถึ ง พระองค ลง พระพิ โรธของพระ
เชไมอาห ว า "เขาทั้ งหลายได เยโฮวาห ก็ หั นไปเสี ยจากพระ
ถ อมตั วลงแล ว เราจึ งจะไม ทํา องค มิ ได ทําลายพระองค อย าง
ลายเขา แต เราจะประสาทการ สิ้ นเชิ ง ยิ่ งกว านั้ นอี กสภาพช วยให พนแก เขาบ าง และพระ การณก็ยังดีอยู ในยูดาห
พิ โรธของเราจะไม เทลงมาเหนื อ การสิ้ นพระชนมของเรโหโบอัม
เยรูซาเล็มโดยมือของชิชัก
(1 พกษ 14:31)
8 อย า งไรก็ ดี เ ขาทั้ งหลายต อ ง 13 กษั ตริ ยเรโหโบอัมจึ งสถาปเปนผู รับใชของชิชัก เพื่ อเขาทั้ ง นาพระองค ขึ้ นในกรุ งเยรู ซาเล็ ม
หลายจะได ทราบความแตกต าง และทรงครอบครอง เมื่ อเรโหระหว างการรั บใช เรา และรั บ โบอั มทรงเริ่ มครอบครองนั้ นมี
ใช ร าชอาณาจั ก รทั้ งหลายของ พระชนมายุ สี่ สิ บเอ็ ดพรรษา
แผนดินโลก"
และพระองค ทรงครอบครองสิ บ
9ชิ ชั กกษั ตริ ย แห งอี ยิ ปต จึ งขึ้ น เจ็ ดป ในกรุงเยรู ซาเล็ม อั นเป น
มาตอสู เยรูซาเล็ม พระองคทรง เมื องซึ่ งพระเยโฮวาห ทรงเลื อก
เก็ บเอาทรั พย สิ นแห งพระนิ เวศ สรรไว จากตระกู ล ต า งๆทั้ งสิ้ น
ของพระเยโฮวาห และทรั พย ของอิ สราเอล เพื่ อจะตั้ งพระ
สมบั ติ ในพระราชวั ง พระองค นามของพระองค ไว ที่ นั่ น พระ
(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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มารดาของพระองค ทรงพระ 3อาบี ยาห เสด็ จออกทําสงคราม
นามวานาอามาหคนอัมโมน
มี ก องทั พทหารชํ า นาญศึ ก เป น
14 และพระองค ไ ด ท รงกระทํา คนคั ดเลื อกแล วสี่ แสนคน และ
การชั่ วราย เพราะพระองคไมตั้ ง เยโรโบอั ม ได ตั้ งแนวรบสู กั บ
พระทั ยของพระองค ที่ จะแสวง พระองค ด วยคนคั ด เลื อ กแล ว
หาพระเยโฮวาห
เปนทแกลวทหารแปดแสนคน
15 ส วนพระราชกิจของเรโหโบ- 4และอาบี ยาห ทรงลุ กยื นอยู บน
อั ม ตั้ งแต ต นจนสุ ดท าย มิ ได ภู เขาเศมาราอิ มซึ่ งอยู ในถิ่ น
บั น ทึ ก ไว ใ นหนั ง สื อ ของเชไม- เทื อกเขาเอฟราอิ ม และตรั สว า
อาหผู พยากรณ และของอิดโดผู "ข าแต เยโรโบอั ม และอิ สราเอล
ทํานายตามแบบพงศาวดารหรื อ ทั้ งปวง ขอฟงขาพเจา
มีสงครามเรื่ อยไปอยู ระหวางเร- 5ไมควรหรือที่ ท านทั้ งหลายจะรู
โหโบอัมและเยโรโบอัม
ว า พระเยโฮวาห พระเจ าแห ง
16 และเรโหโบอั มก็ ล วงหลั บไป อิ ส ราเอลพระราชทานตําแหน ง
อยู กั บบรรพบุ รุ ษของพระองค กษั ตริ ยเหนื ออิ สราเอลเปนนิตย
และเขาก็ ฝ ง พระศพไว ใ นนคร แกดาวิด และลู กหลานของพระ
ดาวิ ด และอาบี ยาห ราชโอรส องคโดยพันธสัญญาเกลือ
ของพระองค ได ขึ้ น ครอบครอง 6ถึ งกระนั้ นเยโรโบอั มบุ ตรชาย
แทนพระองค
เนบัท ข าราชการของซาโลมอน
อาบียาหครอบครอง
โอรสของดาวิ ด ได ลุ กขึ้ นกบฏ
ตอเจานายของตน
เหนือยูดาห
7และมีคนถ อยคนอั นธพาลบาง
(1 พกษ 15:1-2)
ในป ที่ สิ บแปดแห งรั ช คนมั่ วสุ มกั นกั บเขาและขั นสู กั บ
กาลของกษั ตริ ย เ ยโร- เรโหโบอั ม โอรสของซาโลมอน
โบอั ม อาบี ยาห ได เริ่ มครอบ เมื่ อเรโหโบอั มยั งเด็ กอยู และใจ
ออนแอตานทานไมไหว
ครองเหนือประเทศยูดาห
2 พระองค ทรงครอบครองใน 8และบั ดนี้ ท านคิ ดว าจะต อต าน
เยรู ซาเล็ มสามป พระชนนี ของ ราชอาณาจั กรของพระเยโฮวาห
พระองค มี พระนามว า มี ค ายาห ซึ่ งอยู ในมื อ ของลู ก หลานของ
ธิ ดาของอุ รี เอลแห งกิ เบอาห มี ดาวิ ด เพราะท านทั้ งหลายเป น
สงครามระหว า งอาบี ย าห แ ละ คนหมู ใ หญ และมี ลู กวั วทองคํา
ซึ่ งเยโรโบอั มสรางไว ใหทานเปน
เยโรโบอัม

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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พระ
เอล ขออย าต อสู กั บพระเยโฮ9ท านทั้ งหลายมิ ได ขั บไล ปุ โร- วาห พระเจ าแห งบรรพบุ รุ ษของ
หิ ตของพระเยโฮวาห ลู กหลาน ทาน เพราะทานจะชนะไมได"
ของอาโรน และคนเลวี ออกไป 13 เยโรโบอั มได ส องสุ มผู คนไว
และตั้ งปุ โ รหิ ต สํ า หรั บ ตนเอง เพื่ อ จะอ อมมาหาเขาจากเบื้ อง
อยางชนชาติทั้ งหลายหรื อ ผู ใด หลั ง ดั งนั้ นกองทหารของท าน
ที่ นําวัวหนุ มและแกะผู เจ็ดตั วมา จึ งอยู ข างหน ายู ดาห และกอง
ชําระตัวใหบริสุทธิ์ ไว จะไดเปน ซุ มก็อยู ขางหลังเขา
ปุโรหิตของสิ่ งที่ ไมใชพระ
14 และเมื่ อยู ดาหมองดูขางหลัง
10 แต สําหรั บเราทั้ งหลาย พระ ดู เถิด การศึ กก็ อยู ขางหนาและ
เยโฮวาหทรงเปนพระเจาของเรา ข างหลั งเขา และเขาทั้ งหลายก็
ทั้ งหลาย และเราทั้ งหลายมิ ได ร องทู ลต อพระเยโฮวาห และ
ทอดทิ้ งพระองค เรามีปุโรหิตผู บรรดาปุโรหิตก็เปาแตร
ปรนนิบัติพระเยโฮวาห เปนลูก 15 แล วคนของยู ด าห ก็ ต ะเบ็ ง
หลานของอาโรน ทั้ งมีคนเลวีทํา เสี ยงร องทํานองศึ กและเมื่ อคน
งานหนาที่ ของเขาทั้ งหลาย
ยูดาหตะโกน อยู มาพระเจาทรง
11 เขาถวายเครื่ องเผาบู ชาแด ให เ ยโรโบอั ม และอิ ส ราเอลทั้ ง
พระเยโฮวาห ทุกเชาทุกเย็น ทั้ ง ปวงพ ายแพ ไปต ออาบี ยาห และ
เครื่ องหอม ตั้ งขนมป งหน า ยูดาห
พระพั กตร บนโต ะบริ สุ ทธิ์ และ 16 คนอิ ส ราเอลได หนี ต อ หน า
ดู แลคั นประที ปทองคําพรอมทั้ ง ยูดาห และพระเจาทรงมอบเขา
ตะเกี ยง เพื่ อให ประที ปลุ กอยู ไวในมือของเขาทั้ งหลาย
ทุ กเย็ น เพราะเราได รั กษาพระ 17 อาบี ยาห และประชาชนของ
บั ญ ชากํ า ชั บของพระเยโฮวาห พระองค ก็ ฆ า เขาเสี ยมากมาย
พระเจาของเรา แตท านได ทอด คนอิ ส ราเอลที่ คั ดเลื อกแล วจึ ง
ทิ้ งพระองคเสีย
ลมตายหาแสนคน
12 และดู เถิ ด พระเจ าทรงอยู 18 นี่ แหละคนอิ สราเอลก็ ถู ก
กั บเรา ทรงเป นผู บั งคั บบั ญชา ปราบปรามในครั้ งนั้ น และคน
ของเรา และปุ โรหิ ตของพระ ยู ดาห ก็ ชนะ เพราะเขาพึ่ งพระ
องคพร อมกับแตรศึกพร อมที่ จะ เยโฮวาห พระเจ าแห งบรรพบุ รุ ษ
เป าเรี ยกทํ า สงครามต อสู กั บ ของเขา
ทาน โอ ขาแตประชาชนอิสรา- 19 และอาบี ยาห ได ติ ดตามเย(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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โรโบอัม และยึดเอาหัวเมืองจาก และชอบในสายพระเนตรพระ
พระองค คื อเมื องเบธเอลกั บ เยโฮวาหพระเจาของพระองค
ชนบทของเมื องนั้ น และเยชา- 3 พระองค ท รงกํ า จั ด แท น บู ช า
นาหกับชนบทของเมืองนั้ น และ พระต างด าวและปู ชนี ยสถานสู ง
เอโฟรนกับชนบทของเมืองนั้ น
ทั้ งหลาย และพั งเสาศั กดิ์ สิ ทธิ์
การสิ้ นพระชนมของเยโรโบอัม ลง และไดโคนเสารูปเคารพเสีย
4และทรงบั ญชาให ยู ด าห แสวง
(1 พกษ 14:19-20)
20 เยโรโบอั ม มิ ไ ด ฟ นอํ า นาจ หาพระเยโฮวาห พระเจ าแห ง
ของพระองค ในรั ชสมั ยของอา- บรรพบุรุษของตน และใหรักษา
บี ยาห และพระเยโฮวาห ทรง พระราชบัญญัติและพระบัญญัติ
ประหารพระองค พระองคก็สิ้ น 5พระองคทรงกําจัดปูชนียสถาน
สู งและแท นเครื่ องหอมออกเสี ย
พระชนม
จากหั วเมื อ งทั้ งสิ้ นของยู ด าห
ครอบครัวของอาบียาห
21 แต อาบี ยาห ก็ มี อํานาจยิ่ งขึ้ น ดวย และราชอาณาจักรก็ไดสงบ
และมีมเหสีสิบสี่ องค ใหกําเนิด อยู ภายใตพระองค
โอรสยี่ สิบสององค และธิดาสิบ 6พระองค ทรงสร างหั วเมื องที่ มี
ป อมในยู ดาห เพราะแผ นดิ นก็
หกองค
22 ราชกิ จนอกนั้ นของอาบี ยาห สงบ พระองคมิไดทําสงครามใน
วิ ธี ก ารและพระดํ า รั ส ของพระ ป เหล านั้ น เพราะพระเยโฮวาห
องคไดบันทึกไวในหนังสือของผู ทรงประทานการหยุดพั กสงบแก
พระองค
พยากรณอิดโด
7และพระองค ตรั สกั บยู ดาห ว า
การสิ้ นพระชนมของอาบียาห
"ให เ ราทั้ งหลายสร า งหั วเมื อ ง
อาสาขึ้ นครองแทน
เหล านี้ ล อมด วยกําแพง หอ
(1 พกษ 15:7-10)
อาบี ยาห จึ งล วงหลั บไป คอย ประตู เมื อง และดาน
อยู กั บ บรรพบุ รุ ษ ของ แผ นดิ นยั งเป นของเรา เพราะ
พระองค เขาก็ ฝ งพระศพไว ใน เราได แสวงหาพระเยโฮวาห พระ
นครดาวิ ด และอาสาโอรสของ เจ าของเรา เราได แสวงหาพระ
พระองค ไ ด ขึ้ นครองแทนพระ องค และพระองค ได ทรงประองค ในรัชกาลของอาสาแผนดิน ทานการหยุ ด พั ก สงบทุ ก ด า น"
เขาทั้ งหลายจึ ง สร างและจํา เริ ญ
ไดสงบอยู สิบป
2 และอาสาทรงกระทํ า สิ่ งที่ ดี ขึ้ น

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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8และอาสาทรงมี กองทั พสรรพ 12 พระเยโฮวาห จึ งทรงให ชาว
ด วยโล ใหญ และหอกจากยู ดาห เอธิ โอเป ยพ า ยแพ ต ออาสาและ
สามแสนคน และจากเบนยามิน ต อยู ดาห และชาวเอธิ โอเป ยก็
ซึ่ งถื อโล และโก ง ธนู ส องแสน หนีไป
แปดหมื่ นคน ทั้ งสิ้ นเปนทแกลว 13 อาสาและพลที่ อยู กั บพระ
ทหาร
องค ก็ ไล ตามเขาไปถึ งเมื องเกการชนะยิ่ งใหญของอาสา
ราร และชาวเอธิ โอเป ยล มตาย
มากจนไม เ หลื อ สั ก ชี วิ ตเดี ย ว
เหนือเศ-ราห
9เศ-ราห ชาวเอธิ โอเป ยได ออก เพราะเขาได แตกพ า ยต อ พระ
มาต อสู กั บเขาทั้ งหลายด วย พั กตร พระเยโฮวาห และกองทั พ
กองทั พหนึ่ งล านคน และรถรบ ของพระองค คนยู ดาห ได เก็ บ
สามรอยคันมาถึงเมืองมาเรชาห ของที่ ริบไดมากมายนักหนา
10 และอาสาทรงยกออกไปปะ- 14 และเขาก็ โจมตี บรรดาหั ว
ทะกั บเขา และเขาทั้ งหลายก็ ตั้ ง เมืองรอบเมืองเก-ราร เพราะวา
แนวรบในหุ บเขาเศฟาธาห ที่ ความกลั วพระเยโฮวาห นั้ นมา
ครอบเขาทั้ งหลาย เขาได ปล น
มาเรชาห
11 และอาสาร องทู ลต อพระเย- หัวเมืองทั้ งสิ้ น เพราะมีของที่ ริบ
โฮวาห พระเจ า ของพระองค ว า ไดในนั้ นมาก
"ข าแต พระเยโฮวาห ไม มี ผู ใด 15 และเขาได โจมตี เต็ นท ของผู
ช วยได อย างพระองค ในการสู ที่ มี วั ว และเอาแกะไปมากมาย
รบกั น ระหว างผู ที่ มี กํา ลั งกั บผู และอูฐดวย แลวเขาก็กลับไปยัง
ที่ ไมมีกําลัง โอ ขาแตพระเยโฮ- เยรูซาเล็ม
ผู พยากรณอาซาริยาห
วาห พระเจ าของข าพระองค ทั้ ง
เตือนอาสา
หลาย ขอทรงชวยพวกขาพระ
พระวิ ญญาณของพระ
องค เ พราะข าพระองค ทั้ งหลาย
เจ าเสด็ จมาสถิ ตกั บอาพึ่ งพระองค ข าพระองค ทั้ ง
หลายมาต อสู กั บชนหมู ใ หญ นี้ ซาริยาหบุตรชายโอเดด
ในพระนามของพระองค โอ ขา 2 และท านออกไปเฝ าอาสาทู ล
แต พระเยโฮวาห พระองค ทรง พระองควา "ขาแตอาสา และยูเป นพระเจ า ของข า พระองค ทั้ ง ดาหกั บเบนยามินทั้ งปวง ขอจง
หลาย ขออยาใหมนุษยชนะพระ ฟ งข าพเจ า พระเยโฮวาห ทรง
สถิ ตกั บท านทั้ งหลาย ต อเมื่ อ
องค"

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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ทานทั้ งหลายอยู กับพระองค ถา มี พระทั ยกล าขึ้ น ทรงกําจั ดสิ่ ง
ท า นทั้ งหลายแสวงหาพระองค ที่ น าสะอิ ดสะเอี ยนจากแผ นดิ น
ทานก็จะพบพระองค แตถาทาน ยู ดาห และเบนยามิ นสิ้ น และ
ทั้ งหลายทอดทิ้ งพระองค พระ จากหั วเมื องซึ่ งพระองค ยึ ดมา
องคจะทรงทอดทิ้ งทานทั้ งหลาย ได จากถิ่ นเทื อ กเขาเอฟราอิ ม
3อิ สราเอลอยู ปราศจากพระเจ า และพระองค ทรงซ อมแซมแท น
เที่ ยงแทเปนเวลานาน และไมมี บู ชาของพระเยโฮวาห ซึ่ งอยู
ปุ โรหิ ตผู สั่ งสอน และไม มี พระ หน ามุ ขพระนิเวศของพระเยโฮราชบัญญัติ
วาห
4 แต เ มื่ อถึ ง คราวเขาทุ ก ข ยาก 9 และพระองค ทรงรวบรวมยู ลําบาก เขาหั นมาหาพระเยโฮ- ดาหและเบนยามินทั้ งปวง และ
วาห พระเจ า แห ง อิ ส ราเอลและ คนเหล านั้ นจากเอ ฟราอิ ม
แสวงหาพระองค เขาทั้ งหลายก็ มนั สเสห และจากสิ เมโอน ผู
พบพระองค
อาศัยอยู กับเขาทั้ งหลาย เพราะ
5ในสมั ยนั้ นไม มี สั นติ ภาพแก ผู คนเป นจํ า นวนมากได ห ลบหนี
ที่ ออกไปหรือผู ที่ เขามา เพราะมี มาหาพระองค จากอิ สราเอล
การวุ นวายอยู มากมายรบกวน เมื่ อเขาเห็ นว าพระเยโฮวาห พระ
ชาวเมืองทั้ งหลายนั้ น
เจ าของพระองค สถิ ตกั บ พระ
6 เขาแตกแยกกั นเป นพวกๆ องค
ประชาชาติ ต อ ประชาชาติ แ ละ 10 เขาทั้ งหลายชุ มนุมกันที่ เยรูเมื องต อเมื อง เพราะพระเจ า ซาเล็ ม ในเดื อ นที่ สามของป ที่
ทรงรบกวนเขาด วยความทุ ก ข สิบหาในรัชกาลของอาสา
ยากทุกอยาง
11 เขาทั้ งหลายถวายสั ตวบู ช า
7 แต ท า นทั้ งหลายจงกล าหาญ แด พระเยโฮวาห ใ นวั น นั้ นจาก
อย าให มื อของท านอ อนลง ข าวของที่ เขาได ริ บมา มี วั วผู
เพราะว า กิ จการของท า นจะได เจ็ดรอยตัวและแกะเจ็ดพันตัว
รับบําเหน็จ"
12 และเขาก็เขาทําพันธสั ญญาที่
อาสานําการปฏิรูปและ
จะแสวงหาพระเยโฮวาห พระเจ า
แห งบรรพบุ รุ ษของเขาด วยสุ ด
การฟ นฟูใหมมาสู ประเทศ
8 เมื่ ออาสาทรงสดั บถ อยคํ า จิตสุดใจของเขา
เหล านี้ คื อคําพยากรณของโอ- 13 และว าผู ใดที่ ไม แสวงหาพระ
เดดผู พยากรณ พระองค ก็ ทรง เยโฮวาห พระเจ าแห ง อิ ส ราเอล
(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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ควรจะมี โทษถึ งตาย
ไม ว า และเครื่ องใชเขาไปในพระนิเวศ
เล็กหรือใหญ ชายหรือหญิง
ของพระเจา
14 เขาทั้ งหลายได กระทํ า สั ต ย 19 และไม มี สงครามอี กจนป ที่
ปฏิ ญาณต อ พระเยโฮวาห ด วย สามสิบหาในรัชกาลของอาสา
เสียงอันดัง และดวยเสียงโหรอง
สงครามระหวาง
และด วยเสี ยงแตรและแตรทอง
อาสากับบาอาชา
เหลืองขนาดเล็ก
(1 พกษ 15:16-22)
15 และยู ดาห ทั้ งปวงก็ เปรม
ในป ที่ สามสิ บหกแห ง
ปรี ดิ์ เพราะสั ตย ปฏิ ญาณนั้ น
รั ชกาลอาสา บาอาชา
เพราะเขาทั้ งหลายได ปฏิ ญาณ กษัตริยแหงอิสราเอลขึ้ นมาต อสู
ด วยสุ ดใจของเขา
และได กั บยู ดาห และได ส ร างเมื องราแสวงหาพระองค ด วยสิ้ นความ มาห เพื่ อวาพระองคจะมิทรงให
ปรารถนาของเขา และเขาทั้ ง คนหนึ่ งคนใดออกไปหรือเขามา
หลายก็ พบพระองค และพระ หาอาสากษัตริยของยูดาห
เยโฮวาห ทรงประทานให เขา 2แล วอาสาทรงเอาเงิ นและทอง
หยุดพักสงบรอบดาน
คํ า จากคลั ง ของพระนิ เ วศของ
16 แม ว ามาอาคาห พระมารดา พระเยโฮวาหและราชสํานัก และ
ของกษัตริยอาสา พระองคก็ทรง ส ง ไปให เบนฮาดั ด กษั ตริ ย แห ง
ถอดเสี ยจากเป น พระราชชนนี ซี เรี ยผู ประทั บในเมื องดามั สกั ส
เพราะพระนางไดกระทํารูปเคา- วา
รพอั นน าเกลี ยดน าชั งในเสารู ป 3"ขอให มี สั ญญาไมตรี ระหว าง
เคารพ อาสาทรงโค นรู ปเคารพ ข า พเจ า และท า นดั ง ที่ มี อ ยู กั บ
ของพระนางลง และบดและเผา พระชนกของข า พเจ า และพระ
เสียที่ ลําธารขิดโรน
ชนกของทาน ดูเถิด ขาพเจาได
17 แต ยังมิ ได กําจั ดปู ชนี ยสถาน สงเงินและทองคํามายังทาน ขอ
สู งออกเสี ยจากอิ สราเอล อย าง เสด็ จไปทําลายสั ญญาไมตรี ของ
ไรก็ ดีพระทั ยของอาสาก็ บริ สุ ทธิ์ ทานซึ่ งมีกับบาอาชากษัตริยแหง
ตลอดรัชสมัยของพระองค
อิสราเอล เพื่ อเขาจะถอยทัพไป
18 และพระองคทรงนําของอุทิศ จากขาพเจา"
ถวายของราชบิ ดาของพระองค 4 และเบนฮาดั ดทรงเชื่ อฟ ง
และข า วของที่ พระองค เองทรง กษั ตริ ย อาสา และส งผู บั งคั บ
อุ ทิ ศถวาย มี เงิ น และทองคํา บั ญชากองทั พของพระองค ไ ป

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

14_2chr.pub
page 31

Friday, December 09, 2005 12:23

2 พงศาวดาร 16
หนา 952
ต อ สู กั บหั วเมื อ งของอิ สราเอล โลกทั้ งสิ้ น เพื่ อสําแดงฤทธานุและเขาทั้ ง หลายโจมตี เ มื อ งอิ - ภาพของพระองค โดยเห็ น แก ผู
โยน ดาน เอเบลมาอิม และหัว เหล านั้ น ที่ มี ใ จจริ งต อพระองค
เมื องคลั งหลวงทั้ งสิ้ นของนั ฟ- ในเรื่ องนี้ ท านได กระทํ า การ
ทาลี
อย างโง เขลา เพราะตั้ งแต นี้ ไป
5และต อมาเมื่ อบาอาชาทรงได ทานจะมีการศึกสงคราม"
ยิ นเรื่ องนั้ น พระองค ทรงหยุ ด 10 และอาสาก็ทรงกริ้ วต อผู ทําสร างเมื องรามาห และให พระ นายนั้ น และจั บเขาจําไว ในคุ ก
ราชกิจของพระองคหยุดยั้ ง
เพราะพระองค ทรงเกรี้ ยวกราด
6แลวกษั ตริ ยอาสาทรงนํายู ดาห แก เขาในเรื่ องนี้ และอาสาทรง
ทั้ งสิ้ น และเขาทั้ งหลายขนหิ น ข มเหงประชาชนบางคนในเวลา
ของเมื อ งรามาห และเครื่ องไม เดียวกันนั้ นดวย
ของเมืองนั้ น ซึ่ งบาอาชาใชสราง 11 และดู เถิ ด พระราชกิ จของ
อยู นั้ น และเอามาสรางเมืองเก- อาสา ตั้ งแตตนจนสุดทาย ได
บาและเมืองมิสปาห
บั นทึ กไว ในหนั งสื อของกษั ตริ ย
พระเจาทรงติเตียนอาสา
แหงยูดาหและอิสราเอล
การสิ้ นพระชนม
เรื่ องการประนีประนอม
ของอาสา
7ครั้ งนั้ นฮานานี ผู ทํานายได มา
(1 พกษ 15:23-24)
เฝาอาสากษัตริยของยูดาห และ
ทู ลพระองค ว า "เพราะท านพึ่ ง 12 ในป ที่ สามสิบเก าแหงรั ชกาล
กษั ตริ ย ของซี เรี ย และมิ ได พึ่ ง ของพระองค อาสาทรงเปนโรค
พระเยโฮวาห พ ระเจ า ของท า น ที่ พระบาทของพระองค และโรค
เพราะฉะนั้ นกองทัพของกษัตริ ย ของพระองค ก็ ร ายแรง แม เป น
ซีเรียจึงไดหลุดพนมือทานไป
โรคอยู พระองค ก็ มิ ได ทรงแสวง
8คนเอธิ โอเป ยและชาวลิ บนี ไม หาพระเยโฮวาห แต ได แสวงหา
เป นกองทั พมหึ มา มี รถรบและ ความชวยเหลือจากแพทย
พลม ามากเหลื อหลายหรื อ แต 13 และอาสาทรงล วงหลั บไปอยู
เพราะทานพึ่ งพระเยโฮวาห พระ กั บบรรพบุ รุ ษของพระองค สิ้ น
องค ทรงมอบเขาทั้ ง หลายไว ใน พระชนม ใ นป ที่ สี่ สิ บ เอ็ ด แห ง
มือของทาน
รัชกาลของพระองค
9เพราะวาพระเนตรของพระเย- 14 เขาทั้ งหลายฝ งพระศพไว ใน
โฮวาห ไ ปมาอยู เหนื อ แผ น ดิ น อุโมงคของพระองค ซึ่ งพระองค
(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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ไดสกัดออกเพื่ อพระองคในนคร สถาปนาราชอาณาจั กรไว ในพระ
ดาวิ ด เขาวางพระศพของพระ หั ตถ ของพระองค และสิ้ นทั้ ง
องค ไว บนแท นซึ่ งมี เครื่ องหอม ยู ดาห ก็ นําเครื่ องบรรณาการมา
ต างๆเต็ มไปหมด ซึ่ งช างปรุ ง ถวายเยโฮชาฟ ท
พระองค
เครื่ องหอมได ปรุ งไว และเขา จึ งมี ทรั พย มั่ งคั่ งอย างยิ่ งและมี
ทั้ งหลายก็ ก อเพลิ งใหญ โตถวาย เกียรติมาก
พระเกียรติพระองค
การฟ นฟูกันใหม
เยโฮชาฟทครอบครอง
ในสมัยเยโฮชาฟท
แทนอาสา
6 พระทั ยของพระองค เข มแข็ ง
(1 พกษ 15:24)
ขึ้ นในพระมรรคาของพระเยโฮเยโฮชาฟ ทโอรสของ วาห พระองค จึ งทรงกําจัดปู ชพระองค ครอบครอง นี ยสถานสู ง และบรรดาเสารู ป
แทนพระองค และทรงเสริมกํา- เคารพเสียจากยูดาห
ลังพลตอสู อิสราเอล
7ในปที่ สามแหงรั ชกาลของพระ
2พระองคทรงวางกําลั งพลไว ใน องค พระองคทรงใชเจานายของ
หั วเมื องที่ มี ปอมทั้ งปวงของยู - พระองคคือ เบนฮาอิล โอบาดีห
ดาห และทรงตั้ งทหารประจํา เศคาริยาห เนธันเอล และมีคาป อมในแผ นดิ นยู ดาห และใน ยาห ไ ปสั่ งสอนในหั วเมื องของ
หั วเมื องเอฟราอิ ม ซึ่ งอาสาราช ยูดาห
บิดาของพระองคไดยึดไว
8และคนเลวี ไปกั บเขาด วย คื อ
3พระเยโฮวาห ทรงสถิ ตกั บเย- เชไมอาห เนธานิยาห เศบาดิโฮชาฟ ท เพราะพระองค ทรง ยาห อาสาเฮล เชมิราโมท เยดํ า เนิ นในทางเบื้ องต นๆของ โฮนาธัน อาโดนี ยาห โทบียาห
ดาวิดราชบิดาของพระองค พระ และโทบาโดนิยาห คนเลวี และ
องคมิไดทรงแสวงหาพระบาอัล
พรอมกับคนเหลานี้ มี เอลีชามา
4 แต ไ ด แสวงหาพระเยโฮวาห และเยโฮรัม ผู เปนปุโรหิต
พระเจ าของพระราชบิ ดาของ 9และเขาทั้ งหลายได สั่ งสอนใน
พระองค และดําเนิ นในพระ ยูดาห มีหนังสือพระราชบัญญัติ
บั ญญั ติ ของพระองค มิ ได ทรง ของพระเยโฮวาห ไปกั บเขาด วย
ดําเนิ นตามการกระทํา ของอิ ส- เขาเที่ ยวไปทั่ วหั วเมื อ งทั้ งสิ้ น
ราเอล
แหงยูดาห และไดสั่ งสอนประ5เพราะฉะนั้ นพระเยโฮวาห ทรง ชาชน

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
สมั ครเพื่ อการปรนนิบัติ พระเยโฮวาห พร อ มกั บทแกล วทหาร
ใหเยโฮชาฟท
10 ความหวาดกลั ว อั น มาจาก สองแสนคน
พระเยโฮวาหตกอยู เหนือบรรดา 17 ของเบนยามินคื อ เอลียาดา
ราชอาณาจักรแหงแผนดิ นตางๆ ทแกล วทหารพร อมกั บคนสอง
ที่ อยู รอบยูดาห และเขาทั้ งหลาย แสนสรรพดวยธนูและโล
18 และถั ดเขาไปคื อ เยโฮซามิไดทําสงครามกับเยโฮชาฟท
11 คนฟ ลิ ส เตี ยบางพวกได นํา บาด พรอมกับคนติดอาวุธหนึ่ ง
ของกํ า นั ลมาถวายเยโฮชาฟ ท แสนแปดหมื่ นคน
และนํ า เงิ น มาเป น บรรณาการ 19 เหล า นี้ เป น ข า ราชการของ
และพวกอาระเบี ยได นําฝู งแพะ กษั ตริ ย นอกเหนื อจากผู ที่
แกะ คื อแกะผู เจ็ ดพั นเจ็ ดร อย กษั ตริ ย ทรงวางไว ในหั วเมื องที่
ตั ว และแพะผู เจ็ ดพั นเจ็ ดร อย มีปอมทั่ วตลอดแผนดินยูดาห
เยโฮชาฟททรงเปน
ตัวมาถวายพระองค
พันธมิตรกับอาหับ
12 และเยโฮชาฟ ททรงเจริ ญ
ใหญ ยิ่ งขึ้ นเป นลําดั บ พระองค
(1 พกษ 22:2)
ฝ ายเยโฮชาฟ ททรงมี
ทรงสร างป อมและหั วเมื องคลั ง
ทรั พย มั่ งคั่ งและเกี ยรติ
หลวงไวในยูดาห
13 และพระองค ทรงมี พระราช- ใหญยิ่ง และพระองคทรงกระทํา
กิ จมากมายในหั วเมื อ งของยู - ให เปนทองแผนเดียวกันกับอาดาห พระองค ทรงมี ทหารเป น หับ
2 ครั้ นล วงมาหลายป พระองค
ทแกลวทหารในกรุงเยรูซาเล็ม
14 ตอไปนี้ เปนจํานวนตามเรือน เสด็จลงไปเฝาอาหับในสะมาเรีย
บรรพบุรุษของเขาคือ ของยูดาห และอาหั บทรงฆ าแกะและวั ว
ผู บังคับบัญชากองพันมี อัดนาห มากมายสําหรั บพระองค และ
ผู บังคับบัญชา พรอมกับทแกลว สําหรับพลที่ มากับพระองค และ
ทรงชักชวนพระองคให ขึ้นไปตอ
ทหารสามแสนคน
15 ถัดเขาไปคือ เยโฮฮานัน ผู สู กับราโมทกิเลอาด
บั งคั บบั ญชาพร อมกั บสองแสน 3 อาหั บกษั ต ริ ย แห ง อิ ส ราเอล
ตรั ส กั บเยโฮชาฟ ทกษั ตริ ย แห ง
แปดหมื่ นคน
16 และถัดเขาไปคือ อามัสยาห ยูดาหวา "ท านจะไปกับขาพเจา
บุ ตรชายศิ ครี เป นคนอาสา- ยั งราโมทกิ เลอาดหรื อ" พระ

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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องคทู ลตอบพระองควา "ขาพ- 8แล วกษั ตริ ย แห ง อิ ส ราเอลจึ ง
เจาก็เปนอยางที่ ทานเปน ประ- เรี ยกมหาดเล็ ก คนหนึ่ งเข า มา
ชาชนของขาพเจ าก็เปนดั งประ- และตรั สสั่ งว า "ไปพามี คายาห
ชาชนของทาน เราจะอยู กับทาน บุตรอิมลาหมาเร็วๆ"
ในการสงคราม"
9ฝ ายกษั ตริ ยแห งอิ สราเอลและ
4และเยโฮชาฟทตรัสกั บกษัตริ ย เยโฮชาฟ ท กษั ต ริ ย แห ง ยู ด าห
แหงอิสราเอลวา "ขอสอบถามดู ต างประทั บบนพระที่ นั่ ง ทรง
พระดํา รั ส ของพระเยโฮวาห วั น ฉลองพระองค ณ ที่ วางตรงทาง
นี้ เสียกอน"
เข าประตู เมื องสะมาเรี ย และ
5 แล วกษั ต ริ ย แห ง อิ ส ราเอลก็ ผู พยากรณ ทั้ งปวงก็ พยากรณ
เรี ยกประชุ มพวกผู พยากรณ ถวายอยู
ประมาณสี่ ร อยคนตรั สกั บเขาว า 10 และเศเดคี ยาห บุ ตรชายเค"ควรที่ เราจะไปตีราโมทกิ เลอาด นาอะนาห จึ งเอาเหล็ กทําเป น
หรือ หรือเราไมควรไป" และเขา เขา และพู ดว า "พระเยโฮวาห
ทั้ งหลายทู ลตอบว า "ขอเชิ ญ ตรัสดังนี้ วา `ดวยสิ่ งเหลานี้ เจา
เสด็ จขึ้ นไปเถิ ด เพราะพระเจ า จะผลั กคนซี เรี ยไปจนเขาทั้ ง
จะทรงมอบไว ในพระหั ตถ ของ หลายถูกทําลาย'"
กษัตริย"
11 และบรรดาผู พยากรณ ก็
6แตเยโฮชาฟททูลวา "ที่ นี่ ไมมี พยากรณ อย างนั้ น ทู ลว า "ขอ
ผู พยากรณ ของพระเยโฮวาห อี ก เสด็ จขึ้ น ไปราโมทกิ เ ลอาดเถิ ด
สั ก คนหนึ่ งหรื อ ซึ่ งเราจะสอบ และจะมี ชัยชนะ เพราะพระเยถามได"
โฮวาห จะทรงมอบเมืองนั้ นไว ใน
7และกษั ตริ ย แห งอิ สราเอลทู ล พระหัตถของกษัตริย"
เยโฮชาฟ ทว า "ยั งมี ชายอี กคน
ผู พยากรณมีคายาห
หนึ่ ง ซึ่ งเราจะให ทู ลถามพระ
พยากรณถึงการสิ้ นพระชนม
เยโฮวาห ได แต ขาพเจ าชั งเขา
ของอาหับ
เพราะเขาพยากรณ แต ความร าย
(1 พกษ 22:13-28)
เสมอ ไม เคยพยากรณ ความดี 12 และผู สื่ อสารผู ไปตามมี คาเกี่ ยวกั บขาพเจ าเลย คนนั้ นคื อ ยาหไดบอกทานวา "ดูเถิด ถอย
มี คายาหบุตรอิ มลาห " และเย- คํ า ของบรรดาผู พยากรณ ก็ พู ด
โฮชาฟ ททู ลว า "ขอกษั ตริ ยอย า สิ่ งที่ ดี แก กษั ตริ ย ดุ จปากเดี ยว
ตรัสดั่ งนั้ นเลย"
กั น
ขอให ถ อยคําของท าน
(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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เหมื อนอยางถอยคําของคนหนึ่ ง วาห ขาพระองคไดเห็นพระเยในพวกนั้ น และพูดแตสิ่ งที่ ดี"
โฮวาห ประทั บบนพระที่ นั่ งของ
13 แต มี คายาห ตอบว า "พระ พระองค และบรรดาบริวารแหง
เยโฮวาห ทรงพระชนม อยู แน ฉัน ฟ าสวรรค ยื นข างๆพระองค ขาง
ใด พระเจ าของข าพเจ าตรั สว า ขวาพระหัตถและขางซาย
อยางไร ขาพเจาจะพูดอยางนั้ น" 19 และพระเยโฮวาหตรัสว า `ผู
14 และเมื่ อท านมาเฝ ากษั ตริ ย ใดจะเกลี้ ยกล อ มอาหั บกษั ตริ ย
กษั ตริยตรัสถามทานวา "มี คา- แห งอิสราเอล เพื่ อเขาจะขึ้ นไป
ยาห ควรที่ เราจะไปตี ราโมท- และลมลงที่ ราโมทกิเลอาด' บาง
กิเลอาดหรือ หรือเราไมควรไป" ก็ทูลอยางนี้ บางก็ทูลอยางนั้ น
และท านทู ลตอบพระองค ว า 20 แล วมี วิ ญญาณดวงหนึ่ งมา
"ขอเชิ ญเสด็ จขึ้ นไปและจะมี ชั ย ข างหน า เฝ า ต อ พระพั ก ตร พระ
ชนะ เขาทั้ งหลายจะถู กมอบไว เยโฮวาห ทู ลว า `ข าพระองค จะ
ในพระหัตถของพระองค"
เกลี้ ยกลอมเขาเอง' และพระเย15 แต ก ษั ต ริ ย ต รั ส กั บท า นว า โฮวาห ตรั สกั บเขาว า `จะทํา
"เราไดให เจ าปฏิ ญาณกี่ ครั้ งแล ว อยางไร'
วา เจาจะพูดกับเราแตความจริง 21 และเขาทูลวา `ขาพระองคจะ
ในพระนามของพระเยโฮวาห"
ออกไปและจะเป นวิ ญญาณมุ สา
16 และท านทู ลวา "ขาพระองค อยู ในปากของผู พยากรณ ของ
ไดเห็นคนอิ สราเอลทั้ งปวงกระ- เขาทุ กคน' และพระเยโฮวาห
จัดกระจายอยู บนภูเขา อยาง ตรัสวา `เจาไปเกลี้ ยกลอมเขาได
แกะที่ ไม มี ผู เลี้ ยง และพระเย- และเจ าจะทําได สําเร็ จ จงไปทํา
โฮวาห ตรั สว า `คนเหล านี้ ไม มี เชนนั้ นเถิด'
นาย ใหเขาตางกลับยังเรือนของ 22 เพราะฉะนั้ นบั ดนี้ ดู เถิ ด
ตนโดยสันติภาพเถิด'"
พระเยโฮวาห ทรงใส วิ ญญาณ
17 กษั ตริ ย แห ง อิ สราเอลจึ งทู ล มุ สาในปากของเหล าผู พยากรณ
เยโฮชาฟทวา "ขาพเจามิไดบอก ของพระองค พระเยโฮวาห
ทานแล วหรือวา เขาจะไมพยา- ทรงลั่ นพระวาจาเป น ความร าย
กรณ สิ่ งดี เ กี่ ยวกั บข า พเจ าเลย เกี่ ยวกับพระองค"
แตสิ่ งชั่ วรายตางหาก"
23 แล วเศเดคี ยาห บุ ตรชายเค18 และมี คายาห ทู ลว า "ฉะนั้ น นาอะนาห ได เข ามาใกล และตบ
ขอสดับพระวจนะของพระเยโฮ- แก มมี คายาห พูดว า "พระวิ ญ(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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ญาณของพระเยโฮวาห ไปจากข า กษั ตริ ย แห งอิ สราเอลก็ ทรง
พูดกับเจาไดอยางไร"
ปลอมพระองค แล วทั้ งสอง
24 และมีคายาห ตอบวา "ดูเถิด พระองคเขาทําสงคราม
เจาจะเห็นในวันนั้ น เมื่ อเจ าเขา 30 ฝ า ยกษั ต ริ ย ป ระเทศซี เ รี ย
ไปในห องชั้ นในเพื่ อ จะซ อนตั ว ทรงบัญชาบรรดาผู บัญชาการรถ
เจา"
รบของพระองค ว า "อย ารบกั บ
25 และกษั ต ริ ย แ ห ง อิ ส ราเอล ทหารน อยหรื อใหญ แต มุ ง
ตรัสวา "จงจับมีคายาห พาเขา เฉพาะกษัตริยแหงอิสราเอล"
กลั บไปมอบให อาโมนผู ว า ราช 31 และอยู มาเมื่ อผู บั ญชาการ
การเมือง และแกโยอาชราชโอ- รถรบแลเห็ นเยโฮชาฟ ท เขาทั้ ง
รส
หลายก็ วา "เป นกษั ตริ ยอิ สรา26 และวา `กษัตริ ยตรัสดั งนี้ วา เอลแล ว" เขาจึ งหั นเข าไปจะสู
เอาคนนี้ จําคุ กเสี ย ให อาหาร รบกั บพระองค และเยโฮชาฟ ท
แห งความทุ กข กั บน้ํ า แห งความ ทรงร องขึ้ น และพระเยโฮวาห
ทุ กข จนกว าเราจะกลั บมาโดย ทรงช วยพระองค พระเจ าทรง
สันติภาพ'"
ให เขาทั้ งหลายออกไปเสี ยจาก
27 และมี คายาห ทู ลว า "ถ า พระองค
พระองค เ สด็ จกลั บมาโดยสั น ติ 32 และอยู มาเมื่ อผู บั ญชาการ
ภาพ พระเยโฮวาห ก็ มิ ได ตรั ส รถรบเห็นวาไมใชกษัตริยอิสราโดยขาพระองค" และท านกลาว เอล ก็ หั นรถกลั บจากไล ตาม
วา "บรรดาชนชาติทั้ งหลายเอย พระองค
ขอจงฟงเถิด"
33 แต มี ช ายคนหนึ่ งโก งธนู ยิ ง
การสงครามที่ ราโมทกิเลอาด
เดาไป ถูกกษัตริยแหงอิสราเอล
เข าระหว างเกล็ ดเกราะและแผ น
อาหับถูกฆา
บั งพระอุ ระ พระองค จึ งรั บสั่ ง
(1 พกษ 22:29-40)
28 กษัตริ ยแหงอิสราเอลกับเย- คนขั บรถรบว า "หั นกลั บเถอะ
โฮชาฟ ท กษั ต ริ ย แห ง ยู ด าห จึ ง พาเราออกจากการรบ เพราะเรา
บาดเจ็บแลว"
เสด็จขึ้ นไปยังราโมทกิเลอาด
29 และกษั ต ริ ย แ ห ง อิ ส ราเอล 34 วั น นั้ นการรบก็ ดุ เ ดื อ ดขึ้ น
ตรั สกั บเยโฮชาฟ ทว า "ข าพเจ า และกษั ตริ ยอิ สราเอลก็ พยุ งพระ
จะปลอมตัวเขาทําศึก แตทานจง องค เองขึ้ นไปในรถรบของพระ
สวมเครื่ องทรงของท าน" และ องค หันพระพั กตรเข าสู ชนซี เรี ย
(26) 2 พศด 16:10 (27) พบญ 18:22
(29) 2 พศด 35:22
(31) 2 พศด 13:14-15
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จนถึ งเวลาเย็ น แล วประมาณ แผนดินนั้ น ในหัวเมืองที่ มีปอม
เวลาดวงอาทิ ต ย ต กพระองค ก็ ทั้ งสิ้ นของยูดาห ทีละหัวเมือง
สิ้ นพระชนม
6และตรั สกั บผู วิ นิ จฉั ยเหล านั้ น
ผู พยากรณเยฮู
ว า "จงพิ จารณาสิ่ งที่ ท านทั้ ง
หลายจะกระทํา เพราะทานมิได
ติเตียนเยโฮชาฟท
เยโฮชาฟ ทกษั ตริ ย แห ง พิ พากษาเพื่ อมนุ ษย แต เพื่ อพระ
ยู ดาห เสด็ จกลั บไปโดย เยโฮวาห พระองค ทรงสถิ ตกั บ
สวัสดิภาพถึงพระราชวังของพระ ทานในการพิพากษา
7ฉะนั้ นจงให ความยําเกรงพระ
องคในกรุงเยรูซาเล็ม
2แต เ ยฮู บุ ตรชายฮานานี ผู ทํา - เยโฮวาหอยู เหนือทาน จงระมัด
นายได ออกไปเฝ าพระองค ทู ล ระวั งสิ่ งที่ ท านกระทํา เพราะ
กษั ตริ ย เยโฮชาฟ ทว า "ควรที่ พระเยโฮวาห พระเจ าของเราไม
พระองค จะช วยคนอธรรมและ มีความชั่ วชา ไมเห็นแกหนาคน
รั ก ผู ที่ เกลี ยดชั ง พระเยโฮวาห ใด และไมมีการรับสินบน"
หรือ เพราะเรื่ องนี้ พระพิโรธของ 8ยิ่ งกว านั้ นอี ก ในเยรู ซาเล็ ม
พระเยโฮวาห ไ ด อ อกมาถึ งพระ เยโฮชาฟ ททรงตั้ งคนเลวี และ
ปุ โรหิ ตบ าง กั บประมุ ขของ
องค
3 อย า งไรก็ ดี พระองค ท รงพบ บรรพบุ รุ ษ แห ง อิ ส ราเอลบ า ง
ความดี ในพระองค บ าง เพราะ เพื่ อจะให การพิ พากษาแห งพระ
พระองค ได ทําลายบรรดาเสารู ป เยโฮวาห และวิ นิ จฉั ยคดี ที่ โต
เคารพเสี ยจากแผ นดิ น และได แย งกั น เขาทั้ งหลายมี ตําแหน ง
ในเยรูซาเล็ม
มุ งพระทัยแสวงหาพระเจา"
9และพระองค ทรงกําชั บเขาทั้ ง
เยโฮชาฟททรงตั้ งผู วินิจฉัย
หลายวา "ทานทั้ งหลายจงกระและคนเลวีในแผนดิน
4เยโฮชาฟ ทประทั บที่ เยรูซาเล็ม ทํา การนี้ ด วยความยํ า เกรงพระ
และพระองค ท รงออกไปท าม- เยโฮวาห ดวยความสัตยซื่ อและ
กลางประชาชนอี ก ตั้ งแต เบ- ดวยสิ้ นสุดใจของทาน
เออร เชบาถึ งถิ่ นเทื อกเขาเอฟ- 10 เมื่ อมี ค ดี ม าถึ ง ท า นจากพี่
ราอิ ม และนําเขาทั้ งหลายกลั บ น อ งของท า นผู อาศั ยอยู ในหั ว
มายั งพระเยโฮวาห พระเจ าแห ง เมืองของเขาทั้ งหลาย เกี่ ยวกับ
เรื่ องฆ าฟ นกัน พระราชบัญญั ติ
บรรพบุรุษของเขา
5 พระองค ท รงตั้ งผู วิ นิ จฉั ยใน หรือพระบัญญั ติ กฎเกณฑ หรือ

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 ทานทั้ งหลายก็ควรจะ 4 และยู ด าห ได ชุ ม นุ ม กั น แสวง
ตั กเตื อนเขา เพื่ อเขาจะไม ละ- หาความช วยเหลื อจากพระเยเมิดตอพระเยโฮวาห พระพิโรธ โฮวาห เขาทั้ งหลายพากั นมา
จึ งจะไม มาเหนื อท านและพี่ น อง จากหั วเมื อ งทั้ งสิ้ นแห ง ยู ด าห
ของท าน ท านจงกระทําเช นนี้ เพื่ อแสวงหาพระเยโฮวาห
และทานจะไมละเมิด
5และเยโฮชาฟ ทประทั บยื นอยู
11 และดูเถิ ด อามาริ ยาหปุโร- ในที่ ประชุ มของยู ดาห และเยรู หิ ตใหญ ก็อยู เหนือทานในสรรพ ซาเล็ม ในพระนิเวศของพระเยกิจของพระเยโฮวาห และเศบา- โฮวาห ขางหนาลานใหม
ดิ ยาห บุตรชายอิ ชมาเอลเจ านาย 6และตรัสทูลวา "โอ ขาแตพระ
ของวงศ วานยู ด าห ก็ อ ยู เหนื อ เยโฮวาห พระเจ าแห งบรรพบุ รุ ษ
ท านในสรรพกิจของกษัตริ ยและ ของขาพเจาทั้ งหลาย พระองคมิ
เลวี จะเป น เจ า หน า ที่ ปรนนิ บั ติ ได เป นพระเจาในฟ าสวรรค หรื อ
ท าน จงประกอบกิ จอยางแกล ว พระองค มิ ได ปกครองเหนื อ
กล า และขอพระเยโฮวาห ทรง บรรดาราชอาณาจั ก รของประสถิตอยู กับผู เที่ ยงธรรม"
ชาชาติ หรื อ ในพระหั ตถ ของ
คนโมอับบุกรุกยูดาห
พระองคมีฤทธิ์ และอํานาจ จึงไม
และอยู มาภายหลัง คน มีผู ใดตอตานพระองคได
โมอั บ และคนอั ม โมน 7 พระองค เ ป น พระเจ า ของข า
และพร อ มกั บเขามี คนอื่ น นอก พระองค ทั้ งหลายมิ ใช หรื อ ผู
จากคนอั มโมนนั้ นได ขึ้ นมาทํา ทรงขั บไล ชาวแผ นดิ นนี้ ออกไป
เสี ยให พ นหน าอิ สราเอลประชา
สงครามกับเยโฮชาฟท
2มี คนมาทู ลเยโฮชาฟ ทว า "มี ชนของพระองค และทรงมอบไว
คนหมู ใหญ มาสู รบกั บพระองค แก เ ชื้ อสายของอั บราฮั มมิ ต ร
จากซีเรียขางนี้ จากฟากทะเล สหายของพระองคเปนนิตย
ขางโนน และดูเถิด เขาทั้ งหลาย 8และเขาทั้ งหลายไดอาศัยอยู ใน
อยู ในฮาซาโซนทามาร คือเอน- นั้ น และได สร างสถานบริ สุ ทธิ์
แห ง หนึ่ งในนั้ นถวายพระองค
กาดี"
3และเยโฮชาฟ ทก็ กลั ว และมุ ง เพื่ อพระนามของพระองค ทูลวา
แสวงหาพระเยโฮวาห และได 9`ถ าเหตุ ชั่ วร ายขึ้ นมาเหนื อข า
ทรงประกาศให อดอาหารทั่ วยู - พระองค ทั้ งหลาย จะเป นดาบ
การพิ พากษา หรื อโรคระบาด
ดาห

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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หรื อการกั นดารอาหาร ข าพระ 13 ในระหวางนั้ นคนทั้ งปวงของ
องค ทั้ งหลายจะยื นอยู ต อ หน า ยูดาหก็ ยืนอยู ต อพระพั กตร พระ
พระนิ เวศนี้ และต อพระพั กตร เยโฮวาห พร อ มกั บ ภรรยาและ
พระองค (เพราะพระนามของ ลูกหลานของเขา
พระองคอยู ในพระนิเวศนี้ ) และ
ผู พยากรณของพระเจา
รองทู ลตอพระองคในความทุกข
คือยาฮาซีเอลใหคําตอบ
ใจของขาพระองคทั้ งหลาย และ 14 และพระวิ ญญาณของพระ
พระองค จะทรงฟ ง และช วยให เยโฮวาห เสด็ จมาสถิ ตกั บยาฮารอด'
ซีเอลบุตรชายเศคาริยาห ผู เปน
10 ดู เถิ ด บั ดนี้ คนอั มโมนและ บุ ตรชายเบไนยาห ผู เป นบุ ตร
โมอับ และภูเขาเสอีร ผู ซึ่ งพระ ชายเยอีเอล ผู เปนบุตรชายมัทองค ไม ทรงยอมให คนอิ สราเอล ธานิยาห เปนคนเลวี ลูกหลาน
บุ กรุ ก เมื่ อเขามาจากแผ นดิ น ของอาสาฟ เมื่ อท านอยู ท ามอียิปต และผู ซึ่ งเขาไดหลีกไปมิ กลางที่ ประชุมนั้ น
ไดทําลายเสีย
15 และเขาได พูดว า "ยู ดาห ทั้ ง
11 ดูเถิด เขาทั้ งหลายไดใหบํา- ปวง และชาวเยรูซาเล็มทั้ งหลาย
เหน็ จแก เราอย างไร ด วยมาขั บ กั บกษั ต ริ ย เ ยโฮชาฟ ท ขอจงฟ ง
เราออกเสี ยจากแผ น ดิ น กรรม พระเยโฮวาห ต รั สดั งนี้ แก ท า น
สิ ทธิ์ ของพระองค ซึ่ งพระองค ทั้ งหลายวา `อยากลั วเลย และ
ประทานให แก ข า พระองค ทั้ ง อย าท อถอยด วยคนหมู มหึ มานี้
หลายเปนมรดก
เลย เพราะวาการสงครามนั้ นไม
12 โอ ขาแตพระเจาของขาพระ ใชของทาน แตเปนของพระเจา
องคทั้ งหลาย พระองคจะไมทรง 16 พรุ งนี้ ท านทั้ งหลายจงลงไป
กระทํ า การพิ พ ากษาเหนื อ เขา ตอสู กับเขา ดูเถิด เขาจะขึ้ นมา
หรื อ เพราะว าข าพระองค ทั้ ง ทางขึ้ นที่ ตําบลศิ ส ท านจะพบ
หลายไม มี ฤทธิ์ ที่ จะต อสู คนหมู เขาที่ ปลายลําธาร ข างหน าถิ่ น
มหึ มานี้ ซึ่ ง กํา ลั ง มาต อสู กั บข า ทุรกันดารเยรูเอล
พระองค ทั้ งหลาย ข าพระองค 17 ไม จําเป นที่ ท านจะต องสู รบ
ทั้ งหลายไม ท ราบว า จะกระทํา ในสงครามครั้ งนี้ โอ ยูดาหและ
ประการใด แต ดวงตาของข า เยรูซาเล็ม จงเขาประจําที่ ยืนนิ่ ง
พระองค ทั้ งหลายเพ งที่ พระ อยู และดู ชั ยชนะของพระเยโฮองค"
วาหเพื่ อทาน' อยากลัวเลย อยา
(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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ท อถอย พรุ งนี้ จงออกไปสู กั บ เมื่ อเขาเดินออกไปหนาศัตรูและ
เขา เพราะพระเยโฮวาห จะทรง ว า "จงถวายโมทนาแด พระเยสถิตอยู กับทาน"
โฮวาห เพราะความเมตตาของ
18 แล วเยโฮชาฟ ทโน มพระ พระองคดํารงอยู เปนนิตย"
เศี ยรกมพระพั กตรของพระองค 22 และเมื่ อ เขาทั้ ง หลายตั้ งต น
ลงถึ งดิ น และยู ดาห ทั้ งปวงกั บ ร องเพลงสรรเสริ ญ พระเยโฮชาวเยรู ซาเล็ มได กราบลงต อ วาห ทรงจั ดกองซุ มคอยต อสู กั บ
พระพักตรพระเยโฮวาห นมั ส- คนอัมโมน โมอับ และชาวภูเขา
การพระเยโฮวาห
เสอีร ผู ได เข ามาต อสู กั บยู ดาห
19 และคนเลวี จากลูกหลานคน ดั งนั้ นเขาทั้ ง หลายจึ งแตกพ าย
โคฮาท และลู กหลานคนโคราห ไป
ได ยืนขึ้ นถวายสรรเสริ ญแด พระ 23 เพราะว าคนของอั มโมนและ
เยโฮวาห พระเจ าแห ง อิ ส ราเอล ของโมอั บได ลุ กขึ้ นต อสู กั บชาว
ดวยเสียงอันดังในที่ สูง
ภู เขาเสอี ร
ทําลายเขาเสี ย
พระเจาทรงประหาร
อย างสิ้ นเชิ ง และเมื่ อเขาทั้ ง
หลายทํา ลายชาวเสอี ร หมดแล ว
พวกทหารที่ บุกรุกอิสราเอล
20 และเขาทั้ งหลายไดลุ กขึ้ นแต เขาทั้ งสิ้ นช วยกั น ทํา ลายซึ่ งกั น
เชา และออกไปในถิ่ นทุรกันดาร และกัน
แหงเทโคอา และเมื่ อเขาออกไป 24 เมื่ อยู ดาหขึ้นไปอยู ที่ หอคอย
เยโฮชาฟ ท ประทั บยื นและตรั ส ที่ ในถิ่ นทุ รกั นดาร เขามองตรง
วา "โอ ยูดาหและชาวเยรูซาเล็ม ไปที่ คนหมู ใหญ นั้ น และดู เถิ ด
เอ ย จงฟงขาพเจ า จงเชื่ อพระ มีแตศพนอนอยู บนแผนดิน ไม
เยโฮวาห พระเจ าของท าน และ มีสักคนเดียวที่ รอดไปได
ทานจะตั้ งมั่ นคงอยู จงเชื่ อบรร- 25 เมื่ อเยโฮชาฟ ท และประชา
ดาผู พยากรณของพระองค และ ชนของพระองค มาเก็ บของที่ ริ บ
จากเขาทั้ งหลาย พร อมกั บศพ
ทานจะสําเร็จผล"
21 และเมื่ อพระองค ไ ด ปรึ กษา ทั้ ง หลายนั้ นเขาพบสิ่ งของเป น
กั บประชาชนแล ว พระองค ได จํานวนมาก ทั้ งทรัพยสมบัติและ
ทรงแต ง ตั้ งบรรดาผู ที่ จะร อ ง เพชรพลอยตางๆ ซึ่ งเขาเก็บมา
เพลงถวายพระเยโฮวาห ให มากสํา หรั บตั วจนขนไปไม ไหว
สรรเสริ ญพระองค ด วยเครื่ อง เขาเก็ บของที่ ริ บไดเหลานั้ นสาม
ประดั บแห งความบริ สุ ทธิ์ ขณะ วัน เพราะมากเหลือเกิน
(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
และพระองค ทรงครอบครองใน
เยรู ซาเล็ มยี่ สิ บห าป พระราช
เยรูซาเล็มอยางมีชัย
26 ในวั นที่ สี่ เขาทั้ งหลายได มารดาของพระองค ทรงพระ
ชุ มนุ มกั นที่ หุ บเขาเบราคาห นามวา อาซูบาห บุตรสาวชิลหิ
ด วยที่ นั่ น เขาสรรเสริ ญพระเย- 32 พระองค ทรงดํ า เนิ นตาม
โฮวาห เพราะฉะนั้ นเขาจึ งเรี ยก มรรคาของอาสาราชบิ ดาของ
ที่ นั้ นวา หุบเขาเบราคาห จนถึง พระองค และมิ ได ทรงพรากไป
จากทางนั้ น พระองคทรงกระทํา
ทุกวันนี้
27 แล วเขาทั้ ง หลายกลั บไปคน สิ่ งที่ ถู ก ต อ งในสายพระเนตร
ยูดาหและเยรูซาเล็มทุกคน และ ของพระเยโฮวาห
เยโฮชาฟททรงนําหนากลับไปยัง 33 อย างไรก็ ดี ปู ชนี ยสถานสู ง
เยรู ซาเล็ มด วยความชื่ นบาน ยั งไม ได ถู กกําจัดออกไป ประเพราะพระเยโฮวาหได ทรงกระ- ชาชนยั ง มิ ไ ด ป ก ใจในพระเจ า
ทําให เขาเปรมปรี ดิ์ เย ยศั ตรู ของ แหงบรรพบุรุษของตน
34 ส วนพระราชกิ จนอกนั้ นของ
เขา
28 เขาทั้ งหลายมายั งเยรู ซาเล็ ม เยโฮชาฟท ตั้ งแตตนจนถึงที่ สุด
ดวยพิณใหญ พิณเขาคู และแตร ดู เถิ ด ได มี บันทึ กไว ในหนั งสื อ
ของเยฮูบุตรชายฮานานี ซึ่ งรวม
ยังพระนิเวศของพระเยโฮวาห
เข
า ในหนั ง สื อของกษั ต ริ ย แห ง
29 และความกลั วพระเจ ามาอยู
เหนื อ บรรดาราชอาณาจั กรของ อิสราเอล
เยโฮชาฟททรงเปนพันธมิตร
ประเทศทั้ งปวง เมื่ อเขาไดยินวา
กับอาหัสยาหกษัตริยของ
พระเยโฮวาห ทรงต อสู ศั ตรู ของ
อิสราเอล
อิสราเอลที่ ชั่ ว
30 แดนดิ นของเยโฮชาฟ ท จึ ง 35 ต อมาภายหลั ง เยโฮชาฟ ท
สงบเงี ยบ เพราะว าพระเจ าของ กษั ต ริ ย ของยู ด าห ไ ด ท รงร วม
พระองค ทรงประทานให พระ งานกั บอาหั ส ยาห ก ษั ต ริ ย ของ
องค มี ก ารหยุ ด พั กสงบอยู รอบ อิ สราเอลผู ทรงกระทําการอย าง
ดาน
ชั่ วรายมาก
31 ดั งนี้ แหละ เยโฮชาฟ ททรง 36 พระองคทรงร วมงานในเรื่ อง
ครอบครองอยู เหนือยูดาห เมื่ อ การสร างเรื อ ไปยั งเมื องทารชิ ช
พระองค ทรงเริ่ มครอบครองนั้ น และเขาทั้ งหลายสร างเรื อในเอมี พระชนมายุ ส ามสิ บห าพรรษา ซีโอนเกเบอร
(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 แล วเอลี เยเซอร บุตรชายโด- พระองค ทรงประหารพระอนุ ชา
ดาวาหุ แห ง เมื อ งมาเรชาห ไ ด ของพระองค เ สี ยหมดด วยดาบ
พยาก รณ ถึ ง เ ยโฮช าฟ ท ว า ทั้ งเจ านายบางคนของอิ สราเอล
"เพราะพระองค ทรงร วมงานกั บ ดวย
อาหัสยาห พระเยโฮวาห จะทรง 5 เมื่ อเยโฮรั มทรงเริ่ มครอบ
ทําลายสิ่ งที่ ท านกระทํา" เรื อก็ ครองนั้ นพระองค มี พระชนมายุ
แตกไม สามารถไปเมื องทารชิ ช สามสิ บสองพรรษา และพระ
ได
องค ทรงครอบครองในเยรู ซ าเยโฮรัมครอบครองเหนือยูดาห เล็มแปดป
เยโฮชาฟ ทก็ ล วงหลั บ 6 และพระองค ท รงดํ า เนิ น ตาม
ไปอยู กั บบรรพบุ รุ ษ มรรคาของกษั ตริ ยทั้ งหลายแห ง
ของพระองค และเขาฝงพระศพ อิ สราเอล ตามอย างที่ ราชวงศ
ไว กั บบรรพบุ รุ ษของพระองค ใน อาหั บกระทํา เพราะว าธิ ดาของ
นครดาวิด และเยโฮรัมโอรสของ อาหั บ เป นมเหสี ของพระองค
พระองค ค รอบครองแทนพระ และพระองค ทรงกระทําสิ่ งที่ ชั่ ว
ร า ยในสายพระเนตรพระเยโฮองค
2พระองค ทรงมี พระอนุ ชา ผู วาห
เป นโอรสของเยโฮชาฟ ท คื อ 7อย างไรก็ ดี พระเยโฮวาห จะไม
อาซาริยาห เยฮีเอล เศคาริยาห ทรงทํ า ลายราชวงศ ของดาวิ ด
อาซาริยาห มีคาเอล เชฟาทิยาห เพราะเหตุ พั น ธสั ญญาซึ่ งพระ
เหล า นี้ ทั้ งสิ้ นเป นโอรสของเย- องคทรงกระทําไวกับดาวิด และ
เหตุ ที่ พระองค ทรงสั ญญาว าจะ
โฮชาฟทกษัตริยของอิสราเอล
3พระราชบิ ดาของเขาทั้ งหลาย ประทานประที ปแกดาวิดและแก
ประทานเงิ น ทองคํา และของ ลูกหลานของพระองคเปนนิตย
คนเอโดมไดกอการกบฏ
อั นมี ค ามากมาย พร อมกั บหั ว
เมื องที่ มี ปอมในยู ดาห แต พระ
(2 พกษ 8:20-22)
องค ประทานราชอาณาจั ก รแก 8ในรั ชกาลของพระองค เอโดม
เยโฮรั ม เพราะว าทานเป นโอรส ได กบฏออกห างจากการปก
หัวป
ครองของยูดาห และตั้ งกษัตริย
4เมื่ อเยโฮรั มได ขึ้ นครอบครอง ขึ้ นเหนือตน
ราชอาณาจั ก รของราชบิ ดาของ 9 แล วเยโฮรั มก็ เสด็ จออกไป
พระองค และได สถาปนาไว แล ว พร อมกั บบรรดาเจ านายและรถ

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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รบทั้ งสิ้ นของพระองค และพระ และได นํายู ดาห กั บชาวเยรู ซ าองค ทรงลุ กขึ้ นในกลางคื นโจมตี เล็มในการแพศยา อยางกับการ
คนเอโดม ซึ่ งมาล อมพระองค แพศยาแหงราชวงศอาหับ และ
และผู บังคับบัญชารถรบไว
เจ า ได ฆ า พวกน อ งชายของเจ า
10 เอโดมจึ ง ได ก บฏออกห า ง เสียดวย ผู เปนเชื้ อวงศบิดาของ
จากการปกครองของยู ด าห จน เจา และพวกเขาดีกวาเจา
ทุ กวั นนี้ ครั้ งนั้ นลิ บนาห ก็ ได 14 ดู เถิ ด พระเยโฮวาห จะทรง
กบฏออกห า งจากการปกครอง นําภั ยพิ บั ติ อั น ยิ่ งใหญ มาเหนื อ
ของพระองคด วย เพราะวาพระ ชนชาติของเจา ลูกหลานของเจา
องค ไดทรงทอดทิ้ งพระเยโฮวาห เมี ยของเจา และข าวของทั้ งสิ้ น
พระเจ าแห งบรรพบุ รุ ษของพระ ของเจา
องค
15 และตั วเจ าเองจะมี ความเจ็ บ
11 ยิ่ งกว านั้ นอี ก พระองค ทรง ป วยสาหั สด วยโรคลําไส ของเจ า
สร างปู ชนี ยสถานสู งในถิ่ นเทื อก จนกว า ลํ า ไส ของเจ า จะออกมา
เขาของยู ดาห และทรงนําชาว เพราะเหตุ โรคนั้ นวั นแล ววั น
เยรู ซาเล็ มไปทําการผิ ดประเวณี เลา'"
และทรงกระทําให ยู ดาห ทํา เช น 16 ยิ่ งกวานั้ น พระเยโฮวาหทรง
กัน
เร าให ค วามโกรธของคนฟ ลิ สกอนเอลียาหขึ้ นสวรรค
เตีย และของคนอาระเบีย ผู อยู
ใกล กั บคนเอธิ โอเป ย มี ต อเยทานไดเขียนคําพยากรณ
โฮรัม
ถึงเยโฮรัม
12 และจดหมายฉบั บหนึ่ งมาถึ ง 17 และเขาทั้ ง หลายยกมาต อสู
พระองค จากเอลี ยาห ผู พยากรณ กั บยู ดาห และบุ กรุ กเข าไปใน
ว า "พระเยโฮวาห พระเจ าของ นั้ น และขนข าวของทั้ งสิ้ นซึ่ งมี
ดาวิ ดบรรพบุ รุ ษของพระองค ในราชสํานั ก ทั้ งบรรดาโอรส
ตรัสดังนี้ วา `เพราะเจามิไดดํา- และมเหสีของพระองค จึ งไม มี
เนิ นในบรรดามรรคาของเยโฮ- โอรสเหลื อไว ให แก พระองค
ชาฟทบิดาของเจา หรือในบรร- นอกจากเยโฮอาหาสโอรสองค
ดามรรคาของอาสากษั ตริ ย ของ สุดทองของพระองค
เยโฮรัมเปนโรคซึ่ งรักษาไมได
ยูดาห
13 แต ได เดิ นในมรรคาของ 18 ภายหลั งเรื่ องเหล านี้ พระ
บรรดากษั ตริ ย แ ห งอิ สราเอล เยโฮวาหทรงกระทําให ลําไสของ
(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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เยโฮรัมเปนโรคซึ่ งรักษาไมได
พระมารดาของพระองคทรงพระ
19 ต อมาเป นเวลาสิ้ นสองป ลํา- นามว า อาธาลิ ยาห หลานหญิ ง
ไส ของพระองค ก็ ออกมาเพราะ ของอมรี
โรคนั้ น และพระองค ก็ สิ้ นพระ 3พระองค ทรงดําเนิ นในทางทั้ ง
ชนม ด วยความทุ ร นทุ รายอย าง หลายของราชวงศของอาหับดวย
ยิ่ ง ประชาชนของพระองค มิ ได เพราะว าพระมารดาของพระ
ก อเพลิ งถวายเกี ยรติ แก พระ องค เป นที่ ปรึ กษาในการกระทํา
องค อย างกั บก อเพลิ งให กั บ ความชั่ วรายของพระองค
บรรพบุรุษของพระองค
4ดั ง นั้ นพระองค จึ งทรงกระทํา
20 เมื่ อพระองค ทรงเริ่ มครอบ ชั่ วในสายพระเนตรของพระเยครองนั้ น พระองคมีพระชนมายุ โฮวาห อย า งราชวงศ ของอาหั บ
สามสิ บสองพรรษา และทรง ได กระทํา เพราะว าหลั งจาก
ครอบครองในเยรู ซาเล็ มแปดป ราชบิ ดาของพระองค สิ้ นพระ
และพระองค ได ทรงจากไปโดย ชนม แล ว เขาทั้ งหลายเป นที่
ไม มี ใครอาลั ย เขาก็ ฝ งพระศพ ปรึ กษาของพระองค นําไปสู
ไว ในนครดาวิ ด แต ไม ใช ใน ความพินาศของพระองค
อุโมงคของบรรดากษัตริย
อาหัสยาหเขารวมกับเยโฮรัม
อาหัสยาหเปนกษัตริย
ในการสู รบที่
เหนือยูดาห
เมืองราโมทกิเลอาด
(2 พกษ 8:24-26)
(2 พกษ 8:28)
และชาวเยรู ซ าเล็ ม ได 5 พระองค ทรงดํ า เนิ นตามคํา
ให อาหั สยาห โอรสองค ปรึ กษาของเขาทั้ งหลายด วยและ
สุดทองของพระองคเปนกษัตริย เสด็ จไปกั บเยโฮรั มโอรสของ
แทนพระองค เพราะคนหมู นั้ น อาหั บกษั ตริ ย แห งอิ สราเอล
มาถึ งค ายกั บคนอาระเบี ยได ฆ า เพื่ อทํ า สงครามกั บฮาซาเอล
โอรสผู พี่เสียทั้ งหมด ดังนั้ นอา- กษั ตริยของซี เรียที่ เมื องราโมทหัสยาหโอรสของเยโฮรัมกษั ตริย กิเลอาด และคนซี เรียได กระทํา
ของยูดาหจึงครอบครอง
ใหโยรัมบาดเจ็บ
2เมื่ ออาหัสยาห เริ่ มครอบครอง 6 และพระองค ทรงกลั บมาที่
นั้ น พระองคมีพระชนมายุ สี่ สิบ ยิ สเรเอลเพื่ อรั กษาบาดแผลซึ่ ง
สองพรรษา และพระองค ทรง พระองค ไ ด รั บ ที่ เมื อ งรามาห
ครอบครองในเยรู ซาเล็ มหนึ่ งป เมื่ อพระองค ทรงต อสู กั บฮาซา-

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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เอลกษั ตริ ย ของซี เรี ย และอา- สามารถปกครองราชอาณาจั กร
หัสยาหโอรสของเยโฮรัมกษั ตริย ได
ของยูดาห เสด็จลงไปเฝ าเยโฮรัม
เชื้ อพระวงศแหงยูดาห.
โอรสของอาหับในเมืองยิสเรเอล
ถูกทําลายเสียสิ้ น
เพราะวาพระองคประชวร
เวนแตโยอาช
7แต พระเจ า ทรงกํา หนดไว เ สี ย
(2 พกษ 11:1-3)
แล วว า ความล มจมของอาหั ส- 10 เมื่ ออาธาลิ ยาห พ ระมารดา
ยาหจะมาโดยที่ พระองคเสด็จลง ของอาหั สยาห เ ห็ น ว า โอรสของ
ไปเยี่ ยมโยรั ม เพราะเมื่ อพระ พระนางสิ้ นพระชนม แล ว พระ
องค เสด็ จไปที่ นั่ น พระองค นางก็ ลุ กขึ้ นทําลายเชื้ อพระวงศ
เสด็ จออกไปกั บเยโฮรั มเพื่ อจะ แหงราชวงศของยูดาหเสียสิ้ น
ปะทะกับเยฮูบุตรชายนิมซี ผู ซึ่ ง 11 แต พ ระนางเยโฮชาเบอาท
พระเยโฮวาห ได ท รงเจิ ม ตั้ งให ธิ ดาของกษัตริยได นําโยอาชโอตัดราชวงศของอาหับออกเสีย
รสของอาหั ส ยาห ลั ก พาไปเสี ย
8และอยู มาเมื่ อเยฮู กําลั งสําเร็ จ จากท า มกลางบรรดาโอรสของ
โทษราชวงศ ของอาหั บ ท านได กษัตริย ผู ซึ่ งจะตองถูกประหาร
พบเจานายของยูดาห และบรร- และพระนางก็ เก็ บเธอและพี่
ดาโอรสพระเชษฐาของอาหั ส - เลี้ ยงของเธอไว ในห อ งบรรทม
ยาห ผู มาปรนนิ บั ติ อาหั สยาห ดั งนั้ นแหละเยโฮชาเบอาทธิ ดา
และท านก็ ได ประหารเขาทั้ ง ของกษัตริยเยโฮรัม และภรรยา
หลายเสีย
ของเยโฮยาดาปุโรหิต (เพราะวา
9ท านได ค นหาอาหั สยาห และ พระนางเป นพระขนิ ษฐาของ
พระองคก็ถูกจับ (เมื่ อซอนพระ อาหั สยาห ) ได ซ อนเธอให พ น
องคอยู ในสะมาเรีย) และเขาพา พระนางอาธาลิ ยาห เพื่ อมิ ให
พระองคมาหาเยฮู และประหาร พระนางประหารเธอได
ชีวิตพระองคเสีย เขาทั้ งหลายก็ 12 และเธอได อยู กั บเขาในพระ
ฝงพระศพไว เพราะเขาทั้ งหลาย นิ เวศของพระเจ าซ อนตั วอยู หก
กล าววา "พระองคทรงเปนพระ ป ฝ ายพระนางอาธาลิ ยาห ก็ ได
เจ าหลานเธอของเยโฮชาฟ ท ผู ครอบครองแผนดิน
แสวงหาพระเยโฮวาห ดวยสิ้ นสุด โยอาชเปนกษัตริยเหนือยูดาห
พระทั ยของพระองค "
และ
แต ในปที่ เจ็ดเยโฮยาดา
ราชวงศ ของอาหั สยาห ไม มี ผู ใด
ได กล าแข็งขึ้ น และให

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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พวกนายร อยกระทําพั นธสั ญญา ปรนนิบัติอยู เขาทั้ งหลายเขาไป
กั บท าน มี อาซาริ ยาห บุ ตรชาย ได เพราะเขาทั้ งหลายบริ สุ ทธิ์
เยโรฮั ม อิ ชมาเอลบุ ตรชายเย- แต ประชาชนทั้ งปวงจะต องรั กโฮฮานนั น อาซาริ ยาห บุตรชาย ษาการบั งคั บบั ญชาของพระเยโอเบด มาอาเสอาหบุตรชายอา- โฮวาห
ดายาห และเอลี ชาฟ ทบุ ตรชาย 7ให คนเลวี ล อมกษั ตริ ยไว แต
ศิครี
ละคนให ถื ออาวุ ธ และผู ใดเข า
2 และเขาทั้ งหลายเที่ ยวไปทั่ ว ไปในพระนิ เ วศนั้ นจะต อ งถู ก
ยูดาห และรวบรวมคนเลวี มาจาก ประหาร
จงอยู กั บกษั ตริ ย
ทุกหั วเมืองของยูดาห ทั้ งบรร- เมื่ อพระองค เสด็ จเข ามา และ
ดาหัวประมุ ขของบรรพบุ รุ ษของ เมื่ อพระองคเสด็จออกไป"
อิสราเอล และเขาทั้ งหลายมายัง 8คนเลวี และคนยูดาหทั้ งปวงได
เยรูซาเล็ม
กระทําทุ กสิ่ งที่ เยโฮยาดาปุ โรหิ ต
3และบรรดาชุ มนุ มชนทั้ งสิ้ น ก็ ได บั ญชาไว เขาทั้ งหลายต างก็
ทําพันธสัญญากับกษัตริยในพระ นําคนของเขามา คื อทั้ งคนที่
นิเวศของพระเจา และเยโฮยาดา ออกเวรในวันสะบาโต และบรรกล าวแก เขาทั้ งหลายว า "ดู เถิ ด ดาคนเหล านั้ นที่ จะเข าเวรในวั น
โอรสของกษั ตริ ย จะครอบครอง สะบาโต เพราะเยโฮยาดาปุ โรตามที่ พระเยโฮวาหตรั สเกี่ ยวกับ หิตมิไดปลอยกองเวร
บรรดาโอรสของดาวิด
9และเยโฮยาดาปุ โรหิ ตได มอบ
4ท านทั้ งหลายจงกระทําอย างนี้ หอกกั บดั้ งและโล ซึ่ งเป น ของ
คือทานผู เป นปุโรหิตและคนเลวี กษั ตริ ยดาวิ ดนั้ น ซึ่ งอยู ในพระ
ผู ออกเวรในวั นสะบาโตหนึ่ งใน นิ เวศของพระเจ าให ผู บั ง คั บ
สาม ใหเปนคนเฝาประตู
บัญชากองรอย
5 และหนึ่ งในสามให อ ยู ที่ พระ 10 และท านได ตั้ งประชาชนทั้ ง
ราชสํานัก และหนึ่ งในสามใหอยู สิ้ นใหลอมกษัตริยไว ทุกคนถือ
ที่ ประตู เชิ งราก และให ประชา อาวุ ธตั้ งแต ด านขวาของพระวิ ชนทั้ งปวงอยู ในลานพระนิ เวศ หารถึ ง ด า นซ า ยของพระวิ ห าร
ของพระเยโฮวาห
รอบแทนบูชาและพระวิหาร
6 แต อ ย า ให สั ก คนหนึ่ งเข า ไป 11 แล วเขานําโอรสของกษั ตริ ย
ในพระนิ เ วศของพระเยโฮวาห ออกมา และสวมมงกุ ฎให ท าน
นอกจากปุ โ รหิ ต และคนเลวี ที่ มอบพระโอวาทใหแก ทาน และ
(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 พระนางในพระนิ เ วศของพระ
กษั ตริ ย เยโฮยาดากั บบุ ตรชาย เยโฮวาห"
ของทานก็เจิมพระองค และเขา 15 เขาจึ งจั บพระนาง แล วพระ
ทั้ งหลายรองวา "ขอกษัตริยทรง นางก็ เสด็ จไปที่ ทางเข าประตู ม า
พระเจริญ"
ณ พระราชวังและเขาทั้ งหลายก็
การประหารชีวิตของ
ประหารพระนางเสียที่ นั่ น
เยโฮยาดาตั้ งโยอาช
พระนางอาธาลิยาหผู ชั่ วราย
เปนกษัตริย
(2 พกษ 11:13-16)
12 เมื่ ออาธาลิ ยาห ไ ด ยิ น เสี ยง
(2 พกษ 11:17-20)
ประชาชนวิ่ งและสรรเสริ ญ 16 เยโฮยาดาได ก ระทํ า พั น ธกษั ตริ ย พระนางก็ เสด็ จเข าไป สั ญญาระหว างท านเองกั บประหาประชาชนในพระนิ เ วศของ ชาชนทั้ งปวงและกษัตริยวา เขา
พระเยโฮวาห
ทั้ งหลายจะเป น ประชาชนของ
13 และเมื่ อพระนางทอดพระ พระเยโฮวาห
เนตร ดูเถิด มีกษัตริยประทับ 17 แล วประชาชนทั้ งปวงก็ ไปที่
ยื นอยู ที่ เสาของพระองค ตรงที่ นิ เวศของพระบาอั ล และพั งลง
ทางเขา บรรดาผู บังคับกองและ เสี ย และเขาทุ บแท นบู ชาและ
พลแตรก็ อยู ข างกษั ตริ ย และ รู ปเคารพของพระบาอั ลนั้ นให
ประชาชนทั้ งปวงแห งแผ นดิ นก็ เป นชิ้ นๆ และเขาประหารมั ทเปรมปรี ดิ์ และเป าแตร บรรดา ธานปุ โรหิ ตของพระบาอั ลเสี ยที่
นั กร อ งพร อ มกั บเครื่ องดนตรี หนาแทนบูชา
ของเขาก็ นําการสรรเสริ ญ พระ 18 เยโฮยาดาวางยามไว ดู แล
นางอาธาลิ ยาห ก็ ฉี ก ฉลองพระ พระนิ เวศของพระเยโฮวาห ภาย
องค ของพระนาง ทรงร องว า ใต ก ารควบคุ ม ของปุ โรหิ ต แห ง
"กบฏ กบฏ"
คนเลวี ผู ซึ่ งดาวิ ดทรงจั ดตั้ งให
14 แล วเยโฮยาดาปุ โรหิ ต จึ ง นํา ดู แลพระนิ เวศของพระเยโฮวาห
บรรดานายร อยผู บั ญชาการกอง ให ถวายเครื่ อ งเผาบู ช าแด พระ
ทัพออกมา สั่ งเขาวา "จงคุมพระ เยโฮวาห ตามที่ บันทึกไวในพระ
นางออกมาระหวางแถวทหาร ผู ราชบั ญญั ติ ของโมเสส ด วย
ใดที่ ตามพระนางไปก็ ให ประ- ความเปรมปรี ดิ์ และการร อง
หารชี วิ ตเสี ยด วยดาบ" เพราะ เพลง ตามพระราชดํารั สสั่ งของ
ปุ โรหิ ตกล าวว า "อย าประหาร ดาวิด
(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 า นได ตั้ งผู เฝ า ประตู ไ ว ที่ 3เยโฮยาดาหามเหสี ให พระองค
ประตู รั้ วพระนิ เวศของพระเย- สององค และพระองคก็ ใหกําโฮวาห เพื่ อมิ ใหผู มี มลทิ นด วย เนิดโอรสและธิดาหลายองค
ประการหนึ่ งประการใดเขาไป
พวกปุโรหิตที่ ไมมี
20 ท านได นํ า ผู บั ง คั บกองร อ ย
ประสิทธิภาพและ
ขุ นนาง ผู ปกครองประชาชน
ไมเอาใจใสงานของพระเจา
และบรรดาประชาชนแห ง แผ น
(2 พกษ 12:4-8)
ดิ น และท านได เชิ ญกษั ตริ ยลง 4 ต อ มาภายหลั ง โยอาชทรงตั้ ง
มาจากพระนิ เวศของพระเยโฮ- พระทั ยที่ จะซ อมแซมพระนิ เวศ
วาห ไปทางประตู บ นไปสู พระ ของพระเยโฮวาห
ราชสํานัก และเขาก็เชิญกษัตริย 5 พระองค ท รงประชุ ม ปุ โรหิ ต
ประทั บบนพระราชบั ลลั งก แห ง และคนเลวี และตรั สกั บเขาทั้ ง
ราชอาณาจักร
หลายว า "จงออกไปตามหั ว
21 บรรดาประชาชนแห ง แผ น เมื องยู ดาห และเก็ บเงิ นจาก
ดิ นก็ เปรมปรี ดิ์ และกรุ งก็ สงบ อิ สราเอลทั้ งปวง เพื่ อซ อมแซม
เงี ยบหลั ง จากที่ เขาได ประหาร พระนิ เ วศของพระเจ า ของเจ า
พระนางอาธาลิ ยาห เสี ยด วยดาบ เปนปๆไป และจงรีบทํางานนั้ น"
แลว
แตคนเลวีไมเรงรีบ
โยอาช (เยโฮอาช)
6แล วกษั ตริ ยจึ งตรั สเรี ยกเยโฮครอบครองเหนือยูดาห
ยาดาผู เปนหัวหนา และตรัสกับ
(2 พกษ 12:1-3)
ทานวา "ไฉนทานไมเรียกรองให
เมื่ อ โยอ าช ไ ด เริ่ ม คนเลวี นําเงิ นส วยเข ามาจากยู ครอบครองมี พระชน ดาห และเยรูซาเล็ ม ซึ่ งโมเสสผู
มายุ เจ็ ดพรรษา และพระองค รั บใช ของพระเยโฮวาห กําหนด
ทรงครอบครองในกรุ ง เยรู ซา- ไว ให ชุ มนุ มชนอิ สราเอลนํามา
เล็ มสี่ สิ บป พระมารดาของพระ เพื่ อพลับพลาพระโอวาท"
องค ทรงพระนามว า ศิ บี ยาห 7 เพราะบรรดาโอรสของพระ
แหงเมืองเบเออรเชบา
นางอาธาลิ ยาห ห ญิ งชั่ วร า ยคน
2 และโยอาชทรงกระทํ า สิ่ งที่ นั้ นได ปล น พระนิ เ วศของพระ
ชอบในสายพระเนตรของพระ เจ า และได เอาสิ่ งของที่ มอบ
เยโฮวาห ตลอดชั่ วอายุของเยโฮ- ถวายทั้ งสิ้ นของพระนิ เ วศของ
ยาดาปุโรหิต
พระเยโฮวาห มอบให แก พระ

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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บาอัล
แซมพระนิเวศของพระเยโฮวาห
การซอมแซมพระวิหาร
13 บรรดาคนที่ รั บจ างทํางานจึ ง
ได ทํางาน และงานซ อมแซมก็
(2 พกษ 12:9-16)
8 กษั ตริ ย จึ ง ทรงบั ญชาและเขา ดํ า เนิ น ก า วหน า ในมื อ ของเขา
ได ทํ า หี บลู กหนึ่ งวางไว นอก และเขาได ซ อ มแซมพระนิ เ วศ
ประตู พระนิ เวศของพระเยโฮ- ของพระเจ าตามขนาดเดิ ม และ
เสริมใหแข็งแรงขึ้ น
วาห
9และมี คํา ประกาศไปทั่ วยู ด าห 14 และเมื่ อเขาได กระทําสําเร็ จ
และเยรู ซาเล็ มให นําส วย ซึ่ ง แล วเขาก็ นํ า เงิ น ที่ เหลื อ อยู มา
โมเสสผู รั บใช ของพระเจ ากํ า - หน าพระพั กตร กษั ตริ ย และเยหนดแก อิ สราเอลในถิ่ นทุ รกั น- โฮยาดา และเขาเอาเงิ นนั้ นทํา
เครื่ องใช สํา หรั บพระนิ เวศแห ง
ดาร เขามาถวายพระเยโฮวาห
10 บรรดาเจ านายทั้ งสิ้ นและ พระเยโฮวาห คื อเครื่ องใช สําประชาชนทั้ งปวงก็ เปรมปรี ดิ์ หรั บการปรนนิ บัติ ทั้ งสําหรั บ
และนํา ส วยของเขาทั้ งหลายมา การถวายเครื่ องบู ช าและช อ น
และภาชนะทองคําและเงิน และ
หยอนลงในหีบจนครบ
11 และต อมาเมื่ อคนเลวี นําหี บ เขาทั้ ง หลายได ถ วายเครื่ องเผา
เข าม ายั งเจ าพนั กง านของ บู ชาในพระนิ เวศของพระเยโฮกษั ตริ ย เมื่ อไร และเมื่ อเขาทั้ ง วาห เสมอตลอดชั่ วอายุ ของเยหลายเห็นวามีเงินมาก ราชเลขา โฮยาดา
เยโฮยาดาปุโรหิตที่ ดีเสียชีวิต
และเจ า หน าที่ ของมหาปุ โรหิ ต
จะเข ามาเทหี บออกและนํ า หี บ 15 แต เ ยโฮยาดาก็ ชราลงและ
กลับไปยังที่ เดิม เขาทั้ งหลายทํา หง อมแล วก็ สิ้ นชี วิ ต เมื่ อสิ้ น
อย างนี้ วั นแล ววั นเล า และเก็ บ ชี วิตนั้ นท านมี อายุ หนึ่ งร อยสาม
เงินไดเปนอันมาก
สิบป
12 กษั ต ริ ย และเยโฮยาดาก็ ใ ห 16 เขาก็ ฝ ง ศพท า นไว ใ นนคร
แก บรรดาผู ดู แลกิ จการของพระ ของดาวิ ด ท ามกลางบรรดา
นิเวศของพระเยโฮวาห และเขา กษั ตริ ย เพราะท านได กระทํา
ทั้ งหลายจ า งช างก อและช างไม การดี ในอิ สราเอล และต อพระ
ให ซ อ มแซมพระนิ เ วศของพระ เจาและพระนิเวศของพระองค
เยโฮวาห ทั้ งคนงานช างเหล็ ก 17 หลั งจากที่ เยโฮยาดาสิ้ นชี วิต
และช างทองสั มฤทธิ์ ให ซ อม แล วบรรดาเจานายแหงยูดาหได
(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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เข า มาถวายบั ง คมต อ กษั ตริ ย วาห
แล วกษั ต ริ ย ท รงฟ ง คํ า ทู ล ของ 22 ดั งนี้ แหละกษั ตริ ย โยอาชจึ ง
เขา
มิ ได ทรงระลึ กถึ งความกรุ ณาซึ่ ง
18 และเขาได ทอดทิ้ งพระนิ เวศ เยโฮยาดาบิดาของเศคาริ ยาห ได
ของพระเยโฮวาห พระเจ า แห ง สําแดงต อพระองค แต ได ทรง
บรรพบุ รุ ษของเขา และปรนนิ - ประหารบุ ต รชายของท า นเสี ย
บั ติ บรรดาเสารู ปเคารพและรู ป และเมื่ อเขากําลังจะตาย เขาพูด
เคารพ และพระพิ โรธได ลง ว า "ขอพระเยโฮวาห ทรงทอด
มาเหนื อ ยู ด าห และเยรู ซ าเล็ ม พระเนตรและแกแคน"
เพราะการละเมิดของเขานี้
23 ตอมาพอปลายปกองทัพของ
19 แตพระองคยังทรงใชผู พยา- คนซีเรียก็มาตอสู กับโยอาช เขา
กรณ ม าท า มกลางเขานํ า เขาให มายังยู ดาหและเยรู ซาเล็ม และ
กลั บมายั งพระเยโฮวาห คน ได ทํ า ลายบรรดาเจ านายของ
เหล า นี้ เป น พยานปรั ก ปรํ า เขา ประชาชนจากหมู ประชาชน และ
แตเขาไมยอมเงี่ ยหูฟง
ส งของที่ ริ บได ทั้ งสิ้ นไปยั ง
ประชาชนเอาหินขวาง
กษัตริยแหงดามัสกัส
24 แม วากองทั พคนซี เรี ยมาแต
เศคาริยาหปุโรหิตที่ ดี
20 แล วพระวิ ญ ญาณของพระ น อยคน พระเยโฮวาหทรงมอบ
เจ า ได ส วมทั บ เศคาริ ยาห บุ ต ร กองทั พ ใหญ ไว ใ นมื อของเขา
ชายเยโฮยาดาปุ โรหิ ต และท าน เพราะเขาทั้ งหลายได ท อดทิ้ ง
ไดยืนเหนือประชาชน และกลาว พระเยโฮวาห พระเจ าแห งบรรพ
แกเขาทั้ งหลายวา "พระเจาตรัส บุรุษของเขา ดังนี้ แหละคนซีเรีย
ดั งนี้ วา `ทําไมท านทั้ งหลายจึ ง ไดทําโทษโยอาช
โยอาชสิ้ นพระชนม
ละเมิ ด พระบั ญญั ติ ของพระเย(2 พกษ 12:19-21)
โฮวาห อั นเป นเหตุ ให ท านเจริ ญ
ขึ้ นไม ได ' เพราะท านทั้ งหลาย 25 เมื่ อเขาทั้ งหลายจากพระ
ได ทอดทิ้ งพระเยโฮวาห พระ องค ไป (เขาละพระองค ไว บาด
เจ็บอยางสาหัส) ขาราชการของ
องคจึงทอดทิ้ งทาน"
21 แต เ ขาทั้ งหลายคิ ด ร า ยต อ พระองค ก็ คิ ด ร า ยต อ พระองค
ทาน และโดยบัญชาของกษัตริย เพราะโลหิ ตของบุ ตรชายเยโฮเขาทั้ งหลายจึ งขว างท านด วยหิ น ยาดาปุ โรหิ ต และได ประหาร
ในลานพระนิ เวศของพระเยโฮ- พระองค เ สี ยที่ บนแท น บรรทม
(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

14_2chr.pub
page 51

Friday, December 09, 2005 12:23

2 พงศาวดาร 24, 25
หนา 972
พระองคก็ สิ้ นพระชนม และเขา 3และอยู มาพอราชอาณาจักรอยู
ทั้ งหลายฝ ง พระศพไว ใ นนคร ในพระหั ตถ ของพระองค อย า ง
ดาวิ ด แต เขาทั้ งหลายมิ ได ฝ ง มั่ นคงแลว พระองคทรงประหาร
พระศพไว ในอุ โมงค ของบรรดา ชี วิ ตข าราชการของพระองค ผู
กษัตริย
ที่ ฆาพระราชบิดาของพระองค
26 คนเหล านั้ นที่ คิ ดร ายตอพระ 4แต พระองค มิ ได ทรงประหาร
องค คื อศาบาดบุ ตรชายนาง ชีวิตลูกหลานของเขา แตไดทรง
ชิ เมอั ทคนอั มโมน และเยโฮ- กระทํ า ตามที่ มี บั นทึ กไว ใน
ศาบาดบุ ต รชายนางชิ ม ริ ท คน หนั งสื อพระราชบั ญญั ติ ของโมโมอับ
เสส ที่ พระเยโฮวาหทรงบัญชาไว
27 เรื่ องราวแห ง โอรสของพระ นั้ นว า "อย าให บิดาตองรั บโทษ
องค และภาระหนั กมากมายที่ ถึงตายแทนบุตรของตน หรือให
ตกอยู แก พระองค และการ บุตรตองรับโทษถึงตายแทนบิดา
ซ อมแซมพระนิ เวศของพระเจ า ของตน ใหทุกคนรับโทษถึงตาย
ดู เถิ ด มี บั นทึ กไว ในหนั งสื อ เนื่ องดวยบาปของคนนั้ นเอง"
เรื่ องราวของกษัตริย และอามายูดาหบุกรุกเอโดม
ซิ ยาห โอรสของพระองค ครอบ 5แล วอามาซิ ยาหไดประชุมพวก
ครองแทนพระองค
ยู ดาห และให เขาอยู ภายใต ผู
อามาซิยาหครอบครอง
บั ง คั บกองพั นและผู บั งคั บกอง
เหนือยูดาห
รอยตามเรือนบรรพบุรุ ษของเขา
คื อ ยู ด าห และเบนยามิ นทั้ งสิ้ น
(2 พกษ 14:1-2)
เมื่ ออามาซิ ยาห เริ่ ม พระองค ได ทรงนั บคนที่ มี อายุ ยี่
ครอบครองนั้ นมี พระ สิ บป ขึ้ นไปและทรงเห็ นว ามี ชาย
ชนมายุยี่สิบหาพรรษา และพระ ฉกรรจสามแสนคน สามารถเขา
องค ทรงครอบครองในเยรู ซ า- ทําสงคราม สามารถถือหอกและ
เล็ มยี่ สิ บเก าป พระมารดาของ โล
พระองค ทรงพระนามวา เยโฮ- 6นอกจากนั้ นพระองค ท รงจ าง
ทแกล วทหารจากอิ สราเอลหนึ่ ง
อัดดาน ชาวเยรูซาเล็ม
2และพระองค ท รงกระทํา สิ่ งที่ แสนคนเป น เงิ น หนึ่ งร อ ยตะถูกตองในสายพระเนตรของพระ ลันต
เยโฮวาห แต มิ ใช ด วยพระทั ยที่ 7แต คนของพระเจ าคนหนึ่ งมา
เฝ าพระองค ทู ลว า "โอ ข าแต
เพียบพรอม

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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กษั ตริ ย ขออยาให กองทั พอิ ส- ยอดหิ นนั้ น เขาก็ ตกมาแหลก
ราเอลไปกับพระองค เพราะพระ เปนชิ้ นๆ
เยโฮวาห มิ ไ ด ทรงสถิ ต อยู กั บ 13 แต คนของกองทั พซึ่ งอามาอิ สราเอล คื อกั บคนเอฟราอิ ม ซิ ยาห ทรงปลดให กลั บไป และ
เหลานี้ ทั้ งสิ้ น
ไมใหเขาไปรบดวยนั้ น เขาตลบ
8 แต ถ า พระองค ค าดหมายว า เขาโจมตีหัวเมื องของยูดาห ตั้ ง
โดยวิธีนี้ พระองคจะเขมแข็งพอ แต สะมาเรี ยถึ งเบธโฮโรน และ
ที่ จะเขาสงคราม พระเจาจะทรง ฆ าประชาชนเสี ยสามพั นคนและ
เหวี่ ยงพระองค ลงต อหน า ศั ต รู ริบขาวของไปเปนอันมาก
เพราะว า พระเจ า ทรงฤทธิ์ ที่ จะ 14 และอยู มาเมื่ ออามาซิ ยาห
ชวยไวหรือทิ้ งไปได"
เสด็ จกลั บจากการฆ าฟ นคนเอ9และอามาซิยาห ตรัสกับคนของ โดม พระองคทรงนํารูปเคาพระเจ าว า "แต เราจะกระทํา รพของคนชาวเสอี รมาตั้ งไว เป น
ประการใดเรื่ องเงิ น หนึ่ งร อ ย พระของพระองค และกราบ
ตะลั น ต ซึ่ ง เราได ใ ห แก ก องทั พ นมั สการพระเหล านั้ น ทรงเผา
อิ สราเอลไปแล วนั้ น" แล วคน เครื่ องหอมถวาย
ของพระเจาทูลตอบวา "พระเย- 15 เพราะฉะนั้ น พระเยโฮวาห
โฮวาห ทรงสามารถที่ จะประทาน ทรงกริ้ วตออามาซิยาห และทรง
แกพระองคยิ่งกวานี้ อีกมาก"
ใชผู พยากรณคนหนึ่ งไปหา ทูล
10 และอามาซิ ยาห ก็ ท รงปลด พระองค ว า "ทําไมเจ าจึ งแสวง
ปล อยกองทั พซึ่ งมายั งพระองค หาพระของชนชาติ หนึ่ ง ซึ่ งไม
จากเอฟราอิมให กลั บไปบ านอี ก สามารถช วยชนชาติ ของตนเอง
เขาทั้ งหลายจึ งโกรธยูดาห ยิ่ งนั ก ใหพนจากมือของเจาได"
และได กลั บบ านด วยความโกรธ 16 อยู มาขณะที่ เขากําลั งทู ลอยู
อยางรุนแรง
กษั ตริ ย ตรั สกั บเขาว า "เราได
11 แต อามาซิ ยาห ท รงกล าแข็ ง แต งตั้ งเจ าให เป นที่ ปรึ กษาของ
ขึ้ น และทรงนําพลของพระองค กษัตริยหรือ หยุด ทําไมเจาจะ
ออกไปยั งหุ บเขาเกลื อและโจม ต องตายเล า" ผู พยากรณนั้ นจึ ง
ตีคนเสอีรหนึ่ งหมื่ นคน
หยุ ด แต ทู ลว า "ข าพระองค
12 คนยู ดาห จั บเป นได หนึ่ ง ทราบว าพระเจ าทรงตั้ งพระทั ย
หมื่ นคน และพาเขาไปที่ ยอดหิน จะทําลายพระองค เพราะพระ
และทิ้ งเขาทั้ งหลายลงมาจาก องค ทรงกระทําเช นนี้ และมิ ได
(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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ทรงฟ งคํ า ปรึ กษาของข าพระ หลายไว ใ นมื อ ของศั ต รู ของเขา
องค"
เพราะเขาทั้ งหลายได เสาะหา
สงครามระหวาง
พระแหงเอโดม
21 โยอาชกษั ตริ ยแห งอิ สราเอล
ยูดาหกับ
จึงเสด็จขึ้ นไป พระองคและอาอิสราเอล
มาซิ ยาห ก ษั ต ริ ย แห ง ยู ดาห ได
(2 พกษ 14:8-14)
17 แล วอามาซิ ยาห กษั ตริ ย แห ง เผชิ ญหน ากั นที่ เบธเชเมช ซึ่ ง
ยู ดาห ได ทรงรั บคําปรึ กษา และ เปนของยูดาห
ทรงใช ให ไปเฝ าโยอาชโอรสของ 22 และยู ดาห ก็ พ า ยแพ อิ ส ราเยโฮอาหาส
โอรสของเยฮู เอล และทุ กคนก็ หนี กลั บไป
กษัตริยของอิ สราเอลทูลวา "มา เต็นทของตน
เถิด ใหเราทั้ งสองมาเผชิญหนา 23 โยอาชกษั ตริ ยแห งอิ สราเอล
ทรงจั บอามาซิ ยาห กษั ตริ ย แห ง
กัน"
18 และโยอาชกษั ตริ ย แห งอิ ส- ยูดาหโอรสของโยอาช โอรสของ
ราเอลทรงใช ไ ปยั ง อามาซิ ยาห เยโฮอาหาสที่ เบธเชเมช และนํา
กษั ตริ ย แห งยู ดาห ว า "ต นผั ก พระองค มายั งเยรู ซาเล็ ม และ
หนามบนเลบานอนส งข าวให หา ทรงพั งกํา แพงเยรู ซ าเล็ มลงสี่ ตนสนสีดารบนเลบานอนวา `จง รอยศอก ตั้ งแตประตูเอฟราอิม
ยกบุ ตรสาวของเจ าให เป นภรร- ถึงประตูมุม
ยาบุตรชายของเรา' และสัตวปา 24 และพระองค ท รงริ บทองคํา
ทุ งตั วหนึ่ งแห งเลบานอนผ านมา และเงิ นทั้ งหมด และเครื่ องใช
ทั้ งสิ้ นซึ่ งพบในพระนิ เ วศของ
และย่ําตนผักหนามลงเสีย
19 ทานวา `ดูซิ ขาพเจาไดโจมตี พระเจ า ในความอารั กขาของ
เอโดม' และจิ ตใจของท านก็ โอเบดเอโดม ทั้ งคลังทรัพยของ
ผยองขึ้ นในความโออวด แต จง สํานั กพระราชวั ง พร อมกั บคน
อยู กั บบานเถิ ด เพราะไฉนท าน ประกั นด วย และพระองค เสด็ จ
จึ งเร าใจตนเองให ต อสู และรั บ กลับไปยังสะมาเรีย
อันตราย อันจะใหทานลมลง ทั้ ง 25 อามาซิยาห โอรสของโยอาช
กษั ตริ ยแห งยู ดาห ทรงพระชนม
ทานและยูดาหกับทาน"
20 แต อามาซิ ยาห หาทรงฟ งไม อยู สิ บห าป หลั งจากสวรรคต
เพราะเป นมาจากพระเจ า เพื่ อ ของโยอาช โอรสของเยโฮอาหาส
ว า พระองค จะทรงมอบเขาทั้ ง กษัตริยแหงอิสราเอล
(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
2 พงศาวดาร 25, 26
การสิ้ นพระชนม
ครองนั้ นมี พระชนมายุ สิ บหก
พรรษาและพระองค ท รงครอบ
ของอามาซิยาห
ครองในกรุ ง เยรู ซ าเล็ ม ห า สิ บ
(2 พกษ 14:17-20)
26 ส วนพระราชกิ จนอกนั้ นของ สองป พระมารดาของพระองค
อามาซิ ยาห ตั้ งแต ต นจนปลาย ทรงพระนามวา เยโคลียาห ชาว
ดู เถิ ด มิ ได บันทึ กไว ในหนั งสื อ เยรูซาเล็ม
ของกษั ตริ ย แห งยู ดาห และอิ ส- 4และพระองค ท รงกระทํา สิ่ งที่
ถูกตองในสายพระเนตรของพระ
ราเอลหรือ
27 นั บแต เ วลาเมื่ ออามาซิ ยาห เยโฮวาห ตามที่ อามาซิ ยาห
ทรงหั น ไปจากการติ ด ตามพระ ราชบิ ดาของพระองค ได ทรง
เยโฮวาห เขาทั้ งหลายก็คิดกบฏ กระทําทุกประการ
ต อพระองค ในเยรู ซาเล็ ม และ 5และพระองค ทรงแสวงหาพระ
พระองค ทรงหนี ไปที่ ลาคี ช แต เจาในสมัยของเศคาริยาห ผู เขา
เขาใช ไ ปตามพระองค ที่ ลาคี ช ใจในนิมิ ตต างๆจากพระเจาและ
ตราบใดที่ พระองค แสวงหาพระ
และประหารพระองคเสียที่ นั่ น
28 และเขาทั้ งหลายนํ า พระศพ เยโฮวาห พระเจ าทรงกระทําให
ใส หลังมากลับมา และฝ งไว กับ พระองคเจริญ
อุสซียาหรับพระพรทั้ งดาน
บรรพบุ รุ ษของพระองค ในเมื อง
สงครามและพระราชกิจ
แหงยูดาห
อุสซียาหเปนกษัตริย
6 พระองค เ สด็ จออกไปทํ า สงครามต อสู กั บคนฟลิ สเตีย และ
แทนอามาซิยาห
พังกําแพงเมื องกัท และกําแพง
(2 พกษ 14:21)
ประชาชนทั้ งสิ้ นแห ง เมื องยั บเนห และกําแพงเมื อง
ยู ด าห จึ ง ตั้ งอุ ส ซี ย าห อั ชโดด และพระองค ทรงสร าง
ผู ซึ่ งมี พระชนมายุ สิ บหกพรรษา หัวเมืองในเขตแดนอัชโดด และ
ให เป นกษั ตริ ยแทนอามาซิ ยาห ที่ อื่ นๆอีกทามกลางคนฟลิสเตีย
7 พระเจ า ทรงช วยพระองค ใ น
ราชบิดาของพระองค
การต
อสู คนฟ ลิ สเตี ย และต อสู
2พระองค ทรงสร างเมื องเอโลท
และให กลั บขึ้ นแก ยู ดาห หลั ง คนอาระเบี ยซึ่ งอาศั ยอยู ในกู ร จากที่ กษั ตริยทรงลวงหลั บไปอยู บาอัล และตอสู กับคนเมอูนิม
8ชนอั มโมนได ถวายบรรณาการ
กับบรรพบุรุษของพระองค
3 เมื่ ออุ ส ซี ยาห ท รงเริ่ มครอบ แก อุ สซี ยาห และพระนามของ

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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2 พงศาวดาร 26
หนา 976
พระองค ก็แผ แพร ออกไปถึงเขต หอก หมวกเหล็ก เสื้ อเกราะ ธนู
แดนอียิปต เพราะพระองค ทรง และก อนหิ นสํา หรั บสลิ งไว สํา เขมแข็งขึ้ นยิ่ งนัก
หรับกองทัพ
9ยิ่ งกว านั้ นอี ก อุ สซี ยาห ทรง 15 ในเยรู ซ าเล็ ม พระองค ท รง
สร างป อมในเยรู ซาเล็ มที่ ประตู กระทํา เครื่ องกลไกโดยคนช า ง
มุ ม ที่ ประตู หุ บเขาและที่ หั ว ประดิ ษฐ ทําขึ้ น ไว บนป อมและ
เลี้ ยว และปองกันไวแข็งแรง
ตามมุ ม เพื่ อยิ งลู กธนู และโยน
10 และพระองค ทรงสร า งป อม ก อนหิ นใหญ ๆ และพระนาม
ในถิ่ นทุ รกั นดาร ทรงขุ ดบ อน้ํา ของพระองคก็ลือไปไกล เพราะ
หลายแหง เพราะพระองคทรงมี พระองค ทรงรั บความช วยเหลื อ
ฝูงสัตวใหญโต ทั้ งในหุบเขาและ อย างมหั ศจรรย จนพระองค เข ม
ในที่ ราบ และทรงมี ชาวนาและ แข็ง
คนแต งตนองุ นในเนิ นเขา และ
อุสซียาหทรงกระทําหนาที่
ในคารเมล เพราะพระองค ทรง
ของปุโรหิตแลวถูกลงโทษ.
รักเกษตรกรรม
16 แต เมื่ อพระองค ทรงแข็ งแรง
11 ยิ่ งกว านั้ นอี กอุ สซียาห ทรงมี แล ว พระองค ก็ มี พระทั ยผยอง
กองทหาร ซึ่ งออกไปทําศึ กเปน ขึ้ นจึ ง ทรงกระทําความเสี ยหาย
กองๆตามจํานวนที่ เยอี เอลราช เพราะพระองค ล ะเมิ ด ต อ พระ
เลขาได รวบรวมไว ด ว ยกั น กั บ เยโฮวาห พระเจ า ของพระองค
มาอาเสอาห เจ าหน าที่ ภาย และเข าไปในพระวิ หารของพระ
ใต ก ารควบคุ ม ของฮานั น ยาห เยโฮวาห เพื่ อเผาเครื่ องหอมบน
ผู บั งคั บกองพลคนหนึ่ งของ แทนเครื่ องหอม
กษัตริย
17 แต อาซาริ ยาห ปุ โรหิ ตได เข า
12 จํ า นวนประมุ ข ของบรรพ- ไปติดตามพระองค พร อมกั บปุ บุ รุ ษทั้ งหมดแห ง พวกทแกล ว โรหิ ตของพระเยโฮวาห แปดสิ บ
ทหารคือ สองพันหกรอยคน
คนผู ซึ่ งเกงกลา
13 ใต บังคั บบั ญชาของคนเหล า 18 และเขาทั้ ง หลายได ขั ดขวาง
นี้ มีกองทัพพลสามแสนเจ็ดพัน กษั ต ริ ย อุ ส ซี ย าห แ ละทู ลพระ
หาร อยคน ผู ทําสงครามได ดวย องค ว า "ข าแต อุ สซี ยาห มิ
กําลั งมาก เพื่ อช วยกษั ตริ ย ให ใช ห น า ที่ ของพระองค ที่ จะเผา
ตอสู กับศัตรู
เครื่ องหอมถวายแด พระเยโฮ14 และอุ สซี ยาห ทรงเตรี ยมโล วาห แต เป นหน าที่ ของปุ โรหิ ต
(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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2 พงศาวดาร 26, 27
ลู กหลานของอาโรน ผู ซึ่ งชําระ แหงแผนดินนั้ น
ไวให บริสุทธิ์ เพื่ อเผาเครื่ องหอม
การสิ้ นพระชนมของอุสซียาห
ขอเชิ ญ พระองค เ สด็ จออกไป
โยธามครอบครอง
จากสถานบริ สุ ทธิ์ นี้ เพราะพระ
แทนพระองค
องค ได ทรงล วงเกิ น และพระ
(2 พกษ 15:32)
องคจะไมไดรับเกียรติอันใดจาก 22 ส วนพระราชกิ จนอกนั้ นของ
พระเยโฮวาหพระเจาเลย"
อุ สซี ยาห ตั้ งแต ต นจนปลาย
19 แล วอุ สซี ยาห ทรงกริ้ ว พระ อิ สยาห ผู พยากรณ บุ ตรชาย
องค มีกระถางไฟอยู ในพระหั ตถ อามอส ไดบันทึกไว
จะทรงเผาเครื่ องหอม และ 23 และอุ สซี ยาห ก็ ทรงล วงหลั บ
เมื่ อพระองค ท รงกริ้ วต อ พวก ไปอยู กั บบรรพบุ รุ ษของพระ
ปุ โรหิต โรคเรื้ อนก็เกิ ดขึ้ นมาที่ องค และเขาก็ ฝ งพระศพไว กั บ
พระนลาฏตอหนาปุโรหิตในพระ บรรพบุ รุ ษของพระองค ในนาที่
นิ เวศของพระเยโฮวาห ขางแท น ฝ งศพอั นเป นของกษั ตริ ยเพราะ
เผาเครื่ องหอม
เขาทั้ งหลายว า "พระองค ทรง
20 และอาซาริ ยาห ปุ โรหิ ตใหญ เปนโรคเรื้ อน" และโยธามโอรส
และบรรดาปุ โรหิ ตทั้ งปวงมองดู ของพระองค ก็ ครอบครองแทน
พระองค และดู เถิ ด พระองค พระองค
ทรงเป นโรคเรื้ อนที่ พระนลาฏ
โยธามทรงครอบครอง
และเขาทั้ งหลายก็ ผลั กพระองค
เหนือยูดาห
ออกไปจากที่ นั่ น และพระองค
(2 พกษ 15:32-38)
เองก็ทรงรีบเสด็จออกไป เพราะ
เมื่ อโยธามทรงเริ่ ม
ว าพระเยโฮวาห ทรงลงโทษพระ
ครอบครองนั้ นมี พระ
องคแลว
ชนมายุยี่สิบหาพรรษา และพระ
21 และกษั ตริ ย อุ สซี ยาห ก็ ทรง องค ทรงครอบครองในเยรู ซ าเป นโรคเรื้ อนจนวั นสิ้ นพระชนม เล็ มสิ บหกป พระมารดาของ
และเพราะเป น โรคเรื้ อนก็ ท รง พระองค มี พระนามว า เยรู ชาห
ประทั บในวั งต างหาก เพราะ บุตรสาวของศาโดก
พระองค ทรงถู กตั ดขาดจากพระ 2และพระองค ท รงกระทํา สิ่ งที่
นิเวศของพระเยโฮวาห และโย- ถูกตองในสายพระเนตรของพระ
ธามโอรสของพระองค เ ป น ผู ดู เยโฮวาห ตามซึ่ งอุ สซี ยาห ราช
แลราชสํานั กปกครองประชาชน บิ ดาของพระองค ได ทรงกระทํา

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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2 พงศาวดาร 27, 28
หนา 978
ทุกประการ เวนแตพระองคมิได ครองมี พระชนมายุ ยี่ สิ บห า
เข าไปในพระวิ หารของพระเย- พรรษาและพระองค ท รงครอบ
โฮวาห แตประชาชนยังประพฤติ ครองในเยรูซาเล็มสิบหกป
อยางเลวทราม
9และโยธามล วงหลั บไปอยู กั บ
3 พระองค ทรงสร า งประตู บ น บรรพบุรุษของพระองค และเขา
ของพระนิ เวศแห งพระเยโฮวาห ฝ งพระศพไว ในนครดาวิด และ
และทรงกระทําการก อสร างมาก อาหั ส โอรสของพระองค ครอบ
ที่ กําแพงตําบลโอเฟล
ครองแทนพระองค
4 ยิ่ งกว านั้ นอี กพระองค ทรง
อาหัสครอบครองเหนือยูดาห
สร า งหั ว เมื อ งในถิ่ นเทื อ กเขา
(2 พกษ 16:1)
แหงยูดาห และสรางปอมกับหอ
เมื่ ออ าหั สทรงเริ่ ม
คอยตามปาไม
ครองราชย มี พระชน
5 และพระองค ทรงสู รบกั บ มายุ ยี่ สิ บพรรษา และพระองค
กษั ตริ ยคนอั มโมนและทรงชนะ ทรงครองราชย ในเยรู ซาเล็ มสิ บ
และในป นั้ นคนอั มโมนได ถวาย หกป แตพระองคมิไดทรงกระเงินแกพระองคหนึ่ งรอยตะลันต ทําสิ่ งที่ ถู กต องในสายพระเนตร
และข า วสาลี ห นึ่ ง หมื่ นโคระกั บ ของพระเยโฮวาห อยางกับดาวิด
ข าวบาร เลย หนึ่ งหมื่ น คนอั ม- บรรพบุรุษของพระองค
โมนได ถ วายเท ากั นในป ที่ สอง 2 แต ทรงดํ า เนิ นตามทางของ
และในปที่ สาม
กษั ตริยแห งอิสราเอล พระองค
6 โยธามจึ ง ทรงมี กํ า ลั ง มากขึ้ น ถึ ง กั บทรงสร า งรู ปเคารพหล อ
เพราะพระองค ท รงตระเตรี ยม สําหรับพระบาอัล
ทางทั้ งหลายของพระองค ต อ 3 ยิ่ งกว า นั้ นพระองค ท รงเผา
พระพั กตร พระเยโฮวาห พระเจ า เครื่ องหอมในหุ บเขาบุ ต รชาย
ของพระองค
ของฮิ นโนม และทรงเผาโอรส
7 ส วนพระราชกิ จนอกนั้ นของ ทั้ งหลายของพระองคในไฟ ตาม
โยธาม และการสงครามทั้ งสิ้ น การกระทําอั นน าสะอิ ดสะเอี ยน
ของพระองค และพระราชวั ตร ของประชาชาติ ซึ่ งพระเยโฮวาห
ของพระองค ดูเถิด มีบันทึกไว ทรงขั บไล ออกไปให พ นหน า
ในหนั งสื อของกษั ตริ ย แห งอิ ส- ประชาชนอิสราเอล
ราเอลและยูดาห
4 พระองค ทรงถวายสั ต วบู ชา
8 เมื่ อพระองค ท รงเริ่ มครอบ และทรงเผาเครื่ องหอมที่ ปู ช -

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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นียสถานสูง และบนเนินเขาและ เยโฮวาห อ ยู ที่ นั่ นชื่ อว า โอเดด
ใตตนไมเขียวสดทุกตน
ท านออกไปพบกองทั พซึ่ งมายั ง
อาหัสกับเปคาหสูรบกัน
สะมาเรี ย และพู ดกั บเขาทั้ ง
หลายวา "ดูเถิด เพราะพระเย(2 พกษ 16:5-6)
5เพราะฉะนั้ นพระเยโฮวาห พระ โฮวาห พระเจ า แห ง บรรพบุ รุ ษ
เจ าของพระองค จึงทรงมอบพระ ของท า นทั้ งหลายทรงกริ้ วต อ
องค ไว ในพระหั ตถ ของกษั ต ริ ย ยู ดาห พระองค ทรงมอบเขาทั้ ง
แห ง ซี เ รี ย ผู ทรงชนะพระองค หลายไว ในมือของทาน แตทาน
และจั บประชาชนของพระองค ทั้ งหลายได สั งหารเขาเสี ยด วย
เป น เชลยจํ า นวนมากนํ า มายั ง ความเกรี้ ยวกราดซึ่ งขึ้ นไปถึงฟา
ดามั สกั ส และพระองค ทรงถู ก สวรรค
มอบไว ในพระหั ตถ ของกษั ตริ ย 10 และบั ดนี้ ท านทั้ งหลายเจตแห งอิ สราเอล ผู ชนะพระองค นาจะข มขี่ ประชาชนแห ง ยู ดาห
และเยรู ซาเล็ มให เ ป น ทาสชาย
ดวยการฆาฟนอยางใหญหลวง
6เพราะวาเปคาหบุตรชายเรมา- และทาสหญิ งของท าน ตั วท าน
ลิ ยาห ไ ด ฆ า เสี ยหนึ่ งแสนสอง เองไม มี บาปต อ พระเยโฮวาห
หมื่ นคนในยูดาหในวันเดียว ทั้ ง พระเจาของทานหรือ
สิ้ นเปนทหารกลาแข็ง เพราะเขา 11 บั ดนี้ ขอฟ งข าพเจ า และขอ
ทั้ งหลายไดทอดทิ้ งพระเยโฮวาห สงเชลยซึ่ งทานไดนํามาจากญาติ
พระเจ าแห ง บรรพบุ รุ ษของเขา พี่ นองของทานกลับไป เพราะวา
พระพิ โรธอั น แรงกล า ของพระ
ทั้ งหลาย
7 และศิ ครี ทแกล วทหารของ เยโฮวาหอยู เหนือทานทั้ งหลาย"
เอฟราอิ มได สั งหารมาอาเสอาห 12 บางคนในหั วหน า คนเอฟโอรสของกษั ตริ ย และอั สรี คั ม ราอิ มคื อ อาซาริ ยาห บุ ตรชาย
อธิ บ ดี กรมวั งและเอลคานาห โยฮานั น เบเรคิ ยาห บุ ตรชาย
เมซิ ลเลโมท เยฮิ สคี ยาห บุ ตร
อุปราช
8คนอิ สราเอลได จั บญาติ พี่ น อง ชายชั ลลู มและอามาสาบุ ตรชาย
ของตนเปนเชลยสองแสนคน มี หัดลัย ได ยืนขึ้ นขัดขวางบรรดา
ผู หญิ ง บุ ตรชาย และบุ ตรสาว ผู ที่ กลับมาจากสงคราม
และได ริ บ ของเป นอั น มากมา 13 พู ดกั บเขาทั้ งหลายว า "เจ า
อย านําเชลยเข ามาที่ นี่ เพราะ
จากเขานํามายังสะมาเรีย
9แตผู พยากรณคนหนึ่ งของพระ เจ ามุ งหมายที่ จะนําโทษบาปมา
(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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เหนื อเราตอพระเยโฮวาห เพิ่ ม เชเมช อัยยาโลน เกเดโรท และ
เข า กั บบาปและการละเมิ ด ใน โสโคกั บชนบท ทิ มนาห กั บชน
ป จจุ บั นของเรา เพราะว าการ บท และทั้ งกิมโซกับชนบท และ
ละเมิดของเราก็ใหญโตอยู พระ เขาก็ตั้ งอยู ที่ นั่ น
พิ โรธอั นแรงกล าต ออิ สราเอลมี 19 เพราะพระเยโฮวาห ทรง
อยู แลว"
กระทํา ให ยู ด าห ต อ ยต่ํ า ลงด วย
14 เพราะฉะนั้ น ผู ถื ออาวุ ธจึ ง เหตุ อาหั สกษั ตริ ยแห งอิ สราเอล
ทิ้ งเชลยและของที่ ริบมาตอหน า เพราะอาหัสทรงกระทําให ยูดาห
เจานายและชุมนุมชนทั้ งปวง
เปลื อยเปล าไปแล วและได ล ะ15 และผู ชายซึ่ งถู กระบุ ชื่ อนั้ น เมิ ด ต อ พระเยโฮวาห อ ย า งร า ย
ได ลุ กขึ้ นเอาเสื้ อผ าอั นเป นของ แรง
ที่ ริ บมาให แก ค นที่ เปลื อ ยกาย 20 ฉะนั้ น
ทิ กลั ทป เลเสอร
อยู ในพวกเชลยและเขาก็ นุ งห ม กษั ตริ ยแห งอั สซีเรียจึงยกขึ้ นมา
ใหเขาไว และใหรองเทา และจัด ตอสู กับพระองค และกระทําให
หาอาหารและเครื่ องดื่ มให และ พระองค ทุ ก ข พระทั ยแทนที่ จะ
ชโลมเขา และนําคนที่ ออนเปลี้ ย สนับสนุนพระองคใหเขมแข็ง
ในพวกเขาขึ้ นลา นําเขากลับมา 21 เพราะอาหัสทรงเอาของส วน
ยังญาติพี่ นองของเขาที่ เมืองเย- หนึ่ งจากพระนิ เ วศของพระเยรีโค คือเมืองตนอินทผลัม และ โฮวาห และจากราชสํานัก และ
เขาทั้ งหลายก็ กลั บไปยั งสะมา- จากเจานายถวายเปนบรรณาการ
เรีย
แก กษั ตริ ย ของอั สซี เรี ย แต หา
คนเอโดมกับคนฟลิสเตีย
เปนประโยชนแกพระองคไม
22 ในคราวทุ กข ยากนั้ น พระ
บุกรุกยูดาห
16 ครั้ งนั้ นกษั ตริ ยอาหั สทรงใช องค ยิ่ งละเมิ ด ต อพระเยโฮวาห
ให ไ ปหากษั ต ริ ย แ ห ง อั ส ซี เ รี ย คื อกษั ตริ ยอาหั สองค เดี ยวกั นนี้
แหละ
เพื่ อขอความชวยเหลือ
17 เพราะคนเอโดมได บุกรุ กเข า 23 เพราะพระองค ทรงถวาย
มาอีก และโจมตียูดาห และจับ สั ตวบู ชาแก พระของเมื อ งดามั สกั สซึ่ งได ให พระองค พายแพ
ไปเปนเชลยบาง
18 และคนฟ ลิ สเตี ยได เข าปล น และตรั สว า "เพราะว าพระแห ง
หั วเมื องในหุ บเขาและที่ ภาคใต กษั ตริ ย ของซี เ รี ยได ช วยเขาทั้ ง
ของยูดาห และไดยึดเมืองเบธ- หลาย เราจึงจะถวายสัตวบูชาแก
(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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พระเหลานั้ นเพื่ อจะชวยเรา" แต ไปไว ในอุ โมงค ของกษั ตริ ย แห ง
พระเหล านั้ นเป นเครื่ องทํา ลาย อิ สราเอล และเฮเซคี ยาห โอรส
พระองค และทั้ งอิ สราเอลทั้ ง ของพระองค ได ครอบครองแทน
ปวงดวย
พระองค
24 แล ะอ าหั สทร ง รวบ รวม
เฮเซคียาหทรงครอบครอง
เครื่ องใชของพระนิ เวศแห งพระ
เหนือยูดาห
เจ า และตั ดเครื่ องใช แห งพระ
(2 พกษ 18:1)
นิเวศของพระเจาเปนชิ้ นๆ และ
(อสย 36-39)
พระองค ทรงป ดประตู พระนิ เวศ
เมื่ อเฮเซคี ยาห มี พระ
ของพระเยโฮวาห และพระองค
ชนมายุ ยี่ สิ บห าพรรษา
ทรงสร า งแท น บู ช าสํ า หรั บพระ พระองค ทรงเริ่ มครอบครอง
องคทุกมุมเมืองเยรูซาเล็ม
และพระองค ทรงครอบครองใน
25 พระองค ท รงสร า งปู ช นี ย- กรุ งเยรู ซาเล็ มยี่ สิ บเก าป พระ
สถานสู ง ในหั วเมื องของยู ด าห มารดาของพระองค ทรงพระ
ทุ กหั วเมื องเพื่ อเผาเครื่ องหอม นามว า อาบี ยาห บุ ตรสาวของ
ถวายพระอื่ น กระทําใหพระเย- เศคาริยาห
โฮวาห พระเจ า แห ง บรรพบุ รุ ษ 2และพระองค ท รงกระทํา สิ่ งที่
ของพระองคทรงพระพิโรธ
ถูกตองในสายพระเนตรของพระ
การสิ้ นพระชนมของอาหัส
เยโฮวาห ตามซึ่ งดาวิ ดบรรพเฮเซคียาหครอบครอง
บุ รุ ษของพระองค ได ทรงกระทํา
ทุกประการ
แทนพระองค
3 ในป แรกแห ง รั ชกาลของพระ
(2 พกษ 16:19-20)
26 ส วนพระราชกิ จนอกนั้ นของ องค ในเดื อนแรก พระองค ทรง
พระองค และพระราชวั ตรของ เป ดประตูพระนิ เวศของพระเยพระองค ทั้ งสิ้ น ตั้ งแต ต นจน โฮวาห และได ทรงทําการซ อม
ปลาย ดู เถิ ด เขาบั นทึ กไว ใน แซมประตูนั้ น
หนั งสื อ ของกษั ต ริ ย แห งยู ด าห 4พระองคทรงนําปุ โรหิตและคน
เลวี เข ามาและทรงให เขาชุ มนุ ม
และอิสราเอล
27 และอาหั ส ก็ ล วงหลั บไปอยู ที่ ถนนดานตะวันออก
กั บบรรพบุ รุษของพระองค เขา 5และตรัสกับเขาวา "คนเลวีเอย
ก็ฝงพระศพไวในกรุง คือในเย- ขอฟ งเรา จงชําระตั วให บริสุทธิ์
รู ซาเล็ ม แต เขามิ ได นําพระศพ และชําระพระนิ เวศของพระเย-

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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โฮวาห พระเจ า แห ง บรรพบุ รุ ษ องคจะหันไปเสียจากเรา
ของท านให บริ สุ ทธิ์ และขน 11 บุ ตรชายทั้ งหลายของข าพสิ่ งสกปรกออกเสี ยจากสถาน เจ าเอ ย อย าเพิ กเฉยเพราะพระ
บริสุทธิ์
เยโฮวาห ได ทรงเลื อกท านให ยืน
6 เพราะบรรพบุ รุ ษ ของเราทั้ ง อยู เฉพาะพระพั ก ตร ของพระ
หลายไดกระทําการละเมิ ด และ องค เพื่ อปรนนิบัติพระองคและ
ได กระทํ า สิ่ งที่ ชั่ วในสายพระ เป น ผู ปรนนิ บั ติ ข องพระองค
เนตรพระเยโฮวาห พระเจ าของ และเผาเครื่ องหอม"
เรา เขาทั้ งหลายไดทอดทิ้ งพระ 12 แลวคนเลวี ก็ลุ กขึ้ น คื อมาองค และหั นหน าของเขาเสี ย ฮาทบุ ตรชายอามาสั ย และโยจากที่ ประทั บของพระเยโฮวาห เอลบุ ตรชายอาซาริ ยาห ผู เป น
และไดหันหลังให
ลู กหลานของโคฮาท และลู ก
7เขาป ดประตู มุ ขพระนิ เวศด วย หลานของเมรารี มี คี ชบุ ตรชาย
และไดดับประทีปเสีย และมิ ได อั บดี และอาซาริ ยาห บุ ตรชาย
เผาเครื่ องหอมหรื อถวายเครื่ อง เยฮาลเลเลล และของคนเกอรเผาบู ชาในสถานบริ สุ ทธิ์ แด พระ โชน มี โยอาห บุตรชายศิ มมาห
เจาแหงอิสราเอล
และเอเดนบุตรชายโยอาห
8 เพราะฉะนั้ นพระพิ โรธของ 13 และลูกหลานของเอลีซาฟาน
พระเยโฮวาหจึ งมาบนยู ดาห และ มีชิมรีและเยอีเอล และลูกหลาน
เยรู ซาเล็ ม และพระองค ทรง ของอาสาฟ มี เศคาริ ยาห และ
กระทําให เขาเป นสิ่ งที่ น าหวาด มัทธานิยาห
เสียว เปนที่ สยดสยอง และเปน 14 และลู กหลานของเฮมาน มี
ที่ เย ยหยั นตามที่ ท านได เห็ นกั บ เยฮีเอลและชิเมอี และลูกหลาน
ตาของทานแลว
ของเยดูธูน มีเชไมอาหและอุส9เพราะดูเถิด บิดาทั้ งหลายของ ซีเอล
เราได ล มลงด วยดาบ และบุ ตร 15 เขาทั้ ง หลายรวบรวมพี่ น อง
ชายบุตรสาวกับภรรยาของเราได ของเขา และชําระตนใหบริสุทธิ์
เปนเชลยเพราะเหตุนี้
และเข าไปตามที่ กษั ตริ ย ได ทรง
10 บั ด นี้ เรามี ใ จประสงค ที่ จะ บั ญชา โดยพระวจนะของพระ
กระทําพันธสัญญากับพระเยโฮ- เยโฮวาห ใหชําระพระนิเวศของ
วาหพระเจาแห งอิ สราเอล เพื่ อ พระเยโฮวาหใหบริสุทธิ์
วาพระพิ โรธอันแรงกล าของพระ 16 ปุ โรหิ ตได เข าไปในส วนข าง
(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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ในของพระนิ เวศของพระเยโฮ- ลุ กขึ้ นแต เช า และรวบรวมเจ า
วาหเพื่ อชําระใหบริสุทธิ์ และเขา นายของกรุง และเสด็จขึ้ นไปยัง
นํ า สิ่ งสกปรกที่ เขาพบในพระ พระนิเวศของพระเยโฮวาห
วิ หารของพระเยโฮวาห ออกมาที่ 21 และเขาได นํ า วั วผู เจ็ ดตั ว
ลานพระนิ เวศของพระเยโฮวาห แกะผู เจ็ ดตั ว ลู กแกะเจ็ ดตั ว
และคนเลวี ก็ ขนเอาของนั้ นออก และแพะผู เจ็ดตัวเปนเครื่ องบูชา
ไปยังลําธารขิดโรน
ไถ บาปสํ า หรั บราชอาณาจั กร
17 เขาเริ่ มชํ า ระในวั น แรกของ สถานบริ สุ ทธิ์ และยู ดาห และ
เดือนแรก และในวันที่ แปดของ พระองค ทรงบั ญชาให ลู กหลาน
เดื อ นนั้ นเขามายั ง มุ ขของพระ ของอาโรน คื อปุ โรหิ ตให ถวาย
เยโฮวาห เขาชําระพระนิเวศของ ของเหล า นั้ นบนแท น บู ช าของ
พระเยโฮวาหอยู แปดวัน และใน พระเยโฮวาห
วันที่ สิบหกของเดือนแรกก็เสร็จ 22 เขาทั้ งหลายจึ ง ฆ า วั วผู และ
18 แล วเขาเข าไปหากษั ตริ ยเฮ- ปุ โรหิ ต ก็ รั บเลื อดและพรมที่
เซคียาห และทูลวา "ขาพระองค แท นบู ชา และเขาทั้ งหลายฆ า
ทั้ งหลายได ก ระทําความสะอาด แกะผู และเอาเลือดของมันพรม
พระนิ เ วศของพระเยโฮวาห สิ้ น แท นบู ชา และฆ าลู กแกะ เอา
เสร็จแลว ทั้ งแทนเครื่ องเผาบูชา เลือดของมันพรมแทนบูชา
และเครื่ องใชของแท นนั้ นทั้ งสิ้ น 23 แล วแพะผู สํ า ห รั บเป น
และโต ะขนมป งหน าพระพั กตร เครื่ องบูชาไถบาปนั้ น เขานํามา
และเครื่ องใชของโตะนั้ นทั้ งสิ้ น
ที่ กษั ตริ ยและที่ ประชุ มชน และ
19 เครื่ องใช ทั้ งสิ้ นซึ่ งกษั ต ริ ย เขาทั้ งหลายก็ เอามื อของเขาวาง
อาหั ส คั ดทิ้ งในรั ชสมั ยของพระ บนแพะนั้ น
องค เมื่ อพระองคไดกระทําการ 24 และปุโรหิตก็ฆ าแพะเสียและ
ละเมิ ด ข าพระองค ทั้ งหลายได เอาเลื อดของมั นทําการคื นดี กั น
เตรี ยมพร อ มและได ชํ า ระแล ว บนแทนนั้ นเพื่ อทําการลบมลทิน
และดู เถิ ด ของเหล านั้ นก็ อยู บาปใหอิ สราเอลทั้ งปวง เพราะ
หนาแทนบูชาของพระเยโฮวาห" กษั ตริ ย ทรงบั ญชาว า ให ทํา
เฮเซคียาหใหประชาชน
เครื่ องเผาบูชาและเครื่ องบูชาไถ
บาปสําหรับอิสราเอลทั้ งปวง
นมัสการพระเจา
25 แล วพระองค ทรงให คนเลวี
ในพระวิหารอีก
20 แล วกษั ตริ ย เ ฮเซคี ยาห ท รง ประจําอยู ใ นพระนิ เวศของพระ
(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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เยโฮวาห มีฉาบ พิณใหญ และ 31 แลวเฮเซคียาหตรัสวา "บัดนี้
พิ ณเขาคู ตามบั ญญั ติ ของดา- ท านทั้ งหลายได ชํ า ระตั วของ
วิด และของกาดผู ทํานายของ ท านให บริ สุ ทธิ์ ต อพระเยโฮวาห
กษั ตริ ย และของนาธั นผู พยา- จงเขามาใกล นําเครื่ องสัตวบูชา
กรณ เพราะว าพระบั ญญั ติ นั้ น และเครื่ องบู ชาโมทนามายั งพระ
มาจากพระเยโฮวาห ทางผู พยา- นิ เวศของพระเยโฮวาห " และ
กรณของพระองค
ชุ ม นุ ม ชนก็ นํ า เครื่ องสั ตวบู ช า
26 คนเลวี ก็ ยื นอยู ถื อเครื่ อง และเครื่ องบู ชาโมทนา และทุ ก
ดนตรีของดาวิด และปุโรหิตถือ คนที่ มี ใ จสมั ค รก็ ไ ด นํ า เครื่ อง
แตร
เผาบูชามา
27 แล วเฮเซคี ย าห ทรงบั ญชา 32 จํานวนเครื่ องเผาบู ชาซึ่ งชุ ม
ว า ให ถวายเครื่ องเผาบู ชานั้ น นุ มชนนํามา คื อวั วผู เจ็ ดสิ บตั ว
บนแทนและเมื่ อเริ่ มถวายเครื่ อง แกะผู ห นึ่ งร อยและลู กแกะสอง
เผาบูชา ก็เริ่ มถวายเพลงแดพระ ร อย ทั้ งสิ้ นนี้ เป นเครื่ องเผา
เยโฮวาห และแตรกั บเครื่ อง บูชาแดพระเยโฮวาห
ดนตรี ของดาวิดกษัตริยของอิส- 33 และเครื่ องบู ชาที่ ม อบถวาย
ราเอลก็เริ่ มดวย
ไว มี วัวผู หกร อยตั ว และแกะ
28 ชุ ม นุ มชนทั้ งสิ้ นก็ น มั สการ สามพันตัว
และนั กร องก็ รองเพลง และคน 34 แต มีปุโรหิตน อยเกินไป จน
ดนตรี ก็ เป าแตร ทําอย างนี้ อยู ถลกหนั งเครื่ องเผาบู ชาทั้ งหมด
จนถวายเครื่ องเผาบูชาเสร็จ
ไมได คนเลวีพี่นองของเขาก็ได
29 เมื่ อ การถวายบู ชาเสร็ จแล ว ช วยจนเสร็ จงาน และจนกว า
กษั ตริ ย และคนทั้ ง ปวงที่ อยู กั บ ปุ โรหิ ตคนอื่ น จะเสร็ จการชํา ระ
พระองคก็กราบลงนมัสการ
ตนใหบริสุทธิ์ เพราะในการชํา30 และกษั ตริ ย เ ฮเซคี ยาห และ ระตนนั้ นคนเลวี จริ ง จั ง ยิ่ งกว า
เจ า นายก็ บั ญชาให ค นเลวี ร อ ง พวกปุโรหิต
เพลงสรรเสริ ญพระเยโฮวาห 35 นอกจากเครื่ องเผาบูชามีจําด วยถ อ ยคํ า ของดาวิ ด และของ นวนมากมายแล วยั งมี ไขมั นของ
อาสาฟผู ทํานาย และเขาทั้ ง เครื่ องสันติบูชา และมีเครื่ องดื่ ม
หลายร อ งเพลงสรรเสริ ญ ด วย บู ชาคู กั บเครื่ องเผาบู ช าด ว ย
ความยินดี และเขาก็กมศีรษะลง ดั งนี้ แหละงานปรนนิ บั ติ ในพระ
นมัสการ
นิ เวศของพระเยโฮวาห ก็ ฟ นคื น
(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

14_2chr.pub
page 64

Friday, December 09, 2005 12:23

หนา 985
2 พงศาวดาร 29, 30
มาอีก
เชบาถึ งเมื องดานว า ประชาชน
36 เฮเซคี ยาห กั บประชาชนทั้ ง ควรมาถื อป ส กาถวายแด พ ระ
ปวงก็ เปรมปรี ดิ์ ด วยการที่ พระ เยโฮวาหพระเจาแหงอิ สราเอลที่
เจ าได ท รงกระทํ า ให แก ประชา เยรู ซาเล็ ม เพราะเขามิ ได ถื อ
ชนครั้ งนี้ เพราะเรื่ องนี้ เกิ ดขึ้ น เปนเวลานานตามที่ ไดกําหนดไว
ปจจุบันทันดวน
6 คนเดิ น หนั งสื อ จึ ง ออกไปทั่ ว
การตระเตรียมสําหรับ
อิสราเอลและยูดาห ถือหนังสือ
จากกษั ต ริ ย และบรรดาเจ านาย
เทศกาลปสกา
เฮเซคียาหทรงรับสั่ งไป ของพระองค เพราะกษั ตริ ย ได
ถึ งอิ สราเอลและยู ดาห ทรงบั ญชาวา "ชนอิ สราเอลเอ ย
ทั้ งปวง และทรงพระอั กษรถึ ง จงกลับมาหาพระเยโฮวาห พระ
เอฟราอิ ม กั บมนั ส เสห ด ว ยว า เจ าของอั บราฮั ม อิ สอั ค และ
เขาทั้ งหลายควรจะมายังพระนิ - อิ สราเอล เพื่ อพระองค จะหั น
เวศของพระเยโฮวาห ที่ เยรู ซ า- กลั บมายั งคนส วนที่ เหลื อ อยู
เล็ ม เพื่ อจะถื อเทศกาลป สกา ของท าน ผู ซึ่ งหนี รอดจากพระ
ถวายแด พระเยโฮวาห พระเจ า หัตถของกษัตริยแหงอัสซีเรีย
7ท านอย าเป นเหมื อนบิ ดาและ
ของอิสราเอล
2 เพราะว ากษั ต ริ ย และเจ า นาย เหมื อนพี่ น องของท านผู ได
ของพระองค ทั้ งชุ มนุ มชนทั้ ง กระทําการละเมิ ดต อพระเยโฮปวงในเยรู ซาเล็มไดปรึ กษากันที่ วาห พระเจ าแห งบรรพบุ รุ ษของ
จะถื อ เทศกาลป ส กาในเดื อนที่ เขา พระองค จึ งทรงมอบเขาให
ถึงความเศราสลดตามที่ ทานเอง
สอง
3 ด วยเขาทั้ งหลายจะถื อ ป ส กา ก็เห็นอยู
ตามกําหนดไมได เพราะวาพวก 8 และคราวนี้ อย า คอแข็ ง อย า ง
ปุ โรหิ ตยั ง มิ ได ชํา ระตนให บริ - บิดาของทานทั้ งหลายเลย แตจง
สุ ทธิ์ เพี ยงพอแก จํานวน และ ยอมมอบตั วท านแด พระเยโฮประชาชนยั ง มิ ไ ด ชุ ม นุ ม กั น ใน วาห และมายังสถานบริสุทธิ์ ของ
พระองค ซึ่ งพระองคทรงชําระไว
เยรูซาเล็ม
4และแผนงานนั้ นก็ เป นที่ ช อบ ใหบริสุทธิ์ เปนนิตย และปรนนิบั ติ พ ระเยโฮวาห พระเจ าของ
แกกษัตริยและชุมนุมชนทั้ งปวง
5เขาจึงลงมติใหทําประกาศออก ท าน เพื่ อพระพิโรธอั นแรงกล า
ไปทั่ วอิสราเอล ตั้ งแตเบเออร- ของพระองค จะหั น ไปเสี ย จาก
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(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
แท นบู ชาที่ อยู ในเยรู ซาเล็ มและ
9เพราะถาทานทั้ งหลายหั นกลับ แท นสํ า หรั บเผาเครื่ องหอม
มายั งพระเยโฮวาห พี่ น องของ ทั้ งปวงนั้ น เขาขนไปทิ้ งเสี ยใน
ท า นและลู ก หลานของท า นจะ ลําธารขิดโรน
ประสบความเอ็ น ดู จากผู ที่ จั บ
การถือเทศกาลปสกา
เขาไปเป นเชลย และจะได กลั บ
ดวยความยินดี
มายั งแผ นดิ นนี้ อี ก เพราะพระ 15 และเขาทั้ งหลายได ฆ า แกะ
เยโฮวาห พระเจ า ของท า นทรง ป ส กาในวั น ที่ สิ บสี่ ของเดื อนที่
พระเมตตาและกรุ ณา ถ าท าน สอง ปุ โรหิ ตและคนเลวี ก็ ต อง
กลับมาหาพระองค พระองคจะ รู สึ กละอาย เพราะฉะนั้ นเขาจึ ง
ไม ทรงหั นพระพั กตร ไปจาก ชําระตั วให บริ สุ ทธิ์
และนํา
ทาน"
เครื่ องเผาบู ชามาในพระนิ เ วศ
10 คนเดิ นหนั งสื อจึ งไปตามหั ว ของพระเยโฮวาห
เมืองตางๆทั่ วแผนดินเอฟราอิม 16 เขาทั้ งหลายเข า ประจํา ตํ า และมนั สเสห ไกลไปจนถึ งเศบู - แหน งที่ เขาเคย ตามพระราช
ลุ น แต คนทั้ งหลายก็ หั วเราะ บั ญญั ติ ของโมเสสคนของพระ
เยาะเขา และเยยหยันเขา
เจา ปุโรหิ ตก็เอาเลือดซึ่ งเขารับ
11 มี แต คนอาเชอร มนั สเสห มาจากมือของคนเลวีประพรม
และเศบู ลุ นบางคนที่ ถ อมตั ว 17 เพราะว า มี หลายคนในชุ ม
และมายังเยรูซาเล็ม
นุ มชนนั้ นยั ง มิ ได ชํ า ระตนให
12 พระหั ตถ ของพระเจ าอยู บริ สุ ทธิ์ เพราะฉะนั้ นคนเลวี จึ ง
เหนือยูดาหดวย ทรงใหเขาเปน ต องฆ าแกะป สกาแทนทุ ก คนที่
ใจเดี ยวกั น ที่ จะกระทํ า ตามซึ่ ง มลทิน เพื่ อกระทําใหบริสุทธิ์ ตอ
กษั ตริ ยและเจ านายได บัญชาเขา พระเยโฮวาห
ไว ตามพระวจนะของพระเยโฮ- 18 เพราะว ามวลชนนั้ น คน
วาห
เป น อั นมากที่ มาจากเอฟราอิ ม
13 ประชาชนเป นอั นมากมา มนัสเสห อิสสาคาร และเศบูลุน
ประชุ มกั นในเยรู ซาเล็ มเพื่ อถื อ ยั งไม ไดชําระตน ถึงกระนั้ นเขา
เทศกาลกิ นขนมป งไร เชื้ อใน ก็ ยังรั บประทานป สกาผิ ดต อข อ
เดือนที่ สอง เปนการชุมนุมใหญ ที่ กําหนดไว แต เฮเซคี ยาห ทรง
ยิ่ งนัก
อธิษฐานเผื่ อเขาวา "ขอพระเย14 พวกเขาลุ กขึ้ น และได กํา จั ด โฮวาหผู ประเสริฐทรงใหอภั ยแก
(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
แห ง ยู ด าห ได ท รงประทานวั วผู
19 ผู ป กใจเสาะหาพระเจ า คื อ หนึ่ ง พั น ตั วและแกะเจ็ ดพั น ตั ว
พระเยโฮวาห พระเจ าแห ง แก ชุ มนุ มชน และพวกเจ านาย
บรรพบุ รุ ษของเขา ถึ งแม ว าจะ ได ใ ห วั วผู หนึ่ งพั น ตั วและแกะ
ไม ชํ า ระตั วตามกฎของความ หนึ่ งหมื่ นตั วแก ชุ มนุ มชน และ
บริสุทธิ์ แหงสถานบริสุทธิ์ นี้ "
ปุโรหิตเปนจํานวนมากก็ ไดชําระ
20 พระเยโฮวาห ทรงฟ งเฮเซคี - ตนใหบริสุทธิ์
ยาหและทรงรักษาประชาชน
25 ชุ ม นุ ม ชนทั้ งสิ้ นของยู ด าห
21 และประชาชนอิ สราเอลที่ อยู กั บบรรดาปุ โ รหิ ตและคนเลวี
ณ เยรู ซาเล็ มได ถื อเทศกาลกิ น และชุ มนุ มชนทั้ งสิ้ นซึ่ ง ออกมา
ขนมป งไร เชื้ อ เจ็ ดวั นด วยความ จากอิ สราเอล และคนต างด าว
ยิ นดี ยิ่ ง และคนเลวี กั บปุ โรหิ ต ซึ่ งออกมาจากแผ นดิ นอิ สราเอล
ได ส รรเสริ ญ พระเยโฮวาห ทุ ก และซึ่ งอยู ในยูดาหเปรมปรีดิ์ กัน
วั นๆ ร องเพลงทําเสี ยงดั งด วย 26 จึ งมี ความชื่ นบานใหญ ยิ่ งใน
เครื่ องดนตรี ข องเขาถวายแด เยรู ซาเล็ ม เพราะตั้ งแต สมั ย
พระเยโฮวาห
ของซาโลมอนโอรสของดาวิ ด
22 และเฮเซคี ยาห ทรงกล าว กษั ต ริ ย แห ง อิ สราเอลไม เ คยมี
หนุ นใจพวกคนเลวี ทั้ งปวงผู อยางนี้ เลยในเยรูซาเล็ม
สอนถึ งความรู อั นประเสริ ฐแห ง 27 แล ว บรรดาปุ โรหิ ต และคน
พระเยโฮวาห พวกเขาจึ งรั บ เลวี ไ ด ลุ กขึ้ นอวยพรประชาชน
ประทานอาหารในเทศกาลนั้ น เสียงของเขาก็ถึงพระกรรณ และ
เจ็ ดวั น ไดถวายสั ตว เปนเครื่ อง คําอธิ ษฐานของเขาก็ ขึ้ นมายั งที่
สั นติ บู ชา และสารภาพความ ประทั บบริ สุ ทธิ์ ของพระองค คื อ
ผิ ดบาปต อพระเยโฮวาห พระเจ า สวรรค
แหงบรรพบุรุษของตน
การทําลายรูปเคารพ
การถือเทศกาลปสกา
(2 พกษ 18:4)
เมื่ อสํา เร็ จงานนี้ ทั้ งสิ้ น
อีกเจ็ดวัน
แล วอิ ส ราเอลทั้ งปวงผู
23 แล วชุ มนุ มชนทั้ งสิ้ นก็ ตกลง
กั นที่ จะถื อเทศกาลไปอี กเจ็ ดวั น อยู ที่ นั่ นได ออกไปยั ง หั วเมื อ ง
เขาจึ งถื อ เทศกาลไปอี ก เจ็ ด วั น ยู ดาห และทําลายเสาศั ก ดิ์ สิ ทธิ์
เป นชิ้ นๆ และโค นบรรดาเสา
ดวยความยินดี
24 เพราะเฮเซคี ยาห กษั ตริ ย รู ปเคารพลง และพั งปู ชนี ย-
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(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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สถานสู งลง และพั งแท นทั่ ว นั้ นจะได เข มแข็ งขึ้ นในพระราช
ยู ดาห และเบนยามิ นทั้ งสิ้ นและ บัญญัติของพระเยโฮวาห
ในเอฟราอิมกับมนัสเสห จนเขา 5พอพระบั ญชากระจายออกไป
ทําลายเสี ยหมดสิ้ น แล วประชา ประชาชนอิ สราเอลก็ ได บริ จาค
ชนอิ สราเอลทั้ งปวงก็ กลั บไปยั ง เข ามาอย างมากมาย มี ผลรุ น
หั วเมื องของตน ทุ กคนกลั บไป แรกของข าว น้ํา องุ น น้ํ า มั น
ยังที่ ดินของเขา
น้ําผึ้ ง และผลิตผลทุกอยางของ
เฮเซคียาหนําใหมี
ไรนา และเขานําสิบชักหนึ่ งแหง
ของทุกชนิดเขามาอยางมากมาย
การปฏิรูปใหม
2เฮเซคี ยาห ได ทรงจั ดการแบ ง 6และประชาชนอิสราเอลและยูบรรดาปุ โรหิ ต และคนเลวี เ ป น ดาห ผู อ าศั ยอยู ในหั วเมื องของ
กองๆ แต ละกองตามหน าที่ ยู ด าห ไ ด นํ า สิ บชั ก หนึ่ งของวั ว
ปรนนิ บั ติ ของตน คื อบรรดา และแกะ และสิบชักหนึ่ งของสิ่ ง
ปุ โรหิ ตและคนเลวี
ให เป น บริ สุ ทธิ์ ที่ มอบถวายแด พระเยพนั กงานฝ ายเครื่ องเผาบู ชาและ โฮวาห พระเจ าของเขา และเก็ บ
เครื่ องสั นติ บู ช าให ป รนนิ บั ติ ไวเปนกองๆ
และให ถวายโมทนาและสรร- 7ในเดื อนที่ สามเขาเริ่ มกองสุ ม
เสริ ญภายในประตู ค ายของพระ ขึ้ นและสําเร็จในเดือนที่ เจ็ด
8เมื่ อเฮเซคี ยาห และเจ านายมา
เยโฮวาห
3ส วนที่ กษั ตริ ย ทรงบริ จาคจาก เห็นกองเหลานั้ น ทานทั้ งหลาย
ทรัพย สินสวนพระองคนั้ น เปน ก็ ถวายสาธุ การแด พระเยโฮวาห
เครื่ องเผาบูชาคือเครื่ องเผาบู ชา และอวยพรแก อิ สราเอลประชา
สําหรับเชาและสําหรับเย็น และ ชนของพระองค
เครื่ องเผาบู ชาสําหรั บวั นสะบา- 9เฮเซคี ยาห ก็ ทรงไต ถามปุ โรโต วั นขึ้ นหนึ่ งค่ํ า และเทศกาล หิ ตและคนเลวี ถึ งเรื่ องกองเหล า
ตามกําหนด ดั งที่ บั นทึ กไว ใน นั้ น
พระราชบั ญญั ติ ของพระเยโฮ- 10 อาซาริ ยาห ปุโรหิ ตใหญ ผู
เป นวงศ วานของศาโดกทู ลตอบ
วาห
4และพระองค ทรงบั ญชาประ- พระองควา "ตั้ งแตประชาชนได
ชาชนผู อยู ในเยรู ซาเล็ มให เริ่ มนําส วนบริ จาคเข ามาในพระ
บริ จาคส วนที่ เป น ของปุ โรหิ ต นิ เวศของพระเยโฮวาห พวกข า
และของคนเลวี เพื่ อเขาเหล า พระองคไดรับประทานและมีพอ
(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
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กั บมี เหลื อมาก เพราะพระเย- หั วเมื องของปุโรหิต ใหแจกแก
โฮวาห ได ทรงอํ า นวยพระพร พี่ น องของเขาทั้ งหลาย ทั้ งผู
ประชาชนของพระองค จึ งมี ใหญ และผู น อ ยเหมื อนกั น ตาม
เหลืออยู ใหญโตอยางนี้ "
กองเวร
11 แล วเฮเซคี ยาห จึ งทรงบั ญชา 16 เว นแต คนเหล านั้ นที่ ขึ้ นทะให เ ขาจั ดห องในพระนิ เวศของ เบี ยนไว ตามผู ชาย ตั้ งแต สาม
พระเยโฮวาห และเขาทั้ งหลายก็ ขวบขึ้ นไป ทุ กคนที่ เข าไปใน
จัดไว
พระนิเวศของพระเยโฮวาห เปน
12 และเขาทั้ งหลายนํา สิ่ งบริ - เวรตามหน า ที่ ประจํ า วั นที่ ต อ ง
จาคเข า มาอย า งสั ต ย ซื่ อทั้ งสิ บ ทํา เพื่ อทําการปรนนิ บั ติ ตาม
ชั กหนึ่ งและของมอบถวาย หั ว หนาที่ โดยกองของเขา
หน าเจ าหน าที่ ผู ดู แลคื อโคนา- 17 การขึ้ นทะเบี ยนปุ โรหิ ตก็
นิ ยาห ค นเลวี กั บชิ เ มอี น องชาย กระทําตามวงศ วานแห งบรรพเปนคนรอง
บุ รุ ษของเขา ส วนคนเลวี ตั้ งแต
13 เยฮีเอล อาซาซิยาห นาหัท อายุ ยี่ สิ บป ขึ้ นไปก็ ขึ้ น ตามหน า
อาสาเฮล เยรี โมท โยซาบาด ที่ ของเขา ตามกองเวรของเขาทั้ ง
เอลี เอล อิ สมาคิ ยาห มาฮาท หลาย
และเบไนยาห เป นผู ควบคุ ม 18 และขึ้ นทะเบี ยนทั้ งลู กเล็ กๆ
ชวยเหลือโคนานิยาห และชิเมอี ของเขา ภรรยาของเขา บุตรชาย
นองชายของเขา โดยการแตงตั้ ง บุ ต รสาวของเขามวลชนทั้ งสิ้ น
ของกษัตริยเฮเซคียาห และอา- เพราะในตําแหน งหน าที่ นั้ นเขา
ซาริยาหเจาหนาที่ ชั้ นผู ใหญของ ทั้ งหลายไดชําระตัวใหบริสุทธิ์
พระนิเวศของพระเจา
19 สํา หรั บลู ก หลานของอาโรน
14 โคเร บุตรชายอิมนาหคนเลวี คื อพวกปุ โรหิ ต ผู อยู ในทุ งนา
ผู เฝ าประตู ตะวั นออก เป นผู ดู รวมรอบหัวเมืองของเขานั้ น มีผู
แลของบู ชาที่ ถวายตามใจสมั คร ชายในหัวเมื องตางๆ ผู ถู กระบุ
แก พระเจ า แจกส วนบริ จาคที่ ชื่ อให แจกจายสวนแบ งแก ผู ชาย
สงวนไว สํ า หรั บพระเยโฮวาห ทุ กคนในพวกปุ โรหิ ต และทุ ก
และสิ่ งบริสุทธิ์ ที่ สุด
คนในพวกคนเลวีผู ซึ่ งได ขึ้นทะ15 เอเดน มินยามิน เยชูอา เช- เบียนไว
ไมอาห อามาริยาห เชคานิยาห 20 เฮเซคี ยาห ท รงกระทํ า ดั ง นี้
ได ช วยเขาในตําแหน งหน าที่ ใน ทั่ วทั้ งยู ดาห และพระองค ทรง
(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 ดี และชอบ และที่ ผานแผนดินเสีย พูดวา "ทําไม
เป นความจริงตอพระพักตรพระ จะให บรรดากษั ตริ ย อั สซี เรี ยยก
เยโฮวาหพระเจาของพระองค
มาพบน้ําเปนอันมากเลา"
21 และงานทุกอย างซึ่ งพระองค 5พระองคทรงประกอบกิ จอย าง
ทรงเริ่ มกระทําในการปรนนิ บั ติ บึ กบึ น สร างกําแพงที่ ปรั กหั ก
แห งพระนิเวศของพระเจ า และ พั งนั้ นทั่ วไปใหม และสร างหอ
ตามพระราชบั ญญั ติ และพระ คอยขึ้ น และทรงสร างกําแพง
บั ญญั ติ เพื่ อแสวงหาพระเจ า ข างนอกอี กชั้ นหนึ่ ง และพระ
ของพระองค พระองคทรงกระ- องค ทรงเสริ มกําแพงป อมมิ ลโล
ทําดวยเต็มพระทัย และทรงจํา- ที่ นครดาวิ ด ทรงสรางหอกและ
เริญขึ้ น
โลเปนจํานวนมาก
เซนนาเคอริบมาบุกรุกยูดาห
6 และพระองค ท รงตั้ งผู บั งคั บ
การต อ ต า นไว เ หนื อ ประชาชน
(2 พกษ 18:13--19:37)
และทรงรวบรวมเข าไว ด วยกั น
(อสย 36:1-22)
ภายห ลั งเหตุ ก ารณ ณ ถนนที่ ประตู นคร และตรั ส
เหล านี้ และการสถาป- อยางหนุนใจเขาทั้ งหลายวา
นาขึ้ นนั้ น เซนนาเคอริบกษัตริย 7"จงเข ม แข็ งและกล าหาญเถิ ด
อัสซี เรียยกมาบุกรุ กยูดาห และ อย ากลั วหรื อท อถอยต อกษั ตริ ย
ตั้ งค ายล อมหั วเมื องที่ มี ป อมไว อั สซี เรี ย และต อกองทั พทั้ งสิ้ น
ที่ อยู กั บเขานั้ น เพราะมี ผู หนึ่ ง
ทรงดําริที่ จะยึดไว
2และเมื่ อเฮเซคี ยาห ทรงเห็ นว า ฝายเราที่ ใหญกวาฝายเขา
เซนนาเคอริ บยกมาด วยเจตนา 8ฝายเขามีแตกําลังเนื้ อหนัง แต
ฝ า ยเรามี พระเยโฮวาห พระเจ า
จะตอสู กับเยรูซาเล็ม
3 พระองค ท รงวางแผนการกั บ ของเราทรงสถิ ตกั บเราที่ ทรง
เจ านายของพระองคและทแกลว ช วยเราและสู รบฝ ายเรา" ประทหารของพระองค ที่ จะอุ ด ชาชนก็ วางใจในพระดํ า รั สของ
น้ํ า ตามน้ํ า พุ ที่ อยู นอกเมื องเสี ย เฮเซคียาหกษัตริยแหงยูดาห
การขู เข็ญอยางหยิ่ งยโส
และเขาทั้ งหลายก็ ทรงช วยพระ
องค
ของเซนนาเคอริบ
4 มี ป ระชาชนเป น อั น มากรวบ
(2 พกษ 18:17-25)
รวมกั นเข ามา และเขาทั้ งหลาย 9ภายหลั งเซนนาเคอริ บกษัตริ ย
อุ ด น้ํ า พุ และป ด ลํ า ธารซึ่ งไหล แห งอั สซี เรี ย (ผู ซึ่ งกําลั งล อม

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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เมื อ งลาคี ชอยู ด วยกํา ลั ง รบทั้ ง 14 ในพวกพระทั้ งปวงแหงประสิ้ นของพระองค ) ได รั บสั่ งให ชาชาติเหลานั้ นที่ บรรพบุ รุษของ
ข าราชการของพระองค ไปยั ง เราไดทําลายเสียอยางสิ้ นเชิง ยัง
กรุ งเยรู ซาเล็ มถึ งเฮเซคี ยาห มี พระองค ใดเล าที่ สามารถช วย
กษัตริยของยูดาห และถึงประ- ประชาชนของตนให พ นจากมื อ
ชาชนทั้ งปวงของยู ด าห ที่ อยู ใน ของเรา แล วพระเจ าของเจ าน ะ
เยรูซาเล็มวา
หรื อ จะสามารถช วยเจ า ให พ น
10 "เซนนาเคอริ บกษั ต ริ ย แห ง จากมือของเรา
อั สซี เรี ยตรั สดั งนี้ ว า `เจ าทั้ ง 15 เพราะฉะนั้ นบั ดนี้ อยาใหเฮหลายพึ่ งอะไร เจ าจึ งยื นมั่ นให เซคี ยาห ล อลวงเจ า หรื อพาเจ า
ลอมอยู ในกรุงเยรูซาเล็ม
ใหหลงในทํานองนี้ อยาเชื่ อเขา
11 เฮเซคียาหมิไดพาเจาใหหลง เพราะไม มี พระแห ง ประชาชาติ
เพื่ อจะมอบให เจ า ตายด วยการ หรื อราชอาณาจั กรใดที่ สามารถ
อดอาหารและความกระหาย ช วยประชาชนของตนให พนจาก
หรื อ
ในเมื่ อเขาบอกเจ าว า มื อของเรา หรื อจากมื อบรรพ"พระเยโฮวาห พระเจ าของเราจะ บุ รุ ษของเรา พระเจ าของเจ าจะ
ทรงช วยเราให พ น จากมื อ ของ ช วยเจ าให พ นจากมื อของเราได
กษัตริยแหงอัสซีเรีย"
นอยยิ่ งกวานั้ นสักเทาใดเลา'"
12 เฮเซคี ยาห ค นนี้ แหละมิ ใ ช 16 และข าราชการของพระองค
หรื อ ที่ ได กํ า จั ด ปู ชนี ยสถานสู ง ก็ กล าวทั บถมพระเยโฮวาห พระ
และแท นบูชาของพระองค และ เจา และเฮเซคียาหผู รับใชของ
บั ญชาแก ยู ดาห กั บเยรู ซาเล็ มว า พระองคมากยิ่ งกวานั้ น
"เจ า จงนมั ส การอยู หน าแท น
เซนนาเคอริบหมิ่ นประมาท
บู ชาแท นเดี ยว และเจ าจงเผา
พระเจาของเฮเซคียาห
เครื่ องหอมบนแทนนั้ น"
(2 พกษ 19:9-13)
13 เจ าไม รู หรื อว า
เราและ 17 และพระองค ทรงพระอั กษร
บรรพบุรุ ษของเราได กระทําอะ- หมิ่ นประมาทพระเยโฮวาห พระ
ไรแก ชนชาติ ทั้ งหลายแห งประ- เจ าของอิ สราเอล และตรั สทั บ
เทศตางๆ พระของบรรดาประ- ถมพระองควา "พระของบรรดา
ชาชาติ แห งประเทศเหล านั้ น ประชาชาติแหงประเทศทั้ งหลาย
สามารถที่ จะชวยประเทศของเขา มิได ชวยประชาชนของตนให พน
ใหพนจากมือของเราหรือ
จากมื อของเราฉั นใด พระเจ า
(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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ของเฮเซคี ยาห ก็ จะไม ช วยประ- ช วยเฮเซคี ยาห และชาวเยรู ซ าชาชนของตนให พ น จากมื อ ของ เล็ มให พ นจากพระหั ตถ ของ
เราฉันนั้ น"
เซนนาเคอริ บกษั ตริ ยแหงอัสซี 18 และเขาทั้ งหลายก็ ตะโกน เรี ย และจากมื อของศั ตรู ทั้ งสิ้ น
ความนี้ ด วยเสี ยงอั นดั งเป นภา- ของพระองค และพระองค ทรง
ษาฮีบรูใหชาวเยรูซาเล็มผู อยู บน นําเขาทั้ งหลายอยู ทุกดาน
กําแพงฟง เพื่ อใหเขาตกใจและ 23 และคนเป น อั น มากนํ า ของ
หวาดหวั่ นไหว จะได ยึ ดเอา ถวายพระเยโฮวาหมายั งกรุ งเยเมืองนั้ น
รูซาเล็ม และของกํานัลตางๆมา
19 เขาได พูดถึ งพระเจาแห งเย- ถวายเฮเซคี ยาห กษั ตริ ย แห งยู รูซาเล็มอยางกับที่ เขาพู ดถึงพระ ดาห พระองค จึ งทรงเป นที่ ยก
แห ง ชนชาติ ทั้ งหลายของแผ น ย องในสายตาของทั้ งปวงตั้ งแต
ดิ นโลก ซึ่ งเป นผลงานของมื อ เวลานั้ นเปนตนมา
มนุษย
เฮเซคียาหทรงประชวร
20 แล วกษั ตริยเฮเซคียาหและผู
และทรงกลับฟ นมาใหม
พยากรณ อิ ส ยาห บุ ต รชายอา(2 พกษ 20:1-11)
มอสได อ ธิ ษฐานเพราะเรื่ องนี้ 24 ครั้ งนั้ นเฮเซคี ยาห ทรงประและรองทูลตอสวรรค
ชวรใกล จะสิ้ นพระชนม และ
21 และพระเยโฮวาห ทรงใช ทู ต พระองค ทู ลอธิ ษฐานตอพระเยสวรรค องค หนึ่ ง
ซึ่ งได ตั ด โฮวาห และพระเยโฮวาห ทรง
ทแกล วทหารทั้ งปวงและผู บั ง ตอบ และประทานหมายสําคั ญ
คั บกองและนายทหารในค าย อยางหนึ่ งใหแกเฮเซคียาห
ของกษั ต ริ ย แห ง อั ส ซี เ รี ย ออก 25 แตเฮเซคี ยาห มิไดสนองพระ
เสี ย เพราะฉะนั้ นพระองค จึ ง คุ ณนั้ น เพราะพระทั ยของพระ
เสด็ จกลั บไปยังแผ นดิ นของพระ องคผยองขึ้ น เพราะฉะนั้ นพระ
องค ด วยความอั บอายขายพระ พิโรธจึงมาเหนือพระองค ยูดาห
พั กตร และเมื่ อพระองค เสด็ จ และเยรูซาเล็ม
เข า ในนิ เวศแห งพระของพระ 26 แต เฮเซคี ยาห ทรงอ อนน อม
องค คนเหล านั้ นที่ ออกมาจาก ถ อมพระทั ยที่ กําเริ บนั้ นลง ทั้ ง
บั้ นเอวของพระองค เ องได ฆ า พระองคและชาวเยรูซาเล็ม พระ
พระองคดวยดาบเสียที่ นั่ น
พิ โรธของพระเยโฮวาห จึ งมิ ได
22 ดั ง นั้ นพระเยโฮวาห จึ ง ทรง มาเหนื อเขาทั้ งหลายในรั ชกาล
(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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2 พงศาวดาร 32, 33
เฮเซคียาห
องค ดูเถิด มีบันทึกไวในนิมิต
27 เฮเซคี ยาห ท รงมี ร าชทรั พย ของอิ สยาห ผู พยากรณ บุตรชาย
และเกียรติใหญยิ่ง และพระองค อามอส และในหนั งสื อของ
ทรงสร างคลังไวสําหรั บพระองค กษัตริยแหงยูดาหและอิสราเอล
เพื่ อเก็บเงิน ทองคํา และเพชร
การสิ้ นพระชนมของ
พลอยตางๆ เครื่ องเทศ โล และ
เฮเซคียาห
สําหรับทรัพยสินที่ มีคาทุกชนิด
(2 พกษ 20:20-21)
28 ทั้ งฉางสําหรั บข าว น้ํ า องุ น 33 และเฮเซคี ยาห ล วงหลั บไป
และน้ํ า มั นที่ ผลิ ตมา และโรง อยู กั บบรรพบุ รุ ษของพระองค
เก็ บสั ตว เลี้ ยงทุ กชนิ ดและคอก และเขาฝ ง พระศพไว ในอุ โมงค
แกะ
สํา คั ญที่ สุ ดของโอรสของดาวิ ด
29 พระองค ทรงจัดหั วเมื องเพื่ อ และบรรดาคนยู ดาหและชาวเยพระองค ด วย ทั้ งฝู งแพะแกะ รู ซ าเล็ มทั้ งปวงได ถวายเกี ยรติ
และฝู งวั วเป นอั นมาก เพราะ เมื่ อพระองค สิ้ นพระชนม และ
พระเจ าทรงประทานทรั พย สิ น มนั ส เสห โ อรสของพระองค ไ ด
ใหพระองคมากยิ่ ง
ครอบครองแทนพระองค
30 เฮเซคี ยาห องค นี้ เองทรงป ด
มนัสเสหผู ชั่ วราย
ทางน้ํา ออกตอนบนของน้ํา พุ กี ครอบครองเหนือยูดาห
โฮนเสีย แลวนําไปให ไหลลงไป
(2 พกษ 21:2-9)
ทางทิ ศตะวั นตกของนครดาวิ ด
เมื่ อมนั สเสห เริ่ มครอบ
และเฮเซคี ยาห ทรงจํ า เริ ญใน
ครองมี พระชนมายุ สิ บ
พระราชกิจทั้ งสิ้ นของพระองค
สองพรรษา และพระองค ทรง
31 อย า งไรก็ ตามในเรื่ องทู ต ที่ ครอบครองในเยรู ซาเล็ มห าสิ บ
เจ า นายเมื องบาบิ โลนใช ใ ห ม า หาป
ถามถึ งการมหั ศจรรย ซึ่ งได เกิ ด 2 พระองค ท รงกระทํ า สิ่ งที่ ชั่ ว
ขึ้ นในแผ นดิ น พระเจ าก็ ทรง ร ายในสายพระเนตรของพระ
ปล อยพระองค ตามอํ า เภอใจ เยโฮวาห ตามการกระทําที่ น า
เพื่ อจะทดลองพระองค และ สะอิ ด สะเอี ย นของประชาชาติ
เพื่ อ จะทราบพระดํา ริ ทั้ งสิ้ นใน ซึ่ งพระเยโฮวาหทรงขับไลไปเสีย
พระทัยของพระองค
ใหพนหนาประชาชนอิสราเอล
32 ฝ ายพระราชกิ จนอกนั้ นของ 3เพราะพระองค ท รงสร างปู ชเฮเซคียาห และความดีของพระ นี ยสถานสูงขึ้ นใหม ซึ่ งเฮเซคี -

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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ยาห พระราชบิ ด าของพระองค ซาเล็ ม ซึ่ งเราได เลื อกออกจาก
ได ทรงพั งลงนั้ น และทรงสร าง ตระกู ลทั้ งสิ้ นของอิ สราเอล เรา
แทนบูชาแดพระบาอัล และทรง จะบรรจุนามของเราไวเปนนิตย
ทําบรรดาเสารู ปเคารพ และ 8และเราจะไม ใหเท าของอิ สรานมั ส การบริ วารทั้ งสิ้ นของฟ า เอลพเนจรออกไปจากแผ น ดิ น
สวรรค และปรนนิ บัติพระเหลา ซึ่ งเราได กํา หนดให บรรพบุ รุ ษ
นั้ น
ของเจาอีกเลย ถาเขาเพียงแตจะ
4 และพระองค ทรงสร า งแท น ระมัดระวังกระทําทุกอยางซึ่ งเรา
บู ชาในพระนิ เวศของพระเยโฮ- ได บัญชาเขาไว คื อราชบั ญญั ติ
วาห ซึ่ งพระเยโฮวาห ตรั สว า กฎเกณฑ และกฎทั้ งสิ้ นซึ่ งไดให
"นามของเราจะอยู ในเยรู ซาเล็ ม ไวโดยทางโมเสส"
เปนนิตย"
9มนั ส เสห ทรงชั กจู งยู ดาห และ
5และพระองค ได ทรงสร างแท น ชาวเยรู ซาเล็ มให หลง เขาจึ งได
บู ช าสํ า หรั บบรรดาบริ วารแห ง กระทําความชั่ วร ายยิ่ งกว าบรรฟ า สวรรค ใ นลานทั้ งสองแห ง ดาประชาชาติ ซึ่ งพระเยโฮวาห
พระนิเวศของพระเยโฮวาห
ได ทรงทํา ลายให พ น หน า ประ6และพระองคไดทรงถวายโอรส ชาชนอิสราเอลนั้ น
ของพระองค ให ลุ ยไฟในหุ บเขา 10 พระเยโฮวาห ตรั สกั บมนั สบุ ตรชายของฮิ นโนม ถื อฤกษ เสห และประชาชนของพระองค
ยาม ใชเวทมนตร ใชไสยศาสตร แตเขาทั้ งหลายไมฟง
ติ ดต อกั บคนทรงและพ อมด
มนัสเสหเปนเชลย
หมอผี พระองคทรงกระทําสิ่ งที่
แลวกลับคืนมา
ชั่ วร ายเป น อั น มากในสายพระ 11 เพราะฉะนั้ นพระเยโฮวาห
เนตรของพระเยโฮวาห ซึ่ งเป น ทรงให ผู บั ง คั บ กองทหารของ
การยั่ วยุ ให พระองค ทรงกริ้ ว กษั ตริ ยแห งอั สซี เรี ยมาต อสู เขา
โกรธ
ทั้ งหลาย ได จั บมนั สเสห ท าม7และรู ปเคารพสลั ก ซึ่ งคื อรู ป กลางพงหนามและจองจํ า ด วย
เคารพที่ พระองค ทรงสร าง ตรวนและนําพระองค มายั งบานั้ น พระองค ทรงตั้ งไว ในพระ บิโลน
นิเวศของพระเจาซึ่ งพระเจาตรัส 12 และเมื่ อพระองค ท รงทุ ก ข
กับดาวิดและซาโลมอนโอรสของ ยาก พระองคทรงวิงวอนขอพระ
ดาวิดวา "ในนิเวศนี้ และในเยรู- กรุ ณาต อพระเยโฮวาห พระเจ า
(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 และถ อมพระทั ย ทรงบั ญชาให ยู ด าห ปรนนิ บั ติ
ลงอย า งมากต อพระพั ก ตร พระ พระเยโฮวาหพระเจาแห งอิสราเจาของบรรพบุรุษของพระองค
เอล
13 พระองค ทรงอธิ ษฐานต อ 17 ถึ งกระนั้ นก็ ดี ประชาชนก็ ยั ง
พระเจ า และพระเจ าทรงรั บคํา ถวายสั ตวบู ชาที่ ปู ชนี ยสถานสู ง
วิงวอนของพระองค และทรงฟง แต ถ วายต อ พระเยโฮวาห พ ระ
คําอ อนวอนของพระองค และ เจาของเขาเทานั้ น
นําพระองค กลั บมายั งกรุ งเยรู - 18 ส วนพระราชกิ จนอกนั้ นของ
ซาเล็ มในราชอาณาจั กรของพระ มนั สเสห และคําอธิ ษฐานของ
องคอีก แลวมนัสเสหทรงทราบ พระองคตอพระเจา และถอยคํา
วาพระเยโฮวาหทรงเปนพระเจา
ของผู ทํานาย ผู ทู ลพระองค ใน
14 ภายหลั ง พระองค ท รงสร า ง พระนามของพระเยโฮวาห พระ
กําแพงชั้ นนอกใหนครดาวิดทาง เจาแหงอิสราเอล ดูเถิด มีบันตะวั นตกของกี โฮนในหุ บเขาไป ทึกไวในหนังสือของกษัตริยแหง
จนถึ งทางเข าประตูปลา แลววง อิสราเอล
รอบตําบลโอเฟล และกอขึ้ นให 19 และคําอธิษฐานของพระองค
สู งมาก และพระองค ทรงตั้ ง และเรื่ องที่ พระเจ าทรงรั บคําวิ ง
ผู บั งคั บบั ญชากองทั พให อยู ใน วอนของพระองค บาปทั้ งสิ้ น
หัวเมืองมีปอมในยูดาหทั้ งสิ้ น
ของพระองค และการละเมิ ด
15 และพระองค ทรงเอาพระ ของพระองคทั้ งสิ้ น และสถานที่
ตางดาวและรูปเคารพไปเสียจาก ซึ่ งพระองค ท รงสร า งปู ช นี ย พระนิเวศของพระเยโฮวาห และ สถานสู ง และตั้ งบรรดาเสารู ป
แท นบู ชาทั้ งสิ้ นซึ่ งพระองค ได เคารพและรู ปเคารพสลั ก ก อน
ทรงสร างไว บ นภู เ ขาแห ง พระ ที่ พระองค ทรงถ อมพระองค ลง
นิ เวศของพระเยโฮวาห และใน นั้ น ดูเถิด เขาบันทึกไวในหนังเยรู ซาเล็ ม และพระองค ทรงทิ้ ง สือประวัติที่ ผู ทํานายแตง
ออกไปนอกเมือง
20 มนั สเสห จึ งทรงล วงหลั บไป
16 และพระองค ท รงซ อ มแท น อยู กั บบรรพบุ รุ ษของพระองค
บู ชาของพระเยโฮวาห และทรง และเขาฝ งพระศพไว ในพระ
ถวายเครื่ องสั ตวบู ชาเป นเครื่ อง ราชวังของพระองค และอาโมน
สั นติ บูชาและเครื่ องโมทนาพระ โอรสของพระองคไดครอบครอง
คุ ณบนแท นนั้ น และพระองค แทนพระองค
(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
โยสิยาหครอบครอง
เหนือยูดาห
เหนือยูดาห
21 เมื่ ออาโมนเริ่ มครอบครอง
เมื่ อโยสิ ยาห เริ่ มครอบ
มี พระชนมายุ ยี่ สิ บ สองพรรษา
ครอง มี พระชนมายุ
และพระองค ทรงครอบครองใน แปดพรรษา และพระองค ทรง
เยรูซาเล็มสองป
ครอบครองในเยรูซาเล็ มสามสิบ
22 พระองค ทรงกระทําความชั่ ว เอ็ดป
ร ายในสายพระเนตรของพระ 2 พระองค ท รงกระทํ า สิ่ งที่ ถู ก
เยโฮวาห อยางมนัสเสหราชบิดา ต อ งในสายพระเนตรของพระ
ของพระองคทรงกระทํานั้ น อา- เยโฮวาห และดําเนิ นในมรรคา
โมนถวายสั ตวบู ชาแก รู ปเคารพ ของดาวิ ด บรรพบุ รุ ษของพระ
สลักทั้ งสิ้ น ซึ่ งมนัสเสหราชบิดา องค และพระองค มิ ได ทรงเอน
ของพระองค ไดทรงสร างขึ้ นและ เอียงไปทางขวามือหรือทางซาย
ทรงปรนนิบัติรูปเคารพนั้ น
3เพราะในป ที่ แปดแห งรั ชกาล
23 และพระองค มิ ไ ด ถ อ มพระ ของพระองค เมื่ อพระองค ยั ง
องค ลงต อพระพั กตร พระเยโฮ- ทรงพระเยาว อยู พระองค ทรง
วาห อยางมนัสเสหราชบิดาของ เริ่ มแสวงหาพระเจ า ของดาวิ ด
พระองค ได ถ อมพระองค ลงนั้ น บรรพบุ รุ ษของพระองค และ
แต อ าโมนองค นี้ ได ละเมิ ดยิ่ งๆ ในป ที่ สิ บสองพระองค ทรงเริ่ ม
ขึ้ น
กวาดล า งยู ด าห และเยรู ซาเล็ ม
การสิ้ นพระชนม
ด ว ยการกํ า จั ด ปู ช นี ย สถานสู ง
ทั้ งบรรดาเสารู ปเคารพและรู ป
ของอาโมน
24 แล วข าราชการของพระองค เคารพแกะสลั ก และรู ป เคารพ
ก็ ร วมกั น คิ ด กบฏต อ พระองค หลอ
และได ฆ า พระองค เ สี ยในพระ 4และเขาพั งแท นบู ชาพระบาอั ล
ลงต อ พระพั ก ตร ของพระองค
ราชวังของพระองค
25 แต ประชาชนแห งแผ นดิ นได และพระองค ทรงโค นบรรดา
ประหารบรรดาคนเหลานั้ นที่ คิด รู ปเคารพซึ่ งตั้ งอยู บนนั้ นลง
กบฏต อกษั ตริ ย อาโมน และ และพระองค ทรงทุ บบรรดาเสา
ประชาชนแหงแผ นดินไดแตงตั้ ง รูปเคารพและรูปเคารพแกะสลัก
ให โยสิ ยาห โ อรสของพระองค กับรูปเคารพหลอเปนชิ้ นๆ และ
ทรงกระทํ า ให เป นผงโรยบน
ครอบครองแทนพระองค

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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2 พงศาวดาร 34
หลุ ม ศพของบรรดาคนที่ ถวาย เงิ นซึ่ งคนทั้ งหลายนํามายั งพระ
สัตวบูชาแกพระเหลานั้ น
นิ เวศของพระเจ า ซึ่ งคนเลวี ผู
5 และพระองค ท รงเผากระดู ก เฝ าธรณี ประตู ได เก็ บจากมนั สของปุ โรหิ ตบนแท น พระเหล า เสห และเอฟราอิ ม และจาก
นั้ น และทรงกวาดยูดาหและเย- บรรดาคนที่ เหลื อของอิ สราเอล
รูซาเล็ม
และจากยู ดาห กั บเบนยามิ นทั้ ง
6 และพระองค ท รงกระทํ า เช น สิ้ น แลวพวกเขากลับไปยังเยรูกั นในหั วเมื องของมนั สเสห ซาเล็ม
เอฟราอิ มและสิ เมโอน และไป 10 เขาทั้ งหลายมอบให แก ค น
ถึ งนั ฟทาลี ในที่ ปรั กหั กพั งซึ่ ง ทํางานผู ดู แลพระนิ เวศของพระ
อยู โดยรอบ
เยโฮวาห และมอบให แก คนทํา
7เมื่ อพระองค ทรงทํา ลายแท น งานผู ทํางานอยู ในพระนิเวศของ
บู ชาและบรรดาเสารู ปเคารพ พระเยโฮวาห เพื่ อการซอมแซม
และทรงทุ บรู ปเคารพสลั ก ให พระนิเวศใหมั่ นคง
เป นผง และทรงโค นบรรดารู ป 11 เขาทั้ งหลายมอบให แก ช า ง
เคารพทั้ งสิ้ นลงทั่ วแผ นดิ นอิ ส- ไม และช า งก อ สร า งเพื่ อจะซื้ อ
ราเอลแล ว พระองค เสด็ จกลั บ หิ นสลั กและไม กระดาน เพื่ อ
เยรูซาเล็ม
ประกั บและเป นคานสําหรั บอาการซอมแซม
คาร ซึ่ งกษั ตริ ยแห งยู ดาห ได
ปลอยใหทรุดโทรมพังทลายไป
พระวิหาร
12 และคนทั้ งหลายก็ ทํ า งาน
(2 พกษ 22:3-7)
8ในป ที่ สิ บแปดแห งรั ชกาลของ อยางสัตยซื่ อ ผู คุมงานมียาหาท
พระองค เมื่ อพระองคทรงกวาด และโอบาดี ห ค นเลวี ลู ก หลาน
ล างแผ น ดิ นและพระนิ เ วศแล ว ของเมรารี และเศคาริ ยาห กั บ
พระองค ทรงใช ชาฟานบุ ตรชาย เมชุลลัมลูกหลานของคนโคฮาท
อาซาลิ ยาห และมาอาเสอาห ผู เป นผู ดู แล คนเลวี ทุ กคนที่ ชําวาราชการนคร และโยอาหบุตร นาญเครื่ องดนตรี
ชายโยอาฮาสเจ ากรมสารบรรณ 13 เปนผู ดูแลคนหาบหาม และ
ให ซ อ มแซมพระนิ เ วศของพระ บรรดาคนที่ ทํางานปรนนิ บัติ ทุ ก
อย าง คนเลวี บางคนเป นอาเยโฮวาหพระเจาของพระองค
9 เมื่ อเขาทั้ งหลายมาหาฮิ ล คี - ลั กษณ เป นเจ าหน าที่ และเป น
ยาหมหาปุโรหิตแลว เขาไดมอบ นายประตู
(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
ตอพระพักตรกษัตริย
19 และอยู มาเมื่ อกษั ตริ ย ท รง
พระราชบัญญัติของโมเสส
สดั บถอยคําของพระราชบัญญั ติ
(2 พกษ 22:8)
14 ขณะที่ เ ขาทั้ งหลายนํา เงิ นที่ นั้ น พระองค ทรงฉี กฉลองพระ
ได ถ วายในพระนิ เ วศของพระ องค
เยโฮวาหออกมา ฮิลคียาหปุโร- 20 และกษั ตริ ย ท รงบั ญชาแก
หิ ต ได พบหนั ง สื อพระราชบั ญ- ฮิ ลคี ยาห อาหิ คั มบุ ตรชายชาญั ติ ของพระเยโฮวาห ซึ่ งทรง ฟาน อั บโดนบุ ตรชายมี คาห
ชาฟานราชเลขา และอาสายาหผู
ประทานทางโมเสส
15 และฮิ ล คี ยาห พู ดกั บชาฟาน รับใชของกษัตริย ตรัสวา
ราชเลขาว า "ข าพเจ าได พบ 21 "จงไปทู ลถามพระเยโฮวาห
หนั ง สื อพระราชบั ญญั ติ ในพระ ให แก เรา และให แก บรรดาผู ที่
นิ เวศของพระเยโฮวาห " และ เหลื อ อยู ในอิ สราเอลและในยู ฮิ ลคี ยาห ก็ ม อบหนั ง สื อ นั้ นให ดาห เกี่ ยวกั บถ อยคําในหนั งสื อ
ซึ่ งไดพบนั้ น เพราะวาพระพิโรธ
ชาฟาน
16 และชาฟานได นําหนั งสื อไป ของพระเยโฮวาห ซึ่ งเทลงเหนื อ
ถวายกษั ตริ ย และต อไปก็ ทู ล เรานั้ นใหญ ยิ่ งนั ก เพราะว า
รายงานกษัตริยวา "สิ่ งทั้ งปวงที่ บรรพบุ รุ ษของเราไม ไ ด รั ก ษา
พระองค ทรงมอบหมายแก ผู รั บ พระวจนะของพระเยโฮวาห ตาม
ใช ข องพระองค ให ก ระทํ า นั้ น ซึ่ งเขี ยนไว ในหนังสื อนี้ ทุ กประการ"
เขากําลังกระทําอยู แลว"
คําพยากรณของนางฮุลดาห
17 เขารวบรวมเงินซึ่ งพบในพระ
(2 พกษ 22:14-20)
นิ เวศของพระเยโฮวาห และได
มอบไว ในมื อของผู ดู แลและคน 22 ฮิ ลคี ยาห และคนเหล านั้ นซึ่ ง
กษั ต ริ ย ท รงใช ไ ปจึ ง ไปยั ง ฮุ ล งาน
ดาห หญิ งผู พยากรณ ภรรยาของ
การอานพระราชบัญญัติ
ชั ลลู ม บุ ตรชายทิ กวาห บุ ตร
ไดนําการกลับใจยิ่ งใหญมา
ชายหั
สราหผู ดู แลฉลองพระองค
(2 พกษ 22:9-13)
18 แล วชาฟานราชเลขาทู ล (นางอยู ในเยรู ซาเล็ ม ที่ แขวง
กษั ตริยวา "ฮิลคี ยาห ปุโรหิตได สอง) และพูดกับนางถึงเรื่ องนั้ น
มอบหนั งสื อแก ขาพระองค ม วน 23 และนางพู ดกั บเขาว า "พระ
หนึ่ ง" แล วชาฟานก็ อ านถวาย เยโฮวาห พระเจ าแห ง อิ ส ราเอล
(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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ตรั สดังนี้ วา จงบอกชายผู ซึ่ งใช รวบเจ าไปสู ที่ ฝ ง ศพอย างสั น ติ
พวกเจาใหมาหาเราวา
และตาของเจ าจะไม เห็ นบรรดา
24 `พระเยโฮวาหตรัสดังนี้ วา ดู เหตุ ชั่ วร ายซึ่ งเราจะนํามาเหนื อ
เถิ ด เราจะนําเหตุ ชั่ วร ายมา สถานที่ นี้ และชาวเมืองนี้ '" และ
เหนื อสถานที่ นี้ และเหนื อชาว เขาทั้ งหลายนําพระวจนะกลับมา
เมื องนี้ คื อคําสาปทั้ งสิ้ นที่ บัน- ยังกษัตริย
ทึ กไว ในหนั งสื อซึ่ งได อ านถวาย
การอานพระราชบัญญัติ
ตอพระพั กตร กษั ตริยแห งยูดาห
ใหประชาชนทั้ งปวงฟง
นั้ น
(2 พกษ 23:1-2)
25 เพราะว าเขาทั้ งหลายไดทอด 29 แลวกษัตริยรับสั่ งใหรวบรวม
ทิ้ งเรา และได เผาเครื่ องหอม บรรดาผู ใหญ ของยู ดาห และเยถวายพระอื่ น เพื่ อเขาจะกระทํา รูซาเล็ม
ให เ ราโกรธด วยการงานทั้ งสิ้ น 30 และกษั ต ริ ย เ สด็ จขึ้ นไปยั ง
แห งมื อของเขา เพราะฉะนั้ น พระนิ เวศของพระเยโฮวาห
ความพิ โรธของเราจะเทลงเหนื อ พร อมกั บคนทั้ งปวงของยู ด าห
สถานที่ นี้ และจะดับไมได'
และชาวเยรู ซ าเล็ ม กั บปุ โ รหิ ต
26 แต กษัตริ ยของยูดาห ผู ใช เจา และคนเลวี
คนทั้ งปวงทั้ ง
ใหมาทูลพระเยโฮวาหนั้ น เจาจง ใหญและเล็ ก และพระองคทรง
ทู ลท านดั งนี้ วา `พระเยโฮวาห อ า นถ อยคํ า ทั้ งสิ้ นในหนั ง สื อ
พระเจ าแห ง อิ สราเอลตรั สดั งนี้ พั นธสั ญญาซึ่ งได พบในพระนิ วา เรื่ องถอยคําซึ่ งเจาไดยินนั้ น
เวศของพระเยโฮวาหใหเขาฟง
27 เพราะจิ ตใจของเจ าอ อนโยน
กษัตริยและประชาชน
และเจ าได ถ อมตั วลงต อพระ
ทําพันธสัญญากับพระเจา
พั กตร พระเจ า เมื่ อเจ าได ยิ น
(2 พกษ 23:3)
ถอยคําที่ ปรักปรําสถานที่ นี้ และ 31 และกษัตริ ยประทับยืนอยู ใน
ชาวเมืองนี้ เจาไดถอมตัวลงตอ พระที่ ของพระองค และกระทํา
หน าเรา และเจ าได ฉี กเสื้ อผ า พั น ธสั ญญาต อพระพั ก ตร พระ
ของเจ า และร อ งไห ต อ หน า เรา เยโฮวาห ที่ จะทรงดําเนิ นตาม
พระเยโฮวาห ตรั สว า เราได ฟ ง พระเยโฮวาห และรั กษาพระ
เจาดวย
บั ญญั ติ
พระโอวาทและกฎ
28 ดู เถิ ด เราจะรวบเจ าไปอยู เกณฑ ของพระองค ด วยสุ ดพระ
กับบรรพบุรุษของเจา และเขาจะ จิตสุดพระทัย ที่ จะทรงประกอบ
(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
กิ จตามถ อยคํา ของพั น ธสั ญญา บริ สุ ทธิ์ เฉพาะพระเยโฮวาห ผู
ซึ่ง บั นทึ กไว ในหนั งสื อม วนนี้
สอนอิสราเอลทั้ งปวงวา "จงวาง
32 แล วพระองค ทรงรับสั่ งบรร- หี บบริ สุ ทธิ์ ไว ในพระนิ เวศ ซึ่ ง
ดาผู ที่ อยู ในเยรู ซ าเล็ ม และใน ซาโลมอน
โอรสของดาวิ ด
เบนยามิ นให เ ข าส วนในพั นธ- กษั ต ริ ย ของอิ สราเอลทรงสร าง
สั ญญานั้ น และชาวเยรูซาเล็มก็ ไว เจ าทั้ งหลายไม ต องใส บ า
กระทําตามพั นธสั ญญาของพระ หามไปอี ก บั ดนี้ จงปรนนิ บั ติ
เจ า พระเจาของบรรพบุ รุ ษของ พระเยโฮวาห พ ระเจ า ของเจ า
เขาทั้ งหลาย
และอิ สราเอลประชาชนของพระ
33 และโยสิ ยาห ไ ด เอาสิ่ งที่ น า องค
สะอิดสะเอียนทั้ งปวงออกไปเสีย 4จงเตรี ยมตั วของเจ าตามเรื อน
จากดิ น แดนทั้ งสิ้ นซึ่ งเป น ของ บรรพบุ รุ ษของเจ า เป นกองๆ
ประชาชนอิ สราเอล และทรง ตามบั น ทึ กพระราชดํารั ส ชี้ แจง
กระทําให บรรดาผู ที่ อ ยู ในอิ ส- ของดาวิ ดกษั ตริ ยแห งอิ สราเอล
ราเอลปรนนิ บั ติ พระเยโฮวาห และตามบั นทึ กพระราชดํารั สชี้
พระเจาของเขาทั้ งหลาย เขาทั้ ง แจงของซาโลมอนโอรสของพระ
หลายก็ มิ ได พรากไปจากการติ ด องค
ตามพระเยโฮวาห พระเจ า ของ 5และยื นประจําอยู ในสถานบริ บรรพบุ รุ ษของเขาทั้ งหลาย สุ ทธิ์ ตามพวกต างๆตามครอบ
ตลอดรัชสมัยของพระองค
ครั วของบรรพบุ รุ ษที่ เป นพี่ น อง
การถือเทศกาลปสกา
ของทาน ผู เปนประชาชน และ
ตามส วนแบ ง ของแต ล ะครอบ
(2 พกษ 23:21-23)
ยิ่ งกว านั้ นโยสิ ยาห ทรง ครัวของคนเลวี
ถื อ เทศกาลป สกาถวาย 6และฆ าแกะป สกาและชําระตน
แด พระเยโฮวาห ในกรุ ง เยรู ซา- ให บริ สุ ทธิ์ และเตรี ยมไว ให พี่
เล็ม เขาฆาแกะปสกาในวันที่ สิบ น องของเจ า เพื่ อให เขากระทํา
ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห
สี่ ของเดือนตน
2พระองคทรงแต งตั้ งปุโรหิตให ทางโมเสสนั้ น"
ประจําหนาที่ และทรงสนับสนุน 7แล วโยสิ ยาห ได ทรงบริ จาคแก
เขาในการปรนนิ บัติ ของพระนิ - ประชาชนเป นเครื่ องป สกาบู ชา
สํ า หรั บคนทั้ งปวงที่ อยู ที่ นั่ น
เวศแหงพระเยโฮวาห
3และพระองคตรัสกับคนเลวี ผู เป น ลู กแกะและลู กแพะจากฝู ง

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
2 พงศาวดาร 35
แพะแกะจํ า นวนสามหมื่ นตั ว ครอบครั ว ให ถวายแด พระเยและวัวผู สามพันตัว สัตวเหลานี้ โฮวาห ดังที่ บันทึกไวในหนังสือ
ไดมาจากทรัพยสินของกษัตริย
ของโมเสส และเขากระทํากับวัว
8และเจ านายของพระองค บริ - ผู ทํานองเดียวกัน
จาคด วยความเต็ ม ใจแก ประชา 13 และเขาก็ ป งแกะป สกาด วย
ชน แก ปุโรหิ ต และแก คนเลวี ไฟตามกฎ และเขาทั้ งหลายต ม
ฮิ ลคี ยาห เศคาริ ยาห และเยฮี - เครื่ องบู ชาบริ สุ ทธิ์ อื่ นๆในหม อ
เอล เจ าหน าที่ ชั้ นหั วหน าของ ในหมอขนาดใหญ และในกระพระนิ เวศแห งพระเจ า ได มอบ ทะ และนําไปให ประชาชนทั้ ง
ลู ก แกะและลู ก แพะสองพั นหก ปวงโดยเร็ว
ร อ ยตั วกั บวั วผู สามร อ ยตั วแก 14 ภายหลั งเขาทั้ งหลายจึ ง
ปุโรหิตเปนเครื่ องปสกาบูชา
เตรี ยมสํ า หรั บตนเองและสํ า 9กั บโคนานิ ยาห และเชไมอาห หรั บปุ โรหิ ต เพราะว าปุ โรหิ ต
กั บเนธั นเอล พวกน องชายของ ลู ก หลานของอาโรนติ ด ธุ ร ะใน
เขา และฮาชาบิยาห และเยอีเอล การถวายเครื่ องเผาบูชาและสวน
กับโยซาบาด หัวหนาของคนเลวี ไขมั นจนกลางคื น คนเลวี จึ ง
ได ให ลู กแกะและลู กแพะห าพั น เตรียมเพื่ อตนเองและเพื่ อปุโรตั วกั บวั วผู ห าร อยตั วแก คนเลวี หิตลูกหลานของอาโรน
เปนเครื่ องปสกาบูชา
15 บรรดานั กร องซึ่ งเป นลู ก
10 เมื่ อเตรียมการเรียบรอยแลว หลานของอาสาฟอยู ประจํ า ที่
บรรดาปุ โรหิ ตก็ ยืนประจําที่ ของ ของตน ตามบั ญชาของดาวิ ด
ตน และคนเลวี ก็ อยู ตามกอง อาสาฟ และเฮมาน กับเยดู ธูน
ของตน ตามพระบั ญชาของ ผู ทํานายของกษัตริย และคนเฝา
กษัตริย
ประตู ก็ อยู ประจําทุ กประตู เขา
11 แล วเขาก็ ฆ าแกะป สกา แล ว ไม จํา เป นละงานหน าที่ ของเขา
ปุ โรหิ ตก็ เอาเลื อดซึ่ งรั บมาจาก เพราะคนเลวี พี่ น องของเขาได
มือเขาประพรม สวนคนเลวีถลก เตรียมไวใหเขา
หนังสัตวนั้ น
16 เขาจึ งเตรี ยมการปรนนิ บั ติ
12 แล วเขาก็ แยกส วนที่ เป น ทั้ งสิ้ นแด พระเยโฮวาห ใ นวั น
เครื่ องเผาบู ช าไว ต า งหากเพื่ อ เดียวนั้ นเอง เพื่ อจะถือเทศกาล
แจกจ ายได ตามพวกต างๆ ผู ป สกา และถวายเครื่ องเผาบู ชา
เป น ประชาชนที่ แบ งเป นแต ละ บนแท น บู ช าของพระเยโฮวาห
(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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2 พงศาวดาร 35
หนา 1002
ตามพระบั ญชาของกษั ต ริ ย โย- ทรงบัญชาเราใหเรงรีบ ขอยับยั้ ง
สิยาห
การขั ดขวางพระเจ า ผู ท รงสถิ ต
17 และประชาชนอิ สราเอลผู อยู กั บเรา เกรงว าพระองค จะทรง
ที่ นั่ น ได ถื อเทศกาลป สกาเวลา ทําลายทานเสีย"
นั้ น และเทศกาลกิ นขนมป งไร 22 ถึ ง กระนั้ นก็ ดี โยสิ ยาห มิ ได
เชื้ อเจ็ดวัน
หั น พระพั ก ตร ไ ปจากพระองค
18 ตั้ งแต ส มั ยของซามู เ อลผู แต ทรงปลอมพระองค เพื่ อจะ
พยากรณ ไม มี เทศกาลป สกา สู รบกั บพระองค มิ ได ฟ งพระ
เหมื อ นอย า งนี้ ได ถื อ กั น มาใน ดํ า รั ส ของเนโคที่ ออกจากพระ
อิสราเอล ไมมีกษัตริยแหงอิส- โอษฐของพระเจา แตเขารบ ณ
ราเอลสั กองค หนึ่ งที่ ถื อเทศกาล ที่ หุบเขาเมกิดโด
ป สกาอย างที่ โยสิ ยาห ได ทรงถื อ 23 และนั กธนู ได ยิงกษั ตริ ย โยนี้ และบรรดาปุโรหิตกับคนเลวี สิ ยาห และกษั ตริ ย ตรั สกั บข า
และยู ด าห กั บอิ ส ราเอลทั้ งปวง ราชการของพระองค ว า "จงพา
ซึ่ งอยู พร อมกัน ทั้ งชาวเยรูซา- เราไปเสี ยเถอะ เพราะเราถู ก
เล็ม
บาดเจ็บสาหัสแลว"
19 เขาถือเทศกาลปสกานี้ ในป ที่ 24 ข าราชการของพระองคจึ งนํา
สิบแปดแหงรัชกาลโยสิยาห
พระองค ออกจากรถรบ และให
การสิ้ นพระชนมของโยสิยาห
พระองค ประทั บในรถรบคั นที่
สองของพระองค และนําพระ
(2 พกษ 23:28-30)
20 หลั ง จากสิ่ งทั้ งปวงเหล า นี้ องคมาเยรู ซาเล็มและพระองค ก็
เมื่ อโยสิ ยาหได เตรี ยมพระวิ หาร สิ้ นพระชนม และเขาฝ งไว ใน
ไว เนโคกษั ตริ ยแห งอี ยิ ปต ได อุ โมงค แห งบรรพบุ รุ ษของพระ
เสด็ จขึ้ นไปสู รบที่ คารคะมี ชที่ องค ยู ดาห และเยรู ซาเล็ มทั้ ง
แม น้ํ า ยู เฟรติ ส และโยสิ ยาห ปวงไดไวทุกขใหโยสิยาห
25 เยเรมี ย ก ล า วคํ า คร่ํ า ครวญ
เสด็จออกไปสู รบกับพระองค
21 แต พระองค รั บสั่ งให ทู ตไป ถวายโยสิ ยาห ด วย และบรรดา
ทู ลโยสิ ยาห วา "กษั ตริ ยแห งยู - นั กร องชายและนั กร องหญิ งทั้ ง
ดาห เอ ย เรามี เรื่ องอะไรเกี่ ยว ปวงกล า วถึ ง โยสิ ยาห ในคํา คร่ํ า
ของกั บทาน วันนี้ เรามิได มาตอ ครวญของเขาจนทุกวันนี้ เขาทั้ ง
สู ท านแต ต อสู กั บวงศ วานซึ่ งเรา หลายกระทําเรื่ องนี้ ให เปนกฎใน
ทําสงครามด วย เพราะพระเจ า อิสราเอล ดูเถิ ด มีบันทึกไวใน
(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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2 พงศาวดาร 35, 36
หนังสือคร่ําครวญ
หาสพระเชษฐานําไปยังอียิปต
26 ส วนพระราชกิ จนอกนั้ นของ 5เมื่ อเยโฮยาคิ มเริ่ มครองราชย
โยสิ ยาห และความดี ของพระ นั้ นทรงมี พ ระชนมายุ ยี่ สิ บห า
องค ตามที่ บั นทึ กไว ในพระ พรรษา และพระองค ทรงครอง
ราชบัญญัติของพระเยโฮวาห
ราชยในเยรูซาเล็มสิบเอ็ดป พระ
27 และพระราชกิ จของพระองค องค ทรงกระทํา ความชั่ วร ายใน
ตั้ งแตตนจนปลาย ดูเถิด มีบัน- สายพระเนตรของพระเยโฮวาห
ทึกไวในหนังสือของกษัตริยแหง พระเจาของพระองค
อิสราเอลและยูดาห
6 เนบู คั ด เนสซาร ก ษั ต ริ ย แห ง
เยโฮอาหาสครอบครอง
บาบิโลนเสด็จขึ้ นมาตอสู กับพระ
แตถูกถอดออกจากราชสมบัติ องค และจองจําพระองค ด วย
ตรวนเพื่ อพาพระองค ไปยั งบา(2 พกษ 23:30-33)
ประชาชนแห งแผ นดิ น บิโลน
ได ตั้ งเยโฮอาหาสโอรส 7เนบู คั ด เนสซาร ทรงนํา เครื่ อง
ของโยสิ ยาห และให พระองค ใช ส วนหนึ่ งของพระนิ เวศของ
เป น กษั ต ริ ย แทนราชบิ ด าของ พระเยโฮวาหไปยังบาบิโลน และ
ทรงเก็ บไว ในวิ หารของพระองค
พระองคในเยรูซาเล็ม
2 เมื่ อเยโฮอาหาสเริ่ มครอบ ในบาบิโลน
เยโฮยาคีนไดครอบครอง
ครองมี พระชนมายุ ยี่ สิ บสาม
เปนเวลาสามเดือน
พรรษาและพระองค ท รงครอบ
ครองในเยรูซาเล็มสามเดือน
(2 พกษ 24:6-10)
3 แล วกษั ต ริ ย แห ง อี ยิ ปต ท รง 8 ส วนพระราชกิ จนอกนั้ นของ
ถอดพระองคในเยรูซาเล็ม และ เยโฮยาคิม และการอันนาสะอิด
กํ า หนดให แผ นดิ นนั้ นถวาย สะเอี ยนซึ่ งพระองค ทรงกระทํา
บรรณาการเป นเงิ นหนึ่ งร อย และเหตุ การณ อื่ นๆซึ่ งเกี่ ยวกั บ
ตะลันต และทองคําหนึ่ งตะลันต พระองค ดูเถิด สิ่ งเหลานี้ ก็ถูก
4และกษั ตริ ย แห งอี ยิ ปต ตั้ ง ให บั นทึ กไว ในหนั งสื อของกษั ตริ ย
เอลี ยาคิ มพระอนุ ชาของพระ แห งอิ สราเอลและยู ดาห และ
องคเปนกษัตริยเหนือยู ดาหและ เยโฮยาคี นโอรสของพระองค ได
เยรูซาเล็ ม และทรงเปลี่ ยนพระ ครองราชยแทนพระองค
นามของพระองคใหมวา เยโฮ- 9เมื่ อเยโฮยาคี นเริ่ มครองราชย
ยาคิม แตเนโคทรงจั บเยโฮอา- นั้ นทรงมี พ ระชนมายุ สิ บ แปด

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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2 พงศาวดาร 36
หนา 1004
พรรษา และพระองค ทรงครอง ทั ยให กระด าง ไม หันไปหาพระ
ราชย ในเยรู ซาเล็ มสามเดื อนกั บ เยโฮวาหพระเจาแหงอิสราเอล
สิบวัน พระองคทรงกระทําความ 14 ยิ่ งกว านั้ น บรรดาปุ โรหิ ต
ชั่ วร ายในสายพระเนตรของพระ ใหญ และประชาชนก็ ทําการละเยโฮวาห
เมิ ดอย างยิ่ งโดยการติ ดตาม
10 พอถึงสิ้ นปแล วกษัตริยเนบู- บรรดาสิ่ งที่ น าสะอิ ด สะเอี ย น
คัดเนสซารทรงใชใหนําพระองค ของประชาชาติ และเขาทั้ งหลาย
มายั งบาบิ โลน พร อมกั บเครื่ อง กระทําให พระนิ เวศของพระเยใช ประเสริ ฐแห ง พระนิ เวศของ โฮวาห ซึ่ งพระองค ทรงชํา ระให
พระเยโฮวาห และตั้ งให เศเด- บริ สุ ท ธิ์ ในเยรู ซ าเล็ ม นั้ นเป น
คี ยาห ป ตุ ล าของพระองค เ ป น มลทินไป
กษั ตริ ยเหนื อยู ดาห และเยรู ซา- คนยูดาหถูกกวาดไปเปนเชลย
เล็ม
(2 พกษ 25:1-17)
เศเดคียาหครอบครอง
15 พระเยโฮวาห พ ระเจ า แห ง
เหนือยูดาห
บรรพบุ รุ ษของเขาทรงใช ให ทู ต
ของพระองค ม าอย า งไม หยุ ด
(2 พกษ 24:17-18)
11 เมื่ อเศเดคี ย าห เ ริ่ มครอบ ยั้ งเพราะพระองค ทรงมี พระทั ย
ครองมี พระชนมายุ ยี่ สิ บเอ็ ด กรุ ณาต อประชาชนของพระองค
พรรษาและพระองค ท รงครอบ และตอที่ ประทับของพระองค
16 แต เ ขาทั้ ง หลายเยาะเย ยทู ต
ครองในเยรูซาเล็มสิบเอ็ดป
12 พระองค ทรงกระทําความชั่ ว ของพระเจา และดูหมิ่ นพระวจร ายในสายพระเนตรของพระ นะของพระองค และดาผู พยาเยโฮวาห พระเจ า ของพระองค กรณของพระองค จนพระพิโรธ
พระองค มิ ไ ด ถ อ มพระองค ล ง ของพระเยโฮวาห พ ลุ งขึ้ นต อ
ต อหน าเยเรมี ยผู พยากรณ ผู ประชาชนของพระองค จนแก ไม
กล าวจากพระโอษฐ ของพระเย- ไหว
17 พระองค จึ ง ทรงนํ า กษั ต ริ ย
โฮวาห
13 พระองค ทรงกบฏเช นกั นต อ แห งคนเคลเดี ยมาต อ สู เขาทั้ ง
กษั ตริ ย เนบู คั ดเนสซาร ผู ซึ่ ง หลาย ผู ซึ่ งฆ าชายหนุ มของเขา
ทรงให พระองค ปฏิ ญาณในพระ ด ว ยดาบในพระนิ เ วศอั น เป น
นามของพระเจ า พระองค ทรง สถานบริ สุ ทธิ์ ของเขา และไม มี
แข็งพระศอของพระองค ทําพระ ความกรุ ณ าแก ชายหนุ มหรื อ
(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
2 พงศาวดาร 36
หญิ งพรหมจารี คนแก หรื อคน ตราบเท า ที่ มั น ยั ง ว า งเปล า อยู
ชรา พระองค ทรงมอบทั้ งหมด มั นก็ รั กษาสะบาโต เพื่ อจะให
ไวในมือของเขา
ครบตามกําหนดเจ็ดสิบป
18 และเครื่ องใช ทั้ งสิ้ นของพระ
กษัตริยไซรัสทรงประกาศ
นิ เวศของพระเจ า ทั้ งใหญ และ
ใหสรางพระวิหาร
เล็ ก และทรั พย สมบั ติ แห งพระ
ของพระเจาขึ้ นใหม
นิ เวศของพระเยโฮวาห และ 22 ในป แ รกแห ง รั ช กาลไซรั ส
ทรั พย ส มบั ติ แ ห ง กษั ต ริ ย และ กษั ตริ ยของเปอร เซี ย เพื่ อพระ
แห งเจ านายของพระองค สิ่ ง วจนะของพระเยโฮวาห ทางปาก
ทั้ งหมดนี้ พระองค ทรงนํามายั ง ของเยเรมียจะสําเร็จ พระเยโฮบาบิโลน
วาห ท รงรบเร า จิ ต ใจของไซรั ส
19 และเขาเผาพระนิ เวศของ กษัตริยของเปอรเซีย กษัตริยจึง
พระเจ า และพั งกําแพงเยรู ซา- ทรงมี ประกาศตลอดราชอาณา
เล็ มลง และเอาไฟเผาวั งของ จั กรของพระองค และบั นทึ ก
เมื องนั้ นเสี ยสิ้ น และทําลาย เปนลายลักษณอักษรลงดวยวา
เครื่ องใชประเสริฐทั้ งปวงในนั้ น
23 "ไซรั สกษั ตริ ยแห งเปอร เซี ย
20 และบรรดาผู ที่ รอดจากดาบ ตรั สดั งนี้ วา `พระเยโฮวาห พระ
นั้ นพระองค ทรงให กวาดไปเป น เจ าของฟ าสวรรค ได พ ระราช
เชลยยั งบาบิ โลน และเขาทั้ ง ทานบรรดาราชอาณาจั ก รแห ง
หลายเป นผู รั บใช ของพระองค แผนดินโลกแกเรา และพระองค
และแกราชวงศของพระองค จน ทรงกําชั บให เราสร างพระนิ เวศ
ถึ ง การสถาปนาราชอาณาจั ก ร ให พระองค ที่ เยรู ซาเล็ ม ซึ่ งอยู
เปอรเซีย
ในยู ดาห มี ผู ใดในท ามกลาง
21 เพื่ อให สําเร็ จตามพระวจนะ ท า นทั้ งหลายที่ เป น ประชาชน
ของพระเยโฮวาห ผ า นปากของ ของพระองค ขอพระเยโฮวาห
เยเรมีย จนกวาแผนดินจะไดชื่ น พระเจ าของเขาสถิ ตกั บเขา ขอ
ชมกั บป สะบาโตของมั น เพราะ ใหเขาขึ้ นไปเถิด'"

(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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