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1 ๑ พงศกษัตริย ๑:๖

๑ พงศกษัตริย
คํานํา

หนังสือ ๑ และ ๒ พงศกษตัริย เริ่ม
แรก นัน้ หนังสือสองเลม น้ีเป็นหนังสือ
เลมเดียวกัน เป็นการบันทึกเรื่อง ราว
ของชนชาติอิสราเอลตอ จากหนังสือ ๑
และ ๒ ซามูเอล
หนังสือ ๑ และ ๒ พงศกษตัริย น้ี มี

การ พูดสลับกันไปมาถึงกษตัริยฝ าย
เหนือ (อิสราเอล) และกษตัริยฝ าย
ใต (ยู ดาห) และจะเนนวากษตัริยองค
ไหนไปนมัสการพระตาง ชาติหรือไป
ทํา ผิดโดยถวายเครื่องบูชาในที่อื่นๆ
นอก เหนือจากที่เมืองเยรูซาเล็ม หรือ
มีกษตัริยองคไหนสัตย ซื่อกับพระเจา
เหมือนกับกษตัริยดาวิดบาง พระเจาจะ
อวยพรคนอิสราเอลหรือคนยู ดาหก็ขึ้น
อยูกับวากษตัริยของพวกเขาสัตย ซื่อ
กับพระองคหรือ ไม การเมืองในชวงน้ี
วุนวายมาก แตพระองคจะทํางานผาน
ทางเหตุการณเหลา น้ี รวม ทัง้สงคราม
กับชนชาติอื่นๆ เพื่อตี สอนหรืออวยพร
คนของพระองค และพระองคไมลืมคํา
สัญญาที่ใหกับกษตัริยดา วิดวาจะมีเชื้อ
สายของกษตัริยดาวิดนัง่อยูบนบัลลังก

๑ พงศกษัตริย

บทที่ ๑-๑๑ พูดถึงเรื่องของกษตัริยซา
โลมอนลูกชายของกษตัริยดาวิด พูดถึง
การ สรางวิหารและการ อุทิศวิหารใหกับ
พระยาหเวห พูดถึงสติปัญญาและความ
รํ่ารวยของกษตัริยซาโลมอน และพูดถึง
ความลมเหลวของเขา
บทที่ ๑๒-๒๒ พูดถึงเรื่องที่เกิด

ขึ้นหลัง จากที่กษตัริยซา โลม อนตาย
อาณาจักรอิสราเอลก็ถูกแบงออกเป็น
สองสวน คืออาณาจักรฝาย เหนือ
(อิสราเอล) และอาณาจักรฝาย ใต (ยู
ดาห)

มีการพูดถึงเอลียาหผูพูดแทนพระเจา
และกษตัริยอา หับกับเย เซ เบลราชินีที่
ชัว่รายของเขาดวย

๒ พงศกษัตริย

บทที่ ๑-๘ พูดถึงเอ ลี ชาที่เป็นผู พูด
แทนพระเจาตอจากเอลียาห
บทที่ ๙-๑๗ พูดถึงอาณาจักรฝาย

เหนือ (อิสราเอล) กับอาณาจักรฝาย ใต
(ยู ดาห) จนถึงชวงที่อาณาจักรอัส ซีเรีย
มาบุกอาณาจักรฝาย เหนือ และทําลาย
เมืองสะมา เรียเมืองหลวงของอิสราเอล
ในปี ๗๒๒ กอน ค.ศ. และกวาดตอน
ผูคนไปเป็นเชลย และทิง้อาณาจักรฝาย
ใต (ยูดาห) ไวตามลําพัง
บทที่ ๑๘-๒๕ พูดถึงอาณาจักรฝาย

ใต (ยูดาห) จนถึงชวงที่กษตัริยเนบูคัด
เนสซารแหงบาบโิลน มาบุกทําลายเมือง
เยรูซาเล็มเมือง หลวงของยู ดาห และ
ทําลายวิหารของซาโลมอนจนสิน้ซากใน
ปี ๕๘๖ กอน ค.ศ. แลวกวาดตอนผูคน
ไปเป็นเชลยที่บาบิโลน
อาโดนียาหพยายามตัง้ตัวเป็นกษัตริย

๑ ๑ เมื่อกษตัริยดา วิดแกตัวมากแลว แม
จะหมผาใหหลายผืนก็ยังไมหายหนาว

๒พวกคนรับใชของทานจึงพูดกับทานวา “ให
พวกขาพเจาไปหาหญิง สาวบริสุทธิส์ักคนมา
อยูดูแลทานผูเป็นกษตัริยเถิด นางจะไดนอน
อยูขางๆทานเพื่อคอยทําใหทาน กษตัริยผู
เป็นเจา นายของขาพเจาอบอุน” ๓แลวพวก
เขาก็ไปเสาะ หาหญิงงามจากทัว่ ทัง้อิสราเอล
และไดพบนางอาบี ชาก ชาวชู เนม พวกเขา
พานางมาเฝ ากษตัริย ๔หญิง สาวคน นัน้
สวยงามมาก นางดูแลกษตัริยและอยูกับเขา
ตลอดเวลา แตกษตัริยไมเคยมีเพศสัมพันธ
กับนาง

๕ ในเวลานัน้อาโดนียาหลูกของนางฮักกีท
ยกตัวเองขึ้นและพูดวา “เราจะเป็นกษตัริย”
เขาก็ เลยเตรียมรถรบไวหลายคันและมา
*อีกหลายตัว พรอมกับชายหา สิบคน เอาไว
วิ่งนําหน าเขา ๖ (ดา วิดพอของเขาไมเคย
ตอวาเขา หรือแมแตจะถามวา “ทําไมลูกถึง

*๑:๕ มา หรือคนขับรถมา
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ทําเรื่องอยาง น้ี” อา โด นียาหเป็นผูชายที่รูป
หลอมากและเกิดถัดจากอับซาโลม)

๗อา โด นี ยาหไดปรึกษาหารือกับโย อาบ
ลูกชายนางเศ รุ ยาหและนักบวชอาบี ยา ธาร
และพวก นัน้ก็ใหการสนับสนุนเขา ๘แต
นักบวชศา โดก รวมทัง้เบ ไน ยาหลูกชายเย
โฮยาดา นาธันผูพูดแทนพระเจา ชิเมอี เรอี
และพวกองครักษของดาวิด *ไมยอมเขารวม
กับอาโดนียาห

๙ วันหน่ึง อาโดนียาหถวาย แกะ วัวและ
ลูกวัวอวนหลายตัวที่ศิลาโศเฮเลทใกลเอนโร
เกล †เขาเชิญพวกนองชายของเขา คือพวก
ลูกชายคนอื่นๆของกษตัริยดา วิด และเชิญ
ขาราชการชัน้ สูงทุกคนจากเผายู ดาหมาดวย
๑๐แตเขาไมไดเชิญนา ธันผู พูด แทนพระเจา
หรือเบไนยาหหรือทหารองครักษหรือซาโลม
อนนองชายของเขา

๑๑นาธันถามนางบัทเชบา แมของซาโลม
อนวา “ทานไดขาวแลวหรือยังวา อา โด นี
ยาหลูกชายนางฮักกีท ตัง้ตัวขึ้นเป็นกษตัริย
แลว โดยที่ดา วิดเจา นายของพวกเราไมรู
เรื่องดวย เลย ๑๒ตอน น้ี เพื่อรักษาชีวิตของ
ทานและซา โลม อนลูกชายทาน ขาพเจาขอ
แนะนําใหทานทําอยาง น้ี คือ ๑๓ ใหทานไป
หากษตัริยเดี๋ยว น้ีเลย และพูดกับกษตัริยวา
‘กษตัริยเจานายของขาพเจา ทานเคยสาบาน
กับขาพเจาผูรับใชทานไวไมใชหรือ ที่วา “ซา
โลมอนลูกชายของเจา จะไดขึ้นเป็นกษตัริย
ตอจากเราอยางแนนอน และเขาจะไดนัง่บน
บัลลังกของเรา” แลวทําไมอา โด นี ยาหจึง
ไดขึ้นเป็นกษตัริยเลา’ ๑๔ ในระหวางที่ทาน
กําลังคุยอยูกับกษตัริย นัน้ ขาพเจาจะเขา
ไปหาและยืนยันถึงสิ่งที่ทานไดพูดไป”

๑๕แลวนางบัทเช บาจึงไปเขา เฝ ากษตัริย
ดา วิด ที่แกมากแลว ในหอง นอนของ
พระองค ที่มีนางอาบีชากชาวชูเนมคอยดูแล
รับใชอยู ๑๖นางบัทเชบากมกราบลงตอหน า
กษตัริย กษตัริยจึงถามวา “ทานตองการ
อะไรหรือ”

๑๗นางพูดกับกษตัริยวา “เจา นายของ
ขาพเจา ตัวทานเองเคยสาบานไวกับขาพเจา

ผูรับ ใชของทาน ตอ หน าพระ ยาหเวห
พระเจาของทานวา
‘ซา โลม อนลูกชายของเจาจะไดขึ้นเป็น

กษตัริยสืบ ตอจากเราและเขาจะไดนัง่บน
บัลลังกของเรา’ ๑๘แตอยูๆอา โด นี ยาหก็ได
ขึ้นเป็นกษตัริย และตัวทานเอง กษตัริย
เจา นายของขาพเจาก็ไมรูเรื่อง ๑๙อา โด นี
ยาหไดถวาย พวกวัว ลูกวัวตัวอวนพีและ
แกะเป็นจํานวนมาก และยังไดเชิญลูกชาย
ทัง้หมดของทาน รวมทัง้นักบวชอาบียาธาร
และแมทัพโย อาบไปดวย แตเขาไมไดเชิญ
ซาโลมอนผูรับใชทานไป ๒๐กษตัริยเจานาย
ของขาพเจา สายตาทัง้ หลายของอิสราเอล
กําลังจับ จองอยูที่ทาน เพื่อจะดูวาทานจะให
ใครขึ้นนัง่บนบัลลังกตอจากทานกษตัริยเจา
นายของขาพเจา ๒๑ถาทานไมทําอะไรลงไป
ทันทีที่ทาน กษตัริยเจา นายของขาพเจา
ตายอยางสงบ และไปอยูกับบรรพบุรุษของ
ทานแลว อาโดนียาหคงจะทํากับขาพเจาและ
ซา โลม อนลูกชายของขาพเจาอยางกับวา
พวกเราเป็นคนราย”

๒๒ขณะที่นางกําลังพูดกับกษตัริยอยูนัน้
นา ธันผู พูด แทน พระเจาก็เขามา ๒๓พวก
ผูรับ ใชไดบอกกับกษตัริยวา “นา ธันผู พูด
แทนพระเจาอยูที่น่ี” นาธันจึงไปอยูตอหน า
กษตัริยและกม หน ากราบ ลงถึง พื้น ๒๔นา
ธันพูดวา “กษตัริยนายของขาพเจา ทาน
ไดประกาศหรือวา ‘อา โด นี ยาหจะไดเป็น
กษตัริยตอจากเรา และจะนัง่บนบัลลังก
ของเรา’ ๒๕ วัน น้ี เขาไดลงไปถวายพวก
วัว ลูกวัวอวนพีและแกะเป็นจํานวนมาก
เป็นเครื่องบูชาเฉลิม ฉลอง เขาไดเชิญพวก
ลูกชายทัง้หมดของทาน พวกแมทัพและ
นักบวชอาบี ยา ธารไปดวย ขณะ น้ี พวกเขา
กําลังเลีย้งฉลองอยูกับอาโดนียาห และพูดวา
‘กษตัริยอาโดนียาหจงเจริญ’ ๒๖แตเขาไมได
เชิญขาพเจาผูรับ ใชทานและนักบวชศา โดก
และเบไนยาหลูกชายเย โฮยาดา รวมทัง้ซา
โลม อนผูรับ ใชของทานไปดวย ๒๗กษตัริย
เจา นายของขาพเจา น่ี คือสิ่งที่ทานไดทําลง
ไป โดยไมยอมบอกใหพวกผูรับ ใชของทาน
ไดรับ รูหรือ ชวยบอกดวยวาใครจะไดนัง่

*๑:๘ ชิเมอี … ดาวิด หรืออาจจะแปลไดวา “ชิเมอีและพวกเพื่อนของเขาที่เป็นวีรบุรุษ”
†๑:๙ เอน โร เกล ตาน้ําที่อยูในหุบเขาทางดาน ใตของเยรูซาเล็ม อยูหาง จากตาน้ํากิ โฮน
ประมาณ ๑ กิโลเมตร
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บนบัลลังกตอ จากทาน กษตัริยเจา นายของ
ขาพเจา”

๒๘กษตัริยดา วิดตอบวา “เรียกตัวนาง
บัทเชบาเขามา” นางบัทเชบาจึงเขามายืนอยู
ตอหน ากษตัริย

๒๙แลวกษตัริยไดสาบานวา “พระยาหเวห
ผู ที่ไดชวยเหลือเราใหพนจากความยาก
ลําบากทุกอยาง มีชีวิตอยูแนขนาดไหน ๓๐ก็
ใหแนใจขนาดนัน้เลยวา ในวัน น้ี เราจะทํา
ตามสิ่งที่เราไดสาบานไวกับเจาตอ หน าพระ
ยาหเวห พระเจาของอิสราเอล ที่วา ‘ซาโลม
อนลูกชายเจาจะไดขึ้นเป็นกษตัริยสืบตอจาก
เรา และเขาจะไดนัง่บนบัลลังกของเราแทน
ที่เรา’”

๓๑นางบัทเช บาจึงกม กราบลงถึงพื้นตอ
หน ากษตัริย และพูดวา “ขอใหกษตัริยดาวิด
เจานายของขาพเจามีชีวิตยืนยาวตลอดไป”

ดาวิดตัง้ซาโลมอนเป็นกษัตริย
๓๒กษตัริยดาวิดพูดวา “ใหเรียกนักบวชศา

โดก นาธันผูพูดแทนพระเจา และเบไนยาห
ลูกชายเยโฮยาดาเขามาที่น่ี” เมื่อพวกเขามา
อยูตอ หน ากษตัริยแลว ๓๓กษตัริยจึงพูดกับ
พวกเขาวา “เอาพวกคนรับ ใชของเราผูเป็น
เจานายพวกเจา ไปกับพวกเจา และนําตัวซา
โลม อนลูกชายของเราขึ้นขี่ลอของเราและ
พาเขาลงไปที่ตาน้ํากิ โฮน *๓๔ ใหนักบวชศา
โดกและนาธันผู พูด แทนพระเจาแตง ตัง้เขา
ขึ้นเป็นกษตัริยเหนืออิสราเอลที่นัน่ ใหพวก
เจาเปาแตรเขาสัตว และโห รองวา ‘กษตัริย
ซา โลม อนจงเจริญ’ ๓๕แลวใหพวกเจาตาม
เขาขึ้นมา และเขาจะขึ้นนัง่บนบัลลังกของ
เราและปกครองแทนเรา เราไดแตงตัง้เขาให
เป็นผู ครอบครองเหนืออิสราเอลและยู ดาห
แลว”

๓๖ เบไนยาหลูกชายเยโฮยาดาตอบกษตัริย
วา “อาเมน ขอใหพระยาหเวห ผูเป็นพระเจา
ของกษตัริยเจา นายขาพเจา สัง่ใหเป็นอยาง
นัน้เถิด ๓๗กษตัริยเจานายของขาพเจา พระ
ยาหเวหเคยอยูกับทานมาแลวยัง ไง ก็ขอ ให
พระองคอยูกับซาโลมอนอยางนัน้ดวย และ
ทําใหบัลลังกของเขายิ่ง ใหญกวาบัลลังกของ

ทานกษตัริยดา วิดเจา นายของขาพเจาดวย
เถิด”

๓๘ดังนัน้ นักบวชศาโดก นาธันผูพูดแทน
พระเจา เบไนยาหลูกชายเยโฮยาดา รวมทัง้
ชาวเคเรธีและชาวเป เลท ตางก็ลงไปพาซา
โลม อนขึ้นขี่ลอของกษตัริยดา วิดและออก
เดิน ทางไปพรอมๆกับพวกเขาไปที่ตาน้ํากิ
โฮน ๓๙ นักบวชศาโดกนําเขาสัตวที่ใสน้ํามัน
ออกมาจากเต็นทศักดิส์ิทธิ ์ และเจิมใหกับซา
โลม อนเป็นกษตัริย แลวพวก เขาก็เปาแตร
ขึ้นและประชาชนทัง้หมดตางก็รองตะโกน
วา “กษตัริยซา โลม อนจงเจริญ” ๔๐และ
ประชาชนทัง้หมดก็ไดติดตามเขาขึ้นไป
พวกเขาตางเปาขลุย เฉลิมฉลองกันดวย
ความชื่นชมยินดีเป็นอยางมาก จนพื้นดินสัน่
สะเทือนไปดวยเสียงนัน้

๔๑อาโดนียาหและแขกทัง้หมดที่อยูกับเขา
ก็ไดยินเสียง นัน้ดวย ในขณะที่งาน เลีย้ง
ของพวกเขากําลังจะเลิก เมื่อโย อาบไดยิน
เสียงแตรเขา สัตวจึงถามวา “เสียงอึกทึก
ครึกโครมในเมืองนัน้ มันอะไรกัน”

๔๒ ในขณะที่เขากําลังพูดอยู โย นา ธาน
ลูกชายนักบวชอาบียาธารก็มาถึง อาโดนียาห
พูดวา “เขามาเถิด คนสําคัญอยางทานจะ
ตองนําขาวดีมาบอกแน”

๔๓ โย นา ธานตอบวา “ผิด แลว ดา วิด
กษตัริยนายของเราไดแตง ตัง้ซา โลม อน
ขึ้นเป็นกษตัริย แลว ๔๔กษตัริยดา วิดไดสง
นักบวชศาโดก นาธันผูพูดแทนพระเจา เบ
ไนยาหลูกชายเยโฮยาดา พรอมกับชาวเคเรธี
และชาวเป เลทไปกับเขาดวย และพวกเขา
ไดพาซา โลมอนขึ้นขี่ลอของกษตัริย ๔๕และ
นักบวชศาโดกและนาธันผูพูดแทนพระเจาก็
ไดเจิมเขาเป็นกษตัริย ที่ตาน้ํากิ โฮน จากที่
นัน่ พวก เขาไดเดินขึ้นไปพรอมกับสง เสียง
โหรองกันอยางสนุกสนาน และเมืองทัง้เมือง
ก็ดังกึกกองไปดวยเสียงน้ี นัน่คือเสียงอึกทึก
ที่พวกทานไดยิน ๔๖และเดี๋ยว น้ี ซาโลมอน
กําลังนัง่อยูบนบัลลังกของกษตัริย ๔๗และ
พวกขาราชการของกษตัริยไดมาแสดงความ
ยินดีกับกษตัริยดาวิดเจานายของเราวา ‘ขอ
ใหพระเจาของทานทําใหชื่อ เสียงของซาโลม
อนโดง ดังยิ่ง กวาชื่อ เสียงของทานและทําให

*๑:๓๓ ตาน้ํากโิฮน คือตาน้ําแหงหน่ึงที่อยูนอกกําแพงเมืองในหุบเขาทางดานตะวันออกของ
เมืองเยรูซาเล็ม เป็นแหลงน้ําที่สําคัญของเมืองเยรูซาเล็ม
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บัลลังกของเขายิ่ง ใหญกวาของทานดวย
เถิด’
และกษตัริยดา วิดก็กม กราบนมัสการอยู

บนเตียงของเขา ๔๘และพูดวา ‘ขอสรรเสริญ
พระ ยาหเวหพระเจาของอิสราเอล ผู ที่ยิน
ยอมใหตาของขาพเจาได เห็นผู สืบทอด
บัลลังกของขาพเจาในวันน้ี’”

๔๙แลวแขกทัง้หมดของอา โด นี ยาหตาง
ลุกขึ้นดวยความตกใจกลัวและแตกฮือกัน
ไป ๕๐สวนอาโดนียาหนัน้ เพราะกลัวซาโลม
อน เขาจึงออกไปและไปจับที่เชิง งอนของ
แทนบูชา *ไว ๕๑แลวมีคนมาบอกซาโลมอน
วา “อา โด นียาหกลัวกษตัริยซา โลมอนและ
กําลังจับเชิง งอนของแทนบูชาอยู เขาพูดวา
‘ใหกษตัริยซา โลม อนสาบานกับขาพเจาใน
วัน น้ีกอนวาเขาจะไมใหผูรับ ใชของเขาตอง
ถูกฆาตายดวยดาบ’”

๕๒ซา โลมอนตอบวา “ถาเขาแสดงใหเห็น
วาตัวเขาเป็นคนดีจริง แมแตผมสักเสนของ
เขาก็จะไมตกลงถึงพื้น แตถาพบวาเขาเป็น
คนชัว่ เขาก็จะตองตาย” ๕๓แลวกษตัริยซา
โลม อนก็สงคนไปที่นัน่ พวกเขาไดนําตัวอา
โดนียาหลงมาจากแทนบูชา อาโดนียาหก็มา
ถึงและกมกราบกษตัริยซาโลมอน ซาโลมอน
ก็พูดวา “กลับไปบานทานเถิด”

ดาวิดสั่งเสียกับซาโลมอน

๒ ๑ เมื่อถึงเวลาที่ดา วิดใกลจะตาย เขา
ไดสัง่ เสียกับซา โลม อนลูกชายเขาวา

๒ “พอกําลังจะไปตามทางที่คนทัง้โลกตองไป
กัน ดัง นัน้ ใหเขมแข็งและกลาหาญไว เถิด
๓และใหทํา ตามสิ่งที่พระ ยาหเวห พระเจา
ของเจาสัง่ ไว ใหเดิน ตามวิถี ทางทัง้ หลาย
ของพระองค ใหรักษาขอบังคับทัง้หลายของ
พระองค และพวกคํา สัง่ของพระองค รวม
ทัง้กฎตางๆของพระองค และขอ ตกลงทัง้
หลายของพระองค ตามที่เขียน ไวในกฎ
ของโมเสส เพื่อเจาจะไดเจริญรุงเรืองในทุก
สิ่งทุก อยางที่เจาทําและในทุกๆแหงที่เจา
ไป ๔แลวพระ ยาหเวหจะไดรักษาคําสัญญา
ของพระองคที่ใหกับพอวา ‘ถาพวกลูกหลาน
ของเจาใหความ สนใจกับเสน ทางชีวิตของ

เขา และใชชีวิตตอหน าเราดวยความสัตยซื่อ
อยางสุดจิต สุดใจ กษตัริยที่จะมานัง่อยูบน
บัลลังกของอิสราเอล ก็จะมาจากครอบครัว
ของเจา’”

๕ดาวิดพูดอีกวา “ที่ น้ี เจาก็รูอยูแลววาโย
อาบลูกชายนางเศ รุ ยาหไดทํายัง ไงกับพอ
เขาไดฆาแมทัพสองคนของกองทัพอิสราเอล
คืออับ เนอ รลูกชายของเนอ รและอา มา สา
ลูกชายเยเธอร เขาทําใหเลือดของสองคนน้ี
ไหล นองในชวงเวลาที่สงบ สุขราวกับวาเป็น
ชวงสงคราม และเลือด นัน้ไดเป้ือนเข็มขัดที่
พันรอบเอวของเขาและรองเทาที่เทาทัง้ สอง
ขางของเขาดวย ๖ ใหเจาใชสมองของเจา
คิด ดูวาจะจัดการกับเขายัง ไง แตอยาใหหัว
หงอกของเขาลงไปสูแดนคนตายอยางสงบ
สุข

๗แตใหแสดงความเมตตากรุณากับพวก
ลูกชายของบาร ซิ ล ลัย แหงกิ เลอ าด และ
อนุญาตใหพวกเขาอยูในหมูคนที่ไดนัง่กิน
อาหารรวมโตะกับเจา เพราะพวกเขาจงรัก
ภักดีตอพอตอนที่พอหลบหนีจากอับ ซา โลม
พี่ชายของเจา

๘และใหจําไววา ชิ เม อีลูกชายของเกรา
ชาวเบนยา มินจากเมืองบา ฮู ริมยังอยูกับเจา
เขาเคยตะโกนสาปแชงพออยางหยาบคายใน
วันที่พอหนีไปเมืองมา หะ นา อิม เมื่อเขาลง
มาเพื่อพบพอที่แมน้ําจอรแดน พอเคยสาบาน
ไวกับเขาตอพระยาหเวหวา ‘เราจะไมฆาเจา
ตายดวยดาบ’ ๙แตตอนน้ี อยาถือวาเขาเป็น
ผู บริสุทธิอ์ีกตอไป เจาเป็นคนฉลาด เจาคงรู
วาตองทํายังไงกับเขา เจาจะตองนําหัวหงอก
ของเขาลงไปสูแดนคนตายพรอมกับเลือด”

ดาวิดตาย
(๑ พศด. ๒๙:๒๖-๒๘)

๑๐แลวดา วิดก็ลวง ลับไปอยูกับพวก
บรรพบุรุษของเขาและศพของเขาไดถูก
ฝัง ไวในเมืองของดา วิด ๑๑ เขาไดปกครอง
อิสราเอลอยูเป็นเวลาสี่ สิบปี คือไดครอบ
ครองในเฮโบรนอยูเจ็ดปี และครอบครองใน
เยรูซาเล็มอยูสามสิบสามปี

*๑:๕๐ จับที่เชิงงอนของแทนบูชา แสดงวาเขากําลังขอความเมตตา ในกฎบอกไววา ถาคน
ผูหน่ึงวิ่งเขาไปในสถานที่ศักดิส์ิทธิแ์ละไปจับที่เชิงงอนของแทนบูชาแลว เขาจะไมตองถูกทํา
โทษ
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ซาโลมอนกุมอํานาจทัง้หมด
๑๒แลวซา โลม อนไดขึ้นนัง่บนบัลลังกของ

ดาวิด ผูเป็นพอของเขา และไดกุมอํานาจทัง้
สิน้ในอาณาจักรของเขา

๑๓ ในเวลา นัน้อา โด นี ยาหลูกชายของนาง
ฮักกีทไดไปหานางบัทเชบาแมของซาโลมอน
นางบัทเช บาถามเขาวา “น่ีเจามาอยางสันติ
หรือเปลา”
เขาตอบวา “ใชแลว ขาพเจามาอยางสันติ”

๑๔แลวเขาก็พูดวา “ขาพเจามีเรื่องบางอยาง
จะพูดกับทาน”
นางตอบวา “พูดไปสิ”
๑๕ เขาพูดวา “อยางที่ทานรูแลววา

อาณาจักร น้ีเคยเป็นของขาพเจามากอน
ตอนนัน้คนอิสราเอลทัง้หมดอยากใหขาพเจา
เป็นกษตัริยของพวกเขา แตแลวสถานการณ
ไดเปลี่ยนไป และอาณาจักร น้ีก็ตกไปอยูใน
มือน องชายของขาพเจา เพราะพระ ยาหเวห
ไดยกมันใหกับเขา ๑๖ตอน น้ี ขาพเจาอยาก
ขอรองทานอยางหน่ึง ขออยาไดปฏิเสธ
ขาพเจาเลย”
นางพูดวา “พูดไปสิ”
๑๗ เขาจึงพูดวา “โปรดชวยขอกับกษตัริย

ซา โลม อนวาใหยกนางอาบี ชากชาวชู เนม
ใหเป็นเมียขาพเจาดวย เขาจะไมปฏิเสธทาน
หรอก”

๑๘นางบัทเชบาตอบวา “ไดสิ เราจะพูดกับ
กษตัริยใหเจา”

๑๙ เมื่อนางบัทเช บาไปพบกษตัริยซา
โลม อน เพื่อจะไปพูดเรื่องของอา โด นี ยาห
กษตัริยไดลุกขึ้นเพื่อมาพบนางและกมทํา
ความเคารพนาง และนัง่ลงบนบัลลังกของ
เขา เขามีบัลลังกอยูที่หน่ึงสําหรับใหแม
กษตัริยนัง่ และนางไดนัง่ลงที่ขางขวาของ
เขา

๒๐นางพูดวา “แมมีเรื่องเล็กๆอยากขอรอง
เจาเรื่องหน่ึง ขออยาไดปฏิเสธแมเลย”

กษตัริยตอบวา “วามาเถิด แม ขาพเจาจะ
ไมปฏิเสธทานหรอก”

๒๑นางจึงพูดวา “ยกนางอาบชีากชาวชเูนม
ใหแตงงานกับอาโดนียาหพี่ชายของเจาเถิด”

๒๒กษตัริยซา โลม อนตอบแมของเขาวา
“ทําไมแมถึงไดขอนางอาบี ชากชาวชู เนมให
กับอาโดนียาห เลา อยาง น้ีก็เทากับขอใหลูก
ยกอาณาจักรใหกับเขาไปดวย อยาลืมวาเขา
เป็นพี่ ชายคนโตและนักบวชอาบี ยา ธารและ
โยอาบลูกชายนางเศรุยาหก็อยูฝ ายเขาดวย”

๒๓แลวกษตัริยซา โลม อนไดสาบานโดย
อางพระ ยาหเวหวา “ถาอา โด นี ยาหไมได
ชดใชการขอรองครัง้ น้ีดวยชีวิตของเขา ก็
ขอ ใหพระเจาลงโทษขาพเจาอยางรุนแรง
๒๔พระ ยาหเวหผูที่ไดแตง ตัง้ขาพเจาใหนัง่
อยูบนบัลลังกของดาวิดพอของขาพเจา และ
ผู ที่ไดสรางราชวงศของขาพเจาขึ้นมาตามที่
พระองคไดสัญญาไว พระองคมีชีวิตอยูแน
ขนาดไหน วันน้ีอาโดนียาหจะตองตายอยาง
แนนอนขนาดนัน้”

๒๕กษตัริยซาโลมอนจึงออกคําสัง่กับเบไน
ยาหลูกชายของเยโฮยาดา และเขาก็ไปฆาอา
โดนียาห

๒๖กษตัริยพูดกับนักบวชอาบี ยา ธารวา
“กลับไปยังที่นาของเจาในอา นา โธท เจา
มันสมควรตาย แตเราจะไมฆาเจาในตอน
น้ีเพราะวาเจาเคยเป็นผูถือหีบของพระ
ยาหเวห องคเจาชีวิต *ตอหน าดาวิดผูเป็นพอ
ของเราและเคยลําบากรวมกับพอของเรามา
กอน” ๒๗ซา โลม อนจึงปลดอาบี ยา ธารออก
จากตําแหนงนักบวชของพระ ยาหเวห ซึ่ง
เป็นไปตามคํา พูดของพระ ยาหเวหที่เคยพูด
ไวเกี่ยวกับครอบครัวเอลีที่ชิโลห

๒๘ เมื่อขาวรูมาถึงหูโย อาบซึ่งเป็นผูสมรู
รวมคิดกับอาโดนียาห แมวาเขาจะไมไดรวม
มือกับอับ ซา โลม เขาก็ไดหลบ หนีเขาไปที่
เต็นทของพระยาหเวห และไปจับที่เชิง งอน
ของแทนบูชาไว †๒๙ เมื่อมีคนไปบอกกษตัริย
ซาโลมอนวา โยอาบหลบหนีไปที่เต็นทของ

*๒:๒๖ หีบของพระยาหเวห องคเจาชีวิต หรือ “หีบศักดิส์ิทธิ”์ หรือ “หีบขอตกลง” เป็น
หีบที่บรรจุบรรดาแผนหินที่มีบัญญัติ ๑๐ ประการเขียนไว รวมทัง้สิ่งของตางๆที่จะพิสูจนวา
พระเจาไดอยูกับประชาชนชาวอิสราเอลตลอดเวลาที่พวกเขาอยูในทะเลทรายซีนาย
†๒:๒๘ จับที่เชิงงอนของแทนบูชาไว แสดงวาเขากําลังขอความเมตตา ในกฎบอกไววาถา
คนผูหน่ึงวิ่งเขาไปในสถานที่ศักดิส์ิทธิแ์ละไปจับที่เชิงงอนของแทนบูชาแลว เขาจะไมถูกทํา
โทษ
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พระ ยาหเวห และไปอยูที่ดานขางของแทน
บูชา ซา โลมอนจึงสัง่เบ ไนยาหลูกชายเย โฮ
ยาดาวา “ไปฆาเขาซะ”

๓๐ เบ ไน ยาหจึงเขาไปในเต็นทของพระ
ยาหเวห และพูดกับโยอาบวา “กษตัริยสัง่วา
‘ออกมาเดี๋ยวน้ี’”
แตเขาตอบวา “ไม เราจะตายอยูที่น่ี”
เบ ไน ยาหจึงไปรายงานกับกษตัริยถึงสิ่งที่

โยอาบตอบ ๓๑แลวกษตัริยก็ไดสัง่เบไนยาห
วา “ไปทําตามที่เขาพูดไดเลย ใหฆาเขาและ
ฝังเขา เสีย เพื่อวาครอบครัวของเราและตัว
เราจะไดไมตองรับผิดดวยกันกับโยอาบที่ไป
ฆาคนบริสุทธิ ์ ๓๒พระ ยาหเวหจะทําใหการ
นอง เลือดที่เขาไดทํา นัน้กลับมาตกลงบนหัว
ของเขา เอง เพราะเขาไดทํารายคนสองคน
ที่ชอบ ธรรมและดีกวาเขาดวยดาบ โดยที่ดา
วิดผูเป็นพอของเราไมรู คืออับ เนอ รลูกชาย
ของเนอรซึ่งเป็นแมทัพของอิสราเอล และอา
มา สาลูกชายของเย เธอ รผูเป็นแมทัพของยู
ดาห ๓๓ขอใหความผิดแหงเลือดของพวกเขา
น้ี ตกอยูบนหัวของโยอาบและลูกหลานของ
โยอาบตลอดไป แตขอใหดาวิดและลูกหลาน
ของเขา ครอบครัวและบัลลังกของเขา ไดรับ
สันติสุขจากพระยาหเวหตลอดไป”

๓๔ เบ ไน ยาหลูกชายของเย โฮ ยาดาจึงขึ้น
ไปฆาโย อาบและฝัง ศพเขาไวในที่ดินของ
โย อาบเองในถิ่น แหง แลง ๓๕กษตัริยซา
โลม อนไดแตง ตัง้ใหเบ ไน ยาหลูกชายเย โฮ
ยาดาขึ้นเป็นแมทัพแทนโย อาบและแตง ตัง้
นักบวชศา โดกขึ้นแทนอาบี ยา ธาร ๓๖แลว
กษตัริยก็ไดสงคนไปหาชิเมอีและบอกกับเขา
วา “ใหสรางบานของตัวเจาเองขึ้นในเมือง
เยรูซาเล็มและอาศัยอยูที่ นัน่ หามออกไปที่
อื่น อีก ๓๗ วันใดที่เจาออกมาและขามลําธาร
แหงขิด โรน ไป เจาจะตองตายอยางแนนอน
เจาจะตองรับ ผิด ชอบตอการตายของเจา เอง
*”

๓๘ชิ เม อีตอบกษตัริยไปวา “สิ่งที่ทานพูด
มานัน้ก็ยุติธรรม ขาพเจาผูรับ ใชทานจะทํา
ตามที่กษตัริยเจา นายของขาพเจาไดพูดไว”
และชิเมอีก็ไดอยูในเมืองเยรูซาเล็มเป็นเวลา
นาน ๓๙แตอีกสามปีตอมา ทาสสองคนของชิ

เมอีหลบหนีไปหากษตัริยอาคีชแหงเมืองกัท
ลูกชายของมา อา คาห และมีคนมาบอกชิ เม
อีวา “ตอน น้ี ทาสทัง้สองคนของทานอยูใน
เมืองกัท” ๔๐อยาง นัน้ ชิ เม อีจึงผูกอานบน
ลาของเขาและไปหากษตัริยอา คีชที่เมืองกัท
เพื่อตามหาทาสสองคนของเขา ชิ เม อีก็ได
ออกไปและนําตัวทาสทัง้สองคนของเขากลับ
มาจากเมืองกัท

๔๑ เมื่อซา โลมอนรูเรื่องวาชิ เม อีไดออกไป
จากเยรูซาเล็มไปเมืองกัทและไดกลับมาแลว
๔๒กษตัริยจึงเรียกตัวชิ เมอีมาและพูดกับเขา
วา “เราเคยใหเจาสาบานไวกับพระ ยาหเวห
และเตือนเจามากอนแลวไมใช หรือวา ‘ใน
วันที่เจาจากไปและไปที่ไหนก็ตาม ใหแนใจ
ไดเลยวามันจะเป็นวันตายของเจา’ และใน
เวลานัน้ เจาก็พูดกับเราวา ‘สิ่งที่ทานพูดนัน้
ยุติธรรม ขาพเจาจะเชื่อ ฟังทาน’ ๔๓แลว
ทําไมเจาจึงไมรักษาคําสาบานที่ใหไวกับพระ
ยาหเวห และไมเชื่อ ฟังคํา สัง่ที่เราไดใหเจา
ไวเลา” ๔๔กษตัริยพูดกับชิ เมอีดวยวา “เจา
ก็รูอยูเต็มอก ในเรื่องความ ผิดที่เจาเคยทํา
ไวกับดา วิดผู เป็น พอของเรา ตอน น้ีพระ
ยาหเวหจะตอบแทนเจาสําหรับความ ผิดที่
เจาไดทําลงไป ๔๕แตกษตัริยซาโลมอนจะได
รับการอวยพร และบัลลังกของดาวิดก็จะยัง
ปลอดภัยอยูตอหน าพระยาหเวหตลอดไป”

๔๖แลวกษตัริยก็ออกคํา สัง่ใหเบ ไน ยาห
ลูกชายเย โฮ ยาดานําตัวชิ เม อีออกไปฆา
อยาง น้ี อาณาจักร น้ีก็ไดตัง้มัน่คงอยูภาย ใต
การปกครองของซาโลมอน

ซาโลมอนขอสติปัญญา
(๒ พศด. ๑:๒-๑๓)

๓ ๑ซา โลม อนไดไปผูก มิตรกับกษตัริย
ฟาโรหแหงอียิปต ดวยการแตงงาน

กับลูกสาวของฟาโรห ซา โลม อนไดพานาง
ไปอยูที่เมืองของดา วิด จนกวาเขาจะสราง
วังของตัว เอง พรอม กับวิหารของพระ
ยาหเวหและกําแพงรอบๆเมืองเยรูซาเล็ม
เสร็จ ๒ประชาชนก็ยัง คงถวายเครื่องบูชา

*๒:๓๗ เจาจะตอง … ของเจา เอง หรือแปลตรงๆไดวา “เลือดของเจาจะตกลงบนหัวของ
เจา”
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ตามสถาน ที่สูงตางๆ *เพราะวิหารที่สรางใน
นามของพระยาหเวหยังไมเสร็จ ๓ซาโลมอน
แสดงความ รักที่เขามีตอพระ ยาหเวห ดวย
การใช ชีวิตตามกฎตางๆของดา วิดผู เป็น พอ
ของเขา เวนแตเขาไดถวายเครื่องสัตว บูชา
และเผาเครื่องหอม ตามสถานนมัสการ

๔กษตัริยซา โลม อนได ไปที่กิเบ โอนเพื่อ
ถวายเครื่องสัตว บูชา เพราะที่ นัน่เป็นสถาน
ที่สูงที่สําคัญที่สุด และซา โลม อนได ถวาย
เครื่องเผาบูชาหน่ึง พันตัวบนแทนบูชาที่นัน่
๕ที่กิเบ โอนนัน่เอง พระ ยาหเวหไดปรากฏ
ในความ ฝันของซา โลม อนตอนกลาง คืน
พระเจาพูดวา “เจาอยากไดอะไรจากเรา ก็
ขอมาไดเลย”

๖ซา โลม อนตอบวา “พระองคมีความ รัก
มัน่คงอันยิ่ง ใหญตอผูรับ ใชของพระองค
คือดา วิดพอของขาพเจา ทานเป็นคนดี
และมีจิตใจซื่อตรง พระองคไดแสดงความ
รักมัน่คงอันยิ่ง ใหญ น้ีตอทาน ดวยการ
ใหลูกชายคนหน่ึงของทานไดนัง่อยูบน
บัลลังกของทานในวันน้ี ๗ขาแตพระยาหเวห
พระเจาของขาพเจา พระองคไดทําให
ขาพเจาผูรับ ใชพระองค ไดมาเป็นกษตัริย
แทนที่ดา วิดพอของขาพเจา ทัง้ๆ ที่ขาพเจา
เป็นเหมือนเด็กเล็กๆและยังไมรูอิ โหนอิ เหน
๘แลวขาพเจาผูรับ ใชของพระองคไดมาอยู
ทามกลางชนชาติของพระองค ที่พระองค
ไดเลือก ไว เป็นชนชาติใหญ ที่มีประชากร
มากมายมหาศาลนับ ไม ถวน ๙อยาง นัน้
ขอโปรดมอบสติ ปัญญาใหกับผูรับ ใชของ
พระองค เพื่อจะไดใชปกครองชนชาติของ
พระองค และเพื่อจะไดแยกแยะวาอะไร
ดีอะไร ชัว่ เพราะจะมีใคร เลาที่สามารถ
ปกครองประชากรอันมหาศาลน้ีของพระองค
ได”

๑๐องคเจาชีวิตรูสึกพอใจที่ซาโลมอนขอสิ่ง
น้ี ๑๑พระเจาจึงพูดกับเขาวา “เป็นเพราะเจา
ขอสิ่ง น้ี และไมไดขอใหมีอายุยืนยาว หรือ
ขอความ รํ่ารวย หรือขอใหฆาพวกศัตรูของ
เจา แตเจากลับขอสติ ปัญญาสําหรับตัวเจา

เอง เพื่อจะไดรูจักปกครองอยางยุติธรรม
๑๒อยางนัน้ เราจะใหสิ่งที่เจาขอ เราจะทําให
เจาเฉลียวฉลาดและมองทุก อยางไดอยาง
ทะลุปรุโปรง จนไมมีใครฉลาดเหมือนเจาทัง้
ในอดีตและในอนาคต ดวย ๑๓แลวเราจะ
แถมสิ่งที่เจาไมไดขอให ดวย นัน่คือความ
รํ่ารวยและเกียรติยศตลอดชีวิตของเจา แลว
จะไมมีกษตัริยองค ไหนมาเปรียบ เทียบกับ
เจาได เลย ๑๔ถาเจาเดินตามทางทัง้ หลาย
ของเรา เชื่อ ฟังกฎและคํา สัง่ตางๆของเรา
เหมือนที่ดา วิดพอของเจาเคยทํามา เราก็จะ
ใหเจามีชีวิตที่ยืนยาวดวย”

๑๕แลวซา โลม อนก็ตื่น ขึ้น และเขาก็รูวา
เขาไดฝันไป เขากลับมาที่เมืองเยรูซาเล็ม
ไปยืนอยูตอ หน าหีบขอ ตกลงของพระ
ยาหเวห †และไดถวายเครื่องเผาบูชาและ
เครื่องสังสรรคบูชา แลวเขาก็จัดงานเลีย้งให
กับขาราชการทัง้หมดของเขา
ซาโลมอนตัดสินคดีอยางเฉลียวฉลาด
๑๖ตอ มา มีโสเภณีสองคนมาหากษตัริย

และไดมายืนอยูตอ หน าเขา ๑๗หญิงคนหน่ึง
พูดวา “เจานายของขาพเจา หญิงคนน้ีอาศัย
อยูในบานหลัง เดียวกับขาพเจา ขาพเจาได
คลอดลูกออกมาคนหน่ึง ตอนนัน้นางก็อยูที่
นัน่ดวย ๑๘หลัง จากที่ลูกของขาพเจาคลอด
ออกมาไดสามวัน หญิงคน น้ีก็คลอดลูกออก
มาคนหน่ึงดวย ในบานหลัง นัน้ มีเราอยูกัน
แคสองคน ไมมีคนอื่นอีก ๑๙ ในตอนกลางคืน
ลูกชายของหญิงคนน้ีตายไป เพราะนางนอน
ทับ เขา ๒๐แลวนางก็ตื่นขึ้นมาตอนดึก และ
มาเอาลูกชายของขาพเจาไปจากดาน ขาง
ของขาพเจา ในขณะที่ขาพเจาผูรับใชทานยัง
หลับอยู นางเอาเด็กไปวางไวที่อกของนาง
และเอาตัวลูกชายของนางที่ตายแลวมาไวที่
อกของขาพเจา ๒๑ เชาวันรุงขึ้น ขาพเจาตื่น
ขึ้นมาเพื่อจะใหนมลูก แตเขากลับตายเสีย
แลว แตเมื่อขาพเจามอง ดูเขาใกลๆในตอน
ฟ าสาง ขาพเจาก็เห็นวาเด็กคน น้ีไมใชลูกที่
ขาพเจาคลอดออกมา”

*๓:๒ สถานที่สูงตางๆ เป็นสถานที่สําหรับสักการะบูชาพระเจาหรือบรรดาพระปลอม สถานที่
เหลาน้ีมักอยูตามเนินเขาหรือตามภูเขาตางๆ
†๓:๑๕ หีบขอตกลงของพระยาหเวห คือ “หีบศักดิส์ิทธิ”์ หรือ “หีบแหงคําสัญญา” เป็น
หีบที่บรรจุบรรดาแผนหินที่มีบัญญัติ ๑๐ ประการเขียนไว รวมทัง้สิ่งของตางๆที่จะพิสูจนวา
พระเจาไดอยูกับประชาชนชาวอิสราเอลตลอดเวลาที่พวกเขาอยูในทะเลทรายซีนาย
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๒๒แตหญิงอีกคนไดพูดวา “ไม จริง เด็กที่
ยังมีชีวิตอยูเป็นลูกชายของฉันเอง คนที่ตาย
ไปเป็นลูกของเธอตางหาก”
แตหญิงคนแรกก็ยืนยันวา “ไมใช คนที่

ตายเป็นลูกของ เธอ คนที่ยังอยูเป็นลูกของ
ฉัน” และพวกเขาก็โต เถียง กันอยูตอ หน า
กษตัริย

๒๓กษตัริยจึงพูดวา “คน น้ีก็บอกวา
‘ลูกชายของฉันยังมีชีวิตอยู ลูกชายของเธอ
ตายแลว’ สวนอีกคนก็พูดวา ‘ไมจริง ลูกชาย
ของเธอตาย แลว ลูกของฉันตาง หากที่ยังมี
ชีวิตอยู’”

๒๔แลวกษตัริยก็พูดวา “เอาดาบมาใหเรา
เลมหน่ึงสิ” พวกเขาจึงนําดาบเลมหน่ึงมาให
กษตัริย ๒๕แลวกษตัริยก็ออกคําสัง่วา “ตัด
เด็กที่มีชีวิต น้ีออกเป็นสองทอนซะ และแบง
ใหพวกนางไปคนละครึ่ง”

๒๖หญิงคนที่ลูกชายยังมีชีวิตอยู ก็สงสาร
ลูกของนางอยางจับใจ จึงพูดกับกษตัริยวา
“ไดโปรดเถิด นายของขาพเจา ใหเด็กที่ยังมี
ชีวิตกับนางไปเถิด อยาฆาเขาเลย”
แตหญิงอีกคนหน่ึงพูดวา “แบงเลย ทัง้เธอ

และฉันจะไดไมมีใครไดไป”
๒๗แลวกษตัริยก็ตัดสินวา “คืนเด็กที่ยังมี

ชีวิตใหกับหญิงคนแรก ไป อยาฆาเขา เลย
เพราะนางคือแมที่แทจริง”

๒๘ เมื่อชนชาติอิสราเอลทัง้หมดไดยินเรื่อง
การตัดสินครัง้ น้ี พวกเขาตางเคารพยําเกรง
กษตัริย เพราะพวก เขาเห็นแลววากษตัริย
ได รับความเฉลียวฉลาดมาจากพระเจา *เพื่อ
ปกครองบานเมืองอยางยุติธรรม

อาณาจักรของซาโลมอน

๔ ๑กษตัริยซา โลม อนไดปกครองชนชาติ
อิสราเอลทัง้หมด ๒และตอไป น้ีคือ

ขาราชการระดับสูงทัง้หมดของเขา
อาซาริยาหลูกชายของศาโดกเป็นนักบวช
๓ เอ ลี โฮ เรฟและอา หิ ยาหลูกชายของชิชา
เป็นเลขานุการ

เย โฮ ชา ฟัทลูกชายของอา หิลูดเป็นผู จด
บันทึก

๔ เบไนยาหลูกชายเยโฮยาดา เป็นแมทัพ
ศาโดกและอาบียาธารเป็นนักบวช

๕อาซา ริ ยาหลูกชายของนา ธัน เป็นหัวหน า
ดูแลพวกผูวาการเขตตางๆ

ศบุดลูกชายของนา ธันเป็นนักบวชและเป็นที่
ปรึกษาของกษตัริย

๖อาหิชารทําหน าที่ดูแลภายในวัง
อาโดนีรัมลูกชายของอับดาทําหน าที่ควบคุม
คนงานที่ถูกเกณฑมา
๗ซา โลม อนยังมีผู วาการเขตตางๆอีก

สิบสองคน ทําหน าที่ดูแลชนชาติอิสราเอล
ทัง้หมด ซึ่งพวกเขาจะชวยเหลือในการจัดหา
เสบียงอาหารใหกับกษตัริยและครอบครัว
กษตัริยทัง้หมด ผู วาการแตละคนจะตองจัด
สงเสบียงอาหารมาใหหน่ึงเดือนในหน่ึง ปี
๘และตอไปน้ีคือชื่อของพวกเขา
เบนเฮอร เป็นผู วาอยูในแถบเนินเขาเอฟรา
อิม

๙ เบนเดเคอร เป็นผูวาสําหรับ มาคาส ชาอัล
บิม เบธเชเมชและเอโลน-เบธฮานัน

๑๐ เบนเฮเสด เป็นผูวาใน อารุบโบท (โสโคห
และแผน ดินเฮ เฟอรทัง้หมดอยูใตอํานาจ
เขา)

๑๑ เบนอาบีน าดับ เป็นผู วาใน นาฟาทโดร
(เขาแตงงานกับทา ฟัทลูกสาวของซา โลม
อน)

๑๒บา อา นาลูกชายของอา หิลูด เป็นผู วาใน
ทาอานาคเมกิดโดและเบธชานทัง้หมดซึ่ง
อยูถัดจากศาเรธานและอยูทางดาน ใตของ
ยิสเรเอล และตัง้แตเบธชานถึงอาเบลเมโฮ
ลาหเลยไปถึงอีกฝากหน่ึงของโยกเมอัม

๑๓ เบนเกเบอร เป็นผู วาใน ราโมทกิ เลอาด
(ยา อีรลูกชายของมนัส เสหที่ไดตัง้รกราก
อยูในกิ เลอ าดอยูภาย ใตการควบคุมของ
เขา รวม ทัง้เขตอา ร โกบในบา ชานและ
เมืองอีกหก สิบเมืองในนัน้ที่มีกําแพงสูง
ใหญและมีดานประตูที่ทําจากทองสัมฤทธิ์
ดวย)

๑๔อาหินาดับลูกชายของอิดโด เป็นผูวาในมา
หะนาอิม

๑๕อา หิม า อัส เป็นผู วาในนัฟ ทา ลี (เขาได
แตงงานกับบาเสมัทลูกสาวของซาโลมอน)

๑๖บา อา นาลูกชายของหุ ชัย เป็นผู วาในอา
เชอรและเบอาโลท

๑๗ เยโฮชาฟัทลูกชายของปารูอาห เป็นผู วา
ในอิสสาคาร

*๓:๒๘ ความเฉลียวฉลาดมาจากพระเจา หรือ “ความเฉลียวฉลาดที่ยิ่งใหญมาก”
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๑๘ชิ เมอีลูกชายของเอลา เป็นผูวาในเบนยา
มิน

๑๙ เกเบอรลูกชายของอุรี เป็นผูวาในแผนดิน
กิ เลอ าด (ซึ่งเคยเป็นของกษตัริยสิ โหน
ของชาวอา โม ไรตและกษตัริยโอกของบา
ชาน) เขาเป็นผู วาการเพียงคน เดียวที่
ปกครองเขตนัน้
๒๐ชาวยู ดาหและชาวอิสราเอลมีจํานวน

มากมายมหาศาลเหมือนเม็ด ทรายบนหาด
ทราย พวกเขาอยูกันอยางมีความสุข และมี
กินมีดื่มกันอยางเหลือเฟือ

๒๑ซา โลม อนไดปกครองเหนือพวก
อาณาจักรทัง้ สิน้ ตัง้แตแมน้ํายู เฟ รติ สไป
จนถึงแผนดินของชาวฟีลิสเตียและไปจนสุด
เขตแดนของประเทศอียิปต ประเทศเหลา น้ี
ไดสงสวย *และอยูภายใตอํานาจของซาโลม
อนตลอดชีวิตของซาโลมอน †

๒๒ เสบียงอาหารที่ซา โลม อนกับทุก คนใน
วังจะตองใชกินกันในแตละวัน คือ
แป งอยางดีสามสิบโคเร ‡
แป งหยาบหกสิบโคเร ¶
๒๓ วัวที่เลีย้งในคอกสัตวจนอวนพีสิบตัว
วัวที่เลีย้งในทุงหญายี่สิบตัว
แกะหน่ึงรอยตัว
รวมทัง้กวาง เน้ือทรายและละมัง่ตัวผู §อีก

หลายตัว และสัตวปีกที่ขุนไวแลว
๒๔ซา โลม อนปกครองอยูเหนือแผน ดิน

ทัง้หมดและเหนือกษตัริยทัง้ หลายที่อยูฝ่ัง
ตะวัน ตกของแมน้ํายู เฟ รติ ส จากทิฟ สาห
ไปจนถึงกาซา และมีสันติภาพอยูรอบ ดาน
๒๕ตลอดชวงชีวิตของซา โลม อน ชาวยู ดาห
และชาวอิสราเอลตัง้แตดานจนถึงเบ เอ อรเช
บา ทุก คนตางมีชีวิตอยูอยางปลอดภัย นัง่
อยูใตเถาองุนและตนมะเดื่อของตน

๒๖ซา โลม อนมีคอกขังมาแตละตัวอยูสี่
พัน **คอก เป็นมาสําหรับลากรถรบ และมี
ทหารบนรถมาอยูหน่ึงหมื่นสองพัน คน ๒๗ผู
วาของแตละเขต เมื่อถึงเวลาที่จะตองจัด
สงเสบียงอาหารใหกษตัริยและคนทัง้หมด
ที่นัง่กินรวมโตะกับกษตัริย พวกเขาตางก็
สงเสบียงมาตามเดือนของตน และไมใหมี
สิ่งใดขาดตกบกพรองเลย ๒๘พวกเขายังได
นําขาวบารเลยและฟางสําหรับพวก มาลาก
รถรบและพวกมาอื่นๆไปเก็บ ไวตามสถานที่
ของมัน

ความเฉลียวฉลาดของซาโลมอน
๒๙พระเจาไดใหซา โลม อนมีความเฉลียว

ฉลาดและการ มองที่ทะลุปรุโปรงและมี
ความเขาใจมากมายเหมือนกับเม็ดทรายบน
ชายหาด ๓๐ความเฉลียวฉลาดของซา โลม
อน นัน้เหนือกวาความฉลาดของทุกคนในฝ่ัง
ตะวันออก และเหนือกวาความ เฉลียวฉลาด
ทัง้ สิน้ของคนในประเทศอียิปต ๓๑ เขาฉลาด
กวาใครๆทัง้หมด แมแตเอ ธานชาวเอ ส ราห
หรือพวกลูกชายของมาโฮล คือเฮมาน คาล
โคล และดาร ดา ชื่อเสียงของซา โลม อนได
เลื่อง ลือไปทัว่ทุก ชาติที่อยูลอม รอบ ๓๒ เขา
ไดพูด คําสุภาษติ ไวถึงสามพันขอ และ
บทเพลงตางๆของเขาก็มีจํานวนถึงหน่ึงพัน
กับหาเพลง

๓๓ซา โลม อนไดบรรยายถึงชีวิตของพืช
ตัง้แตตนสนซี ดารของเลบานอนไปจนถึงตน
หุสบที่งอกออกมาจากกําแพงตางๆ เขายัง
สอนเกี่ยว กับพวกสัตวและนก สัตวเลื้อย
คลาน ††และปลา ๓๔คนจากทุกชาติตางก็มา
ฟังความเฉลียวฉลาดของซา โลม อน ซึ่งคน

*๔:๒๑ สวย เงินที่ประชาชนใหกับกษตัริยที่เอาชนะพวกเขาได
†๔:๒๑ ประเทศเหลา นี้ … ชีวิตของซา โลมอน แสดงใหเห็นวาประเทศเหลา น้ีไดทําขอ
ตกลงสันติภาพกับซาโลมอนเป็นเพราะอํานาจอันยิ่งใหญของเขา
‡๔:๒๒ สามสิบโคเร เทากับ ๖,๖๐๐ ลิตร
¶๔:๒๒ หกสิบโคเร เทากับ ๑๓,๒๐๐ ลิตร
§๔:๒๓ กวาง เน้ือทรายและละมั่งตัวผู คือกวางปาชนิดตางๆ
**๔:๒๖ สี่พัน ประโยคน้ีมาจากสําเนากรีกโบราณ ตรงกับ ๒ พงศาวดาร ๙:๒๕ แตสําเนาฮีบรู
ที่นิยมใชกันเขียนวา “สี่หมื่น”
††๔:๓๓ สัตวเลือ้ยคลาน สิ่งที่เลื้อยคลานได อาจรวมถึงสัตวชนิดอื่นๆตัง้แตแมลงตางๆไป
จนถึงสัตวจําพวกกิง้กา งูชนิดตางๆและปลา
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เหลา น้ีถูกสงมาจากกษตัริยทัว่ โลกที่ไดขาว
เกี่ยวกับความเฉลียวฉลาดของเขา

ซาโลมอนเตรียมวัตถุสรางวิหาร
(๒ พศด. ๒:๑-๑๘)

๕ ๑ เมื่อฮี รามกษตัริยของเมืองไทระ
ไดยินวาซาโลมอนไดรับการเจิมขึ้นเป็น

กษตัริยสืบตอจากดา วิดพอของ เขา กษตัริย
ฮี รามจึงไดสงทูตของเขาไปหาซา โลม อน
เพราะเขาเป็นเพื่อนที่ดีของดา วิดตลอด มา
๒ซาโลมอนจึงไดสงขอความน้ีมาถึงฮีรามวา

๓ “ทานก็รูวาดา วิดพอของขาพเจาไม
สามารถที่จะสรางวิหารเพื่อเป็นเกียรติ
ใหกับชื่อของพระ ยาหเวหพระเจาของ
เขา ได เพราะตองคอยสู รบกับพวก
ศัตรูที่อยูลอม รอบเขา จน กระทัง่พระ
ยาหเวหไดปราบพวกศัตรูใหอยูใต
เทาของ เขา ๔แตตอน น้ีพระ ยาหเวห
พระเจาของขาพเจาไดใหขาพเจาหยุด
พักจากสงครามแลวในทุกๆดาน และไม
มีการตอสูหรือความหายนะใดๆอีก

๕ขาพเจาจึงตัง้ใจวาจะสรางวิหาร
ขึ้นหลังหน่ึง เพื่อเป็นเกียรติใหกับชื่อ
ของพระ ยาหเวหพระเจาของขาพเจา
ตามที่พระ ยาหเวหไดเคยบอกไวกับดา
วิดพอของขาพเจา เมื่อพระองคพูดวา
‘ลูกชายของเจาคนที่เราจะใหขึ้นนัง่
บนบัลลังกแทนเจา นัน้ จะเป็นผู สราง
วิหารเพื่อเป็นเกียรติใหกับชื่อของเรา’
๖อยางนัน้ ชวยสัง่คนใหตัดตนสนซีดาร
ของเลบานอนไวใหกับขาพเจาดวย คน
ของขาพเจาจะทํางานรวมกับคนของ
ทาน และขาพเจาจะจายเงินใหกับทาน
สําหรับคนของทาน ตามจํานวนคาจาง
ที่ทานกําหนด มา ทานก็รูวาขาพเจา
ไมมีคนที่มีความชํานาญในการตัด ไม
*เหมือนกับชาวซีโดน”
๗ เมื่อฮรีามไดยินขอความของซาโลมอน ก็

รูสึกพอใจอยางมากและพูดวา “วันน้ี เราขอ
สรรเสริญองคพระยาหเวห เพราะพระองคได

ใหลูกชายที่เฉลียวฉลาดคนหน่ึงกับดาวิดเพื่อ
ที่จะปกครองชนชาติที่ยิ่ง ใหญ น้ี” ๘ ฮี รามได
สงขอความไปถึงซาโลมอนวา
“เราได รับขอความที่ทานสงถึงเราแลว
และจะทําตามทุกอยางที่ทานตองการ
เราจะจัดหาไม สนซี ดารและไม สนสาม
ใบใหกับทาน ๙บรรดาคนของเราจะชัก
ลากไมเหลา น้ีลงมาจากเลบานอนไปที่
ทะเล และเราจะเอาไมเหลาน้ีผูกรวม
กันลองเป็นแพไปตามทะเลจนถึงสถาน
ที่ที่ทานกําหนดไว และที่นัน่เราจะแยก
พวกมันออก และทานก็สามารถเอามัน
ไปได ทานสามารถตอบแทนเราได ดวย
การสงเสบียงอาหารใหกับคนในวังของ
เรากินกัน”
๑๐ ฮี รามจึงไดจัดสงไม สนซี ดารและไม สน

สามใบใหกับซาโลมอนตามที่เขาตองการทุก
อยาง ๑๑ซา โลม อนก็ไดใหแป งสาลีสี่ ลาน
สี่ แสนลิตร †เป็นอาหารใหกับคนในวังของฮี
ราม และน้ํามันมะกอกบริสุทธิส์ี่ แสนสี่ หมื่น
ลิตร ‡ซาโลมอนทําอยางน้ีใหกับฮีรามปีแลว
ปีเลา

๑๒พระ ยาหเวหใหความเฉลียวฉลาดกับ
ซา โลม อน ตามที่พระองคไดสัญญาไวกับ
เขา ฮี รามและซา โลม อนก็ไดทําสัญญาเป็น
พันธมิตรตอกันและอยูกันอยางสันติ

๑๓กษตัริยซา โลม อนไดเกณฑพวก
แรงงานมาจากทัว่ทัง้อิสราเอลรวมสาม
หมื่นคน ๑๔ เขาไดสงคนเหลา นัน้ออกไปที่
เลบานอนโดยแบงเวรกันไป เวรละหน่ึง
หมื่นคนตอเดือน เพื่อพวก เขาจะไดอยูใน
เลบานอนหน่ึงเดือนและไดอยูที่บานของ
พวกเขาสองเดือน อาโดนีรัมทําหน าที่เป็นผู
ควบคุมคน งาน ๑๕ซา โลมอนมีคนแบกหาม
อยูเจ็ด หมื่นคนและมีคนตัดหินแปดหมื่น
คนที่ทํางานอยูในแถบเนิน เขา ๑๖มีหัวหน า
คนงานอีกสาม พันสาม รอยคนที่ทําหน าที่
ดูแลงานในโครงการและคอยสัง่ งานคน
งาน ๑๗กษตัริยซา โลม อนไดสัง่ใหพวก เขา
ตัดหินกอนใหญๆที่มีราคาแพงออกมาจาก
เหมืองหิน เพื่อใชหินที่ตกแตงแลวน้ีวางเป็น

*๕:๖ คนที่มีความชํานาญในการตัดไม หรือชางไม คือคนที่ทํางานกับไม ในสมัยโบราณ
หมายถึงคนตัดไมดวย
†๕:๑๑ สี่ลานสี่แสนลิตร หรือ สองหมื่นโคเร
‡๕:๑๑ สี่แสนสี่หมื่นลิตร หรือ สองหมื่นบัท
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ฐานรากของวิหาร ๑๘ชางแกะ สลักของซา
โลมอนและฮีรามและคนจากเกบาล *ตางตัด
แตงไมและหินเพื่อนํามาสรางเป็นวิหาร

ซาโลมอนสรางวิหาร
(๒ พศด. ๓:๑-๑๔; ๔:๑-๑๐, ๑๙-๒๒; ๕:๑)

๖ ๑ เป็นเวลาสี่ รอยแปด สิบปี †หลัง จาก
ที่ชาวอิสราเอลไดอพยพออกมาจาก

ประเทศอียิปต ในเดือนศิฟ ซึ่งเป็นเดือน
ที่สองของปี ตรงกับปี ที่ สี่ที่ซา โลม อนเป็น
กษตัริยของอิสราเอล ซาโลมอนไดเริ่มสราง
วิหารของพระ ยาหเวห ขึ้น ๒ วิหารที่กษตัริย
ซา โลม อนไดสราง ขึ้นใหพระ ยาหเวห นัน้มี
ขนาดยาวหกสิบศอก ‡กวางยี่สิบศอก ¶และ
สูงสามสิบศอก §๓ดานหน าของหองโถงใหญ
ของวิหาร มีระเบียงที่ยื่นออกมาสิบ ศอก
และมีความ กวางยี่สิบศอกซึ่งเทากับความ
กวางของวิหารพอดี ๔พระองคไดสรางชอง
หน าตางแคบๆหลายบานไวดาน บนของผนัง
วิหาร **ชองหน าตาง น้ีดานในเล็กกวาดาน
นอก ๕ซา โลม อนไดสรางหองโดยรอบ ติด
กับผนังรอบหอง โถงใหญและหองศักดิส์ิทธิ ์
ที่สุด หองพวกน้ีมีสามชัน้ ๖ฝาผนังดานนอก
ของหอง โถงใหญ นัน้ ดาน ลางหนากวาดาน
บนเป็นหยักบาเขาไป เพื่อจะไดวางไมคาน
ไมคานจะไดไมทะลุฝาผนังเขาไป จึงทําให
พวกหองดาน บนกวางกวาพวกหองดาน ลาง
พวกหองชัน้ลางสุดกวางหาศอก ††ชัน้ที่สอง
กวางหกศอก ‡‡และชัน้ที่ สามกวางเจ็ดศอก
¶¶๗ ในการกอสรางวิหาร น้ี จะใชแตหินที่ได
รับการตัด แตงเรียบรอยแลวจากเหมืองหิน

เทานัน้ ก็เลยไมมีเสียงคอน หรืออีเตอ หรือ
เครื่องมืออื่นๆที่ทําจากเหล็ก

๘ทางเขาหองพวกน้ี อยูที่ชัน้หน่ึง ตรงดาน
ทิศ ใตของวิหาร ขาง ในมีบันไดขึ้นจากชัน้
หน่ึงไปชัน้สอง และจากชัน้สองไปชัน้สาม

๙ซา โลม อนก็ไดสรางวิหาร นัน้จนเสร็จ
สมบูรณ พระองคไดสรางหลังคาวิหาร โดย
มีขื่อและแผนกระดานที่ทําจากไม สนซี ดาร
๑๐แลวพระองคไดสรางพวกหองที่ลอม รอบ
วิหารจนเสร็จ แตละหองสูงหาศอก และมี
พวกไมคานที่ทําจากสนซี ดารวางพาดอยูบน
หยักบาของฝาผนังวิหาร

๑๑คําพูดของพระยาหเวหมาถึงซาโลมอน
วา ๑๒–๑๓ “ถาหากเจาทําตามกฎตางๆของเรา
ทําตามขอ บังคับทุก ขอและรักษาคํา สัง่ทุก
อยางของเรา และใชชีวิตตามนัน้ เราก็จะทํา
ตามคําสัญญาที่เราไดให ไวกับดา วิดพอของ
เจา เราจะอาศัยอยูในทามกลางชาวอิสราเอล
ในวิหารน้ีที่เจากําลังสราง ขึ้น และเราจะไม
ละทิง้ประชาชนชาวอิสราเอลของเรา”

๑๔ซา โลม อนจึงไดสรางวิหารหลัง นัน้จน
เสร็จสมบูรณ

๑๕พระองคใชแผนกระดานที่ทําจากไม
สนซี ดาร กรุผนังดาน ในที่ทําจากหินโดย
รอบ ตัง้แตพื้นไปจนถึงเพดาน และปูทับพื้น
หินทัง้หมดในวิหารดวยแผนกระดานที่ทํา
จากไม สนสาม ใบ ๑๖ที่ดาน ในสุดของวิหาร
พระองคใชแผนกระดานที่ทําจากไมสนซีดาร
กัน้หองขึ้นมาตัง้แตพื้นจนถึงเพดาน มีขนาด
ยาวยี่สิบศอก เพื่อใหเป็นหองศักดิส์ิทธิท์ี่สุด
๑๗หอง โถงใหญดาน หน ามีขนาดยาวสี่ สิบ
ศอก §§๑๘ภายในวิหารใชไม สนซี ดารที่แกะ

*๕:๑๘ เกบาล หรืออีกชื่อหน่ึงวา “บุบลอส”
†๖:๑ สี่รอยแปดสิบปี ประมาณ ๙๖๐ ปีกอนพระเยซูมาเกิด
‡๖:๒ หกสิบศอก หรือ ๓๑.๕ เมตร
¶๖:๒ ยี่สิบศอก หรือ ๑๐.๕ เมตร
§๖:๒ สามสิบศอก หรือ ๑๕.๗๕ เมตร สําเนาภาษากรีกโบราณเขียนไววา ๒๕ ศอก
**๖:๔ หนาตาง … วิหาร อาจจะหมายถึงหน าตางที่มีลวดลายฉลุ
††๖:๖ หาศอก หรือ ๒.๖ เมตร
‡‡๖:๖ หกศอก หรือ ๓.๒ เมตร
¶¶๖:๖ เจ็ดศอก หรือ ๓.๗ เมตร
§§๖:๑๗ สี่สิบศอก หรือ ๒๑ เมตร
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สลักลายน้ํา เตา *และลายดอกไมบานกรุ ไว
จนหมด ไมเห็นสวนที่เป็นหินเลย

๑๙ซา โลม อนไดสรางหองศักดิส์ิทธิท์ี่อยู
ดานในสุดของวิหารจนเสร็จ เพื่อใชเป็น
ที่วางหีบแหงขอ ตกลงของพระ ยาหเวห
๒๐หองศักดิส์ิทธิท์ี่สุดน้ีมีขนาดยาวยี่สิบ
ศอก †กวางยี่สิบศอกและสูงยี่สิบศอก เขา
ใชทองคําบริสุทธิบ์ุทับไวที่ดาน ในของหอง
และเขาไดสรางแทนเผาเครื่องหอมที่ทําจาก
ไม สนซี ดารตัง้ ไวตรง หน าหอง น้ี และเอา
ทองบุแทนเผาเครื่องหอม น้ี ๒๑ซา โลม อนบุ
ทองคําบริสุทธิไ์วที่ดาน ในของวิหาร และใช
โซทองคํากัน้ไวที่หน าหองศักดิส์ิทธิท์ี่สุดที่ได
บุทองคําไว แลว ๒๒แลวดานในของวิหารก็บุ
ทองคําไวทัง้หมด แทนเผาเครื่องหอมที่ตัง้
อยูหน าหองศักดิส์ิทธิท์ี่สุด ก็บุทองคําดวย

๒๓ภายในหองศักดิส์ิทธิท์ี่สุด เขาไดใชไม
มะกอกสรางเป็นทูต สวรรคมีปีก ไวสององค
แตละองคมีความสูงสิบ ศอก ๒๔ ปีกขาง หน่ึง
ของทูตองคแรก มีความยาวหา ศอก ปีกอีก
ขาง หน่ึงยาวหา ศอก วัดจากปลายปีกขาง
หน่ึงไปถึงปลายปีกอีกขาง หน่ึงยาวสิบ ศอก
๒๕ทูต สวรรคมีปีกองคที่ สองก็วัดไดสิบศอก
ดวย ทัง้ สององคมีขนาดและรูป รางเหมือน
กัน ๒๖ทูต สวรรคมีปีกทัง้สององค นัน้สูงสิบ
ศอกเทากัน ๒๗ซาโลมอนไดวางทูตสวรรคมี
ปีกทัง้สององคไวภายในหองศักดิส์ิทธิท์ี่สุด
ปีกขางหน่ึงของทูตสวรรคทัง้สองนัน้แตะกัน
อยูตรงกลางหอง สวนปีกอีกขางของทูตทัง้
สอง นัน้ก็ไปติดกับฝาผนังแตละดาน ๒๘และ
ทูต สวรรคมีปีกทัง้สององค นัน้ก็มีทองคําบุ
อยู

๒๙บนฝาผนังดานในของหองโถงใหญและ
หองศักดิส์ิทธิท์ี่สุด นัน้ มีทัง้รูปทูต สวรรคมี
ปีก รูปตนอินทผลัม และดอกไมบาน สลัก

อยูมากมาย ๓๐พื้นของหองศักดิส์ิทธิท์ี่สุด
และหอง โถงใหญของวิหาร บุดวยทองคํา
๓๑ตรงทาง เขาของหองศักดิส์ิทธิท์ี่สุด คน
งานไดเอาไมมะกอกมาสรางเป็นประตูขึ้น
สองบาน และทํากรอบประตูเป็นรูปหา
เหลี่ยม ‡๓๒ซา โลม อนใหพวกชางทําบาน
ประตูทัง้สอง นัน้จากไมมะกอก และแกะ
สลักรูปทูตสวรรคมีปีก ตนปาลมและดอกไม
บานไวมากมาย และบุดวยทองคํา

๓๓ตรงทางเขาหองโถงใหญ พวกเขาไดใช
ไมมะกอกมาทํากรอบประตูเป็นรูปสี่เหลี่ยม
๓๔พวก เขาไดเอาไม สนสามใบมาสรางเป็น
สองประตู แตละประตูก็มีบานประตูสอง
บานที่พับ ได ๓๕พวกชางไดแกะสลักลายทูต
สวรรคมีปีก ตนปาลมและดอกไมไวบนบาน
ประตูเหลานัน้ และบุดวยทองคํา

๓๖แลวพวกชางก็ไดเอาหินที่ตัด แตงแลว
มาสรางเป็นกําแพงลอม รอบลานดาน ใน ไว
กําแพงแตละดานสรางขึ้นดวยหินที่ตัด แตง
แลวสามชัน้ กับไมสนซีดารอีกหน่ึงชัน้

๓๗พวกเขาเริ่มกอสรางวิหารของพระ
ยาหเวหขึ้นในเดือนศิฟ (เป็นเดือนที่สองของ
ปี) ซึ่งตรง กับปีที่สี่ที่กษตัริยซา โลม อนเป็น
กษตัริยของอิสราเอล ๓๘ วิหารสรางเสร็จในปี
ที่สิบเอ็ดที่ซาโลมอนเป็นกษตัริย ในเดือนบูล
(ซึ่งเป็นเดือนที่แปดของปี) วิหารก็สรางเสร็จ
ตามรายละเอียดที่ไดกําหนดไวทุก อยาง ซา
โลม อนไดใชเวลาในการสรางวิหารทัง้หมด
เจ็ดปี

วังของซาโลมอน

๗ ๑ซา โลม อนไดใชเวลาถึงสิบ สามปีใน
การสรางวังของเขา ๒ เขายังไดสรางตึก

ที่มีชื่อเรียก วา “ปาของเลบานอน” ขึ้นมา
ตึกแหงน้ีมีความยาวหน่ึงรอยศอก ¶กวางหา

*๖:๑๘ น้ํา เตา พืชชนิดหน่ึงมีเถายาว ผลของมันมีลักษณะเหมือนเหยือกน้ําและเมื่อทิง้ไว
นานจะแข็งขึ้นจนเหมือนไม
†๖:๒๐ ยี่สิบศอก หรือ ๑๐.๕ เมตร
‡๖:๓๑ กรอบประตูเป็นรูปหาเหลี่ยม คงหมายถึงบนประตูทําจากไมสามชิน้ ทรงป านไมใช
เป็นปลายแหลม
¶๗:๒ หน่ึงรอยศอก หรือ ๕๒.๕ เมตร
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สิบศอก §และสูงสามสิบศอก **โดยมีเสา *ที่
ทําจากไม สนซี ดารสี่แถว ที่ปลายเสาแตละ
ตน จะมียอดเสาที่ทําจากไม สนซีดารรองรับ
เพดานอยู ๓มีคานที่ทําจากไม สนซี ดารพาด
ขวางอยู เสาแตละแถวมีคานพาดอยูสิบ หา
ตน รวมทัง้หมดสี่สิบ หาตน บนคานพวก น้ี
มีกระดานไม สนซี ดารมุงเป็นหลังคาอยู ๔ที่
ผนังดานขางของทัง้สองดาน มีหน าตางเรียง
กันอยูสามแถว ตัง้อยูตรงขามกันพอดี ๕ทัง้
ดาน หน าและดาน หลัง ตางก็มีสามประตู
และมีกรอบประตูเป็นรูปสี่เหลี่ยมดานเทา

๖ซา โลม อนไดสรางระเบียงที่เรียก วา
“ระเบียงเสา” มีความยาวหา สิบศอก กวาง
สามสิบศอก ที่ดานหน าของระเบียงมีหลังคา
ปิด ซึ่งมีพวกเสารองรับอยู

๗พระองคไดสรางหองบัลลังกที่พระองค
จะใชในการตัดสินคดี หอง นัน้เรียกวา “หอ
พิพากษา” หอง นัน้บุไปดวยไม สนซี ดาร
ตัง้แตพื้นจนถึงเพดาน

๘หลังหอพิพากษา น้ีก็มีลาน วังที่ซา โลม
อนพักอยูสรางลอม รอบลาน นัน้ ลักษณะ
ของวัง นัน้จะเหมือนกับหอพิพากษา เขายัง
สรางวังอยางเดียวกัน น้ีใหกับภรรยาของเขา
ที่เป็นลูกสาวของกษตัริยฟาโรหแหงอียิปต
ดวย

๙ตึกทัง้หมดเหลา น้ีสรางดวยหินราคาแพง
หินเหลา น้ีถูกตัดตามขนาดที่ตองการดวย
เลื่อยและทําใหเรียบทัง้ดาน หน าและดาน
หลัง หินราคาแพงเหลาน้ีใชทําตัง้แตฐานราก
ขึ้นไปจนถึงยอดของกําแพง สิ่งกอสราง
ทัง้หมดเหลาน้ี จากขางนอกเขาไปจนถึงลาน
ใหญและจากฐานขึ้นไปจนถึงหลังคา แมแต
กําแพงรอบๆลานก็สรางขึ้นดวยหินราคาแพง
เหลา น้ี ๑๐พวกฐานรากทัง้หลายถูกสรางขึ้น

ดวยกอนหินขนาดใหญราคาแพง บางกอนมี
ขนาดยาวถึงสิบศอก †และบางกอนก็มีขนาด
ยาวถึงแปดศอก ‡๑๑แลวบนหินเหลานัน้ก็ยัง
มีหินอื่นๆที่มีราคาแพงและไมคานที่ทําจาก
ไม สนซี ดารดวย ๑๒มีพวกกําแพงลอม รอบ
ลานของวัง ของวิหารและระเบียงของวิหาร
กําแพงเหลา น้ี สรางดวยหินสองชัน้ และ
ทอนไมสนซีดารอีกหน่ึงชัน้

๑๓กษตัริยซา โลม อนไดสงคนไปที่เมือง
ไทระ เพื่อไปนําตัวชายคนหน่ึงที่ชื่อวาฮู ราม
¶มาที่เมืองเยรูซาเล็ม ๑๔แมของฮู ราม เป็น
ชาวอิสราเอลจากเผานัฟ ทา ลี พอของเขาที่
ตายไปแลวมาจากเมืองไทระ ฮู รามเป็นชาง
ทองสัมฤทธิ์ ฮูรามมีความเชี่ยวชาญมากและ
มีประสบการณในงานที่เกี่ยว กับทองสัมฤทธิ ์
ทุก ประเภท เขาไดมาหากษตัริยซา โลม อน
และไดทํางานทัง้หมดตามที่ได รับมอบหมาย
มา

๑๕ เขาหลอเสาทองสัมฤทธิข์ึ้นสองตน
สําหรับระเบียง แตละตนสูงสิบ แปดศอก
§และมีขนาดโดยรอบสิบ สองศอก **เสา
น้ีกลวง และมีเน้ือเหล็กหนาหน่ึงฝามือ
††๑๖ เขายังไดทําหัวเสาทองสัมฤทธิส์องอัน
เพื่อไปวางไวบนยอดเสาสองตน นัน้ หัวเสา
แตละอันสูงหาศอก ‡‡๑๗มีตาขายที่ทําขึ้น
จากโซผูกหอยบนหัวเสาทัง้สองตน ๑๘ เขา
ไดหลอลูกทับทิมขึ้นเป็นแถวสองแถวลอม
รอบหัวเสานัน้ เขาเอาลูกทับทิมทองสัมฤทธิ ์
เหลานัน้ทับตาขายแตละอัน เพื่อปิดหัวเสาที่
อยูบนยอดเสาแตละตน ๑๙หัวเสาที่อยูบน
ยอดเสาทําขึ้นเป็นรูปดอกไม ๒๐หัวเสาที่อยู
บนยอดเสาเหนือตาขายที่หอยลงมาเป็นรูป
ชาม ลูกทับทิมสองรอยลูกหอยอยูเป็นแถว
ลอมรอบหัวเสา ๒๑ ฮูรามตัง้เสาทองสัมฤทธิค์ู

§๗:๒ หาสิบศอก หรือ ๒๖.๒๕ เมตร
**๗:๒ สามสิบศอก หรือ ๑๕.๘ เมตร ภาษากรีกโบราณแปลไววา ๒๕ ศอก
*๗:๒ เสา เป็นเสาหินหรือไมที่มีการตกแตงประดับประดาอยางสวยงามบนหัวเสา
†๗:๑๐ สิบศอก หรือเทากับ ๕.๒๕ เมตร
‡๗:๑๐ แปดศอก หรือ ๔.๒ เมตร
¶๗:๑๓ ฮูราม หรือฮีราม
§๗:๑๕ สิบแปดศอก หรือ ๙.๕ เมตร
**๗:๑๕ สิบสองศอก หรือ ๖.๓ เมตร
††๗:๑๕ เสานีก้ลวง … หนาหน่ึงฝ ามือ ประโยคน้ีมาจาก สําเนาแปลกรีกโบราณ
‡‡๗:๑๖ หาศอก หรือ ๒.๖ เมตร
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นัน้ไวที่หน าระเบียงของวิหาร เขาตัง้ ชื่อเสา
ที่ตัง้อยูทางดานซาย ¶¶วายา คีนและตัง้ ชื่อ
เสาที่ตัง้อยูทางดานขวา *วาโบอาส ๒๒หัวเสา
ที่อยูบนยอดของเสาเหลานัน้มีรูปรางเหมือน
ดอกไม แลวงานกอสรางเสาเหลา นัน้ก็ได
เสร็จสิน้ลง

๒๓ ฮู รามไดหลอขันทะเล †ขึ้นจากเหล็ก
หลอ มีรูป รางเป็นวงกลมวัดความกวางจาก
ขอบดาน หน่ึงไปถึงอีกดาน หน่ึงไดสิบศอก
และสูงหาศอก มีความยาวโดยรอบสามสิบ
ศอก ๒๔ที่ใตขอบของขันทะเล นัน้ ฮู รามได
หลอน้ํา เตาขึ้นสองแถวลอม รอบขันทะเล
นัน้ หลอเป็นเน้ือ เดียวกันกับขันทะเล นัน้
๒๕ขันทะเลนัน้ตัง้อยูบนวัวตัวผูสิบสองตัว มี
สามตัวหัน หน าไปทางทิศ เหนือ สามตัวหัน
หน าไปทางทิศ ตะวัน ตก อีกสามตัวหันไป
ทางทิศ ใตและสามตัวที่เหลือหันไปทางทิศ
ตะวันออก ขันทะเลนัน้วางอยูบนตัวพวกมัน
สวนหางของพวกมันหันเขาหากันอยูดาน ใน
๒๖ขันทะเล น้ีมีความหนาหน่ึงฝามือ ‡และที่
ขอบของมันมีลักษณะเหมือนขอบของถวย
น้ําคือเป็นเหมือนดอกลิลลี่ที่บาน ออก ขัน น้ี
สามารถเก็บน้ําไดสี่หมื่นสี่พันลิตร ¶

๒๗ เขายังไดสรางรถ เข็นสิบคันจากทอง
สัมฤทธิ์ แตละคันยาวสี่ศอก กวางสี่ศอกและ
สูงสามศอก §๒๘ตอไป น้ีคือวิธีสรางรถ เข็น
เหลา นัน้ พวกมันมีแผงสี่เหลี่ยมดาน เทาฝัง
อยูในโครง ๒๙บนแผงและโครงเหลานัน้
มีพวกรูปสิงห พวกรูปวัวตัวผู และรูปทูต
สวรรคมีปีก แกะสลักอยู ทัง้ดานบนและดาน
ลางของบรรดารูปสิงหและรูปวัวตัวผูเหลา
นัน้มีลายมาลัยดอกไมที่ใชคอนทําขึ้น ๓๐ รถ
เข็นแตละคันมีลอสี่ลอ ทัง้ลอและเพลาทํา

ขึ้นจากทองสัมฤทธิ ์ และบนรถเข็นจะมีอาง
น้ํา หน่ึงใบวางอยูบนที่รองรับตรงมุมทัง้ สี่ ที่
รองรับแตละอันทําจากทองสัมฤทธิ์ และ
มีลวดลายมาลัยดอกไมตอกอยู ๓๑มีโครง
ดานบน ซึ่งมีชองสําหรับชามใหญ โครง นัน้
สูงหน่ึงศอก **ชองเปิด น้ีมีลักษณะกลม วัด
ขนาดที่ฐานไดกวางหน่ึงศอกครึ่ง ††และมี
การแกะสลักลวดลายไวโดยรอบชองเปิด นัน้
โครง นัน้สี่เหลี่ยมไมกลม ๓๒มีลอสี่ลออยูใต
โครง นัน้ และเพลาของลอเหลา นัน้เชื่อมติด
เขา กับแทน ลอแตละลอมีเสนผา ศูนยกลาง
หน่ึงศอกครึ่ง ๓๓ลักษณะของลอเหมือนกับ
ลอของรถรบ ทัง้เพลา วงลอ ซี่ลอและดุมลอ
ลวนหลอขึ้นจากเหล็กสัมฤทธิ ์

๓๔ รถ เข็นแตละคันมีที่รองรับอยูตรงมุม
ทัง้ สี่ ที่รองรับ น้ีเป็นเน้ือ เดียวกันกับรถ เข็น
นัน้ ๓๕ดานบนของรถเข็นมีขอบทองสัมฤทธิ ์
สูงครึ่งศอกลอม รอบเป็นเน้ือเดียวกันกับรถ
เข็น ๓๖ ฮูรามไดแกะสลักลายพวกทูตสวรรค
มีปีก พวกสิงหและพวกตนปาลมมากมายลง
บนพื้น ผิวของที่รองรับและบนแผงเหลา นัน้
ที่ไหนมีชองวางเขาก็จะแกะลายพวง มาลัย
ไวจนทัว่ ๓๗ น่ีคือวิธีที่เขาสรางรถ เข็นทัง้สิบ
คัน รถเข็นเหลา น้ีหลอขึ้นจากแม พิมพอัน
เดียวกันจึงมีรูป รางและขนาดเหมือนกัน
หมด

๓๘แลวฮู รามก็ไดทําอางน้ําทองสัมฤทธิข์ึ้น
สิบอาง แตละอางจุน้ําไดแปด รอยแปด สิบ
ลิตร ‡‡แตละอางกวางสี่ศอก วางอยูบนรถ
เข็น รถเข็นละหน่ึงใบ ๓๙ เขาวางรถเข็นหา
คันไวทางดาน ใตของวิหารและอีกหาคันไว
ทางดาน เหนือ เขาวางขันทะเลไวทางดาน
ใตที่มุมทางทิศ ตะวัน ออกเฉียง ใตของวิหาร

¶¶๗:๒๑ ซาย ดานทิศใต
*๗:๒๑ ขวา ดานทิศเหนือ
†๗:๒๓ ขันทะเล ขันเก็บน้ําขนาดใหญที่ทําจากทองสัมฤทธิต์ัง้อยูในวิหาร ดูใน ๒ พงศาวดาร
๔:๒-๖
‡๗:๒๖ หน่ึงฝ ามือ ประมาณ ๗.๖ เซนติเมตร
¶๗:๒๖ สี่หมื่นสี่พันลิตร หรือ ๒๐,๐๐๐ บัท
§๗:๒๗ สามศอก หรือ ๑.๖ เมตร
**๗:๓๑ หน่ึงศอก เทากับ ๕๒.๕ เซนติเมตร
††๗:๓๑ หน่ึงศอกครึ่ง หรือ ๗๙ เซนติเมตร
‡‡๗:๓๘ แปดรอยแปดสิบลิตร หรือ สี่สิบบัท
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๔๐ เขายังไดทําหมออีกหลายใบ รวมทัง้ทัพพี
และชามประพรม แลวฮู รามก็ไดทํางานทุก
อยางภายในวิหารของพระ ยาหเวหที่กษตัริย
ไดสัง่เขาไวจนเสร็จสิน้ลง นัน่ก็คือ
๔๑ เสาสองตน
หัวเสาสองอันที่มีรูป รางเหมือนอางเพื่อวาง
ไวบนยอดเสา

ตาขายสองชุดที่ใชสําหรับประดับบนหัวเสา
รูปอางที่อยูบนยอดเสาสองตนนัน้

๔๒ทับทิมสี่รอยลูกสําหรับตาขายสอง ชุด
(ตาขายแตละชุดมีทับทิมอยูสองรอยลูกไว
สําหรับประดับหัวเสารูปชามที่อยูบนเสา
ทัง้สองตน)

๔๓ รถเข็นสิบคันพรอมกับอางน้ําสิบอาง
๔๔ขันทะเลและวัวตัวผูสิบสองตัวที่ฐานรอง
ของมัน

๔๕หมอ ทัพพี ชามประพรม และพวกจาน
ทัง้หมด สําหรับวิหารของพระยาหเวห
ของตางๆที่ฮู รามไดทําขึ้นใหกับกษตัริย

ซาโลมอนสําหรับวิหารของพระยาหเวหลวน
ทําขึ้นจากทองสัมฤทธิข์ัด มัน ๔๖กษตัริยสัง่
ใหหลอของเหลา น้ีดวยแม พิมพดินเหนียวที่
นํามาจากแมน้ําจอรแดนที่อยูระหวางสุ คคท
และศาเรธาน ๔๗ซาโลมอนไมเคยชัง่น้ําหนัก
ของเหลาน้ีเพราะมีมากเกินไป จึงไมสามารถ
บอกน้ําหนักของทองสัมฤทธิท์ัง้หมดที่ใชไป

๔๘ซา โลม อนยังทําขาว ของเครื่อง ใช
ตางๆที่อยูในวิหารของพระ ยาหเวหอีก ดวย
ประกอบไปดวย
แทนบูชาทองคํา
โตะทองคําสําหรับใชวางขนมปังไวตอ หน า
พระยาหเวห

๔๙ โคมไฟยืนที่ทําจากทองคําบริสุทธิ ์ (ซึ่งตัง้
อยูที่ดาน หน าของหองศักดิส์ิทธิท์ี่สุด ทัง้
ทางขวาและทางซายมีอยูขางละหาโคม)

บรรดาดอกไมประดิษฐทองคําและตะเกียง
รวมทัง้คีมคีบ

๕๐พวกถวย กรรไกรตัดไส ตะเกียง ชาม
ประพรม พวก จานสําหรับใสเครื่องหอม
และกระถางไฟ ที่ทําจากทองคํา

บานพับทองคําสําหรับประตูของหองชัน้ ใน
สุดคือหองศักดิส์ิทธิท์ี่สุด และสําหรับประตู
ทุกประตูที่หองโถงใหญของวิหาร
๕๑ เมื่องานทุกอยางที่กษตัริยซาโลมอนได

ทําใหกับวิหารของพระ ยาหเวหเสร็จ สิน้ ลง
เขาไดนําของตางๆที่ดาวิดพอของเขาไดอุทิศ

ไว ทัง้เงินและทองและเครื่องใชทุกอยาง นํา
มาวางไวในคลังสมบัติของวิหารของพระ
ยาหเวห

การอุทิศวิหารใหกับพระยาหเวห
(๒ พศด. ๕:๒-๖:๔๐)

๘ ๑แลวกษตัริยซา โลม อนก็ไดเรียกพวก
ผูอาวุโสของอิสราเอล พวกหัวหน าเผา

และพวกหัวหน าครอบครัวของชาวอิสราเอล
ทุก คน ใหมาพบที่เมืองเยรูซาเล็ม เพื่อให
มาเป็นพยานในการยายหีบแหงขอ ตกลง
ของพระ ยาหเวหจากเมืองของดา วิด คือ
เมืองศิ โยน ขึ้นไปยังวิหาร ๒แลวคนเหลา
นัน้ทัง้หมดของอิสราเอลก็ไดมาอยูรวมกับ
กษตัริยซา โลม อน ในชวงงานเทศกาล ใน
เดือนเอธานิม ซึ่งเป็นเดือนที่เจ็ด

๓ เมื่อพวกผูอาวุโสทัง้หมดของอิสราเอล
มาถึง นักบวชทัง้ หลายก็ไดยกหีบแหงขอ
ตกลง ขึ้น ๔และพวกเขาไดนําหีบของพระ
ยาหเวหออกมา รวมทัง้เต็นทนัด พบ และ
เครื่องใชศักดิส์ิทธิท์ัง้หมดภายในเต็นท พวก
นักบวชและบรรดาชาวเลวี แบกของเหลา
นัน้ ไว ๕และกษตัริยซา โลม อนกับผูรวม
ชุมนุมทัง้หมดของอิสราเอลที่ไดมารวมตัว
อยูกับเขาก็ไปอยูตอหน าหีบนัน้ และไดถวาย
แกะและวัวจํานวนมหาศาลจนนับไมถวน
เป็นเครื่องบูชา ๖แลวพวกนักบวชก็นําหีบ
แหงขอ ตกลงของพระ ยาหเวห เขาไปในที่
ของมันในหองศักดิส์ิทธิท์ี่สุด ที่อยูดานในสุด
ของวิหาร และวางหีบนัน้ไวที่ใตปีกของทูต
สวรรคมีปีกสององคนัน้ ๗ทูตสวรรคมีปีกทัง้
สององคกางปีกออกเหนือที่วางหีบ นัน้ และ
เงาของทูต สวรรค นัน้ก็ทอดยาวลงบนหีบ
และที่คานหามทัง้หมด ๘คานหามเหลา นัน้
ยาวมาก จนปลายของคาน นัน้สามารถมอง
เห็นไดจากหองศักดิส์ิทธิห์น าหองศักดิส์ิทธิ ์
ที่สุด นัน้ แต คนที่อยูนอกหองศักดิส์ิทธิ ์ ก็
จะมองไมเห็น และคานเหลา น้ียังคงอยูที่
นัน่จนถึงทุกวัน น้ี ๙ ในหีบ นัน้ ไมมีสิ่งอื่นใด
นอกจากแผนหินสองแผนที่โมเสสไดใสลง
ไปตัง้แตเมื่อครัง้ที่เขาอยูที่ภูเขาโฮ เรบ ซึ่ง
เป็นสถานที่ที่พระยาหเวหไดทําขอตกลงกับ
ชาวอิสราเอล หลัง จากที่พวกเขาไดออกมา
จากประเทศอียิปตแลว
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๑๐หลัง จากที่พวกนักบวชออกไปจากหอง
โถงศักดิส์ิทธิ ์ แลว ก็เกิดกลุมเมฆ *ขึ้นใน
วิหารของพระ ยาหเวห ๑๑กลุมเมฆ นัน้ ทํา
ใหพวกนักบวชไมสามารถทําพิธีใดๆในนัน้
ได เลย เพราะรัศมีของพระ ยาหเวห ไดเขา
ครอบคลุมวิหารของพระองคแลว ๑๒แลวซา
โลมอนก็พูดวา
“พระยาหเวหไดพูดไววา
พระองคจะอาศัยอยูในเมฆดําทะมึนนัน้ †
๑๓ เราไดสรางวิหารที่งามสงาอยางยิ่งสําหรับ

พระองค
เป็นสถาน ที่ที่พระองคจะไดมาอาศัยอยู

ตลอดไป”
๑๔แลวกษตัริยก็ไดหันไปหาคนอิสราเอล

ทัง้หมดที่ยืนชุมนุม กันอยูที่นัน่ และขอ ให
พระเจาอวยพรพวกเขา

๑๕แลวซาโลมอนก็พูดวา
“ขอสรรเสริญองค พระ ยาหเวห

พระเจาของอิสราเอล มือของพระองค
นัน้ไดทําใหเกิดความ สําเร็จ ลุลวง ตาม
ที่พระองคไดสัญญา ไวดวยปากของ
พระองค เองกับดา วิดพอของขาพเจาวา
๑๖ ‘ตัง้แตวันที่เราไดพาอิสราเอลชนชาติ
ของเราออกจากแผนดินอียิปต เรายังไม
เคยเลือกเมืองหน่ึงเมืองใดจากเผาตางๆ
ของอิสราเอล เพื่อที่จะใชสรางวิหารเป็น
เกียรติใหกับชื่อของเราเลย ‡แตตอน
น้ีเราไดเลือกดา วิดมา เพื่อใหเขามา
ปกครองอิสราเอลชนชาติของเรานัน้’

๑๗ดา วิดพอของขาพเจาเคยคิดอยู
ในใจวา เขาจะสรางวิหารขึ้นหลัง หน่ึง
ใหเป็นเกียรติกับชื่อของพระ ยาหเวห
พระเจาของอิสราเอล ๑๘แตพระ
ยาหเวหไดพูดกับดา วิดพอของขาพเจา
วา ‘ที่เจาคิดอยูในใจวาจะสรางวิหารขึ้น
หลังหน่ึงสําหรับชื่อของเรา นัน้ นับ เป็น
สิ่งที่ ดี ๑๙แตอยางไรก็ตาม เจาจะไมใช
คนที่จะไดสรางวิหารนัน้ ลูกชายของเจา

ตาง หากจะเป็นคนสรางวิหาร นัน้ใหกับ
ชื่อของเรา ลูกชายที่เป็นเลือด เน้ือ เชื้อ
ไขของเจาเอง’

๒๐พระ ยาหเวหไดรักษาสัญญาที่
พระองคไดใหไว เราไดสืบทอดบัลลังก
ตอจากดา วิดพอของเรา และตอน น้ี
เราก็ไดนัง่อยูบนบัลลังกของอิสราเอล
เหมือนกับที่พระ ยาหเวหไดสัญญา ไว
และเราก็ไดสรางวิหารหลัง นัน้สําหรับ
ชื่อของพระ ยาหเวห พระเจาของ
อิสราเอล แลว ๒๑ เราไดจัดสถาน ที่ขึ้น
แหงหน่ึงภายในวิหาร นัน้เพื่อใชวาง หีบ
ซึ่งในหีบนัน้มีขอตกลงของพระยาหเวห
ใส อยู เป็นขอ ตกลงที่พระองคไดทํา
ไวกับบรรพบุรุษของพวก เรา ตอนที่
พระองคไดนําพวกเขาออกจากแผน ดิน
อียิปต”
๒๒แลวซา โลม อนก็ไปยืนอยูตอ หน าแทน

บูชาของพระยาหเวห ที่อยูตรงหน าที่ชุมนุม
อิสราเอลทัง้หมด เขากางแขนออกและชูขึ้น
บนฟ าสวรรค ๒๓และเขาก็พูดวา

“ขา แต พระ ยาหเวห พระเจาของ
อิสราเอล ไมมีพระเจาอื่นใดที่จะเหมือน
กับพระองค ไมวาบนสวรรคหรือในแผน
ดินโลก พระองคเป็นผูที่รักษาขอตกลง
แหงความ รักอัน มัน่คงกับพวกผูรับ ใช
ของพระองคที่เชื่อ ฟังพระองคอยาง
สุดจิตสุดใจของเขา ๒๔พระองคไดรักษา
ขอ ตกลงกับดา วิดพอของขาพเจาที่เป็น
ผูรับ ใชของพระองค พระองคไดสัญญา
ไวดวยปากของพระองคและในวัน น้ี
พระองคก็ไดทําใหคําสัญญา นัน้สําเร็จ
ลุลวงไปดวยดีดวยมือของพระองค
๒๕ขา แต พระ ยาหเวห พระเจาของ
อิสราเอล ขอรักษาสัญญาอื่นๆที่พระองค
ไดทําไวกับดา วิดพอของขาพเจาผูรับ ใช
พระองคดวยเถิด พระองคพูดวา ‘ดาวิด
ถาลูก หลานของเจาระมัดระวังในทุกๆ

*๘:๑๐ เมฆ เป็นเหตุการณสําคัญพิเศษที่แสดงใหเห็นวาพระเจาอยูกับประชาชนชาวอิสราเอล

†๘:๑๒ พระยาหเวห … เมฆดําทะมึนนัน้ นํามาจากฉบับภาษาฮีบรู ถาเป็นฉบับแปลกรีก
โบราณจะเขียนวา “พระยาหเวหไดสรางดวงอาทิตยใหสองแสงอยูบนทองฟ า แตพระองคได
เลือกที่จะอาศัยอยูในเมฆดําทะมึน”
‡๘:๑๖ เรายังไม … ชื่อของเราเลย ขอความน้ีมาจากสําเนากรีกโบราณ และตรงกับ ๒
พงศาวดาร ๖:๕-๖ แตไมพบในสําเนาฮีบรูที่นิยมใชกัน
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สิ่งที่พวกเขาทํา เพื่อที่จะเดินอยูตอหน า
เราเหมือนกับที่เจาไดทําไว เจาจะไมมี
วันขาดคนที่จะมานัง่บนบัลลังกของ
อิสราเอลตอหน าเรา เลย’ ๒๖ขาแตพระ
ยาหเวห พระเจาของอิสราเอล ในตอนน้ี
ขอ ใหพระองคทําใหคํา พูดของพระองค
ที่ไดสัญญาไวกับดา วิดพอของขาพเจา
ผูรับใชของพระองค เป็นความจริงดวย
เถิด

๒๗แต พระเจา พระองคจะอาศัยอยู
กับพวกเราบนโลก น้ีจริงๆหรือ แมแต
ฟ า สวรรคและสวรรคชัน้สูงสุด นัน้ยัง
ไมสามารถรองรับพระองค ได แลวนับ
ประสาอะไร กับวิหารที่เราไดสรางขึ้น
หลัง น้ี เลา ๒๘แตโปรดฟังคําอธิษฐาน
และคํา ออนวอนของผูรับ ใชคน น้ีของ
พระองคดวยเถิด ขาแตพระ ยาหเวห
พระเจาของขาพเจา โปรดฟัง เสียง
รํ่า รองและคําอธิษฐานที่ผูรับ ใชของ
พระองค กําลังอธิษฐานอยูตอ หน า
พระองคในวันน้ี ๒๙ ในอดีต พระองคพูด
วา ‘ชื่อของเราจะสถิตอยูที่นัน่’ ขอ ให
ดวงตาของพระองคเฝ า มองวิหารหลัง น้ี
ทัง้ กลาง วันและกลาง คืน ขอพระองค
ฟังคําอธิษฐานที่ขาพเจาผูรับ ใชของ
พระองคไดอธิษฐานตอนหันหน าเขา
หาสถาน ที่ น้ีดวย เถิด ๓๐ขาแตพระ
ยาหเวห ขอ ใหพระองคฟังคําอธิษฐาน
ของขาพเจา ผูรับ ใชของพระองค และ
ของอิสราเอลชนชาติของพระองค เมื่อ
พวกเขาอธิษฐานหัน หน ามายังสถาน ที่
น้ีดวย เถิด ขอพระองคฟังคําอธิษฐาน
จากบนฟ า สวรรค ซึ่งเป็นที่ อาศัยของ
พระองค และเมื่อพระองคไดยินแลว
ขอโปรดยกโทษใหกับพวกเราดวยเถิด

๓๑ เมื่อคนหน่ึงคนใดทําผิดตอเพื่อน
บานของเขา และตองสาบาน เมื่อเขามา
สาบานตอหน าแทนบูชาของพระองคใน
วิหารแหง น้ี ๓๒ขอโปรดรับ ฟังจากบน
ฟ า สวรรคและตัดสินพวกผูรับ ใชของ
พระองคดวย เถิด ขอพระองคตัดสิน
โทษคนที่ทําผิด โดยใหความผิดของเขา
ตกลงบนหัวของเขา เอง และประกาศ
ความบริสุทธิข์องคนที่ บริสุทธิ ์ โดยให
รางวัลกับเขาตามความบริสุทธิข์องเขา

๓๓ เมื่อประชาชนชาวอิสราเอลของ
พระองคพายแพตอศัตรู เพราะทําความ
ผิดบาปตอพระองค และเมื่อพวกเขาหัน
กลับมาหาพระองค และสรรเสริญชื่อ
ของพระองค และมาอธิษฐานรองขอตอ
พระองคในวิหารแหงน้ี ๓๔ โปรดฟังพวก
เขาจากฟ า สวรรค และอภัยใหกับความ
บาปของอิสราเอลชนชาติของพระองค
และนําพวกเขากลับสูแผนดินที่พระองค
ไดใหไวกับบรรพบุรุษของพวก เขาดวย
เถิด

๓๕หรือเมื่อพระองคปิดสวรรคไม
ใหฝนตกลงมา เพราะประชาชนของ
พระองคไดทําบาปตอพระองค ถาพวก
เขาหันหน ามาทางวิหารอธิษฐาน และ
สรรเสริญชื่อของพระองค และหันจาก
บาปของพวกเขา เพราะพระองคได
ลงโทษพวก เขา ๓๖ก็ขอโปรดฟังจาก
สวรรคและให อภัยบาปของพวกผูรับ
ใชพระองคคืออิสราเอลชนชาติของ
พระองค โปรดสอนพวกเขาใหใชชีวิต
ในทางที่ถูก ตอง และขอพระองคชวย
สงฝนใหตกลงมาบนแผน ดินที่พระองค
ไดใหไวเป็นมรดกกับประชาชนของ
พระองคดวยเถิด

๓๗ เมื่อเกิดภาวะอดอยาก หรือมีโรค
ระบาดบนแผน ดิน หรือเกิดโรค ซีดใน
พืช หรือเกิดเชื้อ ราทําลายพืช หรือมี
ตัก๊แตนวัย บินหรือวัย คลานมาทําลาย
พืช ผล หรือมีศัตรูมาลอมพวก เขาไว
ในเมืองของพวก เขา ไม วาจะเป็น
ความหายนะหรือโรครายอะไร ที่เกิด
ขึ้นก็ตาม ๓๘แลวอิสราเอลชนชาติของ
พระองค หรือคนหน่ึงคนใด ไดสํานึก
ผิด เพราะได รับความทุกข ทรมาน
นัน้ และไดยื่นมือไปยังวิหารแหง น้ี
และอธิษฐานหรือออนวอนตอพระองค
๓๙ขอพระองคไดโปรดฟังจากสวรรค
ซึ่งเป็นที่ อาศัยของพระองค และโปรด
ยก โทษและชวยพวกเขาดวย มีแต
พระองคเทานัน้ที่รูจิตใจของมนุษยทุก
คน อยางนัน้ไดโปรดตอบแทนพวก
เขาตามการก ระ ทําของพวกเขาดวย
เถิด ๔๐ เพื่อวาพวกเขาจะไดยําเกรง
พระองคตลอดวันเวลาที่พวกเขามีชีวิต



๑ พงศกษัตริย ๘:๔๑ 18 ๑ พงศกษัตริย ๘:๕๗

อยูในแผน ดินที่พระองคไดยกใหกับ
บรรพบุรุษของพวกเรา

๔๑สวนคนตางชาติที่ไมใชอิสราเอล
ชนชาติของพระองค เมื่อพวกเขาได
เดินทางมาจากแดนไกล เพราะชื่อเสียง
ของพระองค ๔๒ เพราะพวกเขาไดยินชื่อ
เสียงอันยิ่งใหญของพระองค และมืออัน
ทรงพลัง และแขนที่ยื่นออกมาพรอมที่
จะชวย เมื่อคนตางชาติ นัน้หัน หน ามา
ทางวิหารน้ีและอธิษฐาน ๔๓ขอพระองค
ไดโปรดฟังจากสวรรคซึ่งเป็นที่อาศัย
ของพระองค และโปรดทําทุกอยางตาม
ที่คนตางชาติคน นัน้ขอจากพระองค
ดวยเถิด เพื่อชนทุกชาติบนโลก น้ีจะได
รูจักชื่อ เสียงของพระองค และยําเกรง
พระองค เหมือนกับที่อิสราเอลชนชาติ
ของพระองคทํา และเพื่อพวกเขาจะไดรู
วาวิหารหลัง น้ีที่ขาพเจาไดสรางขึ้นมา
เป็นของพระองค

๔๔ เมื่อประชาชนของพระองคไปรบ
กับศัตรูของพวกเขา ไม วาจะเป็นสถาน
ที่ใดก็ตามที่พระองคสงพวกเขาไป และ
เมื่อพวกเขาอธิษฐานตอพระ ยาหเวห
โดยหัน หน าไปทางเมืองที่พระองคได
เลือก ไวและหันไปทางวิหารที่ขาพเจา
ไดสรางไว เพื่อเป็นเกียรติแกชื่อของ
พระองค ๔๕ก็ขอ ใหพระองคฟังคํา
อธิษฐานและคํา ออนวอนของพวกเขา
จากบนสวรรค และชวยเหลือพวกเขา
ดวยเถิด

๔๖ เมื่อพวกเขาทําบาปตอพระองค
เพราะไมมีใครหรอกที่ไมทําบาป เลย
และพระองคโกรธพวกเขาและสงพวก
เขาใหตกไปอยูในกํา มือของศัตรูที่เขา
มาจับพวกเขาไปเป็นเชลย และพาไป
อยูในแผน ดินของศัตรูไม วาจะอยูใกล
หรือไกลก็ตาม ๔๗ถาพวกเขาสํานึกผิด
ตอนอยูในแผน ดินที่พวกเขาถูกจับไป
นัน้ และพวกเขาไดกลับตัวกลับใจ แลว
ไดออนวอนตอพระองคในแผน ดินของ
ผู ที่จับพวกเขาไป นัน้ และพวกเขาพูด
วา ‘พวกเราไดทําบาป และทําผิดไป
แลว พวกเราไดทําตัวเลวมาก’ ๔๘และ
ถาพวกเขาหัน กลับมาหาพระองคอยาง
สุดจิต สุดใจของพวก เขาในแผน ดิน
ของศัตรูที่ไดจับตัวพวกเขา ไป และได

อธิษฐานตอพระองคโดยหัน หน ามาทาง
แผนดินของตัว เอง ที่พระองคไดยกให
กับบรรพบุรุษของพวก เขา และไดหัน
ไปทางเมืองที่พระองคไดเลือก ไว และ
หันไปทางวิหารที่ขาพเจาไดสรางไว
เพื่อเป็นเกียรติแกชื่อของพระองค ๔๙ก็
ขอ ใหพระองคฟังคําอธิษฐานและคํา
ออนวอนของพวกเขาจากบนสวรรค ซึ่ง
เป็นที่อาศัยของพระองค นัน้ และชวย
เหลือพวกเขาดวย เถิด ๕๐และโปรดยก
โทษใหกับชนชาติของพระองค ที่ไดทํา
บาปตอพระองคไป แลวโปรดให อภัย
ตอการ ทรยศทัง้ สิน้ที่พวกเขาทําตอ
พระองค และโปรดทําใหผูที่จับพวกเขา
ไป สงสารพวกเขาดวยเถิด ๕๑ เพราะ
พวกเขาเป็นชนชาติของพระองคและ
เป็นสมบัติของพระองค เป็นคนที่
พระองคไดพาออกมาจากแผนดินอียิปต
ออกมาจากเตาหลอมเหล็กนัน้

๕๒ขอ ใหดวงตาของพระองค มอง ดู
การ ออนวอนของผูรับ ใชของพระองค
คน น้ี และของอิสราเอลชนชาติของ
พระองค และเมื่อ ใดก็ตามที่พวกเขา
รอง เรียกหาพระองค ขอ ใหพระองคฟัง
พวกเขา ๕๓ เพราะพระองคไดแยกพวก
เขาออกมาจากชนชาติทัง้หลายในโลกน้ี
เพื่อที่จะใหพวกเขามาเป็นสมบัติของ
พระองค เอง เหมือนกับที่พระองคเคย
สัญญาไวผานโมเสสผูรับ ใชพระองค
เมื่อครัง้ที่พระองค พระยาหเวหองคเจา
ชีวิต ไดนําบรรพบุรุษของพวกขาพเจา
ออกจากแผนดินอียิปต”

ซาโลมอนอวยพรที่ประชุม
๕๔ เมื่อซา โลม อนอธิษฐานและออนวอน

ตอพระ ยาหเวหเสร็จแลว เขาก็ลุกไปจาก
หน าแทน บูชาของพระ ยาหเวหตรง ที่เขาได
คุกเขาลงและยกมือขึ้นสูฟ า ๕๕ เขาไดยืนขึ้น
และอวยพรคนอิสราเอลทัง้หมดที่มาชุมนุม
กันอยูที่นัน่ ดวยเสียงอันดังวา

๕๖ “ขอสรรเสริญองค พระ ยาหเวห ผู
ที่ไดใหอิสราเอลชนชาติของพระองค
ไดหยุด พัก ตามที่พระองคเคยให
สัญญา ไว ไมมีคําสัญญาดีๆสักเรื่องของ
พระองคที่ไดใหไวผานทางโมเสสผูรับ
ใชพระองค ไดลมเหลวไป ๕๗ขอใหพระ
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ยาหเวห พระเจาของพวกเราอยูกับ
พวกเราเหมือนที่พระองคเคยอยูกับ
บรรพบุรุษของพวก เรา ขอ ใหพระองค
อยาไดละทิง้พวกเราไป เลย ๕๘ขอ ให
พระองคหันเหจิตใจของพวกเราใหมา
อยูกับพระองค เพื่อเราจะไดใชชีวิตตาม
วิถี ทางทัง้ สิน้ของพระองค และเพื่อเรา
จะไดรักษาพวกคํา สัง่ กฎและขอบังคับ
ทัง้ หลายของพระองค ที่พระองคไดสัง่
ไวกับบรรพบุรุษของพวก เรา ๕๙และ
ขอ ใหคํา พูดเหลา น้ีของขาพเจา ซึ่ง
ขาพเจาไดออนวอนตอหน าพระยาหเวห
อยูใกลกับพระ ยาหเวหพระเจาของ
พวก เราทัง้ กลาง วันและกลาง คืน และ
ขอ ใหพระองคชวย เหลือผูรับ ใชคน น้ี
ของพระองค และชวย เหลืออิสราเอล
ชนชาติของพระองค ตามความจําเป็น
ในแตละวัน ๖๐ เพื่อวาทุกชนชาติบนโลก
น้ี จะไดรูวาพระยาหเวหคือพระเจา ไม
มีพระเจาองคอื่น อีก ๖๑อยาง นัน้ ขอ
ใหทุมเทตัว เองอยางเต็ม ที่ใหกับพระ
ยาหเวหพระเจาของพวก เรา และใช
ชีวิตตามกฎทัง้ หลายของพระองค และ
รักษาคําสัง่ทัง้หลายของพระองค อยาง
ที่ทําในวันน้ี”

ซาโลมอนถวายเครื่องบูชา
(๒ พศด. ๗:๔-๑๑)

๖๒แลวกษตัริยและประชาชนอิสราเอล
ทัง้หมดที่อยูกับเขาก็ถวายเครื่องสัตว บูชา
ตอ หน าพระ ยาหเวห ๖๓ซา โลม อนไดถวาย
สัตวเหลา น้ีเพื่อเป็นเครื่องสังสรรคบูชาใหแก
พระยาหเวห คือวัวสองหมื่นสองพันตัว แกะ
หน่ึง แสนสอง หมื่นตัว แลวกษตัริยกับชาว
อิสราเอลทัง้หมดก็ไดอุทิศวิหารใหกับพระ
ยาหเวห

๖๔ ในวันเดียวกัน นัน้ กษตัริยไดทําการ
อุทิศสวนกลางของลานที่อยูดาน หน าวิหาร
ของพระ ยาหเวห นัน้ใหเป็นที่ศักดิส์ิทธิ ์ เพื่อ
วาเขาจะไดใชที่ นัน่เป็นที่ถวายเครื่องเผา
บูชา เครื่องบูชาจากเมล็ดพืช และสวนไขมัน

สัตวของเครื่องสังสรรคบูชา เพราะแทนบูชา
ที่ทําจากทองสัมฤทธิท์ี่ตัง้ไวตรงหน าพระ
ยาหเวห นัน้เล็กเกิน ไปสําหรับเครื่องบูชา
ทัง้หมดน้ี

๖๕แลวซา โลม อนก็ไดจัดงานเลีย้ง ฉลอง
*ขึ้นในเวลา นัน้ และชาวอิสราเอลทัง้หมด
ก็มารวมงานกับเขาดวย เป็นการชุมนุมที่
ยิ่ง ใหญมาก มีประชาชนมากันตัง้แตทาง
เขาเมืองฮามั ทไปไกลจนถึงลําธารอียิปต
พวกเขาไดเฉลิมฉลองกันตอ หน าพระ
ยาหเวห พระเจาของพวกเรา เป็นเวลาเจ็ด
วัน †๖๖แลวในวันที่แปด ซา โลม อนก็ไปสง
ประชาชนกลับบาน พวกเขาไดอวยพรใหกับ
กษตัริย และก็กลับบานไปดวยจิตใจราเริง
ยินดี เน่ืองจากสิ่งดีๆทัง้หมดที่พระ ยาหเวห
ไดทําใหกับดา วิดผูรับ ใชพระองคและใหกับ
อิสราเอลชนชาติของพระองค

พระเจามาปรากฏกับซาโลมอนอีก
(๒ พศด. ๗:๑๑-๒๒)

๙ ๑ เมื่อซา โลม อนไดสรางวิหารของพระ
ยาหเวหและวังของกษตัริยเสร็จ สิน้ ลง

และไดทําทุก สิ่งทุก อยางที่เขาตองการจะทํา
สําเร็จแลว ๒พระยาหเวหไดมาปรากฏตัวกับ
เขาอีกเป็นครัง้ที่ สอง เหมือน กับที่พระองค
เคยปรากฏตัวกับเขามาแลวในเมืองกิเบ โอน
๓พระยาหเวหพูดกับเขาวา

“เราไดยินคําอธิษฐานและคํา
ออนวอนที่เจาไดพูด ไวตอ หน าเรา เรา
ไดทําใหวิหารแหงน้ี ที่เจาไดสรางขึ้นมา
ศักดิส์ิทธิ ์ แลว และชื่อของเราจะได รับ
เกียรติจากที่ นัน่ตลอด ไป เราจะเฝ า ดู
และระลึก ถึงที่ นัน่ เสมอ ๔สวนตัวเจา
เอง ถาเจาใชชีวิตอยูตอหน าเราดวยใจที่
ซื่อตรงและถูกตองเหมือนกับที่ดาวิดพอ
ของเจาทํา และทําตามที่เราสัง่ทุกอยาง
และรักษากฎและขอบังคับทุก ขอของ
เรา

๕ เราจะรักษาบัลลังกของตระกูล เจา
ใหมัน่คงอยูเหนืออิสราเอลตลอด ไป
เหมือนกับที่เราไดสัญญาไวกับดาวิด พอ

*๘:๖๕ งานเลีย้งฉลอง นาจะเป็นงานเทศกาลปลดปลอย
†๘:๖๕ ขอน้ีเป็นไปตามฉบับแปลกรีกโบราณ แตฉบับฮีบรูที่นิยมใชกันเพิ่มคําวา พวกเขา
ฉลองไปอีกเจ็ดวัน เป็นเวลาทัง้หมดสิบสี่วัน
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ของเจา ตอนที่เราพูดวา ‘เจาจะไมขาด
ผูสืบเชื้อ สายที่จะขึ้นมานัง่บนบัลลังก
ของอิสราเอล’

๖แตถาเจาหรือลูกหลานของเจาหันเห
ไปจากการติดตามเรา และไมรักษา
คํา สัง่และกฎตางๆที่เราไดใหพวก เจา
ไว และไปรับ ใชพวกพระอื่น และไป
กราบไหวพวกมัน ๗ เราก็จะตัดอิสราเอล
ออกจากแผน ดินที่เราไดใหพวก เขา ไว
และจะโยนวิหารแหง น้ีที่เราไดทําให
ศักดิส์ิทธิส์ําหรับชื่อเสียงของเราใหพน
สายตาเรา ไป แลวอิสราเอลก็จะเป็นที่
หัวเราะเยาะและเยย หยันของชนชาติ
ทัง้หลาย ๘ วิหารน้ีจะกลายเป็นซากปรัก
หัก พัง *คนที่เดินผานไปมาจะตะลึง งัน
และผิวปากเยย และถามกันวา ‘ทําไม
พระ ยาหเวหถึงไดทําอยาง น้ีกับแผน
ดิน น้ีและวิหารหลัง น้ีเลา’ ๙ประชาชน
ก็จะตอบวา ‘เพราะพวกเขาละทิง้พระ
ยาหเวหพระเจาของพวก เขา ผู ที่ไดนํา
บรรพบุรุษของพวกเขาออกมาจากแผน
ดินอียิปต และพวกเขาไดอา แขนโอบ
กอดพระอื่นๆและกมกราบรับ ใชพระ
เหลานัน้ พระ ยาหเวหจึงไดนําความ
หายนะอยางน้ีมาสูพวกเขา’”
๑๐กษตัริยซาโลมอนไดใชเวลาถึงยี่สิบปีใน

การสรางตึกทัง้ สองหลัง น้ี ซึ่งก็คือวิหารของ
พระ ยาหเวหและวังของครอบครัวกษตัริย
และในชวงปลายปีที่ยี่สิบน่ีเอง ๑๑กษตัริยซา
โลม อนไดมอบเมืองยี่สิบเมืองในแควนกา ลิ
ลีใหกับกษตัริยฮี รามแหงเมืองไทระ เพราะ
วาฮี รามไดจัดหาไม สนซี ดารและไม สนสาม
ใบและทองคําใหกับเขาเทา ที่เขาอยากได
๑๒แตเมื่อฮี รามออกจากเมืองไทระเพื่อไป
ตรวจ ดูเมืองเหลา นัน้ที่ซา โลม อนไดมอบให
กับเขา เขากลับไมพอใจพวกมัน ๑๓ เขาถาม
ไปวา “น องชาย น่ีทานไดมอบเมืองประเภท
ไหนใหเรากัน นะ” และเขาก็ไดเรียกเมือง

เหลานัน้วา แผนดินคาบูล †ซึ่งเป็นชื่อที่เรียก
กันอยูจนถึงทุกวัน น้ี ๑๔ ฮี รามไดสงทองคํา
ไปใหกับกษตัริยซา โลม อนใชสรางวิหาร
ประมาณสี่ตัน ‡

งานอื่นๆที่ซาโลมอนไดทํา
(๒ พศด. ๘:๓-๑๘)

๑๕กษตัริยซา โลม อนไดเกณฑคนงานมา
สรางวิหารของพระ ยาหเวห รวมทัง้วังของ
เขา เอง ตลอดจนเฉลียง ¶ตางๆและกําแพง
ของเมืองเยรูซาเล็ม และสรางเมืองฮา โซร
เมืองเมกิดโดและเมืองเกเซอรขึ้นมาใหม

๑๖ (ในอดีตกษตัริยฟาโรหแหงอียิปตเคย
เขาโจมตีและยึดเอาเมืองเก เซอร ไว เขาได
เผาเมือง น้ีและไดฆาชาวคา นา อันที่อาศัย
อยูในเมือง นัน้ เมื่อซา โลม อนแตงงานกับ
ลูกสาวของฟาโรห ฟาโรหก็ไดยกเมือง น้ีให
เป็นสิน สมรสกับลูกสาวของเขา คือเมียของ
ซาโลมอนนัน่เอง ๑๗แลวซาโลมอนก็ไดสราง
เมืองเกเซอรน้ีขึ้นมาใหม) ซาโลมอนไดสราง
เมืองเบธ โฮ โรนลางขึ้น มา ๑๘และเขาก็ยัง
สรางเมืองบา อา ลัทและเมืองทา มารขึ้น มา
ในที่เปลาเปลี่ยวแหง แลงในแผน ดินของเขา
ดวย ๑๙ รวม ทัง้สรางเมืองตางๆที่ใชสําหรับ
เก็บขาว ของและเมืองสําหรับไวรถรบ และ
มา ศึกทัง้ หลายของ เขา และสรางทุก สิ่งทุก
อยางที่เขาอยากจะสราง ทัง้ในเยรูซาเล็ม ใน
เลบานอนและตลอดทัว่ ทัง้เขตแดนที่เขา
ปกครองอยู

๒๐มีชนชาติอื่นที่หลง เหลือในแผน ดิน น้ีที่
ไมใชชาวอิสราเอล คือชาวอา โม ไรต ชาว
ฮิต ไทต ชาวเปริ ส ซี ชาวฮี ไวตและชาวเย
บุส ๒๑คนเหลา น้ี เป็นเชื้อ สายของคนเหลา
นัน้ที่ชาวอิสราเอลไมสามารถฆาได หมด ซา
โลม อนไดบังคับคนเหลา น้ีใหมาเป็นทาสใช
แรงงาน อยางที่พวกเขาเป็นอยูจนถึงทุกวัน
น้ี ๒๒แตสวนชาวอิสราเอลแลว ซาโลมอนไม

*๙:๘ กลายเป็นซากปรักหักพัง คําน้ีมาจากฉบับแปลภาษาซีเรียโบราณและฉบับแปลภาษา
ละติน ฉบับฮีบรูที่นิยมใชกันเขียนวา กลายเป็นที่สูง
†๙:๑๓ คาบูล ชื่อน้ีเหมือนกับคําในภาษาฮีบรูที่มีความหมายวา “ไรคา”
‡๙:๑๔ สี่ตัน หรือแปลตรงๆคือ หน่ึงรอยยี่สิบตะลันต
¶๙:๑๕ เฉลียง หรือ “ป อมมิลโล” นาจะเป็นสวนที่ยกสูงขึ้นจากพื้นดิน ซึ่งอยูทางทิศตะวัน
ออกเฉียงใตของพื้นที่ภายในวิหารในเมืองเยรูซาเล็ม
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ไดบังคับใหมาเป็นทาส พวกเขาไดมารับ ใช
เป็นทหาร เป็นขาราชการ เป็นเจาหน าที่ฝ าย
ปกครอง เป็นผูบังคับ บัญชารถรบ และเป็น
ทหารขี่รถมาของเขา

๒๓มีเจา หน าที่ชัน้ผูใหญหา รอยหา สิบคน
ที่คอยดูแลโครงการตางๆของกษตัริยซา โลม
อน พวกเขามีหน าที่คอยดูแลคนงาน

๒๔ลูกสาวของกษตัริยฟาโรหไดยายออก
จากเมืองของดา วิดไปสูวังที่ซา โลม อนได
สรางไวใหกับนาง เขายังสรางเฉลียงไวให
ดวย

๒๕ซา โลม อนไดถวายเครื่องเผาบูชาและ
เครื่องสังสรรคบูชาบนแทนบูชาที่เขาไดสราง
ไวใหกับพระยาหเวห ปีละสามครัง้ และเขา
ไดเผาเครื่องหอมบูชาตอ หน าพระ ยาหเวห
และเขาก็ไดจัดการทุกอยางที่จําเป็นสําหรับ
วิหารจนเสร็จสิน้

๒๖กษตัริยซา โลม อนยังไดสรางกองเรือ
กําป่ันไวที่เมืองเอซี โอน-เก เบอร ซึ่งอยูใกล
กับเอ โลทบนฝ่ังทะเลแดงในแผน ดินของเอ
โดม ๒๗และฮี รามไดสงพวกกะลาสีเรือที่
ชํานาญทะเล ซึ่งเป็นคนของเขาใหไปรับ ใช
อยูในกองเรือกําป่ันกับคนของซา โลม อน
๒๘พวกเขาไดเดินเรือไปถึงโอ ฟีรและไดนํา
ทองคําหนักประมาณสิบสี่ตันครึ่ง *กลับมาให
กษตัริยซาโลมอน

ราชินีแหงเชบามาเยี่ยมซาโลมอน
(๒ พศด. ๙:๑-๒๘)

๑๐ ๑ เมื่อราชินีแหงเชบาไดยินถึงชื่อ
เสียงของซาโลมอน ที่นําเกียรติยศ

มาใหกับชื่อของพระ ยาหเวห นางก็ไดมา
ทดสอบเขาดวยคําถามยากๆมากมาย ๒นาง
มา ถึงเมืองเยรูซาเล็มพรอมกับขาราชการ
มากมายของนาง มีฝูงอูฐบรรทุกเครื่อง เทศ
ชนิดตางๆ ทองคําเป็นอันมาก รวมทัง้พลอย
มีคา นางไดมาหาซา โลม อนและไดพูดสิ่งที่
อยูในใจนางกับเขา ๓ซา โลม อนตอบคําถาม

ของนางไดหมด ไมมีสักขอที่ยาก เกินไปจน
เขาไมสามารถอธิบายใหกับนาง ได ๔ เมื่อ
ราชินีแหงเชบาไดเห็นความฉลาดหลักแหลม
ของซา โลม อน รวมทัง้วังที่เขาไดสรางขึ้น
มา ๕ตลอดจนอาหารตางๆบนโตะของเขา ที่
นัง่ของพวกเจา หน าที่ของเขา พวกผูรับ ใช
ของเขาที่สวมเสื้อคลุมยาวที่ยืนคอยรับใชอยู
พวกผูถือถวยของเขาและเครื่องเผาบูชาทัง้
หลายที่เขาถวายอยูในวิหารของพระยาหเวห
นางก็รูสึกตกตะลึงจนลืมหายใจ

๖นางพูดกับกษตัริยวา “ขาวที่เราไดยิน
ตอนอยูประเทศของเราเกี่ยวกับความสําเร็จ
ตางๆและความ เฉลียวฉลาดของทานลวน
เป็นความ จริงทัง้ สิน้ ๗แตเราไมเคยเชื่อสิ่ง
เหลา น้ีมากอน จน กระทัง่เราไดมาเห็นกับ
ตาของเรา เอง อัน ที่จริงแลว สิ่งที่เราไดยิน
มา ยังไมถึงครึ่ง หน่ึงเสียดวยซํ้า ไม วาจะ
เป็นเรื่องความ เฉลียวฉลาดหรือความ รํ่ารวย
ของทาน ทานก็ ยังมีมากกวาขาวที่เราไดยิน
มา ๘พวกภรรยาของทาน †น่ีชางไดเกียรติ
จริงๆ พวกเจาหน าที่ของทานน่ีชางไดเกียรติ
จริงๆ ผู ที่ไดยืนอยูตอ หน าทานตลอดเวลา
และไดฟังสติ ปัญญาของทาน ๙ขอสรรเสริญ
พระ ยาหเวหพระเจาของทาน ผู ที่ไดชื่นชม
ในตัว ทานและไดวางทานไวบนบัลลังกของ
อิสราเอล เป็นเพราะความรักที่ไมมีวันสิน้สุด
ของพระ ยาหเวหตออิสราเอล พระองคจึง
ทําใหทานไดขึ้นเป็นกษตัริยเพื่อรักษาความ
ยุติธรรมและความถูกตองไว”

๑๐และนางก็ไดใหทองคําหนักสี่ พันหน่ึง
รอยสี่ สิบกิโลกรัม ‡เครื่อง เทศจํานวนมาก
และพลอยตางๆใหกับกษตัริย และไมเคย
มีการนําเครื่อง เทศเขามามากมายเทากับที่
ราชินีแหงเชบาไดนําเขามาใหกษตัริยซาโลม
อนในครัง้น้ีอีกเลย

๑๑ (กองกําป่ันเรือของฮี รามไดนําทองคํา
มาจากโอ ฟีร และจากที่ นัน่ เขาไดนําไม
จันทนแดง *บรรทุกกลับมาดวยหลายลําเรือ
และเพชรพลอยอีกมากมาย ๑๒กษตัริยไดใช

*๙:๒๘ สิบสี่ตันครึ่ง หรือแปลตรงๆไดวา สี่รอยยี่สิบตะลันต
†๑๐:๘ พวกภรรยาของทาน คําน้ีอยูในฉบับแปลกรีกโบราณ ฉบับฮีบรูที่นิยมใชกับเขียนวา
คนของทาน
‡๑๐:๑๐ สี่พันหน่ึงรอยสี่สิบกิโลกรัม หรือแปลตรงๆไดวา หน่ึงรอยยี่สิบตะลันต
*๑๐:๑๑ ไมจันทนแดง เป็นไมชนิดพิเศษอยางหน่ึง ไมมีใครรูแนนอนวาเป็นไมประเภทใด
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ไมแกนจันทนแดงทําเสาสําหรับวิหารของ
พระ ยาหเวห และวังของเขา แลวยังเอาไม
แกนจันทนแดงไปทําเป็นพิณเล็ก และพิณ
ใหญใหกับพวกนักรอง ตัง้แตวันนัน้จนถึงวัน
น้ี ยังไมเคยมีใครนําไมแกนจันทนแดงเขา
มา หรือเห็นมากมายอยางน้ีอีกเลย)

๑๓กษตัริยซาโลมอนไดใหของทุกอยางกับ
ราชินีเชบาตามที่อยากไดหรือขอ นอกเหนือ
จากของ ขวัญที่กษตัริยใหกับนางอยู แลว
แลวนางก็จาก ไปและกลับ ไปประเทศของ
นางพรอมกับพวกขาราชการของนาง

๑๔ทองคําที่ซา โลม อนได รับมาแตละปีมี
น้ําหนักประมาณยี่สิบสามตัน †๑๕ยังไมรวม
ราย ได ‡ที่ไดมาจากพวกพอคาและจากการ
คาขายตางๆ และจากพวกกษตัริยของอา ระ
เบียและพวกผูวาการทัง้หลายในแผนดินนัน้

๑๖กษตัริยซา โลมอนไดสรางโลขนาดใหญ
จํานวนสอง รอยอันที่ทําจากทองคําที่ตี แลว
โดยใชทองคําหนักประมาณเจ็ดกิโลกรัม
¶ตอโลหน่ึงอัน ๑๗ เขายังไดสรางโลขนาดเล็ก
สามรอยอันที่ทําจากทองคําที่ตี แลว โดย
ใชทองคําประมาณเกือบสองกิโลกรัม §ตอ
โลหน่ึง อัน กษตัริยซา โลม อนไดนําโลเหลา
น้ีไปวาง ไวในวังที่มีชื่อเรียก วา “ปาของ
เลบานอน”

๑๘แลวกษตัริยก็ไดสรางบัลลังกที่ยิ่ง ใหญ
ฝังงาชางและบุดวยทองคําอยางดี ๑๙บัลลังก
น้ีมีบันไดหกขัน้และที่พนักพิงมียอดกลม มี
ที่วางแขนอยูที่ดาน ขางทัง้สองขาง โดยมี
สิงหยืนอยูขางละหน่ึงตัว ๒๐และยังมีสิงหอีก
สิบสองตัวซึ่งแตละตัวยืนอยูที่ปลายสุดทัง้
สองขางของบันไดแตละขัน้ บันไดมีทัง้หมด
หกขัน้ ไมมีอาณาจักรไหนมีของอยาง น้ี เลย
๒๑ถวยเครื่องดื่มของซาโลมอนทุกใบลวนทํา
จากทองคํา และเครื่องเรือน **ทุกอยางในวัง
แหงปาของเลบานอนก็ทําจากทองคําบริสุทธิ ์
ทัง้สิน้ ไมมีสิ่งใดเลยที่ทําขึ้นจากเงิน เพราะ
ในยุคของซา โลม อน นัน้เงินแทบจะไมมีคา
อะไรเลย

๒๒กษตัริยมีกองเรือกําป่ันซึ่งแลนอยูใน
ทะเลรวมกับกองเรือของกษตัริยฮี ราม กอง
เรือ น้ีจะกลับมาสามปีครัง้โดยจะบรรทุก
ทองคํา เงินและงาชางรวมทัง้ลิงใหญและลิง
บาบูนมาดวย

๒๓กษตัริยซา โลม อนลํ้า หน ากษตัริยทุก
องคในโลก น้ี ในเรื่องความรํ่ารวยและความ
เฉลียวฉลาด ๒๔ โลกทัง้ โลกตางพากันมาขอ
เขาพบซาโลมอน เพื่อที่จะไดฟังความเฉลียว
ฉลาดของเขาที่พระเจาไดใสไวในใจของ
เขา ๒๕ ปีแลวปีเลา ทุกๆคนที่มาตางก็นําของ
ขวัญมาใหเขา ไม วาจะเป็นเงินหรือทองคํา
เสื้อผา อาวุธ เครื่องเทศ มาหรือลอ

๒๖กษตัริยซาโลมอนไดสะสมรถรบและมา
ไวมากมาย เขามีรถรบอยูหน่ึงพันสี่รอยคัน
และมีมาอยูหน่ึงหมื่นสองพัน ตัว เขาไดเก็บ
รักษาพวกมันไวตามเมืองตางๆที่เขาไดสราง
ขึ้นมา และไดเก็บ ไวในเมืองเยรูซาเล็มกับ
เขาดวย ๒๗กษตัริยไดทําใหเงินมีมากมายใน
เมืองเยรูซาเล็มเหมือนกอนหิน และทําใหไม
สนซี ดารมีอยางเกลื่อนกลาดเหมือนกับไม
มะเดื่อตามเชิง เขา ๒๘พวกมาของกษตัริย
ซา โลมอนก็เป็นมานํา เขาจากอียิปตและจาก
เมือง คู เอ โดยพวกพอคาของกษตัริยเป็นผู
ซื้อพวกมาเหลานัน้มาจากเมืองคูเอ ๒๙ รถรบ
สามารถนําเขามาไดจากอียิปต เป็นเงินหนัก
เกือบเจ็ดกิโลกรัม ตอ คัน และมาเป็นเงิน
หนักเกือบสองกิโลกรัม และพวก เขาก็ไดสง
พวกมาและรถรบออกไปขายตอใหกับพวก
กษตัริยของชาวฮิต ไทตและกษตัริยของชาว
อารัม ผานทางพอคาของกษตัริยซาโลมอน

ซาโลมอนกับเมียทัง้หลายของเขา

๑๑ ๑กษตัริยซาโลมอนไดไปหลงรักกับ
หญิงชาวตาง ชาติอีกหลายคนนอก

เหนือไปจากลูกสาวของกษตัริยฟาโรห เชน
หญิงชาวโมอับ ชาวอัมโมน ชาวเอโดม ชาว
ไซ ดอนและชาวฮิต ไทต ๒ผู หญิงเหลา น้ีมา
จากชาติตางๆที่พระ ยาหเวหเคยบอกกับชาว

†๑๐:๑๔ ยี่สิบสามตัน หรือแปลตรงๆไดวา หกรอยหกสิบหกตะลันต
‡๑๐:๑๕ รายได คือทองคําที่ไดจากบรรดาเรือบรรทุกสินคาหรือเรือของทารชิช
¶๑๐:๑๖ เจ็ดกิโลกรัม หรือแปลตรงๆไดวา หกรอยเชเขล (เหมือนขอ ๒๙)
§๑๐:๑๗ เกือบสองกิโลกรัม หรือแปลตรงๆไดวา สามมิเน (เหมือนขอ ๒๙)
**๑๐:๒๑ เครื่องเรือน อาจหมายถึงบรรดาจาน เครื่องใชตางๆหรืออาวุธ
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อิสราเอลไวกอนหน า น้ีวา “พวกเจาตองไม
แตงงานกับคนเหลา น้ี เพราะพวก เขาจะ
เปลี่ยน ใจของพวก เจาใหหันไปติดตามพระ
ของพวกเขา” แตอยางไรก็ตาม ซา โลมอน
ไดไปหลงรักพวกนาง ๓ซาโลมอนมีเมียเจ็ด
รอยคน ที่เกิดมาจากครอบครัวของกษตัริย
ตางชาติ และมีเมียน อยสามรอยคน และเมีย
ทัง้ หลายของเขาก็ไดชักชวนเขาใหหลง ผิด
ไป ๔ เมื่อซา โลม อนแกตัวลง พวกเมียของ
เขาเหลา นัน้ไดเปลี่ยน ใจของซา โลม อนให
หันไปหาพระอื่น และใจของเขาก็ไม ไดสัตย
ซื่อตอพระ ยาหเวหพระเจาของ เขา เหมือน
อยางที่ใจของดาวิดพอของเขาสัตยซื่อ ๕ เขา
ไดไปติดตามพระอัช โท เรท *ซึ่งเป็นพระผู
หญิงของชาวไซ ดอน และพระมิล โคมพระ
ที่นา รังเกียจของพวกชาวอัม โมน ๖อยาง น้ี
ซา โลม อนไดทําสิ่งที่ชัว่ รายในสายตาของ
พระ ยาหเวห เขาไมไดติดตามพระ ยาหเวห
อยางเต็ม ที่ เหมือนกับที่ดา วิดพอของเขา
เคยติดตาม

๗บนเนิน เขาที่อยูฝ่ังตะวัน ออกของ
เมืองเยรูซาเล็ม ซา โลม อนไดสรางสถานที่
นมัสการใหกับพระเค โมชพระที่นารังเกียจ
ของชาวโม อับและใหกับพระโม เลค พระที่
นารังเกียจของชาวอัม โมน ๘ เขาไดสราง
สถาน ที่นมัสการใหกับพระของเมียชาวตาง
ชาติทัง้หลายของเขา พวกนางก็ไดเผาเครื่อง
หอม และถวายเครื่องสัตว บูชาใหกับพระ
ของพวกนางที่นัน่

๙พระ ยาหเวหโกรธซา โลม อน เพราะใจ
เขาไดหันเหไปจากพระยาหเวห พระเจาของ
อิสราเอลผูที่เคยปรากฏตัวแกเขาถึงสองครัง้
๑๐ถึงแมวาพระองคไดเคยหามซา โลม อนไม
ใหติดตามพระอื่นมาแลว แตซาโลมอนก็ไม
รักษาคําสัง่ของพระยาหเวห ๑๑พระยาหเวห
จึงพูดกับซาโลมอนวา “เพราะเจามีความคิด
อยาง น้ี และเป็นเพราะเจาไมรักษาขอตกลง
และคําสัง่สอนของเรา ซึ่งเราไดสัง่เจาเอาไว
เราจะฉีกอาณาจักรเสียจากเจาแน และยก
มันใหกับลูก น องของ เจา ๑๒อยางไรก็ตาม
เพื่อเห็น แกดา วิดพอของเจา เราจะไมทํา
อยางน้ีในชวงที่เจายังมีชีวิตอยู เราจะฉีกมัน
ออกจากมือของลูกชายเจา ๑๓แตเราจะไม

ฉีกมันออกจนหมดทัง้อาณาจักร เราจะเหลือ
ใหเขาเผาหน่ึงเพื่อเห็น แกดา วิดผูรับ ใชของ
เราและเพื่อเห็น แกเมืองเยรูซาเล็มที่เราได
เลือกไว”

พวกศัตรูของซาโลมอน
๑๔แลวพระ ยาหเวหไดยกฮา ดัดขึ้นมาเป็น

ศัตรูกับซาโลมอน ฮาดัดเป็นชาวเอโดมที่สืบ
เชื้อสายมาจากกษตัริยแหงเอโดม ๑๕ ในอดีต
นัน้ ดาวิดเคยตอสูกับเมืองเอโดม แมทัพโย
อาบซึ่งเป็นแมทัพของเขา ไดขึ้นไปที่นัน่เพื่อ
ฝัง ศพทหารที่ถูกฆา แลวเขาก็ไดฆาผูชาย
ทัง้หมดในเมืองเอ โดม ๑๖ โย อาบและชาว
อิสราเอลทัง้หมดไดอยูที่เอ โดมเป็นเวลาหก
เดือน จนกวาจะไดฆาพวกผูชายทัง้หมดใน
เอ โดม ๑๗ ในขณะ นัน้ฮา ดัดยังเป็นเด็กอยู
เขาไดหลบ หนีไปประเทศอียิปตพรอมกับ
พวกขาราชการชาว เอ โดมสวนหน่ึง ซึ่งเคย
รับ ใชพอของเขามา กอน ๑๘พวกเขาไดออก
เดินทางจากมี เดียนไปสูปารานแลวไดพาคน
จากปา รานไปกับพวกเขาดวย พวกเขาเดิน
ทางไปอียิปตไปหากษตัริยฟาโรหแหงอียิปต
กษตัริยฟาโรหไดใหบานและที่ดินสวนหน่ึง
รวมทัง้เสบียงอาหารกับฮาดัด

๑๙กษตัริยฟาโรหชอบฮา ดัดมากและได
ยกนองสาวของราชินีทา เปเนสเมียเขาให
แตงงานกับฮา ดัด ๒๐นอง สาวของทา เปเนส
ไดคลอดลูกชายคนหน่ึงใหฮา ดัด ชื่อวาเกนู
บัท ราชินีทา เปเนสไดนําตัวเด็กคน น้ีเขาไป
เลีย้งในวังของกษตัริย เกนู บัทจึงไดอาศัย
อยูที่นัน่กับลูกๆของกษตัริยฟาโรห

๒๑ ในขณะที่ฮา ดัดอยูในอียิปต เขาไดยิน
วาดา วิดไดตายไปอยูกับบรรพบุรุษของเขา
แลว และแมทัพโย อาบก็ตายไปแลวดวย
เหมือนกัน ฮา ดัดจึงพูดกับกษตัริยฟาโรหวา
“ใหขาพเจาไป เถิด ขาพเจาจะไดกลับไป
ประเทศของขาพเจา”

๒๒กษตัริยฟาโรหจึงถามเขาวา “อยูกับเรา
ที่ น่ี แลวเจายังขาดอะไรอีกหรือ ถึงไดขอที่
จะกลับไปประเทศของเจา”
ฮา ดัดตอบวา “ไมขาดอะไรเลยครับ ทาน

แตไดโปรดใหขาพเจาไปเถิด”

*๑๑:๕ พระอัชโทเรท ชาวคานาอันคิดวาพระผูหญิงน้ีสามารถทําใหประชาชนมีลูกดก นาง
เป็นพระแหงความรักและสงครามของพวกเขา
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๒๓พระเจายังไดยกเร โซนลูกชายของเอ ลี
ยาดาขึ้นมาเป็นศัตรูกับซาโลมอนอีกคนหน่ึง
เรโซนคนน้ีเคยหลบหนีไปจากกษตัริยฮาดัด
เอ เซอรแหงโศ บาห ซึ่งเป็นเจา นายของเขา
๒๔หลัง จากที่ดา วิดไดทําลายกองทัพของโศ
บาห เร โซนไดรวบรวมคนจากรอบๆตัวเขา
ขึ้นมาตัง้ ตัวขึ้นเป็นผูนํากอง โจร กอง โจร
กลุม น้ีไดไปที่เมืองดามัสกัส และไดตัง้หลัก
แหลงและเขาครอบครองเมืองนัน้ ๒๕ เรโซน
ไดกลายเป็นกษตัริยของอา รัม เขาไดกลาย
เป็นศัตรูของอิสราเอลนานตลอดชัว่ อายุของ
ซา โลม อน และไดรวมสรางปัญหาพรอมกับ
ฮาดัดดวย

๒๖ เยโรโบอัมลูกชายของเนบัท ไดกบฏตอ
ซา โลม อน ดวย เขาเป็นขาราชการคน หน่ึง
ของซาโลมอน เขาเป็นคนเอฟราอิมที่มาจาก
เมืองเศเรดาห แมของเขาเป็นแมหมายชื่อวา
เศรุวาห

๒๗ น่ี คือสาเหตุที่เขากบฏตอกษตัริย ซา
โลม อนกําลังสรางเฉลียง *และซอมชอง
โหวของกําแพงเมืองของดา วิด พอของเขา
๒๘ ในเวลานัน้ เยโรโบอัมเป็นผูชายคนหน่ึงที่
ทํางานอยูที่ นัน่ดวย ซาโลมอนก็เห็นวาชาย
หนุมคนน้ีทํางานไดดี จึงไดแตงตัง้ใหเขาทํา
หน าที่ควบคุมคน งานที่มาจากครอบครัวโย
เซฟ †๒๙ ในชวงนัน้ เยโรโบอัมไดเดินทางไป
จากเมืองเยรูซาเล็ม และอาหิยาหผูพูดแทน
พระเจาจากชิโลหไดพบเขาบนถนนนัน้ ตอน
นัน้ อาหิยาหสวมเสื้อคลุมตัวใหมอยู ทัง้สอง
คนเดิน ทางออกไปแถบชานเมืองตามลําพัง
สองคน ๓๐และอาหิ ยาหไดถอดเสื้อ คลุมตัว
ใหมที่เขาสวมอยูออกและฉีกมันออกเป็นสิบ
สองชิน้

๓๑แลวอา หิ ยาหไดพูดกับเย โร โบ อัมวา
“ทานเอาไปสิบ ชิน้ เพราะน่ี คือสิ่งที่พระ
ยาหเวหพระเจาของอิสราเอลพูด ‘ดู ไว เรา
กําลังจะฉีกอาณาจักร น้ีออกมาจากมือของ
ซา โลม อนและจะใหเจาสิบ เผา ๓๒แตเพื่อ
เห็น แกดา วิดผูรับ ใชเราและเมืองเยรูซาเล็ม

ซึ่งเราไดเลือกออกมาจากเผาทัง้ หลายของ
อิสราเอล เราจะใหหน่ึงเผากับครอบครัวของ
ดาวิด ๓๓ เราจะทําสิ่งน้ีเพราะซาโลมอนละทิง้
เรา ‡และไปบูชาพระอัช โท เรทพระผู หญิง
ของชาวไซ ดอน พระเค โมชของชาวโม อับ
และพระมิลโคมของชาวอัมโมน และไมยอม
ใชชีวิตตามวิถีทางทัง้หลายของ เรา และยัง
ไมยอมทําในสิ่งที่เราเห็นวาถูก ตอง ไมยอม
รักษากฎและขอ บังคับตางๆของเรา เหมือน
กับที่ดาวิดพอของเขาเคยรักษา ๓๔แตเราจะ
ไมเอาอาณาจักรทัง้หมดไปจากซา โลม อน
หรอก เราไดใหเขาเป็นผู ปกครองตลอดชัว่
ชีวิตของเขา เพื่อเห็นแกดาวิดผูรับใชเราซึ่ง
เราไดเลือกขึ้นมาและเป็นผู ที่ไดรักษาคํา สัง่
ตางๆและกฎทุก ขอของ เรา ๓๕ เราจะเอา
อาณาจักร น้ีไปจากลูกชายของซา โลม อน
และใหมันไวกับเจาสิบ เผา ๓๖ เราจะใหเผา
หน่ึงกับลูกชายของเขา เพื่อดาวิดผูรับใชเรา
จะไดมีตะเกียงหน่ึง ดวงอยูตอ หน าเราใน
เยรูซาเล็มตลอด ไป เพราะเมืองเยรูซาเล็ม
เป็นเมืองที่เราไดเลือกไว เพื่อเป็นเกียรติ
กับชื่อของ เรา ๓๗สวน เจาเย โร โบ อัม เรา
จะรับเจาไวและเจาจะไดปกครองทุก แหงที่
เจาตองการ เจาจะไดขึ้นเป็นกษตัริยเหนือ
อิสราเอล ๓๘ถาเจาทําในสิ่งที่เราสัง่ เจา และ
ใช ชีวิตตามวิถี ทางทัง้ หลายของ เรา และ
ทําในสิ่งที่เราเห็นวาถูก ตอง ดวยการรักษา
กฎและคํา สัง่ตางๆของเรา เหมือนกับที่ดา
วิดผูรับ ใชเราไดทํามา เราจะอยูกับ เจา เรา
จะสรางเจาใหเป็นราชวงศที่ยัง่ยืน อยาง
กับที่เราเคยสรางใหกับ ดา วิด และเราจะยก
อิสราเอลใหกับเจา ๓๙ เราจะลงโทษลูกหลาน
ของดาวิด เพราะสิ่งที่เขาทําลงไปน้ี แตจะไม
ลงโทษเขาตลอดไป’”

๔๐ เพราะอยางน้ี ซาโลมอนจึงพยายามฆา
เยโรโบอัม แตเยโรโบอัมไดหลบหนีไปอียิปต
ในทันที ไปหากษตัริยชชิักแหงอียิปต และอยู
ที่นัน่จนกระทัง่ซาโลมอนตาย

*๑๑:๒๗ เฉลียง หรือ “ป อมมิลโล” นาจะเป็นสวนที่ยกสูงขึ้นจากพื้นดิน ซึ่งอยูทางทิศตะวัน
ออกเฉียงใตของพื้นที่ภายในวิหารในเมืองเยรูซาเล็ม
†๑๑:๒๘ ครอบครัวโยเซฟ ประชาชนที่มาจากกลุมครอบครัวของเอฟราอิมและมนัสเสหซึ่ง
เป็นลูกชายของโยเซฟ
‡๑๑:๓๓ ซาโลมอนละทิง้เรา น่ีมาจากสําเนาแปลกรีกโบราณ ภาษาซีเรีย และภาษาลาติน
แตสําเนาฉบับฮีบรูที่นิยมใชกัน เขียนวา “พวกเขาละทิง้เรา”
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ซาโลมอนตาย
(๒ พศด. ๙:๒๙-๓๑)

๔๑ เหตุการณอื่นในยุคของซา โลม อน ทุก
สิ่งทุก อยางที่เขาได ทํา รวมทัง้ความเฉลียว
ฉลาดที่เขาไดแสดงออก มา ไดเขียนไวใน
หนังสือประวัติของซา โลมอน ๔๒ซาโลมอน
ไดครองบัลลังกอยูในเมืองเยรูซาเล็ม และ
ปกครองอิสราเอลทัง้หมดเป็นเวลาสี่ สิบ ปี
๔๓แลวเขาก็ไดลวง ลับไปอยูกับบรรพบุรุษ
ของเขาและถูก ฝัง *อยูในเมืองของดา วิดผู
เป็นพอของ เขา และเรโห โบ อัมลูกชายของ
เขาก็ไดขึ้นเป็นกษตัริยสืบตอจากเขา

สงครามกลางเมือง
(๒ พศด. ๑๐:๑-๑๙)

๑๒ ๑ เรโห โบ อัมไดไปที่เชเคมเพราะ
ชาวอิสราเอลทัง้หมดไดไปที่นัน่เพื่อ

ที่จะแตงตัง้เขาขึ้นเป็นกษตัริย ๒ เมื่อเยโรโบ
อัมลูกชายของเนบัทไดยินเรื่อง น้ีเขา (ตอน
นัน้เขายังอยูในประเทศอียิปตซึ่งเป็นที่ที่เขา
ไดหลบหนีไปจากกษตัริยซาโลมอน) เขาจึง
ออกมาจากอียิปต กลับมาบานของเขา

๓คนอิสราเอลจึงพูดกับเรโห โบ อัมวา
†๔ “พอของทานไดบังคับใหพวกเราทํางาน
หนักเหลือ เกิน ตอน น้ี ขอใหทานชวยทําให
งานหนักและแอกอันหนัก อึ้งที่เขาเคยวางไว
บนตัวพวกเราน้ีใหเบาลงดวย แลวพวกเราก็
จะรับใชทาน”

๕ เรโหโบอัมตอบวา “กลับไปกอน แลวอีก
สามวันคอยกลับมาพบเราใหม” ประชาชน
จึงกลับออกไป

๖แลวกษตัริยเรโห โบ อัมก็ไดปรึกษากับ
พวกผูอาวุโสที่เคยรับ ใชซา โลม อนพอของ
เขาในชวงที่ซา โลมอนยังมีชีวิตอยู เขาถาม
วา “พวกทานจะแนะนําใหเราตอบประชาชน
พวกนัน้ยังไงดี”

๗พวกเขาตอบวา “ถาในวัน น้ีทานทําตัว
เป็นผูรับ ใชประชาชนเหลา น้ี และอยูรับ ใช

พวก เขา และใหคําตอบที่พวกเขาพอใจแลว
ละก็ พวกเขาก็จะอยูเป็นผูรับ ใชทานตลอด
ไป”

๘แตเรโหโบอัมไมยอมฟังคําแนะนําที่พวก
ผูอาวุโสเหลา นัน้ให เขา เขากลับไปปรึกษา
กับพวกคนหนุมๆที่เติบโตขึ้นมาพรอมกับ
เขา และทํางานใหกับเขา อยู ๙ เขาถามคน
หนุมพวก นัน้วา “ประชาชนพวก นัน้มาพูด
กับเราวา ‘ชวยทําใหแอกที่พอของทานวาง
ไวบนพวก เรา เบา ขึ้นดวย เถิด’ พวกเจามี
คําแนะนําวายังไง พวกเราจะตอบประชาชน
พวกนัน้วายังไงดี”

๑๐คนหนุมๆเหลา นัน้ผู ที่ไดเติบโตขึ้น มา
พรอมๆกับเขาตอบวา “บอกพวกประชาชน
ที่มาพูดกับทานวา ‘พอของทานไดทําใหแอก
ของพวกเราหนักเหลือ เกิน ขอ ใหทานชวย
ทําใหมันเบา ขึ้นดวย เถิด’ บอกพวก เขาไป
วา ‘น้ิวกอยของเรายังหนากวาเอวของพอเรา
เสีย อีก ๑๑พอของเราไดทําใหแอกของพวก
เจาหนัก เราจะทําใหมันหนักยิ่งขึ้นไปอีก พอ
ของเราเฆี่ยนพวกเจาดวย แส เราจะเฆี่ยน
พวกเจาดวยแสหางแมงปอง ‡’”

๑๒อีกสามวันตอ มา เย โร โบ อัมและ
ประชาชนทัง้หมดก็กลับมาหาเรโห โบ อัม
ตาม ที่กษตัริยไดบอกกับพวกเขา ไว ที่วา
“กลับมาหาเราใหมในอีกสามวันขาง หน า”
๑๓กษตัริยไดตอบคนเหลานัน้ไปอยางหยาบ
คาย เขาไดปฏิเสธคํา แนะนําที่พวกผูอาวุโส
ไดใหกับเขา ไว ๑๔ เขาไปทําตามคํา แนะนํา
ของพวกคนหนุมๆและพูดไปวา “พอของเรา
ทําใหแอกของพวก เจา หนัก เราจะทําใหมัน
หนักยิ่ง ขึ้นไป อีก พอของเราเคยเฆี่ยนพวก
เจาดวยแส เราจะเฆี่ยนพวกเจาดวยแสหาง
แมงปอง” ๑๕ดัง นัน้กษตัริยจึงไมยอมฟัง
เสียงของประชาชน เพราะพระ ยาหเวหเป็น
ผูทําใหสิ่งเหลาน้ีเกิดขึ้น พระองคตองการให
เป็นไปตามคําพูดที่พระองคไดพูดไวกับเย โร
โบอัมลูกชายของเนบัท ผานทางอาหิยาหคน
ชิโลหนัน้

*๑๑:๔๓ ลวงลับไป … และถูกฝัง แปลตรงๆไดวา “ไดนอนหลับอยูกับบรรพบุรุษของเขา”
†๑๒:๓ ขอน้ีเป็นไปตามฉบับแปลกรีกโบราณ ฉบับฮีบรูที่นิยมใชกันเขียนวา คนอิสราเอลจึง
ไปหาเยโรโบอัม และเยโรโบอัมพรอมดวยชาวอิสราเอลทัง้หมดก็ไดไปหาเรโหโบอัมและพูด
กับเขาวา
‡๑๒:๑๑ แสหางแมงป อง แสที่ที่มีชิน้สวนเล็กๆที่ทําจากเหล็กฝังอยูดวย
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๑๖ เมื่อคนอิสราเอลทัง้หมดเห็นวากษตัริย
ไมยอม ฟังพวก เขา พวกเขาจึงไดตอบ
กษตัริยไปวา
“พวก เราเป็นสวนหน่ึงของครอบครัวดา วิด

อยางนัน้หรือ
พวกเราไดสวนแบงจากที่ดินของเจสซีหรือ
เปลาเลย อิสราเอลเอย กลับบานของพวกเรา

กันเถอะ
ปลอยให ลูกของดาวิด ดูแลคนของพวกเขา

เอง”
ดัง นัน้ พวกชาวอิสราเอลจึงกลับบาน ไป
๑๗แตสําหรับชาวอิสราเอลที่อาศัยอยูในเมือง
ทัง้หลายของยูดาห เรโหโบอัมยังคงเป็นคน
ปกครองพวกเขาอยู

๑๘กษตัริยเรโหโบอัมไดสงอาโดรัม ซึ่งทํา
หน าที่ผูควบคุมคนงานไปพูดกับคนอิสราเอล
แตกลับถูกคนอิสราเอลทัง้หมดขวางกอนหิน
ใสจนตาย แตกษตัริยเรโหโบอัมรีบขึ้นรถรบ
ของเขาหนี กลับเขา เมืองเยรูซาเล็ม ๑๙ จาก
นัน้อิสราเอลตางก็ตอ ตานครอบครัวของดา
วิดจนถึงทุกวันน้ี

เยโรโบอัมปกครองอิสราเอล
(๒ พศด. ๑๑:๑-๔)

๒๐ เมื่อชาวอิสราเอลทัง้หมดไดยินวาเย โร
โบอัมกลับมาแลว พวก เขาไดสงคนไปเรียก
ตัว เขาใหเขารวมชุมนุมและแตง ตัง้ใหเขา
เป็นกษตัริยเหนืออิสราเอล ยกเวนเผายูดาห
เพียงเผา เดียวที่ยังคงติดตามครอบครัวของ
ดาวิด

๒๑ เมื่อเรโห โบ อัมมาถึงเมืองเยรูซาเล็ม
เขาไดรวบรวมครอบครัวชาวยู ดาหทัง้หมด
รวมทัง้เผาเบนยามินดวย ไดนักรบมาหน่ึง
แสนแปด หมื่นคน เพื่อจะไปทําสงครามกับ
ครอบครัวอิสราเอล เพื่อชวงชิงอาณาจักรคืน
มาใหกับตัวเขาเอง

๒๒แตคําพูดของพระยาหเวหไดมาถึงเชไม
อาหคนของพระเจาวา ๒๓ “ใหบอกกับเรโห
โบอัมกษตัริยแหงยู ดาห ลูกชายของซาโลม
อน รวมทัง้ครอบครัวของยู ดาหและเบนยา
มินทัง้หมด ตลอดจนประชาชนที่ เหลืออยูวา
๒๔ ‘พระ ยาหเวหไดพูดไววาอยาง น้ี อยาขึ้น
ไปตอสูกับพี่ น องอิสราเอลของพวก เจา เลย
ขอใหพวกเจาทุกคนกลับไปบานเถิด เพราะ
เราเองเป็นผูที่ทําใหเกิดเรื่องน้ี’” พวกเขาจึง
เชื่อ ฟังคํา พูดของพระยาหเวหและกลับ บาน
ไปตามที่พระยาหเวหไดสัง่ไว

๒๕แลวเย โร โบ อัมก็สรางเมืองเชเคมขึ้น
ใหมในแถบเนิน เขาเอฟราอิม และไดอาศัย
อยูที่ นัน่ และตอ มาเขาไดออกจากที่ นัน่ไป
สรางเมืองเปนูเอล *ขึ้น

๒๖ เย โร โบ อัมเคยคิดกับตัว เองวา
“อาณาจักรแหง น้ีคงจะตองตกไปอยูใน
มือของครอบครัวดา วิดอีกเป็น แน ๒๗ถา
ประชาชนเหลา น้ียังคงขึ้นไปถวายสัตว บูชา
ที่วิหารของพระ ยาหเวหในเมืองเยรูซาเล็ม
อีก จิตใจของประชาชนพวก น้ีจะหันกลับไป
หากษตัริยเรโหโบอัมแหงยู ดาหเจานายของ
พวกเขา แลวพวกเขาก็จะมาฆาเราและกลับ
ไปหากษตัริยเรโหโบอัมแหงยูดาห” ๒๘หลัง
จากที่ปรึกษากับพวกที่ ปรึกษาของเขาแลว
กษตัริยเย โร โบ อัมก็ไดสรางลูกวัวทองคํา
ขึ้นสองตัว เขาพูดกับประชาชนวา “พวก
ทานขึ้นไปนมัสการที่เยรูซาเล็มนานพอแลว
อิสราเอลเอย น่ี ไง พวกพระของพวก ทาน
ที่ไดนําพวก ทานออกจากประเทศอียิปต”
†๒๙ เขาไดนําลูกวัวทองคําตัวหน่ึงไปตัง้ไว
ที่เมืองเบธ เอล ‡และอีกตัวหน่ึงไปตัง้ไวที่
เมืองดาน *๓๐ เรื่องน้ีมันบาปสิน้ดี เพราะชาว
อิสราเอลเริ่มไปที่เมืองเบธ เอล †และเมือง
ดาน เพื่อนมัสการพวกลูกวัวนัน้

๓๑นอกจากเรื่อง น้ีแลว เย โร โบ อัมยังได
สรางศาล เจาขึ้นตามสถานที่ สูง และไดแตง
ตัง้นักบวชหลาย คนจากคนหลายประเภท

*๑๒:๒๕ เปนูเอล หรือ “เปนีเอล”
†๑๒:๒๘ เอย น่ีไง … ประเทศอียิปต คําพูดน้ีเหมือนกับที่อาโรนไดเคยพูดไวตอนที่เขาได
สรางลูกวัวทองคําขึ้นในทะเลทราย ดูใน อพยพ ๓๒:๔
‡๑๒:๒๙ เบธเอล เบธเอลเป็นเมืองหลวงเมืองหน่ึงที่อยูทางใตของอิสราเอล ใกลกับยูดาห
*๑๒:๒๙ เมืองดาน อยูทางดานทิศเหนือของอิสราเอล
†๑๒:๓๐ เบธเอล คําน้ีอยูในฉบับแปลกรีกโบราณแตไมไดอยูในฉบับฮีบรูที่นิยมใชกัน
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แมบาง คนจะไมใชชาวเลวีก็ตาม ๓๒ เขาได
จัดใหมีงานเทศกาลในวันที่สิบ หาของเดือน
ที่แปดเหมือนกับเทศกาลที่จัดขึ้นในยู ดาห
และไดถวายเครื่องสัตว บูชาบนแทนบูชา
น่ี คือสิ่งที่เขาไดทําไปในเบธ เอล เขาถวาย
เครื่องสัตว บูชาใหกับรูป ป้ันลูกวัวทัง้สองตัว
ที่เขาไดสราง ขึ้น และที่เบธ เอล เขาก็ได
แตง ตัง้นักบวชหลาย คนใหอยูตามสถาน ที่
นมัสการที่เขาไดทําขึ้น ๓๓ ในวันที่สิบหาของ
เดือนที่แปด ซึ่งเป็นเดือนที่เขา เองเป็นคน
เลือก เขาไดถวายเครื่องสัตว บูชาบนแทน
บูชาที่เขาไดสรางขึ้นในเบธ เอล และในชวง
นัน้เขาไดจัดใหใหมีงานเทศกาลขึ้นสําหรับ
ชาวอิสราเอล และตัวเขาเองก็ไดขึ้นไปถวาย
เครื่องหอมบนแทนบูชา

พระเจาพูดตอตานเบธเอล

๑๓ ๑พระ ยาหเวหไดสัง่คนของพระเจา
คน หน่ึงซึ่งมาจากยู ดาหใหไปที่

เมืองเบธ เอล เขาไปถึงในขณะที่เย โร โบอัม
กําลังยืนถวายเครื่องหอมอยูขางแทน บูชา
๒พระ ยาหเวหสัง่ใหชายคนนัน้พูดตอ ตาน
แทนบูชานัน้วา
“แทน บูชา แทน บูชา พระ ยาหเวหพูด

กับเจาวา ‘ลูกชายคนหน่ึงชื่อโยสิยาหจะเกิด
จากครอบครัวของดาวิด ตอนน้ีพวกนักบวช
กําลังถวายเครื่องหอมบน เจา แต โย สิ ยาห
จะจับพวกนักบวชของสถาน ที่นมัสการตางๆ
น้ี มาเผาเป็นเครื่องสังเวยบนเจา และเขาจะ
เผากระดูกคนบนเจา ‡’”

๓และในวัน เดียวกัน นัน้ คนของพระเจา
ก็ไดใหลางบอก เหตุวาเรื่อง น้ีจะเกิดขึ้น จริง
เขาพูดวา “เรื่อง น้ีจะเกิดขึ้นเพื่อพิสูจนวา
พระ ยาหเวหไดพูดผานทางเรา คือแทน
บูชาจะปริ แตก ออกและขี้ เถาบนนัน้จะหก
กระจาย”

๔ เมื่อกษตัริยเย โร โบ อัมไดยินสิ่งที่คน
ของพระเจารองออกมาตอ ตานแทน บูชาที่
เบธ เอล เขาก็ยื่นมือจากแทนบูชาชีไ้ปที่ชาย
คนนัน้ และพูดวา “จับตัวมัน ไว” แตมือที่
เขายื่นออกไปชีช้ายคน นัน้กลับเป็นอัมพาต
ไป จนไมสามารถดึงกลับมาได ๕และแทน

บูชาก็ไดปริ แตก ออกและขี้ เถาบน นัน้ก็ได
หกกระจาย ซึ่งเป็นไปตามลางบอก เหตุที่
คนของพระเจาไดให ไวตามคํา พูดของพระ
ยาหเวห ๖แลวกษตัริยก็ไดพูดกับคนของ
พระเจา นัน้วา “ชวยรองขอตอพระ ยาหเวห
พระเจาของทาน และอธิษฐานใหกับเรา เพื่อ
ใหมือเรากลับมาเหมือนเดิมดวยเถิด”
คนของพระเจาคน นัน้จึงไดรองขอตอ

พระ ยาหเวห และมือของกษตัริยก็กลับมา
ใชไดเหมือน เดิม ๗กษตัริยไดพูดกับคน
ของพระเจาวา “กลับไปบานกับเราเถิด ไป
กินอาหารกับเรา แลวเราจะใหของ ขวัญกับ
ทาน”

๘แตคนของพระเจาคนนัน้ตอบกษตัริย
ไปวา “ถึงแมทานจะใหสมบัติของทานครึ่ง
หน่ึงกับเรา เราก็จะไมไปกับทาน เราจะไม
กินหรือดื่มในที่ น่ี ๙ เพราะเราไดรับคําสัง่จาก
พระ ยาหเวหมาวา ‘เจาตองไมกินหรือดื่ม
หรือกลับเสนทางเดิมที่เจามา’”

๑๐ เขาจึงใชถนนอีกสายและไมไดใชเสน
ทางเดิมตอนมาเบธเอล

๑๑ ในตอนนัน้มีผู พูด แทนพระเจาแกๆคน
หน่ึงอาศัยอยูในเบธ เอล และพวกลูกชาย ¶
ของเขา ไดกลับมาบอกเขา ถึงสิ่งที่คนของ
พระเจาคนนัน้ไดทําไปในวันนัน้ที่เบธ เอล
พวกเขายังไดบอกพอของเขาในสิ่งที่ชายคน
นัน้ไดพูดกับกษตัริยดวย ๑๒พอของเขาถาม
พวกลูกชายวา “เขาไปทางไหนแลว” พวก
ลูกชายก็ชีไ้ปทางที่คนของพระเจาที่มาจากยู
ดาห ใชเดินไป ๑๓แลวชายแกคนนัน้ก็ไดพูด
กับพวกลูกๆของเขาวา “ผูกอานลาใหกับพอ
หนอย” เมื่อพวกลูกชายผูกอานลาใหกับเขา
แลว เขาก็ขึ้นขี่มัน

๑๔ เขาไดขี่ลาตัว นัน้ตามหลังคนของ
พระเจาไป และพบชายคน นัน้นัง่อยูใตตน
โอค เขาก็เขาไปถามวา “ทานคือคนของ
พระเจาที่มาจากยูดาหหรือ”
เขาตอบวา “ใชแลว เราเอง”
๑๕ผู พูดแทนพระเจาแกๆนัน้ จึงไดพูดกับ

ชายนัน้วา “ไปบานเราเถิด ไปกินอาหารดวย
กัน”

‡๑๓:๒ เผากระดูกคนบนเจา จะทําใหแทนนัน้เสื่อมความศักดิส์ิทธิไ์ป
¶๑๓:๑๑ พวกลูกชาย แปลมาจากสําเนาฮีบรูสองฉบับ และสําเนากรีกโบราณ และสําเนา
ภาษาซีเรียและลาติน แตสําเนาฉบับฮีบรูสวนใหญเขียนวา “ลูกชาย”
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๑๖คนของพระเจาคนนัน้พูดวา “เรา
ไมสามารถหันกลับไปกับทาน ได และไม
สามารถกินหรือดื่มกับทานในสถาน ที่แหง น้ี
ดวย ๑๗พระยาหเวหไดบอกกับเราไววา ‘เจา
ตองไมกินหรือดื่มที่นัน่หรือกลับทางเสนเดิม
ที่ใชมานัน้’”

๑๘ผู พูด แทน พระเจาแกๆคนนัน้ตอบวา
“เราก็เป็นผูพูดแทนพระเจาคนหน่ึงเหมือน
กับทาน และทูตสวรรคองคหน่ึงไดพูดกับเรา
ดวยคํา พูดของพระ ยาหเวหวา ‘นําเขากลับ
บานไปกับทาน เพื่อใหเขาไดกินและ ดื่ม’”
(แตจริงๆแลวผู พูด แทน พระเจาแกๆคนน้ี
โกหกเขา)

๑๙คนของพระเจาคน นัน้จึงไดกลับไป กับ
เขา ไปรวมกินและดื่มในบานเขา ๒๐ ในขณะ
ที่พวกเขากําลังนัง่อยูที่โตะ คํา พูดของพระ
ยาหเวหก็มาถึงผู พูด แทน พระเจาแกๆที่ได
พาเขากลับ มา ๒๑ เขารองออกมาตอ หน าคน
ของพระเจาคน นัน้ที่มาจากยู ดาหวา “พระ
ยาหเวหพูดวา ‘เจาขัดขืนคําพูดของพระ
ยาหเวหและไมทํา ตามคํา สัง่ที่พระ ยาหเวห
พระเจาของเจาไดสัง่เจา ไว ๒๒ เจากลับมา
กินและดื่มในสถานที่ที่พระองคบอกเจาวาไม
ใหมากินหรือดื่ม ดัง นัน้ รางกายของเจาจะ
ไมไดถูกฝังอยูในหลุมฝัง ศพของบรรพบุรุษ
ของเจา’”

๒๓ เมื่อคนของพระเจาคน นัน้กินและดื่ม
เสร็จแลว พวก เขาไดผูกอานไวบนหลังลา
ใหกับเขา เป็นลาของผูพูดแทนพระเจาแกๆ
นัน้ที่นําเขากลับมา ๒๔แลวเขาก็จากไป ใน
ระหวางทาง นัน้ สิงโตตัวหน่ึงมาเจอ กับเขา
บนถนน นัน้และไดฆา เขา ศพของเขาก็ถูก
ทิง้อยูบนถนน นัน้โดยมีลาและสิงโตตัวนัน้
ยืนอยูขางๆ ๒๕มีคนผานทางมาเห็นศพของ
เขาถูกโยน ทิง้อยูที่ นัน่ โดยมีสิงโตยืนอยู
ขางๆ พวกเขาก็ไดเขาไปบอกคนในเมืองที่ผู
พูดแทนพระเจาแกๆคนนัน้อาศัยอยู

๒๖ เมื่อผู พูด แทน พระเจาแกๆคน น้ี ที่ไป
รับชายคน นัน้กลับมาจากการ เดิน ทางของ
เขาไดยินเรื่อง น้ี เขา เขาพูด วา “นัน่คือคน
ของพระเจาที่ขัดคําสัง่ของพระยาหเวห พระ
ยาหเวหไดมอบเขาใหกับสิงหตัว นัน้ซึ่งมันก็
ไดขยํ้าเขาและฆา เขา เหมือนกับคํา พูดของ

พระยาหเวหที่ไดเตือนเขาไว” ๒๗ผูพูดแทน
พระเจาแกๆคนน้ี พูดกับพวกลูกชายของเขา
วา “ผูกอานลาใหกับพอหนอย” พวกเขาก็ทํา
ตาม ๒๘แลวเขาก็ออกไปดูศพของชายคนนัน้
ที่ถูกโยนทิง้อยูบนถนน โดยมีลาและสิงหตัว
นัน้ยืนอยูขางๆ สิงหตัว นัน้ไม ไดกินศพ นัน้
และไมไดขยํ้าลาตัวนัน้ดวย

๒๙ผูพูดแทนพระเจาแกๆคนนัน้ จึงเอาศพ
ของชายคนนัน้ที่เป็นคนของพระเจา ขึ้นวาง
บนหลังลา และนําเขากลับมาที่เมือง เพื่อ
ไว ทุกขใหเขาและฝัง เขา ๓๐แลวคนแกคน
น้ี ก็วางศพ นัน้ไวในหลุมฝัง ศพของเขาเอง
พวก เขาก็ไว ทุกขใหชายคน นัน้และพูดวา
“โถ น องชายของ เรา” ๓๑หลัง จากที่ไดฝัง
ศพชายคน นัน้แลว ผู พูด แทน พระเจาแกๆ
คนน้ีพูดกับพวกลูกชายของเขาวา “เมื่อพอ
ตาย ใหฝังศพของพอไวในหลุมเดียวกับที่ได
ฝังคนของพระเจาคนนัน้ วางกระดูกของพอ
ไวขางๆกระดูกของ เขา ๓๒ เพราะสิ่งที่เขาได
ประกาศ โดยคํา พูดของพระ ยาหเวห ที่ตอ
ตานแทนบูชาในเบธ เอลและตอตานศาล เจา
ตามสถานนมัสการตามเมืองตางๆของเมือง
สะมาเรียนัน้ จะเกิดขึ้นอยางแนนอน”

๓๓แตถึงจะมีเหตุการณอยาง น้ีเกิดขึ้น
ก็ตาม เย โร โบ อัมก็ยังไมยอมหัน กลับจาก
ทางชัว่ของเขา เขากลับแตงตัง้พวกนักบวช
ที่มาจากคนหลายๆประเภท *เหมือนเคย จะ
เป็นใครก็ไดที่เขาอยากใหเป็นนักบวช เขา
ก็จะอุทิศคน นัน้ใหกับสถาน ที่สูงเหลา นัน้
๓๔ เรื่อง น้ีเป็นบาปสําหรับครอบครัวเย โร โบ
อัม ที่ทําใหครอบครัวน้ีถูกตัดและถูกทําลาย
ไปจากผืนแผนดินโลก

ลูกชายของเยโรโบอัมตาย

๑๔ ๑ ในเวลา นัน้อาบียาหลูกชายของเย
โร โบ อัมไม สบาย ๒ เย โร โบ อัมได

พูดกับเมียของเขาวา “ไปปลอมตัวสิเพื่อคน
จะไดไมรูวาน องคือเมียของพี่ แลวใหน องไป
หาอาหิยาหผูพูดแทนพระเจาที่ชิโลห เขาคือ
คนที่เคยบอกพี่วา พี่จะไดเป็นกษตัริยเหนือ
ประชาชนพวก น้ี ๓ ใหเอาขนมปังไปสิบกอน
ขนมเคก น้ํา เชื่อมผล ไมหน่ึง ไห แลวใหไป

*๑๓:๓๓ แตงตัง้ … หลายๆประเภท ตามกฎสอนเอาไววาคนที่มาจากกลุมครอบครัวของเลวี
เทานัน้ที่จะเป็นนักบวชได
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หาเขา เขาจะบอกไดวาจะเกิดอะไรขึ้นกับลูก
ของเรา”

๔ เมียของเย โร โบ อัมจึงทํา ตามที่เขาบอก
และไปบานของอา หิ ยาหในชิ โลห ตอน นัน้
อา หิ ยาหมองไมเห็น แลว สายตาของเขา
ใช การไมไดเพราะเขาแก มาก ๕แตพระ
ยาหเวหบอกกับอา หิ ยาหวา “เมียของเย โร
โบอัมกําลังจะมาหาเจา เพื่อถามเจาเกี่ยวกับ
ลูกชายของ นาง เพราะเด็กคน นัน้ไม สบาย
เมื่อนางมาถึง ใหเจาตอบนางไปวาอยาง น้ีๆ
นางจะปลอมตัวมา”

๖ เมื่ออา หิ ยาหไดยินเสียงฝีเทาของนางที่
ประตู เขาจึงพูดวา “เขามาเถิด เมียของเย
โรโบอัม ทําไมตองปลอมตัวมาดวย พระเจา
ใหเราบอกขาวรายกับทาน ๗ ใหไปบอกเยโร
โบอัมวา ‘พระยาหเวห พระเจาของอิสราเอล
พูดไววาอยาง น้ี เราไดยกเจาขึ้นมา จาก
ทามกลางประชาชน และทําใหเจาเป็นผูนํา
เหนือประชาชนชาวอิสราเอลของเรา ๘ เราได
ฉีกอาณาจักรจากครอบครัวของดาวิดและยก
มันใหกับเจา แตเจาไมเหมือนกับดา วิดผูรับ
ใชเรา ผูซึ่งรักษาคําสัง่ของเราและทําตามเรา
อยางสุดใจของเขา เขาไดทําแตสิ่งที่ถูกตอง
ในสายตาของ เรา ๙แตเจากลับทําความ ชัว่
ไวมากมายกวาคนอื่นๆที่เคยมีชีวิตอยูกอน
หน า เจา เจาไดสรางพวกพระอื่นสําหรับตัว
เจา เอง คือรูป เคารพที่หลอจาก เหล็ก เจา
ยัว่เราใหโกรธและเหวี่ยงเราทิง้ไปขาง หลัง
เจา ๑๐ เพราะอยาง น้ี เย โร โบอัม เราจะนํา
ความ หายนะมาสูครอบครัวของ เจา เราจะ
ตัดผูชายทุก คนในอิสราเอลออกจาก เจา ทัง้
ทาสและคนที่ไมใชทาส เราจะเผาบานของ
เจาเหมือนกับเผามูลสัตวจนกวามันจะมอด
ไหมไป หมด ๑๑พวกหมาจะมากินซากคน
ของเจาที่ตายอยูใน เมือง และพวกนกบน
ทองฟ าจะมากินคนที่ตายอยูในชนบท พระ
ยาหเวหพูดวาอยางน้ี’”

๑๒แลวอาหิยาหก็พูดวา “สวนตัวเจา กลับ
บานไป เถอะ ทันทีที่เจากาว เทาเขาไปใน
เมือง ลูกชายของเจาจะ ตาย ๑๓อิสราเอล
ทัง้หมดจะไว ทุกขใหกับเขาและฝัง ศพ เขา
เขาจะเป็นลูกชายเพียงคน เดียวของเย โร โบ
อัมที่จะได รับการ ฝัง เพราะเขาเป็นผูเดียว
ในครอบครัวของเย โร โบ อัมที่พระ ยาหเวห
พระเจาของอิสราเอลยังเห็นวามีความดีอยู
บาง ๑๔พระ ยาหเวหจะยกคนหน่ึงขึ้นเป็น

กษตัริยเหนืออิสราเอลสําหรับพระองค เอง
เขาเป็นผู ที่จะตัดครอบครัวของเย โร โบ อัม
ทิง้ไปในวันน้ี ใชแลว ในเวลาน้ีเลย ๑๕พระ
ยาหเวหจะทําลายอิสราเอล เหมือนกับตน
ออที่โอน เอียงไปใน น้ํา พระองคจะถอนราก
ถอน โคนอิสราเอลออกจากแผน ดินที่ ดีแหง
น้ีที่พระองคไดยกใหกับพวกบรรพบุรุษของ
พวก เขากอนหน า น้ี และพระองคจะทําให
พวกเขากระจัดกระจายไปไกลเลยแมน้ํายูเฟ
รติสไป เพราะพวกเขาไดยัว่ใหพระยาหเวห
โกรธ โดยการสรางพวกเสาเจาแมอา เชราห
ขึ้น ๑๖พระองคจะใหอิสราเอลพายแพ เพราะ
บาปตางๆที่เยโรโบอัมไดทําไป รวมทัง้บาปที่
เขาไดใหชาวอิสราเอลทําดวย”

๑๗แลวเมียของเย โร โบ อัมก็ลุก ขึ้นจาก
ไป นางกลับมาถึงเมือง ทีร ซาห ทันทีที่นาง
กาว เทาขามธรณีประตูของบานเขามา เด็ก
ชายคน นัน้ก็ ตาย ๑๘พวก เขาฝังเด็กไวและ
อิสราเอลทัง้หมดก็ไวทุกขใหเขาเหมือนกับที่
พระยาหเวหไดพูด ไวผานทางอาหิ ยาหผู พูด
แทนพระเจาซึ่งเป็นผูรับใชพระองค

๑๙ เหตุการณอื่นๆที่เกิด ขึ้นในยุคสมัยของ
เย โร โบ อัม ทัง้สงครามและวิธี การปกครอง
ของเขาไดจดบันทึกไวแลวในสมุดประวัติ
ของบรรดากษตัริยของอิสราเอล ๒๐ เย โร โบ
อัมไดครอง ราชยอยูยี่สิบสองปีและไดตายไป
อยูกับบรรพบุรุษของ เขา และนา ดับลูกชาย
ของเขาก็ไดขึ้นเป็นกษตัริยสืบตอจากเขา

เรโหโบอัม กษัตริยของยูดาห
(๒ พศด. ๑๑:๕-๑๒:๑๖)

๒๑สวนเรโห โบ อัมลูกชายของซา โลม อน
ไดขึ้นเป็นกษตัริยอยูในยู ดาห เขามีอายุสี่
สิบ เอ็ดปี ตอนที่เขาขึ้นเป็นกษตัริย และ
เขาครอง ราชยอยูเป็นเวลาสิบ เจ็ดปีในเมือง
เยรูซาเล็ม ซึ่งเป็นเมืองที่พระ ยาหเวห
ไดเลือกออกมา จากบรรดาเผาตางๆของ
อิสราเอล เพื่อที่จะเป็นที่ที่ชื่อของพระองคจะ
ไดรับเกียรติ แมของเรโหโบอัมชื่อนาอามาห
เป็นชาวอัมโมน

๒๒ชาวยู ดาหไดทําความ ชัว่ในสายตาของ
พระ ยาหเวห บาปที่พวกเขาทํา ยัว่ใหพระ
ยาหเวหเกิดความหวงแหน พวก เขาทําให
พระยาหเวหโกรธ พวกเขาไดทําสิ่งที่เลวราย
กวาที่พวกบรรพบุรุษของพวก เขาเคยทําไว
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เสียอีก ๒๓พวกเขาไดจัดตัง้สถานที่นมัสการ
ขึ้นหลายแหงสําหรับตัวพวกเขาเอง พวกเขา
ไดตัง้กอนหินศักดิส์ิทธิแ์ละพวกเสาเจา แม
อา เชรา หไวตามเนิน เขาสูงทุก แหง และใต
ตนไมทุก ตนที่มีกิ่งกานแผออก มา ๒๔ยังมี
พวกผูชายขายตัวตามพวกศาล เจาในแผน
ดินนัน้ดวย ประชาชนตางทําตามเรื่องนาสะ
อิดสะ เอียนทัง้ หลายของชนชาติเหลา นัน้ ที่
พระ ยาหเวหเคยขับ ไลออกไปตอ หน าชาว
อิสราเอล

๒๕ ในปีที่หาของกษตัริยเรโห โบ อัม
กษตัริยชิ ชักแหงอียิปตไดขึ้นมาโจมตีเมือง
เยรูซาเล็ม ๒๖ เขาไดขนเอาทรัพยสมบัติ
ตางๆไปจากวิหารของพระยาหเวห และจาก
วังของกษตัริย เขาไดเอาทุก สิ่งทุก อยางไป
รวม ทัง้พวก โลทองคําที่ซา โลม อนไดทําขึ้น
ดวย ๒๗ดังนัน้ กษตัริยเรโหโบอัมจึงไดสราง
โลทองสัมฤทธิข์ึ้นมาแทนที่ของเหลา นัน้
และมอบพวกมันไวกับพวกทหารยามที่เขา
เวรอยูหน าประตูวัง ๒๘และทุกครัง้ที่กษตัริย
จะเขาไปที่วิหารของพระยาหเวห พวกทหาร
ยามก็จะถือโลเหลา น้ีไป ดวย และหลัง จาก
นัน้ก็จะเอากลับไปเก็บไวในหองของยาม

๒๙ เหตุการณอื่นๆในยุคสมัยของเรโห โบ
อัมและทุก สิ่งทุก อยางที่เขาไดทําไป ไดจด
บันทึก ไวหมด แลวในหนังสือประวัติของ
บรรดากษตัริยของ ยู ดาห ๓๐มันเป็นยุค ที่มี
สงครามเกิด ขึ้นตลอดเวลาระหวางเรโห โบ
อัมกับเยโรโบอัม

๓๑ เรโห โบ อัมก็ไดลวง ลับไปอยูกับ
บรรพบุรุษ ของเขาและถูกฝังรวมกับพวก
เขาอยูในเมืองของดาวิด แมของเขาชื่อนาอา
มาห นางเป็นชาวอัมโมน และอาบยีัมลูกชาย
ของเขาก็ไดขึ้นเป็นกษตัริยสืบตอจากเขา

อาบียัมกษัตริยของยูดาห
(๒ พศด. ๑๓:๑-๑๔:๑)

๑๕ ๑อาบี ยัม *ไดขึ้นเป็นกษตัริยองค
ใหมของ ยู ดาห ซึ่งตรง กับปีที่สิบ

แปดที่เย โร โบ อัมปกครองอิสราเอล เย โร
โบ อัมเป็นลูกชายของเนบัท ๒อาบี ยัมได
ปกครองเยรูซาเล็มเป็นเวลาสาม ปี แมของ
เขาชื่อมาอาคาห นางเป็นลูกสาวของอาบีชา
โลม †

๓อาบี ยัมไดทําบาปทุก อยางเหมือนกับที่
พอของเขาทําไวกอนหน า เขา ใจของ เขาไม
สัตย ซื่อตอพระ ยาหเวหพระเจาของ เขา ไม
เหมือนกับใจของ ดา วิดบรรพบุรุษของ เขา
ที่สัตย ซื่อ นัน้ ๔อยางไรก็ตาม เพื่อเห็น แก
ดา วิด พระ ยาหเวหพระเจาของ ดา วิดไดให
ตะเกียงแกเขาหน่ึง ดวงในเยรูซาเล็ม คือได
ตัง้ลูกชายคน หน่ึงของดา วิดขึ้นเป็นกษตัริย
สืบตอจาก เขา และทําใหเมืองเยรูซาเล็ม
แข็งแกรง ๕ เพราะดาวิดไดทําในสิ่งที่ถูกตอง
ในสายตาของพระ ยาหเวห แลวไมไดหันเห
ไปจากสิ่ง หน่ึงสิ่ง ใดที่พระองคไดสัง่เขาไว
ตลอดชัว่ชีวิตของเขา ยกเวนในเรื่องของอุรี
ยาห ‡ชาวฮิตไทตเทานัน้

๖ ¶๗สวนเหตุการณอื่นๆในยุคของอาบี
ยัม และทุก สิ่งทุก อยางที่เขาไดทําไป ได
จด บันทึกไวในหนังสือประวัติของบรรดา
กษตัริยของยู ดาห มีการทําสงครามกัน
ระหวางอาบียัมและเยโรโบอัม ๘อาบียัมลวง
ลับไปอยูกับบรรพบุรุษของเขาและถูก ฝังอยู
ในเมืองของดา วิด และอาสาลูกชายของ เขา
ขึ้นเป็นกษตัริยสืบตอจากเขา

กษัตริยอาสาของยูดาห
(๒ พศด. ๑๔:๑-๒; ๑๕:๑๖-๑๙)

๙ ในปีที่ยี่สิบที่เย โร โบ อัมเป็นกษตัริยของ
อิสราเอล อาสาไดขึ้นเป็นกษตัริยของยู ดาห

*๑๕:๑ อาบียัม หรืออาบียาห
†๑๕:๒ อาบีชาโลม เป็นอีกชื่อหน่ึงของอับซาโลม (เหมือน ขอ ๑๐)
‡๑๕:๕ อรุยีาห ดาวิดไปมีชูกับเมียของอรุยีาห และในที่สุดก็วางแผนฆาอรุยีาหจนสําเร็จ อาน
เพิ่มเติมไดจาก หนังสือ ๒ ซามูเอล ๑๑
¶๑๕:๖ ขอน้ีมีขอความวา “เรโห โบอัมและเย โร โบอัมไดทําสงครามกันตลอดชีวิตของอาบี
ยัม” ขอน้ีไมไดอยูในฉบับแปลกรีกโบราณ แตมาจากสําเนาฉบับฮีบรูที่นิยมใชกัน
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๑๐ เขาครองบัลลังกอยูในเยรูซาเล็มเป็นเวลา
สี่สิบเอ็ดปี ยาของเขามีชื่อวามาอาคาห นาง
เป็นลูกสาวของอาบีชาโลม

๑๑อาสาทําสิ่งที่ถูก ตองในสายตาของพระ
ยาหเวห เหมือนกับที่ดา วิดบรรพบุรุษของ
เขาทํา ๑๒ เขาขับไลพวกผูชายขายตัว ตาม
ศาล เจาออกไปจากแผน ดิน น้ี และกําจัด
พวกรูป เคารพทัง้หมดที่บรรพบุรุษของเขา
ไดสรางทิง้ ไว ๑๓ เขายังปลดมา อา คาห แม
ของเขาออกจากตําแหนงแมของกษตัริย
เพราะนางไดสรางเสาเจา แมอา เชรา หที่นา
ขยะแขยงขึ้นมาตนหน่ึง อาสาโคนเสาตน
นัน้ทิง้และเผาทิง้ในหุบเขาขิด โรน ๑๔ถึง
แมวาเขาไมไดรื้อพวกสถาน ที่นมัสการทัง้
หลาย ทิง้ แตใจของอาสายังสัตย ซื่อกับพระ
ยาหเวหตลอดชีวิตของ เขา ๑๕ เขานําพวก
เงิน ทองและขาว ของเครื่องใชตางๆที่เขา
และพอของเขาไดบนบานไวตอพระ ยาหเวห
มาไวที่วิหารของพระยาหเวห

อาสาผูกมิตรกษัตริยของอารัม
(๒ พศด. ๑๖:๖, ๑๑-๑๓)

๑๖ ในยุค นัน้ อาสากับกษตัริยบาอาชาแหง
อิสราเอลไดทําสงครามกันอยูตลอดเวลา
๑๗กษตัริยบา อาชาของอิสราเอลขึ้น ไปตอสู
กับยูดาหและไดสรางป อมรามาหขึ้น เพื่อกัน
ไม ใหใครเขาออกจากแผน ดินของกษตัริย
อาสาแหง ยู ดาห ๑๘กษตัริยอาสาจึงเอาเงิน
และทองที่หลง เหลืออยูในคลังของวิหารของ
พระยาหเวห และในวังของเขา เอง แลวนํา
ไปมอบใหกับพวกเจา หน าที่ ใหเอาไปใหกับ
กษตัริยเบนฮาดัดของอารัม ที่ปกครองอยูใน
เมืองดามัสกัส เบนฮาดัดเป็นลูกชายของทับ
ริมโมน ทับริมโมนเป็นลูกชายของเฮซี โอน
๑๙อาสาใหคนของเขาพูดกับเบน ฮา ดัดวา
“เรามาเป็นพันธมิตรกัน เถิด ใหเหมือนกับที่
พอของเรากับพอของทานเคยทํากัน ไว ดูสิ
เราไดสงของขวัญเป็นเงินและทองมาใหทาน
ขอทานชวยเลิกเป็นพันธมิตรกับกษตัริยบา
อาชาของอิสราเอลดวยเถิด เพื่อเขาจะไดยก
ทัพกลับไปจากเรา”

๒๐ เบน ฮา ดัดก็ตกลงเป็นพันธมิตรกับ
กษตัริยอาสา และสงพวกแมทัพของกองทัพ
เขาไปโจมตีเมืองตางๆของอิสราเอล เขาเอา
ชนะเมืองอิ โยน เมืองดาน เมืองอา เบล-เบ

ธมา อา คาห และหมูบานทัง้หมดตามแถบ
ทะเลสาบกา ลิ ลี รวม ถึงดิน แดนนัฟ ทา ลี
ทัง้หมดดวย ๒๑ เมื่อบาอาชารูเรื่องเขา เขาก็
หยุดสรางป อมรา มาหและถอน ทัพกลับไปที่
ทีร ซาห ๒๒แลวกษตัริยอาสาก็ไดมีคําสัง่ไป
ถึงชาวยู ดาหทัง้หมด ไมเวนแมแตคน เดียว
ใหพวกเขาไปรื้อเอาหินและไมที่ป อมรา มาห
ที่บา อาชาสรางคาง ไว แลวกษตัริยอาสาก็
เอาของเหลา นัน้มาสรางเมืองเกบาขึ้นใน
เขตแดนของเบน ยา มินและสรางเมืองมิส
ปาหดวย

๒๓สวนเหตุการณอื่นๆที่เกิด ขึ้นในยุคสมัย
ของกษตัริยอาสา ความสําเร็จ ทุกอยางของ
เขา ทุกสิ่งทุกอยางที่เขาทําและเมืองตางๆที่
เขาสรางขึ้น ไดจด บันทึกไวแลวในหนังสือ
ประวัติของบรรดากษตัริยแหงยู ดาห แต
ตอนที่เขาแกตัว ลง เทาทัง้ สองขางของ
เขาเป็น โรค ๒๔แลวอาสาก็ลวง ลับไปอยูกับ
บรรพบุรุษของเขาและถูก ฝังอยูกับพวก เขา
ในเมืองของดาวิด บรรพบุรุษของเขา และเย
โฮ ชา ฟัทลูกชายของเขาก็ขึ้นเป็นกษตัริยสืบ
ตอจากเขา

กษัตริยนาดับแหงอิสราเอล
๒๕นา ดับลูกชายของเย โร โบ อัมขึ้นเป็น

กษตัริยของอิสราเอล ตรงกับปีที่สองที่อาสา
เป็นกษตัริยของยู ดาห นา ดับปกครองอยู
เหนืออิสราเอลเป็นเวลาสองปี ๒๖ เขาทํา
ความชัว่ในสายตาของพระยาหเวห เขาเดิน
ตามรอยพอเขาและทําบาปเหมือนกับพอซึ่ง
ทําใหชาวอิสราเอลหลงไปทําบาปดวย

๒๗บา อาชา ลูกชายของอา หิ ยาห จาก
ครอบครัวอิสสาคารวางแผนฆานาดับ และได
ฆานาดับตายที่เมืองกิบเบโธนของชาว ฟีลิ ส
เตีย ตอนที่นาดับและอิสราเอลทัง้หมดกําลัง
ลอมเมืองนัน้ อยู ๒๘บา อาชาฆานา ดับในปีที่
สามที่อาสาเป็นกษตัริยแหง ยู ดาห แลว บา
อาชาก็ขึ้นเป็นกษตัริยสืบตอจากนาดับ

กษัตริยบาอาชาของอิสราเอล
๒๙ทันทีที่บา อาชาขึ้นเป็นกษตัริย เขาได

ฆาคนในครอบครัวของเย โร โบ อัมทิง้จน
หมด เขาไมยอมไวชีวิตคนในครอบครัว น้ี
เลยแมแตคน เดียว แตกลับทําลายพวก
เขาจน หมด ซึ่งเป็นไปตามคํา พูดของพระ
ยาหเวหที่เคยพูดไวผานทางอา หิ ยาหชาวชิ
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โลห ผูรับ ใชของพระองค ๓๐ เป็นเพราะบาป
ทัง้ หลายของเย โร โบ อัมที่ไดทํา ไว ซึ่งเป็น
ตน เหตุที่ทําใหชาวอิสราเอลพลอยทําบาปไป
ดวย และเพราะเขาไดไปยัว่พระ ยาหเวห
พระเจาของอิสราเอลใหโกรธ

๓๑ เหตุการณอื่นๆในยุคสมัยของนา ดับ
และทุกสิ่งทุกอยางที่เขาไดทํา ไดจดบันทึก
ไวแลวในหนังสือประวัติของพวกกษตัริย
แหงอิสราเอล ๓๒กษตัริยอาสาและกษตัริย
บา อาชาทําสงคราม กันตลอดเวลาในยุคของ
พวกเขา

๓๓ ในปีที่สามที่อาสาเป็นกษตัริยของยูดาห
บาอาชา ลูกชายของอาหิยาหขึ้นเป็นกษตัริย
อยูที่ทีร ซาห เขาไดครอบครองอิสราเอล
ทัง้หมด และเขาครองราชยอยูเป็นเวลายี่สิบ
สี่ ปี ๓๔ เขาไดทําความ ชัว่ในสายตาของพระ
ยาหเวห เขาเดินตามรอยเย โร โบ อัม และ
ทําบาปเหมือนกับเย โร โบ อัม ซึ่งทําใหชาว
อิสราเอลหลงไปทําบาปดวย

๑๖ ๑แลวพระ ยาหเวหก็ไดพูดตอ ตาน
บา อาชา ผานมาทางเยฮู ผู พูด

แทน พระองค เยฮูเป็นลูกชายของฮา นา นี
พระองคพูดวา ๒ “เรายกเจาขึ้นมาจากผงดิน
และทําใหเจาเป็นผูนําของประชาชนชาว
อิสราเอลของเรา แตเจากลับไปเดินตามรอย
ของเยโร โบอัมและเป็นตน เหตุใหประชาชน
ชาวอิสราเอลของเราหลงไปทําบาป และ
พวก เขาก็ยัว่ใหเราโกรธดวยบาปทัง้ หลาย
ของพวกเขา ๓ดังนัน้ บาอาชา เราจะทําลาย
เจาและครอบครัวของเจา และเราจะทําให
ครอบครัวของ เจาเป็นเหมือนกับครอบครัว
เย โร โบ อัมลูกชายของ เนบัท ๔พวกหมาจะ
มารุมกินศพคนของเจาที่ตายอยูใน เมือง
และพวกนกบนฟ าก็จะมากินศพคนที่ตายอยู
ในชนบท”

๕ เหตุการณตางๆในยุคสมัยของบา อาชา
สิ่งที่เขาไดทําไปและความ สําเร็จของ เขา
ไดจด บันทึกไวแลวในหนังสือประวัติของ
บรรดากษตัริยแหง อิสราเอล ๖บา อาชาตาย
ไปอยูกับบรรพบุรุษของเขาและถูกฝังไวที่
ทีร ซาห และเอลาหลูกชายของเขาก็ขึ้นเป็น
กษตัริยสืบตอจากเขา

๗ ในหนังสือ นัน้ก็มีเรื่องที่พระ ยาหเวหได
พูดถึงบาอาชาและครอบครัวของเขา ผานมา
ทางเยฮู ผู พูด แทน พระองค ที่เป็นลูกชาย
ของฮานานี เพราะความชัว่ทัง้หมดที่บาอาชา

ทําไปในสายตาของพระ ยาหเวห เขาทําตัว
เหมือนกับครอบครัวของเยโรโบอัม แลวเขา
ทําลายครอบครัว นัน้ดวย ทัง้หมดน้ีไดไปยัว่
ใหพระองคโกรธ

กษัตริยเอลาหของอิสราเอล
๘ ในปีที่ยี่สิบหกของกษตัริยอาสาแหงยู

ดาห เอ ลาหลูกชายของบา อาชาก็ขึ้นเป็น
กษตัริยของอิสราเอล และเขาครองบัลลังก
อยูในทีรซาหเป็นเวลาสองปี

๙ศิ มรี ผู บังคับบัญชารถรบครึ่งหน่ึงของ
เขาวางแผนฆาเอลาห ในเวลา นัน้เอลาหอยู
ที่เมืองทีร ซาห เขากําลัง เมาอยูที่บานของ
อารซา อารซาเป็นผูควบคุมดูแลวังที่เมืองทีร
ซาห ๑๐ศิมรีเขามาและฆาเอลาห ตรงกับปีที่
ยี่สิบเจ็ดที่กษตัริยอาสาปกครองยูดาห แลวศิ
มรีก็ขึ้นเป็นกษตัริยตอจากเอลาห

กษัตริยศิมรีของอิสราเอล
๑๑ทันทีที่ศิ มรีขึ้นเป็นกษตัริย เขาฆา

ครอบครัวของบา อาชาตายจน หมด เขาไม
ไวชีวิตผูชายเลยแมแตคนเดียวไมวาจะเป็น
ญาติหรือเพื่อนของบา อาชา ๑๒ดัง นัน้ศิ มรี
จึงไดทําลายครอบครัวของบา อาชาทัง้หมด
เรื่อง น้ีเกิด ขึ้นตามคํา พูดของพระ ยาหเวหที่
ไดพูดไวเกี่ยวกับบาอาชา ผานทางเยฮูผู พูด
แทน พระเจา ๑๓ เพราะบาปทัง้ หลายที่บา
อาชาและเอ ลาหลูกชายของเขาทําไว และ
เป็นตน เหตุใหอิสราเอลตองทําบาปไป ดวย
พวก เขาไปกราบ ไหวรูป เคารพที่ไร คาเหลา
นัน้ ซึ่งเป็นการยัว่ยุใหพระยาหเวห พระเจา
แหงอิสราเอลโกรธ

๑๔ เหตุการณตางๆในยุคสมัยของเอ ลาห
และทุก สิ่งทุก อยางที่เขาทํา ไดจดบันทึกไว
แลวในหนังสือประวัติของบรรดากษตัริย
แหงอิสราเอล

๑๕ ในปีที่ยี่สิบ เจ็ดของกษตัริยอาสาแหง
ยู ดาห ศิ มรีไดขึ้นครอง ราชยอยูในทีร ซาห
เจ็ดวัน กองทัพเขาไดหยุดตัง้คายอยูใกล
กิบเบโธนซึ่งเป็นเมืองของชาวฟี ลิ ส เตีย
๑๖ เมื่อบรรดาชาวอิสราเอลในคายไดยินวาศิ
มรีไดวางแผนตอตานกษตัริยและฆาเขาตาย
แลว พวก เขาจึงปาวประกาศใหอมรีซึ่งเป็น
แมทัพ ขึ้นเป็นกษตัริยเหนืออิสราเอลในวัน
นัน้ที่ในคาย ๑๗แลวอมรีและชาวอิสราเอล
ทัง้หมดก็พากันถอนทัพออกจากกิบเบโธน
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และไปลอมเมืองทีร ซาหไว ๑๘ เมื่อศิ มรีเห็น
วาเมืองถูกลอม เขาจึงเขาไปในป อมของวัง
กษตัริย แลวเผาวังพรอมกับตัวเอง แลวเขา
ก็ตายไปในกอง ไฟ นัน้ ๑๙ที่เป็นอยาง น้ีก็
เพราะบาปที่เขาทํา เขาทําความชัว่ในสายตา
ของพระยาหเวห และเดินตามรอยของเยโร
โบอัมที่ทําบาปและเป็นเหตุทําใหอิสราเอลทํา
บาปดวย

๒๐ เหตุการณตางๆในยุคสมัยของศิ มรี
และการทรยศของ เขา ไดจดบันทึกไวแลว
ในหนังสือประวัติของบรรดากษตัริยแหง
อิสราเอล

กษัตริยอมรีของอิสราเอล
๒๑แลวประชาชนชาวอิสราเอลก็แตกออก

เป็นสองฝาย ฝาย หน่ึงสนับสนุนใหทิ บนี
ลูกชายของกีนัทขึ้นเป็นกษตัริย และอีกฝาย
หน่ึงสนับสนุนอมรี ๒๒แตคนที่ติดตามอม รี
นัน้แข็งแกรงกวาฝายของทิ บนีลูกชายของ
กีนัท ดังนัน้ทิบนีจึงตายและอมรีก็ไดขึ้นเป็น
กษตัริย

๒๓ ในปีที่สามสิบ เอ็ดของกษตัริยอาสาแหง
ยูดาห อมรีขึ้นเป็นกษตัริยของอิสราเอล เขา
เป็นกษตัริยอยูสิบสองปี โดยชวงหกปีแรกอยู
ในเมืองทีรซาห ๒๔ เขาซื้อเนิน เขาสะมา เรีย
มาจากเช เม อรดวยเงินสองตะ ลัน ต *และ
สรางเมืองขึ้นเมืองหน่ึงบนเขานัน้ และใหชื่อ
วาเมืองสะมาเรีย ตามชื่อของเจาของเนินเขา
คนกอน

๒๕แตอมรีไดทําความ ชัว่ในสายตาของ
พระ ยาหเวหและทําบาปมากยิ่ง กวากษตัริย
องคกอนๆเสีย อีก ๒๖ เขาเดิน ตามรอยของ
เย โร โบ อัมลูกชายของเนบัทและทําบาป
ตามเขา ซึ่งเป็นเหตุทําใหอิสราเอลทัง้หมด
พลอยทําบาปไป ดวย พวก เขาไปกราบ ไหว
รูป เคารพที่ไร คาเหลา นัน้ เป็นการยัว่ ยุพระ
ยาหเวหพระเจาของอิสราเอลใหโกรธ

๒๗ เหตุการณตางๆในยุคสมัยของอมรี
รวม ทัง้สิ่งตางๆที่เขาทําไปและความ สําเร็จ
ของเขา ไดจด บันทึกไว แลวในหนังสือ
ประวัติของบรรดากษตัริยแหงอิสราเอล
๒๘อมรีตายไปอยูกับบรรพบุรุษของเขาและ
ศพของเขาถูกฝังอยูในเมืองสะ มา เรีย และ

อา หับผูเป็นลูกชายของเขาก็ขึ้นเป็นกษตัริย
สืบตอจากเขา

กษัตริยอาหับของอิสราเอล
๒๙ ในปีที่สามสิบแปดของกษตัริยอาสาแหง

ยูดาห อาหับลูกชายของอมรีขึ้นเป็นกษตัริย
ของอิสราเอล เขาครอง ราชยอยูในเมืองสะ
มา เรีย ปกครองอยูเหนืออิสราเอลเป็นเวลา
ยี่สิบสอง ปี ๓๐อาหับลูกชายของอมรีทําสิ่งที่
ชัว่ ชาในสายตาของพระ ยาหเวหมากยิ่ง กวา
กษตัริยองคไหนๆที่อยูกอนหน า เขาเคยทํา
เสีย อีก ๓๑แคทําตามบาปตางๆของเย โร โบ
อัมลูกชายของเนบัทนัน้ยังน อยไป เขายังไป
แตงงานกับเย เซ เบลลูกสาวของกษตัริยเอ็
ทบาอัลของชาวไซดอน และเริ่มไปรับใชพระ
บา อัล และนมัสการพระ นัน้อีก ดวย ๓๒ เขา
สรางแทน บูชาสําหรับพระบา อัลขึ้นในวิหาร
ของพระบา อัลที่เขาสรางขึ้นในเมืองสะ มา
เรีย ๓๓อาหับยังสรางเสาเจาแมอาเชราหและ
ยิ่งยัว่พระ ยาหเวห พระเจาของอิสราเอล
ใหโกรธมากยิ่งขึ้นกวาที่พวกกษตัริยแหง
อิสราเอลเคยทํามากอนหน าเขา

๓๔ ในสมัยของอา หับ ฮี เอลชาวเบธ เอล
ไดสรางเมืองเย ริ โคขึ้นใหมอีกครัง้ เมื่อเขา
สรางฐานของเมืองนัน้ อาบรีัมลูกชายคนแรก
ของเขาก็ ตาย และเมื่อเขาสรางประตูตางๆ
ขึ้น เสกุบลูกชายคนสุดทองของเขาก็ตองมา
ตายลงอีก ซึ่งตรงกับคําพูดของพระยาหเวห
ที่ไดพูดไวผานทางโยชูวาลูกชายของนูน †

เอลียาหกับชวงเวลาที่ฝนแลง

๑๗ ๑ขณะนัน้เอลียาหผูพูดแทนพระเจา
จากเมืองทิช บีที่อยูในกิ เลอ าด ได

พูดกับกษตัริยอา หับวา “ขาพเจารับ ใชพระ
ยาหเวหพระเจาของอิสราเอล พระองคมี
ชีวิตอยูแนขนาด ไหน ก็ใหแนใจขนาด นัน้
เลยวาจะไมมีฝนหรือน้ําคางตกลงมาเลย
ภายในสองสามปีน้ี นอกจากขาพเจาจะสัง่ให
มันตกลงมาเทานัน้”

๒แลวพระ ยาหเวหก็พูดกับเอ ลี ยาหวา
๓ “ไปจากที่ น่ีเสีย มุงหน าไปทางทิศตะวัน
ออกและหลบซอนอยูขางลําธารเครีท ซึ่งอยู
ทางทิศ ตะวัน ออกของแมน้ําจอรแดน ๔ เจา

*๑๖:๒๔ สองตะลันต หรือ ๖๘ กิโลกรัม
†๑๖:๓๔ ตรงกับคําพูด … ลูกชายของนูน ดูใน โยชูวา ๖:๒๖
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จะไดดื่มน้ําจากลําธาร นัน้ และเราไดสัง่พวก
นกกาใหหาอาหารมาเลีย้งเจาที่ นัน่” ๕ เขา
จึงทํา ตามสิ่งที่พระยาหเวหบอก ไว เขาไปที่
ลําธารเครีทที่อยูทางทิศตะวันออกของแมน้ํา
จอรแดน และอยูที่ นัน่ ๖พวกกาทัง้หลายได
นําขนมปังและเน้ือสัตวมาใหเอลี ยาหทัง้ เชา
และเย็น และเขาก็ดื่มน้ําจากลําธารนัน้

๗แตตอมาภายหลังลําธาร นัน้ไดแหงขอด
ลง เพราะฝนไมตกลงบนแผนดินนัน้ ๘แลว
พระ ยาหเวหก็พูดกับเอ ลี ยาหวา ๙ “ใหไป
ที่เมืองศาเรฟัทในไซดอนทันที และอยูที่นัน่
เราไดสัง่ใหแมหมายคน หน่ึงในสถาน ที่ นัน้
จัดหาอาหารใหกับเจา”

๑๐ เขาก็ เลยเดิน ทางไปที่เมืองศาเรฟัท
เมื่อเขามาถึงที่ประตูเมือง มีแมหมายคน
หน่ึงกําลังเก็บ ฟืนอยู เขาเรียกนางและบอก
วา “ขอน้ําใสไหของทานมาใหเราดื่มหนอย”
๑๑ เมื่อนางกําลังจะเอามันมาใหเขา เขาก็
เรียกนาง บอกวา “ขอขนมปังสักกอนใหเรา
ดวย”

๑๒นางตอบวา “พระยาหเวห พระเจาของ
ทานมีชีวิตอยูแนขนาดไหน ก็ใหแนใจไดเลย
วาฉันไมมีขนมปัง มีเพียงแป งหน่ึงกํามืออยู
กน ไห กับน้ํามันอีกเพียงเล็ก น อยในเหยือก
น่ีฉันกําลังเก็บฟืน เพื่อนํากลับไปทําอาหารที่
บานใหตัว เองและลูกชายของ ฉัน เพื่อเราจะ
ไดกินมันแลวก็อดตาย”

๑๓ เอ ลี ยาหพูดกับนางวา “อยากลัว เลย
กลับไปบานและทําอยางที่ทานไดพูด ไว แต
ทานตองทําขนมปังกอนเล็กๆใหเรากอน
จากของที่ทานมีอยู และเอามันมาใหกับเรา
หลัง จากนัน้ก็ทําขนมปังใหกับตัวทานเอง
และลูกชายของทาน ๑๔ เพราะน่ีคือสิ่งที่พระ
ยาหเวหพระเจาของอิสราเอลพูด ‘แป งในไห
จะไมมีวันหมดและน้ํามันในเหยือกจะไมมี
วันขาดไป จนกวาจะถึงวันที่พระ ยาหเวห
ทําใหฝนตกลงบนแผนดินน้ี’”

๑๕นางจากไปและทําตามที่เอ ลี ยาหบอก
นางไว และหลังจากนัน้ ทัง้เอลียาห หญิงคน
นัน้กับครอบครัวของนางก็มีอาหารกินทุกวัน
๑๖ เพราะแป งในไหไมเคยหมด และน้ํามันใน
เหยือกก็ไมเคยขาด ไป ตามคํา พูดของพระ
ยาหเวหที่ไดพูดไวผานทางเอลียาห

๑๗ตอมาลูกชายของหญิงคนนัน้ ที่เป็นเจา
ของบานหลัง นัน้ เกิดไมสบายขึ้นมา อาการ
ของเขาทรุดหนักลงเรื่อยๆและในที่สุดก็

หยุดหายใจ ๑๘นางไดพูดกับเอลียาหวา “คน
ของพระเจา น่ีทานโกรธฉันดวยเรื่องอะไร
หรือ ทานมาที่น่ีเพื่อที่จะมายํ้าเตือนถึงบาป
ของฉันและมาทําใหลูกชายของฉันตายอยาง
นัน้หรือ”

๑๙ เอ ลี ยาหตอบวา “มอบลูกชายของ
ทานมาใหเรา เถิด” เขาเอาเด็กมาจากออม
แขนของนาง เขาอุมเด็กขึ้นไปบนหองที่
เขาอยู และวางตัวเด็กไวบนเตียง ๒๐แลว
เขาก็รองตอพระ ยาหเวหวา “ขาแตพระ
ยาหเวห พระเจาของขาพเจา พระองคนํา
ความเศรา โศกมาใหกับหญิง หมายคน น้ีที่
ขาพเจาอาศัยอยูดวยอยางน้ีหรือ พระองคทํา
ใหลูกชายของนางตายอยาง น้ี หรือ” ๒๑แลว
เขาก็เหยียดตัวนอนทับเด็กชายคนนัน้สาม
ครัง้ และรองตอพระยาหเวหวา “ขาแตพระ
ยาหเวห พระเจาของขาพเจา ขอชีวิตของ
เด็กชายคนน้ีกลับคืนมาดวยเถิด”

๒๒พระ ยาหเวหไดยินเสียง รองของเอ ลี
ยาห และชีวิตของเด็ก ชายคน นัน้ก็กลับคืน
มาสูรางของเขา และเขาก็มีชีวิตขึ้นมา ๒๓ เอ
ลี ยาหอุมเด็กลงมาจากหองในบานหลังนัน้
เขาไดมอบเด็กคืนใหกับแม และพูดวา “ดูสิ
ลูกชายของทานมีชีวิตขึ้นมาแลว”

๒๔แลวหญิงคน นัน้ พูดกับเอ ลี ยาหวา
“ตอน น้ี ฉันรูแลววาทานคือคนของพระเจา
และพระ ยาหเวหไดพูดผานมาทางปากของ
ทานจริงๆ”
เอลียาหกับพวกผูพูดแทนพระบาอัล

๑๘ ๑หลัง จากนัน้ ในชวงปีที่ สามที่ฝน
ไมตก พระ ยาหเวหบอกเอ ลี ยาห

วา “ไปปรากฏตัวใหกษตัริยอาหับเห็นสิ แลว
เราจะสงฝนใหตกลงมาบนแผน ดิน น้ี” ๒ เอ
ลี ยาหจึงไปเขาเฝ ากษตัริยอา หับ ตอน นัน้
ในเมืองสะ มา เรีย ภาวะความอดอยากแหง
แลงอยูในขัน้รุนแรง แลว ๓กษตัริยอา หับ
ไดเรียกตัวโอ บา ดี ยาหหัวหน าผู ดูแล วังมา
พบ (โอบาดียาหเป็นคนที่เคารพยําเกรงพระ
ยาหเวหอยาง สูง ๔ตอนที่เย เซ เบลฆาพวก
ผู พูด แทน พระเจา โอ บา ดี ยาหไดชวย
ผู พูด แทน พระเจาไวถึงหน่ึง รอย คน และ
ซอนตัวพวก เขาไวในถํ้าสองแหง แหงละหา
สิบคน และไดจัดหาอาหารและน้ําใหกับพวก
เขาดวย) ๕กษตัริยอาหับไดพูดกับโอบาดยีาห
วา “เดิน ทางไปตามแหลงตาน้ําและหุบเขา
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ทัง้หมดที่อยูบนแผนดินน้ี บางทีพวกเราอาจ
จะพบตนหญามาใชเลีย้งมาและลอเหลา น้ีให
มีชีวิตอยูตอไป พวกเราจะไดไมตองฆาสัตว
ตัว ใดตัวหน่ึงของพวกเรา” ๖พวกเขาจึงได
แบงพื้นที่กันเพื่อจะไดคนหาไดทัว่ ถึง อาหับ
ไปทาง หน่ึงและโอ บา ดี ยาหไปอีกทาง หน่ึง
๗ ในขณะที่โอบาดียาหกําลังเดินทางอยู เอลี
ยาหไดมาพบเขา โอบาดยีาหจําเขาได เขากม
กราบลงกับพื้นและพูดวา “น่ีทานจริงๆหรือ
เอลียาหเจานายของขาพเจา”

๘ เอลียาหตอบวา “ใชแลว ไปบอกกับเจา
นายของเจาวา ‘เอลียาหอยูที่น่ีแลว’”

๙ โอ บา ดี ยาหถามกลับวา “น่ีขาพเจาได
ทําอะไรผิด หรือ ทานถึงจะสงขาพเจาผูรับ
ใชทาน ไปใหกับกษตัริยอา หับฆา ๑๐พระ
ยาหเวหมีชีวิตอยูแนขนาด ไหน ก็ใหแนใจ
ขนาดนัน้เลยวากษตัริยเจา นายของขาพเจา
ไดสงคนไปคนหาทานจน ทัว่ทุกหน แหง ไม
มีชนชาติ ใดหรืออาณาจักร ใดเลยที่กษตัริย
ขาพเจาไม ไดสงคนไปคนหาทาน และถา
ชนชาติ ใดหรืออาณาจักร ใดบอกวา ‘คน นัน้
ไมไดอยูที่น่ี’ กษตัริยอา หับก็จะใหคนเหลา
นัน้สาบานวาพวก เขาหาทานไมพบจริงๆ
๑๑แตตอน น้ีทานกลับใหขาพเจาไปบอกกับ
กษตัริยเจา นายของขาพเจาวา ‘เอ ลี ยาห
อยูที่ น่ีแลว’ ๑๒พอขาพเจาไปจากทานแลว
ขาพเจาไมรูวาพระวิญญาณของพระยาหเวห
จะพาทานไปที่ ใด ถาขาพเจาไปบอกกับ
กษตัริยอา หับและเขาเกิดหาทานไมพบ เขา
ก็จะฆาขาพเจาเสีย ขาพเจาผูรับ ใชทานได
เคารพยําเกรงพระ ยาหเวหมาตัง้แตหนุมจน
ถึงเดี๋ยว น้ี ๑๓ เจา นายของขาพเจา ทานไม
เคยไดยินสิ่งที่ขาพเจาไดทําลงไป หรือ ตอน
ที่เย เซ เบลกําลังฆาพวก ผู พูด แทน พระเจา
ขาพเจาไดซอนตัวพวกผูพูดแทนพระเจาถึง
หน่ึง รอยคนไวในถํ้าสองแหง แหงละหา สิบ
คน และจัดหาอาหารและน้ําใหกับพวก เขา
ดวย ๑๔ตอน น้ีทานมาบอกขาพเจาใหไปหา
กษตัริยเจา นายของขาพเจาและพูดวา ‘เอ ลี
ยาหอยูที่น่ีแลว’ เขาตองฆาขาพเจาแน”

๑๕ เอลียาหพูดวา “พระยาหเวหผูมีฤทธิท์ัง้
สิน้ ผูที่เรารับใชอยู มีชีวิตอยูแนนอนขนาด
ไหน ก็ใหแนใจขนาดนัน้เลยวา ในวันน้ีแหละ
เราจะไปปรากฏตัวใหอาหับเห็น”

๑๖ โอ บา ดี ยาหจึงไปหากษตัริยอา หับและ
บอกเรื่องน้ีกับเขา และกษตัริยอาหับก็ไปพบ

เอลียาห ๑๗ เมื่อกษตัริยเห็นเอลียาห เขาพูด
กับเอลียาหวา “นัน่เป็นเจาจริงๆหรือ ไอตัว
สรางปัญหาของอิสราเอล”

๑๘ เอ ลี ยาหตอบวา “ขาพเจาไมเคยสราง
ปัญหาใหอิสราเอล แตทานและครอบครัว
ของบรรพบุรุษทานตาง หากที่เป็นคนทํา
ทานไดละทิง้คํา สัง่ตางๆของพระ ยาหเวห
และไปติดตามพระบาอัล ๑๙ตอนน้ี ใหเรียก
ประชาชนจากทัว่ ทัง้อิสราเอลมาพบกับ
ขาพเจาบนภูเขาคารเมลน้ี และใหนําตัวพวก
ผูพูดแทนพระบาอัลทัง้สี่ รอยหาสิบคน รวม
ทัง้พวกผูพูดแทนพระอาเชราห อีกสี่รอยคน
ที่นัง่กินอาหารรวมโตะกับเยเซเบลมาดวย”

๒๐กษตัริยอา หับจึงสง ขาวไปทัว่ทัง้
อิสราเอลและเรียกประชุมพวกผู พูด แทน
พระปลอมเหลานัน้ที่บนภูเขาคารเมล ๒๑ เอลี
ยาหไดไปอยูขาง หน าของประชาชนทัง้หมด
และพูดวา “น่ีพวก เจายังจะลังเลสอง จิต
สองใจอยาง น้ีไปอีกนานแค ไหน ถาพระ
ยาหเวหคือพระเจา ใหติดตามพระองคไป
แตถาพระบาอัลเป็นพระเจา ก็ใหติดตามเขา
ไป”
แตประชาชนไมตอบเขาสักคํา ๒๒แลวเอลี

ยาหก็พูดกับพวกเขาวา “เราเป็นผู พูด แทน
พระเจาเพียงคนเดียวของพระ ยาหเวหที่ยัง
หลงเหลืออยู แตพระบาอัลมีผูพูดแทนมันอยู
ถึงสี่รอยหาสิบคน ๒๓ ใหเอาวัวตัวผูสองตัวมา
ใหพวก เรา ใหพวก เขาเป็นคนเลือกวาพวก
เขาจะเอาตัวไหน และใหพวกเขาตัดมันเป็น
ทอนๆไปวางไวบนฟืนแตอยาจุดไฟ เราจะไป
เตรียมวัวอีกตัวหน่ึงและจะวางมันไวบนฟืน
ที่ไมจุดไฟเหมือน กัน ๒๔แลวพวกเจาก็รอง
เรียกชื่อพระของพวก เจา สวนเราก็จะรอง
เรียกชื่อของพระยาหเวห แลวพระที่ตอบรับ
ดวยไฟนัน้ ก็คือพระเจา”
แลวประชาชนทัง้หมดก็พูดวา “สิ่งที่ทาน

พูดมานัน้เขาทาดี”
๒๕ เอ ลี ยาหพูดกับพวกผู พูด แทน พระบา

อัลวา “เลือกวัวตัวผูมาตัวหน่ึงและจัดเตรียม
มันกอน เพราะพวก เจามีคนมากมาย เรียก
ชื่อพระของพวกเจาแตอยาเพิ่งจุดไฟ”

๒๖พวก เขาจึงเลือกวัวออกมาตัวหน่ึงและ
เตรียมมันไว แลวพวกเขาก็รองเรียกชื่อของ
พระบา อัลตัง้แตเชาจนถึงเที่ยง พวก เขาได
ตะโกนวา “ขาแตพระบาอัล โปรดตอบพวก
เราดวยเถิด” แตไมมีการตอบ รับใดๆ ไมมี
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เสียงหรือการตอบ รับอะไร เลย พวก เขาก็
เตนรําไปรอบๆแทนบูชาที่พวก เขาสรางขึ้น
มา

๒๗ ในตอนเที่ยง เอลียาหเริ่มพูดเยาะ เยย
คนเหลา นัน้วา “ตะโกนดังขึ้นอีกสิ เขาเป็น
พระเจาอยางแนนอน บางทีเขาอาจจะใจลอย
อยู บางทีเขาอาจกําลังเขาสวมอยู หรือกําลัง
เดินทางอยู หรืออาจจะนอนหลับอยู จะตอง
ใหพวก เจาปลุกมัง้” ๒๘พวก เขาจึงตะโกน
ดังขึ้น และใชดาบกับหอกกรีดตัวเองซึ่งเป็น
ประเพณีของพวก เขาอยูแลว จนเลือดไหล
ออกมา ๒๙ เลยเวลาเที่ยงวันไปแลว พวกเขา
ยังคงทําสิ่งที่บาคลัง่เชน นัน้ตอไปจนถึงเวลา
บูชาในตอนเย็น แตก็ยังไมมีเสียง ไมมีคํา
ตอบ และไมมีการตอบรับ

๓๐แลวเอ ลี ยาหพูดกับประชาชนทัง้หมด
วา “เขามาใกลๆเราหนอย” พวกเขาทุกคนก็
เลยเขาไปใกล และเอ ลี ยาหซอมแซมแทน
บูชาของพระ ยาหเวหที่ถูกรื้อไป นัน้ ๓๑ เอ ลี
ยาหเอากอน หินสิบ สองกอนมาตามจํานวน
เผาของพวกลูกชายของยาโคบ (พระคําของ
พระยาหเวหเคยมาถึงยาโคบวา “เจาจะมีชื่อ
วาอิสราเอล”) ๓๒ เอลี ยาหสรางแทนบูชาขึ้น
ดวยหินทัง้สิบ สองกอน นัน้ในนามของพระ
ยาหเวห เขาขุดรองรอบๆแทนบูชานัน้ ใหญ
เพียงพอที่จะใสเมล็ดพืชไดสองถัง *๓๓ เขา
จัดกองไม ฟืน และตัดวัวออกเป็นทอนๆแลว
วางมันลงบนไมฟืน แลวก็พูดกับคนเหลานัน้
วา “ตักน้ําใสเหยือกทัง้สี่เหยือกของพวกเจา
ใหเต็ม และเทมันลงบนเครื่องบูชาและบน
ไม ฟืน น้ี” ๓๔แลวเขาบอกใหทําอยางนัน้อีก
เป็นครัง้ที่สอง และคนเหลา นัน้ก็ทําเป็นครัง้
ที่สอง แลวเขาก็บอกใหพวก นัน้ทําอีกเป็น
ครัง้ที่สาม แลวพวกนัน้ก็ทําอยางนัน้เป็นครัง้
ที่สาม ๓๕ น้ําไหล นองลงมารอบๆแทน บูชา
และไหลจนทวมรองนัน้

๓๖ ในชวงเวลาของการบูชา นัน้เอง เอ ลี
ยาหผู พูด แทน พระเจาไดกาวออกไปที่ดาน
หน าและอธิษฐานวา “ขา แตพระ ยาหเวห
พระเจาของอับราฮัม อิสอัคและอิสราเอล ใน
วัน น้ี ขอพระองคทําใหคนรูเถิดวา พระองค
คือพระเจาแหงอิสราเอล และรูวาขาพเจา
เป็นผูรับ ใชของพระองคและไดทําสิ่งเหลา

น้ีไปตามคํา สัง่ของพระองค ๓๗ขา แตพระ
ยาหเวห ขอตอบ รับขาพเจา ดวย ตอบ รับ
ขาพเจาดวย เถิด เพื่อวาประชาชนเหลา น้ีจะ
ไดรูวาพระองค พระยาหเวหคือพระเจา และ
รูวาพระองคจะหันเหหัวใจของพวก เขาให
กลับมาหาพระองคอีกครัง้”

๓๘แลวไฟของพระ ยาหเวหไดตกลงมา
และเผาไหมเครื่องสัตวบูชา กองฟืน กอนหิน
ทัง้หมด รวมทัง้ดิน และยังลามลงไปในน้ําที่
อยูในรอง ดวย ๓๙ เมื่อประชาชนทัง้หมดได
เห็นเหตุการณน้ี พวกเขาตางก็หมอบลงและ
รองวา “พระ ยาหเวห พระองคคือพระเจา
พระยาหเวห พระองคคือพระเจา”

๔๐แลวเอ ลี ยาหก็สัง่พวกเขาวา “จับพวก
ผู พูด แทน พระบา อัลไว อยาใหใครหนีรอด
ไปได” พวกเขาจับตัวคนเหลานัน้ไว และเอ
ลียาหก็ใหนําตัวพวกนัน้ลงไปที่หุบเขาคี โชน
และฆาพวกนัน้ทิง้ที่นัน่

ฝนตกลงมาอีกครัง้
๔๑แลวเอ ลี ยาหก็พูดกับกษตัริยอา หับวา

“ไปกินและดื่มเถิด เพราะมีเสียงฝนตกหนัก
ลงมาแลว” ๔๒กษตัริยอาหับจึงไปกินและดื่ม
แตเอ ลี ยาหไดปีนขึ้นไปบนยอดเขาคา ร เมล
กมกราบลงบนพื้นดินและซุกหน าไวระหวาง
หัวเขาของเขา ๔๓ เขาไดพูดกับคนรับใชของ
เขาวา “มองไปทางทะเลซิ”
คนรับ ใช คน นัน้ก็ขึ้นไปมองออกไป เขา

ตอบวา “ไมเห็นมีอะไรเลยครับ ทาน” เอ ลี
ยาหพูดกับเขาถึงเจ็ดครัง้วา “กลับไปดูใหม”
๔๔ ในครัง้ที่เจ็ดนัน้ เอง คนรับใชของเขาก็ได
มารายงานวา “มีเมฆกอนหน่ึงขนาดเทากํา
มือกําลังขึ้นมาจากทะเล”
เอ ลี ยาหจึงพูดวา “กลับไปบอกกษตัริย

อา หับวา ‘ใหผูกรถรบของทานและรีบลงไป
กอนที่ฝนจะหยุดทานไว’”

๔๕ ในขณะ นัน้เอง ทองฟ าก็เริ่มดํา ทะมึน
ไปดวยกลุมเมฆมากมาย ลมเริ่มพัดแรง ฝน
เทลงมาอยางหนักและกษตัริยอา หับก็ไดขี่
รถรบมุงไปยังยิสเรเอล ๔๖ฤทธิ์เดชของพระ
ยาหเวหไดมาอยูบนตัวเอ ลี ยาห เขาเอาเสื้อ
คลุมยัดเขาไปในเข็มขัด และวิ่งแซงหน า
กษตัริยอาหับไปถึงยิสเรเอล

*๑๘:๓๒ สองถัง หรือ ๑๔.๖ ลิตร
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เอลียาหบนภูเขาโฮเรบ (ซีนาย)

๑๙ ๑ ในตอน นัน้กษตัริยอา หับได บอก
กับเย เซ เบลทุก อยางที่เอ ลี ยาหได

ทําไป และเรื่องที่เอลียาหฆาพวกผูพูดแทน
พระปลอมทัง้หมดดวยดาบ ๒ เยเซเบลจึงสง
คนสงขาวไปถึงเอลียาห เพื่อบอกวา “ขอให
พวกพระทัง้ หลายลงโทษเราอยางแสนสาหัส
หากวาเราไมไดทําใหชีวิตแกเป็นเหมือนคน
พวกนัน้กอนเวลาน้ีของวันพรุงน้ี”

๓ เอลียาหกลัว จึงวิ่งหนีเอาตัวรอดไป เมื่อ
เขามาถึงเมืองเบเออรเชบาในยูดาห เขาทิง้
คนใชเขาไวที่ นัน่ ๔ ในขณะที่ตัวเขาเองเดิน
ทางตอ ไปอีกหน่ึงวันเขาไปในที่เปลาเปลี่ยว
แหง แลง เขามาถึงพุม ไมแหงหน่ึงจึงนัง่ลง
ใตพุม ไม นัน้และอธิษฐานขอใหเขาตาย เขา
พูด วา “ขา แตพระ ยาหเวหพอกัน ทีสําหรับ
ขาพเจา เอาชีวิตของขาพเจาไปเถิด ขาพเจา
ไมไดดีไปกวาบรรพบุรุษของขาพเจาเลย”

๕แลวเขาก็นอนลงที่ใตพุมไม นัน้และหลับ
ไป ทันใด นัน้ ทูต สวรรคองคหน่ึงก็มาแตะ
ตองตัว เขาและพูดวา “ลุกขึ้นมากิน เถิด”
๖ เขามองไปรอบๆและที่ขางหัวของเขา นัน้
มีขนมปังแผนหน่ึงที่ป้ิงอยูบนกอน หินรอน
และมีเหยือกน้ําอยูเหยือกหน่ึง เขาไดกิน
และดื่ม แลวก็นอนตอ

๗ทูต สวรรคของพระ ยาหเวหกลับมาอีก
เป็นครัง้ที่สอง และมาแตะตัวเขาและพูดวา
“ลุกขึ้นมากินเถิด เพราะไม อยาง นัน้เจาจะ
เดิน ทางไม ไหว” ๘ เขาจึงลุกขึ้นมากินและ
ดื่ม เมื่อเขามีเรี่ยวแรงขึ้นจากอาหารเหลา
นัน้แลว เขาก็เดินทางตอไปอีกสี่ สิบวันสี่ สิบ
คืน จนมาถึงภูเขาโฮ เรบซึ่งเป็นภูเขาของ
พระเจา ๙ เขาเขาไปในถํ้าแหงหน่ึงและคาง
คืนอยูที่นัน่
พระยาหเวหพูดกับเขาวา “เอลียาห เจามา

ทําอะไรที่น่ี”
๑๐ เอ ลี ยาหตอบวา “ขาพเจาไดทุมเทให

กับพระ ยาหเวห พระเจาผูมีฤทธิท์ัง้ สิน้มา
ตลอด ชาวอิสราเอลทัง้หลายปฏิเสธขอตกลง
ของพระองค และทําลายพวกแทน บูชาของ
พระองค และยังฆาพวกผู พูด แทนพระองค

ดวยคม ดาบ เหลือขาพเจาเพียงคน เดียว
เทานัน้ และตอนน้ี พวกเขาก็กําลังพยายาม
จะฆาขาพเจาดวย”

๑๑พระ ยาหเวหพูดวา “ออกไปขาง นอก
และไปยืนอยูตอ หน าพระ ยาหเวหบนภูเขา
เพราะพระ ยาหเวหกําลังจะผานไป” *แลว
ก็มีลมพายุพัดมาอยางแรงจนแยกภูเขา
ออกเป็นสองสวนและทําลายกอน หินตางๆ
จนแตกละเอียดตอ หน าพระ ยาหเวห แต
พระ ยาหเวหไมไดอยูในลม นัน้ หลัง จากที่
ลมพัดผานไปแลว ก็เกิดแผนดินไหวขึ้น แต
พระ ยาหเวหก็ไมไดอยูในแผน ดินที่ไหว นัน้
๑๒หลังจากแผนดินไหวแลวก็เกิดไฟลุกไหม
แตพระ ยาหเวหไมไดอยูในไฟเหมือน กัน
และหลัง จากไฟลุก ไหมแลวก็มีเสียงกระซิบ
†ที่นุมนวลเสียงหน่ึงเกิดขึ้น

๑๓ เมื่อเอ ลี ยาหไดยินเสียง นัน้ เขาก็เอา
เสื้อคลุมขึ้นมาปิดหน าและรีบออกไปยืนอยูที่
ปากถํ้า แลวเสียงนัน้ก็พูดกับเขาวา “เอลยีาห
เจามาทําอะไรที่น่ี”

๑๔ เขาตอบไปวา “ขาพเจาไดทุมเทใหกับ
พระยาหเวห พระเจาผูมีฤทธิท์ัง้สิน้มาตลอด
ชาวอิสราเอลทัง้ หลายปฏิเสธขอ ตกลงของ
พระองค และทําลายพวกแทน บูชาของ
พระองค และยังฆาพวกผู พูด แทนพระองค
ดวยคม ดาบ เหลือขาพเจาเพียงคน เดียว
เทานัน้ และตอนน้ี พวกเขาก็กําลังพยายาม
จะฆาขาพเจาดวย”

๑๕พระยาหเวหพูดกับเขาวา “กลับไปทาง
เดิมที่เจามา และไปที่ทะเล ทรายดามัสกัส
เมื่อเจาไปถึงที่ นัน่ ใหแตง ตัง้ฮา ซา เอลขึ้น
เป็นกษตัริยเหนือ อา รัม ๑๖และแตง ตัง้เยฮู
ลูกชายของกษตัริยนิม ชี ขึ้นเป็นกษตัริย
เหนืออิสราเอล และแตง ตัง้เอ ลี ชาลูกชาย
ของชา ฟัทชาวอา เบล เม โฮ ลาหใหเป็นผู พูด
แทนพระเจาสืบตอจากเจา ๑๗ เยฮูจะฆาคนที่
หลบหนีจากคมดาบของฮาซา เอล และเอ ลี
ชาจะฆาคนที่หลบหนีมาจากคมดาบของเยฮู
๑๘ เรายังมีเจ็ดพันคนในอิสราเอล ซึ่งเป็นคน
ที่ไมยอมคุกเขาลงใหกับพระบาอัล และปาก
ของพวกเขาก็ไมไดจูบมันดวย”

*๑๙:๑๑ ออกไปขางนอก … ผานไป เหตุการณ น้ีเหมือนกับตอนที่พระเจาปรากฏตัวแก
โมเสส ดูใน อพยพ ๓๓:๑๒-๒๓
†๑๙:๑๒ เสียงกระซิบ หรือเสียงดังแผวๆ
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เอลีชามาเป็นผูพูดแทนพระเจา
๑๙ เอลียาหจึงออกจากที่นัน่ และไดพบเอลี

ชาลูกชายของชา ฟัทกําลังไถนาดวยวัวเทียม
แอกสิบ สองคูและตัวเขาเองกําลังไถอยูที่คูที่
สิบ สอง เอ ลี ยาหก็เขาไปหาเขาและทิง้เสื้อ
คลุมของเขาไปบนตัวเอลีชา ๒๐ เอลีชาก็เลย
ทิง้วัวของเขาและวิ่งตามเอลียาหไป เขาพูด
วา “ใหผมไปจูบลาพอแมของผมกอน แลว
ผมจะไปกับทาน”
เอลียาหตอบวา “กลับไปเถอะ แตอยาลืม

เรื่องที่เราไดทํากับเจานะ *”
๒๑ เอ ลี ชาก็จากเขาไป แลวกลับไปเอาวัว

คูนัน้ที่ใชเทียม แอกไปฆา แลวเอาแอกไป
เป็นฟืนใชยาง เน้ือและแจกจายเน้ือใหกับ
ชาวบานและพวก เขาก็กินกัน แลวเอลี ชาก็
ติดตามเอ ลี ยาห ไป และเป็นผู ชวยของเอ ลี
ยาห

เบนฮาดัดทําสงครามกับอาหับ

๒๐ ๑ ในชวงนัน้กษตัริยเบน ฮา ดัดแหง
อา รัมไดรวบรวมกองทัพทัง้หมด

ของเขา มีกษตัริยจากที่อื่นๆอีกสามสิบ สอง
องคไดนํากองทหารมาและรถรบของพวก
เขาเขามารวมดวย เขาไดขึ้นไปลอมเมืองสะ
มา เรียและโจมตีมัน ๒ เขาสงพวกผู สง ขาว
เขาไปในเมืองไปหากษตัริยอาหับเพื่อบอกวา
“น่ีคือสิ่งที่เบนฮาดัดพูด ๓ ‘เงินและทองของ
เจาตกเป็นของเรา แลว และพวก เมียที่สวย
ที่สุดของเจาและลูกๆของเจาก็ตกเป็นของ
เราแลว’”

๔กษตัริยของอิสราเอลตอบไปวา “กษตัริย
เจานายของเรา เป็นไปตามที่ทานพูด ตัวเรา
และทุกสิ่งทุกอยางที่เรามีอยูเป็นของทาน”

๕พวกผู สง ขาวกลับมาอีก ครัง้และพูดวา
“น่ีคือสิ่งที่เบนฮาดัดพูด ‘เราสงขาวมาเพื่อสัง่
ใหเจามอบเงินและทอง รวมทัง้เมียทัง้หลาย
ของเจาและลูกๆของเจามา ๖แตในวันพรุงน้ี
เวลาเดียวกัน น้ี เราจะสงเจา หน าที่ของเรา
มาคนวังของเจาและพวก บานของพวกเจา
หน าที่ของเจา พวก เขาจะยึดเอาทุก สิ่งทุก
อยางที่มีคาของเจาและขนเอามันไป’”

๗กษตัริยอิสราเอลเรียกพวกผูนําทุก คน
ของแผนดินมาประชุม และพูดวา “เห็นหรือ
ไมวาชายคน น้ีกําลังเอาความยุง ยากมาให
แลว เมื่อเขาสงคนมาขอเมียทัง้ หลายกับ
ลูกๆของขา และเงินทองของขา ขาก็ไม ได
ปฏิเสธเขาเลย”

๘พวกผูนําและประชาชนทัง้หมดตางตอบ
วา “อยาไปฟังมันหรือทํา ตามคํา เรียก รอง
ของมันเลย”

๙ เขาจึงตอบพวกผู สง ขาวของเบน ฮา ดัด
ไปวา “ไปบอกกับกษตัริยนายของเราวา ‘คน
รับ ใชของทานจะทําตามที่ทานเรียก รองใน
ครัง้แรก แตการเรียกรองในครัง้น้ีเรายอมให
ไมได’”
พวกเขาจากไปและเอาคํา ตอบ นัน้กลับไป

บอกกับเบนฮาดัด ๑๐แลวเบนฮาดัดก็สงขาว
มาอีกขาวหน่ึงถึงอา หับวา “ขอ ใหพวกพระ
ทัง้ หลายลงโทษเราอยางแสน สาหัส หากวา
เราทิง้ใหเหลือฝ ุนในเมืองสะ มา เรียพอใหคน
ของเรากําไดคนละหน่ึงกํามือ”

๑๑กษตัริยของอิสราเอลตอบไปวา “ไป
บอกเขาวา ‘คนที่กําลังสวมเสื้อเกราะไม
สมควรที่จะคุยโออวดอยางกับคนที่กําลัง
ถอดมันออก’”

๑๒ เบนฮาดัดไดยินขอความน้ีในขณะที่เขา
และบรรดากษตัริยกําลังดื่ม กันอยูในเต็นท
ของพวก เขา และเขาก็ไดสัง่คนของเขาวา
“เตรียมโจมตี” พวกเขาจึงเตรียมเขาโจมตี
เมือง

๑๓ ในขณะ นัน้มีผู พูด แทนพระเจาคนหน่ึง
มาหากษตัริยอา หับของอิสราเอลและได
ประกาศวา “พระยาหเวหพูดวาอยาง น้ี ‘เจา
เห็นกองทัพขนาดใหญ นัน้หรือ เปลา เราจะ
ใหมันตกอยูในกํา มือของเจาในวัน น้ีและเจา
จะไดรูวาเราคือยาหเวห’”

๑๔อาหับถามวา “แตใครจะเป็นคนทําละ”
ผู พูด แทนพระเจาคน นัน้ตอบวา “พระ

ยาหเวหพูดวาอยาง น้ี ‘พวกเจา หน าที่หนุมๆ
ของพวกแมทัพตามหัวเมืองจะเป็นคนทํา’”
เขาถามตอวา “แลวใครจะเป็นคนเริ่มรบ

กอน”
ผูพูดแทนพระเจาคนนัน้ตอบวา “ก็ทานยัง

ไงละ”

*๑๙:๒๐ กลับไปเถอะ … ทํากับเจานะ หรือแปลไดอีกอยางวา “ไปเถอะ เราไปหามเจาตรง
ไหนหรือ”
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๑๕อา หับจึงเรียกตัวพวกเจา หน าที่หนุมๆ
ของพวกแมทัพตามหัว เมืองมา มีจํานวน
ทัง้หมดสอง รอยสามสิบ สองคน แลวเขาก็
เรียกชุมนุมชาวอิสราเอลที่เหลือทัง้หมดเจ็ด
พันคน

๑๖พวก เขาเริ่มเคลื่อนทัพออกตอนเที่ยง
ในขณะที่เบน ฮา ดัดและกษตัริยอีกสามสิบ
สองคนที่รวมมือกับเขาตางก็เมามาย กันอยู
ในเต็นท ๑๗พวกเจาหน าที่หนุมกลุมนัน้ของ
พวกแมทัพทัง้ หลาย ไดนําหน าออกไปกอน
ขณะ นัน้ผู สง ขาวดวนของเบน ฮา ดัดไดมา
รายงานเขาวา “มีคนมากมายกําลังมุง หน า
ออกมาจากสะมาเรีย” ๑๘ เบนฮาดัดจึงพูดวา
“ไมวาพวกเขาออกมาอยางสันติ หรือเพื่อรบ
ก็ใหจับพวกเขามาเป็นๆ”

๑๙พวกเจา หน าที่หนุมของพวกแมทัพ
ทัง้ หลายตางเดิน ทัพออกมาจากเมือง มี
กองทัพตาม หลังพวก เขามาดวย ๒๐แตละ
คนก็สามารถฆาศัตรูของพวก เขาลงได ชาว
อา รัมตองหลบ หนี ชาวอิสราเอลเป็นฝายไล
ติดตาม แตกษตัริยเบน ฮา ดัดของอา รัมหนี
ขึ้นบนหลังมาพรอมดวยทหารมาของเขา
อีกจํานวน หน่ึง ๒๑กษตัริยของอิสราเอลบุก
ขึ้นไปและเอาชนะพวกทหารมาและบรรดา
รถรบเหลา นัน้ ได และทําใหเกิดความเสีย
หายอยางหนักกับกองทัพของพวกอารัม

๒๒ตอ มาภาย หลัง ผู พูด แทนพระเจาคน
นัน้ไดมาหากษตัริยของอิสราเอลและพูดวา
“ทําใหกองทัพของทานแข็งแกรงขึ้นและ
วางแผนใหดี เพราะในฤดูใบไมผลิคราวหน า
กษตัริยของชาวอา รัมจะกลับมาโจมตีทาน
อีกครัง้หน่ึง”

เบนฮาดัดโจมตีอีกครัง้
๒๓ ในขณะ นัน้พวกเจา หน าที่ของกษตัริย

เบน ฮา ดัดแนะนํากษตัริยวา “พระทัง้ หลาย
ของคนพวก นัน้คือพระเจาแหงเนิน เขา นัน่
เป็นเหตุที่พวกมันแข็งแกรงเกินไปสําหรับ
พวก เรา แตถาพวก เราตอสูกับพวก มันบน
ที่ราบ พวกเราจะแข็งแกรงกวาพวกมันอยาง
แนนอน ๒๔ทําอยาง น้ีสิ ยายพวกกษตัริยให
ออก จากตําแหนงแมทัพ และเอาเจา หน าที่
คนอื่นมาแทนพวกเขา

๒๕ทานตองเพิ่มจํานวนกองทัพใหมากขึ้น
ใหเทากับที่ทานไดสูญ เสียไป เพิ่มมาใหกับ
กองทัพมา เพิ่มรถรบใหกับกองทัพรถรบ
แลวพวก เราก็จะสามารถตอสูกับอิสราเอล
บนที่ราบ ได แลวเราก็จะได เปรียบพวก มัน
อยางแนนอน” เบน ฮา ดัดเห็น ดวยกับพวก
เขาและทําตามนัน้

๒๖ ในฤดูใบไมผลิตอมา เบนฮาดัดรวบรวม
ชาวอา รัมขึ้นใหมและขึ้นไปที่เมืองอา เฟก
เพื่อที่จะตอสูกับอิสราเอล

๒๗ เมื่อบรรดาชาวอิสราเอลไดรวมตัวกัน
อีกและมีการจัดเตรียมเสบียงอาหารไว พวก
เขาก็เดิน ทัพออกไปพบกับกองทัพเหลา นัน้
ชาวอิสราเอลไดตัง้ คายอยูฝ่ังตรง ขามกับ
พวก นัน้เหมือนกับฝูงแพะเล็กๆสองฝูง ใน
ขณะที่ชาวอา รัมไดครอบคลุมพื้นที่บริเวณ
นัน้ทัง้หมด

๒๘คนของพระเจาขึ้นมาและบอกกับ
กษตัริยของอิสราเอลวา “พระ ยาหเวหพูด
ไววาอยางน้ี ‘พวกชาวอารัมพูดดูถูกวา พระ
ยาหเวหคือพระของเนิน เขาและไมไดเป็น
พระของที่ราบ อยาง นัน้ เราจะมอบกองทัพ
ที่ยิ่ง ใหญกอง น้ีใหตกอยูในมือของ เจาและ
เจาจะไดรูวาเราคือยาหเวห’”

๒๙พวก เขาตัง้ คายเผชิญ หน า กันอยูเป็น
เวลาเจ็ดวัน และในวันที่เจ็ด การรบก็เริ่มตน
ขึ้น ชาวอิสราเอลทําลายทหารเดิน เทาของ
ชาวอา รัมไดถึงหน่ึง แสนคนภายในวันเดียว
๓๐สวนคนที่เหลือหลบ หนีไปที่เมืองอา เฟก
แตกําแพงเมืองนัน้ถลมลงมาทับคนเหลานัน้
ถึงสอง หมื่นเจ็ด พันคน และเบน ฮา ดัดก็ได
หลบหนีไปที่เมือง นัน้ดวยและซอนตัวอยูใน
หองชัน้ ใน สุด ๓๑พวกเจา หน าที่ของเขาพูด
กับเขาวา “ดูสิ พวก เราเคยไดยินมาวาพวก
กษตัริยของครอบครัวอิสราเอล นัน้มีความ
เมตตา พวก เราเอาผากระสอบคาดเอวและ
เอาเชือกพันหัว *ของพวก เราและเขาไปหา
กษตัริยของอิสราเอลกันเถิด เผื่อบางทีเขา
อาจจะไวชีวิตของทานก็ได”

๓๒พวก เขาก็คาดผากระสอบไวที่เอวและ
เอาเชือกพันหัวของพวกเขาไว และพวกเขา
ก็เขาไปพบกษตัริยของอิสราเอลและพูดวา

*๒๐:๓๑ เอาผา … พันหัว เป็นการแสดงใหเห็นวาพวกเขายอมถอมตัวและพวกเขาตองการ
ยอมจํานน
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“เบน ฮา ดัดผูรับ ใชของทานพูดวา ‘โปรดไว
ชีวิตขาพเจาดวยเถิด’”
กษตัริยตอบมาวา “เขายังมีชีวิตอยู หรือ

เขาเป็นนองชายของเรา †”
๓๓คนเหลา นัน้จึงถือสิ่งน้ีเป็นลาง ดีและรีบ

ตอบ รับคําของเขาโดยพวก เขาพูดวา “ใช
แลว เบนฮาดัดน องชายของทานเอง”
กษตัริยจึงพูดวา “ไปนําตัวเขามา” เมื่อ

เบน ฮา ดัดออกมา อา หับไดพาเขาขึ้นไปบน
รถรบของเขา

๓๔ เบน ฮา ดัดไดเสนอวา “เราจะคืนเมือง
ตางๆที่พอเราไดยึดมา จากพอของทาน ทาน
อาจจะจัด ตัง้เขตที่เป็นตลาดของทานเองใน
ดามัสกัสเหมือน กับที่พอของเราเคยทํา ไวใน
เมืองสะมาเรีย”
อา หับพูดวา “ถาเป็นอยาง น้ี เราจะยอม

ปลอยทานใหเป็นอิสระตามสัญญาขอน้ี” เขา
จึงทําสัญญากับเบน ฮา ดัดและปลอยเขาให
เป็นอิสระ

ผูพูดแทนพระเจากลาวโทษอาหับ
๓๕ผู พูด แทน พระเจาคน หน่ึง พูดกับผู

พูดแทนพระเจาอีกคนหน่ึงวา “เอาอาวุธทาน
ทํารายเรา เถิด” เพราะเขาบอกวานัน่เป็นคํา
สัง่ของพระ ยาหเวห แตชายคน นัน้ไมยอม
ทํา ๓๖ผู พูด แทน พระเจาคน นัน้จึงพูดวา
“ทันทีที่ทานไปจากเรา สิงโตตัว หน่ึงจะฆา
ทาน เพราะทานไมยอมเชื่อฟังพระยาหเวห”
หลังจากที่ชายคนนัน้ไปแลว สิงโตตัวหน่ึงมา
พบเขาและฆาเขาตาย

๓๗ผู พูด แทน พระเจาคน นัน้ไดพบชายอีก
คนและพูดวา “ชวยทุบตีเราดวยเถิด” ชาย
คน นัน้จึงทุบตีผู พูด แทนพระเจาคน นัน้และ
เขาได รับบาดเจ็บ ๓๘แลวผูพูดแทนพระเจา
คน นัน้ก็ไปยืนอยูที่ขางถนนเพื่อคอยกษตัริย
เขาปลอมตัวดวยการเอาผาพันหัวลงมาจน
ถึงลูกตาของเขา ๓๙ เมื่อกษตัริยเดินทางผาน
มา ผู พูด แทน พระเจาคน นัน้เรียกกษตัริย
ไวและพูดวา “ผูรับ ใชของทานไดไปอยู
ทามกลางสนามรบและมีคนหน่ึงจับเชลยมา
ได และพูดกับขาพเจาวา ‘ใหเฝ าคนคนน้ีเอา
ไวใหดี ถาเขาหายไป เจาตองชดใชดวยชีวิต

ของเจา หรือไมเจาก็ตองจายเงินหน่ึงตะ ลัน
ต ‡’ ๔๐ ในขณะที่ขาพเจาผูรับ ใชทานกําลัง
วุนวายอยูนัน่เอง ชายคนนัน้ก็ไดหายตัวไป”
กษตัริยของอิสราเอลตอบวา “นัน่ แห ละ

จะเป็นโทษของเจา เจา เองก็ไดประกาศคํา
ตัดสินออกมาแลว”

๔๑แลวผู พูด แทน พระเจาคน นัน้ก็แกะผา
ปิดหัวออกจากตาของเขาอยางรวดเร็ว และ
กษตัริยของอิสราเอลก็จําเขาไดวาเป็นคน
หน่ึงในพวกผูพูดแทนพระเจา ๔๒ เขาพูดกับ
กษตัริยวา “พระยาหเวหพูดไวอยาง น้ี ‘เจา
ปลอยคนหน่ึงที่เรากําหนดใหตาย อยาง นัน้
เจาตองชดใชชีวิตของเจาแทนชีวิตของเขา
และชดใชชีวิตของประชาชนของเจาแทน
ชีวิตประชาชนของเขา’”

๔๓กษตัริยก็ขุน เคืองและโกรธ และเดิน
ทางกลับวังในเมืองสะมาเรีย

สวนองุนของนาโบท

๒๑ ๑ตอมา เกิดเหตุการณหน่ึงขึ้น เป็น
เรื่องเกี่ยว กับสวน องุนของนา โบท

ชาวยิสเร เอล ไร องุนของเขาอยูในยิสเร เอล
ใกล กับวังของกษตัริยอา หับแหงสะ มา เรีย
๒กษตัริยอาหับพูดกับนาโบทวา “มอบไรองุน
ของเจาใหกับเราเถิด เราจะไดเอาไปปลูกผัก
เพราะมันอยูใกลกับวังของเรา แลวเราจะให
สวนองุนที่ดีกวาน้ีกับเจาเป็นการแลกเปลี่ยน
หรือถาเจาตองการ เราก็จะจายใหเจาตาม
มูลคาของสวนนัน้”

๓แตนา โบทตอบวา “พระยาหเวหหามไม
ใหขาพเจายกมรดกของบรรพบุรุษใหกับ
ทาน”

๔อา หับจึงกลับบานไปดวยความขุน เคือง
และโกรธเพราะนา โบทชาวยิสเร เอลไดพูด
วา “ขาพเจาจะไมยกมรดกของบรรพบุรุษให
กับทาน” เขานอนอยูบนเตียง ไมยอมพูดจา
หรือกินอาหารเลย

๕ เย เซ เบลเมียของเขาเขามาและถามเขา
วา “ทําไมทานจึงวาวุนอยาง น้ี ทําไมทานจึง
ไมยอมกินอาหาร”

๖ เขาตอบนางวา “เพราะเราไดไปพูดกับ
นา โบทชาวยิสเร เอลวา ‘ขายสวน องุนของ

†๒๐:๓๒ นองชายของเรา คนที่ตองการจะทําขอตกลงสงบศึกซึ่งกันและกันมักเรียกกันวา
พี่น อง เหมือนกับวาพวกเขาไดเป็นคนในครอบครัวเดียวกันแลว
‡๒๐:๓๙ หน่ึงตะลันต หรือ ๓๔.๕ กิโลกรัม



๑ พงศกษัตริย ๒๑:๗ 41 ๑ พงศกษัตริย ๒๑:๒๙

เจาใหกับเรา เถิด หรือถาเจาตองการ เรา
จะใหสวน องุนอื่นกับเจาแทน’ แตเขากลับ
ตอบมาวา ‘ขาพเจาจะไมมอบสวน องุนของ
ขาพเจาใหกับทาน’”

๗ เย เซ เบลเมียของเขาพูดวา “ทานทําตัว
แบบ น้ีหรือ น่ี หรือกษตัริยของอิสราเอล ลุก
ขึ้นและไปกินอาหาร เถิด ทําตัว ใหราเริงเขา
ไว ขาพเจาจะไปจัดการเอาสวนองุนนัน้มาให
ทานเอง”

๘นางจึงเขียนจดหมายขึ้นหลายฉบับ แลว
เอาตราที่มีชื่อของกษตัริยอา หับ ประทับลง
ไปบนจดหมายเหลา นัน้ แลวสงไปใหผูใหญ
และผูนําแตละคนที่อาศัยอยูในเมืองเดียวกับ
นาโบท ๙ ในจดหมายเหลานัน้เขียนวา
“ประกาศใหมีพิธีถือศีลอด อาหารขึ้น
หน่ึงวัน และจัดที่นัง่ใหนา โบทอยูในจุด
ที่สําคัญทามกลางประชาชนทัง้หมด
๑๐แตจัดอันธพาล ไวสอง คนใหนัง่ฝ่ัง
ตรงขามเขาและใหพวก เขากลาว หาวา
นา โบทสาป แชงพระเจาและกษตัริย
แลวนําตัวเขาออกไป และเอาหินขวาง
เขาใหตาย”
๑๑พวกผูใหญและผูนําที่อาศัยอยูเมือง

เดียวกับนาโบท จึงทําตามจดหมายที่นางเย
เซ เบลไดเขียนสงมาใหกับพวก เขา ๑๒พวก
เขาไดประกาศใหมีพิธีถือศีลอด อาหารขึ้น
หน่ึงวัน และไดจัดที่ นัง่ใหนา โบทอยูในจุดที่
เดนทามกลางประชาชน ๑๓แลวก็มีอันธพาล
สอง คนมานัง่อยูฝ่ังตรง ขามกับเขาและนํา
ขอกลาว หานา โบทมาบอกตอ หน าประชาชน
พวก เขาพูดวา “นา โบทไดสาป แชงพระเจา
และกษตัริย” พวก เขาจึงนําตัวนา โบทออก
ไปนอกเมืองและขวางกอน หินใสเขาจนตาย
๑๔แลวพวก เขาก็สง ขาวมาถึงเย เซ เบลวา
“นาโบทถูกหินขวางจนตายแลว”

๑๕ทันทีที่เย เซ เบลไดยินวานา โบทถูกหิน
ขวางตาย นางก็พูดกับอาหับวา “ลุกขึ้น ไป
ยึดครองสวนองุนของนาโบทชาวยิสเรเอลที่
ตอนนัน้ไมยอมขายใหทาน เขาไมมีชีวิตแลว
เขาตาย แลว” ๑๖ เมื่ออา หับไดยินวานา โบท
ตายแลว เขาจึงลุกขึ้นและลงไปยึดสวนองุน
ของนาโบท

๑๗แลวพระ ยาหเวหก็พูดกับเอ ลี ยาหชาว
เมืองทิช บีวา ๑๘ “ไปพบกษตัริยอา หับของ
อิสราเอลที่ปกครองอยูในเมืองสะ มา เรีย

ตอน น้ีเขาอยูในสวน องุนของนา โบทที่เขา
เขาไปยึดเป็นเจาของ ๑๙ ไปพูดกับเขาวา
‘พระยาหเวหพูดไวอยาง น้ีวา เจาฆานา โบท
และยึดเอาสมบัติของเขามา’ แลวใหพูดกับ
เขาอีกวา ‘พระยาหเวหพูดไวอยางน้ีวา ตรง
ที่หมาไดเลียเลือดของนา โบท หมาจะเลีย
เลือดของเจาดวย ใช แลว เลือดของเจา นัน่
แหละ’”

๒๐กษตัริยอาหับพูดกับเอลยีาหวา “ไอศัตรู
ในที่สุด เจาก็หาเราจนเจอนะ”
เอลียาหตอบกลับไปวา “ขาพเจาเจอทาน

แลว เพราะทานไดขายตัวไปทําความ ชัว่ใน
สายตาของพระ ยาหเวห ๒๑พระ ยาหเวหพูด
วา ‘เราจะนําความหายนะมาสู เจา เราจะฆา
เจา และเราจะตัดพวกลูก หลานผูชายของ
เจาทิง้ไปไมใหเหลือสักคนในอิสราเอล ไมวา
จะเป็นทาสหรือไมเป็น ทาส ๒๒ เราจะทําให
ครอบครัวของเจาเป็นเหมือนกับครอบครัว
ของเยโรโบอัมลูกชายของเนบัท และเหมือน
กับครอบครัวของบา อาชาลูกชายของอา หิ
ยาห เพราะเจาไดยัว่เราใหโกรธและเป็น
ตน เหตุใหอิสราเอลพลอยทําบาปไป ดวย’
๒๓สวนนางเย เซ เบล พระ ยาหเวหไดพูดไว
วา ‘พวกหมาจะมารุมทึ้งนางเย เซเบลที่ขาง
กําแพงเมืองยิสเรเอล’ ๒๔พวกหมาจะกินคน
ของอา หับที่ตายอยูในเมือง และพวกอี แรง
บนทองฟ าจะกินคนที่ตายอยูในชนบท”

๒๕ (ยังไมเคยมีใครที่เป็นเหมือนอา หับที่
ขายตัวเอง ไปทําความชัว่ในสายตาของพระ
ยาหเวห ตามที่นางเยเซเบลเมียของเขายุให
เขา ทํา ๒๖ เขาทําสิ่งที่นาสะอิดสะเอียนที่สุด
ดวยการไปกราบ ไหวพวกรูปเคารพ เหมือน
กับที่พวกชาวอาโมไรตเคยทํา ที่พระยาหเวห
ไดขับไลออกไปตอหน าชาวอิสราเอล)

๒๗ เมื่ออา หับไดยินคํา พูดเหลา น้ี เขาก็ฉีก
เสื้อผาของเขา ใสเสื้อกระสอบและอดอาหาร
เขาใสเสื้อกระสอบ นัน้นอนและเดินไปมา
อยางเศราซึม

๒๘แลวคํา พูดของพระ ยาหเวหก็มาถึงเอ
ลี ยาหชาวเมืองทิช บีวา ๒๙ “เจาเห็นไหมวา
อา หับไดถอม ตัวลงตอ หน าเรา เราก็จะไม
นําความ หายนะมาใหเขาในวัน น้ีเพราะเขา
ไดถอม ตัวลง แตเราจะใหมันเกิด ขึ้นกับ
ครอบครัวของเขาในยุคของลูกชายของเขา”
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มีคายาหตักเตือนกษัตริยอาหับ
(๒ พศด. ๑๘:๒-๒๗)

๒๒ ๑ชาวอา รัมกับชาวอิสราเอลไมได
ทําสงครามกันเป็นเวลาสามปี ๒แต

ในปีที่สาม กษตัริยเย โฮชา ฟัทของยู ดาหได
ไปพบกษตัริยอาหับของอิสราเอล

๓กษตัริยอา หับของอิสราเอลพูดกับพวก
ขาราชการของเขาวา “พวกทานไมรูหรือวา
เมืองรา โมท-กิ เลอ าดเป็นของพวกเรา แต
พวกเราไมไดทําอะไรเลยที่จะยึดมันคืนมา
จากกษตัริยของชาวอา รัม” ๔แลวเขาก็ถาม
กษตัริยเย โฮ ชา ฟัทวา “ทานจะไปชวยเราสู
รบกับชาวอารัมที่เมืองราโมท-กิเลอาดไหม”
เย โฮ ชา ฟัทตอบกษตัริยของอิสราเอลไป

วา “ทานกับเราก็เป็นเหมือนคนๆเดียวกัน
ทหารของเราก็เป็นเหมือนทหารของทาน
พวกมาของเราก็เป็นเหมือนมาของทาน
๕แตใหเราไปขอคําปรึกษาจากพระ ยาหเวห
กอน”

๖กษตัริยอา หับของอิสราเอลจึงเรียกพวก
ผูพูดแทนพระเจาประมาณสี่รอยคนมา และ
ถามพวกเขาวา “เราควรจะไปสูรบกับชาวอา
รัมที่เมืองราโมท-กิเลอาดหรือไม”
พวกเขาตอบวา “ไปเถิด เพราะพระ

ยาหเวหจะใหมันตกอยูในกํามือของทาน”
๗แตกษตัริยเย โฮ ชา ฟัทถามวา “ยังมีคน

อื่นที่เป็นผู พูด แทนพระ ยาหเวหอยูที่น่ีหรือ
เปลา ที่เราจะสอบถามเขาได”

๘กษตัริยอา หับของอิสราเอลตอบเย โฮ ชา
ฟัทวา “ยังมีอีกคนหน่ึงที่พวกเราสามารถไป
ขอคําปรึกษาจากพระยาหเวหผานทางเขาได
แตเราเกลียดเขา เพราะเขาไมเคยทํานายสิ่ง
ดีๆเกี่ยว กับเราเลย มีแตสิ่งเลว รายทัง้ นัน้
เขาคือมีคายาหลูกชายของอิมลาห”
เย โฮ ชา ฟัทตอบวา “กษตัริยไมควรพูด

อยางนัน้”
๙กษตัริยอา หับของอิสราเอลจึงเรียกเจา

หน าที่ของเขามาคนหน่ึงและพูดวา “เร็วเขา
ไปพามีคายาหลูกชายของอิมลาหมาที่น่ี”

๑๐กษตัริยอา หับแหงอิสราเอลและกษตัริย
เยโฮชาฟัทแหงยดูาห แตงตัวดวยชุดกษตัริย
เต็มยศ กําลังนัง่อยูบนบัลลังกของพวกเขาที่

ลานนวดขาว ตรงทาง เขาประตูเมืองสะมา
เรีย พรอมกับพวกผู พูดแทนพระเจาทุกคน
ที่อยูตอหน าพวกเขา ที่กําลังอางวาพูดแทน
พระเจาอยู ๑๑ขณะ นัน้ ผู พูด แทนพระเจา
คนหน่ึง ชื่อเศเดคียาหลูกชายเคนาอะนาหได
เอาเหล็กทําเป็นเขาสัตว *เขาประกาศวา “น่ี
คือสิ่งที่พระ ยาหเวหพูด ‘พวก เจาจะใชเขา
สัตวเหล็ก น้ีแทงพวกอา รัม จนกวาพวก นัน้
จะถูกทําลายจนหมด’” ๑๒ผูพูดแทนพระเจา
ทัง้หมดตางก็ทํานายในสิ่งเดียวกัน พวกเขา
พูดวา “ขึ้นไปที่รา โมท-กิ เลอ าดและได รับ
ชัยชนะ เถิด เพราะพระ ยาหเวหจะใหมันตก
อยูในกํามือของกษตัริย”

๑๓คนสง ขาวที่สงไปเรียกตัวมี คา ยาหพูด
กับเขาวา “ดูสิ ผู พูด แทนพระเจาคนอื่นๆ
กําลังทํานายความสําเร็จของกษตัริยอยู ขอ
ใหคํา พูดของทานเหมือนกับคํา พูดของพวก
เขาและพูดแตสิ่งดีๆดวยเถิด”

๑๔แตมี คา ยาหตอบไปวา “พระ ยาหเวห
มีชีวิตอยูแนขนาดไหน ก็ใหแนใจขนาด นัน้
เลยวา เราจะพูดแตสิ่งที่พระยาหเวหบอกเรา
เทานัน้”

๑๕ เมื่อมี คา ยาหมาถึง กษตัริยถามเขาวา
“มีคายาห พวกเราควรจะขึ้นไปรบกับชาวอา
รัมที่ราโมท-กิเลอาดหรือเปลา”
เขาตอบวา “ไปรบเถิด แลวจะได รับ

ชัยชนะกลับมา เพราะพระ ยาหเวหจะใหมัน
ตกอยูในกํามือของกษตัริย”

๑๖กษตัริยพูดกับเขาวา “เราใหเจาสาบาน
ไมรูกี่ครัง้ แลว วาใหเจาพูดแตความ จริงกับ
เรา ในนามของพระยาหเวห”

๑๗มี คา ยาหจึงตอบวา “เราเห็นอิสราเอล
ทัง้หมดกระจัดกระจายอยูตามเนิน เขา
เหมือนกับแกะที่ไมมีคน เลีย้ง และพระ
ยาหเวหพูดวา ‘ประชาชนเหลา น้ีไมมีผูนํา
แลว ปลอยใหพวกเขากลับไปบานอยางสันติ
เถิด’”

๑๘กษตัริยอา หับของอิสราเอลบอกกับ
กษตัริยเย โฮ ชา ฟัทวา “เห็น ไหม เราบอก
ทานแลว วาเขาไมเคยทํานายสิ่งดีๆเกี่ยวกับ
เราเลย มีแตคําทํานายที่รายๆเสมอ”

๑๙มี คา ยาหพูดตอไปวา “ฟังคําของพระ
ยาหเวหใหดี ขาพเจาเห็นพระยาหเวหนัง่อยู
บนบัลลังกพรอมกับกองทัพสวรรคทัง้หมด

*๒๒:๑๑ เขาสัตว หมายถึงพละกําลัง ความแข็งแกรง
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ที่ยืนอยูรอบๆพระองคทัง้ดาน ขวาและดาน
ซายของพระองค ๒๐และพระ ยาหเวหพูดวา
‘ใครจะลอลวงอา หับใหไปโจมตีชาวอา รัม
ที่รา โมท-กิ เลอ าดและไปตายที่ นัน่ไดบาง’
ทูต สวรรคองคหน่ึงแนะนําอยาง หน่ึง และ
อีกองคหน่ึงก็แนะนําอีกอยาง หน่ึง ๒๑ ใน
ที่สุดวิญญาณองคหน่ึงก็กาวออกมายืนอยูตอ
หน าพระ ยาหเวห และพูดวา ‘ขาพเจาจะไป
ลอลวงเขา เอง’ ๒๒พระ ยาหเวหถามเขาวา
‘ดวยวิธีไหนหรือ’ เขาตอบวา ‘เราจะออกไป
และไปเป็นวิญญาณที่หลอก ลวงอยูที่ปาก
ของพวก ผู พูด แทนพระเจาทัง้หมดของเขา’
พระ ยาหเวหตอบวา ‘เจาจะลอลวงเขาได
สําเร็จแน ไปลงมือเถิด’

๒๓ดัง นัน้ ในตอน น้ีพระยาหเวหไดมาวาง
วิญญาณที่หลอกลวงอยูที่ปากของผูพูดแทน
พระเจาทัง้หมดน้ี แลว พระ ยาหเวหไดสัง่ให
เรื่องรายๆเกิดขึ้นกับทานแลว”

๒๔แลวเศเด คี ยาหผู พูด แทน พระเจา
ลูกชายของเคนาอะนาห เขามาตบหน ามีคา
ยาห เขาถามวา “จะเป็นไปไดยัง ไง ที่พระ
วิญญาณที่มาจากพระ ยาหเวหจะจากขาไป
เพื่อไปพูดผานแก”

๒๕มี คา ยาหตอบวา “ทานจะรู เองในวันที่
ทานไปหลบซอนตัวอยูในหองดานในสุด”

๒๖กษตัริยอา หับของอิสราเอลไดสัง่ไปวา
“จับตัวมี คา ยาหสงกลับไปใหกับอา โมนเจา
เมืองและโยอาชลูกชายของ เรา ๒๗และบอก
กับพวก เขาวา ‘กษตัริยสัง่วา ใหเอาตัวเจา
หมอ น่ีไปขัง ไวในคุกและอยาใหอะไรกับมัน
นอกจากขนมปังและน้ํา จนกวาเราจะกลับ
มาอยางปลอดภัย’”

๒๘มี คา ยาหประกาศไปวา “ประชาชน
ทัง้ หลาย ฟังให ดี ถาอา หับกลับมาอยาง
ปลอดภัย ก็แสดงวาพระ ยาหเวหไม ไดพูด
ผานเรา”

กษัตริยอาหับพายแพและตาย
(๒ พศด. ๑๘:๒๘-๓๔)

๒๙กษตัริยอา หับของอิสราเอลและกษตัริย
เยโฮชาฟัทของยูดาหจึงยกขึ้นไปสูรบกับชาว
อา รัมที่เมืองรา โมท-กิ เลอ าด ๓๐กษตัริยอา
หับของอิสราเอลพูดกับกษตัริยเย โฮ ชา ฟัท

วา “เราจะปลอม ตัวเขาไปรบ แตทานสวม
เสื้อกษตัริยของทาน” กษตัริยอา หับของ
อิสราเอลจึงปลอม ตัวเป็นทหารธรรมดาและ
เขาไปสูรบ

๓๑ ในขณะ นัน้กษตัริยของชาวอา รัมสัง่
พวกผูบัญชาการกองทัพรถรบทัง้สามสิบสอง
คันของ เขาวา “อยาไลตามใคร ไป ไมวาจะ
เล็กหรือใหญ ยกเวนกษตัริยของอิสราเอล
เทานัน้” ๓๒ เมื่อพวกผูบัญชาการกองทัพ
รถรบเห็นเย โฮ ชา ฟัท พวกเขาพูดวา “เขา
ตองเป็นกษตัริยของอิสราเอลแนๆ” พวกเขา
จึงไดหันไปสูกับเยโฮชา ฟัท แตเมื่อเยโอชา
ฟัทรองออกมา ๓๓พวกผูบัญชาการกองทัพ
รถรบจึงรูวาเขาไมใชกษตัริยของอิสราเอล
จึงหยุดไลตามเขาไป ๓๔แตมีคนหน่ึงโกงคัน
ธนูของเขายิงออกไปแบบสุมๆ ลูก ธนูไปถูก
กษตัริยของอิสราเอลเขาตรงชองวางของ
เสื้อเกราะ กษตัริยบอกกับคนขับรถรบของ
เขาวา “กลับรถไปและพาเราออกจากสนาม
รบ เราไดรับบาดเจ็บ”

๓๕การตอสู นัน้ดุ เดือดและกินเวลา
ยาวนาน กษตัริยยืนพิงอยูในรถรบและ
เผชิญ หน ากับชาวอา รัม เลือดของเขาไหล
จากบาดแผลลงที่พื้นรถรบ และในตอนเย็น
วัน นัน้ เองเขาก็ ตาย ๓๖ เมื่ออาทิตยกําลังจะ
ตกดิน ก็มีเสียงรองไปทัว่กองทัพวา “ใหทุก
คนกลับเขาเมืองของตัว เอง ทุก คนกลับสู
แผนดินของตัวเองใหหมด”

๓๗กษตัริยอาหับจึงตายไปและถูกนําศพมา
ที่เมืองสะมาเรีย และพวกเขาก็ฝังศพเขาไว
ที่นัน่ ๓๘พวกเขาลางรถรบในสระน้ําในเมือง
สะมาเรีย (เป็นที่ที่พวกโสเภณีใชอาบน้ํากัน)
และก็มีหมาหลายตัวมาเลียเลือดของเขา
ซึ่งเป็นไปตามคํา พูดของพระ ยาหเวหที่เคย
ประกาศไว

๓๙สวนเหตุการณอื่นๆในสมัยของกษตัริย
อา หับ รวม ทัง้สิ่งตางๆที่เขาได ทํา ไป วังที่
เขาไดสรางและฝังงาชาง ไว และเมืองตางๆ
ที่เขาสราง ขึ้นเป็นป อม ไดจด บันทึกไวแลว
ในหนังสือประวัติของบรรดากษตัริยแหง
อิสราเอล ๔๐กษตัริยอา หับตายไปอยูกับ
บรรพบุรุษของเขา และอา หัส ยาหลูกชาย
ของเขาก็ขึ้นเป็นกษตัริยสืบตอจากเขา
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กษัตริยเยโฮชาฟัทแหงยูดาห
(๒ พศด. ๒๐:๓๑-๒๑:๑)

๔๑ เย โฮ ชา ฟัทลูกชายของอาสาขึ้นเป็น
กษตัริยของยู ดาห ตรงกับปีที่ สี่ที่กษตัริยอา
หับปกครองอิสราเอล ๔๒ เย โฮ ชา ฟัทมีอายุ
สามสิบ หาปีเมื่อเขาขึ้นเป็นกษตัริย และเขา
ครองบัลลังกอยูเหนือเยรูซาเล็มเป็นเวลา
ยี่สิบ หาปี แมของเขามีชื่อวาอา ซู บาหเป็น
ลูกสาวของชิ ลหิ ๔๓ เขาเดินตามรอยของ
อาสาพอของเขา และไมไดหันไปจากทางนัน้
เลย เขาทําในสิ่งที่ถูกตองในสายตาของพระ
ยาหเวห แตพวกสถาน ที่นมัสการตางๆก็
ไมไดถูกรื้อ ทิง้ และประชาชนก็ยังคงถวาย
เครื่องสัตวบูชา และเผาเครื่องหอม อยูที่นัน่

๔๔กษตัริยเย โฮ ชา ฟัททําสัญญาไมตรีกับ
กษตัริยของอิสราเอลดวย ๔๕สวนเหตุการณ
อื่นๆในสมัยของเย โฮ ชา ฟัท รวม ถึงอํานาจ
ของเขา และความกลา หาญในการสู รบของ
เขา ไดจด บันทึกไวแลวในหนังสือประวัติ
ของบรรดากษตัริยแหง ยู ดาห ๔๖ เขากําจัด
พวกผูชายขายตัวที่อยูตามศาลเจา พวกที่ยัง
หลง เหลืออยูจากสมัยของอาสาพอของ เขา
ใหหมดไปจากแผนดิน

๔๗ ในสมัย นัน้เอ โดมไมมีกษตัริยปกครอง
มีแตผู วาราชการที่กษตัริยยู ดาหเลือกมาให
ปกครองเทานัน้

กองทัพเรือของเยโฮชาฟัท
๔๘ ในเวลา นัน้เย โฮ ชา ฟัทสรางเรือกําป่ัน

สินคาขึ้น เพื่อไปขนทองคํามาจากเมืองโอฟีร

แตพวกมันก็ไปไมถึงเพราะไปแตกที่เมืองเอ
ซีโอน-เกเบอรเสียกอน ๔๙แลวกษตัริยอาหัส
ยาหลูกชายของกษตัริยอา หับไดเสนอความ
ชวย เหลือกับกษตัริยเย โฮ ชา ฟัทวา “ใหคน
ของเราแลนเรือไปกับคนของทานสิ” *แตเย
โฮชาฟัทปฏิเสธ

๕๐ เย โฮ ชา ฟัทลวง ลับไปอยูกับบรรพบุรุษ
ของเขาและถูกฝังอยูกับพวกเขาในเมือง
ของดา วิด ที่เป็นบรรพบุรุษของเขา และเย
โฮ รัมลูกชายของเขาก็ขึ้นเป็นกษตัริยสืบ ตอ
จากเขา

กษัตริยอาหัสยาหแหงอิสราเอล
๕๑อา หัส ยาหลูกชายของอา หับขึ้นเป็น

กษตัริยแหงอิสราเอลในเมืองสะมา เรีย ตรง
กับปีที่สิบ เจ็ดของกษตัริยเย โฮ ชา ฟัทแหง
ยู ดาห และอา หัส ยาหปกครองอยูเหนือ
อิสราเอลเป็นเวลาสอง ปี ๕๒ เขาทําความ ชัว่
ในสายตาของพระ ยาหเวห เพราะเขาเดิน
ตามรอยพอแมของเขาและตามรอยของ
เย โร โบ อัมลูกชายของเนบัท ผูเป็นตน เหตุ
ทําใหอิสราเอลพลอยหลงไปทําบาป ๕๓อา
หัส ยาหไปรับ ใชและกราบ ไหวบูชาพระบา
อัล เป็นการยัว่ใหพระ ยาหเวหพระเจาแหง
อิสราเอล โกรธ เหมือนกับที่พอของเขาเคย
ทํามา

*๒๒:๔๙ ใหคนของเราแลนเรือไปกับคนของทานสิ เยโฮชา ฟัทควบคุมทาเรือเอซี โอน-
เกเบอรซึ่งเป็นทางเขาเพียงทางเดียวของอิสราเอลที่จะไปสูทะเลแดงและชายฝ่ังของอัฟริกา
คาบสมุทรอาราเบียและแนวชายฝ่ังที่ไปถึงอาวเปอรเชียและอินเดีย อาหัสยาหคิดวาเขานาจะ
สามารถควบคุมพื้นที่แถบนัน้ไดโดยการเขาไปชวยเยโฮชาฟัท
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