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1 ๒ พงศาวดาร ๑:๑๗

๒ พงศาวดาร
คํานํา

คํานําของหนังสือเลม น้ี อานไดจาก
คํานําของหนังสือ ๑ พงศาวดาร

ซาโลมอนขอความเฉลียวฉลาด
(๑ พกษ. ๓:๑-๑๕)

๑ ๑ซาโลมอนลูกชายของดาวิดไดขึ้นเป็น
กษตัริยเหนืออาณาจักรของเขาอยาง

มัน่คง เพราะพระ ยาหเวหพระเจาของเขา
สถิตอยูกับเขาและทําใหเขายิ่งใหญ

๒ซา โลม อนพูดกับชาวอิสราเอลทัง้หมด
กับพวกนาย พันนาย รอย พวกผู พิพากษา
และพวก ผูนําทัง้หมดของชนชาติอิสราเอล
ทัง้สิน้ รวมทัง้ผูนําครอบครัวทัง้หลาย ๓และ
ซา โลม อนกับคนที่มาชุมนุมทัง้หมด น้ีได
ขึ้นไปบนสถาน ที่สูงที่กิเบ โอน เพราะเต็นท
นัด พบ ของพระเจาตัง้อยูบน นัน้ซึ่งเป็น
เต็นทหลัง เดียวกับที่โมเสสผูรับ ใชของพระ
ยาหเวหไดสรางขึ้นในที่เปลาเปลี่ยวแหงแลง
๔ขณะนัน้ ดาวิดไดนําหีบของพระเจามาจาก
คิริยาท-เยอาริมไปไวในที่ที่เขาไดจัดเตรียม
เอาไว แลว เพราะเขาไดตัง้เต็นทขึ้นสําหรับ
หีบใบ น้ีในเมืองเยรูซาเล็ม ๕แตแทน บูชา
ทองสัมฤทธิท์ี่เบซาเลลลูกชายของอุรี ที่เป็น
ลูกชายของเฮ อร ไดสราง ไว นัน้ ตัง้อยูตรง
หน าของเต็นทศักดิส์ิทธิข์องพระ ยาหเวหที่
กิเบโอน ดังนัน้ ซาโลมอนและคนในที่ชุมนุม
ทัง้หมดจึงไดไปสอบถามพระองคที่ นัน่ ๖ซา
โลม อนขึ้น ไปถึงแทน บูชาทองสัมฤทธิท์ี่อยู
ตรง หน าพระ ยาหเวห ซึ่งอยูที่เต็นทนัด พบ
และถวายเครื่องเผาบูชาหน่ึง พันตัวบนแทน
นัน้

๗ ในคืน นัน้ พระเจาปรากฏแกซา โลม อน
และพูดกับเขาวา “เจาอยากไดอะไรจาก เรา
ก็ขอมาเถิด”

๘ซา โลม อนตอบพระเจาไปวา “พระองค
ไดแสดงความ รัก มัน่คงอันยิ่ง ใหญกับดา วิด
พอของขาพเจา และไดทําใหขาพเจาเป็น
กษตัริยสืบ ตอจาก เขา ๙พระยาหเวหผู เป็น
พระเจา ขอ ใหคําสัญญาที่พระองคใหไวกับ
ดาวิดพอของขาพเจา เป็นจริงในเวลา น้ีดวย

เถิด เพราะพระองคทําใหขาพเจาขึ้นเป็น
กษตัริยเหนือชนชาติที่มีจํานวนมากมาย
มหาศาลเหมือนฝ ุนบนแผน ดิน โลก ๑๐ขอ
พระองคใหความเฉลียวฉลาดและความ รูกับ
ขาพเจา เพื่อขาพเจาจะสามารถนําชนชาติ น้ี
ได เพราะจะมีใครเลาที่จะสามารถปกครอง
ชนชาติที่ยิ่งใหญน้ีของพระองคได”

๑๑พระเจาตอบซาโลมอนวา “เพราะวาสิ่ง
น้ีอยูในจิตใจของเจา และเจาไม ไดขอทรัพย
สมบัติ ความ รํ่ารวยหรือเกียรติยศ ไม ได
ขอใหศัตรูของเจาตาย และไม ไดขอใหมี
ชีวิตที่ยืนยาว แตกลับขอความเฉลียวฉลาด
และความ รู เพื่อที่จะปกครองชนชาติของ
เรา ที่เราไดใหเจาเป็นกษตัริยเหนือพวก เขา
๑๒ดัง นัน้ เราจะใหความเฉลียวฉลาดและ
ความ รูกับเจา และเราก็จะใหทรัพยสมบัติ
ความรํ่ารวยและเกียรติยศกับเจาอยางที่ไมมี
กษตัริยองค ไหนเคยได รับมา กอน ไม วาจะ
กอนหน าน้ีหรือหลังจากน้ีก็ตาม”

๑๓แลวซา โลม อนก็ออกจากสถาน ที่สูงใน
กิเบ โอน จากที่หน าเต็นทนัด พบกลับไปที่
เมืองเยรูซาเล็ม และเขาก็ครองบัลลังกอยู
เหนือชนชาติอิสราเอล

ซาโลมอนสรางกองทัพและการคา
(๑ พกษ. ๑๐:๒๖-๒๙; ๒ พศด. ๙:๒๕-๒๘)
๑๔ซา โลมอนสะสมรถรบกับมาไวมากมาย

เขามีรถรบอยูหน่ึงพันสี่ รอย คันและมีมาอยู
หน่ึง หมื่นสองพันตัว เขาเก็บรักษาพวกมัน
ไวตามเมืองตางๆที่เขาไดสรางขึ้น มา และ
เก็บ ไวในเมืองเยรูซาเล็มกับเขา ดวย ๑๕ ใน
เมืองเยรูซาเล็มกษตัริยไดทําใหเงินและทอง
มีมากมายอยาง กับกอน หิน และทําใหไม
สนซี ดารมีอยางเกลื่อนกลาดเหมือนกับไม
มะเดื่อตามเชิงเขา ๑๖พวกมาของซาโลมอน
ก็เป็นมานํา เขาจากอียิปตและจากเมือง คู เอ
โดยพวกพอคาของกษตัริยเป็นผู ซื้อพวก มา
เหลา นัน้มาจากเมืองคู เอ ๑๗พวกเขานําเขา
รถรบมาจากประเทศอียิปต รถรบหน่ึงคัน
เป็นเงินหนักประมาณเจ็ดกิโลกรัม และมา
ตัวหน่ึงเป็นเงินหนักประมาณสองกิโลกรัม
พวก เขายังสงพวก มันออกไปขายตอให
กับพวกกษตัริยของชาวฮิต ไทตและพวก
กษตัริยของชาวอารัมดวย



๒ พงศาวดาร ๒:๑ 2 ๒ พงศาวดาร ๒:๑๔

ซาโลมอนเตรียมสรางวิหารและวัง
(๑ พกษ. ๕:๑-๑๘; ๗:๑๓-๑๔)

๒ ๑ซา โลม อนวางแผนสรางวิหารขึ้นแหง
หน่ึง เพื่อเป็นเกียรติแกชื่อของพระ

ยาหเวห และวางแผนสรางวังใหกับตัว เอง
๒ เขาเกณฑคนเจ็ด หมื่นคนมาเป็นคนแบก
หาม และแปด หมื่นคนมาเป็นชางตัด หินใน
เนิน เขา และอีกสามพันหกรอยคนมาเป็นผู
ควบคุมคนงานเหลาน้ี

๓ซา โลม อนไดสงขอความไปถึงกษตัริยฮี
รามของเมืองไทระ *วา

“ชวยสงไม สนซี ดารมาใหเราเหมือน
กับที่ทานเคยสงมาใหดา วิดพอของ
เรา ตอนที่พอ เราสรางวังสําหรับอยู
อาศัย ๔ตอน น้ี เรากําลังจะสรางวิหาร
ขึ้นแหง หน่ึง เพื่อเป็นเกียรติแกชื่อของ
พระ ยาหเวหพระเจาของ เรา และจะ
อุทิศวิหาร น้ีใหกับพระองค เพื่อเอาไว
ใชเผาเครื่องหอมตอ หน าพระองค และ
วางขนมปังศักดิส์ิทธิท์ุก วัน และเอาไว
สําหรับเผาเครื่องเผาบูชาทุก เชา เย็น
และทุกวันหยุดทางศาสนา รวมทัง้ทุก
วันขาง ขึ้น †และสําหรับงานเทศกาล
ตางๆของพระ ยาหเวหพระเจาของพวก
เราที่ไดกําหนด ไว อยาง ที่อิสราเอลถูก
สัง่ใหรักษาตลอดไป

๕ วิหารที่เรากําลังจะสรางขึ้น น้ีจะยิ่ง
ใหญ เพราะพระเจาของพวก เรา นัน้ยิ่ง
ใหญกวาพระอื่นๆ ๖แตใครละที่สามารถ
สรางบานใหกับพระองค ได ในเมื่อ
สวรรคทัง้หมด แมแตสวรรคชัน้ สูงสุด
ก็ยังไมสามารถจุพระองค ได เลย แลว
เราเป็นใครกันหรือ ที่จะมาสรางบานให
กับพระองคได นอกจากวามันจะเป็นแค
สถาน ที่ไวสําหรับเผาเครื่องบูชาตอ หน า
พระองค

๗ดัง นัน้ ชวยสงชายคนหน่ึงมาใหเรา
ที่มีความชํานาญเกี่ยว กับทองคํา เงิน

ทองสัมฤทธิแ์ละ เหล็ก มีความชํานาญ
เกี่ยว กับเสนใยสี ฟ า สี เลือด หมูและสี
มวง และมีประสบการณดานการแกะ
สลัก เพื่อใหมาทํางานในยู ดาหและใน
เมืองเยรูซาเล็มกับพวกชางแกะ สลักที่
ชํานาญงานของ เรา ที่ดา วิดพอของเรา
ไดจัดหาไวแลว ๘ชวยจัดสงไมสนซีดาร
ไม สนสาม ใบและไม ประดูจํานวนมาก
มาจากเลบานอน ใหกับเราดวย เพราะ
เรารูวาคนของทานมีความชํานาญใน
การตัด ไมของที่ นัน่ คนของเราจะทํา
งานกับคนของ ทาน ๙ เพื่อที่จะจัดหา
ทอนไมจํานวนมากมายใหกับเรา เพราะ
วิหารที่เราจะสรางจะตองใหญ โตและ
อลังการ ๑๐ เราจะใหขาวสาลีโมแลวและ
ขาว บารเลยอยาง ละสี่ ลานสี่ แสน ลิตร
เหลา องุนสี่ แสนสี่ หมื่น ลิตร และน้ํามัน
มะกอกสี่แสนสี่หมื่นลิตร กับพวกคนรับ
ใชของทานที่เป็นชางตัด ไมซึ่งไดนําไม
มาใหเรา”
๑๑กษตัริยฮี รามแหงเมืองไทระสง

จดหมายตอบซาโลมอนไปวา
“เป็นเพราะพระ ยาหเวหรักประชาชน

ของพระองค พระองคจึงทําใหทานเป็น
กษตัริยของพวก เขา” ๑๒แลวฮี รามก็
เขียนตอไปอีกวา “ขอ สรรเสริญพระ
ยาหเวห พระเจาของชนชาติอิสราเอลผู
ที่สรางสวรรคและแผนดินโลก พระองค
ไดใหลูกชายที่เฉลียวฉลาดคน หน่ึงแก
กษตัริย ดา วิด ลูกชายผู ที่เต็มไปดวย
สติ ปัญญาและความเฉลียวฉลาดที่จะ
ไดเป็นผู สรางวิหารสําหรับพระ ยาหเวห
และวังสําหรับตัว เขา เอง ๑๓ เราจะสง
หุ ราม ‡คนที่มีความชํานาญมากของ
เราไปพบ ทาน ๑๔แมของเขามาจาก
ดานและพอของเขาเป็นชาวเมือง ไท
ระ เขาได รับการ ฝึกฝนใหทํางานเกี่ยว
กับทองคําและ เงิน ทองสัมฤทธิแ์ละ
เหล็ก หินและไม รวมทัง้เสนใยสี เลือด
หมู สี ฟ าและ สี มวงกับผาลินินอยาง ดี

*๒:๓ กษัตริยฮีรามของเมืองไทระ ปกครองตัง้แตปี ๙๘๖-๙๓๕ กอนพระเยซูมาเกิด เมือง
ไทระเป็นเมืองที่สําคัญที่สุดของอาณาจักรฟีนีเซีย ซึ่งอยูทางทิศเหนือของอิสราเอล
†๒:๔ วันขางขึน้ เป็นวันที่หน่ึงของเดือนของชาวฮีบรู จะมีการชุมนุมพิเศษในวันเหลาน้ีเพื่อ
สักการะบูชาพระเจา
‡๒:๑๓ เราจะสงหุราม หรือ “เราจะสงชางแกะสลักคนหน่ึงของฮีรามผูเป็นพอของเรา”
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เขามีประสบการณในการแกะ สลักทุก
ประเภทและสามารถแกะ สลักตามแบบ
ที่เราใหกับเขาไดทุกแบบ เขาจะทํางาน
รวมกับพวก ชางแกะ สลักของทานและ
รวมกับพวก คนของดา วิดเจา นายของ
เราที่เป็นพอของทาน

๑๕ตอน น้ี ขอใหทานผูเป็นเจา นาย
ของเราโปรดสงขาว สาลี ขาว บารเลย
และน้ํามันมะกอกกับเหลา องุนตามที่
ทานไดสัญญา ไว มาใหกับพวก เราผูรับ
ใชของทานดวย เถิด ๑๖และพวก เราจะ
ตัดไม ซุงมาจากเลบานอนตามที่ทาน
ตองการและนําไมเหลา นัน้ผูกเป็นแพ
ลองไปตามทะเลลงไปจนถึงยัฟฟา แลว
ทานก็จะนําพวกมันไปที่เมืองเยรูซาเล็ม
ได”
๑๗ซาโลมอนนับพวกชาวตางชาติทัง้หมด

ที่อยูในเมืองเยรูซาเล็มอีก ครัง้ หลัง จากที่
ดา วิดผูเป็นพอของเขาเคยนับมา แลว ชาว
ตาง ชาติเหลา น้ีมีทัง้หมดหน่ึง แสนหา หมื่น
สาม พันหก รอย คน ๑๘ซา โลม อนสัง่ใหคน
เจ็ด หมื่นคนมาทํางานแบก หาม และสัง่ให
คนแปดหมื่นคนมาเป็นชางตัดหินในเนินเขา
สวนอีกสามพันหกรอยคนใหมาเป็นผู คุมคน
งานเหลานัน้ใหทํางาน

ซาโลมอนสรางวิหาร
(๑ พกษ. ๖:๑-๓๘; ๗:๑๕-๒๒)

๓ ๑แลวซา โลม อนก็เริ่มสรางวิหาร ของ
พระ ยาหเวหในเมืองเยรูซาเล็ม บน

ภูเขาโม ริ ยาหซึ่งเป็นที่ที่พระ ยาหเวหได
ปรากฏแกดาวิดพอของเขา มันตัง้อยูบนลาน
นวดขาวของโอรนัน *ชาวเยบุส และเป็นที่ที่
ดา วิดพอ ของ เขาไดซื้อมา ๒ซา โลม อนเริ่ม
สรางวิหารในวันที่ สองของเดือนที่ สอง ซึ่ง
เป็นปีที่สี่ที่เขาขึ้นครองบัลลังก

๓ซา โลม อนวางรากฐานของตึกที่จะเป็น
วิหารของพระเจา ขนาดยาวหก สิบศอก

†กวางยี่สิบศอก ‡(ใชศอกมาตรฐานการ วัด
แบบ เกา) ๔ ระเบียงดานหน าวิหารยาวยี่สิบ
ศอก เทากับดานกวางของวิหาร และสูง
ยี่สิบศอก เขาใชทองคําบริสุทธิบ์ุ ทับดาน ใน
๕ เขาปูไมสนสามใบไวที่หองโถงใหญและใช
ทองคําบริสุทธิบ์ุทับและตกแตงดวยลวดลาย
ตน ปาลมและลาย โซ ๖ซา โลม อนประดับ
ประดาวิหารดวยพลอยที่ มี คา สวนทองคํา
ที่เขาใชก็เป็นทองคําจากเมืองพา ร วา ยิม
¶๗ เขาบุทองคําไวที่คาน กรอบประตู ผนัง
และประตูทุกแหงของวิหารแหงนัน้ และเขา
ยังไดแกะสลัก รูปทูต สวรรคมีปีกหลายองค
ไวตามพวกผนังอีกดวย

๘ เขาสรางหองที่ศักดิส์ิทธิท์ี่สุดขึ้น มีความ
ยาวเทากับความกวางของวิหาร คือยาวยี่สิบ
ศอก และกวางยี่สิบศอก ซาโลมอนบุทองคํา
อยาง ดีน้ํา หนักรวมยี่สิบ เอ็ดตันไวที่ดาน ใน
ของสถานที่ศักดิส์ิทธิท์ี่สุด ๙พวกตะปูทองคํา
มีน้ําหนักรวมประมาณครึ่งกิโลกรัม เขายังบุ
ทองคําไวที่พวกหองชัน้ บน ดวย ๑๐ภายใน
สถานที่ศักดิส์ิทธิท์ี่สุด ซา โลมอนไดสรางรูป
ป้ันของทูตสวรรคมีปีก ขึ้นมาสององค และ
บุทองคําลงบนรูป ป้ันทัง้ สอง นัน้ ๑๑ ปีกของ
ทูต สวรรคทัง้ สองที่กางออกเต็ม ที่มีความ
ยาวทัง้หมดยี่สิบศอก ปีกดานหน่ึงยาวหา
ศอก §ไปติด กับผนังวิหาร ในขณะที่ปีกอีก
ดานหน่ึงยาวหาศอกเหมือนกันและติดกับปีก
ของทูตสวรรคอีกองคหน่ึง

๑๒ ในลักษณะเดียวกัน ปีกขางหน่ึงของ
ทูต สวรรคองคที่สองก็ยาวหาศอกและไปติด
กับผนังอีกดาน หน่ึงของวิหาร และอีกขาง
หน่ึงก็ยาวหาศอกและไปติด กับปีกอีกขาง
หน่ึงของทูต สวรรคองค แรก ๑๓ ปีกของทูต
สวรรคทัง้ สององค น้ีเมื่อกางออกแลวยาว
ยี่สิบ ศอก ทูต สวรรคทัง้ สองยืนอยูหันหน า
ออกไปทางหองโถงใหญ

*๓:๑ โอรนัน หรือ อารอนา
†๓:๓ หกสิบศอก เทากับสามสิบเอ็ดเมตรครึ่ง
‡๓:๓ ยี่สิบศอก เทากับสิบเมตรครึ่ง
¶๓:๖ พารวายิม เป็นสถานที่ที่มีทองคําอยูมากมาย นาจะอยูในประเทศโอฟีร
§๓:๑๑ หาศอก หรือ ๒.๖ เมตร
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๑๔ซา โลม อนทําผามาน *ขึ้นจากเสนใยสี
เลือดหมู สีมวงและสีฟ า กับผาลินินอยางดี
โดยปักรูปทูตสวรรคมีปีกลงบนนัน้

๑๕ที่ดานหน าของวิหาร เขาไดสรางเสาขึ้น
สองตน สูงสามสิบหาศอก †แตละตนมีหัวเสา
วางอยูดานบนสูงอีกหาศอก ๑๖ เขาไดสรางโซ
ที่รอยตอ กันและไดวางโซเหลา นัน้ไวที่ดาน
บนของเสาสองตนนัน้ เขายังไดทําผลทับทิม
หน่ึง รอย ลูก และติดพวก มันไวกับโซเหลา
นัน้ ๑๗ เขาไดจัด ตัง้เสาสองตน นัน้ขึ้นที่ดาน
หน าของวิหาร ตนหน่ึงอยูทางทิศ ใตและอีก
ตนอยูทางทิศเหนือ ตนที่อยูทางใตมีชื่อวายา
คีน ‡และตนที่อยูทางเหนือมีชื่อวาโบอาส ¶

ขาวของเครื่องใชสําหรับวิหาร
(๑ พกษ. ๗:๒๓-๕๑)

๔ ๑ซา โลม อนสรางแทน บูชาจากทอง
สัมฤทธิข์ึ้นแทนหน่ึงยาวยี่สิบศอก

§กวางยี่สิบศอก และสูงสิบศอก ๒ เขาได
สรางขันทะเล **ขึ้นจากเหล็กหลอ มีรูป ราง
เป็นวงกลมวัดจากขอบดานหน่ึงไปถึงขอบ
อีกดานหน่ึงไดสิบศอก มีความสูงหาศอก วัด
เสน รอบวงไดสามสิบศอก ††๓ที่ใตขอบของ
ขันทะเลนัน้ เขาไดหลอรูปน้ําเตาอยูสองแถว
ลอมรอบขันทะเล นัน้ หลอเป็นเน้ือเดียวกับ
ขัน ทะเล ๔ขันทะเลวางอยูบนรูปป้ันวัวตัวผู
สิบสองตัว วัวสามตัวหันหน าไปทางทิศเหนือ
สามตัวหันไปทางทิศ ตะวัน ตก สามตัวหัน

ไปทางทิศ ใตและอีกสามตัวหันไปทางทิศ
ตะวันออก ขันทะเลวางอยูบนรูปป้ันวัวเหลา
น้ี และสวนหางของพวก มันหันเขาดาน ใน
๕ขันทะเลมีความหนาหน่ึงฝามือ ‡‡ที่ขอบ
ของมันมีลักษณะเหมือนขอบถวย คือคลาย
กับดอกลิลลี่ที่บานออก มันสามารถเก็บน้ําได
หกหมื่นหกพันลิตร ¶¶

๖แลวซา โลม อนก็ไดทําอางขึ้นสิบใบไว
สําหรับชําระลางและเอาอางหาใบไปไวทาง
ทิศ ใต อีกหาใบไปไวทางทิศ เหนือ เพื่อไว
สําหรับชําระลางสิ่งที่จะนํามาเป็นเครื่องเผา
บูชา แตขันทะเลจะใชสําหรับใหพวกนักบวช
ชําระลางเทานัน้

๗ เขาสรางโคมไฟยืนจากทองคําไวสิบอัน
สรางตามแบบที่ไดกําหนดไวสําหรับพวก มัน
และวางโคมไฟยืนพวก น้ีไวในวิหาร วาง
ไวทางทิศ ใตหาอัน และไวทางทิศ เหนือหา
อัน ๘ เขาทําโตะขึ้นสิบตัวและนําไปวางไว
ในวิหาร ทางทิศ ใตหาตัว และทิศ เหนือหา
ตัว เขายังทําชามทองคําสําหรับประพรมไว
หน่ึงรอยใบดวย ๙ เขาสรางลาน §§ของพวก
นักบวช และลานขนาดใหญกับประตูลานอีก
หลายประตู และไดบุทองสัมฤทธิท์ับประตู
เหลา นัน้ ไว ๑๐ซา โลม อนวางขันทะเลที่มุม
ทางทิศตะวันออกเฉียงใตของวิหาร

๑๑หุ รามยังไดทําหมออีกหลายใบ รวม
ทัง้ทัพพีและชามประพรม แลวหุ รามก็ได
ทํางานทุกอยางภายในวิหารของพระเจาที่
กษตัริยไดสัง่เขาไวจนเสร็จสิน้ลง นัน่ก็คือ

*๓:๑๔ ผามาน มานชิน้ น้ีเป็นผาผืนขนาดใหญมากแขวนกัน้ไวระหวางสถาน ที่บริสุทธิก์ับ
สถานที่บริสุทธิท์ี่สุดเพื่อวาจะไดไมมีใครไดเห็นหีบแหงคําสัญญาของพระยาหเวหและเครูบคู
นัน้ที่อยูบนฝาหีบนัน้
†๓:๑๕ สามสิบหาศอก ประมาณสิบแปดเมตรกวาๆ
‡๓:๑๗ ยาคีน ในภาษาฮีบรู คําน้ีคงจะมีความหมายวา “เขาไดจัดตัง้ขึ้น”
¶๓:๑๗ โบอาส ในภาษาฮีบรู คําน้ีคงจะมีความหมายวา “ความเขมแข็งอยูในตัวเขา”
§๔:๑ ยี่สิบศอก เทากับสิบเมตรครึ่ง
**๔:๒ ขันทะเล ขันเก็บน้ําขนาดใหญที่ทําจากทองสัมฤทธิต์ัง้อยูในวิหาร ดูใน ๒ พงศาวดาร
๔:๒-๖
††๔:๒ สามสิบศอก หรือ ๑๕.๗๕ เมตร ภาษากรีกโบราณแปลไววา ๒๕ ศอก
‡‡๔:๕ หน่ึงฝ ามือ ประมาณ ๗.๖ เซนติเมตร
¶¶๔:๕ หกหมื่นหกพันลิตร หรือ สามพันบัท
§§๔:๙ ลาน พื้นที่พิเศษที่อยูทางดานนอกของวิหาร
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๑๒ เสาสองตน
หัว เสาสองอันที่มีรูป รางเหมือนอางเพื่อวาง
ไวบนยอดเสา

ตาขายสองชุดที่ใชสําหรับประดับบนหัว เสา
รูปอางที่อยูบนยอดเสาสองตนนัน้

๑๓ทับทิมสี่รอยลูกสําหรับตาขายสอง ชุด
(ตาขายแตละชุดมีทับทิมอยูสองรอยลูกไว
สําหรับประดับหัวเสารูปชามที่อยูบนเสา
ทัง้สองตน)

๑๔แทนหลายแทนพรอมกับอางน้ําวางอยูบน
นัน้

๑๕ขันทะเลและรูป ป้ันวัวตัวผูสิบ สองตัวที่
แบกขันทะเลอยู

๑๖หมอ ทัพพี สอมและเครื่องใชที่เกี่ยวของ
ทัง้หมด

ของทัง้หมดที่หุ รามไดทําขึ้นใหกับกษตัริย
ซาโลมอน เพื่อใชในวิหารของพระยาหเวหน้ี
ทําจากทองสัมฤทธิข์ัด มัน ๑๗กษตัริยไดให
หลอของเหลา น้ีขึ้นจากแม พิมพดิน เหนียวที่
นํามาจากหุบเขาจอรแดนที่อยูระหวางเมือง
สุ คคทกับเมืองเศเร ดาห ๑๘ เครื่อง ใชทุก
อยางที่ซา โลม อนใหทําขึ้น น้ีใชทองสัมฤทธิ ์
มากมายจนบอกน้ําหนักไมได

๑๙ซา โลม อนยังทําของที่ใชในวิหารของ
พระเจา ดวย คือแทน บูชาทองคํา พวก
โตะสําหรับวางขนมปังไวตรงหน าพระเจา
๒๐ โคมไฟยืนที่ทําจากทองคําบริสุทธิท์ี่สราง
ตามแบบที่ไดกําหนดไว พรอมกับตะเกียง
ของพวก มัน เพื่อใชจุดไฟไวดาน หน าของ
หองศักดิส์ิทธิ ์ *ที่อยูดานใน ๒๑ดอกไมทองคํา
ตะเกียงและคีม †(พวก มันทําจากทองคํา
บริสุทธิท์ี่สุด) ๒๒กรรไกรตัดไสตะเกียงที่ทํา
จากทองคําบริสุทธิ ์ ชามประพรม ชามกับ
กระถาง ไฟ และประตูทองคําหลายบานของ
วิหารคือประตูดานในที่จะเขาไปสูสถาน ที่
ศักดิส์ิทธิท์ี่สุดและประตูของหองโถงใหญ

๕ ๑ เมื่อซาโลมอนทํางานสําหรับวิหาร ของ
พระยาหเวหเสร็จหมดแลว เขาก็นําเอา

สิ่งของตางๆที่ดา วิดผูเป็นพอของเขาไดอุทิศ
ไว เชน เงิน ทองคําและเครื่องใชทัง้หมด เขา
มาวางไวในคลังสมบัติของวิหารของพระเจา

การแหหีบศักดิ์สิทธิ์เขาสูวิหาร
(๑ พกษ. ๘:๑-๑๑)

๒แลวซา โลม อนเรียกพวกผูอาวุโสของ
อิสราเอล พวกหัวหน าทัง้หมดของเผาตางๆ
และพวกผูนําครอบครัวทัง้ หลายของชาว
อิสราเอล ใหมาชุมนุมกันที่เมืองเยรูซาเล็ม
เพื่อที่จะนําหีบแหงขอ ตกลงของพระ
ยาหเวหมาจากเมืองศิ โยนหรือเมืองของดา
วิด ๓และชาวอิสราเอลทัง้หมดก็ไดมารวม
ตัวกันตอ หน ากษตัริยในชวงเทศกาลของ
เดือนที่เจ็ด ‡

๔ เมื่อพวกผูอาวุโสทัง้หมดของชาว
อิสราเอลมาถึง ชาวเลวีก็ไดยกหีบขึ้น ๕และ
พวก เขา ¶ไดยกหีบ และเต็นทนัดพบ รวม
ทัง้พวกขาว ของเครื่อง ใชศักดิส์ิทธิภ์ายใน
เต็นทไปดวย พวกนักบวชที่เป็นชาวเลวี
เป็นผูถือของเหลา นัน้ ๖และกษตัริยซา โลม
อนกับชาวอิสราเอลทัง้หมดที่รวมตัวกันอยู
กับเขาก็ไปอยูตอ หน าหีบ ถวายเครื่องบูชา
เป็นแกะและวัวมากมายจนนับ ไม ถวน ไม
สามารถจดบันทึกลงได ๗แลวพวกนักบวชก็
นําหีบขอ ตกลงของพระ ยาหเวหเขาไปวาง
ไวในที่ของมัน ที่อยูในหองศักดิส์ิทธิ ์ ดาน
ในสุดของวิหารซึ่งเป็นสถาน ที่ศักดิส์ิทธิท์ี่สุด
และวางหีบ นัน้ไวใตปีกของทูต สวรรคทัง้
สององค นัน้ ๘ทูต สวรรคที่มีปีกทัง้สององค
นัน้กางปีกออกเหนือที่วางหีบ นัน้ ปีก นัน้ก็
ปกคลุมอยูเหนือหีบและคานหามของ มัน
๙คานเหลาน้ียาวมาก จนปลายของคานที่ยื่น
ออกมาจากหีบ นัน้ สามารถมองเห็นไดจาก
หน าหองศักดิส์ิทธิท์ี่สุด นัน้ แตถาอยูนอก
หองศักดิส์ิทธิก์็มองไมเห็น และคานเหลาน้ีก็
ยังคงอยูที่ นัน่จนทุก วัน น้ี ๑๐ ในหีบ นัน้ไมมี

*๔:๒๐ หองศักดิ์สิทธิ์ เป็นหองในเต็นทศักดิส์ิทธิแ์ละในวิหารที่พวกนักบวชใชสําหรับรับใช
พระเจาเป็นประจํา
†๔:๒๑ คีม ของที่ดูเหมือนกรรไกรใชสําหรับคีบถานรอนๆ
‡๕:๓ เดือนที่เจ็ด ตรงกับเดือนกันยายน
¶๕:๕ พวกเขา คือพวกนักบวชและชาวเลวี หรือ “พวกนักบวชซึ่งก็คือชาวเลวี”



๒ พงศาวดาร ๕:๑๑ 6 ๒ พงศาวดาร ๖:๑๐

สิ่งอื่นใดนอกจากแผนหินสองแผน *ที่โมเสส
ไดใสเอาไว ตัง้แตเมื่อครัง้ที่เขาอยูที่ภูเขาโฮ
เรบ ซึ่งเป็นสถาน ที่ที่พระ ยาหเวหไดทําขอ
ตกลงกับชนชาติอิสราเอล หลัง จากที่พวก
เขาไดออกมาจากแผนดินอียิปตแลว

๑๑แลวพวกนักบวชก็ออกมาจากสถาน ที่
ศักดิส์ิทธิ ์ †นักบวชทัง้หมดที่อยูในที่ นัน้ได
ทําตัว เองใหบริสุทธิแ์ลว ไม วาจะอยูกลุม
เวรไหนก็ตาม ๑๒ชาวเลวีทัง้หมดที่เป็นนัก
ดนตรี เชน อาสาฟ เฮมานและเยดูธูนรวม
ทัง้พวกลูกชายและญาติๆของ เขา ไดยืนอยู
ทางดานตะวัน ออกของแทน บูชาพวก เขา
แตงตัวดวยผาลินินอยางดี และเลนฉาบ พิณ
ใหญและพิณ เล็กโดยมีพวกนักบวชหน่ึง รอย
ยี่สิบคนเปาแตรคลอไปดวยกัน ๑๓บรรดาคน
เปาแตรและนัก รองตางทําหน าที่เป็นหน่ึง
เดียวกัน เพื่อที่จะสรรเสริญและขอบคุณพระ
ยาหเวห พวก เขาไดประสานเสียงสรรเสริญ
พระยาหเวห และรองเพลง ‡คลอไปกับเสียง
ของแตร ฉาบ และเครื่องดนตรีทัง้หมด พวก
เขารองวา
“สรรเสริญพระยาหเวห เพราะพระองคทรงดี
ความ รักมัน่คงของพระองคจะคงอยูตลอด

ไป”
แลววิหารของพระ ยาหเวหก็เต็มไปดวย

เมฆ ๑๔หมอกควันเหลา นัน้ทําใหพวก
นักบวชไมสามารถทําพิธีรับ ใชของพวก เขา
ตอไป ได เพราะรัศมีของพระยาหเวหไดเขา
มาอยูในวิหารของพระเจาแลว

๖ ๑แลวซา โลม อนพูดวา “พระ ยาหเวห
พูดไววาพระองคจะอาศัยอยูในเมฆสีดํา

๒ขาพเจาไดสรางวิหารอันสงา งามไวใหกับ
พระองคเพื่อเป็นสถาน ที่สําหรับพระองคได
ใชอาศัยอยูตลอดไป”

คําพูดของซาโลมอน
(๑ พกษ. ๘:๑๔-๒๑)

๓แลวกษตัริยก็หันไปหาคนอิสราเอล
ทัง้หมด ที่ยืนชุมนุมกันอยูที่ นัน่ และขอให
พระเจาอวยพรพวกเขา ๔พระองคพูดวา

“ขอสรรเสริญพระ ยาหเวห พระเจา
ของอิสราเอล มือของพระองค นัน้ได
ทําใหสิ่งที่พระองคเคยสัญญาไวดวย
ปากของพระองคกับดา วิดพอของ
ขาพเจานัน้ เป็นความจริงขึ้นมา เพราะ
พระองคไดพูดวา ๕ ‘ตัง้แตวันที่เรานํา
ประชาชนของเราออกมาจากแผน ดิน
อียิปต เรายังไมเคยเลือกเมืองหน่ึง
เมืองใดจากเผาตางๆของอิสราเอล เพื่อ
ที่จะใชสรางวิหารเป็นเกียรติใหกับชื่อ
ของเรา เลย และเราก็ยังไมเคยเลือก
ใครสัก คนใหเป็นผูนําเหนือประชาชน
ชาวอิสราเอลของเรา ๖แตตอนน้ี เราได
เลือกเมืองเยรูซาเล็มเพื่อเป็นเกียรติให
กับชื่อของ เรา และเรายังไดเลือกดา วิด
ใหมาปกครองอิสราเอลชนชาติของเรา’

๗ดา วิดพอของเราเคยคิดอยูในใจ
วา เขาจะสรางวิหาร ขึ้นหลังหน่ึง เพื่อ
เป็นเกียรติใหกับชื่อของพระ ยาหเวห
พระเจาของอิสราเอล ๘แตพระยาหเวห
พูดกับดา วิดพอของเราวา ‘ที่เจาคิดอยู
ในใจวาจะสรางวิหารขึ้นหลัง หน่ึงเพื่อ
เป็นเกียรติใหกับชื่อของเรา นัน้ นับเป็น
สิ่งที่ ดี ๙แตอยางไรก็ตาม เจาจะไม
ไดเป็นคนที่สรางวิหาร นัน้ แตลูกชาย
ของเจาที่เป็นเลือด เน้ือ เชื้อ ไขของเจา
จะเป็นผู สรางวิหาร นัน้เพื่อเป็นเกียรติ
ใหกับชื่อของ เรา’ ๑๐พระ ยาหเวหได
รักษาสัญญาที่พระองคไดใหไว เราได
สืบทอดบัลลังกตอจากดา วิดพอของ
เรา และตอน น้ีเราก็นัง่อยูบนบัลลังก
เหนือชนชาติอิสราเอล เหมือนกับที่
พระ ยาหเวหไดใหสัญญาไว และเราก็

*๕:๑๐ แผนหินสองแผน เป็นแผนหินที่พระเจาไดเขียนบัญญัติสิบประการเอาไว
†๕:๑๑ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นหองในเต็นทศักดิส์ิทธิแ์ละในวิหารที่พวกนักบวชใชสําหรับรับ
ใชพระเจาเป็นประจํา
‡๕:๑๓ พวกเขา … เพลง หรือ “พวกเขารองเพลงฮาเลลและ” นาจะเป็นบทสดุดี ๑๑๑-๑๑๘
และ สดุดี ๑๓๖



๒ พงศาวดาร ๖:๑๑ 7 ๒ พงศาวดาร ๖:๒๔

ไดสรางวิหารหลัง นัน้ขึ้นเพื่อเป็นเกียรติ
ใหกับชื่อของพระ ยาหเวห พระเจาของ
อิสราเอลแลว ๑๑และในนัน้ เราก็ไดวาง
หีบ *ใบนัน้ไว เป็นหีบที่ใสขอตกลงของ
พระ ยาหเวห ที่ไดทําไวกับประชาชน
ชาวอิสราเอล”

คําอธิษฐานของซาโลมอน
(๑ พกษ. ๘:๒๒-๕๓)

๑๒–๑๓ซา โลมอนสรางปะรํายกพื้นจากทอง
สัมฤทธิข์ึ้น ยาวหาศอก กวางหาศอก และสูง
สามศอก และวางมันไวตรงกลางของลาน
ดานนอก เขายืนอยูบนปะรํานัน้และก็คุกเขา
ลงตอ หน าชุมนุมอิสราเอลทัง้หมด และชู
แขนทัง้ สองขางขึ้นบนฟ า สวรรค ๑๔ เขาพูด
วา

“ขา แต พระ ยาหเวห พระเจาของ
อิสราเอล ไมมีพระเจาองคไหนอีกแลว
ที่จะเหมือนกับพระองค ไม วาจะบน
สวรรคเบื้อง บนหรือแผน ดินโลกเบื้อง
ลาง พระองครักษาสัญญาแหงความ
รักกับเหลาผูรับ ใชของพระองค ผู ที่เชื่
ฟังพระองคอยางสุดจิต สุดใจของเขา
๑๕พระองคยังรักษาสัญญากับดา วิดผูรับ
ใชของพระองค ที่เป็นพอของขาพเจา
พระองคสัญญาดวยปากของพระองค
และในวัน น้ีพระองคไดทําใหคําสัญญา
นัน้สําเร็จลุลวงดวยมือของพระองค
๑๖ตอน น้ี ขา แต พระยาหเวห พระเจา
ของอิสราเอล ขอพระองครักษาสัญญา
อื่นๆที่พระองคไดทําไวกับดา วิดผูรับ ใช
ของพระองคที่เป็นพอของขาพเจาดวย
เถิด เมื่อครัง้ที่พระองคไดพูดวา ‘ดา
วิด ถาลูก หลานของเจาระมัดระวังใน
ทุกๆสิ่งที่พวก เขาทํา เพื่อจะทําตามกฎ
ของเราเหมือนกับที่เจาไดทํา เจาจะ
ไมมีวันขาดคนที่จะมานัง่บนบัลลังก
ของอิสราเอลตอหน าเรา เลย’ ๑๗ขา แต
พระ ยาหเวห พระเจาของอิสราเอล ใน
ตอน น้ี ขอใหพระองคทําใหคํา พูดของ

พระองคที่ไดสัญญาไวกับดา วิดผูรับ ใช
ของพระองคเป็นจริงขึ้นมาดวยเถิด

๑๘แตพระเจา พระองคจะอาศัยอยูบน
พื้นโลกกับมนุษยไดจริงๆหรือ เพราะ
ฟ า สวรรคหรือแมแตสวรรคชัน้สูงสุดยัง
ไมสามารถรองรับพระองคได เลย แลว
นับประสาอะไรกับวิหารแหง น้ีที่ขาพเจา
ไดสราง เลา ๑๙ถึงกระนัน้ ขอพระองค
โปรดฟัง คําอธิษฐานและคําออนวอน
ของผูรับ ใชคน น้ีของพระองคดวย เถิด
ขาแตพระยาหเวห พระเจาของขาพเจา
โปรดฟัง เสียงรํ่า รองและคําอธิษฐานที่
ผูรับ ใชของพระองค กําลังอธิษฐานอยู
ตอ หน าพระองค ๒๐ขอ ใหดวงตาของ
พระองคเฝ ามองวิหารหลังน้ีทัง้กลางวัน
และกลางคืน มันเป็นสถานที่ที่พระองค
ไดพูดไววาจะวางชื่อของพระองคไวที่
น่ี ขอพระองคฟังคําอธิษฐานที่ขาพเจา
ผูรับ ใชของพระองคอธิษฐานตอนหัน
หน าเขาหาสถานที่แหงน้ีดวยเถิด ๒๑ขา
แต พระ ยาหเวห ขอใหพระองคฟังคํา
อธิษฐานของขาพเจาผูรับ ใชพระองค
และอิสราเอลชนชาติของพระองค เมื่อ
พวกเขาอธิษฐานหันหน ามายังสถานที่น้ี
ดวย เถิด ขอพระองคฟังคําอธิษฐานใน
ฟ า สวรรค ซึ่งเป็นที่อาศัยของพระองค
และเมื่อพระองคไดยินแลว ขอโปรดยก
โทษใหกับพวกเราดวยเถิด

๒๒ เมื่อคน หน่ึงคนใดทําผิดตอเพื่อน
บานของเขา และตองสาบาน เมื่อเขามา
สาบานตอหน าแทนบูชาของพระองคใน
วิหารแหง น้ี ๒๓ขอโปรดรับ ฟังจากบน
ฟ า สวรรค และตัดสินพวกผูรับ ใชของ
พระองคดวย เถิด ขอพระองคตอบแทน
คนที่ทําผิด โดยใหความ ผิดของเขา
ตกลงบนหัวของเขาเอง และขอให
พระองคประกาศความบริสุทธิข์องคนที่
บริสุทธิ ์ โดยใหรางวัลกับเขาตามความ
บริสุทธิข์องเขา

๒๔ถาประชาชนชาวอิสราเอลของ
พระองคพาย แพตอศัตรูเพราะทําความ
ผิดบาปตอพระองค และถาพวก เขา

*๖:๑๑ หีบ เป็นหีบที่ใชใสแผนหินสองแผนที่เขียนบัญญัติสิบประการเอาไวรวม ทัง้สิ่งของ
ตางๆเพื่อเป็นการพิสูจนวาพระเจาไดอยูกับประชาชนชาวอิสราเอลตลอดเวลาที่พวกเขาอยูใน
ทะเลทรายซีนาย



๒ พงศาวดาร ๖:๒๕ 8 ๒ พงศาวดาร ๖:๓๘

หันกลับมายอมรับชื่อของพระองค มา
อธิษฐานรองขอตอพระองคในวิหารแหง
น้ี ๒๕ โปรดฟังพวก เขาจากฟ า สวรรค
และอภัยใหกับความบาปของอิสราเอล
ชนชาติของพระองค และนําพวก เขา
กลับมาสูแผน ดินที่พระองคไดใหไวกับ
บรรพบุรุษของพวกเขาดวยเถิด

๒๖หรือเมื่อพระองคปิดสวรรค ไม
ใหฝนตกลงมา เพราะประชาชนของ
พระองคไดทําบาปตอพระองค ถาพวก
เขาหันหน ามาทางวิหารอธิษฐาน และ
สรรเสริญชื่อของพระองค และหันจาก
บาปของพวก เขา เพราะพระองคได
ลงโทษพวกเขา ๒๗ก็ขอโปรดฟังจากฟ า
สวรรค และอภัยบาปใหกับพวกผูรับ
ใชพระองคคืออิสราเอลชนชาติของ
พระองคดวยเถิด โปรดสอนพวก เขาให
ใชชีวิตในทางที่ถูก ตอง และชวยสงฝน
ใหตกลงมาบนแผน ดินที่พระองคไดให
ไวเป็นมรดกกับประชาชนของพระองค
ดวยเถิด

๒๘ เมื่อเกิดภาวะอดอยาก *หรือเกิด
โรคระบาดขึ้นในแผน ดิน หรือเกิดโรค
ซีดในพืช หรือเกิดเชื้อ ราทําลายพืช
หรือ เกิดตัก๊แตนวัยบินหรือวัยคลานมา
ทําลายพืช หรือมีพวกศัตรูมาปิดลอม
เมืองทัง้ หลายของพวกเขาไว ไม วาจะ
เป็นความหายนะใดๆหรือโรครายใดๆ
ที่เกิดขึ้นก็ตาม ๒๙และเมื่ออิสราเอล
หรือคนหน่ึงคนใดไดสํานึก ผิดเพราะ
ได รับความทุกขทรมานและความเจ็บ
ปวด และเขาไดยื่นมือไปยังวิหารแหงน้ี
และอธิษฐานหรือออนวอนตอพระองค
๓๐ขอพระองคไดโปรดฟังจากสวรรค
ที่เป็นที่อาศัยของพระองค และโปรด
ยก โทษและชวยพวก เขา ดวย มีแต
พระองคเทานัน้ที่รูจิตใจของมนุษยทุก
คน อยาง นัน้ไดโปรดตอบแทนพวกเขา
ตามการกระทําของพวก เขาดวย เถิด
๓๑ เพื่อวาพวก เขาจะไดยําเกรงพระองค
และจะไดเดินตามทางของพระองค
ตลอด เวลาที่พวก เขามีชีวิตอยูในแผน

ดินที่พระองคไดยกใหกับบรรพบุรุษของ
พวกเรา

๓๒สวนคนตางชาติที่ไมใชอิสราเอล
ชนชาติของพระองค พวก เขาจะเดิน
ทางมาจากแดนไกล เพราะพวก เขาจะ
ไดยินชื่อ เสียงอันยิ่ง ใหญของพระองค
และมือที่เต็มไปดวยอํานาจกับแขน
ที่กางออกของพระองค เมื่อคนตาง
ชาติ นัน้หันหน ามาทางวิหาร น้ีและ
อธิษฐาน ๓๓ขอพระองคโปรดฟังจาก
ฟ า สวรรค ซึ่งเป็นที่อาศัยของพระองค
และโปรดทําตามสิ่งที่ชาวตาง ชาติคน
นัน้ขอจากพระองคดวยเถิด เพื่อชนทุก
ชาติบนโลก น้ีจะไดรูจักชื่อ เสียงของ
พระองค และยําเกรงพระองค เหมือน
กับที่อิสราเอลชนชาติของพระองคทํา
และเพื่อพวกเขาจะไดรูวา วิหารหลังน้ีที่
ขาพเจาไดสรางขึ้นมาเป็นของพระองค

๓๔ เมื่อประชาชนของพระองคไปทํา
สงครามกับพวกศัตรูของพวก เขา ไม
วาพระองคจะสงพวก เขาไปที่ใดก็ตาม
และเมื่อพวก เขาอธิษฐานกับพระองค
โดยหันหน ามาทางเมือง น้ีที่พระองคได
เลือก ไว และหันไปทางวิหารที่ขาพเจา
ไดสรางไว เพื่อเป็นเกียรติใหกับชื่อของ
พระองค แลว ๓๕ขอใหพระองคฟังคํา
อธิษฐานและคําออนวอนของพวก เขา
จากฟ า สวรรคและชวย เหลือพวก เขา
ดวยเถิด

๓๖ เมื่อพวก เขาทําบาปตอพระองค
เพราะคงไมมีใครที่ไมทําบาปเลย และ
พระองคก็โกรธพวก เขา และไดสงพวก
เขาไปตกอยูในกํา มือของศัตรูที่เขามา
จับตัวพวก เขาไปเป็นเชลยและนําตัว
พวก เขาไปสูดิน แดนอื่นไม วาจะใกล
หรือไกลก็ตาม ๓๗และพวก เขาสํานึก
ผิดตอนอยูบนแผน ดินที่พวก เขาถูก
จับตัวไป นัน้ และพวก เขาไดกลับ ตัว
กลับ ใจ และไดอธิษฐานตอพระองคใน
แผน ดินของผู ที่จับตัวพวก เขาไป นัน้
และพวก เขาพูดวา ‘พวก เราไดทําบาป
และทําผิดไปแลว พวก เราไดทําตัวเลว
มาก’ ๓๘และถาพวก เขาหันกลับมาหา

*๖:๒๘ ภาวะอดอยาก ชวงเวลาที่ไมมีฝนตกเลย พืชผลก็ไมสามารถเจริญเติบโตได ทัง้คน
และสัตวตางลมตายเพราะไมมีอาหารและน้ําใหกิน
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พระองคอยางสุดจิต สุดใจของพวก เขา
ในแผน ดินที่พวก เขาถูกจับตัวไป นัน้
และไดอธิษฐานโดยหันหน าไปยังแผน
ดินที่พระองคไดยกใหกับบรรพบุรุษ
ของพวก เขา และไดหันไปทางเมืองที่
พระองคไดเลือกไว และหันไปทางวิหาร
ที่ขาพเจาไดสรางไว เพื่อเป็นเกียรติให
กับชื่อของพระองค ๓๙ก็ขอใหพระองค
ฟังคําอธิษฐานและคําออนวอนของ
พวก เขาจากบนฟ า สวรรค ซึ่งเป็นที่
อาศัยของพระองค นัน้ และชวย เหลือ
พวก เขาดวย เถิด และโปรดยก โทษให
กับชนชาติของพระองค ที่ไดทําบาปตอ
พระองคดวย ๔๐และตอน น้ี พระเจา
ของขาพเจา ขอใหดวงตาของพระองค
เปิดขึ้นและขอใหหูของพระองคได รับ
ฟังคําอธิษฐานที่ถวายใหในที่น้ี

๔๑ขาแตพระยาหเวหผูเป็นพระเจา ตอนน้ีขอ
ลุกขึ้นเถิด และมาสูสถานที่พักผอนของ
พระองค

ทัง้พระองคและหีบแหงอํานาจของพระองค
ขาแตพระยาหเวหผูเป็นพระเจา ขอใหเหลา

นักบวชของพระองคไดสวมใสความ
ชวยเหลือ

ขอใหเหลาศิษยแทจริงของพระองค
ยินดีในความดีของพระองค
๔๒ขาแตพระยาหเวห ผูเป็นพระเจา ขออยา

ไดปฏิเสธผูที่พระองคไดแตงตัง้เลย
ขอจดจําความรักอันยิ่งใหญที่ไดสัญญาไวกับ

ดาวิดผูรับใชของพระองคดวยเถิด”

อุทิศวิหารใหกับพระยาหเวห
(๑ พกษ. ๘:๖๒-๖๖)

๗ ๑ เมื่อซาโลมอนอธิษฐานเสร็จ ก็มีไฟลง
มาจากสวรรค

และมาเผาเครื่องเผาบูชา กับพวกเครื่อง
สัตวบูชาและรัศมีของพระยาหเวห ก็แผออก
มาเต็ม วิหาร ๒พวกนักบวชไมสามารถเขา
ไปในวิหารของพระ ยาหเวหได เพราะรัศมี
ของพระยาหเวหเต็มวิหารไปหมด ๓ เมื่อชาว
อิสราเอลทัง้หมดไดเห็นไฟที่พุงลงมาและ
รัศมีของพระ ยาหเวหเหนือวิหารแหง นัน้

พวกเขาก็คุกเขาลงและกมหน าลงกับพื้นหิน
พวก เขานมัสการและขอบคุณพระ ยาหเวห
โดยพูดวา
“พระองคทรงดี
ความ รักมัน่คงของพระองคจะคง อยูตลอด

ไป” *
๔แลวกษตัริยกับประชาชนทัง้หมดก็ถวาย

เครื่องสัตว บูชาตอ หน าพระ ยาหเวห ๕และ
กษตัริยซา โลม อนไดถวายวัวสอง หมื่นสอง
พัน ตัว และแกะกับแพะอีกหน่ึง แสนสอง
หมื่น ตัว แลวกษตัริยกับประชาชนทัง้หมดก็
ไดอุทิศวิหาร น้ีใหกับ พระเจา ๖พวกนักบวช
ไดเขาประจําตําแหนงของ ตน เหมือนกับ
พวกชาวเลวี ซึ่งมีพวกเครื่องดนตรีของพระ
ยาหเวห ซึ่งกษตัริยดา วิดไดทําขึ้นไว เพื่อ
ใชสรรเสริญพระ ยาหเวห และใชเมื่อเขา
ตองการขอบคุณพระองค พวกเขารอง เพลง
วา “ความ รักมัน่คงของพระองคจะคง อยู
ตลอดไป” แลวพวกนักบวชที่ยืนอยูตรงขาม
พวกเลวี ก็เปาแตรขึ้น และชาวอิสราเอล
ทัง้หมดก็กําลังยืนอยู

๗ซา โลม อนไดอุทิศสวน กลางของลานที่
อยูดานหน าวิหารของพระยาหเวห นัน้ใหเป็น
ที่ศักดิส์ิทธิ ์ เพื่อจะไดถวายเครื่องเผาบูชา
และไข มันของเครื่องสังสรรคบูชา เพราะ
แทน บูชาทองสัมฤทธิท์ี่เขาไดสรางขึ้น นัน้
ไมพอสําหรับวางเครื่องเผาบูชา เครื่องบูชา
จากเมล็ดพืช รวมทัง้สวนไขมันเหลา นัน้ได
ทัง้หมด

๘แลวซาโลมอนก็ฉลองเทศกาลนัน้อยูเจ็ด
วัน และชาวอิสราเอลทัง้หมดก็อยูกับเขา
เป็นกลุมคนขนาด ใหญมหึมาที่มาจากทุก ที่
ตัง้แตทางเขาเมืองฮามั ท จนถึงลําธารแหง
อียิปต ๙ ในวันที่แปดพวกเขามีการชุมนุมกัน
เพราะพวก เขาไดเฉลิมฉลองการอุทิศแทน
บูชามาแลวเจ็ด วัน แลวฉลองเทศกาลตอไป
อีกเจ็ด วัน ๑๐ ในวันที่ยี่สิบ สามของเดือนที่
เจ็ด ซาโลมอนไดสงประชาชนเหลา นัน้กลับ
ไปบานของพวก เขาดวยจิตใจที่ราเริง ยินดี
เพราะสิ่งดีๆที่พระ ยาหเวหไดทําใหกับดา วิด
กับซา โลม อนและกับชาวอิสราเอลประชากร
ของพระองค

*๗:๓ พระองค … ตลอดไป ดูใน สดุดี ๑๑๘ และ ๑๓๖
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พระยาหเวหมาหาซาโลมอนครัง้ที่สอง
(๑ พกษ. ๙:๑-๙)

๑๑ เมื่อซา โลม อนสรางวิหารของพระ
ยาหเวหและวังกษตัริย เสร็จ และทําทุก สิ่ง
ทุกอยางที่เขาคิดไววาจะทําในวิหารของพระ
ยาหเวหและในวังของเขาเองจนหมด แลว
๑๒พระยาหเวหไดปรากฏแกเขาในตอนกลาง
คืนและพูดวา

“เราไดยินคําอธิษฐานของ เจา และ
ไดเลือกสถาน ที่ น้ีสําหรับตัวเราให
เป็นวิหารสําหรับการถวายเครื่องบูชา
๑๓ เมื่อเราปิดสวรรคเพื่อไมใหมีฝนตก
หรือสัง่ฝูงตัก๊แตนใหมากลืนกินแผน ดิน
ของ เจา หรือสงโรคระบาดใหลงมาใน
หมูประชาชนของ เรา ๑๔ถาประชาชน
ของเราผู ที่เราไดประทับชื่อเรา ไว ถอม
ตัวลงและอธิษฐาน และเริ่มแสวงหา
ใบหน าของ เรา และหันเหออกจากวิถี
ทางชัว่ทัง้ หลายของพวก เขา เราก็จะ
รับ ฟังจากสวรรค และจะยก โทษบาป
ของพวก เขาและจะรักษาแผน ดินของ
พวกเขา ๑๕ตอนน้ีดวงตาของเราจะเปิด
อยู และหูของเราก็จะรับ ฟังคําอธิษฐาน
ที่พวกเขาอธิษฐานตอเราในสถานที่แหง
น้ี ๑๖ เราไดเลือกและอุทิศวิหารน้ีใหเป็น
เกียรติกับชื่อของเราตลอด ไป ดวงตา
และหัวใจของเราจะอยูที่นัน่เสมอ

๑๗สวนตัวเจา ถาเจาเดินอยูตอ หน า
เรา เหมือนกับที่ดาวิดพอของเจาเคยทํา
และทําตามทุกอยางที่เราสัง่ และรักษา
ขอ บังคับกับกฎทุก ขอของ เรา ๑๘ เรา
จะทําใหบัลลังกของราชวงศเจามัน่คง
เหมือนกับที่เราไดสัญญาไวกับดา วิดพอ
ของ เจา เมื่อครัง้ที่เราพูดวา ‘เจาจะไม
ขาดผูสืบเชื้อ สายที่จะมาปกครองเหนือ
ชนชาติอิสราเอล’

๑๙แตถาพวก เจาหันเหไป และละทิง้
ขอบังคับตางๆและกฎทัง้ หลายที่เรา
ไดใหพวก เจาไว และไปรับ ใชและ
นมัสการพระอื่นๆ ๒๐ เราก็จะถอนราก
ชนชาติอิสราเอลออกจากแผน ดินของ
เราที่เราไดยกใหกับพวก เขา ไว และจะ
ขวางทิง้วิหารแหง น้ีที่เราไดอุทิศไวให
เป็นเกียรติกับชื่อของเราใหพนไปจาก

สายตาเรา เราจะทําใหมันเป็นที่หัวเราะ
เยาะและเยย หยันในหมูชนชาติทัง้
หลาย ๒๑ถึงแมวาวิหารแหง น้ีจะใหญ
โตสงา งาม แตทุกๆคนที่ผานไปมาจะ
ตองกลัวและพูดวา ‘ทําไมพระ ยาหเวห
ตองทําถึงขนาด น้ีกับดิน แดนและวิหาร
แหง น้ี’ ๒๒คนก็จะตอบวา ‘เป็นเพราะ
พวก เขาไดละทิง้พระ ยาหเวหพระเจา
ของบรรพบุรุษของพวกเขา พระเจาผูที่
ไดนําพวกเขาออกมาจากแผนดินอียิปต
และพวก เขาไดไปโอบ กอดอยูกับพระ
อื่นๆทัง้นมัสการและรับ ใชพวกมัน นัน่
เป็นเหตุที่พระองคถึงไดนําความหายนะ
ทัง้หมดน้ีมาสูพวกเขา’”

ความสําเร็จอื่นๆของซาโลมอน
(๑ พกษ. ๙:๑๐-๒๘)

๘ ๑ ในตอนปลายปีที่ยี่สิบซึ่งเป็นชวง
ที่ซา โลม อนไดสรางวิหารของพระ

ยาหเวห กับวังของเขา เอง นัน้ ๒ซาโลมอน
ไดซอมแซมหมูบานตางๆที่ฮี รามไดใหเขาไว
และไดใหชาวอิสราเอลเขาไปตัง้ รกรากอยูใน
หมูบานเหลา นัน้ ๓แลวซา โลม อนก็ไดไปที่
ฮามัทโศบาหและไปยึดเอาเมืองนัน้ไว ๔ เขา
ยังสรางเมืองทัด โมรขึ้นในทะเล ทรายและ
เมืองสําหรับเก็บ ของหลายเมืองในฮามั ท
๕ เขาสรางเมืองเบธโฮโรนบน กับเมืองเบธโฮ
โรนลางขึ้นมาใหม ใหเป็นเมืองป อมปราการ
ที่มีกําแพงเมือง กับประตูเมือง และลูกกรง
เหล็ก ๖ยังมีเมืองบาอาลัท รวมทัง้สรางเมือง
ตางๆที่ใชสําหรับเก็บขาว ของและเมืองทัง้
หลายสําหรับไวรถรบ และมาศึกทัง้ หลาย
ของเขา และสรางทุกสิ่งทุกอยางที่เขาอยาก
จะสราง ทัง้ในเยรูซาเล็ม ในเลบานอน และ
ตลอดทัว่ทัง้เขตแดนที่เขาปกครองอยู

๗ประชาชนทัง้หมดที่เป็นชาวฮิตไทต ชาว
อาโมไรต ชาวเปริสซี ชาวฮีไวตและชาวเยบุ
สนัน้ (คนเหลาน้ีไมใชคนอิสราเอล) ๘คือ ลูก
หลานของคนเผาเหลา น้ี ที่ชาวอิสราเอลไม
ไดทําลายจนหมดสิน้ แตยังเหลืออยูในแผน
ดิน ซาโลมอนไดเกณฑคนเหลาน้ีมาเป็นทาส
ที่ใชแรงงานจนถึงทุกวันน้ี ๙แตซาโลมอนไม
ไดใชชาวอิสราเอลมาทํางานเป็นทาสในงาน
ของ เขา ชาวอิสราเอลไดเป็นนักรบ แมทัพ
ของกองทหารของเขา และเป็นแมทัพของ



๒ พงศาวดาร ๘:๑๐ 11 ๒ พงศาวดาร ๙:๘

กองรถรบกับกองทหารของรถรบ ๑๐มีเจา
หน าที่ระดับหัวหน าที่คอยดูแลโครงการตางๆ
ของกษตัริยซา โลม อน พวก เขามีทัง้หมด
สองรอยหาสิบคน

๑๑ซา โลมอนพาลูกสาวของกษตัริยฟาโรห
ขึ้นมาจากเมืองของดาวิดไปอยูในวังที่เขาได
สรางไวใหกับนาง เขาไดพูดวา “เมียของเรา
ตองไมอาศัยอยูในวังของกษตัริยดา วิดแหง
อิสราเอล เพราะสถาน ที่ทัง้ หลายที่เคยวาง
หีบของพระยาหเวห นัน้เป็นที่ศักดิส์ิทธิ”์

๑๒ซา โลม อนเผาเครื่องบูชาใหแกพระ
ยาหเวหบนแทน บูชาของพระ ยาหเวห ที่ซา
โลมอนไดสรางไวที่ดานหน าของระเบียงทาง
เดิน ๑๓ซา โลม อนถวายเครื่องบูชาตามที่ได
กําหนดไวสําหรับวันตางๆอยางที่โมเสสได
สัง่ ไว เขาจะตองถวายเครื่องบูชาในทุก วัน
หยุดทางศาสนาวันขางขึ้น *และวันเทศกาล
ประจําปีสามเทศกาลคือ เทศกาลกินขนมปัง
ไม ใส เชื้อ เทศกาลสัปดาหและเทศกาลอยู
เพิง ๑๔แลวเพื่อเป็นการรักษากฎของดาวิดผู
เป็นพอของเขาไว ซา โลม อนจึงไดแตง ตัง้
พวกนักบวชขึ้นและแบงเวรตามหน าที่ของ
พวก เขา และแตง ตัง้ชาวเลวีใหคอยนําใน
การสรรเสริญและมาชวย เหลือพวกนักบวช
ในแตละ วัน เขายังไดแตง ตัง้พวก คนเฝ า
ประตูและแบงเวรสําหรับประตูแตละประตู
เพราะน่ีคือสิ่งที่ดา วิดคนของพระเจาไดสัง่
ไว ๑๕พวกอิสราเอลไมไดหันเหไปจากคํา สัง่
ทัง้ หลายของกษตัริยซา โลมอนที่ใหกับเหลา
นักบวชหรือชาวเลวี ไมวาจะเป็นเรื่องอะไรก็
ตาม รวม ทัง้คํา สัง่ที่ใหไวเกี่ยว กับพวกคลัง
สมบัติดวย

๑๖ งานทุก อยางของซา โลม อนสําเร็จ
ลุลวงไปดวย ดี ตัง้แตวันที่เริ่มวางรากฐาน
ของวิหารของพระ ยาหเวห จนกระทัง่เสร็จ
สมบูรณ แลววิหารของพระ ยาหเวหก็สราง
จนเสร็จ

๑๗ซา โลม อนไปที่เมืองเอ ซี โอน เก เบอร
และเมืองเอ โลทบนชายฝ่ังของเอ โดม ๑๘ ฮี
รามสงเรือมาใหซา โลม อน โดยมีเจา หน าที่

ของเขาซึ่งเป็นผู ที่รูเรื่องเกี่ยว กับทะเลเป็น
อยาง ดีมาเป็นผูบังคับการ เรือ คนเหลา น้ีได
แลนเรือไปกับคนของซา โลม อนจนถึงเมือง
โอฟีร †และไดนําทองคําสิบหกตันกลับมาให
กับกษตัริยซาโลมอน

ราชินีของเชบามาพบซาโลมอน
(๑ พกษ. ๑๐:๑-๑๓)

๙ ๑ เมื่อราชินีของเชบาไดยินถึงชื่อ เสียง
ของซาโลมอน นางมาที่เมืองเยรูซาเล็ม

เพื่อทดสอบเขาดวยคําถามยากๆหลายขอ
นางเดิน ทางมาพรอมกับขาราชการมากมาย
และมีฝูงอูฐบรรทุกเครื่อง เทศมากมาย
ทองคําจํานวนมากและพลอยมีคาหลาย ชนิด
นางมาพบกับซา โลม อนและคุยกับเขาเกี่ยว
กับสิ่งตางๆที่นางคิด ไว ๒ซา โลม อนตอบ
คําถามทัง้หมดของนาง ได ไมมีขอใดเลยที่
ยากเกิน ไปสําหรับซา โลม อนที่จะอธิบายให
กับนางไดเขาใจ ๓ เมื่อราชินีของเชบาเห็น
ความเฉลียวฉลาดของซาโลมอน อีกทัง้เห็น
วังที่เขาสราง ขึ้น ๔ตลอดจนอาหารตางๆบน
โตะของเขา ที่นัง่ของพวกเจาหน าที่ของเขา
พวกผูรับ ใชของเขาและเสื้อผาที่พวก เขาใส
อยู พวกผูถือถวยของเขาและชุดที่พวก เขา
ใสอยู และเครื่องเผาบูชาทัง้หลายที่เขาถวาย
อยูในวิหารของพระ ยาหเวห นางก็รูสึกตก
ตะลึงจนลืมหายใจ ๕นางพูดกับกษตัริยวา
“ขาวที่เราไดยินในประเทศของเราเกี่ยว กับ
ความ สําเร็จตางๆและความเฉลียวฉลาดของ
ทานลวนเป็นความจริงทัง้สิน้ ๖แตเราไมเคย
เชื่อสิ่งเหลาน้ีมากอน จนกระทัง่เราไดมาเห็น
กับตาของเราเอง อัน ที่จริง ความเฉลียว
ฉลาดที่พวก เขาพูด นัน้ยังไมถึงครึ่งหน่ึงของ
ความเฉลียวฉลาดอันยิ่ง ใหญที่ทานมีเสีย
ดวยซํ้า ทานดีกวาที่เราไดยินมามาก นัก
๗คนของทาน ‡ชางไดเกียรติจริงๆ พวกเจา
หน าที่ของทานน่ีชางไดเกียรติจริงๆ คนพวก
น้ีไดยืนอยูตอหน าทานตลอดเวลา และไดฟัง
ความเฉลียวฉลาดของ ทาน ๘ขอสรรเสริญ

*๘:๑๓ วันขาง ขึน้ เป็นวันที่หน่ึงของเดือนของชาวฮีบรู จะมีการชุมนุมพิเศษในวันเหลา น้ี
เพื่อสักการะบูชาพระเจา
†๘:๑๘ โอฟีร สถานที่ที่มีทองคําอยูมาก ปัจจุบันไมมีใครรูแนนอนวาโอฟีรตัง้อยูที่ไหน
‡๙:๗ คนของทาน เป็นคําแปลมาจากสําเนาฮีบรูที่นิยมใชกัน สวนในสําเนาแปลกรีกโบราณ
แปลวา “พวกเมียของทาน”



๒ พงศาวดาร ๙:๙ 12 ๒ พงศาวดาร ๙:๒๗

พระยาหเวหพระเจาของทานผูที่ชื่นชมในตัว
ทานและวางทานไวบนบัลลังกของพระองค
ใหเป็นกษตัริยปกครองใหกับพระ ยาหเวห
พระเจาของ ทาน เป็นเพราะความ รักของ
พระเจาของทานที่มีใหกับชนชาติอิสราเอล
และความตองการของพระองคที่จะโอบ อุม
พวก เขาไวตลอด ไป พระองคไดทําใหทาน
เป็นกษตัริยเหนือพวก เขาเพื่อที่จะรักษา
ความยุติธรรมและความถูกตองไว”

๙แลวนางก็มอบทองคําประมาณสี่ ตัน
เครื่อง เทศเป็นจํานวนมาก และพลอยมี คา
อีกหลายอยางใหกับกษตัริย ไมเคยมีใครนํา
เครื่อง เทศมามากมายเทากับที่ราชินีแหง
เชบาเอามาใหกับกษตัริยซาโลมอน

๑๐ (คนของฮี รามและคนของซา โลมอนได
นําทองคํามาจากโอ ฟีร *พวก เขายังไดนํา
ไมแกนจันทน แดงและพลอยมี คามา ดวย
๑๑กษตัริยใชไมแกนจันทน แดงทําขัน้บันได
ของวิหาร ของพระ ยาหเวห กับบันไดของ
วังกษตัริย และยังใชทําพิณ ใหญกับพิณ เล็ก
สําหรับพวกนัก ดนตรี ยังไมเคยมีใครเคย
เห็นของสวยเหมือนของพวก น้ีมากอนในยู
ดาห)

๑๒กษตัริยซา โลม อนใหทุก สิ่งทุก อยางที่
ราชินีของเชบาอยากไดและที่นางขอจาก
เขา ซา โลม อนใหของกับนางมากกวาของ
ที่นางนํามาใหเขาเสีย อีก แลวนางก็จากไป
และกลับประเทศของนางพรอมกับพวก
ขาราชการของนาง

ทรัพยสมบัติของซาโลมอน
(๑ พกษ. ๑๐:๑๔-๒๙; ๒ พศด. ๑:๑๔-๑๗)
๑๓ซา โลม อนรับทองคําในแตละปีหนัก

ประมาณยี่สิบ สามตัน ๑๔ ไมรวมถึงทองคําที่
ไดจากพวกพอคา เร และพวกที่คาขายเป็น
ประจํา และกษตัริยทัง้ หลายแหงอา ระ เบีย
และพวกผู วาไดนําเงินและทองมาใหกับซา
โลม อน ดวย ๑๕กษตัริยซา โลม อนสรางโล
ขนาดใหญสอง รอยอันที่ทําจากทองคําที่ตี
แลว โดยโลแตละ อันใชทองคําที่ตีแลวหนัก
สามกิโลครึ่ง ๑๖ เขายังสรางโลขนาดเล็กขึ้น

สามรอยอันที่ทําจากทองคําที่ตีแลวดวย โดย
โลแตละ อันใชทองคําหนักหน่ึง กิโลเจ็ด ขีด
กษตัริยไดเก็บพวกมันไวในวังที่มีชื่อวา “ปา
แหงเลบานอน”

๑๗แลวกษตัริยก็สรางบัลลังกอันยิ่ง ใหญ
ขึ้นบัลลังกหน่ึง โดยฝังงาชางไวและบุดวย
ทองคําบริสุทธิ ์ ๑๘บัลลังก น้ีมีบันไดหกขัน้
และมีที่ รองเทา †อันหน่ึงทําจากทองคําติด
อยูกับบัลลังก มีที่ วาง แขนอยูทัง้สอง ขาง
ของที่ นัง่ มีรูป ป้ันสิงหสอง ตัวยืนอยูที่ดาน
ขางของบัลลังก ๑๙บันไดทัง้หกขัน้ น้ี ที่
ปลายทัง้สองดานของบันไดแตละขัน้มีรูปป้ัน
สิงหอยูขางละตัว รวมทัง้หมดสิบสองตัว ไม
มีอาณาจักร ไหนเคยทําไดอยาง น้ีมา กอน
๒๐ถวยสําหรับดื่มเหลาทัง้หมดของซา โลม
อนทําจากทองคํา และขาว ของเครื่อง ใชทุก
อยางในวังของปาแหงเลบานอนลวนทําจาก
ทองคําบริสุทธิ ์ ไมมีอะไรที่ทําจากเงิน เลย
เพราะในยุคของซา โลม อน เงินแทบจะไม
มีคาอะไร เลย ๒๑กษตัริยมีกอง เรือสําหรับ
คาขายที่ควบคุมดูแลโดยคนของฮี ราม เรือ
เหลา น้ีจะกลับมาทุกๆสามปีโดยนําทองคํา
เงินและงาชางรวม ทัง้ลิงตัว ใหญและลิง
บาบูนกลับมาดวย

๒๒กษตัริยซา โลม อนลํ้า หน ากษตัริยทุก
องคในโลก น้ีในเรื่องความรํ่ารวยและความ
เฉลียวฉลาด ๒๓กษตัริยทุก องคในโลกตาง
พากันมาขอเขาพบซาโลมอน เพื่อที่จะไดฟัง
ความเฉลียวฉลาดของเขาที่พระเจาไดใสไว
ในใจของ เขา ๒๔ ปี แลวปี เลา ทุกๆคนที่มา
ตางก็นําของขวัญมาใหเขา ไมวาจะเป็นเงิน
หรือทองคํา เสื้อผา อาวุธ เครื่องเทศ มาหรือ
ลอ

๒๕ซา โลม อนมีคอกมาถึงสี่ พัน คอก กับ
รถรบอีกหลายคัน เขามีมาทัง้หมดหน่ึงหมื่น
สอง พันตัวซึ่งไดเก็บอยูในเมืองที่เก็บ รถ รบ
และสวนหน่ึงอยูกับเขาในเยรูซาเล็ม ๒๖ เขา
ไดปกครองอยูเหนือกษตัริยอีกหลายๆองค
ตัง้แตแมน้ํายู เฟ รติ สไปจนถึงแผน ดินของ
พวกฟี ลิ ส เตีย จนถึงเขตแดนของประเทศ
อียิปต ๒๗กษตัริยไดทําใหเงินมีมากอยางกับ
กอนหินในเมืองเยรูซาเล็ม และทําใหไมสนซี

*๙:๑๐ โอฟีร สถานที่ที่มีทองคําอยูมาก ปัจจุบันไมมีใครรูแนนอนวาโอฟีรตัง้อยูที่ไหน
†๙:๑๘ ที่ รองเทา แทนขนาดเล็กที่กษตัริยสามารถใชวาง เทาของเขาเมื่อเขานัง่อยูบน
บัลลังก



๒ พงศาวดาร ๙:๒๘ 13 ๒ พงศาวดาร ๑๐:๑๖

ดารมีอยางเกลื่อนกลาดเหมือนกับไมมะเดื่อ
ตามเชิง เขา ๒๘มาของซา โลม อนถูกนํามา
จากประเทศอียิปตและจากประเทศอื่นๆอีก
หลายประเทศ

ซาโลมอนตาย
(๑ พกษ. ๑๑:๔๑-๔๓)

๒๙สวนเหตุการณอื่นๆในสมัยของซา
โลม อนตัง้แตเริ่มตนจนสิน้ สุดลงได รับการ
จดบันทึกไวแลวในบันทึกของนา ธันผู พูด
แทน พระเจา ในคําเผย แพรของอา หิ ยาห
ชาวเมืองชิ โลหและในนิมิตของอิด โดผู ที่
เห็นนิมิต *เกี่ยว กับเย โร โบ อัมลูกชายของ
เนบัท ๓๐ซา โลม อนไดปกครองอยูในเมือง
เยรูซาเล็มเหนือชนชาติอิสราเอลเป็นเวลาสี่
สิบปี ๓๑แลวเขาก็ไดตายไปอยูกับบรรพบุรุษ
ของเขาและถูกฝังอยูในเมืองของดา วิดพอ
ของ เขา และเรโหโบอัมลูกชายของเขาก็ได
ขึ้นเป็นกษตัริยสืบตอจากเขา

สงครามกลางเมือง
(๑ พกษ. ๑๒:๑-๒๔)

๑๐ ๑ เรโห โบ อัมไปที่เชเคมเพราะชาว
อิสราเอลทัง้หมดไป ที่นัน่เพื่อที่จะ

แตงตัง้เขาขึ้นเป็นกษตัริย ๒ เมื่อเยโรโบอัม
ลูกชายของเนบัทไดยินเรื่อง น้ีเขา (ตอน นัน้
เขาอยูในประเทศอียิปตซึ่งเป็นที่ที่เขาหลบ
หนีไปจากกษตัริยซา โลม อน) เขาจึงออกมา
จากอียิปต กลับมาบานของเขา

๓คนอิสราเอลจึงไปหาเย โร โบ อัม เย โร
โบอัมพรอมดวยชาวอิสราเอลทัง้หมดก็ไปหา
เรโห โบ อัมและพูดกับเขาวา ๔ “พอของทาน
บังคับใหพวก เราตองทํางานอยางหนัก ตอน
น้ี ชวยทําใหงานที่หนัก อึ้งและภาระอันหนัก
หนวงที่พอทานเคยวาง ไวบนตัวพวก เรา นัน้
เบาลงดวยเถิด แลวพวกเราจะอยูรับใชทาน”

๕ เรโห โบอัมตอบวา “อีกสามวันคอยกลับ
มาพบเราใหม” ประชาชนจึงกลับออกไป

๖แลวกษตัริยเรโห โบ อัมก็ปรึกษากับพวก
ผูอาวุโสที่เคยรับ ใชซา โลม อนพอของเขา
ในชวงที่ซา โลม อนยังมีชีวิต อยู เขาถามวา
“พวก ทานจะแนะนําใหเราตอบประชาชน
พวกนัน้ยังไงดี”

๗พวก เขาตอบวา “ถาทานจะใจดีกับ
ประชาชนเหลา น้ีและเอาใจ ใสพวก เขา และ
พูดดีๆกับพวกเขา พวกเขาก็จะอยูรับใชทาน
ตลอดไป”

๘แตเรโหโบอัมไมยอมฟังคําแนะนําที่พวก
ผูอาวุโสเหลา นัน้ใหเขา เขากลับไปปรึกษา
กับพวกคนหนุมๆที่เติบโตขึ้นมาพรอมกับ
เขา และทํางานใหกับเขาอยู ๙ เขาถามคน
หนุมพวก นัน้วา “ประชาชนพวก นัน้พูดกับ
เราวา ‘ชวยทําใหแอกที่พอของทานวาง ไว
บนพวก เราเบาขึ้นดวย เถิด’ พวก เจามีคํา
แนะนําวายัง ไง พวก เราจะตอบประชาชน
พวกนัน้วายังไงดี”

๑๐คนหนุมๆเหลา นัน้ผูที่เติบโตขึ้นมา
พรอมๆกับเขาตอบวา “บอกพวกประชาชนที่
มาพูดกับทานวา ‘พอของทานไดทําใหแอก
ของพวก เราหนักเหลือ เกิน ขอใหทานชวย
ทําใหมันเบาขึ้นดวยเถิด’ บอกพวกเขาไปวา
‘น้ิวกอยของเรายังหนากวาเอวของพอเรา
เสีย อีก ๑๑พอของเราไดทําใหแอกของพวก
เจาหนัก เราจะทําใหมันหนักยิ่งขึ้นไปอีก พอ
ของเราเฆี่ยนพวก เจาดวย แส เราจะเฆี่ยน
พวกเจาดวยแสหางแมงปอง’”

๑๒อีกสามวันตอ มา เย โร โบ อัมและ
ประชาชนทัง้หมดก็กลับมาหาเรโหโบอัมตาม
ที่กษตัริยไดบอกกับพวกเขาไวที่วา “กลับมา
หาเราใหมในอีกสามวันขางหน า” ๑๓กษตัริย
ตอบพวก เขาไปอยางหยาบ คาย เขาไมทํา
ตามคํา แนะนําของพวกผู อาวุโส ๑๔กษตัริย
เรโห โบ อัมไปทําตามคําแนะนําของพวกคน
หนุมๆและพูดไปวา “พอของเราทําใหแอก
ของพวกเจาหนัก เราจะทําใหมันหนักขึ้นไป
อีก พอของเราเคยเฆี่ยนพวกเจาดวยแส เรา
จะเฆี่ยนพวกเจาดวยแสหางแมงปอง” ๑๕ดัง
นัน้กษตัริยจึงไมยอมรับฟังประชาชน เลย
เหตุการณ น้ีเกิด ขึ้นจากพระเจา เพื่อพระ
ยาหเวหจะทําใหคํา พูดของพระองคที่ไดพูด
ไวกับเย โร โบอัมลูกชายของเนบัท ผานทาง
อาหิยาหชาวเมืองชิโลหนัน้สําเร็จ

๑๖ เมื่อคนอิสราเอลทัง้หมดเห็นวากษตัริย
ไมยอม ฟังพวก เขา พวก เขาจึงตอบกษตัริย
ไปวา “พวก เราเป็นสวนหน่ึงของครอบครัว
ดาวิดอยางนัน้หรือ พวกเราไดสวนแบงจาก
ที่ดินของเจสซีหรือ เปลา เลย อิสราเอลเอย

*๙:๒๙ ผูที่เห็นนิมิต อีกคําหน่ึงที่หมายถึงผูพูดแทนพระเจา ดูใน ๑ ซามูเอล ๙:๙-๑๑
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ใหแตละคนกลับไปยังเต็นทของพวก เรา
กัน เถอะ ปลอย ให ลูก ของดา วิด ดูแลคน
ของพวกเขาเอง” ดังนัน้ พวกชาวอิสราเอล
ทัง้หมดจึงกลับไปยังเต็นทของ ตน ๑๗แต
สวนชาวอิสราเอลที่อาศัยอยูในเมืองทัง้หลาย
ของยูดาห เรโหโบอัมยังคงเป็นคนปกครอง
พวกเขาอยู

๑๘กษตัริยเรโห โบ อัมสงอา โด นี รัม *ผู
ควบคุมคนงานที่ถูกเกณฑไปพูดกับชาว
อิสราเอล แต ชาวอิสราเอลเอาหินขวางเขา
จนตาย สวนกษตัริยเรโหโบอัมหนีขึ้นรถรบ
ของเขาและขับหนีเขาเมืองเยรูซาเล็ม
ไป ๑๙ดัง นัน้ ชาวอิสราเอลจึงแข็ง ขอตอ
ครอบครัวของดาวิดจนกระทัง่ถึงทุกวันน้ี

๑๑ ๑ เมื่อเรโห โบ อัมมาถึงเมือง
เยรูซาเล็ม เขาไดรวบรวม

ครอบครัวของยูดาหและเบนยามิน ไดนักรบ
มาหน่ึงแสนแปดหมื่นคน เพื่อมาทําสงคราม
กับชาวอิสราเอล เพื่อแยง ชิงอาณาจักรคืน
มาใหกับตัว เอง ๒แตแลวคํา พูดของพระ
ยาหเวหไดมาถึงเชไม อาหที่เป็นคนของ
พระเจาวา ๓ “ไปพูดกับเรโห โบ อัมลูกชาย
ของกษตัริยซาโลมอนแหงยูดาหและกับชาว
อิสราเอลทัง้หมดในยู ดาหและในเบน ยา มิน
วา ๔พระ ยาหเวหพูดวาอยาง น้ี ‘อยาขึ้นไป
ตอสูกับพี่ น องอิสราเอลของพวกเจา เลย ขอ
ใหพวกเจาทุกคนกลับไปบานเถิด เพราะเรา
เองเป็นผูที่ทําใหเกิดเรื่องน้ีขึ้น’” ดังนัน้พวก
เขาจึงเชื่อฟังคําพูดของพระยาหเวห และหัน
หลังกลับจากการเดิน ทัพไปตอสูกับเย โร โบ
อัม

เรโหโบอัมทําใหยูดาหแข็งแกรง
๕ เรโห โบ อัมอาศัยอยูในเมืองเยรูซาเล็ม

และสรางเมืองตางๆขึ้นในยู ดาหเพื่อใช
ป องกันการโจมตี มีเมืองตอไป น้ีคือ ๖ เมือง
เบธเลเฮม เมืองเอตาม เมืองเทโคอา ๗ เมือง
เบธซูร เมืองโสโค เมืองอดุลลัม ๘ เมืองกัท
เมืองมาเรชาห เมืองศีฟ ๙ เมืองอาโดราอิม
เมืองลา คีช เมืองอา เซคาห ๑๐ เมืองโศ ราห
เมืองอัย ยา โลน และเมืองเฮ โบ รน เมือง
เหลา น้ีเป็นเมืองป อมปราการในเขต ยู ดาห

และเขตเบนยามิน ๑๑ เรโหโบอัมทําใหป อม
ปราการตางๆแข็งแกรงและใหพวกแมทัพ
อยูประจําตามเมืองเหลา นัน้ พรอมกับสะสม
เสบียงอาหาร น้ํามันมะกอกและเหลา องุน
ไวที่ นัน่ ๑๒ เขาเอาโลและหอกมาเก็บไวใน
เมืองเหลา นัน้ทัง้หมด และทําใหเมืองเหลา
นัน้แข็งแกรง ดังนัน้ ยูดาหและเบนยามินอยู
ในการครอบครองของเขา

๑๓พวกนักบวชและชาวเลวีมาจากทัว่ทัง้
อิสราเอล ไดมาอยูฝ ายเดียวกับเรโห โบ อัม
๑๔ชาวเลวีไดละทิง้ดิน แดนแหงทุง หญา
และที่ดินของพวก เขา และเดิน ทางมาที่ยู
ดาหและเยรูซาเล็ม เพราะเย โร โบ อัมกับ
พวกลูกชายของเขาไมยอมใหพวก น้ีรับ ใช
ในฐานะนักบวชของพระ ยาหเวห ๑๕และเย
โร โบ อัมกับพวกลูกชายของเขาก็ไดแตง ตัง้
เหลานักบวชของพวก เขาขึ้นมา เอง เพื่อให
รับ ใชอยูตามสถาน ที่สูง กับรับ ใชพวกรูป
ป้ันแพะและรูป ป้ันลูกวัวที่พวก เขาไดสราง
ขึ้น มา ๑๖คนอื่นๆที่มาจากเผาตางๆของ
อิสราเอล ที่ ยังตัง้ใจแสวงหาพระ ยาหเวห
พระเจาของอิสราเอล นัน้ ก็ไดติดตามชาว
เลวีเหลา นัน้มาถึงเมืองเยรูซาเล็ม เพื่อที่
จะถวายเครื่องสัตว บูชาใหแกพระ ยาหเวห
พระเจาของบรรพบุรุษของพวก เขา ๑๗พวก
เขาทําใหอาณาจักรของยู ดาหแข็งแกรง ขึ้น
และสนับสนุนเรโห โบ อัมลูกชายของซา โลม
อนอยูเป็นเวลาสามปี ในชวงเวลา น้ีพวกเขา
ใชชีวิตตามอยางของดาวิดและซาโลมอน

ครอบครัวของเรโหโบอัม
๑๘ เรโห โบ อัมแตงงานกับมา หะ ลัท นาง

เป็นลูกสาวของเยรีโมทกับนางอาบีฮาอิล เย
รีโมทเป็นลูกชายของดา วิด อาบี ฮา อิลเป็น
ลูกสาวของเอ ลี อับผูเป็นลูกชายของเจส ซี
๑๙มา หะ ลัทคลอดลูกชายใหเรโห โบ อัม ชื่อ
เยอูช เชมาริยาหและศาฮัม ๒๐แลวเรโหโบ
อัมแตงงานกับมาอาคาหหลานสาว †ของอับ
ซา โลม มา อา คารคลอดลูกชายใหเรโห โบ
อัม ชื่อวา อาบียาห อัททัย ศีศาและเชโลมิ
ท ๒๑ เรโหโบอัมรักมาอาคาหลูกสาวของอับ

*๑๐:๑๘ อาโดนีรัม พบในตนฉบับแปลกรีกโบราณบางฉบับ (ดูใน ๑ พงศกษตัริย ๔:๖ และ
๕:๑๔ ดวย) ในฉบับภาษาฮีบรูคืออาโดรัม
†๑๑:๒๐ หลานสาว ตามตัวอักษรคือ “ลูกสาว”
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ซา โลมมากกวาเมียและเมียน อย *คนไหนๆ
ของ เขา เขามีเมียทัง้หมดสิบ แปดคนและมี
เมีย น อยหก สิบ คน มีลูกชายยี่สิบ แปดคน
และมีลูกสาวหกสิบคน

๒๒ เรโห โบ อัมแตง ตัง้อาบี ยาหลูกชายของ
นางมาอาคาหขึ้นเป็นผูสืบทอดบัลลังกในหมู
พี่น องทัง้หลายของเขา เพื่อที่จะใหอาบียาห
เป็นกษตัริย ๒๓ เรโห โบ อัมมีวิธีการที่ชาญ
ฉลาด เขาแยกพวกลูกชายทัง้หลายของเขา
ใหไปอยูกระจัดกระจายตามเขตตางๆของ
ยู ดาหและเบน ยา มิน รวม ทัง้ตามเมืองที่
เป็นป อมปราการทัง้ หลาย ดวย เขาไดจัดสง
เสบียงอาหารใหกับลูกๆของเขาอยางอุดม
สมบูรณพรอมทัง้หาเมียใหกับพวกเขาดวย

กษัตริยชิชักโจมตีเยรูซาเล็ม
(๑ พกษ. ๑๔:๒๑-๓๑)

๑๒ ๑ภายหลังจากที่อาณาจักรของเรโห
โบ อัมตัง้มัน่คง และเขาแข็งแกรง

ขึ้น ทัง้ตัวเขาและชนชาติอิสราเอล †ทัง้หมด
ก็ละทิง้กฎของพระ ยาหเวห ๒ เพราะพวก
เขาไมซื่อสัตยตอพระ ยาหเวห ดัง นัน้ในปีที่
หาที่เรโห โบ อัมเป็นกษตัริย กษตัริยชิ ชัก
แหงอียิปตไดขึ้นมาโจมตีเมืองเยรูซาเล็ม
๓กษตัริยชิ ชักนํารถรบหน่ึง หมื่นสอง พัน คัน
ทหารมาหก หมื่นคนและกองทัพชาวลิเบีย
ชาวสุ คี อิมและชาวคูชอีกนับจํานวนไมถวน
มาดวยจากอียิปต ๔ เขาเขา ยึดเมืองตางๆที่
เป็นป อมปราการของยู ดาหและบุก เขามาจน
ถึงเมืองเยรูซาเล็ม

๕แลวเชไม อาหผู พูด แทน พระเจามาพบ
เรโหโบอัมกับพวกผูนําของชาวยูดาห ซึ่งมา
ชุมนุมกันอยูในเมืองเยรูซาเล็ม เพราะกลัว
กษตัริยชิชัก เชไมอาหพูดกับพวกเขาวา “น่ี
คือสิ่งที่พระ ยาหเวหพูด ‘พวก เจาไดทิง้ เรา
ดัง นัน้เราก็ไดทิง้พวก เจาใหตกอยูในกํา มือ
ของชิชัก’”

๖พวกผูนําของชาวอิสราเอลและกษตัริย
ตางถอม ตัวลงและพูดวา “พระ ยาหเวหทํา
ถูกตองแลว”

๗ เมื่อพระยาหเวหเห็นวาพวกเขาตางถอม
ตัว ลง คํา พูดตอไป น้ีของพระยาหเวหจึงมา

ถึงเชไม อาหวา “พวก เขาไดถอม ตัวลง ดัง
นัน้เราจะไมทําลายพวกเขา แตจะชวยกูพวก
เขาในเร็วๆ น้ี เราจะไมเทความโกรธของเรา
ลงบนเยรูซาเล็มผานทางกษตัริยชิ ชัก ๘แต
พวก เขาจะตองตกเป็นเชลยของชิ ชัก เพื่อ
พวกเขาจะไดรซูะบางวา การรับใชเรากับการ
รับ ใชพวกกษตัริยของแผน ดินอื่นๆมันแตก
ตางกันแคไหน”

๙ เมื่อกษตัริยชิ ชักแหงอียิปตบุก เขาเมือง
เยรูซาเล็ม เขา ไดขนเอาทรัพยสมบัติใน
วิหารของพระ ยาหเวห และทรัพยสมบัติใน
วังของกษตัริยไป เขาเอาทุก สิ่งทุก อยาง
รวมทัง้พวกโลทองคําที่ซาโลมอนไดสรางไว
๑๐ดัง นัน้กษตัริยเรโห โบ อัมจึงไดสรางพวก
โลทองสัมฤทธิข์ึ้นมาแทน และใหพวกทหาร
ยามที่เฝ ารักษาประตูวังเฝ าดูแล ๑๑ เมื่อ ไหร
ก็ตามที่กษตัริยไปที่วิหารของพระ ยาหเวห
พวก ทหารยามก็จะถือโลเหลา น้ีตามกษตัริย
ไปดวย หลังจากนัน้พวกเขาก็จะนําพวกมัน
ไปเก็บรักษาไวในหองยาม

๑๒ความโกรธของพระ ยาหเวหไดหันไป
จากกษตัริยเรโห โบ อัมเพราะเขาถอม ตัวลง
พวกยูดาหก็เลยไมถูกทําลายทัง้หมด ยูดาห
ก็ยังมีสวนดีอยูบาง

๑๓กษตัริยเรโห โบ อัมทําใหตัว เองมัน่คง
ขึ้นในเมืองเยรูซาเล็ม และยังคงเป็นกษตัริย
ตอ ไป เขามีอายุสี่ สิบ เอ็ดปีเมื่อเขาขึ้นเป็น
กษตัริย และเขาครองบัลลังกอยูสิบ เจ็ดปีใน
เมืองเยรูซาเล็ม ซึ่งเป็นเมืองที่พระ ยาหเวห
ไดเลือกออกมาจากเผาทัง้หมดของชนชาติ
อิสราเอล เพื่อเป็นเกียรติใหกับชื่อของ
พระองค แมของเรโห โบอัมชื่อวานาอามาห
เป็นชาว อัม โมน ๑๔ เรโห โบ อัมไดทําความ
ชัว่ เพราะเขาไมไดตัง้ใจที่จะแสวงหาพระ
ยาหเวห

๑๕สวนเหตุการณอื่นๆในยุคของเรโห โบ
อัม ตัง้แตแรกจนจบ ไดถูกจดไวในบันทึก
ของเชไมอาห ผูพูดแทนพระเจา
และในหนังสือบันทึกเชื้อพระ วงศที่อิด โด

ผูที่เห็นนิมิตไดจดไว เรโหโบอัมกับเยโรโบ
อัมยัง คงทําสงครามกันตลอด เวลา ๑๖ เรโห
โบ อัมตาย ไปอยูกับบรรพบุรุษของ เขา และ
ศพของเขาถูกฝังอยูในเมืองของดา วิด และ

*๑๑:๒๑ เมียนอย คือทาสหญิงที่เป็นเมีย
†๑๒:๑ อิสราเอล คือยูดาห



๒ พงศาวดาร ๑๓:๑ 16 ๒ พงศาวดาร ๑๓:๑๗

อาบี ยาหลูกชายของเขาขึ้นเป็นกษตัริยสืบ
ตอจากเขา

กษัตริยอาบียาหปกครองยูดาห
(๑ พกษ. ๑๕:๑-๘)

๑๓ ๑อาบี ยาหขึ้นเป็นกษตัริยของยู
ดาห ซึ่งตรงกับปีที่สิบ แปดที่เย โร

โบ อัมเป็นกษตัริยปกครองอิสราเอล *๒อาบี
ยาหครองบัลลังกอยูในเมืองเยรูซาเล็มสาม
ปี แมของเขาชื่อวามีคายาห นางเป็นลูกสาว
ของอุรีเอลจากเมืองกิเบอาห ไดเกิดสงคราม
ระหวางอาบี ยาหและเย โร โบ อัม ขึ้น ๓อาบี
ยาหออกไปรบ พรอมกองทัพทหารที่เกงกลา
สี่ แสนคน และเย โร โบอัมไดตัง้ ทัพสูกับเขา
ดวยกองทัพทหารที่เกงกลาแปดแสนคน

๔อาบี ยาหยืนอยูบนภูเขาเศ มา รา อิมใน
แถบเนินเขาเอฟราอิม และพูดวา “เยโรโบ
อัมและชนชาติอิสราเอลทัง้หลาย ฟังเราใหดี
๕พวก เจาไมรูหรือวา พระ ยาหเวหพระเจา
ของชนชาติอิสราเอล ไดใหตําแหนงกษตัริย
ของชนชาติอิสราเอลแกดาวิด และลูกหลาน
ของเขาตลอดไปแลวดวยคําสัญญาแหงเกลือ
†๖แตเย โร โบ อัมลูกชายเนบัทซึ่งเป็นเจา
หน าที่คนหน่ึงของซา โลม อนลูกชายของดา
วิด ไดแข็ง ขอกับเจา นายของเขา ๗พวก
ตํ่าตอยที่ไร คาบาง คนก็ไดไปรวมตัวกับเขา
และตอ ตานเรโห โบ อัมลูกชายซา โลม อน
ตัง้แตเขายังเป็นหนุมยังไมประ สี ประสาและ
ไมเขมแข็งพอที่จะตานทานพวกเขาได

๘และตอน น้ี พวก เจายังวางแผนที่จะ
ตอ ตานอาณาจักรของพระ ยาหเวห ที่อยู
ในมือของลูก หลานของดา วิด อีก จริง อยูที่
พวก เจามีกองทัพขนาด ใหญ แถมยังมีพวก
ลูกวัวทองคําเหลา นัน้ที่เย โร โบ อัมไดสราง
ใหเป็นพวก พระใหกับพวก เจา ๙แตพวก
นักบวชของพระ ยาหเวห พวก เจาไดขับ ไล
ออกไป คือพวกลูกหลานของอาโรนและชาว

เลวี และไดไปแตง ตัง้พวกนักบวชใหกับตัว
เอง เหมือนกับพวกชนชาติในแผน ดินอื่นๆ
ทํากัน ใครมีวัวหนุมตัวหน่ึง กับแพะตัวผูเจ็ด
ตัว ก็สามารถมาอุทิศตัวเป็นนักบวชใหกับ
พระพวกน้ีที่ไมใชพระจริงไดแลว

๑๐สวนพวก เรา พระ ยาหเวหคือพระเจา
ของพวก เรา และพวก เราไมไดละทิง้
พระองค และพวกนักบวชที่รับ ใชพระ
ยาหเวหเป็นลูกหลานของอาโรนและชาวเลวี
ที่ชวยเหลือพวกเขา ๑๑ทุกเชาเย็น พวกเขา
ถวายเครื่องเผาบูชา และเครื่องหอม บูชา
ใหแกพระ ยาหเวห พวก เขาจัดวางขนมปัง
บนโตะที่ศักดิส์ิทธิต์ามพิธีกรรมและจุด
ตะเกียงบนโคมไฟยืนทองคําทุกๆเย็น พวก
เรารักษาขอบังคับของพระ ยาหเวหพระเจา
ของพวกเรา แตพวกเจาไดทอดทิง้พระองค
๑๒พระเจาอยูฝ ายพวก เรา และพระองค
เป็นผูนําของพวก เรา พวกนักบวชของ
พระองค จะเปาแตรของพวก เขา สง เสียง
เขาประจัญบาน ชายอิสราเอลเอย อยาได
ตอสูกับพระ ยาหเวหพระเจาของบรรพบุรุษ
ของพวก เจา เลย เพราะพวก เจาจะทํา ไม
สําเร็จหรอก”

๑๓แลวเย โร โบ อัมไดสงกองทัพ ออมไป
ลอมทางดานหลัง เพื่อวาในขณะที่เขายังอยู
ทางดาน หน าของยู ดาห พวกที่อยูทางดาน
หลังจะไดดัก ซุมโจมตีอีกทาง หน่ึง ๑๔ชาวยู
ดาหหันไปและเห็นวาพวก เขาถูกโจมตีทัง้
จากทางดาน หน าและดาน หลัง ‡พวก เขา
จึงรองขอความชวย เหลือจากพระ ยาหเวห
พวกนักบวชไดเปาแตรของพวก เขา ขึ้น
๑๕และพวกคนของยู ดาหก็พา กันโห รองเขา
ประจัญบาน เมื่อพวก เขาโห รอง พระเจา
ก็โจมตีกองทัพของเย โร โบ อัมและชาว
อิสราเอลทัง้หมดแตกพายไปตอ หน าอาบี
ยาหและชาวยู ดาห ๑๖พวกชาวอิสราเอลตาง
หลบหนีชาวยูดาห และพระเจาไดสงพวกเขา
ใหตกไปอยูในกํา มือของชาวยู ดาห ๑๗อาบี

*๑๓:๑ ตรงกับปี … อิสราเอล อยูในชวง ๙๒๓ ปีกอนพระเยซูมาเกิด กษตัริยเยโรโบอัมเป็น
คนที่หันมาแข็ง ขอตอกษตัริยเรโห โบ อัมและเริ่มกอตัง้อาณาจักรของเขาดวยกลุมครอบครัว
ของชนชาติอิสราเอล ๑๐ กลุม ดูใน ๑ พงศกษตัริย ๑๒:๒๐
†๑๓:๕ คําสัญญาแหงเกลือ สมัยนัน้การกินเกลือดวยกัน เป็นการทําสัญญาวาจะจงรักภักดี
ตอกันและกันตลอดไป
‡๑๓:๑๔ ยดูาห … ดานหลัง ในภาษาฮีบรูอานวา “เกิดการตอสูขึ้นทัง้ดานหน าและดานหลัง”



๒ พงศาวดาร ๑๓:๑๘ 17 ๒ พงศาวดาร ๑๔:๑๔

ยาหและคนของเขาทัง้หมดสรางความสูญ
เสียอยางหนักใหกับชาวอิสราเอล มีทหาร
อิสราเอลที่เกง กลาตองตกเป็นเชลยหา แสน
คน ๑๘คนของอิสราเอลพายแพในการรบครัง้
น้ี และคนของยูดาหไดรับชัยชนะเป็นเพราะ
พวกเขาไววางใจในพระยาหเวหพระเจาของ
บรรพบุรุษของพวกเขา

๑๙อาบี ยาหไลติดตามเย โร โบ อัมไปและ
เขายึดเมืองตางๆของเบธเอล เมืองเยชานาห
และเมืองเอโฟรนกับหมูบานโดยรอบของมัน

๒๐ เย โร โบ อัมไมไดอํานาจของเขากลับ
คืนมาอีกเลยในสมัยของอาบี ยาห และพระ
ยาหเวหก็ฆาเขา ตาย ๒๑แตอาบี ยาหกลับ
เขม แข็งขึ้นเรื่อยๆ เขาแตงงานมีเมียสิบ สี่
คนและมีลูกชายยี่สิบสองคน มีลูกสาวสิบหก
คน ๒๒สวนเหตุการณอื่นๆในสมัยของอาบี
ยาห กับสิ่งที่เขาไดทําและไดพูดไป ไดถูกจด
บันทึกไวแลวในหนังสือเรื่อง เลาของอิด โดผู
พูดแทนพระเจา

๑๔ ๑อาบียาหก็ตายไปอยูกับบรรพบุรุษ
ของเขาและถูกฝังอยูในเมืองของ

ดา วิด อาสาที่เป็นลูกชายของเขาขึ้นเป็น
กษตัริยสืบตอจากเขา ในสมัยของอาสาแผน
ดินก็มีความสงบสุขอยูถึงสิบปี

กษัตริยอาสาปกครองยูดาห
(๑ พกษ. ๑๕:๙-๑๒)

๒อาสาทําสิ่งที่ดีและถูก ตองในสายตา
ของพระ ยาหเวหพระเจาของเขา ๓ เขารื้อ
พวกแทน บูชาของชาวตาง ชาติและสถาน ที่
นมัสการทัง้ หลายออก เขาทุบหินศักดิส์ิทธิ ์
*ทิง้ และโคนพวกเสาของพระอา เชรา ห ลง
๔ เขาสัง่ใหชาวยู ดาหแสวงหาพระ ยาหเวห
พระเจาของบรรพบุรุษของพวก เขา และ
ใหพวก เขารักษากฎและคํา สัง่ทุก ขอของ
พระองค ๕ เขารื้อสถานนมัสการทัง้ หลาย
และแทน บูชาเครื่องหอมที่มีอยูในทุกๆเมือง
ของยู ดาหทิง้ และอาณาจักรแหง นัน้ก็สงบ
สุขอยูภาย ใตการปกครองของ เขา ๖ เมื่อ
แผนดินสงบสุข เขาไดสรางเมืองที่เป็นป อม
ปราการของยู ดาหไวหลาย เมือง ไมมีการสู

รบเกิด ขึ้นในชวง นัน้ เพราะพระ ยาหเวหให
สันติภาพกับเขา

๗อาสาพูดกับชาวยู ดาหวา “เรามาสราง
เมืองเหลา น้ีขึ้นกันเถิด และสรางกําแพงขึ้น
ลอมรอบ มีหอคอย ประตูและกรงเหล็กดวย
แผนดินน้ียังคงเป็นของพวกเรา เพราะพวก
เราแสวงหาพระยาหเวหพระเจาของพวก เรา
พวก เราแสวงหาพระองคและพระองคก็ให
พวกเรามีสันติภาพรอบดาน” ดังนัน้พวกเขา
จึงสรางเมืองขึ้นและรํ่ารวยมากขึ้นดวย

๘อาสามีกองทัพชาวยู ดาหสาม แสนคน ที่
มีโลขนาดใหญและหอก และกองทัพชาวเบน
ยา มินสอง แสนแปด หมื่นคนมีโลกับธนูเป็น
อาวุธ พวก เขาทัง้หมดลวนเป็นนักรบที่กลา
หาญ

๙ เศ ราหที่เป็นชาวคูชยกทัพมาเป็นลาน
มาสูรบกับพวกเขา พรอมกับรถรบ สามรอย
คัน พวกเขาเดินทัพมาจนถึงเมืองมาเรชาห
๑๐อาสาออกไปสู รบกับ เขา พวกเขาทัง้หมด
สูกันที่สนามรบในหุบเขาเศฟาธาหใกลกับ
เมืองมาเรชาห

๑๑แลวอาสาก็รองขอความชวย เหลือจาก
พระ ยาหเวหพระเจาของเขาวา “ขา แตพระ
ยาหเวห พระองคสามารถชวยไดทัง้คนที่
มีพลังมากหรือคนที่ออนแอ มันไมแตก
ตางอะไรกันเลยสําหรับพระองค ขาแตพระ
ยาหเวหพระเจาของเรา โปรดชวยเราดวย
เถิด เพราะพวก เราพึ่งพระองคและเรามา
ตอสูกับกองทัพมหึมาพวก น้ีในนามของ
พระองค ขา แตพระ ยาหเวห พระองคเป็น
พระเจาของเรา อยาใหมนุษยมีชัยเหนือ
พระองคเลย”

๑๒ดัง นัน้ พระ ยาหเวหจึงทําลายพวก
ชาว คูชลงตอ หน าอาสาและชาวยู ดาห ชาว
คูชตางหลบ หนีเอาตัวรอด ไป ๑๓และอาสา
กับกองทัพของเขาก็ไล ตามพวก นัน้ไป
ไกลถึงเมืองเก ราร ชาว คูชจํานวนมากมาย
มหาศาล นัน้ตองลมลงอยางไมเป็นทา และ
ไมสามารถฟ้ืนตัวขึ้นมาไดอีก พวก เขาถูก
ทําลายลงตอ หน าพระ ยาหเวห และกองทัพ
ของพระองค พวกคนของยู ดาหไดขนของ
กลับไปจํานวนมาก ๑๔อาสาและกองทัพของ
เขาไดทําลายหมูบานทัง้หมดรอบๆเมือง

*๑๔:๓ หินศักดิ์สิทธิ์ ประชาชนมักจะจัด ตัง้หินขึ้นมากมายเพื่อใหเป็นสถาน ที่พิเศษใช
สําหรับบูชาพระเทียมเท็จ
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เก ราร เพราะพระ ยาหเวหทําใหคนเหลา
นัน้กลัวพวก เขา พวก เขาปลนเมืองเหลา
นัน้ เพราะมีทรัพยสมบัติอยูมากมายใน นัน้
๑๕พวก เขายังโจมตีคายตางๆของพวกคน
เลีย้งสัตวและตอนเอาฝูงแกะแพะและอูฐไป
แลวพวกเขาก็กลับเมืองเยรูซาเล็ม

การปฎิรูปทางดานศาสนาของอาสา
(๑ พกษ. ๑๕:๑๓-๑๕)

๑๕ ๑พระ วิญญาณของพระเจาลงมา
สถิตกับอา ซา ริ ยาหลูกชายของ

โอ เดด ๒ เขาออกไปพบกับอาสาและพูดวา
“อาสา ชาวยู ดาหทัง้หมด รวม ทัง้ชาวเบน
ยามิน ฟังขาพเจาหนอย พระยาหเวหอยูกับ
พวก ทานเมื่อพวก ทานอยูกับพระองค ถา
พวก ทานแสวงหาพระองค พวก ทานก็จะ
พบพระองค แตถาพวก ทานละทิง้พระองค
พระองคก็จะละทิง้พวก ทาน ๓นานมาแลว
ชาวอิสราเอลตองอยูโดยไมมีพระเจาที่
แทจริง ไมมีนักบวชคอยสัง่สอนและไมมีกฎ
๔แตเมื่อพวก เขาเดือดรอน พวก เขาก็ได
หันไปหาพระ ยาหเวห พระเจาของชนชาติ
อิสราเอล และแสวงหาพระองค และพวกเขา
ก็ไดพบกับพระองค ๕ ในเวลา นัน้ มันไม
ปลอดภัยที่จะเดินทางไปไหนมาไหน เพราะ
ประชาชนของแผน ดินทัง้ หลายกําลังตกอยู
ในสภาพสับสนวุนวาย ๖ชนชาติหน่ึงถูกอีก
ชนชาติหน่ึงทําลาย และเมือง หน่ึงก็ถูกอีก
เมือง หน่ึงทําลาย เพราะพระเจาทําใหพวก
เขาเดือดรอนไปซะทุก เรื่อง ๗แตสวนพวก
ทาน ใหเขมแข็งไวและอยาออนแอไป เพราะ
งานของพวก ทานจะได รับการตอบแทนเป็น
อยางดี”

๘ เมื่ออาสาไดยินคํา พูดและคําเผย แพร
เหลา น้ีของอาซาริยาหผูพูดแทนพระเจา ที่
เป็นลูกชายของโอ เดด อาสาก็เขม แข็ง ขึ้น
เขารื้อพวกรูป เคารพที่นาขยะแขยงออกจาก
แผนดินทัง้หมดของชาวยูดาหและเบนยามิน
และรื้อรูป เคารพออกจากเมืองตางๆที่เขาได
เขายึด ครองในแถบเทือก เขาของเอฟรา อิม
เขาซอมแซมแทน บูชาของพระ ยาหเวหที่ตัง้
อยูที่ดาน หน าของระเบียงทาง เดินในวิหาร
ของพระยาหเวห

๙แลวเขาก็เรียกชุมนุมชาวยู ดาหและชาว
เบนยามินทัง้หมด รวมทัง้ประชาชนจากเอฟ
ราอิม มนัสเสหและสิเมโอนที่ไดตัง้รกรากอยู
ในหมูพวกเขา คนเหลา น้ีเป็นจํานวนมากได
ทิง้อิสราเอลมาอยูกับอาสา เพราะพวก เขา
เห็นวา พระ ยาหเวห พระเจาของอาสาสถิต
อยูกับอาสา

๑๐พวก เขามาชุมนุมกันที่เมืองเยรูซาเล็ม
ในเดือนที่สามของปีที่สิบหาที่อาสาเป็น
กษตัริย ๑๑ ในเวลานัน้ พวกเขาถวายเครื่อง
บูชาแกพระยาหเวห เป็นวัวเจ็ดรอยตัว แกะ
และแพะเจ็ด พันตัวที่พวก เขายึดมาไดจาก
การ รบ ๑๒พวก เขาทําสัญญาที่จะแสวงหา
พระยาหเวห พระเจาของบรรพบุรุษของพวก
เขาดวยสิน้สุดจิตสุดใจของเขา ๑๓และใครก็
ตามที่ไมไดแสวงหาพระยาหเวหพระเจาของ
อิสราเอลจะตองตาย ไมวาจะเป็นคนหนุม
สาวหรือคนแก เฒา ไมวาจะเป็นชายหรือ
หญิง ๑๔แลวอาสากับประชาชนก็สาบานไว
กับพระ ยาหเวห ดวยการเปลง เสียงอัน ดัง
พวก เขาตะโกนและเปาแตรกับแตรเขา สัตว
๑๕ชาวยู ดาหทัง้หมดตางชื่นชมยินดีกับการ
สาบานนัน้ เพราะพวกเขาไดสาบานอยางสิน้
สุดใจของพวก เขา พวก เขาแสวงหาพระเจา
อยางกระตือรือรน และก็ไดพบกับพระองค
แลว ดัง นัน้ พระ ยาหเวหจึงใหพวก เขาพัก
ผอนจากสงครามในทุกๆดาน

๑๖กษตัริยอาสายังไดปลดนางมา อา คาห
ที่เป็นยาของเขาออกจากตําแหน งแมของ
กษตัริย เพราะนางสรางเสาของพระอา เชรา
หที่นาขยะแขยง อาสาโคนเสาตนนัน้ลง เขา
ทําลายมันและเผามันทิง้ในหุบเขาขิด โรน
๑๗ถึงแมวาเขาไมไดรื้อสถานนมัสการทัง้
หลายออกจากอิสราเอล แตจิตใจของอาสาก็
สัตยซื่อตอพระองคตลอดชีวิตของเขา

๑๘อาสาไดเอาขาว ของเครื่อง ใชที่ทําดวย
เงินและทองคําที่เขาและพอของเขาไดอุทิศ
ไวใหกับวิหาร เขามาวางไวในวิหารของ
พระเจา ๑๙ ไมมีสงครามเกิด ขึ้นเลยในชวง
นัน้ จนกระทัง่ถึงปีที่สามสิบหาในรัชกาลของ
อาสา *

*๑๕:๑๙ ปีที่สามสิบหาในรัชกาลของอาสา ประมาณ ๘๘๐ ปีกอนพระเยซูมาเกิด
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ชวงทายๆของกษัตริยอาสา
(๑ พกษ. ๑๕:๑๖-๒๒)

๑๖ ๑ ในปีที่สามสิบ หกที่อาสาเป็น
กษตัริย *กษตัริยบา อาชาแหง

อิสราเอลยกขึ้นมาสูรบกับชาวยู ดาหและ
สรางป อมรา มาห ขึ้น เพื่อป องกันไมใหใคร
เขาออกในดิน แดนของกษตัริยอาสาแหง ยู
ดาห

๒อาสาจึงเอาเงินและทองคําออกมาจาก
คลังสมบัติของวิหารของพระ ยาหเวห และ
จากวังของเขา เอง และสงไปใหกับกษตัริย
เบนฮาดัดแหงอารัม ซึ่งปกครองอยูในเมือง
ดามัสกัส ๓ เขาพูดวา “เรามาเป็นพันธมิตร
กันเถิด ใหเหมือนกับที่พอของเรากับพอของ
ทานเคยทํากัน ไว ดูสิ เราสงของ ขวัญเป็น
เงินและทองมาใหทาน ขอทานชวยเลิกเป็น
พันธมิตรกับกษตัริยบา อาชาของอิสราเอล
ดวย เถิด เพื่อเขาจะไดยก ทัพกลับไปจาก
เรา”

๔ เบน ฮา ดัดยอมทําตามที่กษตัริยอาสาขอ
และสงพวกแมทัพของกองทัพทัง้ หลายของ
เขาไปโจมตีเมืองตางๆของชนชาติอิสราเอล
พวกเขาเอาชนะเมืองอิโยน เมืองดาน เมือง
อา เบ ลมาอิม และเมืองเก็บเสบียงทัง้ หลาย
ของนัฟ ทา ลี ๕ เมื่อบา อาชาไดยินเรื่อง น้ี
เขา เขาก็หยุดการสรางป อมรา มาหและงาน
ทัง้หมด ๖แลวกษตัริยอาสาก็นําชาวยู ดาห
ออกมาที่ป อมรา มาหเพื่อขนเอาหินและไมที่
บา อาชาทิง้ไวในการสรางป อม และพวก เขา
ก็ขนเอาไปสรางเมืองเกบาและเมืองมิสปาห

๗ ในตอน นัน้ฮา นา นีผู ที่เห็นนิมิตมาพบ
กษตัริยอาสาแหงยู ดาหและพูดวา “เป็น
เพราะทานไปพึ่งกษตัริยของอา รัม แทนที่
จะพึ่งพระ ยาหเวหพระเจาของทาน กองทัพ
ของกษตัริยแหงอา รัมไดหนีไปจากมือของ
ทานแลว ๘ จําไมไดหรือ ตอนนัน้พวกชาวคูช
และชาวลิเบียก็มีกอง รถ รบ และทหารมาที่

มีพละกําลัง และมีจํานวนมากมายเหมือน
กันไมใชหรือ แตตอน นัน้ทานไดพึ่งในพระ
ยาหเวห พระองคจึงไดมอบคนเหลานัน้ไวใน
กํา มือของทาน ๙ เพราะตาของพระ ยาหเวห
มองไปทัว่ทัง้พื้น โลก เพื่อที่จะทําใหคนมีใจ
สัตยซื่อกับพระองคเขมแข็ง แตเที่ยวน้ีทาน
ไดทําเรื่องโงเขลา และตอไปน้ีทานจะตองทํา
สงคราม”

๑๐อาสาจึงโกรธผู ที่เห็นนิมิตคน นัน้ และ
สัง่ใหลามโซเขาและเอาไปขังไวในคุก เพราะ
เรื่อง น้ีทําใหเขาโกรธเป็นฟืนเป็นไฟกับคน
นัน้ ในชวง นัน้อาสาเริ่มกดขี่ประชาชนบาง
คนอยางโหดราย

๑๑สวนเหตุการณอื่นๆในสมัยของอาสา
ตัง้แตเริ่มจนจบไดถูกจดบันทึกไวใน
หนังสือของพวกพงศกษตัริยแหงยู ดาหและ
อิสราเอล ๑๒ ในปีที่สามสิบ เกา †ที่อาสาเป็น
กษตัริย เขาไดเป็นโรคที่เทาทัง้ สองขาง ถึง
แมโรคของเขาจะรุนแรง มาก แตเขาก็ไม
เคยขอความชวย เหลือจากพระ ยาหเวห เลย
มีแตใหหมอรักษาเทานัน้ ๑๓แลวในปีที่สี่ สิบ
เอ็ด ‡อาสาก็ไดตาย ไปอยูกับบรรพบุรุษของ
เขา ๑๔พวกเขาไดฝังศพของอาสาไวในหลุม
ฝัง ศพที่เขาไดเตรียมไวสําหรับตัวเขาใน
เมืองของดา วิด พวก เขาวางศพของอาสาไว
บนแครวางศพและประพรมดวยเครื่อง เทศ
และน้ําหอมนานาชนิด และพวกเขาก็กอกอง
ไฟขนาดใหญขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแกอาสา ¶

กษัตริยเยโฮชาฟัทปกครองยูดาห

๑๗ ๑ เย โฮ ชา ฟัทลูกชายของอาสาขึ้น
เป็นกษตัริยสืบตอจากอาสา เย โฮ

ชา ฟัทไดทําใหยู ดาหแข็งแกรง เพื่อตอสูกับ
ชนชาติอิสราเอล ๒ เขาจัดวางกองทัพไว
ประจํา การตามเมืองตางๆที่เป็นป อมปราการ
ของยูดาห และวางกองกําลังไวในยูดาหและ
ในเมืองอีกหลายๆเมืองของเอฟราอิมที่อาสา
ผูเป็นพอของเขายึดมาได

*๑๖:๑ ปีที่สามสิบหกที่อาสาเป็นกษัตริย ประมาณ ๘๗๙ ปีกอนพระเยซูมาเกิด
†๑๖:๑๒ ปีที่สามสิบเกา ประมาณ ๘๗๕ ปีกอน ค.ศ.
‡๑๖:๑๓ ปีที่สี่สิบเอ็ด ประมาณ ๘๗๓ ปีกอน ค.ศ.
¶๑๖:๑๔ พวกเขา … อาสา นาจะหมายถึงประชาชนเผาเครื่องเทศเหลานัน้เพื่อเป็นเกียรติ
แกอาสา แตอาจจะหมายความวาพวกเขาไดเผาศพของอาสาดวยก็ได
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๓พระ ยาหเวหสถิตอยูกับเย โฮ ชา ฟัท
เพราะเขาไดทํา ตามสิ่งดีๆที่พอของเขาทํา
ในชวงแรกๆ เขาไมไดขอความชวย เหลือ
จากพวกพระบา อัล ๔แตไปหาพระเจาของ
บรรพบุรุษของเขา และทําตามคํา สัง่ทุก ขอ
ของพระองค แทนที่จะทําตามสิ่งที่อิสราเอล
ทํากันอยู ๕ดัง นัน้พระ ยาหเวหจึงทําให
อาณาจักรในมือของเขามัน่คง และชาวยู
ดาหทัง้หมดไดนําของขวัญมากมายมาใหกับ
เย โฮชา ฟัท และเขามีทรัพยสมบัติมากมาย
และมีชื่อเสียง มาก ๖ จิตใจของเขาชื่นชม
ยินดีในวิถีทางของพระยาหเวห นอกจากนัน้
เขายังรื้อสถานนมัสการทัง้ หลายและพวก
เสาของพระอาเชราหออกจากยูดาหดวย

๗ ในปีที่สาม *ที่เขาเป็นกษตัริย เยโฮชาฟัท
สงพวก เจา หน าที่ของเขาคือ เบน ฮา อิล โอ
บาดียาห เศคาริยาห เนธันเอลและมีคายาห
ใหไปสอนคนในเมืองตางๆของยูดาห ๘พวก
เขาพาชาวเลวีบางคนไปดวย คือ เชไม อาห
เนธานิยาห เศบาดิยาห อาสาเฮล เชมิราโมท
เยโฮนาธัน อาโดนียาห โทบียาห และโทอา
โดนิยาห และพวกนักบวชคือ เอลีชามาและ
เยโฮรัม ๙พวกเขาสัง่สอนคนไปทัว่ทัง้ยูดาห
โดยไดนําหนังสือกฎของพระ ยาหเวหติดตัว
ไปดวย พวกเขาเดินทางไปรอบๆทัว่ทุกเมือง
ของยูดาหและสัง่สอนประชาชนไปดวย

๑๐พระ ยาหเวหทําใหอาณาจักรทัง้ หลาย
ที่อยูลอมรอบยู ดาหยําเกรงพระองค เพื่อ
พวก เขาจะไดไมมาทําสงครามกับเย โฮ ชา
ฟัท ๑๑ชาวฟีลิสเตียบางพวกไดนําของขวัญ
มากมายและเงินมาใหกับเย โฮ ชา ฟัท และ
พวกอาหรับนําแกะตัวผูเจ็ด พันเจ็ด รอยตัว
และแพะเจ็ดพันเจ็ดรอยตัวมาใหกับเขา

๑๒ เยโฮชา ฟัทมีอํานาจมากขึ้นเรื่อยๆ เขา
ไดสรางพวกป อมและพวกเมืองสําหรับเก็บ
เสบียงในยู ดาห ๑๓มีเสบียงเก็บอยูมากมาย
ตามหัวเมืองตางๆของยู ดาห เขายังมีพวก
ทหารที่เกง กลาอยูในเมืองเยรูซาเล็ม ดวย
๑๔พวกทหารเหลา น้ีได รับการลงทะเบียนไว
ตามตระกูลของพวกเขา

จากชาวยูดาห พวกแมทัพกองพัน มี
อัดนาหเป็นแมทัพ มีนักรบอยูสามแสนคน
๑๕ถัดไปคือแมทัพเยโฮฮานัน มีนักรบอยูสอง
แสนแปดหมื่นคน

๑๖ตอจากนัน้คือ อามัสยาหลูกชายของศิครี
เขาสมัครเขามารับใชพระยาหเวหเอง เขา
มีนักรบอยูสองแสนคน

๑๗ จากชาวเบนยามิน
มี เอ ลี ยาดาซึ่งเป็นทหารกลา มีนักรบสอง
แสนคน มีธนูและโลเป็นอาวุธ

๑๘ถัดไปคือเยโฮซาบาด กับคนหน่ึงแสนแปด
หมื่นคนที่มีอาวุธพรอมรบ

๑๙คนเหลา น้ีคือทหารที่รับ ใชกษตัริย และ
กษตัริยก็ยังมีพวกทหารที่กษตัริยสงไปอยู
ประจําการตามหัวเมืองตางๆที่มีป อมปราการ
ทัว่แผนดินยูดาห

มีคายาหเตือนกษัตริยอาหับ
(๑ พกษ. ๒๒:๑-๒๘)

๑๘ ๑ ในเวลา นัน้ เย โฮ ชา ฟัทมีทรัพย
สมบัติมากมายและมีชื่อเสียง มาก

และเขาเป็นพันธมิตรกับกษตัริยอา หับดวย
การแตงงาน †กับราชวงศ นัน้ ๒อีกหลายปี
ตอ มา เขาลงไปเยี่ยมเยียนกษตัริยอา หับ
ในเมืองสะ มา เรีย อา หับไดฆา ‡แกะและ
วัวหลายตัวเพื่อเลีย้ง ดูเขาและคนที่มากับ
เขา และไดยุยงเขาใหโจมตีรา โมทกิ เลอ าด
๓กษตัริยอา หับแหงอิสราเอลถามกษตัริยเย
โฮชาฟัทแหงยูดาหวา “ทานจะไปสู รบกับรา
โม ทกิ เลอ าดดวยกันกับเรา ไหม” เย โฮ ชา
ฟัทตอบวา “เรากับทานก็เป็นเหมือนคนๆ
เดียวกัน ทหารของเราก็เป็นเหมือนกับทหาร
ของทาน พวกเราจะเขารวมสงครามกับทาน
ดวย” ๔แตเยโฮชาฟัทยังพูดกับกษตัริยแหง
อิสราเอลวา “แตกอน อื่น ใหเราไปขอคํา
ปรึกษาจากพระยาหเวหกอน”

๕ดังนัน้ กษตัริยแหงอิสราเอลจึงพาพวกผู
พูดแทนพระเจามาสี่รอยคนและถามพวกเขา
วา “พวกเราควรจะไปทําสงครามกับราโมท-

*๑๗:๗ ในปีที่สาม ประมาณ ๘๗๑ ปีกอนพระเยซูมาเกิด
†๑๘:๑ เขาเป็นพันธมิตร … แตงงาน ลูกชายของเยโฮชาฟัทคือเยโฮรัมไดแตงงานกับอาธา
ลิยาหที่เป็นลูกสาวของอาหับ ดูใน ๒ พงศาวดาร ๒๑:๖
‡๑๘:๒ ฆา คือ “บูชา” เป็นการฆาสัตวพิเศษและถวายมันบนแทนบูชาเพื่อใหเป็นของขวัญ
แกพระเจา
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กิ เลอาดหรือ ไม หรือวาใหรอไว กอน” พวก
เขาตอบวา “ไปเถิด เพราะพระเจาจะมอบมัน
ใหอยูในกํามือของทาน”

๖แตเยโฮชาฟัทถามวา “ยังมีคนอื่นที่เป็น
ผูพูดแทนพระยาหเวหอยูที่น่ีหรือเปลา ที่เรา
จะสอบถามเขาได”

๗กษตัริยอา หับแหงอิสราเอลตอบเย โฮ ชา
ฟัทไปวา “ยังมีอยูอีกคน หน่ึง ชื่อ มี คา
ยาห เขาเป็นลูกชายของอิ มลาห เราจะถาม
พระ ยาหเวหผานทางเขา ได แตเราเกลียด
เขา เพราะเมื่อเขาพูด แทน พระเจา เขาไม
เคยพูดอะไรดีๆเกี่ยว กับเรา เลย มีแตเรื่อง
รายๆ”
เย โฮ ชา ฟัทตอบวา “กษตัริยไมควรพูด

อยางนัน้”
๘ดัง นัน้ กษตัริยแหงอิสราเอลจึงเรียกเจา

หน าที่คนหน่ึงของเขามาและสัง่วา “เร็ว เขา
ไปนําตัว มีคายาหลูกชายของอิมลาหมา”

๙กษตัริยของอิสราเอลและกษตัริยเยโฮชา
ฟัทของยูดาหใสชุดกษตัริยเต็มยศ นัง่อยูบน
บัลลังกของพวก เขาที่ลาน นวด ขาวตรงทาง
เขาประตูเมืองสะ มา เรีย โดยมีเหลาผู พูด
แทนพระเจาอยูตอหน าพวกเขา ที่กําลังอาง
วาพูดแทนพระเจาอยู ๑๐ตอนนัน้ เศเดคียาห
ลูกชายของเคน าอะ นาหไดทําเขาสัตวเหล็ก
ขึ้นและมาประกาศวา “น่ีคือสิ่งที่พระยาหเวห
พูด ‘พวก ทานจะไดใชของเหลา น้ีทิ่ม แทง
พวกอารัมจนกระทัง่พวกนัน้ถูกทําลายไป’”

๑๑พวกผู พูด แทน พระเจาที่เหลือทัง้หมด
ตางทํานายเหมือนกันหมด พวก เขาพูดวา
“บุกไปโจมตีรา โมท-กิ เลอ าด เลย แลวทาน
จะไดรับชัยชนะ เพราะพระยาหเวหจะใหมัน
ตกอยูในกํามือของกษตัริย”

๑๒ผูสง ขาวที่ไปเรียกมี คายาห พูดกับเขา
วา “ดูเถิด พวกผูพูดแทนพระเจาตางทํานาย
ถึงความสําเร็จของกษตัริยเหมือนกัน หมด
ขอ ใหทานพูดเหมือนกับพวก เขาและใหพูด
แตสิ่งที่ดีดวยเถิด”

๑๓แตมี คา ยาหกลับพูดวา “พระ ยาหเวห
มีชีวิตอยูแนขนาดไหน ก็ใหแนใจขนาด นัน้
เลยวา พระเจาของผมพูด อะไร ผมก็จะพูด
อยางนัน้”

๑๔ เมื่อเขามาถึง กษตัริยอา หับถามเขาวา
“มี คายาห พวก เราควรจะออกไปสู รบกับรา
โมท-กิ เลอ าด หรือจะหยุดอยูกอน ดี” เขา
ตอบกษตัริยไปวา “บุกไปเถิดและทานจะได

รับชัยชนะ เพราะพวก นัน้จะตกอยูในกํา มือ
ของทาน”

๑๕กษตัริยอา หับพูดกับเขาวา “เราใหเจา
สาบานไมรูกี่ ครัง้แลว วาใหเจาพูดแตความ
จริงกับเรา ในนามของพระยาหเวห”

๑๖แลวมี คา ยาหก็ตอบไปวา “เราไดเห็น
ชนชาติอิสราเอลทัง้หมดตองกระจัดกระจาย
ไปตามแถบเนิน เขา เหมือนกับแกะที่ไมมี
คนเลีย้ง และพระยาหเวหไดพูดวา ‘คนเหลา
น้ีไมมีเจานาย ใหพวกเขาทุกคนกลับบานไป
อยางสันติเถิด’”

๑๗กษตัริยอา หับแหงอิสราเอลจึงพูดกับเย
โฮ ชา ฟัทวา “เห็น ไหม เราบอกทานแลว
วาเขาไมเคยพูดสิ่งดีๆเกี่ยวกับเรา เลย มีแต
เรื่องรายๆ”

๑๘มี คา ยาหพูดอีกวา “ฟังคํา พูดของพระ
ยาหเวหให ดี เราเห็นพระ ยาหเวหนัง่อยู
บนบัลลังกของพระองค พรอมกับกองทัพ
สวรรคทัง้หมดยืนอยูทัง้ดาน ซายและดาน
ขวาของพระองค ๑๙และพระ ยาหเวหพูด
วา ‘ใครจะเป็นผูลอลวงกษตัริยอา หับแหง
อิสราเอลใหไปบุกราโมท-กิเลอาดและไปตาย
อยูที่ นัน่’ ทูต สวรรคผู หน่ึงแนะนําวิธี หน่ึง
และอีกผูหน่ึงก็แนะนําอีกวิธี หน่ึง ๒๐ ในที่สุด
วิญญาณทานหน่ึงก็กาวออกมายืนอยูตอหน า
พระยาหเวหและพูดวา ‘ขาพเจาจะไปลอลวง
เขาเอง’ พระยาหเวหจึงถามเขาวา ‘เจาจะใช
วิธีอะไร หรือ’ ๒๑ วิญญาณทาน นัน้ตอบไปวา
‘ขาพเจาจะไปเป็นวิญญาณที่โกหกอยูที่ปาก
ของพวกผู พูด แทน พระเจาของเขาทุก คน’
พระ ยาหเวหจึงพูดวา ‘เจาจะลอลวงเขาได
สําเร็จแน ไปลงมือเถิด’

๒๒ดัง นัน้ ในเวลา น้ี พระ ยาหเวหไดวาง
วิญญาณโกหกไวที่ปากของพวกผู พูด แทน
พระเจาเหลา นัน้ของทาน พระ ยาหเวหได
ออกคําสัง่ใหความหายนะมาสูทานแลว”

๒๓แลวเศเดคียาหลูกชายของเคนาอะนาห
ก็ขึ้นไปตบหน าของมีคายาห เขาถามวา “ถา
อยาง นัน้ พระ วิญญาณของพระ ยาหเวหไป
ทางไหน เมื่อพระองคออกจากเราเพื่อที่จะไป
พูดกับเจา” ๒๔มีคายาหตอบวา “ทานจะรูเอง
ในวันที่ทานไปหลบซอนตัวอยูในหองดานใน
สุด”

๒๕กษตัริยอา หับของอิสราเอลสัง่ไปวา
“จับตัวมี คา ยาหสงกลับไปใหกับอา โมนเจา
เมืองและโยอาชลูกชายของ เรา ๒๖และบอก
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กับพวก เขาวา ‘กษตัริยสัง่วา ใหเอาตัวเจา
หมอ น่ีไปขังไวในคุก อยาใหอะไรกับ มัน
นอกจากขนมปังและน้ํา จนกวาเราจะกลับ
มาอยางปลอดภัย’”

๒๗มี คา ยาหประกาศไปวา “ประชาชน
ทัง้ หลาย ฟังให ดี ถาอา หับกลับมาอยาง
ปลอดภัย ก็แสดงวาพระ ยาหเวหไมไดพูด
ผานเรา”

อาหับถูกฆาตายที่ราโมทกิเลอาด
(๑ พกษ. ๒๒:๒๙-๔๐)

๒๘กษตัริยอา หับของอิสราเอลและกษตัริย
เยโฮชาฟัทของยูดาหจึงยกขึ้นไปสูรบกับชาว
อา รัมที่เมืองรา โมท-กิ เลอ าด ๒๙กษตัริยอา
หับของอิสราเอลพูดกับกษตัริยเย โฮ ชา ฟัท
วา “เราจะปลอมตัวเขาไปรบ แตทานสวม
เสื้อกษตัริยของทาน” กษตัริยอา หับของ
อิสราเอลจึงไดปลอม ตัวเป็นทหารธรรมดา
และพวกเขาเขาไปสูรบ

๓๐ ในขณะ นัน้ กษตัริยของชาวอา รัมสัง่
พวกผูบัญชาการกองทัพรถรบของเขาวา
“อยาไดไลตามใคร ไป ไม วาจะเล็กหรือใหญ
ยกเวนกษตัริยของอิสราเอลเทานัน้” ๓๑ เมื่อ
พวกผูบัญชาการกองทัพรถรบเห็นเย โฮ ชา
ฟัท พวก เขาพูดวา “เขาตองเป็นกษตัริย
ของอิสราเอลแนๆ” พวก เขาจึงไดหันไปสู
กับเย โฮ ชา ฟัท แตเมื่อเย โฮ ชา ฟัทรองออก
มา และพระ ยาหเวหไดชวย เขา พระองค
ดึงพวก นัน้ไปจาก เขา ๓๒ เพราะเมื่อพวกผู
บัญชาการกองทัพรถรบรูวาเขาไมใชกษตัริย
ของอิสราเอล จึงหยุดไล ตามเขา ไป ๓๓แต
มีคน หน่ึงโกงคันธนูของเขายิงออกไปแบบ
สุมๆไปถูกกษตัริยของอิสราเอลเขาตรงชอง
วางของเสื้อเกราะ กษตัริยบอกกับคนขับ
รถรบของเขาวา “กลับรถไปและพาเราออก
จากสนามรบ เราได รับบาด เจ็บ” ๓๔การรบ
ครัง้ น้ียาวนานตลอดทัง้ วันและดุ เดือด มาก
และกษตัริยอา หับของอิสราเอลยันตัวเองไว
กับรถรบของ เขา เผชิญหน ากับพวกอา รัม
จนกระทัง่ถึง เย็น เมื่อดวงอาทิตยตกดินเขา
ก็ตาย

๑๙ ๑ เมื่อกษตัริยเย โฮ ชา ฟัทแหงยู
ดาหกลับมาถึงวังของเขาในเมือง

เยรูซาเล็มอยางปลอดภัย ๒ เยฮูผูที่เห็นนิมิต
*ลูกชายของฮา นา นีออกมาพบกับกษตัริย
และพูดวา “น่ี ทานไปชวย เหลือคน ชัว่และ
ไปรักคนที่เกลียด ชังพระ ยาหเวห ใช ไหม
เพราะเรื่อง น้ี ความโกรธของพระ ยาหเวห
จึงตกลงบน ทาน ๓แตทานก็ยังพอมีสวนดี
อยู บาง เพราะทานไดกําจัดพวกเสาของพระ
อา เชรา หออกจากดิน แดน น้ีและตัง้ใจที่จะ
แสวงหาพระเจา”

เยโฮชาฟัทเลือกบรรดาผูพิพากษา
๔ เย โฮ ชา ฟัทอาศัยอยูในเมืองเยรูซาเล็ม

และเขาจะออกไปอยูทามกลางประชาชนทัว่
ยู ดาห ตัง้แตเบ เออรเชบาไปจนถึงแถบเนิน
เขาของเอ ฟ รา อิม เขาไปชวยนําประชาชน
ใหหันกลับมาหาพระ ยาหเวหพระเจาของ
บรรพบุรุษของพวก เขา ๕ เขาไดแตง ตัง้ผู
พิพากษาในแผนดินนัน้ และตามเมืองที่เป็น
ป อมปราการทัง้สิน้ของชาวยูดาห ๖ เขาบอก
กับผู พิพากษาเหลา นัน้วา “ใหระมัดระวังใน
สิ่งที่พวก ทานทํา เพราะทานไมไดตัดสินให
กับมนุษย แตทานกําลังตัดสินใหกับพระ
ยาหเวห พระองคอยูกับพวก ทาน นะ ตอน
ที่พวก ทานใหคําตัดสิน นัน้ ๗อยาง นัน้ ให
พวกทานเกรงกลัวพระยาหเวห ตัดสินอยาง
ระมัดระวัง เพราะพระ ยาหเวหพระเจาของ
พวก เรา นัน้ ไมบิดเบือนความยุติธรรม ไม
ลําเอียง และไมรับสินบนใดๆทัง้สิน้”

๘ ในเมืองเยรูซาเล็มก็เหมือนกัน เย โฮชา
ฟัทแตงตัง้ชาวเลวีบางคน พวกนักบวช และ
พวกผูนําครอบครัวชาวอิสราเอล ใหคําตัดสิน
เพื่อพระ ยาหเวห และใหตัดสินคดีที่โต แยง
กัน คนพวก น้ีอาศัยอยูในเมืองเยรูซาเล็ม
๙ เยโฮชาฟัทไดกําชับพวกเขาวา “พวกทาน
ตองรับ ใชดวยความยําเกรงพระ ยาหเวห
ดวยความซื่อสัตยและดวยสิน้ สุดใจของทาน
๑๐ทุกๆคดีที่ญาติพี่ น องของทานที่อาศัยอยู
ในเมืองตางๆนํามา ไม วาจะเป็นเรื่องฆา ฟัน
กัน หรือเรื่องที่เกี่ยวกับกฎ คํา สัง่ ระเบียบ
หรือขอ บังคับ พวก ทานตองตัก เตือนพวก
เขาไมใหทําบาปตอพระยาหเวห ไมอยางนัน้
ความโกรธของพระองคจะตกอยูกับพวก
ทานและพี่ น องของพวก ทาน ใหทําตาม น้ี
แลวพวก ทานจะไดไมมีความผิด บาป ๑๑อา

*๑๙:๒ ผูที่เห็นนิมิต เป็นคําเรียก ผูพูดแทนพระเจา
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มา ริ ยาหที่เป็นหัวหน านักบวชจะคอยใหคํา
แนะนําพวก ทานในทุก เรื่องที่เกี่ยว กับพระ
ยาหเวห สวนเศ บาดิ ยาหลูกชายของอิ ชมา
เอลผูนําของเผายู ดาหจะคอยใหคํา แนะนํา
พวกทานในทุก เรื่องที่เกี่ยวกับกษตัริย และ
ชาวเลวีจะเป็นเจา หน าที่ *รับ ใชอยูตอ หน า
พวก ทาน ใหทําอยางกลา หาญ ขอ ใหพระ
ยาหเวหอยูกับคนที่ทําความดีเถิด”

เยโฮชาฟัทตองทําสงคราม

๒๐ ๑หลังจาก นัน้ชาวโมอับและชาวอัม
โมนพรอมกับชาวเมอู นี †สวนหน่ึง

ไดยก ทัพมาสู รบกับเย โฮ ชา ฟัท ๒มีคนมา
บอกกับเยโฮชาฟัทวา “มีกองทัพขนาดมหึมา
ยกมาสูรบกับทาน พวกนัน้มาจากเอโดมจาก
อีกดานหน่ึงของทะเลตาย ตอน น้ีมาอยูที่ฮา
ซาโซน-ทามารแลว” (คือ เอนเกดี) ๓ เยโฮชา
ฟัทตกใจมาก เขาตัดสิน ใจที่จะไปถามพระ
ยาหเวหวาจะทําอยางไร ดี เขาประกาศใหมี
การอดอาหารทัว่ทัง้ยูดาห ๔ประชาชนของยู
ดาหไดมารวมกันเพื่อที่จะขอความชวยเหลือ
จากพระ ยาหเวห พวก เขาพากันมาจากทุก
เมืองในยูดาห เพื่อแสวงหาพระยาหเวห

๕แลวเย โฮ ชา ฟัทยืนขึ้นในที่ชุมนุมของ
ชาวยู ดาหและของเมืองเยรูซาเล็มที่วิหาร
ของพระยาหเวห ตรงดานหน าของลานแหง
ใหมนัน้ ๖และพูดวา

“ขา แตพระ ยาหเวห พระเจาแหง
บรรพบุรุษของพวก เรา พระองค
คือพระเจาที่อยูบนสวรรค พระองค
ปกครองเหนืออาณาจักรของชนชาติ
ทุก ชนชาติ พลังและอํานาจอยูในมือ
ของพระองค ไมมีใครที่จะตอตาน
พระองคได ๗ขาแตพระเจาของพวกเรา
พระองคไดขับไลประชาชนของแผนดิน
น้ีออกไปตอ หน าชาวอิสราเอลที่เป็น
ประชาชนของพระองค และยกแผนดิน
น้ีใหกับลูก หลานของอับ รา ฮัมตลอด ไป

อับ รา ฮัมที่เป็นเพื่อนของพระองค ๘ลูก
หลานของเขาไดเขามาอาศัยอยูในดิน
แดนน้ี และไดสรางวิหารอันศักดิส์ิทธิไ์ว
เพื่อเป็นเกียรติใหกับชื่อของพระองค
พวกเขาพูดวา ๙ ‘ถามีความหายนะอยาง
ใหญ หลวงเกิด ขึ้นกับพวก เรา ไมวาจะ
เป็นดาบแหงการตัดสิน หรือโรคระบาด
หรือความอดอยาก พวกเราจะมายืนอยู
ตอหน าพระองคที่วิหารน้ี ซึ่งเป็นที่ที่ชื่อ
ของพระองคสถิต อยู และพวก เราจะ
รองตอพระองคถึงความ ทุกขของพวก
เรา และพระองคก็จะไดยินและชวย กู
พวกเรา’

๑๐ตอน น้ี คนพวก น้ีที่มาจากอัม โมน
โม อับและจากภูเขาเส อีร ซึ่งเป็นดิน
แดนที่พระองคหามไมใหชาวอิสราเอล
ไปบุกรุก ตอนที่พวก เขาออกมาจาก
ประเทศอียิปต ‡ดังนัน้ ชนชาติอิสราเอล
จึงไดหันเหไปจากชนชาติเหลา น้ีและไม
ไดทําลายพวก มัน ๑๑ดูสิวาพวก เขา
ตอบแทนพวกเราดวยการมาขับไลพวก
เราออกจากแผน ดินที่พระองคใหพวก
เราไวเป็นมรดก ๑๒ขา แตพระเจาของ
พวก เรา พระองคจะไมตัดสินพวก เขา
หรือ ลําพังพวก เราไมมีพละกําลังเพียง
พอที่จะไปเผชิญ หน ากับกองทัพขนาด
มหึมาที่กําลังจะเขามาโจมตีพวก เรา ได
พวก เราไมรูจะทําอยางไร แลว แตตา
ของพวก เรามองหาความชวย เหลือจาก
พระองค” ¶
๑๓ชาวยู ดาหทัง้หมดกับเมียของพวก เขา

และลูกๆรวม ทัง้เด็กเล็กๆไดมายืนอยูที่ นัน่
ตอ หน าพระ ยาหเวห ๑๔แลวพระ วิญญาณ
ของพระ ยาหเวหก็ลงมาสถิตกับยา ฮา ซี เอล
ลูกชายของเศ คา ริ ยาห ผูเป็นลูกชายของ
เบ ไนยาห ผูเป็นลูกชายของเยอี เอล ผูเป็น
ลูกชายของมัทธา นิ ยาห ที่เป็นชาวเลวีและ
เป็นลูก หลานของอา สาฟ ในขณะที่ยา ฮา ซี

*๑๙:๑๑ เจา หนาที่ คนที่จดและคัดลอกหนังสือและจดหมาย คนเหลา น้ีมักกลายเป็นผู
ชํานาญในเรื่องความหมายในพระคัมภีร
†๒๐:๑ เมอูนี ในฉบับแปลกรีกโบราณบางฉบับเขียนวา “เมอูนี” ในภาษาฮีบรูเขียนวา “อัม
โมน”
‡๒๐:๑๐ พระองคหาม … อียิปต ดูใน เฉลยธรรมบัญญัติ ๒:๔-๙, ๑๙
¶๒๐:๑๒ แตตา … จากพระองค ตามตัวอักษรคือ “พวก เราจึงมาขอความชวย เหลือจาก
พระองค”
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เอล ยืนอยูทามกลางที่ ประชุม ๑๕ เขาไดพูด
วา “ฟังใหดี กษตัริยเยโฮชาฟัท และทุกคน
ที่อาศัยอยูในยู ดาห และเมืองเยรูซาเล็ม น่ี
คือสิ่งที่พระ ยาหเวหพูดกับพวก ทาน ‘พวก
เจาไมตองกลัวหรือทอแทตอกองทัพใหญ น้ี
เพราะการสูรบไมใชเป็นของพวกเจา แตเป็น
เรื่องของพระเจา ๑๖พรุงน้ี ใหยกทัพไปสูกับ
พวก เขา พวก เขาจะขึ้นไปที่ตําบลศิสและ
พวก เจาจะพบพวก เขาอยูที่ปลายทางของ
หุบเขาแคบๆในทะเล ทรายเย รู เอล ๑๗พวก
เจาจะไมตองตอสูในการรบครัง้ น้ี เลย แคอยู
ประจําที่ของพวก เจา ยืนอยูอยางมัน่คงและ
คอยดูชัยชนะที่พระยาหเวหจะทําใหกับพวก
เจา
ยู ดาหและเยรูซาเล็มเอย อยา กลัว อยา

ทอแท ออกไปเผชิญ หน ากับพวก เขาในวัน
พรุง น้ี เถิด แลวพระ ยาหเวหจะอยูกับพวก
เจา’”

๑๘ เย โฮ ชา ฟัทกมกราบ หน าจดพื้น และ
ประชาชนทัง้หมดของยู ดาหและเยรูซาเล็ม
ก็คุกเขาลงนมัสการอยูตอ หน าพระ ยาหเวห
๑๙แลวชาวเลวีบางกลุมจากชาวโค ฮาทและ
โค ราหไดยืนขึ้นและสรรเสริญพระ ยาหเวห
พระเจาของอิสราเอลดวยเสียงอันดัง

๒๐ เชา ตรูของวัน รุง ขึ้น พวก เขาออกไป
ที่ทะเลทรายเท โค อา เมื่อพวก เขาออกเดิน
ทาง เยโฮชาฟัทยืนขึ้นและพูดวา “ชาวยูดาห
และประชาชนของเมืองเยรูซาเล็ม ฟังเราให
ดี ขอเพียงแตเชื่อในพระ ยาหเวห พระเจา
ของพวก เจา และพวก เจาก็จะตัง้มัน่คง ให
เชื่อพวกผูพูดแทนพระเจา”

๒๑หลัง จากที่ไดหารือรวมกับประชาชน
แลว เย โฮ ชา ฟัทไดแตง ตัง้คนหลายคน
ใหเป็นผูรอง เพลงใหกับพระ ยาหเวหและ
สรรเสริญพระองคถึงความสงา งามอัน
ศักดิส์ิทธิข์องพระองค ในขณะที่พวก เขา
ออกไปที่ดานหน าของกองทัพ พวกเขาก็พูด
วา
“ใหขอบคุณพระยาหเวห
เพราะความ รักมัน่คงของพระองค นัน้จะคง

อยูตลอดไป” *
๒๒ เมื่อพวก เขาเริ่มรอง เพลงและสรรเสริญ
พระ ยาหเวหไดจัดกองกําลังไวซุมโจมตีพวก

คนอัม โมน โม อับและพวกคนจากภูเขาเส
อีรที่มาบุกรุกยู ดาห และคนเหลา นัน้ก็พาย
แพไป ๒๓คนของอัมโมนและโมอับไดลุกขึ้น
ตอสูกับคนที่มาจากภูเขาเส อีรเพื่อทําลาย
และกวาดลางพวกเขา หลังจากที่พวกเขาฆา
คนจากเส อีรหมด แลว พวกคนอัม โมนและ
คนโมอับก็หันมาทําลายลางกันเอง

๒๔ เมื่อพวกคนของยู ดาหมาถึงจุดที่
สามารถมองกวางออกไปในทะเลทราย และ
สามารถมองเห็นกองทัพขนาดมหึมาของ
พวก นัน้ ชาวยู ดาหก็ไดเห็นแตซากศพนอน
เกลื่อนกลาดบนพื้น ดิน ไมมีใครหนีรอดไป
ได ๒๕ เยโฮชาฟัทกับคนของเขาทัง้หมดจึงได
ลงไปยึดเอาสิ่งของของคนเหลา นัน้ ไว พวก
เขาก็ไดพบฝูงสัตวเลีย้งมากมาย พบขาว
ของเครื่อง ใช เสื้อผาและของมี คาจํานวน
มากมายเกินกวาที่พวกเขาจะเก็บไดหมด มี
ของมากจน กระทัง่พวก เขาตองใชเวลาเก็บ
ถึงสามวัน ๒๖ ในวันที่สี่ พวกเขาไดชุมนุมกัน
อยูในหุบเขาเบ รา คาห †ซึ่งเป็นสถาน ที่ที่ใช
สรรเสริญพระ ยาหเวห หุบเขาแหง นัน้จึงมี
ชื่อวาหุบเขาเบราคาหจนถึงทุกวันน้ี

๒๗แลวพวก คนจากยู ดาหและเยรูซาเล็ม
ทัง้หมด ที่เย โฮ ชา ฟัทนําอยู นัน้ ตางก็กลับ
เมืองเยรูซาเล็มดวยความยินดี เพราะพระ
ยาหเวหทําใหพวก เขาชื่นชมยินดีที่มีชัย
เหนือศัตรูของพวก เขา ๒๘พวกเขาเขาเมือง
เยรูซาเล็มและไปที่วิหารของพระ ยาหเวห
พรอมกับพวกพิณใหญ พิณเล็กและแตร

๒๙ผูคนที่อยูในอาณาจักรรอบ ขางตางก็
เกิดความเกรงกลัวพระเจา เมื่อพวก เขา
ไดยินถึงสิ่งที่พระ ยาหเวหไดทําตอศัตรูของ
ชนชาติอิสราเอล ๓๐และอาณาจักรของเย โฮ
ชา ฟัทก็สงบ สุขเพราะพระเจาของเขาไดให
เขาหยุดพักจากสงครามรอบดาน

การปกครองของเยโฮชาฟัทสิน้สุดลง
(๑ พกษ. ๒๒:๔๑-๕๐)

๓๑ดัง นัน้เย โฮ ชา ฟัทปกครองอยูเหนือ
ยู ดาห เขามีอายุสามสิบ หาปีเมื่อขึ้นเป็น
กษตัริยของยู ดาห และเขาครองบัลลังกอยู
ในเมืองเยรูซาเล็มยี่สิบ หาปี แมของเขาชื่อ

*๒๐:๒๑ ใหขอบคุณ … คงอยูตลอดไป ดูใน สดุดี ๑๑๘ และ ๑๓๖
†๒๐:๒๖ เบราคาห ชื่อน้ีหมายถึง “อวยพร” หรือ “สรรเสริญ”
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อาซูบาห นางเป็นลูกสาวของชิลหิ ๓๒ เยโฮชา
ฟัทเดินตามทางของอาสาพอของเขาและไม
ออกนอกลูนอกทาง เลย เขาทําสิ่งที่ถูกตอง
ในสายตาของพระ ยาหเวห ๓๓แตเขาไมได
รื้อสถานนมัสการตางๆทิง้ และประชาชน
ก็ยังไมไดเทใจของเขาใหกับพระเจาของ
บรรพบุรุษของพวกเขา

๓๔สวนเหตุการณอื่นๆในสมัยของเย โฮ ชา
ฟัท ตัง้แตตนจนจบ ไดถูกจด บันทึกไวใน
บันทึกประจําปีของเยฮูลูกชายของฮา นา นี
ซึ่งไดถูกบันทึกลงในหนังสือพงศกษตัริย
แหงอิสราเอล

๓๕ ในเวลาตอ มา กษตัริยเย โฮ ชา ฟัท
แหงยู ดาหไปคบคากับกษตัริยอา หัส ยาห
แหงอิสราเอล อา หัส ยาหเป็นคนชัว่ ชา มาก
๓๖ เย โฮ ชา ฟัทรวม มือกับกษตัริยอา หัส ยาห
สรางกอง เรือเพื่อการคาขายขึ้นในเมืองเอ ซี
โอน-เกเบอร ๓๗มีชายคนหน่ึงมาจากเมืองมา
เรชาห ชื่อวาเอลี เยเซอรเขาเป็นลูกชายของ
โดดาวาหุ เอลีเยเซอรไดพูดตอตานเยโฮชา
ฟัทวา “พระยาหเวหจะทําลายสิ่งที่ทานสราง
ขึ้น มา เพราะทานไปคบคากับอา หัส ยาห”
กอง เรือ นัน้ก็อับปางลงและไมสามารถที่จะ
ใชแลนเพื่อคาขายไดอีก

กษัตริยเยโฮรัมปกครองยูดาห
(๒ พกษ. ๘:๑๖-๑๙)

๒๑ ๑แลวเย โฮ ชา ฟัทก็ตาย ไปอยูกับ
บรรพบุรุษของเขาและศพของเขา

ถูกฝังอยูในเมืองของดา วิด และเย โฮ รัม
ลูกชายของเขาก็ขึ้นเป็นกษตัริยสืบ ตอจาก
เขา ๒พวกพี่ น องของเย โฮ รัมที่เป็นลูกชาย
ของเยโฮชาฟัทคือ อาซาริยาห เยฮีเอล เศคา
ริยาห อาซาริยาห มีคาเอลและเชฟาทิยาห
ทัง้หมด น้ีคือลูกชายของกษตัริยเย โฮ ชา ฟัท
แหงอิสราเอล *๓พอของพวกเขาไดมอบของ
ขวัญเป็นเงินและทองคํา รวมทัง้ขาวของที่มี
คามากมาย และเมืองที่เป็นป อมปราการทัง้
หลายในยูดาหใหกับพวกเขา แตเยโฮชาฟัท
ไดมอบอาณาจักร น้ีใหกับเย โฮ รัมเพราะเขา
เป็นลูกชายคนแรก

๔ เมื่อเย โฮ รัมขึ้นครองบัลลังกอยางมัน่คง
ในอาณาจักรของพอ เขา เขาใชดาบฆาพี่
น องทัง้หมดของ เขา รวม ทัง้ผูนําบาง คน
ของอิสราเอล ดวย ๕ตอนที่เย โฮ รัมขึ้นเป็น
กษตัริยนัน้ เขามีอายุสามสิบสองปี เขาครอง
บัลลังกอยูในเมืองเยรูซาเล็มแปด ปี ๖ เขา
เจริญ รอยตามพวกกษตัริยแหงอิสราเอล
เขาใชชีวิตแบบเดียวกับครอบครัวของ อา
หับ เพราะเขาไปแตงงานกับลูกสาวของอา
หับ และเขาไดทําความชัว่ในสายตาของพระ
ยาหเวห ๗อยางไรก็ตาม พระยาหเวหไมได
ทําลายครอบครัวของดา วิด เพราะพระองค
เคยทําสัญญาไวกับดา วิดวา พระองคจะเก็บ
รักษาตะเกียงดวงหน่ึงไวสําหรับเขาและลูก
หลานของเขาตลอดไป †

เอโดมกบฏ
(๒ พกษ. ๘:๒๐-๒๒)

๘ ในยุคของเยโฮรัม เอโดมไดกบฏตอการ
ครอบครองของชาวยู ดาหและตัง้กษตัริย
ของพวก เขาขึ้นมาเอง ๙ดัง นัน้เย โฮ รัมจึง
ไปที่เอ โดมพรอมกับพวกผูบังคับบัญชาและ
รถรบทัง้หมดของ เขา ชาวเอ โดมไดลอมเย
โฮ รัมกับพวกผูบังคับบัญชารถรบของเขา
ไว แตเย โฮ รัมตีฝาวงลอมออกมาไดในตอน
กลาง คืน ๑๐พวกเอ โดมก็ยังคงกบฏตอการ
ครอบครองของยูดาหจนถึงทุกวัน น้ี ในชวง
เวลาเดียวกัน นัน้ พวกลิ บนาหก็ไดกบฏ
ตอการครอบครองของเย โฮ รัมเหมือน กัน
เพราะเขาไดละทิง้พระ ยาหเวหพระเจาของ
บรรพบุรุษของเขา

จดหมายของเอลียาห
๑๑ เย โฮ รัมยังไดสรางสถาน ที่นมัสการ

หลายแหงไวตามเนินเขาของยูดาห และเป็น
ตน เหตุใหประชาชนของเมืองเยรูซาเล็มไม
สัตย ซื่อตอพระยาหเวห เขานําชาวยู ดาหให
หลงผิดไป

๑๒ เยโฮรัมไดรับจดหมายจากเอลียาหผูพูด
แทนพระเจา ที่เขียนวา

*๒๑:๒ อิสราเอล หรือ “ยูดาห”
†๒๑:๗ พระองค … ตลอดไป ในที่น้ี คนเขียนหมายความวาลูกคนหน่ึงในบรรดาลูกหลาน
หลายคนของดาวิดจะไดปกครองแผนดินเสมอ



๒ พงศาวดาร ๒๑:๑๓ 26 ๒ พงศาวดาร ๒๒:๗

“น่ี คือสิ่งที่พระ ยาหเวหพระเจาของดา
วิดบรรพบุรุษของทานพูด ‘เย โฮ รัม
เจาไมไดเดินตามทางของเย โฮ ชา ฟัท
พอของ เจา หรือตามทางของกษตัริย
อาสาแหงยู ดาห ๑๓แตเจากลับไปเดิน
ตามทางของพวกกษตัริยแหงอิสราเอล
และทําใหชาวยู ดาหและประชาชนของ
เมืองเยรูซาเล็มไมสัตยซื่อ เหมือนกับที่
ครอบครัวของอา หับเคยทําใหอิสราเอล
ไมสัตยซื่อ เจายังฆาพวกพี่น องของเจา
เองคือสมาชิกในครอบครัวของพอเจา
ซึ่งเป็นคนที่ดี กวา เจา ๑๔ดัง นัน้พระ
ยาหเวหจะนําภัย พิบัติอยางใหญ หลวง
มาสูประชาชนของ เจา พวกลูกชายและ
พวกเมียของเจา รวมทัง้ทุกสิ่งทุกอยาง
ที่เป็นของเจา ๑๕ตัวเจาเองก็จะเจ็บปวย
อยางแสนสาหัสดวยโรค ลําไส จนลําไส
ทะลักออก มา และอยูอยาง นัน้วัน แลว
วันเลาเพราะโรคนัน้’”
๑๖พระ ยาหเวหยุใหชาวฟี ลิ ส เตียกับชาว

อาหรับที่อาศัยอยูใกลกับพวกชาวคู ชนัน้ตัง้
ตัวเป็นศัตรูกับเยโฮรัม ๑๗พวกเขาเขาโจมตี
ยู ดาห ไดบุกเขาไปขนเอาทรัพยสินที่อยูใน
วังของกษตัริยออกมาจน หมด รวม ทัง้พวก
ลูกชายและเมียทัง้ หลายของเขาดวย เหลือ
ไวเพียงอา หัส ยาห *ลูกชายคนสุด ทองของ
เขา

เยโฮรัมเป็นโรคและตายไป
(๒ พกษ. ๘:๒๓-๒๔)

๑๘หลัง จากเหตุการณ นัน้เป็นตน มา พระ
ยาหเวหทําใหเย โฮ รัมตองทนทุกข ทรมาน
ดวยโรคลําไสที่ไมสามารถรักษาใหหาย ได
๑๙อีกสอง ปีตอ มาลําไสของเขาไดทะลักออก
มาเพราะโรคที่เขาเป็น อยู แลวเขาก็ไดตาย
อยางเจ็บ ปวดทรมาน ประชาชนของเขา
ไมไดกอกองไฟใหเกียรติกับเขาเหมือน
กับที่เคยทําใหกับบรรพบุรุษของ เขา ๒๐ เย
โฮ รัมมีอายุสามสิบ สองปีเมื่อเขาขึ้นเป็น
กษตัริย และเขาไดครองบัลลังกอยูในเมือง

เยรูซาเล็มแปด ปี เขาจากไปโดยไมมีใคร
รูสึกเสียใจ เลย ศพของเขาถูกฝังอยูในเมือง
ของดาวิดแตไมไดอยูในหลุมฝังศพของพวก
กษตัริย

กษัตริยอาหัสยาหปกครองยูดาห
(๒ พกษ. ๘:๒๕-๒๙; ๙:๑๔-๑๖, ๒๗-๒๙)

๒๒ ๑ประชาชนในเมืองเยรูซาเล็มยก
อา หัส ยาห †ลูกชายคนเล็กของเย

โฮ รัมขึ้นเป็นกษตัริยตอจากเย โฮ รัม เพราะ
คนเหลา นัน้กับคนอาหรับที่มาบุกรุกคาย ได
ฆาลูกชายคนอื่นๆของเย โฮ รัมไปหมด แลว
ดัง นัน้อาหัสยาหลูกชายของกษตัริยเยโฮรัม
แหงยูดาหจึงไดเริ่มปกครองในยูดาห ๒อาหัส
ยาหมีอายุยี่สิบ สองปีเมื่อเขาขึ้นเป็นกษตัริย
‡และเขาครองบัลลังกอยูในเมืองเยรูซาเล็ม
เป็นเวลาหน่ึง ปี แมของเขามีชื่อวาอา ธา ลิ
ยาหเป็นหลานสาวของอมรี ๓อา หัส ยาห
เองก็เดินตามรอยของครอบครัวของอา หับ
เพราะแมของเขาหนุนใหเขาทําในสิ่งที่ ชัว่
๔อา หัส ยาหทําความ ชัว่ในสายตาของพระ
ยาหเวห เหมือนกับที่ครอบครัวของอา หับ
เคย ทํา เพราะหลัง จากที่พอของอา หัส ยาห
ตาย ครอบครัวของอาหับก็เป็นผู แนะนําเขา
ใหทําในสิ่งที่ชัว่ราย ๕อาหัสยาหไดทําตามคํา
แนะนําของครอบครัวอาหับ เขาไปกับโยรัม
ลูกชายของกษตัริยอา หับแหงอิสราเอล เพื่อ
ทําสงครามกับกษตัริยฮาซาเอลแหงอารัม ที่
ราโมท-กิ เลอาด พวกชาวอารัมทํารายโยรัม
จนไดรับบาดเจ็บ ๖ โยรัมจึงกลับไปยิสราเอล
เพื่อรักษาบาดแผลของ เขา ที่เกิดจากการ
ตอสูกับกษตัริยฮาซา เอลแหงอารัมที่เมืองรา
โมท-กิเลอาด
แลวอาหัสยาหลูกชายของกษตัริยเยโฮรัม

แหงยู ดาหก็ลงไปที่ยิสเร เอลเพื่อเยี่ยมเยียน
โยรัมลูกชายของอาหับ เพราะโยรัมบาดเจ็บ
อยู

๗ จากการที่อา หัส ยาหไปเยี่ยมเยียนโย รัม
พระเจาก็ไดนําความหายนะมาสูอา หัส ยาห
เมื่ออาหัสยาหมาถึง เขาออกไปกับโยรัมเพื่อ

*๒๑:๑๗ อาหัสยาห สะกดไดอีกอยางหน่ึงคือ “เยโฮอาหาส”
†๒๒:๑ อาหัสยาห สะกดไดอีกอยางหน่ึงคือ “เยโฮอาหาส” ดูใน ๒ พงศาวดาร ๒๑:๑๗
‡๒๒:๒ อาหัสยาห … กษัตริย สําเนาฮีบรูบางฉบับเขียนวา “๔๒ ปี” ใน ๒ พงศกษตัริย ๘:๒๖
พูดวา อาหัสยาหมีอายุ ๒๒ ปีเมื่อเขาเริ่มปกครอง



๒ พงศาวดาร ๒๒:๘ 27 ๒ พงศาวดาร ๒๓:๑๑

ไปสูรบกับเยฮูลูกชายของนิมชี พระยาหเวห
ไดแตงตัง้เยฮูขึ้นมา เพื่อใหทําลายครอบครัว
ของอา หับ ๘ ในขณะที่เยฮูกําลังลงมือฆา
ครอบครัวของอา หับ เขาก็พบพวกผูนําของ
ยู ดาหและพวกญาติๆของอา หัส ยาหที่เขา
รวมกับอาหัสยาห เยฮูไดฆาคนเหลานัน้เสีย
๙แลวเขาไดเขาไปคนหาตัวอา หัส ยาห คน
ของเยฮูจับตัวอา หัส ยาหไวไดในขณะที่เขา
กําลังหลบซอนตัวอยูในสะมาเรีย อาหัสยาห
ถูกนําตัวมาพบกับเยฮู และพวก เขาก็ฆาอา
หัสยาห แตเขาฝังศพใหกับอาหัสยาห เพราะ
พวก เขาพูดกันวา “เขาเป็นลูก หลานของเย
โฮ ชา ฟัทผูที่แสวงหาพระ ยาหเวหดวยสิน้
สุดใจของ เขา” แลวไมมีใครในครอบครัว
ของอา หัส ยาหที่จะมีอํานาจเพียง พอที่จะ
รักษาอาณาจักรยูดาหไวไดอีก

ราชินีอาธาลิยาห
(๒ พกษ. ๑๑:๑-๓)

๑๐ เมื่อนางอา ธา ลิ ยาหที่เป็นแมของอา หัส
ยาหเห็นวาลูกชายของนางตาย แลว นางจึง
ฆาลูกๆของกษตัริยทัง้หมดในยู ดาห ๑๑แต
เย โฮ ชา เบ อาทลูกสาวของกษตัริยเย โฮ รัม
แอบอุมโย อาชลูกชายของอา หัส ยาหออกไป
จากเจา ชายทัง้ หลายที่กําลังจะถูกฆา และ
นางไดซอนตัวโย อาชกับพี่ เลีย้งของเขาไว
ในหอง นอนหอง หน่ึง เย โฮ ชา เบ อาทเป็น
ลูกสาวของกษตัริยเยโฮรัม และเป็นเมียของ
นักบวชเยโฮยาดา และนางก็ยังเป็นนองสาว
ของอา หัส ยาห นางซอนเด็กคน นัน้ไวจาก
นางอาธาลิยาห นางอาธาลิยาหจึงไมสามารถ
ฆาโยอาช ได ๑๒ โยอาชยังคงซอนตัวอยูกับ
พวก เขาในวิหารของพระเจาเป็นเวลาหกปี
ในขณะที่นางอาธาลิยาหปกครองแผนดินอยู

นักบวชเยโฮยาดากับกษัตริยโยอาช
(๒ พกษ. ๑๑:๔-๒๑)

๒๓ ๑ ในปีที่ เจ็ด นักบวชเย โฮ ยาดาได
แสดงความแข็งแกรงของเขา เขา

ทําขอ ตกลงกับพวกนาย รอยทัง้ หลาย คือ
อา ซา ริ ยาหลูกชายของเย โร ฮัม อิ ชมา เอล

ลูกชายของเย โฮ ฮา นัน อา ซา ริ ยาหลูกชาย
ของโอ เบด มา อา เส อาหลูกชายของอา ดา
ยาห และเอลีชาฟัทลูกชายของศิครี ๒พวก
เขาไปทัว่ ทัง้ยู ดาห และไปรวบรวมชาวเลวี
และพวกผูนําครอบครัวชาวอิสราเอลมาจาก
ทุก เมือง เมื่อพวก เขามาถึงเมืองเยรูซาเล็ม
๓คนที่มาชุมนุมทัง้หมดไดใหคํามัน่ สัญญา
กับกษตัริยที่วิหารของพระเจา
เยโฮยาดาพูดกับพวกเขาวา “ลูกชายของ

กษตัริยจะตองครองบัลลังกเหมือนที่พระ
ยาหเวหไดสัญญาไวเกี่ยว กับพวกลูก หลาน
ของดาวิด ๔ตอไปน้ีคือสิ่งที่พวกทานจะตอง
ทํา หน่ึงในสามของพวก ทานที่เป็นนักบวช
และชาวเลวีที่กําลังอยูเวรในวันหยุดทาง
ศาสนาจะตองเฝ าดูแลอยูที่ประตูทัง้ หลาย
๕อีกหน่ึงในสามของพวก ทานใหเฝ าอยูที่วัง
กษตัริย และอีกหน่ึงในสามที่เหลือใหเฝ า
อยูตรงประตูฐานราก และคนอื่นๆที่เหลือ
จะตองอยูที่ลานของวิหารของพระ ยาหเวห
๖หามใครเขาในวิหารของพระ ยาหเวห
ยกเวนพวกนักบวชและชาวเลวีที่อยูเวร
พวก เขาได รับอนุญาตใหเขาไปได เพราะวา
พวกเขาบริสุทธิ ์ แตคนอื่นๆตองคอยเฝ าตาม
จุดที่พระ ยาหเวหไดมอบ หมายใหพวก เขา
อยู ๗พวกชาวเลวีตองอยูใกลๆกษตัริย ทุก
คนจะตองมีอาวุธอยูในมือ ใครก็ตามที่บุกรุก
เขาไปในวิหารจะตองถูก ฆา อยูใหใกลกับ
กษตัริยไว ไมวาเขาจะไปที่ไหนก็ตาม”

๘พวกชาวเลวีและคนของยู ดาหทัง้หมด
ทําตามคํา สัง่ของนักบวชเย โฮ ยาดา แตละ
คนพาคนของเขามา คือทัง้พวกที่อยูเวรใน
วันหยุดทางศาสนา และพวกที่กําลังจะออก
เวร เพราะนักบวชเย โฮ ยาดาไมปลอยให
ใครวาง เลย ๙แลวเขาก็มอบหอกกับโล ใหญ
และโล เล็กที่เคยเป็นของกษตัริยดา วิด ที่
เก็บอยูในวิหารของพระเจาใหกับพวกนาย
รอย ๑๐ เขาไดวางกําลังคนทัง้หมดประจํา ที่
แตละ คนถืออาวุธพรอมมือ เฝ าอยูรอบๆตัว
กษตัริย ใกลกับแทน บูชาและวิหาร ตัง้แต
ทิศใตจดทิศเหนือของวิหาร ๑๑ เยโฮยาดากับ
พวกลูกชายของเขานําตัวโย อาชลูกชายของ
กษตัริยออกมา และสวมมงกุฎไวบนหัวของ



๒ พงศาวดาร ๒๓:๑๒ 28 ๒ พงศาวดาร ๒๔:๗

โยอาช พวกเขามอบสําเนาขอตกลง *ใหกับ
กษตัริย และประกาศใหโย อาชเป็นกษตัริย
พวก เขาเจิมแตง ตัง้โย อาชและตะโกนออก
มาวา “ขอใหกษตัริยจงเจริญ”

๑๒ เมื่อนางอา ธา ลิ ยาหไดยินเสียงอึกทึก
ของประชาชนที่กําลังวิ่งและโห รองใหกับ
กษตัริย นางออกไปหาพวก เขาที่วิหารของ
พระ ยาหเวห ๑๓นางมองออกไปและเห็น
กษตัริยองค นัน้ยืนอยูขางเสาของเขาที่ทาง
เขา มีพวกเจาหน าที่และคนเปาแตรอยูขางๆ
กษตัริย และประชาชนทัง้หมดบนแผน ดิน
นัน้ก็กําลังสนุกสนานรื่นเริงและเปาแตร กัน
พวกนัก รองกับนัก ดนตรีก็กําลังรองนําบท
สรรเสริญ นางอาธาลิยาหจึงฉีกเสื้อของนาง
ออก †และตะโกนวา “พวกทรยศ พวก
ทรยศ”

๑๔ นักบวชเย โฮยาดาไดสงพวกนายรอยที่
ดูแลกองทัพ เขาพูดกับพวก นัน้วา “นําตัว
นางออกไปจากทามกลางกองทัพและฆาทุก
คนที่ติดตามนาง” เพราะนักบวชพูดวา “อยา
ฆานางในวิหารของพระ ยาหเวห” ๑๕ดัง นัน้
พวก เขาจึงจับตัวนางไว ได ตอนที่นางวิ่งไป
ถึงทางเขาของประตูมา ในเขตวัง พวกเขา
จับนางและฆานางที่นัน่

๑๖แลวเย โฮ ยาดาก็ไดทําสัญญาวา เขา
และประชาชนทัง้หมดรวม ทัง้กษตัริยจะเป็น
ประชาชนของพระ ยาหเวห ๑๗ประชาชน
ทัง้หมดไปที่วิหารของพระบา อัลและรื้อมัน
ทิง้ พวกเขาทุบพวกแทนบูชา และรูปเคารพ
ทัง้ หลาย และฆามัทธานที่เป็นนักบวชของ
พระบาอัลที่หน าแทนบูชาเหลานัน้

๑๘แลวเย โฮ ยาดาก็ไดตัง้ใหนักบวชชาว
เลวีดูแลวิหารของพระ ยาหเวห ตามที่ดา วิด
เคยมอบหมายงานน้ีใหกับพวกเขาทํา พวกน้ี
จะตองถวายเครื่องเผาบูชาทัง้ ตัว ใหกับพระ
ยาหเวห ตามกฎของโมเสส ดวยใจชื่นบาน
และรอง เพลงตามที่ดา วิดไดสัง่ ไว ๑๙ เย โฮ
ยาดายังจัดเวรยามไวเฝ าประตูตางๆของ
วิหารของพระยาหเวห เพื่อป องกันไม ใหคน
ที่ไมบริสุทธิเ์ขามาในวิหาร

๒๐ เยโฮยาดาพาพวกนายรอย พวกขุนนาง
พวกผู ปกครองประชาชนและประชาชนของ
ดิน แดน น้ีทัง้หมดรวม ทัง้กษตัริยลงมาจาก
วิหารของพระ ยาหเวห พวก เขาเขาไปในวัง
ผานทางประตูดาน บนและใหกษตัริยนัง่บน
บัลลังก ๒๑และประชาชนทัง้หมดของแผน
ดินตางก็รื่นเริงยินดี กัน เมืองทัง้ เมืองก็สงบ
สุขเพราะนางอา ธาลิ ยาหถูกฆาตายดวยดาบ
แลว

กษัตริยโยอาชซอมแซมวิหาร
(๒ พกษ. ๑๑:๒๑-๑๒:๒๑)

๒๔ ๑ โย อาชมีอายุเจ็ดปีเมื่อเขาขึ้นเป็น
กษตัริย และเขาครองบัลลังกอยูใน

เมืองเยรูซาเล็มสี่ สิบปี แมของเขาชื่อวาศิบี
ยาห นางมาจากเบ เอ อรเช บา ๒ตลอดชัว่
ชีวิตของนักบวชเยโฮยาดา เขาทําในสิ่งที่ถูก
ตองในสายตาของพระยาหเวห ๓ เยโฮยาดา
เลือกเมียสองคนใหกับโยอาช และโยอาชก็มี
ลูกชายลูกสาวมากมาย

๔ตอ มาภาย หลัง โย อาชตัดสิน ใจที่จะ
ซอมแซมวิหารของพระ ยาหเวห ๕ เขาเรียก
พวกนักบวชกับชาวเลวีมาชุมนุมกันและ
พูดกับพวก เขาวา “ไปตามเมืองตางๆของ
ยู ดาหและไปรวบรวมเงินที่ชาวอิสราเอล
ทัง้หมดตองจายเป็นประจําทุกปี เพื่อที่จะนํา
มาซอมแซมวิหารของพระเจาของพวก ทาน
ใหไปเดี๋ยว น้ี” แตพวกชาวเลวีไมยอมทําใน
ทันที

๖กษตัริยจึงเรียกตัวเย โฮ ยาดาที่เป็น
หัวหน านักบวชมาและพูดกับเขา วา “ทําไม
ทานจึงไมสัง่ใหพวกชาวเลวีไปนําเงินภาษี
จากยู ดาหและเยรูซาเล็มมา เป็นภาษทีี่
โมเสสผูรับ ใชของพระ ยาหเวหไดกําหนดไว
ใหกับชุมชนอิสราเอล เพื่อใชสําหรับเต็นทที่
เก็บขอตกลง”

๗ ในอดีต พวกลูกชายของนางอาธาลิยาห
หญิงชัว่ ไดบุกเขาไปในวิหารของพระเจา

*๒๓:๑๑ สําเนาขอตกลง อาจหมายถึง สําเนากฎของโมเสส ดูไดจากเฉลยธรรมบัญญัติ
๑๗:๑๘ หรือ อาจจะหมายถึงขอตกลงพิเศษระหวางพระเจากับกษตัริย ดูไดจาก ๑ ซามูเอล
๑๐:๒๕; ๒ พงศกษตัริย ๑๑:๑๗ หรือ อาจจะหมายถึงเครื่องประดับชิน้หน่ึง ที่เป็นเครื่องหมาย
ของการเป็นกษตัริย
†๒๓:๑๓ ฉีกเสือ้ของนางออก เป็นวิธีที่แสดงใหเห็นวานางผิดหวังมาก
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และไดขนเอาขาว ของเครื่อง ใชศักดิส์ิทธิ ์
เหลานัน้ไปใชกับพระบาอัล

๘กษตัริยสัง่ใหทําหีบขึ้นมาใบหน่ึง และ
ใหนํามันไปวางไวที่ดาน นอกตรงประตูของ
วิหารของพระ ยาหเวห ๙แลวพวกเลวีก็ป าว
ประกาศไปทัว่ ทัง้ยู ดาหและเยรูซาเล็ม ให
พวก เขาเอาเงินภาษมีาใหกับพระ ยาหเวห
เงินภาษี น้ีเป็นสิ่งที่โมเสสผูรับใชของพระเจา
เคยเรียก รองจากชาวอิสราเอลในชวงที่พวก
เขาอยูในทะเล ทราย ๑๐พวก เจา หน าที่และ
ประชาชนทัง้หมด ตางนําเงินของพวกเขามา
ใหดวยความเต็มใจ พวก เขาใสเงินเหลา นัน้
ไวในหีบใบนัน้จนเต็ม ๑๑ เมื่อพวกเลวีนําหีบ
มาใหพวก เจา หน าที่ของกษตัริย และพวก
เขาเห็นวามีเงินอยูเต็ม แลว เลขานุการของ
กษตัริยและเจา หน าที่ของหัวหน านักบวช ก็
จะเขามาและเอาเงินออกจาก หีบ และนํา
หีบ นัน้กลับไปไวที่เดิมอีก ครัง้ พวก เขาทํา
อยาง น้ีเป็นประจําและรวบรวมเงินไดเป็น
จํานวนมาก ๑๒กษตัริยและเย โฮ ยาดาเอา
เงิน น้ีไปจายใหกับพวกคนที่ ทํางานใหกับ
วิหารของพระยาหเวห พวกเขาจางพวกชาง
กอตึกและชางไม และยังจางพวกคน งานที่
ชํานาญเกี่ยว กับเหล็กและทองสัมฤทธิใ์หมา
ซอมแซมวิหารของพระยาหเวห

๑๓พวกคนที่ทํางานลวน แตเป็นคนขยัน
และการซอมแซมกาวหน าไปเรื่อยๆดวย
ฝีมือของพวก เขา พวก เขาสรางวิหารของ
พระเจาขึ้นใหมอีก ครัง้ ตามแบบเดิมและทํา
ใหมันมัน่คงแข็ง แรง ขึ้น ๑๔ เมื่อพวก เขา
ทําเสร็จหมด แลว ก็นําเงินที่เหลือไปใหกับ
กษตัริยและเย โฮ ยาดา พวก เขาเอาเงิน นัน้
ไปทําเครื่อง ใชสําหรับวิหารของพระ ยาหเวห
เป็นเครื่อง ใชสําหรับงานรับ ใช และสําหรับ
เครื่องเผาบูชา พวก เขายังทําถวยและสิ่ง
อื่นๆจากทองคําและเงิน ตลอดระยะเวลาที่
เยโฮยาดายังมีชีวิตอยู มีการถวายเครื่องเผา
บูชาในวิหารของพระยาหเวหเป็นประจํา

๑๕ตอ มาเย โฮ ยาดาแกตัว ลง และตายไป
ในขณะที่มีอายุหน่ึง รอยสามสิบ ปี ๑๖ เป็น
เพราะความ ดีที่เขาทําไปในอิสราเอลเพื่อ
พระเจาและวิหารของพระองค ศพของเขา
จึงถูกฝังไวกับพวกกษตัริยในเมืองของดาวิด

โยอาชหลงไปจากพระยาหเวห
๑๗ภาย หลังที่เย โฮ ยาดาตายไป แลว

พวก เจา หน าที่ของยู ดาหไดมากม กราบตอ
กษตัริย และกษตัริยก็ฟังพวก เขา ๑๘พวก
เขาละทิง้วิหารของพระ ยาหเวหพระเจาของ
บรรพบุรุษของพวก เขา และหันไปสัก กา ระ
บูชาพวกเสาของพระอาเชราห และรูปเคารพ
ทัง้หลาย เป็นเพราะความผิดน้ีของพวกเขา
ความโกรธของพระเจาจึงลงมาที่ยู ดาหและ
เยรูซาเล็ม ๑๙ถึงแมพระยาหเวหไดสงพวกผู
พูดแทนพระเจามาใหกับประชาชน เพื่อที่จะ
ชักนําพวกเขากลับมาหาพระองค และถึงแม
พวกผูพูดแทนพระเจาเหลา นัน้จะตอวาพวก
เขาแลวก็ตาม แตพวกเขาก็ไมยอมฟัง

๒๐แลวพระ วิญญาณของพระเจาก็มาสถิต
กับเศคาริยาหลูกชายของนักบวชเยโฮยาดา
เขายืนอยูตอหน าประชาชนและพูดวา “น่ีคือ
สิ่งที่พระเจาพูด ‘ทําไมพวก เจาจึงไมเชื่อ ฟัง
คํา สัง่ตางๆของพระ ยาหเวห พวก เจาจะไม
รุงเรืองอีกตอไป เพราะพวก เจาละทิง้พระ
ยาหเวห พระองคก็จะละทิง้พวก เจาเหมือน
กัน’”

๒๑แตประชาชนวางแผนตอ ตานเศ คา ริ
ยาห และกษตัริยสัง่ใหประชาชนเอาหิน
ขวางเขาจนตายที่ลานของวิหารของพระ
ยาหเวห ๒๒กษตัริยโยอาชลืมบุญคุณที่เย โฮ
ยาดาพอของเศ คา ริ ยาหเคยมีตอ เขา และ
ไดฆาลูกชายของเย โฮ ยาดา ตาย เมื่อเขา
ใกลจะขาดใจตายนัน้ เขาพูดวา “ขอใหพระ
ยาหเวหเห็นสิ่งน้ีและลงโทษเจาดวย”

๒๓ ในชวงปลาย ปี กองทัพของชาวอา รัม
ยกมาสู รบกับโย อาช พวก นัน้บุกเขายู ดาห
และเยรูซาเล็มและฆาพวกผูนําทัง้หมด
ของประชาชน ชาวอา รัมสงขาว ของที่ยึด
มาไดกลับไปใหกับกษตัริยของพวก เขาใน
ดามัสกัส ๒๔ถึง แมวากองทัพของชาวอา รัม
จะยกกันมาไมมาก แตพระ ยาหเวหก็ทําให
กองทัพขนาดใหญของโย อาชตองตกไปอยู
ในกํา มือของพวกอา รัม เพราะชาวยู ดาห
ละทิง้พระ ยาหเวหพระเจาของบรรพบุรุษ
ของพวกเขา คําตัดสินโทษไดตกอยูที่โยอาช
๒๕ เมื่อพวกชาวอา รัมถอยทัพไป แลว พวก
เขาก็ทิง้โย อาชที่บาด เจ็บสาหัส ไว พวก เจา
หน าที่ของโย อาชคบคิดกันทรยศเขา เพราะ
เขาไดฆาลูกชายของนักบวชเย โฮ ยาดาตาย
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และคนพวก นัน้ก็ไดฆาเขาตายบนเตียงของ
เขาเอง ศพของโยอาชถูกฝังอยูในเมืองของ
ดา วิด แตไมไดอยูในหลุมฝัง ศพของพวก
กษตัริย

๒๖พวกคนที่รวมหัวกันตอ ตานเขาคือ ศา
บาดลูกชายของนางชิ เม อัทชาวอัม โมน กับ
เยโฮซาบาดลูกชายของนางชิมริทชาวโมอับ
๒๗ รายชื่อพวกลูกชายของโยอาช พวกคําพูด
มากมายจากพระเจาที่ตอตานเขา และบันทึก
การซอมแซมวิหารของพระเจา มีเขียนอยูใน
คําอธิบายในหนังสือพงศกษตัริย และอา มา
ซิ ยาหลูกชายของโย อาชก็ไดขึ้นเป็นกษตัริย
สืบตอจากเขา

กษัตริยอามาซิยาหปกครองยูดาห
(๒ พกษ. ๑๔:๑-๒๐)

๒๕ ๑อามาซิ ยาหมีอายุยี่สิบหา ปี ตอน
ที่เขาขึ้นเป็นกษตัริยและเขาครอง

บัลลังกอยูในเมืองเยรูซาเล็มเป็นเวลายี่สิบ
เกา ปี แมของเขามีชื่อวา เยโฮอัดดาน นาง
มาจากเมืองเยรูซาเล็ม ๒อามาซิยาหทําสิ่งที่
ถูกตองในสายตาของพระยาหเวห แตไมได
ทําดวยความจริงใจ ๓หลังจากที่อามาซิยาห
ทําใหแผนดินมัน่คงเป็นปึกแผนแลว เขาได
สัง่ฆาพวกขาราชการที่เคยฆากษตัริยผูเป็น
พอของ เขา ๔แตเขาไมไดฆาพวกลูกชาย
ของคนเหลา นัน้ เขาทําตามกฎที่เขียนไวใน
หนังสือของโมเสส ที่พระ ยาหเวหสัง่ไววา
“อยาประหารพอ แมเพราะสิ่งที่ลูกๆเขาทํา
และอยาประหารลูกๆเพราะสิ่งที่พอ แมเขา
ทํา แตใหประหารคนสําหรับบาปของเขาเอง
เทานัน้” *

๕อา มา ซิ ยาหเรียกประชุมชาวยู ดาห เขา
ไดจัดหมวดหมูพวก เขาตามครอบครัว และ
ตัง้พวกนาย พันนาย รอยใหดูแลหมวดหมู
เหลา น้ี พวกผูนํามีหน าที่ดูแลพวกทหาร
ทัง้หมดที่มาจากเผายูดาหและเผาเบนยามิน
เขาเกณฑคนที่มีอายุตัง้แตยี่สิบปีขึ้น ไป ซึ่ง
มีจํานวนสาม แสนคน ที่พรอมที่จะออกศึก
พรอมหอกและโล ๖อามาซิยาหยังจางนักรบ
อีกหน่ึงแสนคนมาจากอิสราเอลดวยเงินหนัก
ประมาณสามตันครึ่ง ๗แตคนของพระเจาคน

หน่ึงมาหาเขาและพูดวา “ขาแตกษตัริย อยา
ใหกองทัพอิสราเอลเหลา น้ีไปกับทาน เพราะ
พระ ยาหเวหไมไดอยูกับชาวอิสราเอล และ
ไมไดอยูกับประชาชนของเอฟราอิม ๘ถึงแม
วาทานจะออกไปสูรบอยางกลาหาญ พระเจา
ก็จะทําใหทานพาย แพตอ หน าศัตรู เพราะ
พระเจามีฤทธิอ์ํานาจที่จะชวย เหลือทานหรือ
จะทําใหทานพายแพก็ได” ๙อามาซิยาหถาม
คนของพระเจาคน นัน้วา “แลวเงินสาม ตัน
ครึ่งที่เราไดจายใหกับพวกกองทัพของชาว
อิสราเอลไปแลวละ” คนของพระเจาตอบวา
“พระยาหเวหจะใหทานมากกวาน้ีอีก”

๑๐อามาซิยาหจึงไลกองทัพที่มาจากเอฟรา
อิมกลับบานไป พวกเขาโกรธชาวยูดาหมาก
และกลับบานไปดวยความเคียดแคน ๑๑แลว
อา มา ซิ ยาหก็แข็งแกรง ขึ้นและนํากองทัพ
ของเขาไปที่หุบเขาเกลือ เขาฆาคนของเสอีร
ไปหน่ึงหมื่นคน ๑๒กองทัพของพวกยดูาหจับ
เป็นคนเสอีรไดหน่ึงหมื่นคน และนําตัวพวก
เขาขึ้นไปบนหน าผาและโยนพวก เขาลงมา
เพื่อใหรางกายของพวกเขาแหลกเป็นชิน้ๆ

๑๓ ในเวลาเดียวกัน นัน้ กองทัพของ
อิสราเอลที่อามาซยิาหไลกลับไป และไมยอม
ใหมีสวน รวมในการ รบครัง้ น้ี ไดเขาบุกรุก
เมืองตางๆของชาวยูดาห ตัง้แตสะมาเรียไป
จนถึงเบธ โฮ โรน พวก เขาฆาประชาชนตาย
ไปสาม พัน คนและขนเอาขาว ของตางๆไป
เป็นจํานวนมาก

๑๔ เมื่ออามาซิ ยาหกลับมาจากการฆาพวก
ชาวเอ โดม †เขาไดนําเอาพระทัง้ หลายของ
ประชาชนชาวเส อีรกลับมา ดวย เขาตัง้พระ
เหลา นัน้ขึ้นเป็นพระประจําตัวของ เขา และ
กราบไหว และเผาเครื่องหอมบูชาใหกับพระ
เหลานัน้ดวย ๑๕ความโกรธของพระยาหเวห
ไดเผา ผลาญตออา มา ซิ ยาห พระองคไดสง
ผูพูดแทนพระเจาคนหน่ึงมาพบเขา และพูด
วา “ทําไมเจาถึงไปปรึกษากับพวกพระของ
ประชาชนเหลาน้ี ที่แมแตประชาชนของพวก
มัน เอง ก็ยังชวยใหพนจากเงื้อมมือของเจา
ไมไดเลย”

๑๖ ในขณะที่เขายังพูดอยู กษตัริยพูดกับ
เขาวา “น่ีเราแตงตัง้ใหเจาเป็นที่ปรึกษาของ
เราหรือยังไง หุบปากเดี๋ยวน้ี ไมอยางนัน้ เจา

*๒๕:๔ อยาประหารพอแม … บาปของเขาเองเทานัน้ ดูใน เฉลยธรรมบัญญัติ ๒๔:๑๖
†๒๕:๑๔ ชาวเอโดม ประชาชนของเอโดมหรือเสอีร
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จะตองตาย” ผู พูด แทน พระเจาคน นัน้จึง
เงียบ แตแลวก็พูดขึ้นมาวา “เรารูวาพระเจา
ตัง้ใจที่จะทําลายทาน แลว เพราะทานไดทํา
สิ่งน้ีลงไปและไมยอมฟังคําแนะนําจากเรา”

๑๗แลวอา มา ซิ ยาหกษตัริยแหงยู ดาหได
ปรึกษากับพวกที่ปรึกษา และสงคนไปหาเย
โฮ อาช กษตัริยของอิสราเอล ที่เป็นลูกชาย
ของเย โฮ อา หาสที่เป็นลูกชายของเยฮู ขอ
ความ นัน้ทาทายเย โฮอาชวา “มาสิ มาสูกัน
ซึ่งๆหน า”

๑๘แตกษตัริยเยโฮอาชของอิสราเอล ตอบ
กษตัริยอามาซิยาหของยูดาหวา “ตนหนาม
ตน หน่ึงในเลบานอนไดสง ขาวมาถึงตนสน
ซี ดารตน หน่ึงในเลบานอนวา ‘ใหยกลูกสาว
ของเจาใหแตงงานกับลูกชายของเรา’ แต
สัตวปาตัวหน่ึงในเลบานอนผานมา และได
เหยียบยํ่าตนหนามตนนัน้ไป ๑๙ เจาวา ‘ขา
ชนะเอ โดม’ และตอน น้ีใจของเจาก็พอง โต
โออวด แตเดี๋ยว น้ี เจาควรจะอยูกับบานดี
กวา จะหาเรื่องใสตัวไปทําไม เดี๋ยวทัง้ตัวเจา
และเผายูดาหจะลมลงเปลาๆ”

๒๐แตอามาซยิาหไมยอมฟัง เพราะพระเจา
ตัง้ใจวาจะมอบพวก เขาไวในมือของเย โฮ
อาช เพราะคนยูดาหไปติดตามพวกพระของ
คนเอโดม

๒๑ดัง นัน้กษตัริยเย โฮ อาชแหงอิสราเอล
จึงไดยกมาเผชิญหน ากับกษตัริยอามาซิยาห
แหงยู ดาหที่เบธเช เมชในยู ดาห ๒๒ยู ดาหก็
พาย แพตออิสราเอล และคนยู ดาหตางก็หนี
กลับบานของ ตน ๒๓กษตัริยเย โฮ อาชแหง
อิสราเอลจับตัวกษตัริยอา มา ซิ ยาหแหงยู
ดาหไดที่เบธเชเมช กษตัริยอามาซิยาหเป็น
ลูกชายของโย อาช ซึ่งเป็นลูกชายของอา
หัส ยาห แลวกษตัริยเย โฮ อาชนําตัวกษตัริย
แหงยู ดาหไปถึงเมืองเยรูซาเล็ม และทําลาย
กําแพงเมืองเยรูซาเล็มทิง้ไป ตัง้แต ประตูเอ
ฟราอิมไปจนถึงประตูตรงหัวมุม รวมความ
ยาวไดสี่รอยศอก ๒๔ เยโฮอาชเอาทองคําและ
เงินรวมทัง้เครื่อง ใชทัง้หมดที่พบอยูในวิหาร
ของพระเจาซึ่งโอ เบด-เอ โดมดูแลอยู กับ
ทรัพยสมบัติและคนในวังหลายคนกลับไปที่
สะมาเรียดวย

๒๕หลัง จากที่เย โฮ อาชลูกชายของกษตัริย
เยโฮอาหาสแหงอิสราเอลตายไปแลว อามาซิ
ยาหลูกชายของกษตัริยโย อาชแหงยู ดาหก็มี
ชีวิตอยูตอไปอีกสิบ หา ปี ๒๖ เหตุการณอื่นๆ

ในยุคสมัยของอา มา ซิ ยาหตัง้แตเริ่มจนจบ
ไดถูกจด บันทึกไวแลวในหนังสือประวัติ
ของพวกกษตัริยแหงยู ดาหและอิสราเอล
๒๗ตัง้แตเวลาที่อามาซิ ยาหหันเหไปจากพระ
ยาหเวห พวกประชาชนไดกบฏตอเขาใน
เมืองเยรูซาเล็ม และกษตัริยไดหลบ หนีไป
ถึงเมืองลา คีช แตคนเหลา นัน้ไดสงคนตาม
ลาเขาถึงเมืองลา คีชและฆาเขาตายที่ นัน่
๒๘และพวกเขาไดนําศพของอามาซิยาหกลับ
มากับ มา และนํามาฝังไวกับบรรพบุรุษของ
เขาในเมืองของดาวิด

กษัตริยอุสซียาหปกครองยูดาห
(๒ พกษ. ๑๕:๑-๗)

๒๖ ๑แลวประชาชนทัง้หมดของยูดาหก็
ยกอุส ซี ยาหขึ้นเป็นกษตัริยตอจาก

อา มา ซิ ยาหพอของ เขา ในขณะ นัน้อุส ซี
ยาหมีอายุสิบ หก ปี ๒อุส ซี ยาหสรางเมือง
เอ โลทขึ้นใหมและเอากลับคืนมาใหกับชาวยู
ดาห หลัง จากที่อา มา ซิ ยาหตายไปอยูกับ
บรรพบุรุษของเขาแลว

๓อุส ซี ยาหมีอายุสิบ หกปีเมื่อเขาขึ้นเป็น
กษตัริย และเขาครองบัลลังกอยูในเมือง
เยรูซาเล็มหาสิบสองปี แมของเขามีชื่อวาเย
โค ลี ยาห นางมาจากเมืองเยรูซาเล็ม ๔ เขา
ทําสิ่งที่ถูก ตองในสายตาของพระ ยาหเวห
เหมือนกับที่อามาซิยาหพอของเขาทํา ๕ เขา
แสวงหาพระเจาตลอดระยะเวลาที่เศคารยิาห
ยังอยู เศคาริยาหเป็นคนสัง่สอนใหเขาเกรง
กลัวพระเจา ตราบ เทาที่เขายังแสวงหาพระ
ยาหเวห พระเจาก็จะใหเขาประสบความ
สําเร็จ

๖อุส ซี ยาหไปสู รบกับพวกชาวฟี ลิ ส เตีย
และทําลายกําแพงของเมืองกัท เมืองยับเนห
และเมืองอัช โดด ลง แลวเขาก็สรางเมืองอีก
หลายเมืองขึ้น ใหม ใกลๆกับอัช โดดและที่
อื่นๆที่อยูทามกลางชาวฟีลสิเตีย ๗พระเจาได
ชวย เหลือเขาตอสูกับชาวฟี ลิ ส เตียและสูกับ
พวกอาหรับซึ่งอาศัยอยูในกูร บา อัลและสูกับ
ชาวเมอูนี ๘พวกชาวอัมโมนสงสวยมาใหกับ
อุส ซี ยาหและชื่อ เสียงของเขาก็แพรกระจาย
ไปไกลถึงชายแดนของประเทศอียิปต เพราะ
เขามีอํานาจเพิ่มขึ้นอยางมาก

๙อุสซียาหสรางป อมปราการขึ้นหลายแหง
ในเมืองเยรูซาเล็ม ที่ตรงประตูมุม ที่ประตู
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หุบเขา และที่มุมกําแพงและทําใหพวก มัน
แข็ง แรง ๑๐ เขายังสรางป อมปราการอีก
หลายแหงในทะเลทราย และไดขุดบอน้ําขึ้น
อีกหลายแหง เพราะเขามีสัตวเลีย้งมากมาย
ที่เชิงเขาและในที่ราบ เขามีคนมากมายที่ทํา
งานใหกับเขาอยูตามทุง นาของ เขา และใน
สวนองุนตามเนินเขา และในแผนดินที่อุดม
สมบูรณ เพราะเขาเป็นคนที่รักการทําเกษตร

๑๑อุส ซี ยาหมีกองทัพที่ได รับการฝึกมา
เป็นอยาง ดี มีความพรอมที่จะออกศึกเป็น
หมวดหมู ตามที่เยอเีอลที่เป็นเลขาและมาอา
เส อาหที่เป็นเจา หน าที่ไดเกณฑไว พวก เขา
อยูภาย ใตการควบคุมของฮา นัน ยาหซึ่งเป็น
เจา หน าที่คน หน่ึงของกษตัริย ๑๒พวกผูนํา
ครอบครัวที่อยูเหนือนักรบพวก นัน้มีจํานวน
สอง พันหก รอย คน ๑๓กองทัพที่อยูภาย ใต
คําสัง่ของพวกเขา มีสามแสนเจ็ดพันหารอย
คน ทุก คนลวนได รับการฝึกในการรบมา
แลว เป็นกองกําลังที่มีพละกําลังที่สามารถ
ชวย เหลือกษตัริยจากศัตรูของเขา ได ๑๔อุส
ซี ยาหไดจัดหา โล หอก หมวกเหล็ก เสื้อ
เกราะ ธนูและสลิงสําหรับเหวี่ยงกอนหิน ไว
ใหกับกองทัพ ทัง้หมด ๑๕ ในเยรูซาเล็ม เขา
สรางเครื่องกลไกที่ได รับการออกแบบโดย
พวกคนที่มีความชํานาญ เพื่อใชตามป อม
ปราการและจุดป องกันตามมุมตางๆเพื่อใช
ยิงลูกศรและยิงกอนหินขนาดใหญ ชื่อเสียง
ของเขาแพรกระจายไปไกลและกวาง ขวาง
มาก เพราะเขาได รับความชวย เหลืออยาง
มากมายมหาศาลจนกระทัง่เขาเป็นคนที่เต็ม
ไปดวยอํานาจ

๑๖แตหลัง จากที่อุส ซี ยาหมีอํานาจมาก
ขึ้น ความ หยิ่งของเขานําเขาใหตกตํ่า ลง
เขาไมซื่อสัตยตอพระ ยาหเวหพระเจาของ
เขา และเขาไปในวิหารของพระ ยาหเวห
เพื่อไปเผาเครื่องหอมบนแทน บูชาเครื่อง
หอม ๑๗ นักบวชอา ซา ริ ยาหกับพวกนักบวช
ที่กลา หาญอีกแปด สิบคนของพระ ยาหเวห
ตามอาซา ริ ยาหเขาไป ๑๘พวก เขาขัดขวาง
กษตัริยและพูดวา “ทานอุส ซี ยาห ทานทํา
ไม ถูกที่มาเผาเครื่องหอมใหกับพระ ยาหเวห
เอง การเผาเครื่องหอมเป็นหน าที่ของพวก
นักบวชที่เป็นลูกหลานของอาโรน ผูที่ได รับ
การอุทิศใหเผาเครื่องหอม ใหออกจากสถาน
ที่ศักดิส์ิทธิท์ี่สุดน้ี ออกไปเถิด เพราะทานไม

ซื่อสัตยและพระ ยาหเวห พระเจาจะไมให
เกียรติทานอีกตอไป”

๑๙อุส ซี ยาหซึ่งถือกระถางไฟอยูในมือ
โกรธ ในขณะที่เขากําลังโกรธพวกนักบวชที่
อยูตอ หน าเขาตรงหน าแทน บูชาเครื่องหอม
ในวิหารของพระ ยาหเวห นัน้ หน า ผากของ
อุสซียาหก็เกิดเป็นโรคผิวหนังรายแรงขึ้นมา
๒๐ เมื่ออา ซา ริ ยาหที่เป็นหัวหน านักบวชและ
พวกนักบวชคนอื่นๆมองดูอุสซียาห พวกเขา
ก็เห็นวาเขาเป็นโรคผิวหนังราย แรงที่หน า
ผาก ดัง นัน้พวก เขาจึงไดรีบนําตัวอุสซี ยาห
ออก มา ซึ่งจริงๆแลวตัวเขาเองก็ตัง้ใจที่จะ
ออกมาอยูแลว เพราะพระยาหเวหไดลงโทษ
เขา แลว ๒๑กษตัริยอุส ซี ยาหกลายเป็นคน
โรคผิวหนังราย แรงตราบจนวัน ตาย เขา
อาศัยอยูในวังที่แยกออกมาตาง หากสําหรับ
คนที่เป็นโรคผิวหนังรายแรง และถูกหามไม
ใหเขาไปในวิหารของพระ ยาหเวห โยธา ม
ลูกชายของเขาทําหน าที่ในวังและปกครอง
ประชาชนในแผนดินนัน้แทนเขา

๒๒ เหตุการณอื่นๆในสมัยของอุส ซี ยาห
ตัง้แตตนจนจบ อิส ยาหผู พูด แทน พระเจา
ลูกชายของอามอสไดจดบันทึกไวแลว ๒๓อุส
ซี ยาหตาย ไปอยูกับบรรพบุรุษของเขาและ
ถูกฝังไวในทุง นาใกลๆกับหลุมฝัง ศพของ
พวกกษตัริย เพราะประชาชนพูดวา “เขา
เป็นโรคผิวหนังรายแรง” และโยธามลูกชาย
ของเขาขึ้นเป็นกษตัริยสืบตอจากเขา

กษัตริยโยธามปกครองยูดาห
(๒ พกษ. ๑๕:๓๒-๓๘)

๒๗ ๑ โยธา มมีอายุยี่สิบ หา ปีตอนที่
เขาขึ้นเป็นกษตัริย และเขาครอง

บัลลังกอยูในเมืองเยรูซาเล็มเป็นเวลาสิบ หก
ปี แมของเขามีชื่อวาเยรูชา นางเป็นลูกสาว
ของศาโดก ๒ โยธามทําสิ่งที่ถูกตองในสายตา
ของพระ ยาหเวห เหมือนกับที่อุส ซี ยาห
พอของเขา ทํา แตก็ไมเหมือนพอของเขา
ทัง้หมด คือเขาไมไดลวง ลํ้าเขาไปในวิหาร
ของพระยาหเวห แตประชาชนก็ยังคงทําผิด
อยูเหมือน เดิม ๓ โยธา มสรางประตูดาน บน
ของวิหารของพระ ยาหเวหขึ้น ใหม และได
ทําการกอสรางมากมายที่กําแพงตรงเนินเขา
โอ เฟล ๔ เขาสรางเมืองหลายเมืองในแถบ
เนินเขาของยูดาห และสรางป อมกับหอคอย
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ตาม ปา ๕ โยธา มทําสงครามกับกษตัริยของ
พวกอัม โมนและสามารถเอาชนะพวก นัน้ได
ในปีนัน้ ชาวอัมโมนไดจายเงินหนักประมาณ
สาม ตัน ครึ่ง แป งสาลีและขาวบารเลยอยาง
ละสองลานสองแสนลิตร *ใหกับกษตัริยโยธา
ม พวกอัม โมนไดนําสิ่งของจํานวนเดียวกัน
น้ีมาใหเขาอีกในปีที่สองและปีที่สาม

๖ โยธา มมีอํานาจมาก ขึ้นเรื่อยๆเพราะเขา
เดินอยูตอ หน าพระ ยาหเวหพระเจาของเขา
อยางซื่อสัตยมัน่คง ๗ เหตุการณอื่นๆในสมัย
ของโยธาม รวมทัง้พวกสงครามและสิ่งตางๆ
ที่เขา ทํา ไดถูกจด บันทึกไวในหนังสือของ
พงศกษตัริยแหงอิสราเอลและยู ดาห ๘ เขา
มีอายุยี่สิบ หาปีเมื่อเขาขึ้นเป็นกษตัริยและ
ครองบัลลังกอยูในเมืองเยรูซาเล็มสิบ หก ปี
๙ โยธามตายไปอยูกับบรรพบุรุษของเขาและ
ศพของเขาถูกฝังอยูในเมืองของดา วิด และ
อา หัสลูกชายของเขาขึ้นเป็นกษตัริยตอจาก
เขา

กษัตริยอาหัสปกครองยูดาห
(๒ พกษ. ๑๖:๑-๒๐)

๒๘ ๑อา หัสมีอายุยี่สิบ ปีเมื่อเขาขึ้นเป็น
กษตัริย และเขาครองบัลลังกอยูใน

เมืองเยรูซาเล็มสิบหกปี เขาไมเหมือนกับดา
วิดบรรพบุรุษของเขา เขาไมไดทําสิ่งที่ถูก
ตองในสายตาของพระยาหเวห ๒อาหัสเจริญ
รอยตามพวกกษตัริยของชนชาติอิสราเอล
และยังหลอพวกรูปเคารพขึ้น มา เพื่อสัก กา
ระบูชาพระบา อัล ดวย ๓ เขาเผาเครื่องบูชา
ในหุบเขาเบนฮิ น โนม †และเอาพวกลูกชาย
ของเขาไปเผาไฟเป็นเครื่องบูชา เลียนแบบ
การกระทําอันนาขยะแขยงของพวกชนชาติ
ทัง้ หลาย ที่พระ ยาหเวหไดขับ ไลออกไป
ตอนที่อิสราเอลยายเขามา อยู ๔อา หัสถวาย
เครื่องสัตว บูชาและเผาเครื่องหอมตามสถาน
นมัสการตางๆตามยอด เขาและใตตนไมใบ
รมทัง้หลาย

๕ดัง นัน้พระ ยาหเวหพระเจาของเขา จึง
มอบเขาไวในกํา มือของกษตัริยชาวอา รัม

พวกชาวอา รัมเอาชนะเขาและกวาดตอน
ประชาชนจํานวนมากไปเป็นเชลยในเมือง
ดามัสกัส พระเจายังมอบอา หัสใหไปตกอยู
ในกํามือของกษตัริยเปคาหแหงอิสราเอล ซึ่ง
ไดลงมือฆาคนของเขามากมาย ๖ เป คาร
ลูกชายของเรมาลิ ยาห และกองทัพของเขา
ฆาทหารยู ดาหตายไปหน่ึง แสนสอง หมื่นคน
ในวัน เดียว เพราะยู ดาหละทิง้พระ ยาหเวห
พระเจาของบรรพบุรุษของพวก เขา ๗ศิค รี
นักรบผู กลาชาวเอ ฟ รา อิมฆามา อา เส อาห
ลูกชายของกษตัริยอา หัส รวมทัง้อัส รี คัมที่
เป็นเจา หน าที่ดูแลวัง กับเอ ล คา นาหที่เป็น
ใหญรองลงมาจากกษตัริยอาหัส

๘กองทัพอิสราเอลจับ ตัวญาติ พี่ น องของ
พวกเขาเองที่อาศัยอยูในยูดาหไวเป็นจํานวน
สองแสนคน มีทัง้ผูหญิง ลูกชายลูกสาว และ
ยังขนเอาขาว ของจํานวนมากมายกลับไป
เมืองสะ มา เรีย ๙ เมื่อกองทัพอิสราเอลกลับ
มาที่สะมาเรีย ก็มีผูพูดแทนพระยาหเวหคน
หน่ึงชื่อโอ เด็ดออกมาพบกับพวก เขาและพูด
วา “เพราะพระยาหเวห พระเจาที่บรรพบุรุษ
ของพวก ทานนับถือ โกรธชาวยู ดาหมาก
พระองคถึงไดมอบพวกยู ดาหไวในกํา มือ
ของพวก ทาน แตพวก ทานกลับสังหารหมู
พวก เขาดวยความเคียดแคนที่รูไปถึงสวรรค
๑๐และตอน น้ีพวก ทานยังกะจะเอาพวก
ผูชาย ผูหญิงชาวยูดาหและเยรูซาเล็มมาเป็น
ทาสของพวกทานอีก อยาง น้ี ตัวพวกทาน
เองไมใชหรือที่กําลังทําบาปตอพระ ยาหเวห
พระเจาของพวก ทาน ๑๑ตอน น้ีฟังเราให ดี
ใหสงพวกพี่น อง เหลา น้ีของทานที่ทานไดจับ
มาเป็นเชลยกลับ บานของพวก เขาไป เถิด
เพราะความโกรธที่ดุ เดือดของพระ ยาหเวห
กําลังอยูเหนือพวกทานแลว”

๑๒แลวพวกผูนําในเอฟราอิมบางคน เชน
อาซาริยาหลูกชายของโยฮา นัน เบเรคิยาห
ลูกชายของเมซิลเลโมท เยฮิสคียาหลูกชาย
ของชัลลูม และอา มา สาลูกชายของหัด ลัย
ไดเขามาขวางกองทัพที่เพิ่งกลับมาจาก
สงคราม ๑๓พวกเขาพูดวา “พวกทานตองไม
เอาเชลยพวก น้ีมาที่ น่ี ไมอยาง นัน้พวก เรา

*๒๗:๕ สองลานสองแสนลิตร หรือแปลตรงๆไดวา “หน่ึงหมื่นโคระ”
†๒๘:๓ หุบเขาเบนฮินโนม คือหุบเขาแหงฮินโนม ตัง้อยูทางทิศใตและตะวันตกของเมือง
เยรูซาเล็ม มีเด็กทารกและเด็กหนุมหลายคนถูกเผาที่หุบเขาแหง น้ีเพื่อใหเป็นเครื่องสังเวย
แกพวกพระเทียมเท็จ
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จะทําผิดตอหน าพระยาหเวห หรือพวกทาน
กะจะเพิ่มความผิด บาปของพวก เราใหมาก
ยิ่งขึ้นไป อีก หรือ เพราะความ ผิดของพวก
เราตอน น้ีก็ยิ่ง ใหญอยู แลว และความโกรธ
อันดุ เดือดของพระองคกําลังอยูเหนือชนชาติ
อิสราเอล”

๑๔ดัง นัน้พวกทหารจึงปลอยพวกเชลย
และคืนของที่ยึดมาไดตอหน าพวกเจาหน าที่
และคนที่มาชุมนุมกันทัง้หมด ๑๕ผูนําทัง้สี่
คน น้ีพาพวกเชลย ไป และเอาเสื้อผาที่ทหาร
อิสราเอลยึดมา นัน้มาใหกับพวกเชลยทุก คน
ที่กําลังเปลือยกายอยูไดสวม ใส พวก เขาหา
รองเทา ให รวม ทัง้จัดหาอาหารและเครื่อง
ดื่มมาให กิน และยังเอาน้ํามันมาทารักษา
บาดแผลใหกับพวก เขาดวย เชลยที่รางกาย
ออนแอก็ใหขี่ ลา ไป แลวพวก เขาก็พาคน
เหลา น้ีกลับไปยังบานของพวก เขาที่เย ริ โค
ซึ่งเป็นเมืองแหงตนปาลม แลวผูนําทัง้ สี่คน
น้ีก็กลับสะมาเรีย

๑๖–๑๗ ในเวลาเดียวกันนัน้ พวกชาวเอโดม
มาโจมตียูดาหอีกและกวาดตอนเชลยไป ดัง
นัน้ กษตัริยอาหัสจึงไดไปขอความชวยเหลือ
จากกษตัริยอัส ซีเรีย ๑๘พวกชาวฟี ลิ ส เตีย
โจมตีเมืองตางๆที่ตัง้อยูแถบเชิง เขาและใน
เนเกบของยูดาห พวกเขายึดเมืองเบธเชเมช
เมืองอัย ยา โลน เมืองเก เด โรท เมืองโสโค
เมืองทิม นาหและกิม โซ รวม ทัง้หมูบานที่
อยูรอบๆเมืองเหลา นัน้ ไว ๑๙พระ ยาหเวห
ทําใหยู ดาหตองเจอกับปัญหา เพราะกษตัริย
อา หัสของยู ดาหเป็นตน เหตุ เพราะเขาสง
เสริมความชัว่รายในยูดาหและไมซื่อสัตยตอ
พระ ยาหเวห ๒๐กษตัริยทิ กลัท-ปิเล เส อร
แหงอัสซีเรียมาหากษตัริยอาหัส แตไมไดมา
ชวยกษตัริยอา หัส หรอก แตมาสรางปัญหา
ให ๒๑อา หัสเอาของมี คาจากวิหารของพระ
ยาหเวห จากวังกษตัริย และจากพวก เจา
ชาย และนํามันไปใหกับกษตัริยอัสซีเรีย แต
มันก็ไมไดนําความชวย เหลืออะไรมาใหเขา
เลย

๒๒ ในชวงที่กษตัริยอา หัสเจอกับปัญหา
ความยุง ยาก นัน้ กษตัริยอา หัสกลับยิ่งไม
ซื่อสัตยตอพระ ยาหเวห ๒๓ เขาถวายเครื่อง
บูชาใหแกพวกพระของดามัสกัสที่เอาชนะ
เขา เพราะกษตัริยอา หัสคิดวา “เป็นเพราะ
พวกพระเหลา น้ีไดชวย เหลือกษตัริยของ
พวกอารัม เราจะถวายเครื่องสัตวบูชาใหกับ

พวกพระเหลาน้ี เพื่อพระเหลาน้ีจะไดมาชวย
เหลือเราดวย” แตพระพวก น้ีกลับทําใหเขา
และชนชาติอิสราเอลทัง้หมดลมจม

๒๔อา หัสไดรวบรวมขาว ของเครื่อง ใชใน
วิหารของพระเจาและขนพวก มันออกมา
หมด เขาปิดประตูวิหารของพระ ยาหเวห
และตัง้แทน บูชาขึ้นตามหัวมุมถนนทุก เสน
ในเมืองเยรูซาเล็ม ๒๕ ในทุกๆ เมืองของยู
ดาห เขาก็สรางสถาน ที่นมัสการไวมากมาย
เพื่อเผาเครื่องสัตวบูชาใหกับพระอื่นๆซึ่งเป็น
การยัว่ ยุความโกรธของพระยาหเวหพระเจา
ของบรรพบุรุษของเขา

๒๖ เหตุการณอื่นๆในสมัยของกษตัริยอา
หัส และการกระทําทัง้หมดของ เขา ตัง้แต
ตนจนจบ ไดถูกจด บันทึกไวในหนังสือพงศ
กษตัริยแหงยู ดาหและอิสราเอล ๒๗อา หัส
ตาย ไปอยูกับบรรพบุรุษของเขา และศพ
ของเขาถูกฝังอยูในเมืองเยรูซาเล็ม แตไม
ไดรวมอยูในหลุมฝัง ศพของบรรดากษตัริย
แหงอิสราเอล แลวเฮ เซ คี ยาหลูกของเขาก็
ขึ้นเป็นกษตัริยสืบตอจากเขา

กษัตริยเฮเซคียาหปกครองยูดาห
(๒ พกษ. ๑๘:๑-๓)

๒๙ ๑ เฮ เซ คี ยาหมีอายุยี่สิบ หาปีเมื่อ
เขาขึ้นเป็นกษตัริย และเขาครอง

บัลลังกอยูในเมืองเยรูซาเล็มยี่สิบ เกา ปี แม
ของเขาชื่อวาอาบี ยาหเป็นลูกสาวของเศคาริ
ยาห ๒ เขาทําสิ่งที่ถูก ตองในสายตาของพระ
ยาหเวหเหมือนกับที่ดา วิดบรรพบุรุษของเขา
ทํา

๓ ในเดือนที่ หน่ึงของปี แรกที่เฮ เซ คี ยาห
ขึ้นครองบัลลังก เขาเปิดประตูทัง้ หลายของ
วิหารของพระ ยาหเวห และซอมแซมประตู
เหลานัน้ ๔ เขาเรียกพวกนักบวชและชาวเลวี
ใหมาชุมนุมกันที่ลานดานตะวัน ออก ๕และ
พูดวา
“ชาวเลวี ฟังทาง น้ี เตรียมตัวทานและ
วิหาร น้ีของพระ ยาหเวหพระเจาของ
บรรพบุรุษทานใหพรอมสําหรับการ
งานอันศักดิส์ิทธิ ์ ใหยายพวกของที่
เสื่อมเสียทัง้หมดออกไปจากสถาน ที่
ศักดิส์ิทธิ ์ ๖บรรพบุรุษของพวก เราไม
ซื่อสัตย พวก เขาทําชัว่ในสายตาของ
พระ ยาหเวหพระเจาของพวก เรา และ
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ละทิง้พระองค พวก เขาหันหน าหนีไป
จากสถานที่อยูอาศัยของพระ ยาหเวห
*และหันหลังใหกับพระองค ๗พวก เขา
ยังปิดประตูทุก บานที่ระเบียงทาง เดิน
และดับตะเกียงเหลานัน้ลง พวกเขาไม
ยอมเผาเครื่องหอมหรือถวายเครื่องเผา
บูชา ในสถาน ที่ศักดิส์ิทธิใ์หกับพระเจา
ของอิสราเอล ๘ดัง นัน้ความโกรธของ
พระ ยาหเวหจึงตกอยูบนชาวยู ดาหและ
ชาวเยรูซาเล็ม พระองคทําใหพวก เขา
กลายเป็นสิ่งที่นา กลัว นาสยดสยอง
และนาเยาะ เยย เหมือนกับที่พวก ทาน
เห็นแลวดวยตาของพวกทาน เอง ๙ น่ีก็
เป็นเหตุที่บรรพบุรุษของพวกเรา ถึงได
ลมตายลงดวย ดาบ และลูกชายลูกสาว
และเมียของพวก เราถึงไดถูกจับตัว ไป
๑๐ตอน น้ี เราตัง้ใจที่จะทําสัญญากับ
พระยาหเวห พระเจาของอิสราเอล เพื่อ
ความโกรธอันดุ เดือดของพระองคจะ ได
หันเหไปจากพวก เรา ๑๑ลูกๆ เอย อยา
ไดเสียเวลาอีก เลย เพราะพระ ยาหเวห
ไดเลือกพวก ทานใหมายืนอยูตอ หน า
พระองคและรับ ใชพระองค คอยทําพิธี
และเผาเครื่องหอมใหกับพระองค”
๑๒แลวชาวเลวีเหลาน้ีก็เริ่มทํางาน

พวกที่มาจากชาวโค ฮาทคือ มา ฮาทลูกชาย
ของอามาสัย และโยเอลลูกชายของอาซา
ริยาห

พวกที่มาจากชาวเมรารีคือ คีชลูกชายของอับ
ดี และอาซาริยาหลูกชายของเยฮาลเลเลล

พวกที่มาจากชาวเกอรโชนคือ โยอาหลูกชาย
ของศิมมาห และเอเดนลูกชายของโยอาห

๑๓พวกที่เป็นลูกหลานของเอลซีาฟานคือ ชิม
รีและเยอูเอล

พวกที่เป็นลูกหลานของอาสาฟคือเศคาริยาห
และมัทธานิยาห

๑๔พวกที่เป็นลูกหลานของเฮมานคือเยฮี เอล
และชิเมอี

พวกที่เป็นลูกหลานของเยดู ธูนคือเชไมอาห
และอุสซีเอล
๑๕ เมื่อพวกเขาเรียกชุมนุมพวกพี่น องของ

เขา และไดเตรียมตัว เองใหพรอมสําหรับ
การ งานอันศักดิส์ิทธิแ์ลว พวก เขาจึงเขา
ไปชําระวิหารของพระ ยาหเวหใหบริสุทธิ ์

ตามที่กษตัริยไดสัง่ไว ตามคํา สัง่ของพระ
ยาหเวห ๑๖พวกนักบวชไดเขาไปขางใน
สถาน ที่ศักดิส์ิทธิข์องพระ ยาหเวหเพื่อชําระ
ใหมันบริสุทธิ ์ พวก เขานําของทุก อยางที่
เป็นมลทินที่พวก เขาพบในวิหารของพระ
ยาหเวหออกไปไวที่ลานของวิหารของพระ
ยาหเวห แลวพวกชาวเลวีไดขนของเหลา น้ี
ไปที่หุบเขาขิด โรน ๑๗พวกเลวีก็เริ่มเตรียม
วิหารของพระ ยาหเวหสําหรับการงานอัน
ศักดิส์ิทธิข์ึ้นในวันที่หน่ึงของเดือนที่หน่ึง
พอวันที่ แปดของเดือนเดียวกัน พวกเลวีก็
เตรียมมาจนถึงที่ระเบียงทาง เดินของพระ
ยาหเวห และภายในอีกแปด วัน พวก เขาก็
เตรียมวิหารของพระยาหเวหสําหรับการงาน
อันศักดิส์ิทธิ ์ จนทุกอยางเสร็จ สิน้ลงในวันที่
สิบหกของเดือนที่หน่ึง

๑๘แลวพวก เขาก็ไปเขาพบกษตัริยเฮ เซ คี
ยาหและรายงานวา “พวก เราไดทําใหวิหาร
ของพระ ยาหเวหทัง้หมดบริสุทธิแ์ลว ทัง้
แทน บูชาสําหรับเครื่องเผาบูชากับเครื่อง
ใชทัง้หมด รวม ทัง้โตะสําหรับวางขนมปัง
ศักดิส์ิทธิ ์ กับเครื่อง ใชทัง้หมดของมัน
๑๙พวก เราไดจัด เตรียมและทําใหเครื่อง ใช
ทัง้หมดพรอมสําหรับการ งานอันศักดิส์ิทธิ ์
เครื่อง ใชเหลา น้ี กษตัริยอา หัสไดยายออก
ไป เพราะความไม ซื่อสัตยของเขาตอพระ
ยาหเวหในขณะที่เขาเป็นกษตัริยอยู นัน้
ตอนน้ีพวกเราไดเอาของเหลานัน้กลับมาวาง
ไวตอหน าแทนบูชาของพระยาหเวหแลว”

๒๐ เชาตรูของวันตอมา กษตัริยเฮเซคียาห
รวบรวมเจา หน าที่ในเมือง แลวพากันขึ้นไป
ที่วิหารของพระ ยาหเวห ๒๑พวก เขานําวัว
ตัวผูเจ็ดตัว แกะตัวผูเจ็ดตัว ลูกแกะตัวผูเจ็ด
ตัวและแพะตัวผูเจ็ด ตัวไปเป็นเครื่องบูชา
ชําระลางสําหรับราชวงศ น้ี สําหรับสถาน ที่
ศักดิส์ิทธิ ์ และสําหรับชาวยู ดาห กษตัริยสัง่
พวกนักบวชที่เป็นลูก หลานของอา โรนให
บูชาสิ่งเหลา น้ีบนแทน บูชาของพระ ยาหเวห
๒๒ดังนัน้พวกเขาจึงฆาวัวตัวผูเหลานัน้ แลว
พวกนักบวชก็เอาเลือดของพวก มันมาสาด
ใสแทน บูชา ตอจาก นัน้ พวก เขาก็ฆาแกะ
ตัวผูทัง้หมด และสาดเลือดของพวก มันใส
แทนบูชา แลวพวกเขาก็ฆาลูกแกะตัวผูแลว
สาดเลือดของพวก มันใสแทน บูชา ๒๓สวน

*๒๙:๖ สถานที่อยูอาศัยของพระยาหเวห อีกชื่อหน่ึงของวิหารในเมืองเยรูซาเล็ม
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พวกแพะตัวผูที่เป็นเครื่องบูชาชําระลาง
ถูกนําไปไวตอ หน ากษตัริยและคนในที่
ชุมนุม แลวพวก เขาก็วางมือลงบนตัวพวก
มัน ๒๔แลวพวกนักบวชก็ฆาแพะเหลา นัน้
และถวายเลือดของพวก มันบนแทน บูชา
เป็นเครื่องบูชาชําระลาง เพื่อชําระสถาน ที่
ศักดิส์ิทธิแ์ทนประชาชนอิสราเอลทัง้หมด
เพราะกษตัริยไดสัง่ใหมีการเผาเครื่องบูชา
และถวายเครื่องบูชาชําระลางสําหรับชาว
อิสราเอลทัง้หมด

๒๕ เฮ เซ คี ยาหไดใหชาวเลวีอยูประจําใน
วิหารของพระ ยาหเวห โดยใหถือฉาบ พิณ
ใหญและพิณเล็ก อยางที่กษตัริยดาวิด กาด
ที่เป็นคนของกษตัริยที่เห็นนิมิตได และนา
ธันผูพูดแทนพระเจา ไดกําหนดไว คําสัง่น้ี
มาจากพระ ยาหเวหที่สัง่ผานทางผู พูด แทน
พระเจาทัง้หลายของพระองค ๒๖ดังนัน้พวก
ชาวเลวีจึงยืนอยูพรอมดวยพวกเครื่องดนตรี
ของดา วิด และพวกนักบวชก็ถือแตรอยู
๒๗ เฮ เซ คี ยาหออกคํา สัง่ใหถวายเครื่องเผา
บูชาบนแทนบูชา เมื่อเริ่มเผา ก็เริ่มรองเพลง
ใหกับพระยาหเวหไปดวย พรอมๆกับการเปา
แตร และเลนเครื่องดนตรีของกษตัริยดา วิด
แหงอิสราเอล ๒๘คนในที่ชุมนุมทัง้หมด ก็
กมลงกราบนมัสการ ในขณะที่พวกนัก รอง
รอง เพลง และพวกคนเปาแตรก็เปาแตรไป
ทุกอยางน้ีดําเนินไปเรื่อยๆจนกระทัง่การเผา
เครื่องเผาบูชาสิน้สุดลง

๒๙ เมื่อการบูชาเสร็จ สิน้ลง แลว กษตัริย
และทุกๆคนก็คุกเขาลงและนมัสการ
๓๐กษตัริยเฮ เซคี ยาหกับพวก เจา หน าที่ของ
เขาสัง่ใหชาวเลวีสรรเสริญพระ ยาหเวหดวย
บทเพลงที่ดา วิดและอา สาฟผู ที่เห็นนิมิตได
เขียนไว พวก เขาก็รอง เพลงสรรเสริญดวย
ความดีใจและกมหัวลงนมัสการ ๓๑แลวเฮเซ
คียาหพูดวา “ตอนน้ีพวกเจาไดอุทิศตัวใหกับ
พระ ยาหเวหแลว ใหนําพวกเครื่องสัตว บูชา
และเครื่องบูชาขอบคุณ มาที่วิหารของพระ
ยาหเวหกัน เถิด” ดัง นัน้คนในที่ชุมนุมจึงได
ถวายเครื่องสัตว บูชาและเครื่องบูชาขอบคุณ
และทุกๆคนตางก็ถวายเครื่องเผาบูชาดวย
ความ เต็มใจ ๓๒ เครื่องเผาบูชาที่คนในที่

ชุมนุมนํามา นัน้ มีวัวตัวผูเจ็ด สิบ ตัว แกะ
ตัวผูหน่ึง รอย ตัว และลูก แกะตัวผูสอง รอย
ตัว ของเหลา น้ีเป็นเครื่องเผาบูชาใหกับพระ
ยาหเวห ๓๓พวกสัตวที่ไดอุทิศใหเป็นเครื่อง
สัตว บูชารวม แลวมีวัวตัวผูหก รอย ตัว แกะ
กับแพะสาม พัน ตัว ๓๔แตมีนักบวชไมเพียง
พอที่จะมาชวยกันถลกหนังของพวกเครื่อง
เผาบูชา ดัง นัน้ พวกญาติๆเลวีที่เป็นผูชาย
จึงมาชวยพวก เขาจนเสร็จงาน และจนกวา
นักบวชคนอื่นๆจะชําระตัวเอง เพราะในการ
ชําระตัวชาวเลวีจริงจังยิ่ง กวาพวกนักบวช
๓๕มีเครื่องเผาบูชาอยางลน เหลือ และพวก
ไขมันของเครื่องสังสรรคบูชา และเครื่องดื่ม
บูชาที่มากับเครื่องเผาบูชา ดวย ดัง นัน้งาน
รับ ใชในวิหารของพระ ยาหเวหจึงได รับการ
ฟ้ืนฟูกลับขึ้นมาอีก ครัง้ ๓๖ เฮ เซ คี ยาหกับ
ประชาชนทัง้หมดตางก็ ดีใจ มาก กับสิ่งที่
พระเจาไดทําใหกับประชาชนของพระองค
เพราะมันสําเร็จลงอยางรวดเร็ว

เฮเซคียาหฉลองเทศกาลปลดปลอย

๓๐ ๑ เฮ เซ คี ยาหสง ขาวสารไปถึงชาว
อิสราเอล และชาวยู ดาหทัง้หมด

และยังเขียนจดหมายไปถึงชาวเอ ฟ รา อิม *
และชาวมนัส เสห โดยเชิญพวก เขาใหมาที่
วิหารของพระ ยาหเวหในเมืองเยรูซาเล็ม
เพื่อมารวมเฉลิมฉลองเทศกาลวันปลดปลอย
ใหกับพระ ยาหเวหพระเจาของอิสราเอล
๒กษตัริยกับพวก เจา หน าที่ของเขา และคน
ในที่ชุมนุมทัง้หมดในเมืองเยรูซาเล็มตัดสิน
ใจที่จะเฉลิมฉลองเทศกาลปลดปลอยใน
เดือนที่สอง ๓พวกเขาไมสามารถเฉลิมฉลอง
เทศกาลปลด ปลอยในเวลาปกติ ได เพราะมี
นักบวชที่ชําระตัว เองใหบริสุทธิแ์ลวไมเพียง
พอ และประชาชนก็ไมไดมาชุมนุมกันใน
เมืองเยรูซาเล็ม ๔ทัง้ กษตัริยและคนในที่
ชุมนุมตางเห็นดีดวยกับแผนการณ น้ี ๕พวก
เขาลงมติใหประกาศไปทัว่อิสราเอล ตัง้แต
เมืองเบ เอ อรเช บาไปจนถึงเมือง ดาน เพื่อ
เรียกประชาชนใหมาที่เมืองเยรูซาเล็ม เพื่อ
มาเฉลิมฉลองเทศกาลปลด ปลอยใหกับพระ
ยาหเวห พระเจาของอิสราเอล มีประชาชน

*๓๐:๑ เอฟราอิม เอฟราอิมและมนัสเสหเป็นลูกชายของโยเซฟ พวกเขาเป็นกลุมครอบครัว
ที่มีขนาดใหญที่สุด บางครัง้เอฟราอิมและมนัสเสหก็หมายถึงอาณาจักรทางเหนือทัง้หมดของ
ชนชาติอิสราเอล
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ไมกี่คนที่เคยเฉลิมฉลองเทศกาลปลด ปลอย
น้ีมากอน ตามอยางที่กฎไดสัง่ ไว ๖กษตัริย
สัง่ใหคนสง ขาวเดิน ทางไปทัว่ทัง้แผน ดิน
อิสราเอลและยู ดาห พรอมกับจดหมายของ
กษตัริยและพวกเจาหน าที่ของเขา จดหมาย
น้ีมีขอความวา
“ประชาชนชาวอิสราเอลทัง้ หลาย กลับ
มาหาพระ ยาหเวหพระเจาของอับ รา
ฮัม อิส อัค และอิสราเอล เถิด พระองค
จะหันกลับมาหาพวก ทานที่ยังเหลือ อยู
และหลบ หนีจากพวกกษตัริยอัส ซีเรีย
๗อยาเป็นเหมือนบรรพบุรุษและพวกพี่
น องของพวก ทานที่ไมยอมซื่อสัตยตอ
พระ ยาหเวหพระเจาของบรรพบุรุษของ
พวก เขา พระองคจึงไดทําใหพวก เขา
กลายเป็นสิ่งนาสยดสยอง อยางที่พวก
ทานเห็นแลวนัน้ ๘อยาดื้อดึงเหมือนกับ
ที่บรรพบุรุษของพวก ทาน เป็น ใหยอม
ฟังพระ ยาหเวห และมา ถึงยังสถาน ที่
ศักดิส์ิทธิข์องพระองค ซึ่งพระองคได
ทําใหศักดิส์ิทธิต์ลอด ไป ใหรับ ใชพระ
ยาหเวหพระเจาของพวก ทาน เพื่อวา
ความโกรธอันดุ เดือดของพระองค จะ
ไดหันเหออกไปจากพวกทาน ๙ถาพวก
ทานกลับมาหาพระ ยาหเวหแลว คนที่
จับพวกพี่ น องและลูกๆของพวก ทานไป
จะเกิดความสงสารพวก เขา และพวกพี่
น องเหลานัน้จะไดกลับมาสูแผนดินแหง
น้ี เพราะพระ ยาหเวหพระเจาของพวก
ทานนัน้มีความเมตตากรุณา พระองค
จะไมหันหน าไปจากพวก ทาน ถาพวก
ทานกลับมาหาพระองค”
๑๐พวกคนสง ขาวไดออกจากเมือง หน่ึงไป

อีกเมืองหน่ึงในเอฟราอิมและมนัสเสห ไปจน
ถึงเศบู ลุน แตประชาชนกลับดูถูกและเยาะ
เยยพวก เขา ๑๑อยางไรก็ตาม คนบางกลุม
ในเผาของอา เชอ ร มนัส เสหและเศบู ลุน ก็
ถอม ตัวพวก เขา ลง และเดิน ทางไปที่เมือง
เยรูซาเล็ม ๑๒สวนในยูดาห มือของพระเจาก็
ไดมาอยูบนประชาชน เพื่อทําใหพวกเขาเป็น
ใจเดียวกัน ที่จะทําสิ่งที่กษตัริยและพวกเจา
หน าที่ไดสัง่ไวนัน้ตามคําพูดของพระยาหเวห

๑๓ฝูง ชนกลุมใหญมากมาชุมนุมกันใน
เมืองเยรูซาเล็ม เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาล
ขนมปังไรเชื้อ ในเดือนที่สอง ๑๔พวกเขารื้อ
แทน บูชาทัง้ หลาย รวม ทัง้แทนเผาเครื่อง

หอมของพวกพระปลอมในเมืองเยรูซาเล็ม
ออกไปทิง้ในหุบเขาขิด โรน ๑๕พวก เขาฆา
ลูก แกะตัวผูสําหรับเทศกาลวันปลดปลอยใน
วันที่สิบ สี่ของเดือนที่ สอง พวกนักบวชและ
ชาวเลวีตางก็รูสึกละอายใจ พวกเขาจึงชําระ
ตัว เองใหบริสุทธิ ์ และนําเครื่องเผาบูชามา
ที่วิหารของพระ ยาหเวห ๑๖แลวพวก เขาก็
ไปทําหน าที่ตามปกติที่ไดกําหนด ไวในกฏ
ของโมเสสคนของพระเจา พวกนักบวชได
ประพรมเลือดที่ชาวเลวีนํามา ให ๑๗ เพราะมี
คนอีกหลายคนในฝูงชน น้ีที่ยังไมไดชําระตัว
เองใหบริสุทธิ ์ ชาวเลวีจึงตองฆาลูกแกะตัวผู
ของเทศกาลปลด ปลอยสําหรับพวกที่ยังไม
ไดผานพิธีชําระลาง และไมสามารถถวายลูก
แกะตัวผูใหกับพระยาหเวหได

๑๘ถึงแมวาประชาชนสวนใหญที่มาจาก
เผาเอฟราอิม มนัส เสห อิส สาคารและเศบู
ลุน ยังไมไดชําระตัวใหบริสุทธิ ์ แตพวก เขา
ก็เขารวมกินในเทศกาลปลด ปลอย ดวย
ซึ่งขัดกับกฎที่เขียน ไว แตเฮ เซ คี ยาหได
อธิษฐานออนวอนใหกับพวก เขาวา “ขอ
พระ ยาหเวหผูทรง ดี โปรดอภัยใหกับทุกๆ
คน ๑๙ที่ตัง้จิตตัง้ใจแสวงหาพระเจา คือพระ
ยาหเวหพระเจาของบรรพบุรุษของเขา ถึง
แมพวก เขาจะยังไมบริสุทธิต์ามกฎทัง้ หลาย
ของสถาน ที่ศักดิส์ิทธิ ์ น้ีก็ตาม” ๒๐และพระ
ยาหเวหก็ไดยินเฮ เซ คี ยาหและใหอภัยกับ
ประชาชนพวก นัน้ ๒๑ชาวอิสราเอลที่มา
ชุมนุมกันในเมืองเยรูซาเล็มเฉลิมฉลอง
เทศกาลขนมปังไร เชื้อ เป็นเวลาเจ็ดวันดวย
ความรื่นเริงยินดี ในขณะที่ชาวเลวีและพวก
นักบวชรอง เพลงใหกับพระ ยาหเวหทุกๆ วัน
คลอไปกับการเลนเครื่องดนตรีเพื่อสรรเสริญ
พระองค ๒๒ เฮเซคียาหพูดใหกําลังใจกับชาว
เลวีทัง้หมด ผู ที่มีความเขาใจเป็นอยางดีใน
งานรับ ใชพระ ยาหเวห เพราะในชวงเจ็ดวัน
นัน้ พวก เขาไดกินจากสวน แบงที่เป็นของ
พวก เขา และไดถวายเครื่องสังสรรคบูชา
และไดสรรเสริญพระ ยาหเวหพระเจาของ
บรรพบุรุษของพวกเขา

๒๓แลวคนในที่ชุมนุมทัง้หมด ตางก็เห็น
ดวยที่จะฉลองงานเทศกาลตอไปอีกเจ็ด วัน
ดัง นัน้ พวก เขาจึงฉลองกันตออีกเจ็ด วัน
อยางสนุกสนาน ๒๔กษตัริยเฮเซคียาหแหงยู
ดาห ไดจัดหาวัวตัวผูหน่ึงพันตัว และแกะกับ
แพะเจ็ด พัน ตัวมาใหกับคนในที่ชุมนุม และ
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พวก เจา หน าที่ก็ไดจัดหาวัวตัวผูหน่ึง พัน ตัว
และแกะกับแพะหน่ึง หมื่น ตัวมาใหเหมือน
กัน มีพวกนักบวชหลายคนไดชําระตัวเองให
บริสุทธิ ์ แลว ๒๕คนในที่ชุมนุมทัง้หมดของยู
ดาห พรอม ทัง้พวกนักบวชและชาวเลวีและ
คนทัง้หมดที่มาชุมนุมกันจากทัว่ทัง้อิสราเอล
รวม ทัง้พวกชาวตาง ชาติที่มาจากอิสราเอล
และพวกที่ไดอาศัยอยูในยู ดาห ตางก็พา
กันชื่นชมยินดี ๒๖พวก เขาสนุกสนานกัน
อยางมากในเมืองเยรูซาเล็ม เพราะตัง้แตยุค
ของซาโลมอนลูกชายของกษตัริยดาวิดแหง
อิสราเอลเป็นตน มา ยังไมเคยมีเหตุการณ
อยาง น้ีมากอนในเมืองเยรูซาเล็ม ๒๗พวก
นักบวชกับชาวเลวียืนใหพรประชาชน และ
พระเจาก็ไดยินพวก เขา เพราะคําอธิษฐาน
ของพวก เขาไปถึงสวรรคซึ่งเป็นสถาน ที่
ศักดิส์ิทธิท์ี่พระองคอาศัยอยู

เฮเซคียาหทําลายรูปเคารพ

๓๑ ๑ เมื่องานเฉลิมฉลองสิน้สุดลง ชาว
อิสราเอลที่อยูที่นัน่ตางก็ออกไปยัง

เมืองตางๆของยู ดาห แลวพวก เขาก็ไปทุบ
รูป ป้ันหินศักดิส์ิทธิท์ัง้ หลายจนแตกละเอียด
และไปโคนพวกเสาของพระอา เชรา ห ลง
พวก เขาทําลายสถาน ที่นมัสการตางๆและ
บรรดาแทน บูชาที่มีอยูทัว่ ทัง้ยู ดาหและเบน
ยามิน รวมทัง้ในเอฟราอิมและในมนัสเสห
ดวย หลังจากที่พวกเขาไดทําลายพวกมันทิง้
จนหมด แลว ชาวอิสราเอลก็กลับไปยังบาน
เมืองของพวกเขา

๒ เฮ เซ คี ยาหแบงพวกนักบวชกับชาวเลวี
ออกเป็นกลุมๆตามหน าที่ของพวก เขาใน
ฐานะนักบวชและชาวเลวี เพื่อคอยถวาย
เครื่องเผาบูชาและเครื่องสังสรรคบูชา คอย
ทําพิธีเพื่อขอบคุณและรองเพลงสรรเสริญอยู
ตามประตูของที่อยูอาศัยของพระ ยาหเวห
*๓กษตัริยไดใหสัตวของกษตัริย เอง สําหรับ
ใชเป็นเครื่องเผาบูชาในตอน เชาและตอน
เย็น และใหเป็นเครื่องเผาบูชาในวัน หยุด
ทาง ศาสนาตามที่ไดเขียนไวในกฎของพระ
ยาหเวห ๔ เฮเซคียาหสัง่ประชาชนที่อาศัยอยู
ในเมืองเยรูซาเล็มใหแบงผลผลิตและสิ่งของ
ของพวก เขาใหกับพวกนักบวชและชาวเลวี

เพื่อพวกนักบวชและชาวเลวีจะไดอุทิศตัว
เองอยาง เต็ม ที่ เพื่อทําในสิ่งที่กฎของพระ
ยาหเวหสัง่ใหพวก เขา ทํา ๕ทันทีที่คํา สัง่ น้ี
ออกมา ชาวอิสราเอลก็ไดมอบพืชผลชุดแรก
เหลาองุนใหม น้ํามันและน้ําเชื่อมผลไม และ
ผลผลิตทัง้หมดจากทุง นาของพวก เขาให
กับพวกนักบวชและชาวเลวีอยางมากมาย
พวก เขาไดแบงของหน่ึงในสิบของทุก สิ่ง
ทุก อยาง มา ๖พวกคนอิสราเอลและยู ดาหที่
อาศัยอยูตามเมืองตางๆของยดูาห ไดนําหน่ึง
ในสิบของฝูงวัวและแพะแกะ รวม ทัง้หน่ึง
ในสิบของผลผลิตของเขาใหเป็นของ ขวัญ
ศักดิส์ิทธิท์ี่อุทิศใหกับพระ ยาหเวหพระเจา
ของพวก เขา มาใหกับพวกนักบวชและชาว
เลวีเป็นกองพะเนิน

๗ประชาชนเริ่มทําสิ่ง น้ีในเดือนที่ สามและ
สิน้ สุดในเดือนที่ เจ็ด ๘ เมื่อเฮ เซ คี ยาหกับ
พวกเจาหน าที่ของเขามาเห็นกองของเหลาน้ี
พวกเขาก็สรรเสริญพระยาหเวห และอวยพร
ใหประชาชนชาวอิสราเอล

๙ เฮ เซ คี ยาหถามพวกนักบวชและชาว
เลวีเกี่ยวกับกองของเหลา น้ี ๑๐อาซา ริ ยาห
หัวหน านักบวชจากครอบครัวของศา โดก
ตอบวา “เป็นเพราะประชาชนเริ่มที่จะ
เอาของ ขวัญเหลา น้ีมาใหที่วิหารของพระ
ยาหเวห พวก เราจึงมีพอ กินและมีเหลือให
กับคน อื่น เพราะพระ ยาหเวหไดอวยพรให
กับประชาชนของพระองค จึงมีของเหลา น้ี
มากมายจนลนเหลือ”

๑๑ เฮ เซ คี ยาหสัง่ใหพวกนักบวชเตรียม
หองเก็บของไวใหพรอมในวิหารของพระ
ยาหเวห และพวก เขาก็เตรียมหองไว
เรียบรอย ๑๒แลวพวกนักบวชก็นําของขวัญ
เหลาน้ีเขาไปเก็บไวอยางซื่อสัตย ของพวกน้ี
เป็นสวนแบงที่คนนํามาถวาย คือหน่ึงในสิบ
ของผลผลิตของพวกเขา โคนานิยาหชาวเลวี
ทําหน าที่ดูแลของเหลาน้ี และชิเมอีน องชาย
ของเขาอยูในตําแหนงรองลงมา ๑๓ โคนา นิ
ยาหกับชิเมอีน องชายของเขา เป็นผูควบคุม
ดูแลคนเหลาน้ี คือ เยฮีเอล อาซาซิยาห นา
หัท อาสาเฮล เยรีโมท โยซาบาด เอลี เอล
อิสมาคิยาห มาฮาทและเบไนยาห กษตัริย
เฮ เซ คี ยาหและอา ซา ริ ยาหที่เป็นเจา หน าที่

*๓๑:๒ ที่อยูอาศัยของพระยาหเวห หรือ “คายของพระยาหเวห” ซึ่งก็คือลานของวิหารใน
เมืองเยรูซาเล็ม
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ดูแลวิหารของพระเจา เป็นผูเลือกคนเหลา
น้ีขึ้น มา ๑๔ โคเรลูกชายของอิ มนาหชาวเลวี
เป็นผูดูแลประตูฝ่ังตะวัน ออก เขาทําหน าที่
ดูแลเครื่องบูชาที่ผูคนสมัคร ใจเอามาถวาย
พระ ยาหเวห เอง และเขาก็ยังรับ ผิด ชอบ
ในการแจก ของที่คนเอามาถวายใหกับพระ
ยาหเวหและของ ขวัญที่อุทิศใหกับพระองค
๑๕ เอเดน มินยามิน เยชูอา เชไมอาห อามา
ริยาห เชคา นิยาห เป็นผู ชวยของโคเร คน
พวก น้ีรับ ใชอยางสัตย ซื่อในหัว เมืองตางๆที่
พวกนักบวชอาศัยอยู พวกเขาก็แจกของให
กับพี่ น องของเขาตามกลุมตางๆของพวก
เขา แจกใหกับทัง้คนหนุมและคนแกเทา กัน
๑๖ผูชายเหลา น้ียังแจก ของที่เก็บมา น้ีใหกับ
ผูชายที่มีอายุตัง้แตสามปีขึ้นไป ที่มีชื่ออยูใน
รายชื่อตระกูลตางๆของเลวี คือทุกคนที่เขา
ไปในวิหารของพระ ยาหเวห เพื่อทําเวรตาม
หน าที่ประจําวัน ที่ได รับมอบหมายและตาม
กลุมเวรของพวกเขา ๑๗ นักบวชก็ไดรับสวน
แบงของเขาจากของที่คนเอามาถวายพระ
ยาหเวห ตามครอบครัวที่ไดลงทะเบียนไว
ตามราย ชื่อตระกูลตางๆของเลวี คนเลวีที่มี
อายุยี่สิบปีขึ้น ไปก็จะได รับสวน แบงของเขา
ตามกลุมและความรับ ผิด ชอบ ๑๘ลูกเล็กๆ
ของเลวี เมีย และลูกชายลูกสาวของเขา ก็
จะไดรับสวนแบงดวย เลวีทุกคนที่มีรายชื่อ
อยูในประวัติครอบครัวเลวีก็จะได รับสวน
แบง น้ี เพราะพวก เขาสัตย ซื่อที่จะรักษาตัว
เองใหบริสุทธิ ์ และพรอมที่จะรับ ใช ๑๙ลูก
หลานของอา โรนบางคน คือพวกนักบวช มี
ไร นาอยูใกลเมืองตางๆที่พวกเลวีอาศัย อยู
และลูกหลานของอาโรนบางคนก็อาศัยอยูใน
เมือง แตละเมืองเหลา น้ีก็จะมีการเลือกชื่อ
พวกผูชายขึ้นมา เพื่อแบงของที่เก็บรวบรวม
มา น้ีใหกับลูก หลานของอา โรน และแบงให
กับพวกผูชายและคนที่มีราย ชื่อในประวัติ
ครอบครัวของเลวี

๒๐อยาง น้ี กษตัริยเฮ เซ คี ยาหก็ทําสิ่งที่ดี
เหลา นัน้ในยู ดาห เขาไดทําสิ่งที่ดี ถูก ตอง
และสัตย ซื่อตอ หน าพระ ยาหเวห พระเจา
ของ เขา ๒๑ งานทุก อยางที่เขาเริ่มก็สําเร็จ
ดวย ดี ไม วาจะเป็นเรื่องการ รับ ใชในวิหาร
ของพระเจา และการเชื่อ ฟังกฎและคํา สัง่
ตางๆและการติดตามพระเจาของ เขา เฮ เซ
คี ยาหทําสิ่งเหลา น้ีทัง้หมดดวยสิน้ สุดใจของ
เขา

กษัตริยอัสซีเรียบุกยูดาห
(๒ พกษ. ๑๘:๑๓-๓๗; อสย. ๓๖:๑-๒๒)

๓๒ ๑หลัง จากเหตุการณเหลา นัน้และ
สิ่งทัง้ หลายที่เฮ เซ คี ยาหทําดวย

ความ ซื่อสัตยแลว กษตัริยเซน นา เค อริ บ
ของอัส ซีเรียไดยกทัพมาบุกยู ดาห เขาลอม
เมืองตางๆที่เป็นป อมปราการ ไว โดยคิดที่
จะตีเมืองเหลา นัน้มาเป็นของ เขา ๒ เมื่อเฮ
เซคียาหรูวาเซนนาเคอริบบุกเขามา กะจะสู
รบกับเมืองเยรูซาเล็ม ๓ เฮเซคียาหก็ปรึกษา
กับพวก เจา หน าที่และพวกทหารของ เขา
เกี่ยว กับการกัน้น้ําไมใหไหลออกจากตาน้ํา
ที่อยูนอกเมือง แลวพวก เขาก็ไดชวย เหลือ
เฮ เซ คี ยาห ๔คนจํานวนมากมาชุมนุม กัน
และพวก เขาก็ชวยกันปิดตาน้ําทัง้หมดและ
ปิดลําธารที่ไหลผานแผน ดินแหง นัน้ พวก
เขาพูดวา “เมื่อพวกกษตัริยของอัส ซีเรีย
บุกเขา มา เรื่องอะไรจะใหพวก มันมาเจอ
กับน้ํามากมาย” ๕แลวเฮ เซ คี ยาหก็ทํางาน
อยางหนักในการซอมแซมสวนที่แตกราว
ของกําแพงและหอคอย เขาสรางกําแพง
ดาน นอกขึ้นอีกชัน้ หน่ึง และไดเสริมที่ มัน่
บนที่ลาด ชันทางดานตะวัน ออกของเมือง
เยรูซาเล็มเกาใหแข็ง แรงมาก ขึ้น เขายังทํา
อาวุธและโลขึ้นอีกจํานวนมาก ๖ เขาไดแตง
ตัง้เจาหน าที่ทางทหารขึ้นเหนือประชาชน
และเรียกประชุมพวก เขาพรอมกันที่ลาน
ตรงประตูเมือง และพูดปลุกใจพวก เขาวา
๗ “ใหเขมแข็งและกลาหาญไว อยากลัวหรือ
ทอแทตอกษตัริยอัส ซีเรีย หรือตอกองทัพ
ขนาดใหญที่มากับเขาเลย เพราะผูที่อยูฝ าย
เรา นัน้ยิ่ง ใหญกวาผู ที่อยูฝ าย เขา ๘ผู ที่อยู
กับเขาเป็นเพียงทหารที่มีเลือด เน้ือ แตผู ที่
อยูกับพวก เราคือพระ ยาหเวหพระเจาของ
พวกเรา พระองคจะชวยเหลือพวกเรา และ
จะตอสูใหกับพวกเรา” ดังนัน้กษตัริยเฮเซคี
ยาหของยูดาหก็ทําใหประชาชนมีกําลังใจขึ้น

๙ตอมา ขณะที่กษตัริยเซนนาเคอริบของ
อัส ซีเรียกับกองทัพทัง้หมดของเขากําลัง
ลอมเมืองลา คีชอยู เขาไดสงพวก เจา หน าที่
มาที่เมืองเยรูซาเล็ม พรอมกับขอความ
สําหรับกษตัริยเฮ เซ คี ยาหของยู ดาหและ
ประชาชนทัง้หมดของยูดาหที่อยูที่นัน่วา
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๑๐ “กษตัริยเซนนา เค อริ บของอัส ซีเรีย
พูดอยาง น้ีวา พวก เจากําลังพึ่งพิงอะไร
หรือ ถึงยังคอย รับการโจมตีของเราอยู
ในเมืองเยรูซาเล็ม ๑๑ เมื่อเฮ เซ คี ยาห
พูดวา ‘พระยาหเวหพระเจาของพวกเรา
จะชวยเหลือพวกเราใหพนจากเงื้อมมือ
ของกษตัริยอัสซีเรีย’ เขากําลังชักจูงให
พวกเจาหลงผิดไป และมอบพวกเจาให
ไปตายเพราะขาดอาหารและน้ําดื่ม ๑๒ก็
ตัวเฮ เซ คี ยาหเองไมใช หรือ ที่รื้อพวก
สถานนมัสการ และแทน บูชาทัง้ หลาย
ของพระองค นัน้ทิง้ ไป และไดพูดกับ
ชาวเมืองยู ดาหและเยรูซาเล็มวา ‘พวก
ทานตองนมัสการและเผาเครื่องหอมบน
แทนบูชาน้ีเพียงแทนเดียว’ ๑๓พวกเจา
ก็รูอยู แลวน่ีวาเรากับบรรพบุรุษของ
เราไดจัดการกับชนชาติทัง้ หลายของ
แผน ดินอื่นๆยัง ไง บาง พวกพระของ
ชนชาติเหลา นัน้ สามารถชวยแผน ดิน
ของพวก เขาใหพนจากเงื้อม มือของ
เราไดหรือ ๑๔บรรพบุรุษเราไดทําลาย
ชนชาติเหลา นัน้ ไมมีพระของชนชาติ
ไหนสามารถชวย เหลือประชาชนของ
เขาใหพนจากเงื้อมมือของเราได เลย
แลวพวก เจา คิดวา พระของพวก เจาจะ
ชวย เหลือพวก เจา ใหพนจากเงื้อมมือ
เราไดหรือ ๑๕ตอนน้ี อยาปลอยใหเฮเซ
คียาหหลอกลวงพวกเจา หรือชักนําพวก
เจาใหหลงผิดไปอยาง น้ี อยาไปเชื่อ เขา
เพราะไมเคยมีพระของชนชาติไหน
หรืออาณาจักรไหนที่สามารถชวย เหลือ
ประชาชนของ มัน ใหพนจากเงื้อม มือ
ของเรา หรือจากเงื้อมมือของบรรพบุรุษ
เรา อยาคิดนะวาพระของเจาจะสามารถ
ชวยเจาใหพนจากเงื้อม มือของเราไป
ได”
๑๖พวกเจาหน าที่ของเซนนาเคอริบไดพูด

ดูถูกตอพระ ยาหเวหผูเป็นพระเจา และตอ
เฮ เซ คี ยาหผูรับ ใชของพระองค ๑๗กษตัริย
อัส ซีเรียยังเขียนจดหมายหมิ่น ประมาทพระ
ยาหเวหพระเจาของชนชาติอิสราเอล และ
พูดตอตานพระองควา “พวกพระของชนชาติ
อื่นๆในแผน ดินอื่นๆไมไดชวย กูประชาชน

ของพวกมัน ใหพนจากเงื้อมมือของเรา พระ
ของเฮ เซ คี ยาหก็จะไมชวย กูประชาชนของ
มันจากเงื้อมมือของเราเหมือนกัน” ๑๘แลว
พวกเขาก็ไดตะโกนเสียงดังใสประชาชนของ
เยรูซาเล็มที่อยูบนกําแพง พวก เขาพูดเป็น
ภาษาฮีบรู เพื่อคนเยรูซาเล็มจะไดเขาใจ
แลวตกใจ กลัว และหวัน่ ไหว จะไดยึด เอา
เมือง ได ๑๙พวก เขาพูดดูถูกพระเจาของ
เยรูซาเล็ม อยางกับวาพระองคเป็นเหมือน
พวกพระของชนชาติอื่นๆในโลกซึ่งมนุษย
เป็นคนสรางขึ้นกับมือ

พระเจาชวยกูยูดาห
(๒ พกษ. ๑๙:๑-๓๗; อสย. ๓๗:๑-๓๘)

๒๐กษตัริยเฮ เซ คี ยาหกับอิส ยาหผู พูด
แทน พระเจาลูกชายของอา มอสอธิษฐานตอ
สวรรคเกี่ยว กับเรื่อง น้ี ๒๑และพระ ยาหเวห
ไดสงทูต สวรรคองคหน่ึง มาทําลายพวก
นักรบ พวกผูนําและพวก เจา หน าที่ทัง้หมด
ในคายของกษตัริยอัส ซีเรีย ดัง นัน้เขาจึง
ตองถอยทัพกลับแผน ดินของเขาดวยความ
อับอายขาย หน า และเมื่อเขาเขาไปในวัด
ของพระของเขา พวกลูกชายบางคนของเขา
ก็เอาดาบฆาเขา ๒๒ดัง นัน้พระ ยาหเวหได
ชวยเฮเซคียาหและประชาชนชาวเยรูซาเล็ม
ใหพนจากเงื้อมมือของกษตัริยเซนนาเคอริบ
ของอัส ซีเรีย และจากเงื้อม มือของศัตรูทัง้
หลายของเขา ดวย พระองคใหเขาพักจาก
การสู รบรอบดาน ๒๓มีคนหลายคนนําเครื่อง
บูชามากมายมาที่เมืองเยรูซาเล็มเพื่อถวาย
ใหกับพระ ยาหเวห และนําของ ขวัญที่มีคา
หลายอยางมาใหกับกษตัริยเฮเซคียาหของยู
ดาห ตัง้แต นัน้มา ชนชาติอื่นๆทัง้หมดก็ให
ความเคารพนับถือกษตัริยเฮเซคียาห

เฮเซคียาหป วย
(๒ พกษ. ๒๐:๑-๑๑; อสย. ๓๘:๑-๘)

๒๔ตอมาเฮเซคียาหปวยและใกลตาย เขา
ไดอธิษฐานตอพระยาหเวห พระองคตอบเขา
และใหลางดีกับเขาอยางหน่ึง *๒๕แตใจของ
เฮ เซคียาหเยอหยิ่ง และไมระลึกถึงบุญคุณ

*๓๒:๒๔ ใหลางดีกับเขาอยางหน่ึง ดูใน อิสยาห ๓๘:๑-๘ ในเรื่องที่เกี่ยวกับเฮเซคียาหและ
สิ่งที่พระยาหเวหไดใหเขามีชีวิตอยูตออีก ๑๕ ปี
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ของพระเจาที่มีตอเขา ดังนัน้ความโกรธของ
พระ ยาหเวหจึงตกมาที่ตัวเขาและที่ชาวยู
ดาหกับชาวเยรูซาเล็ม ๒๖แลวเฮ เซ คี ยาหก็
ไดสํานึก ผิดในความเยอ หยิ่งที่อยูในใจเขา
ประชาชนในเมืองเยรูซาเล็มก็เหมือนกัน ดัง
นัน้ ความโกรธของพระ ยาหเวหจึงไมได
ตกลงมาบนพวกเขาในชวงที่เฮเซคียาหยังมี
ชีวิตอยู

เฮเซคียาหโออวดทรัพยสมบัติ
(๒ พกษ. ๒๐:๑๒-๑๙; อสย. ๓๙:๑-๘)

๒๗ เฮ เซ คี ยาหมีทรัพยสินและเกียรติยศ
มากมาย เขาสรางคลังเก็บสมบัติของเขา
เพื่อใสเงิน ทองคําและพลอยมี คาทัง้ หลาย
รวม ทัง้เครื่อง เทศ โลกับของมี คาทุก อยาง
๒๘ เขายังสรางโรงเก็บขาว เหลา องุน ใหม
และน้ํามัน และเขาทําคอก สัตวใหกับฝูงวัว
นานา ชนิด และฝูงแพะ แกะ ๒๙ เขาสราง
หมูบานหลายแหง และมีฝูงสัตวเลีย้งจํานวน
มากมายมหาศาล เพราะพระเจาทําใหเขา
รํ่ารวยมาก ๓๐ เฮเซคียาหเป็นผูที่กัน้ทางน้ํา
ดานบนของบอน้ํากิโฮน และเปลี่ยนเสนทาง
ใหน้ําไหลลงไปทางดานตะวัน ตกของเมือง
ของ ดา วิด เขาประสบความ สําเร็จในทุก สิ่ง
ทุกอยางที่เขาลงมือทํา

๓๑ครัง้ หน่ึง พวกผูนําของบา บิ โลนสง
ทูตมาถามเขาเกี่ยว กับหมาย สําคัญอัน
มหัศจรรยที่ไดเกิด ขึ้นบนแผน ดินแหง น้ี
†พระเจาปลอยใหเขาทําตามใจ ตัว เองเพื่อ
ทดสอบเขาและเพื่อที่จะไดรูทุกสิ่งทุกอยางที่
อยูในใจของเขา ‡

เฮเซคียาหตาย
(๒ พกษ. ๒๐:๒๐-๒๑)

๓๒ เหตุการณอื่นๆในสมัยของเฮ เซ คี ยาห
และความ ดีที่เขาทําไว นัน้ไดถูกจด บันทึก
ไวในหนังสือพงศกษตัริยแหงยู ดาหและ
อิสราเอล ในสวนที่เป็นนิมิตของอิสยาหผูพูด
แทนพระเจาที่เป็นลูกชายของอา มอส ๓๓ เฮ
เซ คี ยาหตาย ไปอยูกับบรรพบุรุษของ เขา
และศพของเขาถูกฝังอยูที่เนิน เขาอันเป็นที่

ตัง้หลุมฝัง ศพของลูก หลานของดา วิด ชาว
ยู ดาหและประชาชนของเยรูซาเล็มทัง้หมด
ใหเกียรติกับเขาเมื่อเขาตาย และมนัส เสห
ลูกชายของเขาก็ขึ้นเป็นกษตัริยสืบ ตอจาก
เขา

กษัตริยมนัสเสหปกครองยูดาห
(๒ พกษ. ๒๑:๑-๑๘)

๓๓ ๑มนัส เสหมีอายุสิบ สองปีเมื่อเขา
ขึ้นเป็นกษตัริย และเขาครอง

บัลลังกอยูในเมืองเยรูซาเล็มเป็นเวลาหา สิบ
หาปี ๒มนัสเสหทําสิ่งที่ชัว่รายในสายตาของ
พระ ยาหเวห เขาทําสิ่งที่นาสะอิดสะเอียน
ตางๆเหมือนกับที่ชนชาติที่พระ ยาหเวหได
ขับไลออกไปตอนที่อิสราเอลยายเขามา
ในแผน ดิน น้ีได ทํา ๓มนัส เสหสรางสถาน
นมัสการตางๆขึ้นมาใหม ที่เฮ เซ คี ยาหพอ
ของเขาเคยพังทิง้ไป แลว เขายังไดตัง้แทน
บูชาทัง้หลายใหกับพวกพระบาอัล และสราง
พวกเสาของพระอาเชราหขึ้น เขากราบไหว
ดวงดาวทัง้ หลายบนทองฟ าและรับ ใชพวก
มัน ๔ เขาสรางพวกแทน บูชาใหกับพวกพระ
ตาง ชาติขึ้นในวิหารของพระ ยาหเวห ซึ่ง
เป็นสถานที่ที่พระยาหเวหเคยพูดไววา “ชื่อ
ของเราจะอยูในเมืองเยรูซาเล็มตลอด ไป”
๕มนัส เสหยังสรางแทน บูชาขึ้นสอง แทนให
กับดวงดาวทัง้ หลายตรงลานทัง้ สองในวิหาร
ของพระ ยาหเวห ๖ เขาเอาพวกลูกชายของ
เขามาเผาไฟเป็นเครื่องบูชาในหุบเขาเบนฮิน
โนม เขารายเวทมนตรคาถา ดูหมอ และทํา
ไสยศาสตร เขาไปปรึกษากับพวกคนทรงเจา
และพวกหมอผี เขาทําความชัว่มากมายใน
สายตาของพระยาหเวห ซึ่งยัว่ ยุใหพระองค
โกรธ ๗ เขาใหคนแกะ สลักรูปเคารพขึ้นและ
นําไปวาง ไวในวิหารของพระเจา ที่พระเจา
เคยพูดไวกับดา วิดและซา โลม อนลูกของดา
วิดวา “ในวิหารแหงน้ีและในเมืองเยรูซาเล็ม
ที่เราไดเลือกออกมาจากเผาทัง้หมดของ
ชนชาติอิสราเอล เราจะวางชื่อของเราไวที่ น่ี
ตลอดไป ๘ถาพวกเขาเพียงแตระมัดระวังที่
จะทําตามสิ่งที่เราไดสัง่พวกเขาไว และรักษา
กฎ พวกขอบังคับ และกฎเกณฑตางๆที่เรา

†๓๒:๓๑ หมายสําคัญ … แหงนี้ ดูใน อิสยาห ๓๘:๑-๘
‡๓๒:๓๑ ในใจของเขา ดูใน ๒ พงศกษตัริย ๒๐:๑๒-๑๙
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ให ไวผาน ทางโมเสส เราก็จะไมทําใหพวก
อิสราเอลตอง เดินเรรอนพเนจรอีกตอไปจาก
แผน ดินที่เราไดกําหนดใหกับบรรพบุรุษของ
พวกเขา”

๙แตมนัส เสหนําชาวยู ดาหและประชาชน
ชาวเยรูซาเล็มไปในทางที่ ผิด พวก เขาทํา
ในสิ่งที่ชัว่ รายยิ่ง กวาพวกชนชาติเหลา นัน้
ที่พระ ยาหเวหไดทําลายลงไปตอนที่ชาว
อิสราเอลยายเขามาในแผนดิน

๑๐พระ ยาหเวหพูดกับมนัส เสหและ
ประชาชนของ เขา แตพวก เขาไมสนใจฟัง
๑๑ดัง นัน้พระ ยาหเวหจึงนําพวกแมทัพของ
กองทัพของกษตัริยอัสซีเรีย มาสูรบกับพวก
เขา และจับตัวมนัสเสหไวเป็นเชลย พวกเขา
เอาหวงใสจมูกของมนัส เสหไวและลามเขา
ไวดวยโซตรวนทองสัมฤทธิ์ และเอาไปที่บา
บิโลน

๑๒ เมื่อมนัส เสหตกอยูในความทุกข ยาก
เขาก็รองขอความเมตตาจากพระ ยาหเวห
พระเจาของ เขา และไดถอม ตัวลงอยาง
มากตอ หน าพระเจาของบรรพบุรุษของ เขา
๑๓ เมื่อเขาอธิษฐานตอพระยาหเวห พระองค
ไดเปลี่ยน ใจเพราะสงสาร เขา แลวพระองค
ไดฟังคํารองขอของ เขา พระองคจึงนําเขา
กลับเมืองเยรูซาเล็ม และกลับสูอาณาจักร
ของเขา แลวมนัสเสหก็ไดรูวา พระยาหเวห
คือพระเจาที่แทจริง

๑๔ตอ มาภาย หลัง เขาสรางกําแพงดาน
นอกเมืองของดา วิด กําแพง น้ียาวไปทาง
ตะวัน ตกของบอน้ํากิ โฮนที่อยูในหุบเขา
ทอดยาวไปจนถึงทาง เขาประตูปลาและลอม
รอบเนิน เขาโอ เฟล *เขาไดตอ เติมกําแพง น้ี
สูง ขึ้นมาก เขาจัด วางกําลังพวกแมทัพไว
ประจําตามเมืองที่เป็นป อมปราการทัง้ หลาย
ของยู ดาห ๑๕ เขาไดกําจัดพวกรูป ป้ันพระ
ตาง ชาติและยายรูป ป้ันออกจากวิหารของ
พระยาหเวห เขาขนพวกแทนบูชาที่เขาเคย
สรางไวบนเนิน เขาของวิหารและในเมือง
เยรูซาเล็มออกไปทิง้ที่นอก เมือง ๑๖มนัส
เสหไดซอมแซมแทน บูชาของพระ ยาหเวห
และถวายเครื่องสังสรรคบูชา และเครื่อง
บูชาสําหรับขอบคุณบนแทน บูชา นัน้ เขา

บอกใหชาวยู ดาหรับ ใชพระ ยาหเวหพระเจา
ของชนชาติอิสราเอล ๑๗แตประชาชนก็ยัง
คงถวายเครื่องบูชาของพวก เขาตามสถาน
นมัสการตางๆเหมือน เดิม แตคราว น้ีพวก
เขาถวายใหกับพระ ยาหเวหเทานัน้ผูเป็น
พระเจาของพวกเขา

๑๘ เหตุการณอื่นๆในสมัยของมนัส เสห
รวม ทัง้คําอธิษฐานของเขาตอพระเจาของ
เขา และคําพูดของพวกผูที่เห็นนิมิตที่พูดใน
นามของพระ ยาหเวห พระเจาของอิสราเอล
ไดถูกบันทึกไวในหนังสือประวัติของพงศ
กษตัริยแหงอิสราเอล ๑๙คําอธิษฐานของ
เขา และการที่พระเจาเปลี่ยน ใจเพราะคํา
วิงวอนของเขา รวม ทัง้ความบาปและความ
ไมซื่อสัตยทัง้หมดที่เขาไดทําไป ตลอดจน
สถาน ที่ตางๆที่เขาไดสรางสถานนมัสการ
และจัด ตัง้พวกเสาใหกับพระอา เชรา ห และ
พวกรูป เคารพตางๆกอนที่เขาจะถอมตัว เอง
ทุก สิ่งทุก อยาง น้ีไดเขียนไวแลวในบันทึก
ของพวกผูที่เห็นนิมิต ๒๐มนัสเสหตายไปอยู
กับบรรพบุรุษของเขา และศพของเขาถูกฝัง
อยูในวังของเขา เอง และอา โมนลูกชายของ
เขาก็ขึ้นเป็นกษตัริยสืบตอจากเขา

กษัตริยอาโมนปกครองยูดาห
(๒ พกษ. ๒๑:๑๙-๒๖)

๒๑อา โมนมีอายุยี่สิบ สองปีเมื่อเขาขึ้นเป็น
กษตัริย และเขาครองบัลลังกอยูในเมือง
เยรูซาเล็มสองปี ๒๒ เขาทําความชัว่ในสายตา
ของพระ ยาหเวห เหมือนกับที่มนัส เสหพอ
ของเขาทํา อาโมนกราบไหวและถวายเครื่อง
สัตว บูชาใหกับพวกรูปเคารพที่มนัส เสหพอ
ของเขาสรางขึ้น ๒๓อาโมนไม ไดถอมตัวตอ
หน าพระ ยาหเวหเหมือนกับที่มนัส เสหพอ
ของเขาถอมตัวลง แตอาโมนกลับยิ่งทําบาป
เพิ่มมาก ขึ้น ๒๔พวกขาราชการของอา โมน
รวมหัวกันตอตาน เขา และลอบฆาเขาในวัง
ของเขา ๒๕แลวประชาชนในแผนดินนัน้ก็ฆา
พวกที่รวมหัวกันฆากษตัริยอาโมน และพวก
เขาก็ยกโย สิ ยาหลูกชายของอา โมนขึ้นเป็น
กษตัริยตอจากพอของเขา

*๓๓:๑๔ โอเฟล สวนที่ตัง้อยูดานบนของเมืองของดาวิด อยูทางใตของบริเวณที่เป็นวิหาร
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กษัตริยโยสิยาหปกครองยูดาห
(๒ พกษ. ๒๒:๑-๒)

๓๔ ๑ โย สิ ยาหมีอายุแปด ปีเมื่อเขาขึ้น
เป็นกษตัริย และเขาครองบัลลังก

อยูในเมืองเยรูซาเล็มสามสิบ เอ็ด ปี ๒ เขาทํา
สิ่งที่ถูกตองในสายตาของพระยาหเวห และ
เดินตามทางของดาวิดบรรพบุรุษของเขา โย
สิ ยาหไมออกนอก ลูนอก ทางเลยแมแตนิด
เดียว ๓ ในปีที่ แปดที่โย สิ ยาหปกครอง นัน้
ในขณะที่เขายังเป็นเด็กหนุม มาก เขาเริ่ม
คนหาพระเจาของดา วิดบรรพบุรุษของ เขา
ในปีที่สิบสองที่เขาปกครองนัน้ เขาเริ่มกวาด
ลางพวกสถานนมัสการ พวกเสาสําหรับ
พระอา เชราห พวกรูปเคารพแกะสลัก และ
รูปหลอทัง้ หลายในยู ดาหและในเยรูซาเล็ม
๔ เขาสัง่ใหทําลายพวกแทน บูชาของพวก
พระบาอัล ตัดพวกแทนบูชาเครื่องหอมที่อยู
ในที่เหลา นัน้ออกเป็นชิน้ๆ และทุบพวกเสา
สําหรับพระอาเชราห พวกรูปเคารพและพวก
รูป ป้ันจนแตกละเอียด เขาเอาพวกเศษที่
แตกละเอียดเหลา น้ีไปโปรยบนหลุมฝัง ศพ
ของพวกที่เคยถวายสัตว บูชาใหกับสิ่ง เหลา
น้ี ๕ เขาเผากระดูกของพวกนักบวชบนแทน
บูชาของพวก เขา เอง และอยาง น้ีเอง เขา
ก็ชําระลางยู ดาหและเยรูซาเล็มใหบริสุทธิ ์
๖ตามเมืองตางๆของมนัส เสห เอ ฟ รา อิม
และสิ เม โอน ไปจนถึงนัฟ ทา ลีและในซาก
เมืองทัง้หลายรอบๆเมืองเหลา น้ี *๗ เขาไดรื้อ
ทําลายพวกแทน บูชาและพวกเสาสําหรับ
พระอาเชราหลง และไดบดขยีพ้วกรูปเคารพ
จนเป็นผุยผง เขายังตัดพวกแทนบูชาเครื่อง
หอมทัว่ทัง้อิสราเอลออกเป็นชิน้ๆ แลวเขาจึง
กลับเมืองเยรูซาเล็ม

๘ ในปีที่สิบ แปดที่โย สิ ยาหปกครอง โย สิ
ยาหสงชา ฟานลูกชายของอา ซา ลิ ยาหและ
มา อา เส อาหเจา เมือง พรอมกับโย อาหผูจด
บันทึกลูกชายของโย อา ฮาส ใหไปซอมแซม
วิหารของพระ ยาหเวหพระเจาของเขา เพื่อ
เป็นการชําระลางแผน ดินยู ดาหและวิหารให
บริสุทธิ ์

๙คนพวกน้ีไดไปหาฮิลคียาหนักบวชชัน้สูง
และมอบเงินที่คนเอามาถวายใหกับพระเจา

ที่วิหารใหกับฮิลคียาห มันเป็นเงินที่ชาวเลวี
ที่ทําหน าที่เฝ าประตูเป็นผูเก็บรวบรวมมา
จากประชาชนชาวมนัส เสห เอ ฟ รา อิมและ
จากอิสราเอลที่เหลือทัง้หมดนัน้ รวมทัง้จาก
ประชาชนทัง้หมดของยูดาห เบนยามิน และ
จากชาวเมืองเยรูซาเล็ม ๑๐แลวพวกเลวี
ก็จายเงิน น้ีใหกับคนที่ได รับการแตง ตัง้ให
เป็นผูควบคุมงานในวิหารของพระ ยาหเวห
แลวผูควบคุมงานเหลา น้ีก็เอาเงิน น้ีไปจาย
ใหกับพวกคน งานที่มาซอมแซมและบูรณะ
วิหาร อีกตอหน่ึง ๑๑พวก เขายังใหเงินกับ
พวกชางไมและชาง กอสราง เพื่อนําไปซื้อ
หินที่ได รับการตัด แตงแลว และไปซื้อไม
เพื่อนํามาสรางไมรอง พื้น และคานสําหรับ
ตึกตางๆที่พวกกษตัริยของยู ดาหไดปลอยไว
จนทรุดโทรม ๑๒พวกคนงานตางทํางานกัน
อยางซื่อสัตย พวก เขาทํางานภาย ใตการสัง่
งานของยาหาทและโอบาดี ยาหพวกชาวเลวี
ที่เป็นลูก หลานของเม รา รี ยังมีเศ คา ริ ยาห
และเมชุลลัมที่เป็นลูกหลานของโคฮาทดวย
พวกชาวเลวีทุก คนมีความชํานาญในการ
เลนเครื่องดนตรี ตางๆ ๑๓พวก เขาคอยดูแล
พวกคน งานและสัง่งานพวกคน งานทัง้หมด
ในงานทุกๆ ชิน้ ชาวเลวีบาง คนทํางานเป็น
เลขานุการบาง เป็นผูจดบันทึกบาง และเป็น
คนเฝ าประตูบาง

การคนพบหนังสือกฎของพระยาหเวห
(๒ พกษ. ๒๒:๓-๒๓:๓)

๑๔ ในขณะที่พวกเลวีกําลังนําเงินที่เก็บ ไว
ในวิหารของพระยาหเวหออกมานัน้ นักบวช
ฮิ ล คี ยาหไดพบหนังสือกฏของพระ ยาหเวห
ที่เคยใหไวกับโมเสส ๑๕ ฮิ ล คี ยาหพูดกับชา
ฟานที่เป็นเลขานุการวา “เราไดพบหนังสือ
กฎบัญญัติอยูในวิหารของพระ ยาหเวห”
แลวเขาไดมอบหนังสือเลม นัน้ใหกับชา ฟาน
๑๖แลวชา ฟานก็เอาหนังสือเลม นัน้ไปใหกับ
กษตัริยและรายงานกับกษตัริยวา “พวก เจา
หน าที่ของทานไดทําทุก สิ่งทุก อยางตามที่
ทานไดมอบหมายใหกับพวก เขาทํา ๑๗พวก
เขาเอาเงินที่อยูในวิหารของพระ ยาหเวหไป
จายใหกับพวกหัวหน าคน งานและพวกคน
งานเรียบรอย แลว” ๑๘แลวชา ฟานที่เป็น

*๓๔:๖ ในซาก … เหลานี้ ในภาษาฮีบรูความหมายยังไมชัดเจน
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เลขานุการก็แจงกับกษตัริยวา “นักบวชฮิลคี
ยาหใหหนังสือเลม หน่ึงกับขาพเจา” และชา
ฟานก็อานมันตอหน ากษตัริย ๑๙ เมื่อกษตัริย
ไดฟังขอความในหนังสือกฎเลมนัน้ เขาก็ฉีก
เสื้อ คลุมของเขาออก *๒๐ เขาสัง่ฮิ ล คี ยาห
อา หิคัมลูกชายของชา ฟาน อับ โดนลูกชาย
ของมี คาห ชา ฟานที่เป็นเลขานุการและอา
สา ยาหคนรับ ใชของเขาวา ๒๑ “ไปสอบถาม
พระ ยาหเวหใหกับเราและใหกับประชาชนที่
เหลืออยูเป็นสวน นอยในอิสราเอลและในยู
ดาห เกี่ยว กับสิ่งที่เขียนอยูในหนังสือที่ถูก
คนพบเลม น้ี ความโกรธอันยิ่ง ใหญของพระ
ยาหเวหไดหลัง่ ไหลมาที่พวก เรา ก็เพราะ
บรรพบุรุษของพวก เราไมยอมรักษาคํา พูด
ของพระยาหเวห พวกเขาไมยอมทําตามสิ่ง
ที่เขียนไวในหนังสือเลมน้ี”

๒๒ ฮิ ลคี ยาหกับพวกคนที่กษตัริยสงไป นัน้
†ไดไปพูดกับผู หญิงที่ พูด แทนพระเจา ชื่อฮุ
ลดา ห นางเป็นเมียของชัลลูมลูกชายของ
ทก หาทที่เป็นลูกชายของหัส ราห ชัมลูมมี
หน าที่ดูแลเสื้อผาของกษตัริย ฮุ ลดา หอาศัย
อยูในเขตใหมของเมืองเยรูซาเล็ม ๒๓นาง
พูดกับพวก เขาวา “พระ ยาหเวหพระเจา
แหงอิสราเอลพูดอยาง น้ีวา ‘ใหบอกกับคน
ที่สงพวก เจา มา หาเราวา ๒๔ “น่ีคือสิ่งที่พระ
ยาหเวหพูด เรากําลังจะนําความหายนะมาสู
สถานที่แหงน้ี และสูประชาชนที่ น่ี มันคือคํา
สาป แชงทัง้หมดที่เขียนอยูในหนังสือเลม น้ี
ที่ไดอาน แลวตอ หน าของกษตัริยของยู ดาห
๒๕ เพราะพวก เขาละทิง้เรา และเผาเครื่อง
หอม บูชาใหแกพระอื่นๆและมายัว่ ยุใหเรา
โกรธดวยสิ่งตางๆที่พวก เขาสรางขึ้นมากับ
มือ ความโกรธของเราจะหลัง่ ไหลออกมาสู
สถานที่แหงน้ีและจะไมดับลงดวย”’”

๒๖ “ใหบอกกับกษตัริยของยู ดาหที่สงพวก
ทานมาสอบถามพระ ยาหเวหวา ‘น่ีคือสิ่งที่
พระ ยาหเวหพระเจาของชนชาติอิสราเอล
พูดเกี่ยว กับขอความทัง้ หลายที่เจาไดยิน
เมื่อตะกี้ น้ี ๒๗ “โย สิ ยาห เป็นเพราะใจของ
เจาสนองตอบและพวก เจาไดถอม ตัวเองลง

ตอ หน าพระเจา เมื่อไดยินในสิ่งที่พระองค
พูดคัดคานสถาน ที่แหง น้ีและประชาชนที่ น่ี
และเป็นเพราะวาเจาไดถอม ตัวเองลงมาตอ
หน าเราและไดฉีกเสื้อ คลุมของเจาและยัง
รองไหตอ หน าเรา พระ ยาหเวหประกาศวา
เราไดยินเจาแลว ๒๘ตอนน้ี เราจะรวมเจาไว
กับบรรพบุรุษของเจา เจาจะถูกฝังอยางสงบ
ดวงตาของเจาจะไมไดเห็นความหายนะทัง้
หลาย ที่เรากําลังจะนํามาสูสถานที่แหงน้ีและ
สูประชาชนที่อาศัยอยูที่ น่ี”’” ดังนัน้พวกเขา
จึงนําคําตอบของนางกลับไปบอกกับกษตัริย

๒๙แลวกษตัริยโยสิยาหไดเรียกพวกผูใหญ
ของยู ดาหและของเยรูซาเล็มทัง้หมดมา
รวมตัว กัน ๓๐ เขาไดขึ้นไปที่วิหารของพระ
ยาหเวหกับคนเหลา นัน้ของยู ดาห และทุก
คนที่อาศัยอยูในเมืองเยรูซาเล็ม รวม ทัง้
พวกนักบวชและพวกชาวเลวี คือประชาชน
ทัง้หมดตัง้แตชนชัน้ระดับสําคัญๆไปจนถึง
ระดับลาง โย สิ ยาหอานทุก คําในหนังสือขอ
ตกลงที่พบในวิหารของพระ ยาหเวห นัน้ให
กับทุกคนฟัง

๓๑กษตัริยยืนอยูในที่ของ เขา และได
ทําขอ ตกลงใหมตอ หน าพระ ยาหเวหวาจะ
ติดตามพระ ยาหเวหและจะรักษาคํา สัง่ทุก
ขอของพระองค กฎและขอบังคับตางๆอยาง
สุดจิตสุดใจ และจะทําตามคํา พูดของขอ
ตกลงที่เขียนอยูในหนังสือเลม น้ี ๓๒แลว
เขาก็ใหทุก คนในเยรูซาเล็มและเบน ยา มิน
สาบานตนกับขอ ตกลง น้ี ประชาชนของ
เยรูซาเล็มไดทําอยาง น้ี ตามสิ่งที่เขียน ไว
ในขอ ตกลงของพระเจาที่เป็นพระเจาของ
บรรพบุรุษพวก เขา ๓๓ โย สิ ยาหยกเอาพวก
รูปเคารพที่นาขยะแขยงออกไปจากเขตแดน
ทัง้หมดที่เป็นของชนชาติอิสราเอล และ
เขาก็ใหทุก คนที่อยูในอิสราเอลรับ ใชพระ
ยาหเวหพระเจาของพวก เขา ตราบ เทาที่
กษตัริยโยสิ ยาหยังมีชีวิตอยู พวก เขาไมได
หันเหไปจากการติดตามพระยาหเวหพระเจา
ของบรรพบุรุษของพวกเขา

*๓๔:๑๙ ฉีกเสือ้คลุมของเขาออก ในยุคของโยสิยาห การฉีกเสื้อผาเป็นการแสดงวารูสึก
ผิดหวังเสียใจเป็นอยางมาก โยสยิาหรูสึกผิดหวังเพราะวาประชาชนของเขาไมยอมเชื่อฟังกฎ
ของพระยาหเวห
†๓๔:๒๒ พวกคนที่กษัตริยสงไปนัน้ ขอความสวนน้ีไมมีในภาษาฮีบรู
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โยสิยาหฉลองเทศกาลปลดปลอย
(๒ พกษ. ๒๓:๒๑-๒๓)

๓๕ ๑ โย สิ ยาหเฉลิมฉลองเทศกาลปลด
ปลอยถวายใหกับพระ ยาหเวหใน

เมืองเยรูซาเล็ม และฆาลูก แกะตัวผูของ
เทศกาลปลด ปลอยในวันที่สิบ สี่ของเดือนที่
หน่ึง ๒กษตัริยโยสิ ยาหแตง ตัง้พวกนักบวช
ใหทํางานตามหน าที่ของพวก เขา และสง
เสริมใหพวกนักบวชรับ ใชในวิหารของพระ
ยาหเวห ๓ เขาพูดกับพวกชาวเลวีที่คอยสัง่
สอนชาวอิสราเอลทัง้หมดและไดชําระ ตัว
ใหบริสุทธิแ์ลวสําหรับรับ ใชพระ ยาหเวหวา
“ใหวางหีบศักดิส์ิทธิไ์วในวิหาร ที่ซา โลมอน
ลูกชายของกษตัริยดา วิดของอิสราเอลได
สรางขึ้น พวก เจาจะไมตองแบกมันอยูบน
บาอีก ตอน น้ีใหรับ ใชพระ ยาหเวหพระเจา
ของพวก เจากับประชาชนชาวอิสราเอลของ
พระองค เถิด ๔ ใหแบงพวก เจาออกเป็น
กลุมๆตามครอบครัว อยางที่กษตัริยดา วิด
แหงอิสราเอลและซา โลม อนลูกชายของเขา
ไดเขียนกําหนด ไว ๕ ใหยืนอยูในสถาน ที่
ศักดิส์ิทธิพ์รอมกับกลุมของชาวเลวี ตาม
กลุมยอยของแตละครอบครัวของญาติพี่
น องเจาที่ไม ไดเป็นนักบวช ๖ ใหฆาพวกลูก
แกะของเทศกาลปลด ปลอย และชําระ ตัว
พวกเจาเองใหบริสุทธิ ์ และใหจัดเตรียมพวก
ลูกแกะสําหรับญาติพี่น องของพวกทาน พระ
ยาหเวหไดสัง่ทัง้หมดน้ีผานมาทางโมเสส”

๗ โย สิ ยาหไดจัด เตรียมแกะกับแพะไว
รวมสาม หมื่นตัวเพื่อเป็นเครื่องบูชาสําหรับ
เทศกาลปลด ปลอยใหกับพวกคนที่ไมใช
นักบวช และยังมีวัวสามพันตัว สัตวทัง้หมด
น้ีมาจากสมบัติสวนตัวของกษตัริย ๘พวก
เจา หน าที่ของเขาสมัคร ใจนําของมาดวย
พวก เขาเอามาใหกับประชาชน พวกนักบวช
และชาวเลวี ฮิลคียาหนักบวชสูงสุด เศคาริ
ยาหและเยฮี เอลเป็นผู ทํา พิธีในวิหารของ
พระเจา พวกเขาเอาลูกแกะสองพันหกรอย
ตัวและวัวสาม รอยตัวใหกับพวกนักบวชเพื่อ
ถวายเป็นเครื่องบูชาสําหรับเทศกาลปลด
ปลอย ๙ โคนานิยาห เชไมอาหและเนธันเอล
นองชายทัง้สองของเขา รวมทัง้ฮาชาบิยาห
เยอี เอลและโย ซา บาดซึ่งเป็นผูนําของชาว
เลวี ก็ไดจัดหาพวกแพะและแกะรวมหา พัน

ตัว และวัวหา รอยตัว ใหกับชาวเลวี เพื่อใช
เป็นเครื่องบูชาสําหรับเทศกาลปลดปลอย

๑๐ เมื่อทุก อยางพรอมที่จะเริ่มพิธี พวก
นักบวชและชาวเลวีก็ไดไปยืนอยูประจําที่
ตามกลุมของตน ตามที่กษตัริยไดสัง่ไว ๑๑มี
การฆาพวกลูก แกะตัวผูสําหรับเทศกาลปลด
ปลอย แลวพวกชาวเลวีก็ถลกหนังของสัตว
เหลานัน้ สวนเลือดของพวกมัน พวกเขาเอา
ไปใหกับพวกนักบวช พวกนักบวชก็เอาเลือด
ไปสาดบนแทน บูชา ๑๒พวก เขาไดแบงสัตว
ที่จะเอาไปเป็นเครื่องเผาบูชา น้ีใหกับแตละ
ครอบครัว เพื่อเอาไปถวายพระยาหเวหตาม
ที่เขียน ไวในหนังสือของโมเสส พวก เขาได
ทําอยางเดียวกัน น้ีกับพวกวัว ดวย ๑๓พวก
เลวีใชไฟยางสัตวที่ใชสําหรับเทศกาลปลด
ปลอยตามที่กฎสัง่ไว และพวก เขาก็ตมของ
ถวายอันศักดิส์ิทธิท์ัง้ หลายใน หมอ ในหมอ
ใบใหญและในกระทะ แลวพวกเขาก็เอาเน้ือ
ไปแบงใหกับประชาชนทันที ๑๔หลังจากนัน้
พวกเลวีก็เอาเน้ือเก็บ ไวสําหรับตัวพวก เขา
เอง และสําหรับพวกนักบวชที่เป็นลูก หลาน
ของอา โรน ดวย เพราะนักบวชพวก น้ีกําลัง
ยุงอยูกับการเผาเครื่องเผาบูชา และสวนที่
เป็นไข มันจนมืดคํ่า ๑๕พวกนัก ดนตรีที่เป็น
ลูกหลานของอาสาฟ อยูประจําที่ตามที่ดาวิด
อาสาฟ เฮมานและเยดู ธูนคนของกษตัริยที่
เห็นนิมิตได นัน้ ไดกําหนดใหกับพวก เขา
พวกคนเฝ าประตูก็อยูที่ประตูของตนโดยไม
ตองออกไปที่ไหน เพราะพวกชาวเลวีดวย
กันไดจัด เตรียมของทุก อยางไวใหกับพวก
เขาแลวสําหรับเทศกาลปลดปลอย

๑๖ดัง นัน้ ในวัน นัน้ การนมัสการพระ
ยาหเวหก็สําเร็จลุลวงไปตามคํา สัง่ของ
กษตัริยโย สิ ยาห มีทัง้การเฉลิมฉลอง
เทศกาลปลด ปลอย และมีการเผาเครื่องเผา
บูชาบนแทน บูชาของพระ ยาหเวห ๑๗ชาว
อิสราเอลที่อยูที่นัน่ไดเฉลิมฉลองเทศกาล
ปลดปลอยในเวลานัน้ และพวกเขาไดเฉลิม
ฉลองเทศกาลขนมปังไร เชื้อตอไปอีกเป็น
เวลาเจ็ด วัน ๑๘ นับตัง้แตสมัยของซา มู เอล
ผู พูด แทน พระเจาเป็นตน มา ยังไมเคยมี
การเฉลิมฉลองเทศกาลปลด ปลอยอยาง
น้ีในอิสราเอลมากอน ไมเคยมีกษตัริย
ของอิสราเอลองคไหนที่เคยเฉลิมฉลอง
เทศกาลปลดปลอยอยางที่กษตัริยโย สิ ยาห
พวกนักบวช ชาวเลวี ชาวยู ดาหและชาว
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อิสราเอลทัง้หมดที่อยูที่นัน่ รวมทัง้ชาวเมือง
เยรูซาเล็มเฉลิมฉลอง กัน ๑๙ งานเทศกาล
ปลด ปลอย น้ีไดจัดใหมีขึ้นในปีที่สิบ แปดใน
สมัยของโยสิยาห

โยสิยาหตาย
(๒ พกษ. ๒๓:๒๘-๓๐)

๒๐ เมื่อโย สิ ยาหไดจัดการวิหารใหอยูใน
ระเบียบเรียบรอย แลว ตอมากษตัริยเนโค
ของประเทศอียิปตไดยก ทัพขึ้นไปสู รบกับ
เมืองคารเคมิชที่แมน้ํายูเฟรตีส โยสิยาหยก
กองทัพออกไปสู รบกับเขา ๒๑แตเนโคสง
พวกคนสงขาวมาหาโยสิยาหโดยพูดวา
“กษตัริยของยู ดาห ทําไมทานกับเรา
จะตองมาทะเลาะ กันดวย เราไมไดมา
โจมตี ทาน แตเราจะสูกับครอบครัวที่
เราจะทําสงครามดวยตาง หาก พระเจา
บอกใหเราเรง มือ ดวย ดัง นัน้ หยุดตอ
ตานพระเจาที่อยูกับ เราซะ ไมอยาง นัน้
พระองคจะทําลายทาน”
๒๒แตโย สิ ยาหก็ไมยอมถอยไปไหน และ

ไดปลอมตัวปะปนอยูในการสู รบ เขาไมยอม
ฟังสิ่งที่เนโคพูดเกี่ยว กับคํา สัง่ของพระเจา
แตยังออกไปสู รบกับเขาในที่ราบเม กิด โด
๒๓พวกพลธนูยิงธนูถูกกษตัริยโย สิ ยาหและ
เขาบอกกับพวกเจาหน าที่ของเขาวา “พาเรา
ออกไป เราไดรับบาดเจ็บสาหัส”

๒๔ดัง นัน้พวก เขาจึงนําตัวโย สิ ยาหออก
จากรถรบของเขา และวางเขาไวในรถรบอีก
คันหน่ึงที่มีอยู และนําตัวเขากลับเยรูซาเล็ม
เขาตายที่ นัน่ ศพของเขาถูกฝังอยูในหลุม
ฝังศพของบรรพบุรุษของเขา และชาวยูดาห
กับชาวเยรูซาเล็มทัง้หมดก็ไว ทุกขใหกับ
เขา ๒๕ เยเรมียาหแตงเพลงไวอาลัยใหกับโย
สิ ยาหและพวกนัก รองชาย หญิงก็ยัง คงรอง
เพื่อระลึกถึงเขาอยูจนถึงทุกวันน้ี เพลงน้ีได
กลายเป็นประเพณีอยาง หน่ึงในอิสราเอล
และได รับการเขียนรวมอยูในหนังสือเพลง
ไวอาลัย

๒๖–๒๗ เหตุการณอื่นๆในสมัยของโย สิ ยาห
และการกระทําตางๆที่เขา ทําตัง้แตตนจนจบ
ไดถูกจดบันทึกไวในหนังสือพงศกษตัริยของ
อิสราเอลและยู ดาห หนังสือ น้ีพูดถึงสิ่งที่เขา
ทําอยางซื่อสัตย ตามสิ่งที่เขียนไวในกฎของ
พระยาหเวห

กษัตริยเยโฮอาหาสปกครองยูดาห
(๒ พกษ. ๒๓:๓๐-๓๕)

๓๖ ๑และประชาชนชาวยูดาหก็ยกเยโฮ
อา หาสลูกชายของโย สิ ยาหขึ้นเป็น

กษตัริยในเมืองเยรูซาเล็มตอ จากพอของ
เขา ๒ เย โฮ อา หาสมีอายุยี่สิบ สามปีเมื่อเขา
ขึ้นเป็นกษตัริย เขาครองบัลลังกอยูในเมือง
เยรูซาเล็มไดสาม เดือน ๓กษตัริยเนโคของ
ประเทศอียิปตไดปลดเขาออกจากบัลลังกใน
เยรูซาเล็ม และบีบบังคับใหชาวยู ดาหสง
สวยเป็นเงินหนักประมาณสามตัน ครึ่ง และ
ทองคําหนักประมาณสาม ตัน ครึ่ง ๔กษตัริย
เนโคของประเทศอียิปตตัง้เอ ลี ยาคิ มนอง
ชายของเย โฮ อา หาสขึ้นเป็นกษตัริยเหนือยู
ดาหและเยรูซาเล็ม และเปลี่ยนชื่อของเอ ลี
ยาคิ มเป็นเย โฮ ยาคิ ม แตเนโคไดเอาตัวเย
โฮ อา หาสพี่ ชายของเอ ลี ยาคิ มไปที่ประเทศ
อียิปต

กษัตริยเยโฮยาคิมปกครองยูดาห
(๒ พกษ. ๒๓:๓๖-๒๔:๗)

๕ เย โฮ ยาคิ มมีอายุยี่สิบ หาปีเมื่อเขาเป็น
กษตัริย และเขาครองบัลลังกอยูในเมือง
เยรูซาเล็มสิบ เอ็ด ปี เขาไดทําชัว่ในสายตา
ของพระยาหเวหพระเจาของเขา

๖กษตัริยเนบู คัด เนส ซารแหงบา บิ โลน
ไดเขาโจมตีเขาและจับตัวเขาลาม โซทอง
สัมฤทธิแ์ละพาไปที่บา บิ โลน ๗ เนบู คัด เนส
ซารยังไดขนเอาพวกเครื่อง ใชออกมาจาก
วิหารของพระ ยาหเวห และขนไปไวที่วิหาร
ของเขาที่บา ลิ โลน ดวย ๘ เหตุการณอื่นๆใน
สมัยของเยโฮยาคิม สิ่งที่นารังเกียจที่เขาได
ทําและสิ่งตางๆที่ไมดีเกี่ยว กับตัว เขา ได
ถูกจด บันทึกไวในหนังสือพงศกษตัริยของ
อิสราเอลและยู ดาห และเย โฮยาคีนลูกชาย
ของเขาก็ไดขึ้นเป็นกษตัริยตอจากเขา

กษัตริยเยโฮยาคีนปกครองยูดาห
(๒ พกษ. ๒๔:๘-๑๗)

๙ เย โฮ ยา คีนมีอายุสิบ แปดปีเมื่อเขาขึ้น
เป็นกษตัริย และเขาครองบัลลังกอยูใน
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เยรูซาเล็มสาม เดือน *เขาทําชัว่ในสายตา
ของพระยาหเวห ๑๐ ในฤดูใบไมผลิ กษตัริย
เนบู คัด เนส ซารสงคนไปพาตัวเขามาที่บา บิ
โลนพรอมกับพวกเครื่อง ใชที่มี คาจากวิหาร
ของพระยาหเวห กษตัริยเนบูคัดเนสซารให
เศเดคียาห อาของเยโฮยาคีนขึ้นเป็นกษตัริย
เหนือยูดาหและเยรูซาเล็มแทนเขา

กษัตริยเศเดคียาหปกครองยูดาห
(๒ พกษ. ๒๔:๑๘-๒๐; ยรม. ๕๒:๑-๓)

๑๑ เศเด คี ยาหมีอายุยี่สิบ เอ็ดปีเมื่อเขาขึ้น
เป็นกษตัริย และเขาครองบัลลังกอยูในเมือง
เยรูซาเล็มสิบ เอ็ด ปี ๑๒ เขาทําชัว่ในสายตา
ของพระ ยาหเวหพระเจาของ เขา และไม
ยอมถอม ตัวและไมยอมเชื่อ ฟังคํา พูดของ
พระ ยาหเวหที่ผานมาทางเยเร มี ยาหผู พูด
แทนพระเจา

เมืองเยรูซาเล็มถูกทําลาย
๑๓ เศเด คี ยาหกบฏตอกษตัริยเนบู คัด เนส

ซาร กอนหน า น้ี กษตัริยเนบู คัด เนส ซาร
บังคับใหเขาสาบานโดยอางชื่อของพระเจาวา
เขาจะจงรักภักดีตอบา บิ โลน แตตอ มาเขา
เริ่มดื้อ ดึงและใจแข็ง กระดาง ไมยอมหัน
กลับมาหาพระ ยาหเวหพระเจาของชนชาติ
อิสราเอล ๑๔ยิ่งกวา นัน้ พวกผูนําทัง้ หลาย
ของเหลานักบวชและประชาชนก็ยิ่งไม
ซื่อสัตยมากขึ้นเรื่อยๆ พวก เขาไปทํา ตาม
การกระทําที่นา ขยะแขยงของชนชาติอื่นๆ
และทําใหวิหารของพระ ยาหเวหที่พระองค
ไดทําใหศักดิส์ิทธิใ์นเมืองเยรูซาเล็ม นัน้
ตองเสื่อม ไป ๑๕พระ ยาหเวห พระเจาของ
บรรพบุรุษพวก เขา สงคํา พูดมาถึงพวก เขา
ผานทางพวกผูสง ขาวของพระองคครัง้ แลว
ครัง้ เลา เพราะพระองคไมอยากทําลาย
ประชาชนของพระองคและสถานที่อาศัยของ
พระองค ๑๖แตพวก เขากลับลอ เลียนพวก
ผูสง ขาวพระเจาเหลา นัน้ พวก เขาดูถูกคํา
พูดของพระองค เยย หยันพวกผู พูด แทน

พระเจา จนในที่สุดพระยาหเวหก็ทนไม ไหว
พระองคโกรธประชาชนของพระองคจนไมมี
อะไรสามารถหยุดความโกรธของพระองคได
๑๗พระองคไดยกกษตัริยของชาวบา บิ โลน
ขึ้นมาตอตานเขา กษตัริยบาบิโลนไดฆาพวก
คนหนุมของพวกเขาตายดวยดาบในสถานที่
ศักดิส์ิทธิ ์ และไมไวชีวิตใครเลยแมแตคน
เดียว ไม วาจะเป็นคนหนุมคนสาว คนชรา
หรือแมแตคนแก พระเจาไดมอบพวก เขา
ทัง้หมดไวในเงื้อมมือของกษตัริยเนบูคัดเนส
ซาร ๑๘ เขาไดขนเอาขาว ของเครื่อง ใชออก
จากวิหารของพระเจา ไม วาจะเป็นของชิน้
เล็กหรือชิน้ ใหญ และยังเอาสมบัติในวิหาร
ของพระ ยาหเวหและสมบัติของกษตัริยกับ
พวก เจา หน าที่ของกษตัริยไปจนหมด ดวย
๑๙พวก เขาจุด ไฟเผาวิหารของพระเจาและ
ทําลายกําแพงเยรูซาเล็ม ลง พวก เขายังเผา
พวกวังทัง้หมดและทําลายของมี คาทุก อยาง
๒๐ที่นัน่ กษตัริยเนบูคัดเนสซารไดกวาดตอน
เอาคนที่ยังมีชีวิตเหลือรอดจากคม ดาบกลับ
ไปที่บาบิ โลนเพื่อไปเป็นทาสของเขากับพวก
ลูกชายของ เขา จนกวาอาณาจักรเปอรเซีย
จะมาตัง้แทนอาณาจักรบา บิ โลน ๒๑ดัง นัน้
สิ่งที่พระ ยาหเวหไดบอกกับคนอิสราเอลผาน
มาทางเยเรมียาหผูพูดแทนพระเจาก็เกิดขึ้น
จริง ที่วา “สถานที่ น้ีจะตองถูกทิง้ใหรกราง
อยูเป็นเวลาเจ็ดสิบปี เพื่อแผนดินจะไดหยุด
พัก ชดเชยใหกับปีที่เจ็ดเหลา นัน้ †ที่คนยู
ดาหไมยอมหยุดหวานพืช”

๒๒ ในปีแรก ‡ที่ไซ รัสขึ้นมาเป็นกษตัริย
ของเปอรเซีย พระ ยาหเวหดลใจใหกษตัริย
ไซ รัสออกคํา สัง่ไปทัว่อาณาจักรของ เขาและ
จดมันไว เรื่อง น้ีเกิดขึ้นเพื่อใหสําเร็จตามคํา
พูดของพระ ยาหเวหที่พูดผานมาทางเยเร มี
ยาห ขอความที่กษตัริยไซ รัสปาวประกาศ
ออกไปนัน้ คือ

๒๓ “กษตัริยไซ รัสแหงเปอรเซียพูดวา
อยางน้ี
‘พระ ยาหเวหพระเจาแหงฟ าสวรรค

ไดใหอาณาจักรทัง้หมดบนโลก น้ีแกเรา

*๓๖:๙ เยโฮยาคีน … สามเดือน สําเนาฮีบรูบางฉบับ บอกวา “เยโฮยาคีนมีอายุแปดขวบ …
สามเดือนกับอีกสิบวัน”
†๓๖:๒๑ ปีที่เจ็ดเหลานัน้ กฎของโมเสสสัง่วา ทุกๆเจ็ดปีพวกเขาจะตองไมหวานพืชลงบน
แผนดินเพื่อใหแผนดินหยุดพัก ดูเพิ่มเติมไดจาก หนังสือเลวีนิติ ๒๕:๑-๗
‡๓๖:๒๒ ในปีแรก ตรงกับชวง ๕๓๙-๕๓๘ ปี กอนพระเยซูมาเกิด
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พระองคไดแตง ตัง้ใหเราเป็นผู สราง
วิหารใหกับพระองคในเมืองเยรูซาเล็ม
ที่อยูในยูดาห บัดน้ี ใครก็ตามทามกลาง

พวก เจาที่เป็นชนชาติของพระองค
สามารถกลับไปเยรูซาเล็มได ขอใหพระ
ยาหเวหพระเจาของเจาสถิตอยูกับเจา’”
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