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1 ๒ พงศกษัตริย ๑:๑๖

๒ พงศกษัตริย
คํานํา

คํานําของหนังสือเลม น้ี อานไดจาก
คํานําของหนังสือ ๑ พงศกษตัริย

เอลียาหประณามอาหัสยาห

๑ ๑หลังจากที่กษตัริยอาหับตายแลว ชาว
โมอับลุกขึ้นกบฏตออิสราเอล

๒ วัน หน่ึงกษตัริยอา หัส ยาหอยูบนดาดฟ า
หอง ชัน้ บนของเขา ในเมืองสะ มา เรีย เขา
พลัดตกทะลุไมระแนงลงมา และได รับบาด
เจ็บ เขาเรียกพวกผูสง ขาวมา และบอกวา
“ไปถามพระบาอัล เซบูบที่เป็นพระของเมือง
เอ โค รน ใหหนอยวา เราจะหายจากอาการ
บาดเจ็บน้ีหรือไม”

๓แตทูตสวรรคของพระยาหเวหพูดกับเอลี
ยาหชาวเมืองทิชบีวา “ขึ้นไปพบกับผูสงขาว
พวกนัน้ของกษตัริยแหงเมืองสะมาเรีย และ
ถามพวกเขาวา ‘ในอิสราเอลไมมีพระเจา
แลวหรือ ยัง ไง พวก เจาถึงตองออกไปถาม
พระบาอัลเซบูบที่เป็นพระของเมืองเอโครน’
๔ เพราะทําอยางน้ี พระยาหเวหถึงพูดวา ‘เจา
จะไมไดลุกขึ้นจากเตียงที่เจากําลังนอน อยู
แตเจาจะตองตายแน’” แลวเอลียาหก็ไป

๕ เมื่อพวกผู สง ขาวกลับไปหากษตัริย
กษตัริยจึงถามพวก เขาวา “ทําไมพวกเจา
กลับมาเร็วนัก”

๖พวก เขาตอบวา “มีชายคนหน่ึงมาพบ
พวกขาพเจา และเขาพูดกับพวกขาพเจาวา
‘กลับไปหากษตัริยที่สงพวก เจามาและให
บอกเขาวา พระยาหเวหพูดไววาอยางน้ี “ใน
อิสราเอล ไมมีพระเจาแลวหรือยัง ไง เจาถึง
ตองสงคนไปถามพระบา อัล เซบู บที่เป็นพระ
ของเมืองเอโครน เพราะทําอยางน้ี เจาจะไม
ไดลุกขึ้นจากเตียงที่เจากําลังนอนอยู แตเจา
จะตองตายแน”’”

๗กษตัริยจึงถามพวกเขาวา “คนที่มาพบ
พวก เจาและบอกเรื่อง น้ีกับพวก เจามีรูป ราง
หน าตายังไง”

๘พวก เขาตอบวา “เป็นผูชาย สวมเสื้อที่
เป็นขนๆ *มีหนังคาดเอวอยู” กษตัริยจึงวา
“เอลียาหชาวเมืองทิชบีนัน่เอง”

๙แลวกษตัริยสงนายทหารคนหน่ึงพรอม
กับทหารอีกหา สิบคนไปหาเอ ลี ยาห นาย
ทหารคน นัน้ขึ้นไปหาเอ ลี ยาห เขากําลังนัง่
อยูบนยอดเขาแหงหน่ึง นายทหารคนนัน้พูด
กับเขาวา “คนของพระเจา กษตัริยสัง่ใหเจา
ลงมา”

๑๐ เอ ลี ยาหตอบนายทหารคน นัน้วา “ถา
เราเป็นคนของพระเจาจริง ก็ขอใหมีไฟลงมา
จากสวรรคและเผา ผลาญเจาและคนหา สิบ
คนของเจา”
แลว ก็มีไฟลงมาจากสวรรคและเผา ผลาญ

นายทหารคนนัน้กับคนหาสิบคนของเขา
๑๑กษตัริยจึงสงนายทหารอีกคน หน่ึง

พรอมกับคนหา สิบคนของเขาออกไปหาเอ
ลี ยาหอีก นายทหารคน นัน้ขึ้นไปพูดกับเอ ลี
ยาหวา “คนของพระเจา กษตัริยสัง่ใหเจาลง
มาเดี๋ยวน้ี”

๑๒ เอ ลี ยาหตอบวา “ถาเราเป็นคนของ
พระเจาจริง ก็ขอ ใหมีไฟลงมาจากสวรรค
และเผาผลาญเจาและคนหาสิบคนของเจา”
แลวก็มีไฟของพระเจาลงมาจากสวรรค

เผา ผลาญเขาและคนหา สิบคนของเขาจน
หมด

๑๓กษตัริยจึงสงนายทหารคนที่สามกับคน
หา สิบคนของเขาไป อีก นายทหารคนที่สาม
น้ีขึ้นไปและคุกเขาลงตอ หน าเอ ลี ยาห เขา
ขอรองวา “คนของพระเจา ขอใหชีวิตของ
ขาพเจา และชีวิตของหาสิบคนน้ี ที่เป็นผูรับ
ใชของทาน มีคาในสายตาของทานดวย เถิด
๑๔ขาพเจารูวาไฟไดลงมาจากสวรรคและได
เผา ผลาญนายทหารสองคน นัน้ที่มากอน
ขาพเจา รวม ทัง้คนทัง้หมดของพวก เขา
ดวย แตตอนน้ีขอใหชีวิตของขาพเจามีคาใน
สายตาของทานดวยเถิด”

๑๕ทูต สวรรคของพระ ยาหเวหพูดกับเอ ลี
ยาหวา “ลงไปกับเขา เถิด ไมตองกลัวเขา
หรอก”
เอ ลี ยาหจึงลุก ขึ้นและลงไปกับเขาเพื่อไป

หากษตัริย
๑๖ เอ ลี ยาหบอกกับกษตัริยวา “พระ

ยาหเวหพูดวา ‘ในอิสราเอล ไมมีพระเจาให

*๑:๘ เสือ้ที่เป็นขนๆ หรือ “เป็นคนขนดก”
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ทานถามแลวหรือยัง ไง ทานถึงตองสงผู สง
ขาวพวก นัน้ไปถามพระบา อัล เซบู บซึ่งเป็น
พระของเมืองเอ โค รน’ เพราะทานทําอยาง
น้ี ทานจะไมมีวันไดลุกออกจากเตียงที่ทาน
กําลังนอนอยู แตทานจะตองตายแน”
โยรัมขึน้เป็นกษัตริยแทนอาหัสยาห
๑๗แลวอา หัส ยาหก็ตาย ซึ่งเป็นไปตามคํา

พูดของพระ ยาหเวหที่เอ ลี ยาหไดพูดเอา ไว
เน่ืองจากอาหัสยาหไมมีลูกชาย โยรัม *จึงขึ้น
เป็นกษตัริยสืบ ตอจากเขา ตรงกับปีที่ สองที่
กษตัริยเยโฮรัมปกครองยูดาห เยโฮรัมเป็น
ลูกชายของกษตัริยเยโฮชาฟัท

๑๘สวนเหตุการณอื่นๆในยุคสมัยของอา
หัสยาหและสิ่งที่เขาไดทําไป ไดจดบันทึกไว
แลวในหนังสือประวัติของบรรดากษตัริย
แหงอิสราเอล

พระยาหเวหรับตัวเอลียาหไปสวรรค

๒ ๑ เมื่อเกือบถึงเวลาที่พระ ยาหเวหจะ
รับตัวเอ ลี ยาหขึ้นสูสวรรคดวยลมพายุ

หมุน เอลียาหและเอลีชากําลังเดินทางออก
จากเมืองกิลกาล

๒ เอลียาหพูดกับเอลีชาวา “อยูที่น่ีนะ พระ
ยาหเวหเรียกใหขาไปที่เมืองเบธเอล”
แตเอ ลี ชาพูดวา “พระยาหเวหและทานมี

ชีวิตอยูแนขนาด ไหน ก็ใหแนใจขนาด นัน้
เลยวาขาพเจาจะไมยอม ทิง้ทานไปเป็นอัน
ขาด” เขาทัง้สองจึงลงไปที่เมืองเบธเอลดวย
กัน

๓พวกกลุมผู พูด แทน พระเจา †ที่เมือง
เบธเอลไดออกมาพบเอลชีาและไดถามเขาวา
“ทานรูหรือเปลาวา พระยาหเวหกําลังจะเอา
ตัวนายของทานไปจากทานในวันน้ี”
เอลีชาตอบไปวา “ขารูแลว แตอยาไดพูด

ถึงมันเลย”
๔แลวเอลียาหก็พูดวา “เอลีชา เจาอยูที่ น่ี

กอนนะ พระยาหเวหเรียกใหขาไปที่เมืองเย
ริโค”
เขาก็ตอบวา “พระยาหเวหและทานมีชีวิต

อยูแนขนาด ไหน ก็ใหแนใจขนาด นัน้เลยวา

ขาพเจาจะไมทิง้ทานไปเป็นอันขาด” เขาทัง้
สองจึงไปเมืองเยริโคดวยกัน

๕พวกกลุมผูพูดแทนพระเจาที่เมืองเยริโค
ขึ้นมาหาเอ ลี ชาและถามเขาวา “ทานรูหรือ
เปลาวา พระยาหเวหกําลังจะเอาตัวนายของ
ทานไปในวันน้ี”
เขาตอบวา “ขารูแลว แตอยาไดพูดถึงมัน

เลย”
๖แลวเอ ลี ยาหพูดวา “เอ ลี ชา เจาอยูที่ น่ี

นะ เพราะพระยาหเวหเรียกใหขาไปที่แมน้ํา
จอรแดน”
และเขาก็ตอบวา “พระ ยาหเวหและทาน

มีชีวิตอยูแนขนาด ไหน ก็ใหแนใจขนาด นัน้
เลยวา ขาจะไมยอมทิง้ทานไปเป็นอันขาด”
เขาทัง้สองจึงเดินทางตอไป

๗มีหา สิบคนจากกลุมผู พูด แทน พระเจา
เหลานัน้ ไดเดินตามพวกเขาไป เอลยีาหและ
เอ ลี ชาไปหยุดอยูที่ริมแมน้ําจอรแดน พวก
หาสิบคนนัน้ยืนอยูหางออกไป ๘ เอลียาหเอา
เสื้อ คลุมของเขามวนเขาและฟาดลงไปใน
น้ํา ทันใดนัน้ น้ําก็แยกออกสองขางซายขวา
และทัง้สองคนก็เดิน ขามไปบนพื้น ดินที่แหง
แลวตรงนัน้

๙ เมื่อพวก เขาขามไปแลว เอ ลี ยาหพูด
กับเอ ลี ชาวา “บอกมาสิวาจะใหขาทําอะไร
ใหกับเจากอนที่ขาจะถูกพาไปจาก เจา” เอ ลี
ชาตอบวา “ขอใหขาพเจาไดรับฤทธิ ์เดชของ
ทานมากกวาคนอื่นสองเทาเหมือนสิทธิของ
ลูกชายหัวปี เพื่อขาพเจาจะไดเป็นผูนําพวก
เขาสืบจากทาน”

๑๐ เอ ลี ยาหพูดวา “เจาขอสิ่งที่ยากเหลือ
เกิน แตถาเจาเห็นเราตอนที่เราถูกรับ ตัวไป
จากเจา เจาก็จะไดสิ่งที่เจา ขอ แตถาเจาไม
เห็น เจาก็จะไมได”

๑๑ ในขณะที่พวก เขากําลังเดินคุยกันไป
นัน้ ทันใด นัน้ก็มีรถรบเพลิงคัน หน่ึงพรอม
กับพวกมาเพลิงไดปรากฏขึ้น และแยกพวก
เขาทัง้สองออกจากกัน แลวเอลียาหก็ถูกพัด
ขึ้นสูสวรรคในลมพายุหมุน

*๑:๑๗ โยรัม เป็นอีกชื่อหน่ึงของ “ฮาโดรัม”
†๒:๓ พวกกลุมผูพูดแทนพระเจา ตามตัวอักษรคือ “บรรดาลูกชายของเหลานักทํานาย”
คนเหลาน้ีก็คือผูพูดแทนพระเจาและคนที่กําลังเรียนเพื่อที่จะเป็นผูพูดแทนพระเจา
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๑๒ เอลีชาเห็นเหตุการณน้ี และเขารองออก
มาวา “ทานพอ ทานพอ ทานเป็นพวกรถรบ
และเหลาทหารมาของอิสราเอล” *
เอลีชาก็มองไมเห็นเอลียาหอีกตอไป แลว

เอลีชาก็ฉีกเสื้อผาของเขาจนขาดจากกัน
เอลีชารับหนาที่แทนเอลียาห

๑๓ เขาหยิบเสื้อ คลุมที่เอ ลี ยาหทําหลนไว
และกลับไปยืนอยูบนริมฝ่ังแมน้ําจอรแดน

๑๔แลวเอ ลี ชาก็เอาเสื้อ คลุมที่เอ ลี ยาหทํา
หลนไวนัน้ ตีลงไปในน้ํา และถามวา “ตอนน้ี
พระยาหเวห พระเจาของเอลียาหอยูที่ไหน”
เมื่อเขาตีน้ํา มันก็แยกออกเป็นสองขางซาย
ขวา และเขาก็เดินขามไป

๑๕กลุมผู พูด แทน พระเจาจากเย ริ โคที่
กําลังมองดูอยูพูดวา “ฤทธิ ์เดชของเอลียาห
ไดอยูในตัวเอลีชาแลว” และพวกเขาก็ออก
ไปพบกับเอ ลี ชาและกม กราบลงถึงพื้นตอ
หน า เขา ๑๖พวกเขาพูดวา “ดูเถิด พวกเรา
เหลาผูรับ ใชมีกันอยูหา สิบคนซึ่งลวนแตมี
รางกายแข็ง แรงทัง้ นัน้ ใหพวกเราไปคนหา
นายของทาน เถิด บางทีพระ วิญญาณของ
พระ ยาหเวหรับเขาขึ้นไปและปลอยเขาลง
บนภูเขาหรือหุบเขาแหงใดแหงหน่ึงก็ได”
เอ ลี ชาตอบไปวา “ไมตองหรอก อยาสง

พวกเขาไปเลย”
๑๗แตพวกเขายืนกรานอยูอยางนัน้ จนเอลี

ชารูสึกละอายใจที่จะปฏิเสธ เขาจึงพูดวา “ถา
อยางนัน้ ก็ใหพวกเขาไปเถิด”
และพวก เขาสงคนหา สิบคนไปคนหาเป็น

เวลาสามวัน แตไมพบตัวเอลยีาหเลย ๑๘ เมื่อ
พวกเขากลับมาหาเอลีชาซึ่งยังอยูในเมืองเย
ริ โค เอลีชาก็พูดกับคนเหลานัน้วา “ขาบอก
พวกทานแลววาไมตองไป”

เอลีชาทําใหน้ําสะอาด
๑๙มีคนหลายคนจากในเมืองมาพูดกับเอ ลี

ชาวา “ดูเถิด เจานายของพวกเรา เมืองน้ีตัง้
อยูในทําเลที่ดีซึ่งทานก็เห็นอยู แตน้ําของทีน่ี่
ไมดีเลย และแผนดินก็ไมเกิดผล”

๒๐ เอลีชาจึงพูดวา “นําชามใหมมาใหเราใบ
หน่ึง และเอาเกลือใสมาในนัน้ดวย”

พวกเขาจึงนําชามใบใหมใสเกลือมาให เขา
๒๑แลวเขาก็ออกไปที่ตาน้ํา และโยนเกลือใน
ชามลงไปในนัน้ และพูดวา “พระยาหเวหพูด
วา ‘เราไดรักษาน้ําน้ีใหแลว มันจะไมเป็นตน
เหตุของความ ตายหรือทําใหแผน ดินไมเกิด
ผลอีกตอไป’”

๒๒และน้ํานัน้ก็สะอาดมาจนถึงทุก วัน น้ี
ตามคําพูดที่เอลีชาไดพูดไว

เด็กผูชายบางคนลอเลียนเอลีชา
๒๓ จากที่นัน่ เอลชีาขึ้นไปถึงที่เมืองเบธเอล

ในขณะที่เขากําลังเดินไปตามถนน มีเด็กอยู
กลุมหน่ึงออกมาจากในเมืองและมาเยาะเยย
เขาวา “ขึ้นไปเลย ไอลาน ขึ้นไปสิ ไอลาน”

๒๔ เขาหันไปรอบๆมองดูเด็กเหลา นัน้ และ
รองสาป แชงเด็กพวก นัน้ในนามของพระ
ยาหเวห ทันใดนัน้ก็มีหมีตัว เมียสองตัวออก
มาจากปา และมาฉีกเด็กทัง้สี่ สิบ สองคนใน
กลุมนัน้ออกเป็นชิน้ๆ

๒๕ เอ ลี ชาเดินตอ ไปจนถึงภูเขาคา ร เมล
และจากที่นัน่เขาก็กลับไปที่เมืองสะมาเรีย

โยรัมไดเป็นกษัตริยของอิสราเอล

๓ ๑ โย รัม †ลูกชายของอา หับไดขึ้นเป็น
กษตัริยของอิสราเอลในเมืองสะ มา เรีย

ตรงกับปีที่สิบ แปดที่กษตัริยเย โฮ ชา ฟัท
ปกครองยดูาห โยรัมไดครองราชยอยูสิบสอง
ปี ๒กษตัริยโย รัมทําความ ชัว่ในสายตาของ
พระยาหเวห แตเขาไมไดทําสิ่งที่พอแมของ
เขาทํา คือเขาไดทําลายหินศักดิส์ิทธิข์อง
พระบา อัลที่พอของเขาไดสรางเอา ไว ๓แต
วา เขาไดทําบาปตามอยางของเย โร โบ อัม
ลูกชายของเนบัท ผู ที่เป็นตน เหตุใหชนชาติ
อิสราเอลพลอยทําบาปไปดวย โยรัมไมยอม
หันเหไปจากสิ่งชัว่รายเหลาน้ีเลย

กษัตริยโมอับกบฏตออิสราเอล
๔ ในเวลา นัน้กษตัริยเมชาของโม อับได

เลีย้งแกะไวมากมาย และเขาตองจัดหาลูก
แกะหน่ึง แสนตัวและขนแกะตัวผูหน่ึงแสน
ผืนใหกับกษตัริยของอิสราเอล ๕แตหลังจาก

*๒:๑๒ ทานเป็น … ของอิสราเอล หรือแปลอีกอยางหน่ึงวา “ดูสิ พวกรถรบและเหลาทหาร
มาของอิสราเอล” หรืออาจจะหมายถึง “พระเจาและกองทัพสวรรคของพระองค”
†๓:๑ โยรัม เป็นอีกชื่อหน่ึงของ “ฮาโดรัม”
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กษตัริยอาหับตาย กษตัริยของโมอับไดกบฏ
ตอกษตัริยของอิสราเอล

๖กษตัริยโย รัมจึงยก ทัพออกจากเมืองสะ
มา เรีย ไดรวบรวมพลจากทัว่ทัง้อิสราเอลมา
๗กษตัริยโยรัมยังไดสงขาวน้ีไปถึงกษตัริยเย
โฮ ชา ฟัทของยู ดาหดวยวา “กษตัริยโม อับ
ไดกบฏตอเราแลว ทานจะไปชวยเราสูรบกับ
พวกโมอับไหม”
เย โฮ ชา ฟัทตอบมาวา “ทานกับเราก็เป็น

หน่ึง เดียวกันทหารของเราก็เป็นทหารของ
ทาน พวกมาของเราก็เป็นพวกมาของทาน”

กษัตริยสามองคมาหาเอลีชา
๘ เยโฮชาฟัทถามวา “เราจะใชเสนทางไหน

เขาโจมตีดี”
โยรัมตอบวา “ผานทางทะเลทรายเอโดม”
๙กษตัริยของอิสราเอลจึงออกเดิน ทางไป

กับกษตัริยของยู ดาหพรอมกับกษตัริยของ
เอ โดม หลัง จากที่เดินทางไปไดเจ็ด วัน ใน
กองทัพก็ไมมีน้ําเหลืออยูเลยไมวาสําหรับคน
หรือสัตวที่มากับกองทัพ ๑๐กษตัริยของ
อิสราเอลอุทานออกมาวา “อะไรกันน่ี น่ีพระ
ยาหเวหเรียกพวก เราที่เป็นกษตัริยทัง้สาม
คนใหมาอยูดวยกันก็เพื่อที่จะมอบพวก เรา
ใหกับพวกโมอับอยางนัน้หรือ”

๑๑แตเยโฮชา ฟัทถามวา “ไมมีผู พูดแทน
พระยาหเวหอยูทีน่ี่สักคนเลยหรือ พวกเราจะ
ไดถามพระยาหเวหผานทางเขาได”
มีขาราชการคนหน่ึงของกษตัริยอิสราเอล

ตอบวา “เอลีชาลูกชายของชาฟัทอยูที่น่ี เขา
เคยรับใชเอลียาหมากอน” *

๑๒ เย โฮ ชา ฟัทพูดวา “คํา พูดของพระ
ยาหเวหอยูกับเขา”
กษตัริยของอิสราเอลและเย โฮ ชา ฟัทรวม

ทัง้กษตัริยของเอโดมไดลงไปพบเอลีชา
๑๓ เอ ลี ชาพูดกับกษตัริยของอิสราเอลวา

“ขาไปเกี่ยวอะไรกับทานดวย ไปหาพวกผู
พูดแทนพระทัง้หลายของพอแมทานสิ”
กษตัริยของอิสราเอลตอบวา “ไมไปหรอก

เรามาหาเจาก็เพราะเป็นพระ ยาหเวหนัน่
แหละ ที่ไดเรียกพวกเราทัง้ สามคนที่เป็น

กษตัริยออกมา เพื่อจะมอบพวก เราใหกับ
พวกโมอับ”

๑๔ เอลี ชาจึงพูดวา “พระยาหเวหผู มี ฤทธิ ์
ทัง้สิน้ ผูที่ขาพเจารับใช มีชีวิตอยูแนขนาด
ไหน ก็ใหแนใจขนาด นัน้เลยวา หากไม
มีกษตัริยเย โฮ ชา ฟัทแหงยู ดาหอยูดวย
ขาพเจาก็จะไมมองหรือใหความ สนใจเจา
แมแตนิด เดียว ๑๕แตตอน น้ีพานัก เลน พิณ
มาใหขาพเจาสักหน่ึงคน”
ในขณะที่นัก เลน พิณกําลังดีด พิณอยู

ฤทธิ ์ †ของพระ ยาหเวหก็ไดลงมาอยูที่เอ
ลี ชา ๑๖และเขาก็พูดวา “พระ ยาหเวหพูด
อยางน้ีวา ‘ขุดหลุมไปใหทัว่ทัง้หุบเขาแหงน้ี’
๑๗ เพราะน่ีคือสิ่งที่พระยาหเวหพูด ‘เจาจะไม
เห็นลมหรือฝน แตในหุบเขาแหง น้ีจะเต็ม
ไปดวยน้ํา แลวตัวเจา ฝูงวัวและสัตวอื่นๆ
ของเจาจะไดดื่มมัน’ ๑๘ ในสายตาของพระ
ยาหเวห เรื่องน้ีเรื่องเล็ก พระองคจะมอบโม
อับไวในมือของเจา ดวย ๑๙ เจาจะไดทําลาย
เมืองที่เป็นป อมปราการและเมืองหลักๆทุก
เมืองของพวกมัน เจาจะไดโคนตนไมดีๆทุก
ตนของพวก มัน เจาจะไดถมตาน้ําทัง้หมด
และทําลายทุงนาดีๆทุกแหงดวยกอนหิน”

๒๐ เชาวันใหม ตรงกับเวลาถวายเครื่อง
สัตวบูชาของชวงเชา ที่นัน่เองไดมีน้ําไหลมา
จากทางทิศที่เมืองเอโดมตัง้อยู และแผนดิน
แหงนัน้ก็เต็มไปดวยน้ํา

๒๑ เมื่อชาวโม อับทัง้หมดไดยินวากษตัริย
ทัง้สามองคไดขึ้นมาสู รบกับพวก เขา พวก
ผูชายทุก คนตัง้แตหนุมไปจนแกที่สามารถ
ถืออาวุธ ได ตางถูกเกณฑมาประจํา การอยู
ตามแนวชายแดน ๒๒ เมื่อพวกโม อับตื่นขึ้น
ในตอนเชา ตรู ดวงอาทิตยสองแสงลงบน
ผิวน้ํา พวกโม อับมองเห็นน้ํานัน้เหมือนกับ
เลือด ๒๓พวกเขาพูดกันวา “นัน่มันเลือด น่ี
นา กษตัริยเหลานัน้คงจะตอสูกันเองและฆา
กันตายไปแลวแนนอน พวก เราไปปลนเอา
ของพวกมันกันเถอะ”

๒๔แตเมื่อชาวโม อับมาถึงในคายของ
อิสราเอล ชาวอิสราเอลไดลุกขึ้นมาตอสูกับ
พวก เขา จนพวกโมอับตองหนี ไป และชาว
อิสราเอลไดบุกเขาในแผน ดิน นัน้ และฆา

*๓:๑๑ เขาเคยรับใชเอลียาหมากอน หรือแปลตรงๆไดวา “เขาเคยเทน้ําลงบนมือของเอลี
ยาหมากอน” ซึ่งแสดงวาเป็นผูรับใชสวนตัว
†๓:๑๕ ฤทธิ์ หรือแปลตรงๆไดวา “มือ”



๒ พงศกษัตริย ๓:๒๕ 5 ๒ พงศกษัตริย ๔:๑๔

พวกโม อับ ๒๕พวกอิสราเอลไดทําลายเมือง
ตางๆลงและแตละคนก็รื้อหิน ขวาง *เขาใส
ทุง นาดีๆจนทุง นาทุก แหงเต็มไปดวยหิน
พวก เขาไดถมตาน้ําทัง้หมดและโคนตนไม
ดีๆลงจนหมด มีแตเมืองคีรหะเรเชท ที่ยังมี
พวกรัว้หินวางอยูในที่ของ มัน แตเมื่อพวก
ทหารที่ใชเชือกสลิงลอมเมืองนัน้ไว พวกเขา
ก็เอาชนะมันไดเหมือนกัน

๒๖ เมื่อกษตัริยของโม อับเห็นวาเขาพาย
แพในการรบครัง้ น้ี เขาจึงนําทหารที่ถือดาบ
ไปดวยเจ็ดรอยคน พยายามตีฝาเขาไปใหถึง
ตัวกษตัริยเอ โดม แตพวก เขาก็ทําไม สําเร็จ
๒๗แลวกษตัริยโม อับก็เอาตัวลูกชายคนโต
ของเขาที่จะไดเป็นกษตัริยสืบตอจากเขา นัน้
มาเผาเป็นเครื่องเผาบูชาบนกําแพงเมือง
เกิดความโกรธ แคนอยางใหญ หลวงขึ้นตอ
ชาวอิสราเอล พวก อิสราเอลจึงถอยทัพกลับ
ไปยังแผนดินของพวกเขา

แมหมายขอใหเอลีชาชวย

๔ ๑ เมียของคนหน่ึงในพวก ผู พูด แทน
พระเจา †รองเรียกเอ ลี ชาวา “สามี

ของฉัน ที่เป็นผูรับ ใชของทานไดตายไป
แลว และทานก็รูวาเขาเป็นคนที่ยําเกรงพระ
ยาหเวห แตตอน น้ี เจา หน้ีของเขากําลังจะ
มาเอาลูกชายสองคนของฉันไปเป็นทาส”

๒ เอ ลี ชาตอบนางวา “จะใหเราชวยอะไร
หรือ บอกเรา สิวา ตอน น้ีในบานเจามีอะไร
เหลืออยูบาง” นางตอบวา “ผูรับ ใชทานไม
มีอะไรเหลืออีกแลว นอกจากมีน้ํามันมะกอก
อยูไหหน่ึง”

๓ เอ ลี ชาจึงพูดวา “ไปขอภาชนะเปลาจาก
เพื่อนบานทัง้หมดของเจา อยาขอแคนิด
เดียว นะ ๔แลวเอาภาชนะพวก นัน้เขาไปใน
บานและปิดประตูอยูในนัน้กับลูกชายสองคน
ของเจา แลวใหเทน้ํามันใสภาชนะพวก นัน้
ใหเต็มทุกใบ แลวแยกไวตางหาก”

๕นางจึงจากมาและหลัง จากที่นางปิด
ประตูอยูในบานกับลูกชายสอง คนของนาง
แลว พวกเขาก็ไดนําภาชนะเปลาหลายใบ
มาใหนาง นางก็เทน้ํามันลงในภาชนะเหลา

นัน้ไปเรื่อยๆ ๖ตอนที่ภาชนะเต็มหมดทุกใบ
แลว นางก็ยังบอกลูกชายวา “เอาภาชนะมา
ใหแมอีกใบซิ”
แตลูกคนหน่ึงตอบวา “ภาชนะหมดแลว

ครับ” แลวน้ํามันก็หยุดไหลทันที
๗นางจึงไปบอกเรื่อง น้ีกับคนของพระเจา

และเขาตอบนางวา “นําน้ํามันเหลา นัน้ไป
ขายและชดใชหน้ี สินของเจา เสีย แลวเจา
และลูกชายทัง้ สองคนของเจาจะเลีย้ง ชีพ
ดวยเงินสวนที่เหลือนัน้”

เอลีชากับผูหญิงในเมืองชูเนม
๘อยูมาวันหน่ึง เอลีชาไปถึงเมืองชูเนม มี

ผูหญิงที่มีฐานะดีคนหน่ึงอาศัยอยูที่ นัน่ นาง
ชักชวนใหเขาอยูกินอาหารกับนาง ดังนัน้ ทุก
ครัง้ที่เขาผานมา เขาก็จะแวะไปกินอาหารที่
นัน่

๙นางพูดกับสามีของนางวา “ฉันรูวาชาย
คนน้ีที่แวะผานมาทางบานเราบอยๆเป็นคน
ที่พระเจาแยกออกมาเป็นพิเศษเพื่อพูด แทน
พระองค ๑๐ เรานาจะสรางหองเล็กๆหองหน่ึง
บนดาดฟ า และเอาเตียง โตะ เกาอี้ และ
ตะเกียงไปวางไวใหเขา เพื่อวาเมื่อไหรก็ตาม
ที่เขามาหาพวกเรา เขาก็จะไดพักอยูที่นัน่”

๑๑ วันหน่ึงเมื่อเอลีชามาถึง เขาขึ้นไปหอง
นัน้ และนอนพักทีนั่น่ ๑๒ เขาไดพูดกับเกหะซี
คนใชของเขาวา “ไปเรียกหญิงชาวชูเนมคน
นัน้มาหนอย”
คนใชจึงไปเรียกนางขึ้น มา และนางก็มา

ยืนอยูที่หน าหองของ เขา ๑๓ เอ ลี ชาพูดกับ
คนรับ ใชเขาวา “บอกกับนางวา ‘ทานตอง
ยุงยากกับสิ่งตางๆเหลา น้ีเพราะพวกเราแทๆ
ตอน น้ีจะใหเราทําอะไรตอบแทนทานได บาง
จะใหเราพูดกับกษตัริยหรือกับแมทัพของ
กองทัพใหกับทานไหม’”
นางตอบวา “ฉันก็อยูอยางสบายอยู แลว

ทามกลางคนของฉัน”
๑๔ เอลี ชาพูดกับเกหะซีวา “แลวเราจะทํา

อะไรใหนางไดบางละ”
เก หะ ซีไดตอบวา “คือวานางไมมีลูกชาย

และสามีของนางก็แกแลว”

*๓:๒๕ รือ้หิน ขวาง นาจะเป็นกอนหินที่พวกทหารขวางเขาไปดวยสลิงที่ใชในการทํา
สงคราม
†๔:๑ พวกผู พูดแทนพระเจา ตามตัวอักษรคือ “บรรดาลูกชายของเหลานักทํานาย” คน
เหลาน้ีก็คือผูพูดแทนพระเจาและคนที่กําลังเรียนเพื่อที่จะเป็นผูพูดแทนพระเจา
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๑๕ เอลีชาจึงพูดวา “เรียกนางเขามาเถิด”
คนรับใชจึงไปเรียกตัวนางเขามา และนาง

ก็มายืนอยูที่ประตู ๑๖ เอ ลี ชาพูดวา “ปี หน า
เวลา น้ี ทานจะไดอุมลูกชายคน หน่ึงในออม
แขนของทาน”
นางคานขึ้นมาวา “คนของพระเจา อยาได

พูดโกหกกับดิฉันผูรับใชของทานเลย”
๑๗แตหญิงคนนัน้ก็ตัง้ทองขึ้น และในปีตอ

มาในชวงเวลาเดียวกันน้ี นางก็คลอดลูกชาย
คนหน่ึงเหมือนกับที่เอลีชาไดบอกกับนางไว

๑๘ เด็กคน นัน้เติบโต ขึ้น และวัน หน่ึงเขา
ออกไปหาพอของเขาซึ่งกําลังอยูกับพวก คน
เกี่ยวขาว ๑๙ เขาพูดกับพอวา “โอย หัวหนู
หัวหนู”
พอของเขาบอกกับคนใชคน หน่ึงวา “อุม

เขาไปหาแมของเขาเถิด”
๒๐หลังจากนัน้ คนใชคนนัน้ก็อุมเขาไปหา

แมของเขา เด็กคน นัน้นัง่อยูบนตักของนาง
จนกระทัง่ถึงตอนเที่ยงแลวเขาก็ตาย

๒๑นางขึ้นไปและวางลูกชายของนางลง
บนเตียงของคนของพระเจา แลวปิดประตู
เดินออกไป ๒๒นางเรียกสามีของนางมาและ
พูดวา “ชวยใหคนใชกับฉันคน หน่ึง และ
ลาตัว หน่ึง ดวย ฉันจะไดรีบไปหาคนของ
พระเจาคนนัน้และกลับมา”

๒๓ เขาถามนางวา “ทําไมตองไปหาเขาวัน
น้ีดวยเลา น่ียังไมถึงวันขางขึ้น *หรือวันหยุด
ทางศาสนาเลย”
นางตอบไปวา “ไมเป็นไรหรอก”
๒๔นางผูกอานบนลาและพูดกับคนใชของ

นางวา “นําทางไป ไมตองลดความเร็วลงถา
เราไมไดสัง่เจา”

๒๕นางจึงออกเดิน ทางไปและไดไปเจอคน
ของพระเจาที่ภูเขาคารเมล
เมื่อเขาเห็นนางแตไกล คนของพระเจาพูด

กับเกหะซี คนใชของเขาวา “ดูสิ นัน่มันหญิง
ชาวชูเนมคนนัน้น่ี ๒๖ วิ่งไปหานางสิ และถาม
นางวา ‘ทานสบายดีหรือเปลา สามีของทาน
และลูกของทานสบายดีไหม’”
นางตอบวา “ทุกคนสบายดี”
๒๗ เมื่อนางมาถึงคนของพระเจาที่บนภูเขา

นางเขาไปกอดเทาของเขา เกหะซีจะเขามา

ดึงตัวนางออก ไป แตคนของพระเจาพูดวา
“ปลอยนางไว เถิด นางกําลังเศรา โศกเสียใจ
มาก แตพระยาหเวหไดปิดบังเรื่อง น้ีและไม
ไดบอกใหเรารู”

๒๘นางพูดวา “เจา นายของ ฉัน ฉันขอ
ลูกชายจากทานหรือ ยัง ไง ฉันพูดกับทานวา
‘อยาหลอกฉันเลย’ ไมใชหรือ”

๒๙ เอลีชาพูดกับเกหะซีวา “เสียบเสื้อคลุม
ของเจาไวในเข็มขัด ถือไมเทาของเราไวและ
วิ่งไป ไมวาเจาจะพบใครก็ตาม ไมตองหยุด
ทักทาย และถามีใครรองทักทายเจา ก็อยา
ตอบ ใหเอาไมเทาของเราไปวางบนหน าของ
เด็กคนนัน้”

๓๐แตแมของเด็กคน นัน้พูดวา “พระ
ยาหเวหและทานมีชีวิตอยูแนขนาดไหน ก็
ใหรูแนขนาดนัน้เลยวา ไมมีทางที่ฉันจะออก
ไปจากที่น่ีโดยไมมีทานไปดวย”
เอลีชาจึงลุกขึ้นและไปกับนาง
๓๑ เก หะ ซีลวง หน าไปกอนและไปวางไม

เทา ไวบนหน าของเด็กคน นัน้ แตไมมีเสียง
หรืออะไรที่แสดงวามีชีวิต เก หะ ซีจึงมาหา
เอลีชาและบอกกับเขาวา “เด็กยังไมยอมตื่น
ขึ้นมาเลย”

๓๒ เมื่อเอ ลี ชาไปถึงบานหลัง นัน้ เขาเห็น
ศพของเด็กคน นัน้นอนอยูบนเตียงของ เขา
๓๓ เขาเขาไปในหองและปิดประตูอยูในหอง
กันสอง คนและอธิษฐานตอพระ ยาหเวห
๓๔แลวเขาก็ขึ้นไปบนเตียงและไปนอนทับ
ตัวเด็ก เอาปากทับปาก ตาทับตา มือทับมือ
เมื่อเขาเหยียดตัวของทานบนเด็กคน นัน้
รางกายของเด็กคนนัน้ก็เริ่มอุนขึ้น

๓๕ เอลีชาลุกขึ้นและเดินกลับไปกลับมาอยู
ในหอง นัน้ แลวก็ขึ้นไปบนเตียงและเหยียด
ตัวออกทับบนตัวเด็กคนนัน้อีกครัง้หน่ึง เด็ก
คนนัน้ก็จามออกมาเจ็ดครัง้และลืมตา

๓๖ เอ ลี ชาเรียกเก หะ ซีเขามาและพูดวา
“เรียกหญิงชาวชูเนมคนนัน้เขามา”
เกหะซีก็ไปเรียกตัวนางมา เมื่อนางเขามา

เขาก็พูดวา “อุมลูกชายของทานไปไดแลว”
๓๗นางเขาไปขางใน กมกราบลงที่เทาของ

เอลีชา แลวนางก็อุมลูกชายของนางออกไป

*๔:๒๓ วันขางขึน้ เป็นวันที่หน่ึงของเดือนของชาวฮีบรู จะมีการ ชุมนุมพิเศษในวันเหลา น้ี
เพื่อสักการะบูชาพระเจา
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เอลีชากับน้ําแกงที่เป็นพิษ
๓๘ เมื่อเอ ลี ชากลับมาที่กิล กาล และเกิด

ภาวะอดอยากแหง แลงไปทัว่แผน ดิน นัน้
ใน ขณะที่กลุมของผู พูด แทน พระเจากําลัง
ชุมนุมอยูกับเอลีชา เอลีชาบอกกับคนใชของ
เขาวา “ตัง้หมอใบใหญและทําน้ํา แกงใหกับ
คนเหลาน้ีกินเถิด”

๓๙คนหน่ึงในกลุมพวก เขาไดออกไปใน
ทองทุง เพื่อไปเก็บสมุนไพรและไดพบกับน้ํา
เตาปาเถาหน่ึงในปา เขาไดเก็บผลน้ํา เตาหอ
ไวในเสื้อคลุมจนเต็ม เมื่อเขากลับมาถึง เขา
ไดหัน่มันใสลงไปในหมอ น้ําแกง โดยไมรูวา
เป็นผลอะไร

๔๐ เขาตักน้ํา แกงแจกจายใหคนเหลา นัน้
แตเมื่อพวก เขาเริ่มกินมัน พวก เขาก็รอง
ออกมาวา “คนของพระเจาเอย ความตายอยู
ในหมอใบน้ี” และพวกเขาก็ไมยอมกินมัน

๔๑ เอลีชาพูดวา “เอาแป งมาใหหนอย” เขา
ใสแป งลงไปในหมอนัน้และพูดวา “ตักมันให
กับคนเหลาน้ีกินเถิด”
และน้ําแกงหมอนัน้ก็ไมเป็นอันตรายใดๆ

เอลีชาเลีย้งกลุมผูพูดแทนพระเจา
๔๒ชายคนหน่ึงที่มาจากบาอัล-ชาลิ ชาหนํา

อาหารที่ทําจากการเก็บ เกี่ยวจากผลผลิต
แรกของปี มาใหกับคนของพระเจาคน นัน้
คือมีขนมปังบารเลยยี่สิบกอน พรอมกับ
ปลายเมล็ดขาวใหมในกระสอบของเขา เอลี
ชาพูดวา “นํามันไปแจกจายใหกับประชาชน
กินเถิด”

๔๓แตคนใชของเอลชีาถามวา “อาหารแคน้ี
จะพอแจกใหกับคนเป็นรอยไดยังไงกัน”
แตเอลีชาตอบวา “นําไปแจกใหประชาชน

กิน เถิด เพราะพระ ยาหเวหพูดอยาง น้ีวา
‘พวกเขาจะไดกินมันและยังมีเหลือ’”

๔๔แลวเขาก็แจกจายอาหารใหกับคน เหลา
นัน้ และพวก เขาก็กิน กันและยังมีอาหาร
เหลืออยู อีก เป็นไปตามคํา พูดของพระ
ยาหเวห

นาอามานหายจากโรคผิวหนังรายแรง

๕ ๑ ในเวลา นัน้ นาอามานเป็นแมทัพของ
กษตัริยแหง อา รัม เขาคือผู ยิ่ง ใหญใน

สายตาของเจา นาย *ของ เขาและเขาได รับ
ความนับถืออยางสูง เพราะพระยาหเวหไดให
ชัยชนะแกอา รัมผาน ทางเขา เขาเป็นทหาร
กลา แตเขาเป็นโรคผิวหนังรายแรง

๒ขณะนัน้ เองมีกองโจรจากอา รัมออกไปที่
อิสราเอล และจับหญิง สาวคน หน่ึงมาจากที่
นัน่ และนางไดมารับ ใชเมียของนา อา มาน
๓นางพูดกับนาย หญิงของนางวา “ถานาย
ผูชายของขาพเจาไดพบกับผพููดแทนพระเจา
คนนัน้ที่อยูในสะมาเรีย เขาก็จะชวยใหนาย
ผูชายหายจากโรคนัน้ได”

๔นา อา มานไปพบกษตัริยเจา นายของเขา
และบอกกับกษตัริยในสิ่งที่หญิง สาวจาก
อิสราเอลคน นัน้พูดไว ๕กษตัริยของอา รัม
ตอบวา “ไปเถิด เราจะสงจดหมายไป ถึง
กษตัริยของอิสราเอลให”
นาอามานจึงออกเดินทางไปและนําเงินไป

ดวยสิบตะ ลัน ต †ทองคําหนักหกพันเช เขล
‡และเสื้อผาอีกสิบชุด ๖ จดหมายที่เขานํา
ไปใหกับกษตัริยของอิสราเอล นัน้ เขียนวา
“เมื่อทานได รับจดหมายฉบับ น้ี ขอใหทานรู
ไววา เราไดสงนา อา มานผูรับ ใชของ เรามา
พบทาน เพื่อวาทานจะไดรักษาเขาใหหาย
จากโรคผิวหนังรายแรงของเขา”

๗ทันทีที่กษตัริยของอิสราเอลอาน
จดหมายฉบับ นัน้ เขาก็ฉีกเสื้อ คลุมของเขา
และพูดวา “เราเป็นพระเจาหรือยัง ไง คิด
วาเรามีฤทธิเ์หนือความ ตายและชีวิต หรือ
ทําไมชายคน น้ีถึงไดสงคนผู น้ีที่เป็นโรค
ผิวหนังรายแรงมาใหเรารักษา ดูสิ เขากําลัง
หาเรื่องกับเราชัดๆ”

๘ เมื่อเอ ลี ชาคนของพระเจาไดยินวา
กษตัริยของอิสราเอลไดฉีกเสื้อ คลุมของเขา
เขาจึงสงขอความ น้ีมาใหวา “ทําไมทานถึง
ตองฉีก เสื้อผาของทานดวยเลา ใหชายคน
นัน้มาหาขาพเจา เถิด และเขาจะ ไดรูวา ใน
อิสราเอล ยังมีผูพูดแทนพระเจาหลงเหลืออยู
อีกคนหน่ึง”

*๕:๑ เจานาย คือกษตัริย
†๕:๕ สิบตะลันต หรือ ๓๔๐ กิโลกรัม
‡๕:๕ หกพันเชเขล หรือ ๗๐ กิโลกรัม
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๙นา อามานจึงเดินทางไปพรอมกับบรรดา
ทหารมาและรถรบของเขา และไปหยุดอยู
ที่ประตูบานของเอ ลี ชา ๑๐ เอ ลี ชาสงผู สง
ขาวคน หน่ึงออกมาบอกกับเขาวา “ไปลาง
ตัวของ ทานเจ็ดครัง้ในแมน้ําจอรแดน และ
ผิวหนังของทานก็จะกลับคืนสูสภาพเดิมและ
ทานก็จะหายจากโรค”

๑๑แตนาอามานจากไปดวยความโกรธและ
พูดวา “ขาคิดวาอยางน อยเขาจะออกมาพบ
กับขา และยืนอยูตอ หน าขา พรอมกับเรียก
ชื่อของพระยาหเวห พระเจาของเขา แลวก็
โบกมือของเขาเหนือจุดที่เป็นโรค แลวรักษา
โรคของขา ๑๒ถารูวาจะเป็นอยางน้ี แมน้ําอา
บา นา และแมน้ําฟาร ปารของเมืองดามัสกัส
ไมดีกวาแมน้ําทัง้ หลายของอิสราเอลหรอก
หรือ ทําไมขาจะไปลางตัวในแมน้ําเหลา นัน้
แลวหายจากโรคไม ไดหรือยัง ไง” เขาจึงหัน
กลับออกไปดวยความโกรธ

๑๓แตพวกคนรับใชของนาอามานเขาไปหา
เขาและพูดวา “พอของเรา *ถาผู พูด แทน
พระเจาคนนัน้สัง่ใหทานไปทําสิ่งที่ยากๆทาน
ก็ยังจะไปทําไมใช หรือ ถาอยาง นัน้ เมื่อ
เขาแคสัง่ทานวา ‘ไปลางตัวทานและหายจาก
โรค’ ทานก็ยิ่งนาจะทําตามนะ”

๑๔ เขาจึงลงไปจุม ตัวในแมน้ําจอรแดนถึง
เจ็ดครัง้ ตามที่คนของพระเจาไดบอกกับเขา
ไว และผิวหนังของเขาก็กลับคืนเป็นเหมือน
กับเด็ก และเขาก็หายจากโรค

๑๕แลวนา อา มานและคนทัง้หมดของเขา
ก็ไดกลับไปหาคนของพระเจา เขาไปยืนตอ
หน าเอลีชา และพูดวา “ตอนน้ีขารูแลววาไม
มีพระเจาองคอื่นอีกในโลกน้ีนอกจากพระเจา
ของอิสราเอล ไดโปรดยอมรับของ ขวัญจาก
ขาผูรับใชทานดวยเถิด”

๑๖แตเอ ลี ชาผู พูด แทน พระเจาตอบวา
“พระ ยาหเวห ผู ที่เรารับ ใช มีชีวิตอยูแน
ขนาดไหน ก็ใหแนใจขนาดนัน้เลยวา เราจะ
ไมยอมรับอะไรสักอยางจากทาน”

และถึงแมวานา อา มานจะรบเราตื้อใหเขา
รับของ ขวัญ เขาก็ไมยอมรับอยูดี ๑๗นา อา
มานจึงพูดวา “ถาทานไมยอมรับของ ขวัญ
จากเรา ก็ขอไดโปรดใหเราผูรับ ใชทานเอา
ดินที่ น่ีกลับไป ขอเอา ไปมากที่สุดเทา ที่ลอ
ทัง้สองตัวน้ีของเราจะแบกไป ได †เพราะเรา
ผูรับ ใชทานจะไมถวายเครื่องเผาบูชาและ
เครื่องสัตว บูชาใหกับพระอื่นอีกแลว นอก
จากพระ ยาหเวหเทานัน้ ๑๘แตขอใหพระ
ยาหเวหยก โทษใหกับขาผูรับ ใชทานเรื่อง
หน่ึง เมื่อกษตัริยเจา นายของขาเขาไปใน
วิหารของพระริม โมนเพื่อนมัสการพระนัน้
เขาจะตองพิงแขนของขาทําใหขาตองกม ลง
ดวย เมื่อขากม ลงในวิหารของพระริม โมน
ขอ ใหพระ ยาหเวหยก โทษใหกับขาผูรับ ใช
ทาน ที่ทําสิ่งน้ีดวยเถิด”

๑๙ เอลีชาตอบเขาวา “ไปเป็นสุขเถิด”

ความโลภของเกหะซี
แตเมื่อนา อา มานเดินทางไปไดสักระยะ

หน่ึง ๒๐ เกหะซีคนรับใชของเอลีชาที่เป็นคน
ของพระเจา คิดในใจวา “เจา นายของเรา
ปลอยใหนา อา มานชาวอา รัมคน นัน้ไปงายๆ
อยาง น้ีหรือ โดยไมยอมรับสิ่งที่เขาเสนอให
พระยาหเวหมีชีวิตอยูแนขนาดไหน ใหแนใจ
ขนาดนัน้เลยวา เราจะตองวิ่งไปขออะไรจาก
เขาสักอยาง” ๒๑ เก หะ ซีจึงตาม หลังนา อา
มานไป
เมื่อนา อา มานเห็นคนวิ่งตาม หลังเขามา

เขาจึงกระโดดลงมาจากรถรบเพื่อมาพบกับ
เขา และถามวา “ทุกอยางเรียบรอยดีหรือ
เปลา”

๒๒ เก หะ ซีตอบวา “ทุกอยางเรียบรอยดี
เพียงแตเจานายของขาพเจาไดสงขาพเจามา
เพื่อบอกวา ‘มีชายหนุมสองคนจากกลุมของ
ผู พูด แทน พระเจา ‡เพิ่งมาหาเราจากเทือก
เขาเอฟราอิม ขอไดโปรดใหเงินแกพวกเขา

*๕:๑๓ พอของเรา พวกทาสมักเรียกเจานายของตัวเองวา “พอ” และเจานายของพวกเขาก็
จะเรียกบรรดาทาสของเขาวา “ลูกๆ”
†๕:๑๗ เอาดิน … ไป ได นา อา มาน นาจะเชื่อวาดินในอิสราเอล นัน้ศักดิส์ิทธิ ์ ดัง นัน้
เขาจึงตองการเอาดินบางสวนกลับไป กับเขาเพื่อที่จะชวยใหเขาสัก กา ระบูชาพระ ยาหเวหใน
ประเทศของเขาเองได
‡๕:๒๒ ผูพูดแทนพระเจา ตามตัวอักษรคือ “บรรดาลูกชายของเหลานักทํานาย” คนเหลาน้ี
ก็คือผูพูดแทนพระเจาและคนที่กําลังเรียนเพื่อที่จะเป็นผูพูดแทนพระเจา
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สักหน่ึงตะ ลัน ต *และเสื้อผาสักสองชุดดวย
เถิด’”

๒๓นา อา มานจึงพูดวา “ถาอยาง นัน้ เอา
ไปสองตะลันต †เลย” เขารบเราใหเกหะซี
ยอมรับเงินเหลา นัน้ และเอาเงินสองตะ ลัน
ตใสไวในถุงสองใบพรอม กับเสื้อผาสอง ชุด
เขาไดใหมันกับคนรับ ใชสองคนของเขาและ
พวกเขาก็แบกเดินนําหน าเกหะซีไป ๒๔ เมื่อ
เก หะ ซีมาถึงเนิน เขาของเมืองที่มีป อม เขา
รับเอาของเหลา นัน้มาจากคนรับ ใชทัง้สอง
คนนัน้ และเขาก็ไดใหชายสองคนนัน้กลับไป
แลวเขาก็เอาของเหลานัน้ไปเก็บที่บาน

๒๕แลวเกหะซีก็เขาไปยืนอยูตอหน าเอลีชา
เจานายของเขา เอลชีาไดถามเขาวา “เกหะซี
เจาไปไหนมา”
เกหะซีตอบวา “ผูรับ ใชทานไมไดไปไหน

เลย”
๒๖แตเอลีชาพูดกับเขาวา “เจาไมรูหรือวา

วิญญาณของเราอยูกับเจา ตอนที่ชายคนนัน้
ลงมาจากรถรบของเขาเพื่อมาพบกับเจา น่ี
ไมใชเวลาที่จะไปรับเงินหรือเสื้อผา หรือสวน
มะกอก หรือสวนองุน หรือฝูงแกะ ฝูงวัวหรือ
ทาสชาย-หญิง ๒๗ โรคผิวหนังรายแรงของนา
อา มานจะติดอยูกับเจาและลูก หลานของ เจา
ตลอดไป”
แลวเกหะซีก็ออกไปจากหน าเอลี ชา และ

เขาก็เป็นโรคผิวหนังรายแรงขาวอยางหิมะ

เอลีชากับหัวขวาน

๖ ๑กลุมผู พูด แทน พระเจามาพูดกับเอ ลี
ชาวา “ดูเถิด สถาน ที่ที่พวกเราใชนัด

พบกับทานมันเล็กเกินไปแลวสําหรับพวกเรา
๒พวกเราไปที่แมน้ําจอรแดนกัน เถิด พวก
เราทุกคนสามารถหาเสามาคนละตนและมา
สรางเป็นที่อยูอาศัยกัน เพื่อเราจะไดอยูกันที่
นัน่”
และเอลีชาพูดวา “ไปเถิด”
๓แลวคน หน่ึงในหมูพวกเขาพูดขึ้นมาวา

“ทานจะไมไปกับพวก เราผูรับ ใชทานดวย
หรือ” เอลีชาตอบวา “ไปสิ”

๔แลวเขาก็ไปกับคน เหลา นัน้ พวก เขาไป
ถึงแมน้ําจอรแดนและเริ่มตัดตนไมลงหลาย

ตน ๕มีคนหน่ึงกําลังโคนตนไมลง หัวขวาน
ของเขากระเด็นตกลงไปในน้ํา เขารองออก
มาวา “แยแลว นายทาน นัน่เป็นขวานที่ขอ
ยืมคนอื่นมา”

๖คนของพระเจา ‡คนนัน้ถามเขาวา “มัน
ตกลงไปตรงไหน”
เมื่อเขาชีใ้หดูจุดที่มันตกลงไป เอ ลี ชาก็

ตัดไมมากิ่งหน่ึงและโยนลงไปที่นัน่ ทําใหหัว
ขวานเหล็กลอยขึ้นมา ๗ เขาพูดวา “หยิบหัว
ขวานขึ้นมาสิ” แลวชายคน นัน้ก็เอื้อมมือไป
หยิบมันขึ้นมา

กษัตริยอารัมกับเอลีชา
๘ ในเวลานัน้กษตัริยของชาวอารัมกําลังทํา

สงครามอยูกับอิสราเอล หลัง จากที่กษตัริย
ของชาวอา รัมไดปรึกษากับพวก ผูนําทหาร
ของเขา แลว เขาพูดวา “เราจะจัด ตัง้คาย
ของเราขึ้นที่ตรงนัน้”

๙คนของพระเจาไดสง ขาวมาถึงกษตัริย
ของอิสราเอลวา “ระวัง อยาผานไปทาง นัน้
เพราะพวกอารัมกําลังลงไปที่นัน่”

๑๐กษตัริยของอิสราเอลจึงสง ขาวไปเตือน
คนของพระองคที่อยูตรงแถว นัน้ ตามที่คน
ของพระเจาไดเตือนพระองค มา เรื่อง น้ีเกิด
ขึ้นหลายครัง้ พวกเขาจึงระมัดระวังตัวมาก
ขึ้นในที่เหลานัน้

๑๑สิ่งน้ีทําใหกษตัริยของอา รัมโกรธมาก
เขาเรียกตัวพวกผูนําทหารของเขาเขามา
และถามพวก เขาวา “บอกเรา สิวา มีใครใน
พวกเราที่ไปเขาขางกษตัริยของอิสราเอล”

๑๒ผูนําทหารคน หน่ึงตอบวา “กษตัริยเจา
นายของขาพเจา ไมมีใครไปทําอยาง นัน้
หรอก แตเอ ลี ชาผู พูด แทน พระเจาที่อยูใน
อิสราเอล เป็นผูบอกกษตัริยของอิสราเอล
ถึงทุกสิ่งที่ทานพูดไปในหองนอนของทาน”

๑๓กษตัริยจึงสัง่ไปวา “ไปคนหามาวาคนผู
น้ีอยูที่ไหน เราจะไดสงคนไปจับตัวเขามา”
แลวก็มีรายงานกลับมาวา “เขาอยูในเมือง

โดธาน”
๑๔กษตัริยจึงสงกองทหารมาและพวก

รถรบพรอมกับกองทัพที่แข็งแกรงไปที่ นัน่
พวกเขาไปในเวลากลางคืนและไปลอมเมือง

*๕:๒๒ หน่ึงตะลันต หรือ ๓๔.๕ กิโลกรัม
†๕:๒๓ สองตะลันต หรือ ๖๘ กิโลกรัม
‡๖:๖ คนของพระเจา อีกชื่อหน่ึงของผูพูดแทนพระเจา ซึ่งหมายถึงเอลีชานัน่เอง
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เอา ไว ๑๕ เมื่อคนรับ ใชของเอ ลี ชาคนของ
พระเจาตื่นขึ้นมา และออกไปขางนอกแตเชา
ตรู มีกองทัพทหารมากองหน่ึงและพวก รถ
รบกําลังลอมเมืองอยู
คนใชคนนัน้จึงถามวา “แยแลว นายทาน

พวกเราจะทํายังไงดี”
๑๖ผู พูด แทน พระเจาคน นัน้ตอบวา “ไม

ตองกลัว พวกที่อยูฝ าย เรามีมากกวาพวกที่
อยูฝ ายนัน้เสียอีก”

๑๗ เอลีชาอธิษฐานวา “ขาแต พระยาหเวห
ไดโปรดเปิดตาของเขาเพื่อเขาจะไดเห็น”
แลวพระ ยาหเวหก็ไดเปิด ตาของคนรับ ใช

คน นัน้ และเขาเห็นวาเนิน เขาเหลา นัน้เต็ม
ไป ดวยทหารมาและรถรบที่ลุกเป็นไฟอยู
รอบๆตัวเอลีชา

๑๘ เมื่อศัตรูตรงมาที่ตัวเอ ลี ชา เขาก็
อธิษฐานกับพระ ยาหเวหวา “ชวยโจมตีคน
พวกน้ีใหตาบอดดวยเถิด”
พระองคจึงโจมตีคนพวก นัน้ใหตาบอด

ตามที่เอลีชาขอ ๑๙ เอลีชาบอกกับพวกเขาวา
“ไมใชทางน้ี ไมใชเมืองน้ี ตามเรามา เราจะ
นําพวก เจาไปหาคน นัน้ที่พวก เจากําลังตาม
หาอยู” และเขาก็นําคนเหลานัน้ไปที่เมืองสะ
มาเรีย *

๒๐หลัง จากที่พวก เขาเขาไปในเมืองแลว
เอลีชาพูดวา “ขาแตพระยาหเวห ชวยเปิดตา
ของคน เหลา น้ีดวย เถิด เพื่อพวก เขาจะได
มองเห็น”
แลวพระ ยาหเวหก็เปิด ตาของพวก เขา

และพวก เขาก็มอง เห็นและพบวาพวก เขา
อยูในเมืองสะ มา เรีย ๒๑ เมื่อกษตัริยของ
อิสราเอลเห็นพวกเขา ก็ถามเอลีชาวา “ทาน
พอของเรา จะใหเราฆาพวกมันหรือเปลา ฆา
พวกมันเลยดีไหม”

๒๒ เอ ลี ชาตอบวา “อยาเลย คนพวก น้ีที่
ทานกะจะฆานัน้ ทานจับมาไดดวยดาบหรือ
ธนูของทาน เองหรือ ยัง ไง จัดหาอาหารและ
น้ํามาใหพวก เขากินและดื่มเถิด แลวปลอย
ใหพวกเขากลับไปหาเจานายของพวกเขา”

๒๓กษตัริยของอิสราเอลจึงไดจัดเตรียม
อาหารมื้อ ใหญ ใหกับคน เหลา นัน้ และหลัง
จากที่พวกเขากินและดื่มเสร็จแลว กษตัริยก็
สงคนเหลานัน้กลับไป และพวกเขาก็กลับไป
หาเจา นายของพวก เขา แลวกอง โจรจากอา
รัมก็ไมมาปลนแผนดินของอิสราเอลอีก

สะมาเรียถูกโอบลอม
๒๔ตอมาภายหลัง กษตัริยเบนฮาดัดของ

ชาวอา รัมไดรวบรวมกองทัพทัง้หมดของเขา
และเคลื่อน พลเขามาลอมเมืองสะ มา เรีย ไว
๒๕ เกิดภาวะขาดแคลนอาหารขึ้นในเมือง
พวกเขาลอมเมืองอยูนานมากจนกระทัง่
แมแตหัวลาหัว หน่ึงยังขายกันเป็นเงินหน่ึง
กิโลกรัม †และขีข้องนก พิราบศูนยจุดสาม
ลิตร ‡ขายเป็นเงินประมาณหกสิบกรัม ¶

๒๖ เมื่อกษตัริยของอิสราเอลเดินผานไป
บนกําแพง หญิงคน หน่ึงมารํ่า รองกับเขาวา
“โปรดชวยขาพเจาดวยเถิด กษตัริยเจานาย
ของขาพเจา”

๒๗กษตัริยตอบวา “ถาพระยาหเวหไมชวย
เจาแลว เราเองจะชวยไดยังไง ลานนวดขาว
และบอ ยํ่าองุนยังมีอะไรเหลืออยูอีก หรือ”
๒๘แลวเขาถามนางวา “เจามีเรื่องเดือดรอน
อะไรหรือ”
นางตอบวา “หญิงคน น้ีบอกดิฉันวา ‘ฆา

ลูกชายของเจา เถิด พวกเราจะไดกินเขาใน
วัน น้ี แลวพรุง น้ีพวกเราก็จะกินลูกชายของ
ฉัน’ ๒๙พวกเราก็เลยตมลูกชายของดิฉันกิน
กัน วันตอมาดิฉันพูดกับนางวา ‘เอาลูกชาย
ของเจามาสิ เราจะไดกินตัวเขา’ แตนางได
ซอนลูกนางไว”

๓๐ เมื่อกษตัริยไดยินคํา พูดของหญิงคน น้ี
เขาก็ฉีกเสื้อ คลุมของเขา เมื่อเขาเดินตอไป
ตามกําแพง ประชาชนตางมองดูเขาและเห็น
วากษตัริยสวมเสื้อกระสอบไวขางใน

๓๑กษตัริยพูดวา “ถาหัวของเอลีชาลูกชาย
ของชาฟัทยังอยูบนบาของเขาในวันน้ี ขอให
พระเจาลงโทษเราอยางแสนสาหัส”

*๖:๑๙ เมืองสะมาเรีย เป็นเมืองหลวงของอิสราเอลซึ่งเป็นศัตรูกับชาวอารัม
†๖:๒๕ หน่ึงกิโลกรัม หรือแปลตรงๆไดวา แปดสิบเชเขล
‡๖:๒๕ ศูนยจุดสามลิตร หรือแปลตรงๆไดวา หน่ึงสวนสีคาบ
¶๖:๒๕ หกสิบกรัม หรือแปลตรงๆไดวา หาเชเขล
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๓๒กษตัริยก็เลยสงคนตามหาเอลี ชา ตอน
นัน้เอลีชากําลังนัง่อยูในบานของตัวเอง และ
พวกผูใหญก็นัง่อยูกับเขาดวย แตกอนที่คนๆ
นัน้จะมาถึง เอลชีาพูดกับพวกผูใหญเหลานัน้
วา “พวกทานรูหรือเปลาวา เจาฆาตกรคนน้ี
ไดสงคนมาตัดหัวของเรา ดูเอาไว เมื่อคนที่
เขาสงมานัน้มาถึง ใหปิดประตูและขวางเขา
ไว เราไดยินเสียงฝีเทาของเจา นายเขาตาม
หลังเขามา”

๓๓ ในขณะที่เขากําลังคุยอยูกับผูใหญเหลา
นัน้ คนที่กษตัริยสงมา นัน้ *ก็มาถึง และ
กษตัริยก็พูดวา “เหตุ รายในครัง้ น้ีมาจาก
พระยาหเวห แลวเราจะยังฝากความหวังไว
กับพระยาหเวหอีกทําไม”

๗ ๑ เอ ลี ชาตอบเขาไปวา “ฟังคําพูดของ
พระยาหเวหให ดี พระองคพูดวา ‘พรุง

น้ีเวลา น้ี ที่ประตูเมืองสะ มา เรีย แป งหน่ึง
ถัง †จะขายกันในราคาหน่ึงเช เขล ‡และ
ขาวบารเลยสองถังจะขายกันในราคาหน่ึงเช
เขล’”

๒ เจา หน าที่คนสนิทของกษตัริย ¶พูดกับ
คนของพระเจาวา “ตอใหพระ ยาหเวหเปิด
ชองฟ าสวรรค สิ่งน้ีก็ไมเกิดขึ้นแน”
เอลี ชาตอบวา “ทานจะไดเห็นเรื่อง น้ีดวย

ตาของทานเอง แตทานจะไม ไดกินมัน
หรอก”

พวกชาวอารัมหนีไป
๓ ในขณะ นัน้มีชายที่เป็นโรคผิวหนังราย

แรงสี่ คนอยูที่ประตูทาง เขาเมือง พวก เขา
คุยกันวา “พวกเราจะนัง่รอความตายอยูที่ น่ี
ทําไมกัน ๔ถาเขาไปในเมืองสะมาเรีย พวก
เขากําลังอด ตายกันอยู พวก เราก็จะตาย
ที่ นัน่ แตถาเรานัง่รออยูที่น่ี เราก็จะตาย
เหมือน กัน พวกเราไปที่คายของพวก อา รัม
กันเถอะ ถาพวกเขาไวชีวิตพวกเรา เราก็จะ
รอด แตถาพวกเขาฆาเรา ก็ใหตายไปเลยก็
แลวกัน”

๕ ในตอนเย็นพวก เขาจึงลุก ขึ้นและไปที่
คายของชาวอา รัม เมื่อพวก เขาไปถึงที่ริม

คาย ไมเห็นคนอยูที่ นัน่สักคนเดียว ๖ เพราะ
พระ ยาหเวหไดทําใหพวกอา รัมไดยินเสียง
ของกองรถรบกองทหารมาและกองทัพที่ยิ่ง
ใหญ พวกเขาจึงพูดกันวา “ดูสิ กษตัริยของ
อิสราเอลไดจางพวกกษตัริยของชาวฮิต ไทต
และชาวอียิปต มาโจมตีพวกเราแลว”

๗พวก เขาจึงลุกหลบ หนีไปในเย็นวัน นัน้
และทิง้เต็นท รวมทัง้มาและลาของพวกเขา
ไว พวกเขาทิง้คายไวอยางนัน้และวิ่งหนีเอา
ตัวรอดไป

๘ เมื่อคนที่เป็นโรคผิวหนังราย แรงสี่คน
นัน้มาถึงริมคายและเขาไปในเต็นทหลัง
หน่ึง พวกเขาไดกินและดื่ม และเอาเงินและ
ทองคํา รวมทัง้เสื้อผาหลายชุดออกมา และ
เอาของเหลา นัน้ไปซอน และกลับเขาไป
ใหมและเขาไปในเต็นทอีกหลัง หน่ึง ไปเอา
สิ่งของมากมายออกมาและเอาไปซอนไว
เหมือน เดิม ๙แลวพวก เขาพูดกันวา “พวก
เราทําไม ถูก นะ วัน น้ีเป็นวันแหงขาวดี แต
พวกเรากลับเงียบ เฉย ถาพวกเราคอยจน
สวาง พวกเราก็จะถูกทําโทษ พวกเรารีบไป
รายงานเรื่องน้ีใหในวังรูกันเถอะ”

๑๐พวก เขาจึงไปรองเรียกหาคนเฝ าประตู
เมืองและบอกวา “พวก เราไดเขาไปในคาย
ของพวกอา รัม และไมพบใครเลยสัก คนที่
นัน่ ไมมีแมแตเสียงของคน มีเพียงเสียง
ฝีเทาของมาและลา และเต็นทก็ถูกทิง้อยู
อยางนัน้”

๑๑คนเฝ าประตูตะโกนบอกขาวดีและขาว
นัน้ก็เขาไปถึงในวัง ๑๒กษตัริยจึงลุกขึ้น
กลาง ดึกและพูดกับขาราชการของเขาวา
“เราจะบอกใหพวกเจารูวา พวกอา รัมจะทํา
อะไรกับพวกเรา พวกมันรูวาพวกเรากําลัง
จะอด ตาย พวกมันจึงแกลงทําเป็นทิง้คาย
ไป แลวไปแอบสุมอยูในทุงนา พวกมันคิดวา
‘พวกนัน้จะตองออกมาแน แลวพวกเราจะได
จับพวกนัน้เป็นๆและบุกเขาไปในเมือง’”

๑๓ขาราชการคน หน่ึงของเขาตอบวา “ให
บาง คนเอามาหา ตัวที่ยังเหลืออยูในเมือง ไป
เพราะยัง ไงอีกไมนานมาพวก น้ีก็ตองตาย

*๖:๓๓ คนที่กษัตริยสงมานัน้ หรืออาจจะแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “กษตัริย”
†๗:๑ ถัง ตามตัวอักษรคือหน่ึงซีอาห
‡๗:๑ หน่ึงเชเขล คือเงินประมาณ ๑๑.๕ กรัม
¶๗:๒ คนสนิทของกษัตริย หรือแปลตรงๆไดวา “คนที่กษตัริยยืนพิงแขนเขาอยู”
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อยูดี เชนเดียวกันกับชาวอิสราเอลทัง้หมดที่
ยังคงเหลืออยูที่ น่ี ใหสงคนพวก น้ีไปดูสิวา
เกิดอะไรขึ้น”

๑๔พวก เขาจึงเลือกรถรบมาสองคันพรอม
กับมา และกษตัริยก็สงพวก เขาไปติดตาม
ดูกองทัพของพวกอา รัม เขาไดสัง่คนขับวา
“ไปดูสิวาเกิดอะไรขึ้น”

๑๕พวก เขาไดติดตามกองทัพของพวกอา
รัมไปไกลถึงแมน้ําจอรแดน และพวกเขาพบ
วาตามถนน นัน้เกลื่อนกลาดไปดวยเสื้อผา
และอุปกรณของพวกอา รัมที่โยน ทิง้ไวจาก
การหลบหนีอยางเรงรีบ พวกที่ถูกสงไปกลุม
นัน้ จึงกลับมารายงานกับกษตัริย

๑๖แลวประชาชนตางก็กรู กันออกไปและ
ไปริบเอาขาวของจากคายของพวกอารัม ดัง
นัน้ แป งหน่ึงถังจึงขายกันในราคาเพียงหน่ึง
เช เขลและขาวบารเลยสองถังก็ขายเพียง
หน่ึงเชเขลเหมือนที่พระยาหเวหไดพูดไว

๑๗ขณะ นัน้กษตัริยไดตัง้เจา หน าที่คน
สนิทของกษตัริยคน นัน้ ใหไปเฝ าดูแลความ
เรียบรอยที่ประตูเมือง แตเขาถูกฝูง ชน
เหยียบยํ่าจนตายอยูที่ประตูเมือง ตามที่เอลี
ชาคนของพระเจาไดบอกกับเขา ไว ตอนที่
กษตัริยลงมาหาเอลี ชาที่ บาน ๑๘และสิ่งที่เอ
ลี ชาคนของพระเจาไดบอกกับกษตัริย ไว ก็
เกิดขึ้นจริงตาม นัน้ที่วา “พรุง น้ี เวลาน้ี ที่
ประตูเมืองสะมา เรีย แป งหน่ึงถังจะขายกัน
ในราคาหน่ึงเช เขล และขาวบารเลยสองถัง
จะขายกันในราคาหน่ึงเช เขล” ๑๙ เจาหน าที่
คน นัน้เคยพูดกับเอ ลี ชา คนของพระเจาวา
“ตอให พระ ยาหเวหเปิดชองสวรรค สิ่ง น้ีก็
ไมเกิดขึ้นแน” เอลีชาตอบเขาไปวา “ทานจะ
ไดเห็นมันดวยตาของทานเอง แตทานจะไม
ไดกิน มัน” ๒๐และมันก็เกิด ขึ้นกับเขา จริง
เพราะเขาถูกฝูง ชนเหยียบ ยํ่าจนตายอยูที่
ประตูเมืองนัน่เอง

กษัตริยกับผูหญิงชาวชูเนม

๘ ๑ ในเวลา นัน้เอ ลี ชาพูดกับหญิงชาว ชู
เนมที่เขาไดทําใหลูกชายของนางฟ้ืน

คืนชีพขึ้น มา *วา “ใหทานกับครอบครัว
ของ ทานยายไปอยูที่อื่นที่ทานจะสามารถ
เลีย้ง ชีพอยู ได เพราะพระ ยาหเวหไดสัง่ให

เกิดความอดอยากขึ้นในแผน ดินน้ี มันจะ
ยาวนานถึงเจ็ดปี”

๒หญิงคนนัน้ทําตามที่คนของพระเจาบอก
นางและครอบครัวของนางไดยายออกจาก
เมืองและไปอยูในดิน แดนของชาวฟี ลิ ส เตีย
เป็นเวลาเจ็ด ปี ๓และเมื่อครบเจ็ด ปี นางก็
กลับมาจากดินแดนของชาวฟีลิสเตีย
และนางไดไปพบกับกษตัริยเพื่อขอบาน

และที่ดินของนางคืน
๔กษตัริยกําลังคุยอยูกับเก หะ ซีคนรับ ใช

ของคนของพระเจาวา “ชวยเลาใหเราฟัง
หนอย ถึงเรื่องยิ่ง ใหญตางๆที่เอ ลี ชาเคย
ทําไป”

๕ ในขณะที่เก หะ ซีกําลังเลา ใหกษตัริยฟัง
วา เอ ลี ชาทําใหคนที่ตายไปแลวฟ้ืนคืนชีพ
ขึ้นมาไดอยางไร หญิงคนที่เอ ลี ชาไดทําให
ลูกชายของนางฟ้ืนขึ้น ก็ไดเขามาหากษตัริย
นางมาขอบานและที่ดินของนางคืนจาก
กษตัริย เกหะซีพูดวา “กษตัริยเจานายของ
ขาพเจา หญิงคน น้ี แหละ ที่เอ ลี ชาไดทําให
ลูกชายของนางฟ้ืนขึ้นมา”

๖กษตัริยถามหญิงคน นัน้วานางตองการ
อะไร และนางไดบอกกับเขาไป
กษตัริยจึงมอบ หมายเรื่องของนางใหเจา

หน าที่คนหน่ึงจัดการ กษตัริยสัง่เขาวา “คืน
ทุก สิ่งทุก อยางที่เคยเป็นของนางใหกับนาง
รวม ทัง้ราย ไดจากที่ดินของนางนับตัง้แตวัน
ที่นางออกจากประเทศน้ีไปจนถึงวันน้ี”

เบนฮาดัดถูกฆาตาย
๗ เอลีชาไปที่เมืองดามัสกัส ตอนที่กษตัริย

เบนฮาดัดของชาวอารัมกําลังไมสบาย เมื่อมี
คนมาบอกกษตัริยวา “คนของพระเจามาถึง
ที่น่ีแลว”

๘กษตัริยจึงพูดกับฮา ซา เอลวา “ใหทาน
นําของ ขวัญไปพบกับคนของพระเจาคน นัน้
และใหเขาถามพระ ยาหเวหวา เราจะหาย
ปวยในครัง้น้ีหรือไม”

๙ ฮาซาเอลไปพบเอลีชา และเอาของขวัญ
ที่ดีที่สุดหลาย อยางในดามัสกัส บรรทุกเต็ม
หลัง อูฐสี่ สิบตัว เขาไดเขาไปยืนอยูตอ หน า
เอลีชาและพูดวา “กษตัริยเบนฮาดัดของอา
รัมลูกชายของทานสงเรามาถามทานวา ‘เรา
จะหายปวยหรือไม’”

*๘:๑ ฟ้ืนคืนชีพขึน้มา เรื่องน้ีดูไดจาก บทที่ ๔:๘-๓๗
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๑๐ เอลี ชาตอบวา “ใหไปบอกเขาวา ‘ทาน
จะหายปวย แน’ แตพระ ยาหเวหไดเปิด เผย
ใหเรารูวาจริงๆแลวเขาจะตาย”

๑๑ เอ ลี ชาจองมองฮา ซา เอลดวยสายตา
เขม็งไมขยับเขยื้อนอยูนานจนกระทัง่ฮา ซา
เอลเริ่มรูสึกอึดอัด แลวคนของพระเจาก็เริ่ม
รองไหออกมา ๑๒ ฮา ซา เอลถามเขาวา “เจา
นายของเรารองไหทําไม” เขาตอบวา “ก็
เพราะเรารูวาทานจะเป็นอันตรายกับชาว
อิสราเอลทัง้ หลายอยางไรบาง นะ สิ ทานจะ
เผาป อมปราการทุก แหง ทานจะฆาคนหนุม
ของพวก เขาดวยดาบ ทานจะฟาดเด็ก เล็ก
ลงบนพื้นเป็นชิน้ๆและจะแหวกทองหญิงที่มี
ครรภ”

๑๓ ฮา ซา เอลพูดวา “ผูรับ ใชของทานที่
เป็นเพียงหมาตัวหน่ึงจะทํารายพวก ทานถึง
ขนาดนัน้ไดอยางไรกัน”
เอลีชาตอบไปวา “พระยาหเวหไดแสดงให

เราเห็นวาทานจะไดเป็นกษตัริยของชาวอา
รัม”

๑๔แลวฮา ซา เอลก็จากเอ ลี ชาและกลับไป
หาเจานายของเขา เมื่อเบนฮาดัดถามเขาวา
“เอลีชาไดพูดอะไรกับเจาบาง”
ฮา ซา เอลตอบเขาไปวา “เขาบอกกับ

ขาพเจาวาทานจะหายปวยอยางแนนอน”
๑๕แตในวันตอ มา ฮา ซา เอลเอาผาหนาๆ

ชุบน้ําจนเปียกชุมและเอามันโปะไวบนหน า
ของกษตัริยจนกระทัง่เขาขาดใจตาย แลวฮา
ซาเอลก็ขึ้นเป็นกษตัริยตอจากเบนฮาดัด

เยโฮรัมปกครองยูดาห
(๒ พศด. ๒๑:๑-๒๐)

๑๖ เย โฮรัมลูกชายของเย โฮชา ฟัทขึ้นเป็น
กษตัริยของยูดาห ตรงกับปีที่หาที่โยรัมเป็น
กษตัริยของอิสราเอล โย รัมเป็นลูกชายของ
อาหับ *๑๗ตอนที่เยโฮรัมขึ้นเป็นกษตัริย นัน้
เขามีอายุสามสิบ สองปี และเขาครอง ราชย
อยูแปดปีในเมืองเยรูซาเล็ม ๑๘ เย โฮ รัมเดิน
ตามรอยของกษตัริยอิสราเอลองคกอนๆ เขา
ใช ชีวิตเหมือนกับที่ครอบครัวของอา หับเคย

ทํา ไว เพราะเขาแตงงานกับลูกสาวของอา
หับ เขาไดทําชัว่ในสายตาของพระ ยาหเวห
๑๙อยางไรก็ตาม เพราะพระยาหเวหเห็นแก
ดาวิดผูรับใชพระองค พระองคจึงไมทําลายยู
ดาห พระองคเคยสัญญาวาจะรักษาตะเกียง
ไวดวงหน่ึงสําหรับดา วิดและลูก หลานของ
เขาตลอดไป

๒๐ ในยุคของเยโฮรัม ชาวเอโดมไดกบฏตอ
ยูดาหและตัง้กษตัริยของตัวเองขึ้น

๒๑ เย โฮ รัม †กับกองทัพรถรบของเขาจึง
ยกไปที่ศา อีร ชาวเอ โดมเขาลอมเขาและ
ลอมพวก ผู บังคับบัญชารถรบทัง้ หลายของ
เขา ไว แตเขาลุก ขึ้นและตีฝาออกมาไดใน
ตอนกลาง คืน แตกองทัพของเขาหนีกลับ
บาน ไป ๒๒พวกเอ โดมจึงไดกบฏ และแยก
ตัวออกจากยูดาหจนถึงทุกวันน้ี
และในชวงเดียวกัน นัน้ พวกลิ บนาหก็ได

กบฏ แยกตัวออกจากยูดาหดวย
๒๓ เหตุการณตางๆในยุคสมัยของเย โฮ รัม

และทุกๆอยางที่เขาไดทําไป ไดจดบันทึกไว
แลวในหนังสือประวัติของบรรดากษตัริย
แหงยูดาห

๒๔ เยโฮรัมลวงลับไปอยูกับบรรพบุรุษของ
เขาและถูก ฝังอยูกับพวก เขาในเมืองของดา
วิด และอา หัส ยาหลูกชายของเขาก็ขึ้นเป็น
กษตัริยสืบตอจากเขา

อาหัสยาหปกครองยูดาห
(๒ พศด. ๒๒:๑-๖)

๒๕อา หัส ยาห ลูกชายของเย โฮ รัมขึ้น
เป็นกษตัริยของยู ดาห ตรงกับปีที่สิบ สองที่
โย รัมเป็นกษตัริยของอิสราเอล โย รัมเป็น
ลูกชายของอาหับ ๒๖ตอนที่อาหัสยาหขึ้นเป็น
กษตัริย นัน้ เขามีอายุยี่สิบ สองปี และเขา
ครอง ราชยอยูหน่ึงปีในเมืองเยรูซาเล็ม แม
ของเขาชื่อวานางอาธาลิยาห เป็นหลานสาว
ของกษตัริยอมรีแหงอิสราเอล ๒๗อาหัสยาห
เดินตามรอยของครอบครัวอา หับ และไดทํา
ชัว่ในสายตาของพระ ยาหเวห เหมือนกับที่

*๘:๑๖ ฉบับแปลกรีกโบราณเขียนไวแคน้ี ฉบับฮีบรูที่นิยมใชกันเพิ่มคําวา ในขณะที่เยโฮซา
ฟัทยังเป็นกษตัริยของยดูาห (อยางน้ีหมายถึงทัง้พอกับลูกชายครอบครองยดูาหในเวลาเดียว
กัน)
†๘:๒๑ เยโฮรัม หรือ “โยรัม” ในภาษาฮีบรู
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ครอบครัวของอา หับเคยทํา ไว เพราะเขาได
แตงงานกับครอบครัวของอาหับ

๒๘อา หัส ยาหรวมกับโย รัม ลูกชายของ
อาหับ ออกไปสู รบกับกษตัริยฮา ซา เอลของ
ชาวอา รัม ที่รา โมท-กิ เลอ าด ชาวอา รัม
ทําใหโยรัมไดรับบาดเจ็บ ๒๙กษตัริยโยรัมจึง
กลับไปที่ยิสเร เอล เพื่อรักษาบาดแผลที่ชาว
อารัมไดทํารายเขาไวที่รา โมท-กิ เลอ าดตอน
ที่เขาสู รบกับกษตัริยฮาซา เอลของชาวอารัม
อา หัส ยาหกษตัริยของยู ดาห ลูกชายของเย
โฮรัมไดไปที่ยิสเรเอลเพื่อเยี่ยมเยียนกษตัริย
โยรัมลูกชายของอาหับที่บาดเจ็บอยู

การแตงตัง้เยฮูเป็นกษัตริย

๙ ๑ เอ ลี ชาผู พูด แทน พระเจาได เรียก
ชายคน หน่ึงมาจากกลุมของผู พูด แทน

พระเจาและพูดกับเขาวา “เอาเสื้อ คลุมของ
ทานเสียบเขาในเข็มขัด เอาน้ํามันขวด น้ีไป
กับทานและไปที่รา โมท-กิ เลอาด ๒ เมื่อทาน
ไปถึงที่ นัน่ ใหมองหาเยฮู ลูกชายของเย โฮ
ชา ฟัทที่เป็นลูกชายของนิม ชี ใหไปพบเขา
แยกตัวเขาออกมาจากเพื่อนฝูง และพาเขา
เขาไปในหองดาน ใน ๓ เอาขวดน้ํามัน น้ีออก
มา เทน้ํามันลงบนหัวของเขาและประกาศวา
‘พระยาหเวหพูดวา “เราขอแตงตัง้ใหเจาเป็น
กษตัริยเหนืออิสราเอล” แลวรีบเปิดประตู
วิ่งหนีไป อยาไดเถลไถล’”

๔ชายหนุมผู พูด แทน พระเจาคน นัน้ จึง
ไปที่ราโมท-กิ เลอาด ๕ เมื่อเขามาถึง เขาได
พบกับพวกผูนํากองทัพกําลังนัง่อยูดวยกันที่
นัน่ เขาพูดวา “ทานแมทัพ เรามีขาวมาใหกับ
ทาน”
เยฮูถามวา “แมทัพคนไหนละ”
เขาตอบวา “ทานแมทัพ ทานเองนัน่แหละ

ครับ”
๖ เยฮูจึงลุกขึ้นและเขาไปในบาน แลว

คนหนุม นัน้ก็เทน้ํามันลงบนหัวของเยฮู
และประกาศวา “พระ ยาหเวห พระเจาของ
อิสราเอลพูดวา ‘เราขอแตง ตัง้ ใหเจาเป็น
กษตัริยเหนืออิสราเอลประชากรของพระ
ยาหเวห ๗ เจาตองทําลายครอบครัวของอา
หับเจา นายของเจาเสีย เราจะไดแก แคน
แทนเลือดของพวก ผู พูด แทนพระเจาที่เป็น
ผูรับ ใชเรา และเลือดของพวกผูรับ ใชพระ
ยาหเวหทุก คนที่ไหลนองดวยน้ํามือของนาง

เย เซ เบล ๘ครอบครัวทัง้หมดของอา หับจะ
ถูกทําลายลาง เราจะตัดพวกผูชายของอาหับ
ทุก คนออกไปจากอิสราเอลไม วาจะเป็นทาส
หรือไมใชทาสก็ตาม ๙ เราจะทําใหครอบครัว
ของอา หับเป็นเหมือนครอบครัวเย โร โบ อัม
ลูกชายของเนบัท และเป็นเหมือนครอบครัว
ของบา อาชาลูกชายของอาหิ ยาห ๑๐สวนเย
เซ เบล พวกหมาจะมารุมกินศพของนางบน
พื้นดินที่เมืองยิสเรเอลและจะไมมีใครฝังศพ
ใหนาง’”
พูดจบแลวเขาก็เปิดประตู วิ่งหนีไป
๑๑ เมื่อเยฮูออกมาหาผูนํากองทัพของ

กษตัริย พวก นัน้ถามเขาวา “มีเรื่องอะไร
หรือเปลา ทําไมคน บาคนนัน้จึงไดมาขอพบ
ทาน” เยฮูตอบวา “ทานก็รูๆอยูแลววาเขา
เป็นคนยังไง ชอบพูดเรื่องไรสาระ”

๑๒พวกเขาพูดวา “ไมจริงหรอก บอกพวก
เรามาเถิด” เยฮูจึงพูดวา “เขาพูดกับเราวา
‘พระยาหเวหพูดวา เราขอแตงตัง้ใหเจาเป็น
กษตัริยเหนืออิสราเอล’”

๑๓พวก เขารีบเอาเสื้อ คลุมของพวก เขา
มาปูลงตอ หน าเยฮูบนขัน้บันไดที่วาง เปลา
อยู แลวพวก เขาก็เปาแตรขึ้นและตะโกนวา
“เยฮูคือกษตัริย”

เยฮูไปยิสเรเอล
๑๔ เยฮูลูกชายของเยโฮชาฟัทที่เป็นลูกชาย

ของนิม ชี จึงไดรวบรวมผูคนขึ้นกบฏตอโย
รัม (ขณะ นัน้ โย รัมและอิสราเอลทัง้หมด
กําลังตอสูป องกันรา โมท-กิ เลอ าด จาก
กษตัริยฮาซาเอลของอารัม ๑๕แตกษตัริยโย
รัมไดกลับมาถึงยิสเร เอลเพื่อรักษาตัวจาก
บาดแผลที่พวกอารัมไดทํารายเขาไวจากการ
รบกับกษตัริยฮาซาเอลของอารัม)
เยฮูพูดวา “ถาพวกทานเห็นดวยกับสิ่งที่

เราทํา อยาใหใครหลบออกไปจากเมืองเพื่อ
ไปบอกขาวในยิสเรเอลได”

๑๖แลวเยฮูก็ขึ้นรถรบของเขาและขับมัน
ไปที่ยิสเร เอล เพราะโยรัมกําลังพัก ฟ้ืนอยูที่
นัน่พอดี ในเวลานัน้กษตัริยอาหัสยาหของยู
ดาหไดลงไปเยี่ยมเยียนกษตัริยโยรัม

๑๗ เมื่อคนเฝ ายามที่ยืนอยูบนหอคอยใน
ยิสเร เอลเห็นกองทัพของเยฮูกําลังใกล
เขามา เขารองออกมาวา “เราเห็นกองทัพ
จํานวนหน่ึงกําลังใกลเขามา”
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กษตัริยโย รัมจึงออกคํา สัง่ไปวา “เตรียม
ทหารมาไวคนหน่ึง สงเขาไปพบคนเหลา นัน้
และถามวา ‘พวกทานมาอยางสันติหรือไม’”

๑๘ทหารมาคน นัน้ขี่มาออกไปพบกับเยฮู
และพูดวา “กษตัริยสัง่ใหมาถามวา ‘พวก
ทานมาอยางสันติหรือไม’”
เยฮูตอบไปวา “ทานตองการสันติไปทํา

อะไร มาติดตามเราเถิด”
คนสังเกตการณมารายงานวา “คนสงขาว

ไปถึงพวกเขาแลว แตไมไดกลับออกมา”
๑๙กษตัริยจึงสงทหารมาคนที่สองออกไป

อีก เมื่อเขาเขาไปหาคนเหลานัน้ เขาก็พูดวา
“กษตัริยสัง่ใหมาถามวา ‘ทานมาอยางสันติ
*หรือไม’”
เยฮูตอบไปวา “ทานตองการสันติไปทํา

อะไร มาติดตามเราเถิด”
๒๐คนสังเกตการณกลับมารายงานวา “คน

สง ขาวไปถึงคนพวก นัน้ แลว แตเขาก็ไม
ไดกลับออกมาเหมือน กัน คน ขับรถ รบ นัน้
เหมือนกับเยฮู ลูกชายของนิม ชี เขาขับ
เหมือนกับคนบา”

๒๑ โย รัมออกคํา สัง่ไปวา “เตรียมรถรบให
เรา”
และเมื่อรถรบมาถึง กษตัริยโย รัมของ

อิสราเอลและกษตัริยอา หัส ยาหของยู ดาหก็
ไดขับมันออก ไป ทัง้ สองคนตางก็ขับรถรบ
ของตัวเองไป เพื่อไปพบกับเยฮู พวกเขามา
พบเยฮูบนที่ดินผืนหน่ึงที่เป็นของนาโบทชาว
ยิสเรเอล

๒๒ เมื่อโย รัมเห็นเยฮูก็ถามขึ้นวา “เยฮู
ทานมาอยางสันติหรือเปลา”
เยฮูตอบวา “จะมีสันติไดอยางไร ในเมื่อ

บรรดารูปเคารพและเวทมนตรคาถา †เหลา
นัน้ของแมทาน ยังมีอยูอยางเกลื่อนกลาด”

๒๓ โยรัมหันรถกลับและหนีไป เขารองบอก
กับอาหัสยาหวา “อาหัสยาห มันทรยศพวก
เรา”

๒๔แลวเยฮูก็โกงคันธนูสุดแรง เกิดของเขา
ยิงไปถูกโย รัมตรงระหวางไหล ‡ลูก ธนูปัก

ทะลุหัวใจของโย รัม และเขาก็ลมลงอยูใน
รถรบของเขา

๒๕ เยฮูไดพูดกับบิด คารที่เป็นเจา หน าที่
ประจํารถรบของโย รัมวา “เอาตัวเขาขึ้นมา
และโยนเขาไวในที่นาของนา โบทชาวยิสเร
เอล จําไดไหมวา เรากับทานเคยขับรถรบ
รวม กันตาม หลังอา หับพอของโย รัมเมื่อ
ครัง้ที่พระ ยาหเวหทํานายเกี่ยว กับเขาไววา
๒๖ ‘พระยาหเวหประกาศวา เมื่อวานน้ี เราได
เห็นเลือดของนา โบทและเลือดของบรรดา
ลูกชายของเขา และพระ ยาหเวห ประกาศ
อีกวา เราจะทําใหเจาตองชดใชมันบนที่ดินที่
เป็นของเขา’ ฉะนัน้ในตอน น้ี เอาตัวเขาขึ้น
มาและโยนเขาไปบนที่ดินผืนนัน้ ตามคําพูด
ของพระยาหเวห”

๒๗ เมื่อกษตัริยอาหัสยาหของยูดาหไดเห็น
สิ่งที่เกิดขึ้นแลว ก็หลบหนีไปบนถนนที่ไปสู
เบธ ฮัก กาน เยฮูไลตามเขาไปและตะโกนวา
“ฆามันดวย”
พวกเขาทําใหกษตัริยอาหัสยาหไดรับบาด

เจ็บอยูบนรถรบของเขาในระหวางทางที่
จะขึ้นไปเมืองกูรซึ่งอยูใกลกับเมืองอิบ เลอั
ม แตเขาไดหนีไปถึงเมกิด โดและตายที่ นัน่
๒๘บรรดาคนรับใชของเขาไดใชรถรบบรรทุก
ศพของเขาไปถึงเมืองเยรูซาเล็มและฝังเขา
ไวกับบรรพบุรุษของเขาที่หลุมฝังศพของเขา
ในเมืองของดาวิด

๒๙ (อา หัส ยาหขึ้นเป็นกษตัริยของยู ดาห
ตรงกับปีที่สิบ เอ็ดที่โย รัมลูกชายของอา หับ
เป็นกษตัริยของอิสราเอล)

ความตายที่นากลัวของเยเซเบล
๓๐แลวเยฮูก็ไปที่เมืองยิสเร เอล เมื่อเย เซ

เบลไดยินเรื่องน้ีเขา นางใชเครื่องสําอางแตง
ที่ตาของนาง และทําผมใหมและมองออกไป
ที่หน าตางบานหน่ึง ๓๑ เมื่อเยฮูเขามาที่ประตู
นางถามวา “ศิมรี ¶เจามาอยางสันติหรือ เจา
ฆาตกรผูฆาเจานายของตัวเอง”

*๙:๑๙ สันติ เป็นวิธีการทักทายเหมือน “สวัสดี”
†๙:๒๒ เวทมนตรคาถา การใชเวทมนตรหรือพลังอํานาจของซาตานเพื่อจะทําในสิ่งชัว่ราย
‡๙:๒๔ ระหวางไหล หรือที่หลังของเขา
¶๙:๓๑ ศิมรี ศิมรีคือผูชายคนที่ไดฆาเอลาหและครอบครัวของบาอาชาในอิสราเอลเมื่อหลาย
ปีกอน ดูใน ๑ พงศกษตัริย ๑๖:๘-๑๒
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๓๒ เยฮูมองขึ้นไปที่หน าตางบาน นัน้ และ
รองออกมาวา “ใครอยูฝ ายเรา ใครบาง”
มีขันทีอยูสอง สาม คนมองลงมาที่ เขา

๓๓ เยฮูจึงพูดวา “โยนตัวนางลงมาสิ”
พวก เขาจึงโยนนางลงมา เลือดของนาง

บางสวนกระเด็นไปติดกําแพงและติดตัว
มาบางตัวที่เหยียบ ยํ่าลงบนตัวนาง ๓๔ เยฮู
เขาไปในบาน ไปกินและดื่ม เขาพูดวา
“ดูแลหญิงที่ถูกสาป แชงคน นัน้ และฝังนาง
ไว เพราะอยางไรเสียนางก็เป็นลูกสาวของ
กษตัริย”

๓๕แตเมื่อพวกเขาออกไปเพื่อที่จะฝัง ศพ
นาง พวกเขาก็ไมพบชิน้สวนใดของนางเลย
นอกจากหัวกะโหลก เทาและมือทัง้สองขาง
ของนาง ๓๖พวกเขากลับมาบอกเยฮู เยฮูจึง
บอกไปวา “พระ ยาหเวหไดพูดผานทางเอ ลี
ยาหชาวเมืองทิช บีผูรับ ใชพระองควา บน
ที่ดินในเมืองยิสเร เอล หมาหลายตัวจะมา
รุมกินเน้ือของเยเซเบล ๓๗ศพของเยเซเบล
จะกระจัดกระจายไปเหมือนขี้ วัวทัว่ทุงใน
เขตแดนยิสเร เอล เพื่อจะไดไมมีใครบอกได
วา ‘น่ีคือเยเซเบล’”

การฆาลางเผาพันธกษัตริยอาหับ

๑๐ ๑มีลูกชายของอา หับอยูเจ็ด สิบ
คนในเมืองสะ มา เรีย เยฮูจึงเขียน

จดหมายหลายฉบับสงไปเมืองสะ มา เรีย ไป
ถึงพวกผูนําของเมืองยิสเร เอล ไปถึงพวก
ผูใหญและพวกผูดูแลลูกๆของอาหับ เยฮูพูด
วา ๒ “เน่ืองจากวาพวก ลูกชายของเจา นาย
ทานยังอยูกับทาน และทานก็ยังมีพวกรถรบ
และพวก มา มีเมืองที่เป็นป อมปราการ มี
พวกอาวุธ ทันทีที่จดหมายฉบับน้ีถึงมือทาน
๓ ใหเลือกลูกชายคนที่ดีที่สุดและที่เหมาะสม
ที่สุดในบรรดาลูกชายทัง้หมดของเจา นาย
ทาน และใหเขาขึ้นนัง่บนบัลลังกของพอของ
เขา และใหตอสูเพื่อครอบครัวของเจา นาย
ทานสิ”

๔แตพวกเขากลัวสุดขีดและพูดกันวา “ดูสิ
ขนาดกษตัริยสององคยังไมสามารถตอ ตาน
เขาได เลย แลวพวก เราจะไปหยุดเขาไดยัง
ไง”

๕ดัง นัน้ ผู ดูแลวัง ผู วาการ เมือง บรรดา
ผูใหญทัง้ หลายและผู ดูแลลูกๆของอา หับจึง
ไดสงคนไปบอกเยฮูวา “พวกขาพเจาคือผูรับ
ใชของทานและพวกขาพเจาจะทําทุก สิ่งทุก
อยางตามที่ทานพูด พวกขาพเจาจะไมแตง
ตัง้ใครเป็นกษตัริยทัง้ สิน้ ทานเห็นวาอะไรดี
ก็ทําเถิด”

๖แลวเยฮูก็เขียนจดหมายฉบับที่สองถึง
พวกเขาวา “ถาพวกทานอยูฝ ายเรา และเชื่อ
ฟังเรา วันพรุงน้ี เวลาน้ี ใหเอาหัว *ของพวก
ลูกชายเจานายทานมาใหกับเราในเมืองยิสเร
เอล”
ในเวลานัน้ พวกเจาชายทัง้เจ็ดสิบองคได

อยูกับพวก ผูนําของเมืองที่มีหน าที่ดูแลพวก
เขาอยู ๗ เมื่อจดหมายฉบับน้ีมาถึง คนเหลาน้ี
ก็จับตัวพวกเจา ชายเหลา นัน้มาฆา ทิง้หมด
ทัง้เจ็ด สิบองค พวก เขาเอาหัวของเจา ชาย
เหลา นัน้ใสไวในตะกราและสงไปใหกับเยฮู
ในเมืองยิสเรเอล ๘ เมื่อคนสงขาวมาถึง เขา
ไดบอกกับเยฮูวา “พวก เขาไดนําหัวของเจา
ชายเหลานัน้มาแลว”
เยฮูจึงสัง่ไปวา “เอาหัวเหลานัน้กองไวเป็น

สองกองที่ทางเขาประตูเมืองจนกวาจะเชา”
๙ เชาวันตอมา เยฮูไดออกไปขางนอก เขา

ไปยืนอยูตอหน าประชาชนทัง้หมดและพูดวา
“พวก เจาไรความ ผิด เป็นเรา เองที่ไดกบฏ
ตอเจานายของเราและฆาเขาเสีย แตใครละ
ที่ฆาคนเหลา น้ี ๑๐ รูไวเถิดวา คํา พูดทุก คํา
ที่พระยาหเวหไดพูดตอตานครอบครัวของอา
หับนัน้ จะตองเป็นจริงทุกคํา พระยาหเวหได
ทําในสิ่งที่พระองคไดพูดไวผานทางเอลียาห
ผูรับใชพระองค”

๑๑ เยฮูก็ เลยฆาทุก คนในครอบครัวของอา
หับที่ยังเหลือ อยูในเมืองยิสเร เอลจนหมด
รวมทัง้พวกผูนําของเขา รวมทัง้เพื่อนสนิท
และพวกนักบวชของเขา ไมเหลือใครสักคน
เลย

๑๒แลวเยฮูก็ออกเดิน ทางไปที่เมืองสะ มา
เรีย ถึงที่เบธ เอ เขดซึ่งเป็นคายของพวกคน
เลีย้งแกะ ๑๓ เขาพบกับญาติๆของกษตัริยอา
หัส ยาหแหงยู ดาห และไดถามพวก เขาวา
“พวกเจาเป็นใครกัน”

*๑๐:๖ หัว หรืออาจจะแปลไดวา “พวกหัวหน า” แตคนในเมืองเขาใจวาเป็น “หัว” จึงตัดหัว
มาให
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พวก เขาตอบวา “พวก เราเป็นญาติของ
อา หัส ยาห และพวก เราไดลงมาที่ น่ีเพื่อ
เยี่ยมเยียนครอบครัวของกษตัริยและ
ครอบครัวของแมกษตัริย”

๑๔ เยฮูสัง่วา “จับพวกมันทัง้เป็น” พวกเขา
จึงไดจับ ตัวคนเหลา นัน้ ไวและนําตัวไปฆาที่
ขางบอ เก็บ น้ําของเบธเอ เขด รวมทัง้หมดสี่
สิบสองคน เขาไมไวชีวิตสักคนเลย

เยฮูพบกับเยโฮนาดับ
๑๕หลัง จากที่เยฮูออกจากที่ นัน่ เขาไดพบ

กับเย โฮนาดับลูกชายของเร คาบซึ่งกําลังมา
หา เขา เยฮูทักทายเย โฮ นา ดับ และพูด
วา “เจาเป็นเพื่อนที่ซื่อตรงตอเรา เหมือนกับ
ที่เราซื่อตรงตอเจาหรือเปลา” *
เยโฮนาดับตอบวา “ซื่อตรงสิ”
เยฮูพูดอีกวา “ถาเป็นอยาง นัน้ ใหเราจับ

มือสัญญากัน”
เยโฮนาดับจึงยื่นมือให แลวเยฮูก็ใหเขาขึ้น

มาบนรถรบ
๑๖ เยฮูพูดวา “ไปกับเราและไปดูความ

รอนรนของเราที่มีตอพระยาหเวหเถิด”
แลวเขาก็พาเย โฮ นา ดับไปกับรถรบของ

เขา ดวย ๑๗ เมื่อเยฮูมาถึงเมืองสะ มา เรีย
เขาไดฆาทุก คนในครอบครัวของอา หับที่ยัง
เหลืออยู จนหมดเกลีย้ง ตามคําพูดของพระ
ยาหเวหที่ไดพูดไวกับเอลียาห

เยฮูฆาคนที่นมัสการพระบาอัล
๑๘แลวเยฮูเรียกประชาชนทัง้หมดมารวม

ตัว กันและพูดกับพวกเขาวา “อา หับรับ ใช
พระบาอัลแตเพียงเล็กน อย แตเยฮูจะรับ ใช
พระบาอัลใหมากกวานัน้อีก ๑๙ตอนน้ี เรียก
ตัวพวกผูพูดแทนพระบาอัลทัง้หมด รวมทัง้
ผูนมัสการและนักบวชของพระบาอัลทัง้หมด
มา ดูใหดีอยาใหขาดใครแมแตคน เดียว
เพราะเรากําลังจะถวายเครื่องบูชาที่ยิ่ง ใหญ
ใหกับพระบา อัล ใครที่ไมมารวมงานจะตอง
ตาย”
แตเยฮูกําลังหลอกพวก เขาเพื่อที่จะได

ทําลายพวกที่บูชาพระบา อัลให หมด ๒๐ เยฮู
สัง่วา “ใหจัดประชุมอันศักดิส์ิทธิใ์หกับ

พระบา อัล” พวก เขาจึงไดประกาศออก ไป
๒๑แลวเยฮูก็ ประกาศไปทัว่อิสราเอล และ
พวกที่บูชาพระบาอัลทัง้หมดก็มา ไมขาดใคร
เลยแมแตคนเดียว พวกเขาไดชุมนุมกันอยู
ในวิหาร ของพระบาอัลจนกระทัง่วิหารมีคน
เต็มไปหมดทุกดาน

๒๒ เยฮูก็พูดกับคนดูแลเรื่องเสื้อผาวา “หา
เสื้อมาใหกับผู ที่บูชาพระบาอัลทัง้หมด” เขา
ก็เอาชุดเหลานัน้ออกมาใหพวกนัน้

๒๓แลวเยฮูและเย โฮ นา ดับลูกชายของ
เร คาบ เขาไปในวิหารของพระบา อัล เยฮู
พูดกับพวกที่บูชาพระบา อัลวา “ดูให ดี ให
แนใจวาไมมีพวกที่นมัสการพระ ยาหเวหอยู
ทามกลางพวก เจา ใหเหลือแตคนที่บูชาพระ
บา อัลเทานัน้” ๒๔พวก เขาจึงเขาไปถวาย
เครื่องสัตวบูชาและเครื่องเผาบูชา
ขณะ นัน้เยฮูไดจัดคนไวแปด สิบคนใหอยู

ดานนอกพรอมกับสัง่พวกเขาไววา “ถาพวก
เจาคน หน่ึงคนใดปลอยใหใครในพวก นัน้ที่
เราไดมอบไวในมือของพวกเจาแลว หลบหนี
ไปได พวกเจาจะตองชดใชดวยชีวิตของเจา
เอง”

๒๕ทันทีที่เยฮูถวายเครื่องเผาบูชาเสร็จ สิน้
ลง เขาก็ไดสัง่พวกทหารรักษา พระองคและ
พวกผูนําทหารวา “เขาไปฆาพวกมันใหหมด
อยาใหมีใครเล็ดรอดไปได”
ดัง นัน้พวก เขาจึงเอาดาบฆา ฟันคนเหลา

นัน้ เหลาทหารรักษาพระองคและพวกผูนํา
ทหารไดโยน ศพออกมาทิง้ขาง นอก แลว ก็
เขาไปในหองดาน ใน †ของวิหารพระบา อัล
แหง นัน้ ๒๖พวก เขาเอาแทงหินศักดิส์ิทธิ ์
ออกมาจากวิหารของพระบา อัลและเผามัน
ทิง้ ๒๗นอกจากไดทุบแทงหินศักดิส์ิทธิข์อง
พระบาอัลจนแตกละเอียดแลว พวกเขาก็ยัง
ทําลายวิหารของพระบา อัลอีก ดวย และใช
สถานที่นัน้เป็นสวมสาธารณะมาจนถึงทุกวัน
น้ี

๒๘แลวเยฮูก็ไดทําลายพวกที่บูชาพระบา
อัลในอิสราเอลจนหมด ๒๙ถึงอยางนัน้ก็ตาม
เขาก็ไม ไดหันเหไปจากบาปตางๆที่เย โร โบ
อัมลูกชายของเนบัทเคยทํา ไว ซึ่งทําให
อิสราเอลพลอยทําบาปไป ดวย คือเยฮูไม ได

*๑๐:๑๕ เจาเป็นเพื่อน … หรือเปลา แปลตรงๆไดวา “จิตใจของเจาซื่อตรงกับเรา เหมือน
กับที่จิตใจของเรามีตอเจาหรือเปลา”
†๑๐:๒๕ หองดานใน ตามตัวอักษรคือ “เมืองแหงวิหารของพระบาอัล”
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ทําลายรูป ป้ันลูกวัวทองคําที่อยูในเบธ เอล
และดาน

พระยาหเวหอวยพรเยฮู
๓๐พระยาหเวหพูดกับเยฮูวา “เจาไดทําสิ่ง

ที่ถูก ตองในสายตาของเราจนสําเร็จ และได
ทําใหครอบครัวของอา หับเป็นเหมือนกับที่
เราไดคิด ไว เพราะอยาง นัน้ ลูก หลานของ
เจาจะไดนัง่อยูบนบัลลังกของอิสราเอลจนถึง
สี่ชัว่คน”

๓๑แตเยฮูไมระมัดระวังที่จะทําตามกฎ
ของพระ ยาหเวหพระเจาของอิสราเอลไว
ดวยสิน้ สุดใจของเขา เขาไมยอมหันเหไป
จากบาปของเย โร โบ อัม ซึ่งทําใหอิสราเอล
พลอยทําบาปไปดวย

ฮาซาเอลเอาชนะอิสราเอลได
๓๒ ในสมัย นัน้ พระ ยาหเวหเริ่มตัดสวน

ตางๆของอิสราเอล ออก กษตัริยฮา ซา เอล
ของอา รัมไดเอาชนะชาวอิสราเอลตาม
พรมแดนของพวกเขา ๓๓ตัง้แตทางฝ่ังตะวัน
ออกของแมน้ําจอรแดน ดิน แดนทัง้หมด
ของกิ เลอ าด รวมทัง้ดิน แดนที่เป็นของเผา
กาด เผารูเบนและเผามนัสเสห และเขามีชัย
ตัง้แตอาโรเออรที่อยูติดกับลําธารอารโนนไป
จนถึงกิเลอาดและบาชาน

ความตายของเยฮู
๓๔ เหตุการณอื่นๆในยุคสมัยของเยฮู ทุก

สิ่งทุก อยางที่เขาไดทําไปและความสําเร็จ
ตางๆของ เขา ไดจดบันทึกไวแลวในหนังสือ
ประวัติของบรรดากษตัริยแหงอิสราเอล
๓๕แลวเยฮูก็ตายไปอยูกับบรรพบุรุษของ เขา
และถูกฝังอยูในเมืองสะมาเรีย และเยโฮอา
หาสลูกชายของ เขาก็ขึ้นเป็นกษตัริยสืบ ตอ
จากเขา ๓๖ เยฮูปกครองอิสราเอลอยูในเมือง
สะมาเรียเป็นเวลายี่สิบแปดปี

นางอาธาลิยาหฆาพวกลูกๆของกษัตริย
(๒ พศด. ๒๒:๑๐-๑๒)

๑๑ ๑ เมื่อนางอาธาลิยาหซึ่งเป็นแมของ
อา หัส ยาหเห็นวาลูกชายของ นาง

ตาย แลว นางไดลงมือฆาครอบครัวของ
กษตัริยอาหัสยาหทัง้หมด

๒แตเยโฮเชบาที่เป็นลูกสาวของกษตัริยเย
โฮ รัม *และเป็นนอง สาวของอา หัส ยาหได
แอบพาโย อาชลูกชายของอา หัส ยาหไปจาก
พวกเจาชายทัง้หลายที่กําลังจะถูกฆา นางได
เอาตัวโยอาชและพี่เลีย้งของเขาไปไวในหอง
นอนหอง หน่ึงเพื่อหลบซอนตัวจากนางอา ธา
ลิยาห โยอาชก็เลยไมไดถูกฆาไปดวย

๓ โย อาชยังคงหลบซอน ตัวกับพี่ เลีย้งของ
เขาอยูใน วิหาร ของพระ ยาหเวหเป็นเวลา
ถึงหกปีในชวงที่นางอาธาลิยาหปกครองแผน
ดินนัน้

เยโฮยาดาเจิมโยอาชเป็นกษัตริย
(๒ พศด. ๒๓:๑-๒๑)

๔ ในปีที่เจ็ด นักบวชเย โฮ ยาดาเรียกพวก
ผูนําทหารของชาวคารี †และทหารรักษา
พระองคมา และสัง่ใหพวก เขามาหาที่วิหาร
ของพระ ยาหเวห เขาไดทําขอ ตกลงกับคน
เหลา นัน้ และใหพวก เขาสาบานที่วิหารของ
พระ ยาหเวห แลวเขาถึงเอาโย อาชที่เป็น
ลูกชายของกษตัริยออกมา

๕ เย โฮ ยาดาสัง่คน เหลา นัน้วา “น่ีคือสิ่งที่
พวกทานจะตองทํา หน่ึงในสามของพวก
ทาน ที่ตองมาอยูเวรในวันหยุดทางศาสนา
จะตองไปเฝ า ดูวังของกษตัริย ๖อีกหน่ึงใน
สามตองเฝ า ดูอยูที่ประตูสูร และอีกหน่ึงใน
สามที่เหลือไปอยูที่ประตูที่อยูดาน หลังทหาร
รักษาพระองค อยางน้ีพวกทานก็จะเฝ าดูแล
วังจากทุกดาน ๗สวนพวกทานสองกลุมที่ไม
ตองอยูเวรในวันหยุดทางศาสนา จะตองมา
คอย เฝ าวิหารของพระ ยาหเวหและปกป อง
กษตัริย ๘พวกทานจะตองลอม รอบกษตัริย
ไว ใหแตละคนถืออาวุธพรอมมือ ใครก็ตาม
ที่เขามาใกลกษตัริยตองถูกฆา ใหอยูกับ
กษตัริยไมวาเขาจะไปที่ไหนก็ตาม”

๙พวกผูนําเหลาทัพไดทําตามที่เย โฮยาดา
นักบวชไดสัง่ไว แตละ คนไดนําทหารของ
เขามา ทัง้ที่อยูเวรในวันหยุดทางศาสนา
และคนที่ไมไดอยูเวร พวก เขาไดพากันมา
หานักบวชเย โฮ ยาดา ๑๐แลวเขาก็ไดแจก

*๑๑:๒ เยโฮรัม หรือ “โยรัม” ในภาษาฮีบรู
†๑๑:๔ ชาวคารี หรือ “ชาวเคเรธ” เป็นทหารพิเศษที่จางมาเพื่อรับใชกษตัริย
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พวกหอกและโลใหกับพวกผูนําเหลา ทัพ นัน้
มันเป็นหอกและโลของกษตัริยดา วิดที่เก็บ
อยูในวิหารของพระ ยาหเวหนัน่เอง ๑๑ เหลา
ทหารรักษาพระองคทุก คนถืออาวุธพรอม
มือ ประจํา ที่ของตนรอบๆวิหาร จากดาน
ใตจดดาน เหนือ พวก เขายืนอยูรอบแทน
บูชาและวิหาร รวม ทัง้ยืนอยูรอบตัวกษตัริย
ดวย ๑๒ เยโฮยาดาไดพาโยอาชที่เป็นลูกชาย
กษตัริยออกมาและสวมมงกุฎใหกับเขา และ
ไดมอบสําเนาขอ ตกลง *ที่พระเจาไดทํากับ
คนของพระองคใหกับเขา พวกเขาไดเจิมโย
อาชขึ้นเป็นกษตัริยและพวก เขาก็ตบมือโห
รองวา “กษตัริยจงเจริญ”

๑๓ เมื่อนางอา ธา ลิ ยาหไดยินเสียงอึกทึก
ที่เหลาทหารรักษาพระองคและประชาชน
ตะโกน นางออกมาหาประชาชนที่วิหารของ
พระ ยาหเวห ๑๔นางมองไปและเห็นกษตัริย
ยืนอยูขางเสาตามประเพณี มีพวกผูนําเหลา
ทัพและคนเปาแตรอยูที่ดาน ขางของกษตัริย
และประชาชนทัง้หมดในแผน ดินตางก็ราเริง
ยินดีและเปาเขา สัตว กัน นางอา ธา ลิ ยาหก็
ฉีกเสื้อผาของ นางและรองตะโกนวา “กบฏ
กบฏ”

๑๕ นักบวชเยโฮยาดาสัง่พวกผูนําเหลาทัพ
ที่ไดตัง้ใหดูแลกองทัพวา “นํานางออกมาจาก
ทามกลางกองทหาร และฆาทุกคนที่ติดตาม
นาง” เพราะนักบวชพูดวา “อยาฆานางภาย
ในวิหารของพระยาหเวหแหงน้ี”

๑๖พวก เขาจับตัวนางไว ได ในขณะที่นาง
กําลังจะเขาไปในวังทางประตูมา และนางก็
ถูกฆาตายที่นัน่

๑๗แลวเยโฮยาดาก็ไดทําขอตกลงระหวาง
พระ ยาหเวหกับกษตัริยและประชาชน วา
พวก เขาจะเป็นประชาชนของพระ ยาหเวห
เขายังไดทําขอ ตกลงระหวางกษตัริยกับ
ประชาชนอีกดวย

๑๘ประชาชนทัง้หมดในแผน ดิน นัน้ได
ไปที่วิหารของพระบา อัลและรื้อมันทิง้ ไป
พวก เขาทุบพวกแทน บูชาและรูป เคารพ
ทัง้หมดจนแตกเป็นชิน้ๆและฆามัทธานที่
เป็นนักบวชของพระบา อัลที่หน าแทน บูชา
เหลานัน้

แลวนักบวชเย โฮ ยาดาก็ใหทหาร ยาม
อยูเฝ าที่วิหารของพระ ยาหเวห ๑๙ เขากับ
พวกผูนําเหลา ทัพ คนคารี และทหารรักษา
พระองค รวมทัง้ประชาชนทัง้หมดของแผน
ดิน ไดพากษตัริยลงมาจากวิหารของพระ
ยาหเวห และเขาไปในวัง ผานทางประตู
สําหรับทหารรักษาพระองค แลวกษตัริย
ก็ขึ้นไปนัง่บน บัลลังก ๒๐และประชาชน
ทัง้หมดบนแผน ดิน นัน้ตางก็เฉลิมฉลอง
รื่นเริงกัน และบานเมืองก็สงบสุข เพราะนาง
อาธาลิยาหถูกฆาดวยดาบแลวภายในวัง

๒๑ โย อาชมีอายุเจ็ดปีเมื่อเขาขึ้นครอง
ราชย

โยอาชเริ่มปกครอง
(๒ พศด. ๒๔:๑-๑๖)

๑๒ ๑ โย อาชขึ้นครอง ราชย ตรงกับปีที่
เจ็ดที่เยฮูเป็นกษตัริยของอิสราเอล

โย อาชครอง ราชยอยูในเมืองเยรูซาเล็มเป็น
เวลาสี่ สิบปี แมของเขาชื่อศิบี ยาห นางมา
จากเมืองเบเออรเชบา ๒ โยอาชทําในสิ่งที่ถูก
ตองในสายตาของพระ ยาหเวหตลอดชีวิต
ของเขา เขาทําตามที่นักบวชเยโฮยาดาไดสัง่
สอนเขา ไว ๓แตสถานนมัสการตางๆก็ยังไม
ไดถูก รื้อ ทิง้ ประชาชนยังคงไปถวายเครื่อง
สัตวบูชาและเผาเครื่องหอมที่นัน่เหมือนเดิม

โยอาชสั่งใหซอมแซมวิหาร
(๒ พศด. ๒๔:๑-๑๔)

๔ โย อาชพูดกับพวก นักบวชวา “เงิน
ทัง้หมดที่คนเอาเขามาในวิหารของพระ
ยาหเวห เพื่อถวายเป็นของ ขวัญศักดิส์ิทธิ ์
เชน เงินที่กําหนดใหจายตามรายบุคคล เงิน
ที่ไดมาจากการแกบน เงินที่คนเอามาถวาย
ดวยความสมัคร ใจใหกับวิหารแหง น้ี ๕ ให
นักบวชแตละคนรับเงินเหลา นัน้มาจากคนที่
พวกเขาใหบริการนัน้ และใหใชเงินเหลานัน้
ในการซอมแซมจุดตางๆในวิหารที่พวก เขา
เห็นวาเสียหาย”

๖แตจนถึงปีที่ยี่สิบสามของกษตัริยโย
อาช พวก นักบวชก็ยังไมไดซอมแซมวิหาร

*๑๑:๑๒ ขอตกลง เป็นขอตกลงระหวางกษตัริยกับพระเจา นาจะหมายถึงสัญญาที่กษตัริย
ไดเคยทําไววาจะรับใชพระเจา ดูบทที่ ๑๗ และ ๑ ซามูเอล ๑๐:๒๕
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นัน้ ๗กษตัริยโย อาชจึงไดเรียกตัวนักบวช
เย โฮ ยาดาและนักบวชคนอื่นๆเขามาและ
ถามพวกเขาวา “ทําไมพวกทานถึงยังไม ได
ซอมแซมวิหาร พวกทานหยุดรับเงินจากคน
ที่พวกทานใหบริการได แลว ใหมอบเงิน นัน้
ใหกับคนอื่นซอมแซมวิหารไดแลว”

๘พวกนักบวชตางเห็นดวยที่จะไมเก็บ
เงินจากประชาชน อีก และตัดสิน ใจที่จะไม
ซอมแซมวิหารเองดวย ๙ นักบวชเยโฮยาดา
เอาหีบใสเงินใบหน่ึงเจาะรูไวบนฝาของ มัน
แลวนําไปวางไวที่ดานขางทางขวาของแทน
บูชา หีบน้ีอยูใกลประตูทางเขาวิหารของพระ
ยาหเวห นักบวชบางคนที่เฝ าอยูที่ประตูทาง
เขา *ไดเอาเงินที่คนเอามาถวายใหกับพระ
ยาหเวห ใสไวในหีบใบนัน้

๑๐ เมื่อไหรก็ตามที่พวกเขาเห็นวามีเงินอยู
ในหีบใบ นัน้มากแลว เลขาของกษตัริยและ
นักบวชชัน้ สูงสุด ก็จะมานับเงิน นัน้ในวิหาร
ของพระ ยาหเวหและใสไวในถุงหลาย ใบ
๑๑ เมื่อมีจํานวนเงินมาก แลว พวก เขาก็เอา
เงิน นัน้ไปใหกับผู ควบคุมงานในวิหารแหง
นัน้ พวก น้ีก็จะไดเอาเงิน น้ีไปจายใหกับคน
งานที่ทํางานอยูในวิหารของพระ ยาหเวห
เชน ชางไม ชางกอสราง ๑๒ชางอิฐ และคน
ตัดหิน พวกเขาเอาเงินนัน้ไปซื้อไมและหินที่
ตัด แตงแลวมาเพื่อใชในการซอมแซมวิหาร
ของพระ ยาหเวห รวม ทัง้คาใช จายอื่นๆที่
จําเป็นในการซอมแซมวิหาร

๑๓ เงินที่ไดมา น้ี นักบวชไมสามารถนําไป
ใชในการ ทําอางเงิน กรรไกรตัด ไส ตะเกียง
ชามสําหรับประพรม แตรเขา สัตว หรือขาว
ของเครื่อง ใชที่ทําขึ้นจากทองคําหรือเงิน
สําหรับวิหารของพระยาหเวห ๑๔แตเขาจาย
เงิน นัน้สําหรับพวกคน งานที่ตองใชเงินใน
การซอมแซมวิหาร ๑๕พวกที่ใหเงิน น้ี ไมได
ขอใหคนงานทําบัญชีคา ใช จาย เพราะพวก
คนงานเหลาน้ีลวนไวใจได

๑๖ เงินที่ไดจากเครื่องบูชาชําระลางและ
เครื่องบูชาตอบแทน ไมไดเอามาเก็บไวใน
วิหารเพราะมันเป็นของพวกนักบวช

โยอาชยอมสละของมีคาใหฮาซาเอล
๑๗ ในเวลา นัน้ กษตัริยฮา ซา เอลของอา

รัมไดขึ้นมาโจมตีเมืองกัทและยึดเมืองไว
ได แลวเขาก็ตัง้ใจที่จะขึ้นมาโจมตีเมือง
เยรูซาเล็ม

๑๘แตกษตัริยโย อาช †ของยู ดาหไดเอา
ของทัง้หมดที่บรรพบุรุษของเขาคือเย โฮ ชา
ฟัท เยโฮรัมและอาหัสยาห ที่เคยเป็นกษตัริย
ของยู ดาห ไดอุทิศใหกับพระ ยาหเวห รวม
ทัง้ของที่ตัวทานเองไดอุทิศไวดวย ตลอดจน
ทองคําทัง้หมดที่อยูในคลังของพระ ยาหเวห
และในวังของกษตัริย ดวย เขาเอาของมี คา
ทัง้หมด น้ีสงไปใหกับกษตัริยฮา ซา เอลของ
ชาวอา รัม แลวฮาซา เอลก็ไดถอยทัพไปจาก
เมืองเยรูซาเล็ม

โยอาชตาย
(๒ พศด. ๒๔:๒๓-๒๗)

๑๙สวนเหตุการณอื่นๆในสมัยของโย อาช
และสิ่งที่เขาไดทําไปทัง้หมด ไดจด บันทึก
ไวแลวในหนังสือประวัติของบรรดากษตัริย
แหงยูดาห

๒๐พวกขาราชการของโย อาช ไดรวมหัว
กันวางแผนกบฏและฆาเขาที่เบ ธมิลโล บน
ทางที่จะลงไปสิ ล ลา ๒๑พวกขาราชการที่ได
ฆาเขาก็คือโยซาคารลูกชายของชิ เมอัทและ
เยโฮซาบาดลูกชายของโชเมอร
เขาตายและถูกฝังไวกับบรรพบุรุษของเขา

ในเมืองของดา วิด และอา มา ซิ ยาหที่เป็น
ลูกชายของเขาก็ขึ้นเป็นกษตัริยสืบตอจาก
เขา

เยโฮอาหาสปกครองอิสราเอล

๑๓ ๑ เย โฮ อา หาสลูกชายของเยฮูขึ้น
เป็นกษตัริยของอิสราเอลในเมือง

สะมา เรีย ตรงกับปีที่ยี่สิบสาม ที่กษตัริยโย
อาชปกครองยูดาห โยอาชเป็นลูกชายของอา
หัสยาห เยโฮอาหาสครองราชยอยูสิบเจ็ดปี

๒ เย โฮ อา หาสทําความ ชัว่ในสายตาของ
พระ ยาหเวห เขาทําบาปตามเย โร โบ อัม
ลูกชายของเนบัท ซึ่งทําใหอิสราเอลพลอย

*๑๒:๙ ทางเขา หรือแปลตรงๆได “ธรณีประตู”
†๑๒:๑๘ โยอาช หรือ “เยโฮอาช” ซึ่งเป็นชื่อเต็มของโยอาช
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ทําบาปไปดวย เยโฮอาหาสไมยอมหันไปจาก
บาปเหลา นัน้ ๓ดัง นัน้ ความ โกรธของพระ
ยาหเวหจึงลุกเป็นไฟขึ้นตอ อิสราเอล และ
พระองคทําใหพวก เขาตองตกอยูใตอํานาจ
ของกษตัริยฮา ซา เอลของชาวอา รัมและของ
เบนฮาดัดลูกชายของเขาอยูเรื่อยๆ

พระยาหเวหเมตตาชาวอิสราเอล
๔แลวเย โฮ อา หาสก็ออนวอนใหพระ

ยาหเวหชวย และพระยาหเวหฟังเขา เพราะ
พระองคเห็นแลววากษตัริยของชาว อา รัมได
กดขี่ขมเหงอิสราเอลอยางรุนแรง

๕พระ ยาหเวหไดสงคน หน่ึงมาชวยเหลือ
อิสราเอล แลวอิสราเอลก็หลุดพนจากอํานาจ
ของอา รัม แลวชาวอิสราเอลก็ไดอาศัยอยูใน
บานเมืองของพวกเขาอยางเดิม

๖แตอยางไรก็ตาม ชาวอิสราเอลก็ยังไมได
เลิกทําตามพวกบาปตางๆของครอบครัวเยโร
โบอัม ซึ่งทําใหอิสราเอลพลอยทําบาปไปดวย
พวกอิสราเอลยังดําเนินในบาป นัน้ และพวก
เขาก็ยังเก็บเสาศักดิส์ิทธิข์องพระนางอาเชรา
หไวในเมืองสะมาเรียเหมือนเดิม

๗ ในกองทัพของเย โฮ อา หาสไมมีอะไร
หลงเหลืออยูเลย นอกจากทหารมาหาสิบคน
รถรบสิบคันและทหารเดินเทาหน่ึง หมื่นคน
เพราะกษตัริยของอารัมไดทําลายพวกเขาไป
อยางกับแกลบที่ลอยไปตามลมตอนฝัด รอน
ขาว

๘สวนเหตุการณอื่นๆในสมัยของเย โฮ อา
หาส สิ่งที่เขาไดทําไปทัง้หมดและความ
สําเร็จของเขา ไดจดบันทึกไวแลวในหนังสือ
ประวัติของบรรดากษตัริยแหงอิสราเอล
๙แลวเย โฮ อา หาสก็ ตายไปอยูกับบรรพบุรุษ
ของเขาและถูกฝังอยูในเมืองสะมา เรีย และ
เยโฮอาชลูกชายของเขาก็ขึ้นเป็นกษตัริยสืบ
ตอจากเขา

เยโฮอาชปกครองอิสราเอล
๑๐ เยโฮอาชลูกชายของเยโฮอาหาสขึ้นเป็น

กษตัริยของอิสราเอลในเมืองสะมา เรีย ตรง
กับปีที่สามสิบ เจ็ดที่กษตัริยโยอาชปกครองยู
ดาห และเขาครองราชยอยูสิบหกปี ๑๑ เยโฮ
อาชไดทําความชัว่ในสายตาของพระยาหเวห

และไมยอมหันออกจากบาปทัง้ สิน้ที่เย โร โบ
อัมลูกชายของเนบัท ทํา ซึ่งทําใหอิสราเอล
พลอยทําบาปไปดวย เย โฮอาชยังคงใชชีวิต
อยูในบาปเหลา นัน้ ๑๒สวนเหตุการณอื่นๆใน
ยุคสมัยของเย โฮ อาช ทุก อยางที่เขาไดทํา
ไป และความสําเร็จของเขา รวมทัง้สงคราม
ระหวางเขากับกษตัริยอามาซิยาหของยูดาห
นัน้ ไดจดบันทึกไวแลวในหนังสือประวัติของ
บรรดากษตัริยแหงอิสราเอล ๑๓แลว เย โฮ
อาชก็ไดตายไปอยูกับบรรพบุรุษของ เขาและ
เย โร โบ อัมก็ขึ้นเป็นกษตัริยสืบตอจาก เขา
ศพของเย โฮอาชถูก ฝังอยูในเมืองสะมา เรีย
กับพวกกษตัริยแหงอิสราเอล

เอลีชาตาย
๑๔ เมื่อเอลชีาลมปวยไมสบาย จนทําใหเขา

ตายในที่สุด กษตัริยเย โฮ อาชของอิสราเอล
ไดลงไปเยี่ยมเยียนเขาและกษตัริยก็รองไห
ตอหน าเขา กษตัริยไดรํ่ารองไปวา “ทานพอ
ทาน พอ ทานเป็นพวกรถรบและพวกทหาร
มาของอิสราเอล” *

๑๕ เอ ลี ชาพูดวา “ขอคันธนูหน่ึงคันกับลูก
ธนูจํานวนหน่ึงสิ”
และเขาก็ทําตาม ๑๖ เอลีชาพูดกับกษตัริย

ของอิสราเอลวา “จับคัน ธนูไวในมือของ
ทาน” เมื่อกษตัริยไดจับมันไวแลว เอลีชาก็
เอามือของ เขาจับมือทัง้สองขางของกษตัริย
ไว ๑๗ เอลีชาพูดอีกวา “เปิดหน าตางทางทิศ
ตะวัน ออก” เขาก็ทําตาม นัน้ แลวเอ ลี ชาก็
พูดวา “ยิง”
และเขาก็ยิงลูก ธนูออกไป เอ ลี ชาก็ได

ประกาศออกมาวา “น่ีจะเป็นลูก ธนูแหง
ชัยชนะของพระยาหเวห ลูกธนูแหงชัยชนะ
เหนือพวกอารัม ทานจะทําลายชาวอารัมได
อยางราบคาบที่อาเฟก”

๑๘แลวเอลีชาก็พูดวา “หยิบลูกธนูพวกนัน้
มา” แลวกษตัริยไดหยิบลูกธนูเหลานัน้มา เอ
ลีชาบอกกับเขาวา “ตีลงไปที่พื้นสิ”
เขาตีลงไปที่พื้นสามครัง้แลวหยุด ๑๙ เอ ลี

ชาคนของพระเจาโกรธกษตัริย และพูดวา
“ทานควรจะตีหาหรือหกครัง้ แลวทานจะได
ชัยชนะเหนือพวกอา รัมและไดทําลายพวก

*๑๓:๑๔ ทานเป็น … อิสราเอล หรืออาจจะแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “พวกรถรบและพวก
ทหารมาของอิสราเอลจะมารับทานแลว”
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นัน้จนหมด แตตอน น้ี ทานจะชนะพวกเขา
ไดแคสามครัง้เทานัน้”

กระดูกเอลีชาทําใหคนฟ้ืน
๒๐ เอ ลี ชาตายและถูกฝังไว ปกติแลวกอง

โจรชาวโม อับชอบมาปลนชาวอิสราเอลใน
ชวงฤดูใบไม ผลิ ๒๑มีอยูครัง้ หน่ึง ในขณะ
ที่ชาวอิสราเอลกําลังฝัง ศพชายคน หน่ึงอยู
ทันใดนัน้ พวกเขาก็ไดเห็นกองโจรมา พวก
เขาจึงโยน ศพของชายคน นัน้ลงไปในหลุม
ศพของเอลีชา เมื่อศพนัน้ไปโดนกระดูกของ
เอลีชาเขา ชายคนนัน้ก็กลับมีชีวิตขึ้น และ
ยืนขึ้นมา

เยโฮอาสยึดเมืองคืนจากเบนฮาดัด
๒๒ ในสมัยของกษตัริยเยโฮอาหาส กษตัริย

ฮา ซา เอลของชาวอา รัมไดกดขี่ขมเหง
อิสราเอลตลอด เวลา ๒๓แตพระ ยาหเวหมี
เมตตากรุณาตออิสราเอลและสงสารพวกเขา
ที่พระองคหวงใยพวกเขาก็เป็นเพราะขอ
ตกลงที่พระองคไดทํา ไวกับอับ ราฮัม อิสอัค
และยาโคบ จนกระทัง่วันน้ี พระองคก็ยังไม
ทําลายพวก เขาหรือลม ลางพวก เขาใหหมด
ไปจากหน าของพระองค

๒๔กษตัริยฮา ซา เอลของชาวอา รัมตาย ไป
และเบนฮาดัดลูกชายของเขาขึ้นเป็นกษตัริย
สืบตอจาก เขา ๒๕ เมืองตางๆของอิสราเอลที่
ฮา ซา เอลพอของเบน ฮา ดัดยึดไปตอนสมัย
ของเยโฮอาหาส ตอนน้ีเยโฮอาสลูกชายเยโฮ
อาหาสไดยึดคืนมาจากเบนฮาดัดลูกชายของ
ฮาซา เอล เย โฮอาสชนะเบนฮาดัดสามครัง้
และไดยึดเอาเมืองตางๆของอิสราเอลคืนมา
ได

อามาซิยาหปกครองยูดาห
(๒ พศด. ๒๕:๑-๒๖:๒)

๑๔ ๑อา มา ซิ ยาหลูกชายของกษตัริย
โย อาชของยู ดาห ขึ้นเป็นกษตัริย

ปกครองยูดาห ตรงกับปีที่สองของเยโฮอาช
เป็นกษตัริยปกครองอิสราเอล เยโฮอาชเป็น
ลูกชายของเยโฮอาหาส ๒อามาซิยาหมีอายุ
ยี่สิบ หาปี ตอนที่เขาขึ้นเป็นกษตัริยและเขา
ไดครอง ราชยอยูในเมืองเยรูซาเล็มเป็นเวลา

ยี่สิบ เกา ปี แมของ เขามีชื่อวา เย โฮ อัด ดีน
นางมาจากเมืองเยรูซาเล็ม ๓อามาซิ ยาหได
ทําสิ่งที่ถูก ตองในสายตาของพระ ยาหเวห
แตไมเหมือนกับที่ดา วิดบรรพบุรุษของเขา
เคยทํา ไว เขาทําตามตัวอยางของโย อาชผู
เป็นพอของเขาทุกอยาง ๔แตสถานนมัสการ
ตางๆก็ยังไม ไดถูกรื้อ ทิง้ ประชาชนก็ยัง คง
ถวายเครื่องสัตว บูชาและเผาเครื่องหอมที่
นัน่เหมือนเดิม

๕หลัง จากที่อา มา ซิ ยาหไดทําใหแผน ดิน
มัน่คงเป็นปึก แผน แลว เขาไดสัง่ฆาพวก
ขาราชการที่เคยฆากษตัริยผู เป็น พอ ของ
เขา ๖แตเขาไมไดฆาพวกลูกชายของคน
เหลา นัน้ ตามสิ่งที่เขียนไวในหนังสือบัญญัติ
ของโมเสส ที่พระ ยาหเวหสัง่ไววา “อยา
ประหารพอ แมเพราะสิ่งที่ลูกๆเขาทํา และ
อยาประหารลูกๆเพราะสิ่งที่พอแมเขาทํา แต
ใหประหารคนเพราะบาปที่คนๆนัน้ทําเอง” *

๗อามาซิยาหไดฆาชาวเอโดมถึงหน่ึงหมื่น
คนในหุบเขาเกลือ และยึดเมืองเส-ลาไวได
จากการรบ เขาเรียกเมืองนัน้วา โยกเธเอล
ซึ่งเป็นชื่อของมันมาจนถึงทุกวันน้ี

๘แลวอา มา ซิ ยาหไดสงพวกคนสง ขาวไป
หาเยโฮอาช
กษตัริยของอิสราเอล ที่เป็นลูกชายของเย

โฮอาหาสที่เป็นลูกชายของเยฮู ขอความนัน้
ทาทายเยโฮอาชวา “มาสิ มาสูกันซึ่งๆหน า”

๙แตกษตัริยเย โฮ อาชของอิสราเอล ตอบ
กษตัริยอามาซิยาหของยูดาหวา “ตนหนาม
ตน หน่ึงในเลบานอนไดสง ขาวมาถึงตนสน
ซี ดารตน หน่ึงในเลบานอนวา ‘ใหยกลูกสาว
ของเจาใหแตงงานกับลูกชายของเรา’ แต
สัตวปาตัวหน่ึงในเลบานอนผานมา และได
เหยียบยํ่าตนหนามตน นัน้ ไป ๑๐ จริงอยูเจา
ไดชนะพวก เอ โดม และตอน น้ีใจของเจาก็
พองโต ใหพอใจในชัยชนะของเจาอยูกับบาน
ดี กวา จะหาเรื่องใสตัวไปทําไม เดี๋ยวจะลม
ลงเปลาๆทัง้ตัวเจาและเผายูดาหดวย”

๑๑แตอา มาซิ ยาหไมยอม ฟังคํา เตือน ดัง
นัน้ กษตัริยเย โฮ อาชของอิสราเอลจึงได
เขาโจมตีกษตัริยอา มา ซิ ยาหแหงยู ดาหที่
เบธเช เมชในยู ดาห ๑๒และยู ดาหก็พาย แพ
ตออิสราเอล และคนยูดาหตางก็หนีกลับบาน
ของ ตน ๑๓กษตัริยเย โฮ อาชแหงอิสราเอล

*๑๔:๖ อยาประหาร … นัน้ทําเอง ดูใน เฉลยธรรมบัญญัติ ๒๔:๑๖
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จับตัวกษตัริยอา มา ซิ ยาหแหงยู ดาหไดที่
เบธเช เมช กษตัริยอา มา ซิ ยาหเป็นลูกชาย
ของโย อาช ซึ่งเป็นลูกชายของอา หัส ยาห
แลวกษตัริยเย โฮ อาชก็ไดบุก เขาไปในเมือง
เยรูซาเล็มและทําลายกําแพงเมืองเยรูซาเล็ม
ทิง้ ไป ตัง้แตประตูเอฟ รา อิมไปจนถึงประตู
ตรงหัวมุม รวมความ ยาวไดสี่ รอยศอก
๑๔กษตัริยเย โฮ อาชเขาไปเอาทองคําและ
เงินและเครื่อง ใชตางๆที่อยูในวิหารของ
พระ ยาหเวห และที่อยูในคลัง สมบัติของวัง
กษตัริย ไปจนหมดสิน้ กษตัริยเยโฮอาชยัง
ไดตอนเชลยกลับไปเมืองสะมาเรียดวย

๑๕สวนเหตุการณอื่นๆในยุคสมัยของเย โฮ
อาช สิ่งที่เขาไดทําไปและความสําเร็จของ
เขา รวม ทัง้สงครามระหวางเขากับกษตัริย
อา มาซิ ยาหแหงยู ดาห ไดจดบันทึก ไวแลว
ในหนังสือประวัติของบรรดากษตัริยแหง
อิสราเอล ๑๖แลวเย โฮ อาชก็ตายไปอยูกับ
บรรพบุรุษของเขา และศพของเขาถูกฝังอยู
ในเมืองสะ มา เรียรวมกับกษตัริยองคอื่นๆ
ของอิสราเอล และเยโรโบอัมลูกชายของเขา
ก็ขึ้นเป็นกษตัริยสืบตอจากเขา

๑๗หลัง จากที่เย โฮ อาชลูกชายของกษตัริย
เยโฮอาหาสแหงอิสราเอลตายไปแลว อามาซิ
ยาหลูกชายของกษตัริยโย อาชแหงยู ดาหก็มี
ชีวิตอยูตอไปอีกสิบหาปี ๑๘ เหตุการณอื่นๆใน
ยุคสมัยของอามาซิยาห ไดจดบันทึกไวแลว
ในหนังสือประวัติของบรรดากษตัริยแหง ยู
ดาห ๑๙พวกประชาชนไดกบฏตอกษตัริยอา
มา ซิ ยาหในเมืองเยรูซาเล็ม และกษตัริยได
หลบหนีไปถึงเมืองลาคีช แตคนเหลา นัน้สง
คนไปตาม ลาเขาถึงเมืองลา คีชและฆาเขา
ตายที่ นัน่ ๒๐ศพของอามาซิ ยาหถูกนํากลับ
มาดวยมาและนํามาฝังไวในเมืองเยรูซาเล็ม
รวมกับบรรพบุรุษของเขาในเมืองของดาวิด

อุสซียาหปกครองยูดาห
๒๑แลวประชาชนของยู ดาหทัง้หมดก็ตัง้

อุส ซี ยาหเป็นกษตัริยองคใหมแทนอา มา ซิ
ยาหพอของ เขา ตอน นัน้อุส ซี ยาหมีอายุสิบ
หก ปี ๒๒กษตัริยอา มา ซิ ยาหตายไปอยูกับ
บรรพบุรุษของเขา แลวกษตัริยอุสซียาหไดตี

เอาเมืองเอ ลัทกลับคืนมาใหกับยู ดาห และ
สรางเมืองเอลัทขึ้นมาใหม

เยโรโบอัมที่สองปกครองอิสราเอล
๒๓ เยโรโบอัม ลูกชายของกษตัริยเยโฮอาช

ของอิสราเอลขึ้นเป็นกษตัริยปกครองสะ มา
เรีย ตรง กับปีที่สิบ หาของกษตัริยอา มา ซิ
ยาหแหงยู ดาหที่เป็นลูกชายของโย อาช เย
โร โบ อัมครองราชยอยูสี่ สิบ เอ็ด ปี ๒๔ เขาได
ทําความ ชัว่ในสายตาของพระ ยาหเวห และ
ไมยอมหันไปจากบาปทัง้ สิน้ของเย โร โบ อัม
ลูกชายของเนบัท ที่ไดทําใหอิสราเอลพลอย
ทําบาปไปดวย ๒๕ เยโรโบอัมเป็นคนที่ยึดเอา
ดินแดนของอิสราเอลคืนมา ตัง้แตเลโบฮามั
ทไปจนถึงทะเลอาราบาห *ซึ่งเป็นไปตามคํา
พูดของพระ ยาหเวหพระเจาของอิสราเอล
ที่ไดพูดไวผานทางโย นาหลูกชายของอา
มิททัย โย นาหเป็นผู พูด แทน พระเจาที่มา
จากกัท เฮ เฟอร ๒๖พระ ยาหเวหเห็นความ
เดือดรอนที่แสนขมขื่นของคนอิสราเอลทุก
คน ไมวาจะเป็นทาสหรือคนที่ไมใชทาส แลว
ก็ไมมีใครชวยพวก เขา ดวย ๒๗พระองคจึง
ชวยเหลือพวก เขาผานทางมือของเย โร โบ
อัมลูกชายของเยโฮอาช เพราะพระยาหเวห
ไมเคยพูดวา พระองคจะลบชื่อของอิสราเอล
ออกจากใตฟ าสวรรค

๒๘ เหตุการณอื่นๆในยุค สมัยของเย โร โบ
อัม สิ่งที่เขาได ทําไปทัง้หมด และความ
สําเร็จดานการทหารของ เขา รวม ทัง้การ
ที่เขาไดตีเอาเมืองดามัสกัสและเมืองฮามั
ทที่เคยเป็นของยู ดาหคืนมาได นัน้ ไดจด
บันทึกไวแลวในหนังสือประวัติของบรรดา
กษตัริยแหงอิสราเอล ๒๙ เย โร โบ อัมตายไป
อยูกับบรรพบุรุษของเขาคือพวกกษตัริยของ
อิสราเอล และเศ คา ริ ยาหลูกชายของ เขาก็
ขึ้นเป็นกษตัริยสืบตอจากเขา

อุสซียาหปกครองยูดาห
(๒ พศด. ๒๖:๓-๒๓)

๑๕ ๑อุส ซี ยาห †ลูกชายของกษตัริย
อา มา ซิ ยาหแหงยู ดาหไดขึ้นเป็น

กษตัริย ตรงกับปีที่ยี่สิบเจ็ด ที่เยโรโบอัมเป็น
*๑๔:๒๕ ทะเลอาราบาห ทะเลตาย
†๑๕:๑ อุสซียาห ตรงน้ีใชอีกชื่อหน่ึงวา “อาซาริยาห”
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กษตัริยของอิสราเอล ๒อุส ซี ยาหมีอายุสิบ
หกปีเมื่อเขาขึ้นเป็นกษตัริย และเขาไดครอง
ราชยอยูในเมืองเยรูซาเล็มหา สิบ สอง ปี แม
ของเขามีชื่อวาเย โคลี ยาห นางมาจากเมือง
เยรูซาเล็ม ๓ เขาไดทําสิ่งที่ถูก ตองในสายตา
ของพระยาหเวห เหมือนกับที่อามาซิยาหพอ
ของเขาทํา ๔แตสถานนมัสการตางๆก็ยังไม
ไดถูกรื้อ ทิง้ ประชาชนยัง คงไปถวายเครื่อง
สัตวบูชาและเผาเครื่องหอม ที่ นัน่อยูเหมือน
เดิม

๕พระ ยาหเวหทําใหกษตัริยอุส ซี ยาหตอง
ทน ทุกขทรมานจากโรคผิวหนังราย แรง
จนถึงวันตาย และอุสซียาหใชชีวิตอยูในบาน
ที่แยกออกมาตางหาก โยธามลูกชายของเขา
ไดทําหน าที่ดูแลวังและปกครองประชาชนใน
แผนดินนัน้

๖ เหตุการณอื่นๆในยุค สมัยของอุส ซี ยาห
และทุกสิ่งที่เขาไดทําไป ไดจดบันทึกไวแลว
ในหนังสือประวัติของบรรดากษตัริยแหงยู
ดาห ๗อุส ซี ยาหไดตายไปอยูกับบรรพบุรุษ
ของ เขา และศพของ เขาถูกฝังรวม กับ
บรรพบุรุษของ เขาในเมืองของ ดา วิด และ
โยธามลูกชายของเขาก็ไดขึ้นเป็นกษตัริยสืบ
ตอจากเขา

เศคาริยาหปกครองอิสราเอล
๘ เศคาริ ยาหลูกชายของเยโร โบอัมไดขึ้น

เป็นกษตัริยในเมืองสะ มา เรียของอิสราเอล
ตรง กับปีที่สามสิบ แปด ที่อุส ซี ยาหเป็น
กษตัริยปกครองยู ดาห เศ คา ริ ยาหไดครอง
ราชยอยูหกเดือน ๙ เศ คา ริ ยาหไดทําความ
ชัว่ในสายตาของพระ ยาหเวหเหมือนกับที่
บรรพบุรุษของเขา ทํา เขาไมยอมหันไปจาก
พวกบาปของเยโรโบอัม ลูกชายของเนบัท ที่
ทําใหอิสราเอลพลอยทําบาปไปดวย

๑๐ชัลลูมลูกชายของยา เบชไดกบฏตอ
เศคาริ ยาห เขาไดลมเศคาริ ยาหลงตอหน า
ประชาชน และฆา เขา แลวขึ้นเป็นกษตัริย
แทน ๑๑ เหตุการณอื่นในยุค สมัยของเศ คา
ริ ยาหไดจด บันทึกไวแลวในหนังสือประวัติ
ของบรรดากษตัริยแหงอิสราเอล ๑๒ เรื่อง น้ี
เป็นไปตามคําสัญญาที่พระ ยาหเวหเคยใหไว

กับกษตัริยเยฮู ที่วา “ลูกหลานของเจาจะได
นัง่อยูบนบัลลังกอิสราเอลถึงสี่ชัว่คน”

ชัลลูมปกครองอิสราเอล
๑๓ชัลลูมลูกชายของยา เบชไดขึ้นเป็น

กษตัริย ตรง กับปีที่สามสิบ เกาของกษตัริย
อุสซียาหแหงยูดาห และเขาไดครองราชยอยู
ในเมืองสะมาเรียเพียงหน่ึงเดือน

๑๔ เม นา เฮมลูกชายของกาดีไดมาจาก
เมืองทีร ซาหขึ้นไปที่เมืองสะ มา เรีย เขาได
ลมชัลลูมลูกชายของยา เบชลงและฆาเขาใน
สะมาเรีย และขึ้นเป็นกษตัริยแทน

๑๕ เหตุการณอื่นๆในสมัยของชัลลูมและ
การสมคบกันกบฏที่มีเขาเป็นผูนํา นัน้ ไดจด
บันทึกไวแลวในหนังสือประวัติของบรรดา
กษตัริยแหงอิสราเอล

เมนาเฮมปกครองอิสราเอล
๑๖ ในเวลานัน้ เมนาเฮมที่ออกเดินทางมา

จากเมืองทีร ซาห ไดเขาโจมตีเมืองทิฟ สาห
และผูคนที่อยูในเมือง นัน้ รวมทัง้เมืองที่อยู
รอบๆเพราะคนเหลา นัน้ไมยอมเปิดประตู
เมือง ให เขาปลนเมืองเหลา นัน้และแหวก
ทองของหญิงมีครรภทุกคน

๑๗ เม นา เฮมลูกชายของกาดีไดขึ้นเป็น
กษตัริยของอิสราเอล ตรงกับปีที่สามสิบ เกา
ที่กษตัริยอุส ซี ยาหปกครองยู ดาห เขาได
ครอง ราชยอยูในเมืองสะ มา เรียเป็นเวลาสิบ
ปี ๑๘ เขาไดทําความ ชัว่ในสายตาของพระ
ยาหเวห ตลอดเวลาที่เขาครองราชยอยู เขา
ไมเคยหันไปจากพวกบาปของเย โร โบ อัม
ลูกชายของเนบัท ที่ทําใหอิสราเอลพลอยทํา
บาปไปดวย

๑๙แลวกษตัริยปูล *แหงอัส ซีเรียไดมาบุก
อิสราเอล กษตัริยเม นา เฮมไดใหเงินสาม
หมื่นสี่ พันกิโลกรัม †แกกษตัริยปูล เพื่อให
กษตัริยปูลสนับสนุนเขา และชวยใหเขากุม
อํานาจในการเป็นกษตัริยตอไป ๒๐ เมนาเฮม
ไดเรี่ย ไรเงินจากคนอิสราเอลที่เป็นคนรวย
เขาใหคนรวยจายภาษคีนละหา สิบเช เขล
‡แลวเอาเงิน นัน้มาใหกับกษตัริยปูลของอัส
ซีเรีย ดังนัน้ กษตัริยปูลของอัสซีเรียจึงยอม

*๑๕:๑๙ ปูล หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงวา “ทิกลัท-ปิเลเสอร”
†๑๕:๑๙ สามหมื่นสี่พันกิโลกรัม หรือแปลตรงๆไดวา หน่ึงพันตะลันต
‡๑๕:๒๐ หาสิบเชเขล หรือ ๕๗๕ กรัม



๒ พงศกษัตริย ๑๕:๒๑ 25 ๒ พงศกษัตริย ๑๕:๓๘

ถอยทัพ กลับ ไมอยูในแผน ดินอิสราเอลอีก
ตอไป

๒๑ เหตุการณอื่นๆในสมัยของเม นา เฮม
และสิ่งที่เขาไดทําทัง้หมด ไดจด บันทึกไว
แลวในหนังสือประวัติของบรรดากษตัริย
ของอิสราเอล ๒๒ เม นา เฮมไดตายไปอยูกับ
บรรพบุรุษของเขา และเป คา หิ ยาหลูกชาย
ของเขาก็ไดขึ้นเป็นกษตัริยสืบตอจากเขา

เปคาหิยาหปกครองอิสราเอล
๒๓ เป คา หิ ยาหลูกชายของเม นา เฮมได

ขึ้นเป็นกษตัริยของอิสราเอลอยูในเมืองสะ
มา เรีย ตรงกับปีที่หา สิบที่กษตัริยอุสซี ยาห
ปกครองยู ดาห เป คา หิ ยาหไดครอง ราชย
อยูสอง ปี ๒๔ เป คา หิ ยาหไดทําความ ชัว่ใน
สายตาของพระยาหเวห เขาไมไดหันไปจาก
พวกบาปทัง้หลายของเยโรโบอัมลูกชายของ
เนบัท ที่ทําใหอิสราเอลพลอยทําบาปไปดวย

๒๕แมทัพคน หน่ึงของเป คา หิ ยาห ชื่อ
เปคาหลูกชายของเรมาลิยาหไดคิดวางแผน
กบฏตอ เขา เป คาหไดรวบรวมคนหา สิบคน
มาจากกิเลอาด และไดฆาเปคาหิยาหพรอม
กับอา ร โกบและอา ริ เอหตายที่ป อมของวัง
กษตัริยที่เมืองสะมาเรีย ดังนัน้ เปคาหไดฆา
เปคาหิยาหและขึ้นเป็นกษตัริยแทน

๒๖สวนเหตุการณอื่นๆในยุคสมัยของเปคา
หิ ยาหและทุกสิ่งที่เขาไดทําไป ไดจดบันทึก
ไวแลวในหนังสือประวัติของบรรดากษตัริย
ของอิสราเอล

เปคาหปกครองอิสราเอล
๒๗ เปคาหลูกชายของเรมาลิยาหไดขึ้นเป็น

กษตัริยของอิสราเอลในเมืองสะมา เรีย ตรง
กับปีที่หาสิบสอง ที่กษตัริยอุสซียาหปกครอง
ยูดาห เปคาหไดครองราชยอยูยี่สิบปี ๒๘ เขา
ไดทําความชัว่ในสายตาของพระยาหเวห เขา
ไมไดหันไปจากบาปทัง้หลายของเยโรโบอัม
ลูกชายของเนบัท ซึ่งทําใหอิสราเอลพลอยทํา
บาปไปดวย

๒๙ ในชวงที่กษตัริยเป คาหปกครอง
อิสราเอลอยู นัน้ กษตัริยทิ กลัท-ปิเล เส อร
*แหงอัส ซีเรียไดลงมายึดเมืองอิ โยน อา

เบล-เบธมาอาคาห ยาโนอาห เคเดช ฮาโซร
กิ เลอ าด กา ลิ ลี รวม ทัง้แผน ดินนัฟ ทา ลี
ทัง้หมดและไดกวาดตอนผูคนไปที่อัสซีเรีย

๓๐แลวโฮ เชย า ลูกชายของเอ ลาหก็ได
วางแผนกบฏตอเป คาหลูกชายของเร มา ลิ
ยาห โฮ เชย าฆาเป คาหตาย และขึ้นเป็น
กษตัริยแทน เขา ตรงกับปีที่ยี่สิบที่โยธา ม
ลูกชายของอุสซียาหเป็นกษตัริยของยูดาห

๓๑สวนเหตุการณอื่นๆในยุค สมัยของเป
คาหและสิ่งที่เขาไดทําไปทัง้หมด ไดจด
บันทึกไวแลวในหนังสือประวัติของบรรดา
กษตัริยของอิสราเอล

โยธามปกครองยูดาห
(๒ พศด. ๒๗:๑-๙)

๓๒ โยธา มลูกชายของกษตัริยอุส ซี ยาห
แหงยู ดาหขึ้นเป็นกษตัริย ตรง กับปีที่สอง
ที่กษตัริยเป คาหลูกชายของเร มา ลิ ยาห
ปกครองอิสราเอล ๓๓ โยธา มมีอายุยี่สิบ หา
ปี ตอน ที่เขาขึ้นเป็นกษตัริย และเขาครอง
ราชยอยูในเยรูซาเล็มเป็นเวลาสิบ หก ปี แม
ของเขามีชื่อวาเยรูชา นางเป็นลูกสาวของศา
โดก ๓๔ โยธา มไดทําสิ่งที่ถูก ตองในสายตา
ของพระ ยาหเวห เหมือนกับที่อุส ซี ยาหพอ
ของเขาทํา ๓๕แตสถานนมัสการตางๆก็ยังไม
ไดถูก รื้อ ทิง้ ประชาชนยัง คงไปถวายเครื่อง
สัตว บูชาและเผาเครื่องหอมที่นัน่อยูเหมือน
เดิม โยธา มได สรางประตูชัน้ บนของวิหาร
ของพระ ยาหเวหขึ้นใหมอีก ครัง้ ๓๖สวน
เหตุการณอื่นๆในยุคสมัยของโยธาม และสิ่ง
ที่เขาไดทําไป ไดจดบันทึกไวแลวในหนังสือ
ประวัติของบรรดากษตัริยของยูดาห

๓๗ ในเวลานัน้ พระยาหเวหไดสงกษตัริยเร
ซีนของชาวอารัมและเปคาหลูกชายของเรมา
ลิยาหมาสูรบกับยูดาห

๓๘ โยธา มตายไปอยูกับบรรพบุรุษของ
เขาและศพของเขาถูก ฝังรวมอยูกับพวก
บรรพบุรุษของ เขาในเมืองของ ดา วิด และ
อา หัสลูกชายของ เขาก็ขึ้นเป็นกษตัริยสืบตอ
จากเขา

*๑๕:๒๙ กษัตริยทิกลัท-ปิเลเสอร เป็นกษตัริยของอัสซีเรีย จากปี ๗๔๕-๗๒๗ กอนพระเยซู
มาเกิด



๒ พงศกษัตริย ๑๖:๑ 26 ๒ พงศกษัตริย ๑๖:๑๘

อาหัสปกครองยูดาห
(๒ พศด. ๒๘:๑-๒๗)

๑๖ ๑อา หัสลูกชายของโยธา มขึ้นเป็น
กษตัริยของยู ดาห ตรง กับปีที่สิบ

เจ็ด ที่เป คาหลูกชายของเร มา ลิ ยาห เป็น
กษตัริยปกครองอิสราเอล ๒ตอนที่อา หัส
ขึ้นเป็นกษตัริย นัน้ เขามีอายุยี่สิบปี อา หัส
ครอง ราชยอยูในเยรูซาเล็มสิบ หก ปี เขาไม
เหมือนกับดา วิดบรรพบุรุษของ เขา เพราะ
เขาไมยอมทําสิ่งที่ถูก ตองในสายตาของพระ
ยาหเวหพระเจาของเขา ๓อาหัสเดินตามรอย
กษตัริยองคอื่นๆของอิสราเอล ถึงขนาดที่เอา
ลูกชายของตัว เองไปเผา ไฟเป็นเครื่องบูชา
*เลียน แบบการกระทําอันนาขยะแขยงของ
พวกชนชาติทัง้หลายที่พระยาหเวหไดขับไล
ออกไปจากแผน ดินตอนที่อิสราเอลยายเขา
มาอยู ๔อา หัสถวายเครื่องสัตว บูชาและเผา
เครื่องหอม ในสถานนมัสการตางๆและตาม
ยอดเขาและใตตนไมใบรมทัง้หลาย

๕แลวเร ซีนกษตัริยของชาวอา รัมและ
กษตัริยเป คาหแหงอิสราเอลลูกชายของ
เร มา ลิ ยาห ไดยก ทัพขึ้นมาสู รบกับเมือง
เยรูซาเล็ม และไปลอมอาหัสไว แตพวกเขา
ไมสามารถเอาชนะอา หัส ได ๖ ในเวลา นัน้
กษตัริยเร ซีนของชาวอา รัมไดยึดเมืองเอลัท
คืนมาใหกับชาวอา รัม และขับ ไลคนยู ดาห
ออกไปจนหมด แลวชาวเอ โดมก็ไดยายเขา
มาในเมืองเอลัท และไดอาศัยอยูที่ นัน่จนถึง
ทุกวันน้ี

๗อา หัสสงพวกคนสง ขาวไปหากษตัริยทิ
กลัท-ปิเล เส อรของอัส ซีเรีย บอกวา “เรา
เป็นผูรับ ใช และเป็นเหมือนลูกของ ทาน
ขึ้นมาชวย เหลือเราใหพนจากเงื้อมมือของ
กษตัริยของอา รัมและกษตัริยของอิสราเอล
ที่มาโจมตีเราดวยเถิด” ๘อา หัสเอาเงินและ
ทองคําที่มีอยูในวิหารของพระ ยาหเวหและ
ในคลังสมบัติในวัง สงไปใหเป็นของขวัญแก
กษตัริยของอัสซีเรีย ๙กษตัริยของอัสซีเรียก็
ฟังเขา แลวก็ยก ทัพไปโจมตีเมืองดามัสกัส
และยึดเมืองไว ได เขาไดกวาดตอนเอาคนที่
นัน่ไปไวที่เมืองคีรและไดฆากษตัริยเรซีน

๑๐แลวกษตัริยอา หัสก็ลงไปที่เมือง
ดามัสกัสเพื่อพบกับกษตัริยทิ กลัท-ปิเล เสอร
ของอัส ซีเรีย เขาเห็นแทนบูชาแทน หน่ึงใน
เมืองดามัสกัสและไดสงแบบจําลองและราย
ละเอียดของแทนบูชานัน้ไปใหกับนักบวชอุรี
ยาห ๑๑แลวนักบวชอุ รี ยาหก็ไดสรางแทน
บูชาขึ้นแทน หน่ึงเหมือนกับแบบที่กษตัริยอา
หัสสงมาใหเขาจากเมืองดามัสกัสทุก อยาง
และสรางมันเสร็จกอนที่กษตัริยอา หัสจะ
กลับมา

๑๒ เมื่อกษตัริยอา หัสกลับมาจากเมือง
ดามัสกัสและเห็นแทนบูชา นัน้ เขาเขาไป
ใกลๆและขึ้นไปบนแทนบูชานัน้ ๑๓ เขาถวาย
เครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาจากเมล็ด พืช
เขาเทเครื่องดื่มบูชาของเขาออกมาและสาด
เลือดจากเครื่องสังสรรคบูชาเขา ใสแทน บูชา
นัน้

๑๔อา หัสไดยายแทน บูชาที่ทําจากทอง
สัมฤทธิซ์ึ่งตัง้อยูตรงหน าพระ ยาหเวห ออก
ไปจากดานหน าของวิหาร แทนบูชา น้ีตัง้อยู
ระหวางแทนบูชาใหมของอา หัสกับวิหาร
ของพระ ยาหเวห อา หัสยายแทนบูชาทอง
สัมฤทธิ์น้ีไปตัง้ไวทางทิศเหนือของแทนบูชา
ใหม ๑๕แลวกษตัริยอาหัสสัง่นักบวชอุ รี ยาห
วา “บนแทนบูชาขนาดใหญแทน ใหม น้ี ให
ถวายเครื่องเผาบูชาในตอน เชาและเครื่อง
บูชาจากเมล็ด พืชในตอน เย็น และเครื่อง
เผาบูชาและเครื่องบูชาจากเมล็ด พืชของ
กษตัริย รวมทัง้เครื่องเผาบูชาของประชาชน
และเครื่องบูชาจากเมล็ด พืชของพวก เขา
ตลอดจนเครื่องดื่มบูชาของพวกเขาทัง้หลาย
และใหเอาเลือดทัง้หมดของเครื่องเผาบูชา
ทัง้ หลายและเครื่องสัตว บูชาตางๆสาด ใส
แทนบูชา ใหม น้ี สวนแทนบูชาที่ทําจากทอง
สัมฤทธิ์นัน้ เราจะใชตอนที่ขอคําแนะนําจาก
พระเจา” ๑๖และนักบวชอุ รี ยาหก็ทําตามที่
กษตัริยอาหัสไดสัง่เขาไว

๑๗กษตัริยอา หัสไดตัดแผง กัน้ดาน ขาง
ของรถ เข็นที่เลื่อนไดเหลา นัน้ออกและยก
พวกอางออกจากรถ เข็นพวก นัน้ เขาไดเอา
ขันทะเลออกจากรูป ป้ันวัวทองสัมฤทธิท์ี่
รองอยูใตมัน และเอามันไปตัง้ไวบนฐาน
หิน ๑๘ เขาไดรื้อศาลาวัน หยุดทาง ศาสนาที่

*๑๖:๓ เอาลูกชาย … เป็นเครื่องบูชา แปลตรงๆไดวา “ใหลูกชายของเขาเขาไปในกองไฟ”
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เคยสรางเอาไวในบริเวณวิหาร ออก และรื้อ
ทาง เขาสําหรับกษตัริยที่อยูดาน นอกของ
วิหารของพระยาหเวหออก เขาทําทัง้หมดน้ี
เพื่อสงของที่มีคาทัง้หมด น้ีไปเป็นสวยใหกับ
กษตัริยของอัสซีเรีย

๑๙สวนเหตุการณอื่นในยุค สมัยของอา หัส
และสิ่งที่เขาไดทําไป ไดจด บันทึกไวแลวใน
หนังสือประวัติของบรรดากษตัริยของยู ดาห
๒๐อา หัสไดตายไปอยูกับบรรพบุรุษของ เขา
เขาถูกฝังไวกับพวกบรรพบุรุษของเขาใน
เมืองของดาวิด และเฮ เซคียาหลูกชายของ
เขาก็ขึ้นเป็นกษตัริยสืบตอจากเขา

โฮเชยาปกครองอิสราเอล

๑๗ ๑ โฮ เชย าลูกชายของเอ ลาหไดขึ้น
เป็นกษตัริยของอิสราเอลในเมือง

สะมาเรีย ตรงกับปีที่สิบสองที่กษตัริยอาหัส
ปกครองยู ดาห โฮ เชย าครอง ราชยอยูเกา ปี
๒ เขาทําความ ชัว่ในสายตาของพระ ยาหเวห
แตไมเลว รายเทากับกษตัริยองคอื่นๆของ
อิสราเอลที่เคยทํากอนหน าเขา

๓กษตัริยแชลมาเนเสอร *ของอัสซีเรียได
ขึ้นมาสูรบกับกษตัริยโฮเชยาและเอาชนะเขา
ได กษตัริยโฮ เชย าจึงยอมตกเป็นเมือง ขึ้น
และยอมสงสวยใหกับกษตัริยอัสซีเรีย ๔แต
ตอมากษตัริยอัสซีเรีย พบวาโฮเชยาหักหลัง
เขา เพราะโฮ เชย าไดสงทูตไปหากษตัริยโส
ของประเทศอียิปต และไมยอมสงสวยใหกับ
กษตัริยอัสซีเรียเหมือนที่เคยทํามาทุกๆปี แช
ลมาเนเสอรก็เลยจับตัวโฮเชยาขังไวในคุก

อัสซีเรียตอนอิสราเอลไปเป็นเชลย
๕กษตัริยอัส ซีเรียไดบุก เขาไปทัว่แผน ดิน

อิสราเอล เขาไปถึงเมืองสะ มา เรียและลอม
เมืองไวนานถึงสามปี ๖แลวกษตัริยอัสซีเรีย
ก็ยึดเมืองสะมาเรียไวได ในปีที่เกาที่โฮเชยา
เป็นกษตัริยของอิสราเอล กษตัริยอัส ซีเรีย
กวาดตอนเอาชาวอิสราเอลไปไวที่อัส ซีเรีย
เขาใหคนอิสราเอลตัง้รกรากอยูในฮาลาห ใน
เมืองโก ซานที่อยูติดกับแมน้ําฮา โบรและใน
เมืองตางๆของชาวเมดัย

๗ที่เป็นอยางน้ีก็เพราะชาวอิสราเอลทํา
บาปตอพระยาหเวหพระเจาของพวกเขา ผูที่

นําพวก เขาออกมาจากประเทศอียิปต ออก
จากภาย ใตอํานาจของกษตัริยฟาโรหแหง
อียิปต แตพวกอิสราเอลกลับไปนมัสการพระ
อื่นๆ ๘และไปทําตัวตามธรรมเนียมประเพณี
ของพวกชนชาติทัง้ หลาย ที่พระ ยาหเวหได
ขับไลออกไปตอหน าพวกเขา รวมทัง้ทําตัว
ตามธรรมเนียมประเพณีทัง้ หลาย ที่บรรดา
กษตัริยของอิสราเอลไดนําเขา มา ๙ชาว
อิสราเอลแอบทําสิ่งตางๆที่ไมถูก ตองและ
ขัดขืนตอพระ ยาหเวหพระเจาของพวก เขา
พวก เขาสรางสถาน ที่นมัสการหลายแหงขึ้น
สําหรับตัว เอง ตามเมืองตางๆของพวก เขา
ตัง้แตเมืองเล็กๆที่มีแคหอ เฝ า ยามไปจนถึง
เมืองใหญที่มีป อมปราการ

๑๐พวก เขาจัด ตัง้หินศักดิส์ิทธิแ์ละพวก
เสาเจาแมอา เชรา หบนเนิน เขาสูงทุก แหง
และใตตนไมใบรมทุก ตน ๑๑พวก เขาเผา
เครื่องหอมบนสถานนมัสการทุก แหงเหมือน
กับพวกชนชาติที่พระ ยาหเวหไดขับ ไล
ออกไปตอ หน าพวก เขา เคยทํากันมากอน
พวกอิสราเอลทําสิ่งที่เลว รายที่ยัว่ ยุใหพระ
ยาหเวหโกรธ ๑๒พวก เขาไปบูชาพวกรูป
เคารพทัง้ๆที่พระ ยาหเวหเคยพูดเอาไววา
“พวกเจาตองไมทําอยางนัน้”

๑๓พระ ยาหเวหเคยเตือนอิสราเอลและยู
ดาห ผานทางพวกผู พูด แทน พระเจาและ
พวกผู ที่ เห็น มิ มิตทุก คนวา “ใหหันไปจาก
ทางที่ชัว่ รายทัง้ หลายของเจา และรักษาคํา
สัง่ตางๆและกฎทัง้หลายของ เรา ใหทําตาม
กฎทัง้หมดที่เราไดสัง่ใหบรรพบุรุษของ เจา
เชื่อ ฟัง ที่เราไดสงใหกับเจาผานมาทางพวก
ผูพูดแทนพระเจาที่เป็นผูรับใชของเรา”

๑๔แตพวก เขาไมยอม ฟังและยังดื้อ ดึง
เหมือนกับบรรพบุรุษของพวก เขาที่ไมยอม
ไววางใจในพระยาหเวหพระเจาของพวกเขา
๑๕พวก เขาดู หมิ่นกฎตางๆของพระองคและ
ขอ ตกลงที่พระองคเคยทํา ไวกับบรรพบุรุษ
ของพวกเขา รวมทัง้คํา เตือนตางที่พระองค
เคยใหกับ เขา พวก เขาไดไปติดตามพวก
รูป เคารพที่ไร คาเหลานัน้ซึ่งทําใหตัวพวก
เขาเองไร คาไป ดวย พวก เขาไปเลียน แบบ
ชนชาติตางๆที่อยูรอบๆ ถึง แมพระ ยาหเวห

*๑๗:๓ กษัตริยแชลมาเนเสอร เป็นกษตัริยของอัสซีเรีย จากประมาณปี ๗๒๗-๗๒๒ กอน
พระเยซูมาเกิด
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จะเคยสัง่ ไวแลววา “อยาทําตัวเหมือนกับที่
พวกนัน้ทํากัน”

๑๖พวก เขาละทิง้คํา สัง่ทัง้ หลายของพระ
ยาหเวหพระเจาของพวก เขา และไดหลอรูป
เคารพสําหรับตัวพวก เขา เองเป็นลูกวัวสอง
ตัว และยังมีเสาเจา แมอา เชรา หดวย พวก
เขาไปกมกราบพวกดวงดาวทัง้ หลายและไป
บูชาพระบาอัล ๑๗พวกเขาเอาลูกชายลูกสาว
ของตัวเองมาเผาไฟเป็นเครื่องบูชายัญ *พวก
เขาไดดูหมอ ใชเวทมนตร และยอมขายตัว
เองเพื่อทําในสิ่งที่ชัว่ รายในสายตาของพระ
ยาหเวห ซึ่งยุใหพระองคโกรธ ๑๘ดังนัน้พระ
ยาหเวหจึงโกรธอิสราเอลมาก และไลพวก
เขาให พนไปจากสายตาของพระองค เหลือ
แตคนเผายูดาหเทานัน้

๑๙และแมแตยู ดาหเองก็ไมยอมรักษา
คํา สัง่ตางๆของพระ ยาหเวหพระเจาของ
พวก เขา พวก เขาไดไปทํา ตามธรรมเนียม
ประเพณีที่อิสราเอลนําเขามา

๒๐พระ ยาหเวหไดละทิง้ชาวอิสราเอล
ทัง้หมด พระองคลงโทษพวก เขา และมอบ
พวก เขาไวในกํา มือของคนที่มาปลนพวก
เขา ในที่สุดพระองคไดผลักไสโยนพวก เขา
ออกไปจากหน าพระองคจน หมด ๒๑ตอน ที่
พระองคไดฉีกอิสราเอลไปจากครอบครัวของ
ดา วิด พวก เขาก็ไดตัง้เย โร โบ อัมลูกชาย
ของเนบัทขึ้นเป็นกษตัริยของพวก เขา เย
โร โบ อัมไดชักนําอิสราเอลใหหันเหไปจาก
พระยาหเวห และทําใหพวกอิสราเอลทําบาป
อยางใหญ หลวง ๒๒ชาวอิสราเอลทัง้ หลาย
ยืน กรานที่จะทําบาปทัง้ สิน้ของเย โร โบ อัม
และไมยอมหันออกจากบาปเหลา นัน้ ๒๓ จน
กระทัง่พระ ยาหเวหไดไลอิสราเอลใหพน
ไปจากสายตา พระองค ตามที่พระองคเคย
พูด ไวลวง หน าแลวผานทางพวก ผู พูด แทน
พระเจาทัง้ หลาย ที่เป็นผูรับ ใชของพระองค
ประชาชนอิสราเอลจึงถูกกวาดตอนไปจาก
แผน ดินของพวก ตนไปเป็นเชลยในประเทศ
อัสซีเรีย และพวกเขาก็ยัง คงอยูที่ นัน่จนถึง
ทุกวันน้ี

อัสซีเรียสงคนตางชาติยึดสะมาเรีย
๒๔กษตัริยของอัส ซีเรียไดกวาดตอน

คนอิสราเอลออกไปจากสะ มา เรีย และนํา
เอาประชาชนเหลา น้ีเขามาอยู แทน คือ
ประชาชนจากบา บิ โลน คู ธาห อัฟ วา ฮามั
ท เส ฟาร วา อิม พวก น้ีเขา ยึดเมืองสะ มา
เรีย ไวและไดอาศัยอยูตามเมืองตางๆเหลา
นัน้ ๒๕ เมื่อคนพวก น้ีเขามาอาศัยอยูในชวง
แรกๆ พวกเขาไมยอมนมัสการพระยาหเวห
พระองคจึงไดสงพวก สิงโตเขามาทามกลาง
พวกเขา และพวกสิงโตไดฆาพวกเขาไปบาง
๒๖ จึงมีคนไปบอกกับกษตัริยของอัส ซีเรียวา
“ชนชาติตางๆที่ทานไดจับ ตัว ไป และเอาไป
ใสไวในเมืองตางๆของสะมาเรีย ไมรูวาพระ
ของแผนดินนัน้ตองการอะไร พระองค นัน้ก็
เลยสงพวกสิงโตเขาไปในทามกลางพวกเขา
สิงโตเหลา นัน้กําลังฆาพวกเขา อยู เพราะ
พวก เขาไมรูวาพระของแผน ดิน นัน้ตองการ
อะไร”

๒๗กษตัริยของอัส ซีเรียจึงออกคํา สัง่ไป
วา “ไปเอานักบวชคน หน่ึงจากทามกลาง
นักบวชที่เจาจับ ตัวมาจากสะมา เรีย และสง
เขากลับไปอยูที่สะมาเรีย ใหเขาคอยสัง่สอน
ประชาชนวาพระของแผน ดิน นัน้ตองการ
อะไร”

๒๘ นักบวชคน หน่ึงที่เคยถูกกวาดตอนไป
จากเมืองสะ มา เรียจึงไดกลับมาอาศัยอยูใน
เมืองเบธ เอล และไดสอนใหพวก นัน้รูวาจะ
นมัสการพระยาหเวหอยางไร

๒๙แตอยางไรก็ตาม แตละชนชาติก็ยังคง
สรางพระของพวก เขา เองไวตามเมืองตางๆ
ที่พวก เขาไปตัง้บานเรือนอยู และไดนําพระ
เหลา นัน้ไปตัง้ไวในศาล เจาที่ชาว เมืองสะมา
เรียไดสรางไวตามสถานที่สูงทัง้หลาย ๓๐คน
จากบาบิโลนไดสรางพระสุคคท-เบโนท ชาว
คูทไดสรางพระเนอ รกัล และชาวฮามั ทได
สรางพระอาชิมา ๓๑ชาวอัฟวาไดสรางพระนิ
บหัสและพระทารทัก สวนชาวเสฟารวาอิม
ไดเผาลูกๆของพวก เขาเป็นเครื่องบูชายัญให
กับพระอัด รัม เม เลคและพระอานัม เม เลคที่
เป็นพระของชาวเสฟารวาอิม

*๑๗:๑๗ พวกเขาเอา … เป็นเครื่องบูชายัญ หรือแปลตรงๆไดวา “ใหลูกชายลูกสาวของตัว
เองลุยเขาไปในกองไฟ”
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๓๒และพวก เขาก็นมัสการพระ ยาหเวหไป
ดวย พวก เขาแตง ตัง้พวกนักบวชขึ้นจาก
คนทุกประเภทที่อยูทามกลางพวก เขา เพื่อ
ถวายเครื่องบูชาแทนพวก เขาในศาล เจา
ตามที่สูงเหลา นัน้ ๓๓อยาง น้ี พวก เขาก็ได
นมัสการพระ ยาหเวห แตก็ ยังไปบูชาพวก
พระของพวก เขา เองตามธรรมเนียมของ
ชนชาติของพวกเขากอนที่จะถูกจับมา

๓๔แลวพวก เขาก็ยังทํา ตามประเพณี
ดัง้เดิมเหลา นัน้ของพวก เขามาจนถึงทุก วัน
น้ี พวกเขาไมไดยําเกรงพระยาหเวหอยางที่
ควรจะเป็น และไมทํา ตามคําสัง่ สอน และ
ขอบังคับตางๆรวมทัง้กฎและคําสัง่ทุกๆขอที่
พระ ยาหเวหไดใหไวกับพวกลูก หลานของ
ยา โคบ ที่พระองคใหอีกชื่อหน่ึงวาอิสราเอล
๓๕พระ ยาหเวหไดทําขอ ตกลงไวกับชาว
อิสราเอล พระองคสัง่พวกเขาไววา “อยาไป
นมัสการพระอื่นๆหรือไปกม กราบพระเหลา
นัน้ อยาไปรับ ใชหรือบูชาพวก มัน ๓๖แต
ใหนมัสการพระ ยาหเวห ผู ที่นําพวก เจา
ออกมาจากแผน ดินอียิปต ดวยฤทธิอ์ํานาจ
และแขนที่ยื่นออกมา ชวย พวก เจาตองกม
กราบพระองคและถวายสัตวบูชาแกพระองค
๓๗พวกเจาตองระมัดระวังอยูเสมอที่จะรักษา
คําสัง่ สอนและขอ บังคับตางๆ รวม ทัง้กฎ
และคํา สัง่ที่พระองคไดเขียนไวเพื่อพวก
เจา อยาไปนมัสการพระอื่นๆ ๓๘อยาลืมขอ
ตกลงที่เราไดทํา ไวกับพวก เจา และอยาไป
นมัสการพระอื่นๆ ๓๙พวก เจาตองนมัสการ
พระ ยาหเวหพระเจาของพวก เจาเทานัน้
แลวพระองคจะชวยพวก เจาใหรอดพนจาก
กํามือของศัตรูทัง้หมดของพวกเจา”

๔๐แตพวก เขาไมยอม ฟัง พวก เขายัง คง
ทําตามแบบเดิมๆที่พวกเขาทํามา ๔๑ชนชาติ
เหลา นัน้นมัสการพระ ยาหเวห แตพวก เขา
ก็ยังรับ ใชรูปแกะ สลักของพวก เขาไป ดวย
จนถึงทุกวันน้ี ลูกหลานของพวกเขาก็ยังทํา
ตามสิ่งที่บรรพบุรุษของพวกเขาเคยทํากัน

เฮเซคียาหปกครองยูดาห
(๒ พศด. ๒๙:๑-๒; ๓๑:๑)

๑๘ ๑ เฮ เซ คี ยาหลูกชายของอา หัสขึ้น
เป็นกษตัริยของยู ดาห ตรง กับปีที่

สาม ที่โฮ เชย า ลูกชายของเอ ลาห เป็น
กษตัริยของอิสราเอล ๒ตอนที่เฮ เซ คี ยาห
ขึ้นเป็นกษตัริย นัน้ เขามีอายุยี่สิบหาปี และ
เขาครอง ราชยอยูในเยรูซาเล็มเป็นเวลายี่สิบ
เกาปี แมของเขามีชื่อวาอาบี *นางเป็นลูกสาว
ของเศคาริยาห

๓ เฮ เซคี ยาหทําสิ่งที่ถูกตองในสายตาของ
พระ ยาหเวห เหมือนกับที่ดา วิดบรรพบุรุษ
ของเขาเคยทําไว

๔ เขารื้อพวกสถานที่นมัสการตางๆลง ทุบ
หินศักดิส์ิทธิจ์นแตกละเอียดและโคนเสาเจา
แมอา เชรา หลง เขาทําลายงูทองสัมฤทธิท์ี่
โมเสสเคยสราง ไว เพราะในเวลา นัน้ชาว
อิสราเอลเริ่มเผาเครื่องหอม ใหกับมัน แลว
(มันมีชื่อวาเนหุชทาน †)

๕ เฮ เซ คี ยาหไว วางใจในพระ ยาหเวห
พระเจาของอิสราเอล ไมมีกษตัริยองค ไหน
อีก แลวในพวกกษตัริยของยู ดาหที่เป็น
เหมือนเขา ไมวาจะกอนหน า น้ีหรือหลังจาก
น้ี ไป ๖ เขาไดยึดพระ ยาหเวหไว แนนและ
ไมยอมหยุดที่จะติดตามพระองค เขาได
รักษาคํา สัง่ทุก ขอที่พระ ยาหเวหไดสัง่ ไวกับ
โมเสส ๗และพระ ยาหเวหก็สถิตอยูกับ เขา
เขาประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่เขาทํา
เฮ เซ คี ยาหไดกบฏตอกษตัริยอัส ซีเรีย

และไมยอมรับใชเขาอีกตอไป ๘ เฮ เซคียาห
เอาชนะชาวฟี ลิ ส เตีย ตลอด ทางไปจนถึง
กาซาและเขตแดนรอบๆมัน เขาชนะเมือง
ทัง้หมดของฟี ลิ ส เตีย ตัง้แตเมืองเล็กๆที่มี
แคหอ เฝ า ยามไปจนถึงเมืองใหญที่มีป อม
ปราการ

ชาวอัสซีเรียยึดเมืองสะมาเรีย
๙ ในปีที่สี่ ที่เฮ เซ คี ยาหเป็นกษตัริยของยู

ดาห ตรงกับปีที่เจ็ด ที่โฮเชยาลูกชายของเอ
ลาห เป็นกษตัริยของอิสราเอล กษตัริยแช

*๑๘:๒ อาบี หรืออาบียาห
†๑๘:๔ เนหุชทาน ชื่อภาษาฮีบรูชื่อน้ีมีความหมายเหมือนกับ “ทองสัมฤทธิ”์ และ “งู”
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ลมาเน เสอร *ของอัสซีเรียไดยกทัพมาสู รบ
กับเมืองสะ มา เรียและไดปิด ลอมเมือง น้ีเอา
ไว ๑๐ เมื่อลอมเมืองอยูสาม ปี ชาวอัส ซีเรีย
ก็ยึดเมือง น้ี ได เมืองสะ มา เรียจึงถูก ยึดไป
ในชวงปีที่หกที่เฮ เซคี ยาห เป็นกษตัริยของ
ยู ดาห ตรง กับปีที่เกาที่โฮ เชย าเป็นกษตัริย
ของอิสราเอล ๑๑กษตัริยของอัส ซีเรียได
กวาดตอนเอาคน อิสราเอลไปไวที่อัส ซีเรีย
และไดใหพวก เขาตัง้ รกรากอยูในเมืองฮา
ลาห ในเมืองโก ซานที่ติดกับแมน้ําฮา โบร
และในเมืองตางๆของชาว เมดั ย ๑๒ เรื่อง น้ี
เกิด ขึ้นเพราะพวกอิสราเอลไมยอมเชื่อ ฟัง
พระ ยาหเวหพระเจาของพวก เขา พวก เขา
ฝาฝืนขอ ตกลงของพระองคทุก ขอที่โมเสส
ผูรับใชพระยาหเวหไดสัง่ไว พวกเขาไมยอม
ฟังคําสัง่เหลานัน้และไมยอมทําตามดวย

อัสซีเรียบุกยูดาห
(๒ พศด. ๓๒:๑-๑๙; อสย. ๓๖:๑-๒๒)

๑๓ ในปีที่สิบ สี่ ที่เฮ เซ คี ยาหเป็นกษตัริย
ของยู ดาห กษตัริยเซน นา เค อริ บ †ของ
อัส ซีเรียไดเขาโจมตีเมืองทัง้หมดที่มีป อม
ปราการของยู ดาหและสามารถยึดเมืองเหลา
นัน้ไวได ๑๔กษตัริยเฮเซคียาหของยูดาหจึง
ไดสงขอความมาถึงกษตัริยอัส ซีเรียที่ลา คีช
วา “เราผิดไปแลว ชวยถอยทัพออกไป และ
เราจะชดใชทุกอยางตามที่ทานตองการ”
กษตัริยอัส ซีเรียไดเรียก รองเอาเงิน

ประมาณสิบตัน ‡และทองคําประมาณหน่ึง
ตัน ¶จากกษตัริยเฮเซคียาหของยูดาห ๑๕ เฮ
เซ คี ยาหจึงเอาเงินที่มีอยูในวิหารของพระ
ยาหเวหและในคลังสมบัติของวังกษตัริยไป
มอบใหเขา ๑๖ ในครัง้ น้ี กษตัริยเฮ เซคี ยาห
ของยู ดาหตองลอกเอาแถบทองคําที่เขาเคย
ใหติดไวตามประตูและเสาประตูในวิหารของ

พระ ยาหเวหออก มามอบใหกับกษตัริยอัส
ซีเรียไปดวย

๑๗กษตัริยอัส ซีเรียสงแมทัพสูงสุดของเขา
เจา หน าที่ระดับหัวหน าและแมทัพพรอมกับ
กองทัพขนาด ใหญหน่ึง กองเดิน ทางจากลา
คีชไปหากษตัริยเฮเซคียาหที่เยรูซาเล็ม พวก
เขามาถึงเยรูซาเล็มและไดมาหยุดอยูที่ราง
สงน้ําของสระดานบน ตรงถนนที่มุงไปยังทุง
ของคนซักผา ๑๘พวกเขาไดเรียกหากษตัริย
แตเอ ลี ยาคิ มผู ดูแล วัง ที่เป็นลูกชายของฮิ
ล คี ยาห เช บนาที่เป็นเลขาและโย อาหผูจด
บันทึกที่เป็นลูกชายของอา สาฟ ไดออกมา
พบพวกเขา

๑๙แมทัพพูดกับพวกเขาวา “ไปบอกเฮเซคี
ยาหวา พระมหากษตัริย คือกษตัริยอัสซีเรีย
พูดอยางน้ีวา

‘ทําไมทานถึงไดมีความเชื่อ มัน่ขนาด
น้ี ๒๐ขอ ตกลงกับพันธมิตรที่ทานหวัง
พึ่ง นัน้มันก็แคเพียงคํา พูด ทานคิดวา
มันจะใชแทนกลยุทธและกําลัง ทหารใน
สงครามได หรือ เดี๋ยว น้ีทานไปพึ่งใคร
หรือ ทานถึงกลามากบฏกับเรา ๒๑ดูดีๆ
นะวาตอน น้ีทานกําลังพึ่งอียิปต ซึ่งเป็น
เหมือนไม เทา ออที่เดาะ แลว ถาใครไป
คํ้า ยัน มัน มันก็จะแตกและเสียบมือ
ของคน นัน้ ฟาโรหกษตัริยของอียิปต
ก็จะเป็นอยาง นัน้กับคนที่มาพึ่ง พิง เขา
๒๒แตถาทานจะบอกเราวา “เราเชื่อ พึ่ง
ในพระ ยาหเวหพระเจาของ เรา” อาว
เฮ เซ คี ยาหได รื้อพวกสถาน ที่นมัสการ
และแทน บูชาของพระ นัน้ทิง้ ไปแลว
ไมใช หรือ และสัง่คนยู ดาหและคนใน
เยรูซาเล็มวา “พวก เจาตองนมัสการ
ที่แทน บูชา น้ีที่อยูในเมืองเยรูซาเล็ม
เทานัน้”

๒๓ตอน น้ี มาทําขอ ตกลงกับกษตัริย
ของอัสซีเรีย เจานายของขาดกีวา ขาจะ

*๑๘:๙ กษัตริยแชลมาเนเสอร เป็นกษตัริยของอัสซีเรีย ตัง้แตประมาณปี ๗๒๗-๗๒๒ กอน
พระเยซูมาเกิด เขาไดลอมเมืองสะมาเรียไวในปี ๗๒๒ แตเขาก็ตายไป แลวซากอน ที่สองขึ้น
มาเป็นกษตัริยสืบตอจากเขา แลวตีสะมาเรียแตกในปี ๗๒๑ กอนพระเยซูมาเกิด
†๑๘:๑๓ เซนนาเคอริบ เป็นกษตัริยของอัสซีเรีย ในชวงปี ๗๐๖-๖๘๑ กอนพระเยซูมาเกิด
เขาไดลงมาตียูดาห ในปี ๗๐๑ และไดชัยชนะหลายเมือง และกวาดตอนพวกเขาไปเป็นเชลย
‡๑๘:๑๔ ประมาณสิบตัน หรือ สามรอยตะลันต
¶๑๘:๑๔ ประมาณหน่ึงตัน หรือสามสิบตะลันต
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ใหมากับเจาสอง พันตัว ถาเจามีปัญญา
หาคนมาขี่พวกมันได ๒๔ ในเมื่อเจาและ
อียิปตออนแอ ซะขนาด น้ี ทานยังจะ
ปฏิเสธอํานาจของขาราชการตัวเล็กๆ
ของเจานายขา แลวไปหวังพึ่งรถรบและ
ทหารมาของอียิปตอีกหรือ

๒๕และตอน น้ี เจาคิดวาที่ขาขึ้นมา
โจมตีสถาน ที่ น้ีเพื่อทําลาย มัน โดยไม
ได รับอนุญาตจากพระยาหเวหอยาง นัน้
หรือ เป็นพระยาหเวห เองที่พูดกับขาวา
“ขึ้นไปโจมตีแผน ดิน น้ีและทําลายมัน
ซะ”’”
๒๖แลวเอลียาคิมลูกชายของฮิลคียาห เช

บนา และโยอาห ตอบกับแมทัพไปวา “ชวย
พูดกับพวกเราผูรับใชของทานเป็นภาษาอาร
เมคดวย เถิด เพราะพวก เราเขาใจภาษา นัน้
อยาพูดกับพวกเราเป็นภาษาฮีบรู เลย เพราะ
ไมอยากใหพวกนัน้ที่อยูบนกําแพงไดยิน”

๒๗แตแมทัพ นัน้ตอบพวก เขาวา “เจาคิด
วา เจานายขาสงขามาเพื่อพูดเรื่องพวกน้ีกับ
เจานายเจากับเจาเทานัน้หรือยังไง เขาสงให
ขามาพูดกับไอคนพวกนัน้ที่นัง่อยูบนกําแพง
ดวย ไอพวก นัน้ก็จะตองกินขีแ้ละเยี่ยวของ
ตัวเอง *เหมือนกับพวกเจานัน่แหละ”

๒๘แลวแมทัพก็ยืน ขึ้นและรองตะโกน
เสียงดังเป็นภาษาฮีบรูวา

“น่ีเป็นคํา พูดของพระ มหา กษตัริย
คือกษตัริยอัส ซีเรีย ๒๙พระองคพูดวา
อยางน้ี ‘อยาใหเฮเซคียาหหลอกลวงเจา
เพราะเขาไมสามารถชวย กูพวก เจาให
พนไปจากมือของเราได หรอก ๓๐และ
อยา ใหเฮ เซ คี ยาหทําใหพวก เจาคิดจะ
พึ่งพระ ยาหเวห’ เมื่อเขาพูดวา ‘พระ
ยาหเวหจะชวย กูพวก เราอยางแนนอน
พระ ยาหเวหจะไมยอมใหเมือง น้ีตกไป
อยูในกํา มือของกษตัริยอัส ซีเรียเป็นอัน
ขาด’

๓๑อยาไปฟังเฮ เซ คี ยาห เพราะ
กษตัริยอัส ซีเรียพูดไววาอยาง น้ี ‘มาทํา

สัญญาสงบ ศึกกับขาและออกมาจํานน
ตอ ขา แลวพวก เจาแตละคนก็จะไดกิน
จากตน องุนและตน มะเดื่อของตัว เอง
และดื่มจากบอ เก็บ น้ําของ ตน ๓๒ จน
กวาเราจะมาและพาพวก เจาไปยังแผน
ดินที่เหมือนกับแผน ดินของ เจา น้ี เป็น
แผน ดินที่มีขาวและเหลา องุน ใหม มี
ขนมปังและสวน องุน เป็นแผน ดินที่
มีตน มะกอกและน้ํา เชื่อมผล ไม แลว
พวก เจาจะอาศัยอยูที่ นัน่และไมตอง
ตาย และอยาไปฟังเฮเซคียาห เมื่อเขา
พยายามทําใหพวก เจาหลง ผิด ไป โดย
พูดวา “พระยาหเวหจะชวยกูพวก เรา”
๓๓ เราขอถามเจาวา “มีพระของชาติ
ไหนบางที่เคยชวยแผนดินของพวกเขา
ใหรอดพนจากเงื้อม มือของกษตัริยอัส
ซีเรีย”’”

๓๔พวกพระของเมืองฮามัท †กับเมือง
อาร ปัด ไปไหนแลว พระของเมืองเส
ฟารวาอิม เฮนา และอิฟวาหไปไหนแลว
พวกพระของสะมาเรียสามารถชวยกูสะ
มาเรียจากเงื้อมมือของขาไดหรือ ๓๕ ใน
พวกพระทัง้หมดของประเทศเหลา น้ี มี
พระองค ไหนบางไดชวยประเทศของ
พวกเขาใหพนจากเงื้อมมือของขา แลว
เจายังคิดวาพระยาหเวหจะสามารถชวย
เยรูซาเล็มใหพนจากเงื้อมมือขาไดหรือ
๓๖แตประชาชนยัง คงเงียบและไมไดตอบ

เขาสัก คํา เพราะกษตัริยสัง่พวก เขาไววา
“อยาไปตอบมัน”

๓๗แลวเอลียาคิมผูดูแลวังลูกชายของฮิลคี
ยาห เชบนาที่เป็นเลขา รวมทัง้โยอาหผู จด
บันทึกลูกชายของอาสาฟ ก็ไปพบเฮเซคียาห
พรอมกับเสื้อผาที่ขาดรุงริ่งที่พวกเขาฉีกดวย
ความโศก เศรา และไดรายงานกษตัริยถึงสิ่ง
ที่แมทัพนัน้พูด

*๑๘:๒๗ กินขีแ้ละเยี่ยวของตัวเอง ขอน้ีหมายถึง พวกกองทัพของอัสซีเรียวางแผนจะลอม
เมืองเยรูซาเล็มไว ตัดขาดน้ําจากภายนอก จนผูคนในเมืองอดอยากหิวโหยมากจนตองกินขี้
และเยี่ยวตัวเอง
†๑๘:๓๔ เมืองฮามั ท เมืองฮามั ท เมืองอาร ปัด เมืองเส ฟาร วา อิมเป็นสามเมืองที่อยูใน
ประเทศซีเรียหรืออารัม
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พระยาหเวหกูยูดาหจากเซนนาเคอริบ
(๒ พศด. ๓๒:๒๐-๒๓; อสย. ๓๗:๑-๗)

๑๙ ๑ เมื่อกษตัริยเฮ เซ คี ยาห *ไดยิน
อยาง นัน้ พระองคก็ฉีกเสื้อผาดวย

ความโศก เศรา แลวเอาผากระสอบมาสวม
แทน และพระองคก็เขาไปในวิหารของพระ
ยาหเวห ๒พระองคไดใหเอลียาคิมผู ดูแลวัง
เช บนาเลขานุการของพระองค และพวก
นักบวชอาวุโส สวมผากระสอบไปหาผู พูด
แทนพระเจาชื่ออิสยาห ลูกชายของอามอส

๓พวก เขาพูดกับอิสยาหวา “กษตัริยเฮ เซ
คี ยาห พูดอยางน้ีวา ‘น่ีเป็นเวลาแหงความ
เดือดรอน การ ลงโทษ และความ อับอาย
พวก เราเป็นเหมือนผู หญิงพรอมคลอดแลว
แตไมมีแรงเบง ลูกออก มา ๔ ไม แนพระ
ยาหเวหพระเจาของทานไดยินคําพูดทัง้หมด
ของแมทัพนัน้แลว กษตัริยอัสซีเรียเจานาย
ของเขาไดสงเขามาเพื่อเยาะ เยยพระเจาผู มี
ชีวิต อยู ไม แน นะพระ ยาหเวหพระเจาของ
ทานอาจจะลงโทษเขาเมื่อไดยินอยาง นัน้
ก็ได อยาง นัน้ชวยอธิษฐานสําหรับคนของ
เราที่ยังเหลือรอดอยู’”

๕ เมื่อพวกขาราชการของกษตัริยเฮ เซ คี
ยาหมาหาอิส ยาห ๖อิส ยาหบอกกับพวก เขา
วา “ใหบอกกับเจานายของพวกทานวา ‘พระ
ยาหเวหไดพูดไววา “ไมตองกลัวคําพูดตางๆ
ที่เจาไดยินมา คือคําพูดที่พวกคนรับ ใชของ
กษตัริยอัสซีเรียไดลบหลูเรานัน้ ๗ตัวเราเอง
จะใสวิญญาณแหงความ กังวลเขาในกษตัริย
อัสซีเรีย เพื่อวาเมื่อเขาไดยินขาวลือ เขาจะ
ไดรีบกลับไปยังแผน ดินของ เขา แลวเราจะ
ทําใหเขาลม ตายลงดวยดาบในแผน ดินของ
เขาเอง”’”

กองทัพอัสซีเรียถอยทัพจากเยรูซาเล็ม
(อสย. ๓๗:๘-๑๓)

๘กษตัริยของอัส ซีเรียไดออกจากเมืองลา
คีชไปยังเมืองลิ บนาห เมื่อแมทัพของเขา
ไดยินอยาง นัน้ เขาก็ตามไปเมืองลิ บนาห
และพบวากษตัริยอัส ซีเรียกําลังสู รบอยูกับ
เมือง นัน้ ๙และเมื่อกษตัริยอัส ซีเรียไดยิน
เรื่องของกษตัริยที ระ หะ คารแหงเอธิโอเปีย
†วา “ดูสิ กษตัริยทีระหะคารไดยกทัพมาทํา
สงครามกับทาน”
พระองคก็สงพวก ผู ถือ สารไปหากษตัริย

เฮ เซ คี ยาหอีก ครัง้หน่ึง และสัง่พวก เขา
วา ๑๐ “ใหไปบอกกับกษตัริยเฮเซคียาหของยู
ดาหดวยวา อยาใหพระเจาที่เจาไววางใจนัน้
หลอกลวงพวกเจา เมื่อพระองคพูดวา
‘เยรูซาเล็มจะไมมีวันตกไปอยูในเงื้อม
มือของกษตัริยอัส ซีเรีย’ ‡๑๑ดูสิ เจาก็
ไดยินถึงสิ่งที่พวก กษตัริยของอัส ซีเรีย
ไดทํากับแผน ดินทัง้หมดเหลา นัน้แลว
พวก เขาไดทําลายพวก มันจนราบคาบ
แลวเจาคิดวาเจาจะหนีรอดพนหรือ ๑๒มี
พวก พระของชนชาติไหนบาง ที่ชวย
พวก เขาใหรอด ตอนที่ถูกบรรพบุรุษ
ของขาทําลาย พวก เขาไดทําลายเมือง
โกซาน ฮา ราน เร เซฟ และประชาชน
ของเอเดน ¶ที่อาศัยอยูในเท ล อัส สาร
๑๓แลวกษตัริยของฮามั ท กษตัริยของ
อาร ปัด กษตัริยของเมืองเส ฟาร วา อิม
กษตัริยของเฮนา หรือกษตัริยของอิฟ
วาห หายหัวไปไหนกันหมดแลว”
๑๔ เฮเซคยีาหรับจดหมายจากพวกผถูือสาร

และอานมัน แลวเขาก็ขึ้นไปที่วิหารของพระ
ยาหเวห แลวเขาก็คลี่จดหมายฉบับ นัน้ออก
ตอหน าพระยาหเวห ๑๕แลวเขาก็อธิษฐานตอ
หน าพระยาหเวห แลวพูดวา
“ขาแตพระยาหเวห พระเจาของอิสราเอล

ผูนัง่ประทับบนบัลลังกเหนือพวกทูต
*๑๙:๑ เฮเซคียาห เป็นกษตัริยของยูดาห ในชวงปี ๗๐๖-๖๘๑ กอนพระเยซูมาเกิด
†๑๙:๙ กษัตริยที ระหะคารแหงเอธิโอเปีย คงเป็นคนเดียวกันกับ กษตัริยทา ฮะ ระ คาร
ฟาโรหของอียิปต ในชวงปี ๖๙๐-๖๖๔ กอนพระเยซูมาเกิด
‡๑๙:๑๐ เยรูซาเล็ม … กษัตริยอัสซีเรีย หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “พระเจาจะไมยอม
ปลอยใหกษตัริยอัสซีเรียมีชัยเหนือเยรูซาเล็มหรอก”
¶๑๙:๑๒ เอเดน หรือ เบธ เอเดน เป็นบริเวณหน่ึงในประเทศอารัม หรือซีเรีย



๒ พงศกษัตริย ๑๙:๑๖ 33 ๒ พงศกษัตริย ๑๙:๓๐

สวรรค เค รูบ มีแตพระองคผู เดียวเทานัน้ที่
เป็นพระเจาของอาณาจักรทัง้หมดในโลก
พระองคเป็นผู สรางฟ า สวรรคและแผน ดิน
โลก ๑๖ขา แตพระ ยาหเวห ชวยเงี่ยหูของ
พระองคฟังดวยเถิด ขาแตพระยาหเวห ชวย
เปิดตาของพระองคดูดวยเถิด ชวยฟังคําพูด
ของเซน นา เค อริ บที่เขาไดสงมา เพื่อเยาะ
เยยพระเจาผูมีชีวิตอยูดวยเถิด

๑๗ขา แตพระ ยาหเวห ก็จริง อยูที่พวก
กษตัริยอัส ซีเรียไดทําลายชนชาติพวก นัน้
รวม ทัง้ดิน แดนของพวก เขา ดวย ๑๘และ
ไดโยนพวกพระของพวก นัน้ลงในไฟ แต
พระพวก นัน้ไมไดเป็นพระเจา จริง แตเป็น
ฝีมือมนุษยที่ทําขึ้นมาจากไมและหิน พวก
มันก็เลยถูกทําลาย ไป ๑๙ดัง นัน้ ขา แต
พระ ยาหเวหพระเจาของพวก เรา ขาพเจา
ออนวอนพระองควา ตอน น้ีชวย กูพวก เรา
ใหพนจากเงื้อม มือของกษตัริยอัส ซีเรียดวย
เถิด เพื่ออาณาจักรทัง้หมดในโลกน้ีจะไดรูวา
พระองคพระ ยาหเวหคือพระเจาแตเพียง ผู
เดียว”

๒๐ จาก นัน้อิส ยาหลูกชายของอา มอส ได
สงคนไปบอกเฮ เซ คี ยาหวา “น่ีคือสิ่งที่พระ
ยาหเวหพระเจาของอิสราเอลพูด คือ เรา
ไดยินเรื่องที่เจาไดอธิษฐานถึงเราเกี่ยว กับ
เซนนาเคอริบกษตัริยของอัสซีเรีย
๒๑ดัง นัน้ ใหรูวาน่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวหพูด

เกี่ยวกับเขาวา
‘เซนนาเคอริบเอย
ศิโยนสาวพรหมจรรยไดดูถูกเจา เธอหัวเราะ

เยาะเจา
นางสาวเยรูซาเล็ม
สายหัวเยาะเจาในขณะที่เจาวิ่งหนี
๒๒ เจาดูถูกใคร หรือพูดหมิ่น ประมาทใครอยู

รูรึเปลา
เจาขึ้นเสียงใสใครอยู รูรึเปลา
เจาเหยียดตาใสใครอยู รูรึเปลา
เจาไดทําใสเราผูศักดิส์ิทธิแ์หงอิสราเอล
๒๓ เจาไดเยยพระยาหเวห ผานทางพวกผูสง

ขาวที่เจาสงมา
เจาพูดวา “ขาไดปีนขึ้นไปดวยรถรบมากมาย

ของขา

ถึงยอดเขา
ยอดที่สูงที่สุดในเลบานอน
ขาไดโคนพวกตนสนซีดารที่สูงที่สุดของมัน
และตนสนที่ดีที่สุดของมัน
ขาไดเขาไปถึงสวนที่ลึกที่สุดของประเทศนัน้
ขาไปถึงปาไมที่ทึบที่สุดของมัน
๒๔ขาไดขุดบอน้ําไปทัว่ในตางแดน
และดื่มจากบอน้ําพวกนัน้
ขาไดเหยียบ ยํ่าน้ําในลําธารทัง้ หลายของ

อียิปต
จนมันเหือดแหงไป”
๒๕กษตัริยของอัสซีเรีย เจาไมเคยไดยินหรือ
เรื่องที่เราไดกําหนดไวนานมาแลว
เรื่องที่เราไดวางแผนตัง้แตสมัยโบราณ
แลวตอนน้ีเรากําลังทําใหมันเกิดขึ้น
คือเราไดใหเจาทําใหป อมปราการของเมือง

ตางๆ
กลายเป็นกองซากปรักหักพัง
๒๖ ในขณะที่พลเมืองที่ขาดกําลังของเมือง

เหลานัน้
กําลังตกใจกลัวและอับอาย
พวกเขาเป็นเหมือนพืชที่ทองทุง
เป็นเหมือนหญาออน
เป็นเหมือนหญาที่ขึ้นบนดาดฟ า
และถูกเผาแหงไปดวยลมตะวันออก *
๒๗แตเราก็รูแมกระทัง่เวลาที่เจายืน ขึ้นหรือ

นัง่ลง
เวลาที่เจาออกไปหรือเขามา
และเราก็รูตอนที่เจาเกรีย้วกราดใสเรา
๒๘ เพราะเจาเกรีย้วกราดใสเรา
เราไดยินคําพูดที่หยิ่งยโสของเจา
อยางนัน้ เราจะเอาขอเกี่ยวจมูกของเจา
เอาบังเหียนของเราใสปากเจา
และเราจะนําเจากลับไปตามทางที่เจามา’”

๒๙ เฮ เซคี ยาห น่ีจะเป็นเรื่องที่พิสูจนวาสิ่ง
ที่เราพูด น้ีจะเกิด ขึ้น จริง คือในปีแรก น้ีเจา
จะปลูกอะไรไม ได เลย ใหเจากินขาวที่งอก
ขึ้นมาเอง กอน ในปีที่สอง ใหเจากินสิ่งที่
เกิดขึ้นเองอีก ในปีที่สาม ใหเจาหวานขาว
และเก็บ เกี่ยว มัน และใหเจาปลูกสวน องุน
และกินผลของมัน ๓๐คนในครอบครัวยูดาห
ที่ยังหลง เหลืออยู จะเป็นเหมือนตนไมหยัง่

*๑๙:๒๖ และถูกเผาแหงไปดวยลมตะวันออก คํา น้ีอยูในฉบับฮีบรูที่พบในถํ้าคุมรัน และ
มันตรงกับอิสยาห ๓๗:๒๗ ฉบับฮีบรูที่นิยมใชกันเขียนสัน้ๆวา กอนที่มันเติบโต ซึ่งคงหมาย
ถึง มันถูกทําลายกอนที่มันเติบโต
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รากลงขางลางและผลิผลขึ้นขางบน ๓๑แลว
คนที่ยังเหลืออยูก็จะแผ ขยายออกไปจาก
เยรูซาเล็ม คนที่ยังรอดชีวิตบางคน ก็จะออก
มาจากภูเขาศิ โยน ความรักอันแรงกลาของ
พระยาหเวหจะทําอยางน้ี

๓๒แลวน่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวหพูดเกี่ยว กับ
กษตัริยอัสซีเรีย
“เขาจะไมไดเขามาในเมืองเยรูซาเล็ม
เขาจะไมไดยิงธนูใสเมืองน้ีหรอก
เขาจะไมไดถือโลมาเผชิญหน ากับเมืองน้ี
เขาจะไมไดสรางเนินดินบุกขึ้นกําแพง
๓๓ เขาจะตองกลับไปทางเดิมที่เขามา
เขาจะไมไดเขาเมืองหรอก
พระยาหเวหพูดไววาอยางน้ี
๓๔ เพราะเราจะป องกันเมืองน้ี เพื่อใหมันรอด
เราจะทําสิ่งน้ีเพื่อเห็นแกหน าเรา
และเพื่อเห็น แกสัญญาที่เราไดใหไวกับดา วิด

ผูรับใชเรา”
๓๕แลวในคืน นัน้ ทูต สวรรคของพระ

ยาหเวหก็ออก ไป และฆาทหารในคายของ
อัสซีเรียไปหน่ึงแสนแปดหมื่นหาพันคน เมื่อ
คนตื่นขึ้นในตอน เชา ก็เห็นศพเกลื่อนกลาด
ไปหมด ๓๖ดังนัน้เซนนาเคอริบ กษตัริยของ
อัสซีเรียก็กลับบาน และไปอาศัยอยูที่เมืองนี
นะเวห

๓๗ วันหน่ึง ในขณะที่ทานกําลังนมัสการอยู
ในวัดของนิสรคพระของทานอยู นัน้ ลูกชาย
ของทานคืออัดรัมเมเลค และชาเรเซอร ก็ได
ฆาทานดวยดาบ และพวกเขาก็หนีไปที่แผน
ดินอารารัต แลวลูกของทานคือ เอสารฮัดโดน
ก็ขึ้นเป็นกษตัริยของอัสซีเรียแทนทาน

เฮเซคียาหป วยใกลตาย
(๒ พศด. ๓๒:๒๔-๒๖; อสย. ๓๘:๑-๘, ๒๑-๒๒)

๒๐ ๑ ในชวง นัน้เฮ เซ คี ยาหปวยใกล
ตายแลว อิสยาหผูพูดแทนพระเจา

ลูกชายของอา มอสก็ไดมาหาทานและพูดวา
“น่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวหพูด ‘ใหสัง่ เสียคน
ในครัว เรือนของเจาใหเรียบรอย เพราะเจา
กําลังจะตาย เจาจะไมหายหรอก’”

๒แลวเฮเซคียาหก็หันหน าเขาขางฝา และ
อธิษฐานตอพระ ยาหเวหวา ๓ “ขา แตพระ
ยาหเวห ขอไดโปรดอยาลืมวาขาพเจา นัน้ได
รับใชพระองคอยางสัตยซื่อดวยสุดหัวใจของ
ขาพเจา และขาพเจาไดทําในสิ่งที่พระองค
เห็นวาดี” แลวเฮ เซ คี ยาหก็รอง หมรองไห
เสียงดัง

๔กอนที่อิส ยาหจะออกมาจากลานสวน
กลาง พระยาหเวหก็ไดพูดกับเขาวา ๕ “กลับ
ไปบอกกับเฮ เซ คี ยาห ผูนําประชาชนของ
เราวา พระ ยาหเวห พระเจาของดา วิด ที่
เป็นบรรพบุรุษของทานพูดวา ‘เราไดยินคํา
อธิษฐานของเจา แลว และไดเห็นน้ําตาของ
เจาดวย เราจะรักษาเจา นับจากวันน้ีไปสาม
วัน เจาจะลุกขึ้นไปที่วิหารของพระ ยาหเวห
ได ๖ เราจะตอชีวิตใหกับเจาอีกสิบหาปี และ
เราจะชวย กูเจาและเมือง น้ีใหรอดพนจาก
เงื้อม มือของกษตัริยอัส ซีเรีย และเราก็จะ
ป องกันเมือง น้ี ไว เพื่อเห็น แกหน าเราและ
เพื่อเห็นแกสัญญาที่เราไดใหไวกับดาวิดผูรับ
ใชเรา’”

๗แลวอิส ยาหก็พูดวา “ใหเอามะเดื่อมาบี้
เขาดวยกัน แลวโปะเขาไปที่แผลเป่ือยของ
เขา แลวเขาก็จะหาย”

๘แลวเฮ เซ คี ยาหไดถามอิส ยาหวา “จะมี
เหตุการณพิเศษอะไรที่พิสูจนวาพระ ยาหเวห
จะรักษา เรา แลวเราจะไดลุกขึ้นไปที่วิหาร
ของพระยาหเวหในอีกสามวัน”

๙อิส ยาหตอบวา “ทานตองการอยาง ไหน
ละ จะใหเงาทอดไปขางหน าสิบขัน้ หรืออยาก
ใหมันยอนกลับไปขาง หลังสิบ ขัน้ เพราะน่ี
คือเหตุการณพิเศษที่พระยาหเวหจะทําใหกับ
ทาน ดู เพื่อทานจะไดแนใจวาพระองคจะทํา
ในสิ่งที่พระองคไดสัญญาไว”

๑๐ เฮเซคยีาหตอบวา “จะใหเงาทอดไปขาง
หน าสิบขัน้นัน้งายกวาที่จะใหมันยอนกลับไป
ขางหลังสิบขัน้”

๑๑แลวอิสยาหผูพูดแทนพระเจาไดรองขอ
ตอพระยาหเวห และพระองคก็ทําใหเงายอน
กลับไปดาน หลังสิบ ขัน้ มันยอน กลับไปบน
ขัน้บันไดของอาหัส *

*๒๐:๑๑ ขัน้บันไดของอา หัส ขอความ น้ีอาจจะหมาย ถึงขัน้บันไดที่อยูดาน นอกของตึก
พิเศษหลังหน่ึงที่เฮ เซคี ยาหใชเป็นนาฬิกา เมื่อดวงอาทิตยสองแสงลงบนขัน้บันไดเหลา นัน้
เงาของพวกมันจะบอกเวลาของวันนัน้
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เฮเซคียาหอวดทรัพยสมบัติ
(อสย. ๓๙:๑-๘)

๑๒หลังจากนัน้ไมนาน กษตัริยเมโรดัค-บา
ลาดัน ลูกชายของบาลาดันแหงบาบิ โลนได
สงพวกทูตถือพวกจดหมายและของขวัญมา
ใหกับเฮ เซ คี ยาห เพราะเม โร ดัค-บา ลา ดัน
ไดยินขาววาเฮ เซคี ยาหปวย ๑๓ เฮ เซคี ยาห
ไดตอนรับพวกทูต เหลา นัน้ และพาพวกเขา
ไปดูคลังสมบัติทัง้หมดของ เขา ทัง้ เงินทอง
และเครื่องเทศตางๆรวมทัง้น้ํามันที่มีคา คลัง
อาวุธ และทุก สิ่งทุก อยางที่อยูในพวก คลัง
เก็บของ เฮเซคียาหพาพวกเขาไปดูทุกซอก
ทุกมุมของวังและทัว่ราชอาณาจักรของเขา

๑๔แลวอิส ยาหผู พูด แทนพระเจา ก็ไดมา
หากษตัริยเฮเซคียาห และพูดกับเขาวา “คน
พวก น้ีมาพูดอะไร และพวก เขามาหาทาน
จากที่ไหนกัน”
แลวเฮเซคียาหตอบวา “พวกเขามาหาขา

จากแดนไกลโนน มาจากบาบิโลน”
๑๕อิส ยาหถามอีกวา “พวก เขาเห็นอะไร

บางในวังของทาน”
เฮ เซคี ยาหก็ตอบวา “พวก เขาเห็นทุกสิ่ง

ทุก อยางในวังของขา ไมมีอะไร เลยในพวก
คลังเก็บของของขา ที่ขาไมไดใหพวกเขาดู”

๑๖แลวอิสยาหก็บอกกับเฮเซคียาหวา “ฟัง
ให ดี น่ีคือขาวสารจากพระยาหเวห ๑๗ เวลา
นัน้กําลังจะมาถึง ที่ทุกสิ่งทุกอยางในวังของ
ทาน รวม ทัง้ทุก สิ่งที่บรรพบุรุษของทานได
เก็บสะสมมาใหจนถึงทุกวันน้ี จะถูกขนยาย
ไปที่บา บิ โลน จะไมมีอะไรเหลือ เลย พระ
ยาหเวหพูดไววาอยาง นัน้ ๑๘พวก เขาจะเอา
ลูกๆของทานบางคนไป พวกลูกชายของทาน
เอง พวกลูกหลานชายของทาน จะกลายเป็น
พวกขันทีในวังของกษตัริยบาบิโลน”

๑๙แลวเฮ เซ คี ยาหก็พูดกับอิส ยาหวา
“ขาวสารของพระยาหเวหที่ทานพูดมานัน้ดี”
เพราะเขาคิดวา “ทําไมจะไมดีละ ถามันจะมี
สันติสุขและความมัน่คงปลอดภัยในยุคสมัย
ของขา”

เฮเซคียาหตาย
(๒ พศด. ๓๒:๓๒-๓๓)

๒๐สวนเหตุการณอื่นๆในยุค สมัยของเฮ เซ
คี ยาห ความสําเร็จทุก อยางของ เขาและวิธี
ที่เขาไดสรางสระ น้ําและอุโมงค *ที่ทําให
เขาสามารถนําน้ําเขามาใชในเมือง ไดจด
บันทึกไวแลวในหนังสือประวัติของบรรดา
กษตัริยแหงยู ดาห ๒๑ เฮ เซคี ยาหตายไปอยู
กับบรรพบุรุษของ เขา และมนัส เสหลูกชาย
ของเขาก็ขึ้นเป็นกษตัริยสืบตอจากเขา

มนัสเสหปกครองยูดาห
(๒ พศด. ๓๓:๑-๒๐)

๒๑ ๑มนัส เสหมีอายุสิบ สองปีเมื่อเขา
ไดขึ้นเป็นกษตัริย และเขาไดครอง

ราชยอยูในเมืองเยรูซาเล็มเป็นเวลาหาสิบหา
ปี แมของเขามีชื่อวาเฮฟซีบาห

๒มนัส เสหไดทําสิ่งที่ชัว่ รายในสายตาของ
พระยาหเวห เขาไดทําสิ่งที่นาสะอิดสะเอียน
ตางๆเหมือนกับที่ชนชาติเหลา นัน้ไดทํา คือ
พวกชนชาติที่พระ ยาหเวหไดขับ ไลออก
ไปตอนที่อิสราเอลยายเขามาในแผน ดิน
๓มนัส เสหไดสรางสถานนมัสการตางๆขึ้น
มา ใหม ที่เฮ เซคี ยาหพอของเขาเคยทําลาย
ไปแลว เขายังไดตัง้แทนบูชาทัง้หลายใหกับ
พระบา อัลและสรางเสาเจา แมอา เชรา หขึ้น
เหมือนกับที่กษตัริยอา หับของอิสราเอลเคย
ทํา ไว เขากราบ ไหวดวงดาวทัง้ หลายบน
ทองฟ า และไปรับ ใชพวกมัน ๔ เขาไดสราง
พวกแทน บูชาใหกับพวกพระตาง ชาติขึ้นใน
วิหารของพระยาหเวห ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระ
ยาหเวหเคยพูด ไว วา “เราจะวางชื่อของเรา
ไวในเมืองเยรูซาเล็ม” ๕มนัสเสหยังไดสราง
แทนบูชาขึ้นสองแทนใหกับดวงดาวทัง้หลาย
ตรงลานทัง้ สองในวิหารของพระ ยาหเวห
๖ เขาไดเอาลูกชายของเขามาเผาไฟ †เป็น
เครื่องบูชา เขาไดทําเวทมนตรคาถา และดู
หมอ และไปปรึกษากับพวกคนทรงเจา และ

*๒๐:๒๐ อุโมงค คูน้ําหรือทอสงน้ําที่เป็นทางใหน้ําไหลจากที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึงได
†๒๑:๖ เอาลูกชาย … เผาไฟ แปลตรงๆไดวา “ใหลูกชายเขาไปในไฟ”
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พวกหมอผี *เขาไดทําความชัว่มากมายใน
สายตาของพระยาหเวห ซึ่งยัว่ ยุใหพระองค
โกรธ ๗ เขาไดใหคนแกะ สลักเสาของเจา แม
อา เชรา ห †ขึ้นมา และนํามันไปวางไวใน
วิหารที่พระ ยาหเวหเคยพูดไวกับดา วิดและ
ซา โลม อนลูกของดา วิดวา “ในวิหารแหง น้ี
และในเมืองเยรูซาเล็มที่เราไดเลือกออกมา
จากเผาทัง้หมดของชนชาติอิสราเอล เราจะ
วางชื่อของเราไวที่น่ีตลอด ไป ๘แลวถาพวก
เขาเพียง แตระมัดระวังที่จะทํา ตามในสิ่งที่
เราไดสัง่พวก เขา ไว และรักษากฎทุก ขอที่
โมเสสผูรับ ใชของ เราได ใหกับพวก เขา เรา
ก็จะไมทําใหพวกอิสราเอลตองเดินเรรอน
พเนจรอีกตอไปจากแผนดินที่เราไดยกใหกับ
บรรพบุรุษของพวก เขา” ๙แตประชาชนไม
ยอมฟังพระเจา มนัส เสหไดนําพวก เขาให
หลง ผิดไปทําชัว่ยิ่ง กวาพวกชนชาติที่พระ
ยาหเวหไดทําลายไปตอนที่ชาวอิสราเอลยาย
เขามาในแผนดิน

๑๐พระ ยาหเวหพูดผานพวก ผู พูด แทน
พระเจา ที่เป็นผูรับ ใชของพระองควา
๑๑ “กษตัริยมนัส เสหแหงยู ดาหไดทําบาปที่
นา สะอิดสะเอียนหลาย เรื่อง เขาไดทําสิ่ง
ที่เลว รายยิ่ง กวาที่พวกอา โม ไรตที่เคยอยู
กอนหน าเขาไดทํา ไว เขาทําใหยู ดาหทํา
บาปไป ดวย กับพวกรูปเคารพขี้ๆ ทัง้ หลาย
ของเขา ๑๒ดังนัน้ พระยาหเวหพระเจาของ
อิสราเอลจึงพูดวา ‘เราจะนําเรื่องเลว รายมา
สูเยรูซาเล็มและยู ดาหถึงขนาดที่วาถาใคร
ไดยินเขา หูเขาจะตองเสียวแปลบ

๑๓ เราจะเอาสาย วัดที่เคยใชกับเมืองสะ
มา เรีย ‡และลูก ตุมน้ํา หนัก ¶ที่เคยใชกับ
ครอบครัวของอา หับออกมาใชกับเยรูซาเล็ม
เราจะเช็ด ลางเยรูซาเล็มใหเรียบเหมือนกับ
เช็ด ลางชามใบหน่ึง แลวควํ่ามันลง ๑๔ เรา
จะโยนผูรับ มรดกของ เราที่เหลืออยูเพียง

นอย นิดทิง้ ไป และมอบพวก เขาใหไปอยูใน
กํา มือของพวกศัตรู เขา พวก เขาจะตกเป็น
เหยื่อและเป็นของที่ถูกปลนมาไดโดยศัตรู
ทัง้ สิน้ของพวก เขา ๑๕ เพราะพวก เขาไดทํา
สิ่งชัว่ รายในสายตาของ เราและมา ยัว่ใหเรา
โกรธ ตัง้แตวันที่พวกบรรพบุรุษของพวกเขา
ออกมาจากอียิปตจนถึงทุกวันน้ี ๑๖นอกจาก
บาปที่มนัสเสหเป็นตนเหตุใหยูดาหพลอยทํา
ไป ดวย ซึ่งเป็นสิ่งที่ชัว่ รายในสายตาของ
พระยาหเวห มนัสเสหก็ยังทําใหเลือดของผู
บริสุทธิไ์หล นองไป ทัว่เมืองเยรูซาเล็มจาก
ดานหน่ึงไปจดอีกดานหน่ึง’”

๑๗สวนเหตุการณอื่นๆในยุค สมัยของมนัส
เสห และทุก อยางที่เขาไดทํา รวมทัง้ความ
บาปของ เขา ไดจดบันทึก ไวแลวในหนังสือ
ประวัติของพวกกษตัริยแหง ยู ดาห ๑๘มนัส
เสหไดตาย ไปอยูกับบรรพบุรุษของ เขาและ
ศพของ เขาถูกฝังอยูในสวนอุส ซาหซึ่งเป็น
สวนที่อยูในวังของ เขา และอา โมนลูกชาย
ของเขาก็ไดขึ้นเป็นกษตัริยสืบตอจากเขา

อาโมนปกครองยูดาห
(๒ พศด. ๓๓:๒๑-๒๕)

๑๙ เมื่ออา โมนขึ้นเป็นกษตัริย เขามีอายุ
ยี่สิบ สอง ปี เขาไดครอง ราชยอยูในเมือง
เยรูซาเล็มเป็นเวลาสอง ปี แมของเขาชื่อวา
เม ชุลเล เมท นางเป็นลูกสาวของฮา รูสที่มา
จากเมืองโยทบาห

๒๐อา โมนไดทําสิ่งที่ชัว่ รายในสายตาของ
พระ ยาหเวห เหมือนกับที่มนัส เสหพอของ
เขา ทํา ๒๑ เขาไดเลียน แบบพอของ เขาทุก
อยาง เขานมัสการพวกรูป เคารพที่พอของ
เขานมัสการ และไปกราบไหวรูปเคารพเหลา
นัน้ ๒๒ เขาไดละทิง้พระยาหเวห พระเจาของ

*๒๑:๖ หมอผี คนที่พยายามใชวิญญาณชัว่ในการสรางเวทมนตร
†๒๑:๗ อาเชราห พระผหูญิงที่สําคัญของชาวคานาอัน ในเวลานัน้ ประชาชนคิดวานางคือเมีย
ของพระบาอัล
‡๒๑:๑๓ สายวัดที่เคยใชกับเมืองสะมาเรีย พวกคนงานไดใชเชือกเสนหน่ึงกับลูกตุมถวง
น้ํา หนักเพื่อทําเครื่องหมายเป็นเสนตรงไวที่สวนปลายของกําแพงหิน ชิน้ สวนของหินที่เกิน
ออกมาจากเสนน้ีจะถูกตัดทิง้ ขอความน้ีหมายความวาพระเจาไดโยนสะมาเรียและครอบครัว
ของกษตัริยอาหับทิง้ ในปี ๗๒๒ กอนพระเยซูมาเกิด
¶๒๑:๑๓ ลูกตุมน้ําหนัก ลูกตุมที่ผูกอยูกับเชือกและใชในการทดสอบวาของสิ่งนัน้ตัง้ตรง
หรือไม เหมือนลูกดิ่ง
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บรรพบุรุษของ เขา และไมยอมเดินตามทาง
ของพระยาหเวห

๒๓พวกขาราชการของอา โมนไดวางแผน
กันกบฏตอเขาและไดลอบฆาเขาในวังของ
เขา ๒๔แลวประชาชนในแผน ดิน นัน้ก็ไดฆา
พวกที่รวมหัวกันฆากษตัริยอาโมน และพวก
เขาก็ไดยกโย สิ ยาหลูกชายของอา โมนขึ้น
เป็นกษตัริยแทนพอของเขา

๒๕สวนเหตุการณอื่นๆในยุค สมัยของอา
โมนและสิ่งที่เขาไดทําไป ไดจด บันทึกไว
แลวในหนังสือประวัติของบรรดากษตัริย
แหงยู ดาห ๒๖ เขาไดถูก ฝังอยูในหลุมฝัง ศพ
ในสวนอุสซาห และโยสิยาหลูกชายของเขา
ก็ไดขึ้นเป็นกษตัริยสืบตอจากเขา

โยสิยาหปกครองยูดาห
(๒ พศด. ๓๔:๑-๒, ๘-๓๓)

๒๒ ๑ โย สิ ยาหมีอายุแปดขวบเมื่อเขา
ไดขึ้นเป็นกษตัริย และเขาครอง

ราชยอยูในเมืองเยรูซาเล็มเป็นเวลาสามสิบ
เอ็ด ปี แมของเขาชื่อวาเย ดี ดาห นางเป็น
ลูกสาวของอาดายาห ชาวเมืองโบสคาท ๒ โย
สิ ยาหไดทําสิ่งที่ถูก ตองในสายตาของพระ
ยาหเวห และไดเดินตามทางทุก ทางของดา
วิดบรรพบุรุษของเขา ไมเคยหันซายหรือหัน
ขวา

โยสิยาหสั่งใหซอมแซมวิหาร
(๒ พศด. ๓๔:๙-๑๓)

๓ ในปีที่สิบ แปด ที่โย สิ ยาหเป็นกษตัริย
เขาไดสงเลขานุการ ชื่อวาชาฟานไปยังวิหาร
ของพระ ยาหเวห ชา ฟานเป็นลูกชายของอา
ซา ลิ ยาห ที่เป็นลูกชายของเม ชุ ล ลาม โย
สิ ยาหสัง่ชา ฟานวา ๔ “ขึ้นไปหาฮิ ล คี ยาห
นักบวชสูงสุด บอกใหเขาเตรียมเงินที่ได
เก็บไวในวิหารของพระ ยาหเวห ที่พวกคน
เฝ าประตูเก็บรวบรวมมาจากประชาชน นัน้
๕ ใหเขาเอาเงินพวก นัน้ไปใหกับพวกหัวหน า
คน งานที่ได รับมอบ หมายใหมาดูแลคนที่
มาซอมแซมวิหารของพระ ยาหเวห และให
หัวหน าคน งานพวกน้ี เอาเงินไปจายใหพวก
คน งานที่มาซอมแซมวิหารของพระ ยาหเวห

๖ซึ่งมีทัง้ชางไม ชาง กอสราง ชาง อิฐ และ
ใหพวก เขานําไปซื้อไมและหินที่ตัด แตงแลว
เพื่อนําไปใชซอมแซมวิหาร ๗บอกพวก เขา
วาไมตองทําบัญชีเกี่ยว กับเงินที่ใหพวก เขา
ไว เพราะพวก เขาลวนทํางานดวยความ
ซื่อสัตย”

พบหนังสือธรรมบัญญัติในวิหาร
(๒ พศด. ๓๔:๑๔-๒๑)

๘ ฮิลคียาหนักบวชสูงสุดไดพูดกับชาฟานที่
เป็นเลขาวา “เราไดพบหนังสือธรรมบัญญัติ
*อยูในวิหารของพระ ยาหเวห” เขาไดมอบ
หนังสือเลม นัน้ใหกับชา ฟาน และชา ฟานก็
อานมัน

๙แลวชา ฟานที่เป็นเลขาก็ไปพบกษตัริย
และบอกกับกษตัริยวา “พวกขาราชการได
เอาเงินที่อยูในวิหารของพระ ยาหเวห ไป
มอบใหกับพวกคน งานและหัวหน างานที่
วิหาร แลว” ๑๐แลวเลขาชา ฟานก็บอกขาว
กับกษตัริยวา “นักบวชฮิ ล คี ยาหไดมอบ
หนังสือเลมหน่ึงใหกับขาพเจา” และชาฟาน
ก็อานใหกษตัริยฟัง

๑๑ เมื่อกษตัริยไดฟังคํา พูดตางๆในหนังสือ
ธรรมบัญญัติเลมนัน้แลว เขาก็ฉีกเสื้อผาออก
ดวยความโศก เศรา ๑๒ เขาไดสัง่นักบวชฮิ ล
คี ยาห อา หิคัมลูกชายของชา ฟาน อัค โบร
ลูกชายของมีคายาห และเลขาชาฟาน รวม
ทัง้อา สา ยาหผูรับ ใชของกษตัริยวา ๑๓ “ไป
ปรึกษาพระ ยาหเวหดูสิวาเราควรทํายัง ไง ดี
ไปปรึกษาใหกับ เรา ใหกับประชาชนและ
ใหกับชาวยู ดาหทัง้หมด ดวย เกี่ยว กับสิ่งที่
เขียนอยูในหนังสือที่ถูกพบเลม น้ี เพราะที่
ความโกรธอันยิ่ง ใหญของพระ ยาหเวหได
เผาผลาญพวก เรา น้ี ก็เพราะบรรพบุรุษของ
พวกเราไมยอมเชื่อฟังคําพูดในหนังสือเลมน้ี
พวก เขาไมยอมทํา ตามทุกสิ่งที่ถูกเขียนอยู
ในหนังสือเลมน้ีที่พวกเราจะตองทํา”

เรื่องกษัตริยโยสิยาหกับนางฮุลดาห
(๒ พศด. ๓๔:๒๒-๒๘)

๑๔ นักบวชฮลิคยีาห อาหิคัม อัคโบร ชาฟาน
และอาสายาหไดไปพูดกับฮุ ลดาหหญิงผู พูด

*๒๒:๘ หนังสือธรรมบัญญัติ นาจะเป็นหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ
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แทนพระเจา นางเป็นเมียของชัลลูมลูกชาย
ของทิกวาหซึ่งเป็นลูกชายของฮารฮัส ชัลลูม
มีหน าที่ดูแลเรื่องเสื้อผาของนักบวช ฮุลดาห
อาศัยอยูในเขตที่สองของเมืองเยรูซาเล็ม

๑๕นางพูดกับพวก เขาวา “พระ ยาหเวห
พระเจาของอิสราเอลพูดวาอยาง น้ี ‘ใหบอก
กับชายที่สงพวก เจามาหาเรา วา ๑๖ “พระ
ยาหเวหพูดวา เรากําลังจะนําความหายนะมา
สูสถาน ที่แหง น้ีและคนที่อาศัยอยูที่ น่ีตามที่
ไดเขียนไวในหนังสือที่กษตัริยของยู ดาหได
อานไปแลว นัน้ ๑๗ความโกรธของเราจะเผา
ผลาญสถาน ที่แหง น้ีและจะดับไมได เพราะ
พวก เขาละทิง้เราและไปเผาเครื่องหอม ให
กับพระอื่นๆและมายัว่ ยุใหเราโกรธดวยพวก
รูปเคารพที่พวกเขาไดสรางขึ้นกับมือ”

๑๘ ใหบอกกับกษตัริยของยู ดาห ที่ไดสง
พวกเจามาปรึกษาพระ ยาหเวห ใหบอกกับ
เขาวา “พระ ยาหเวห พระเจาของอิสราเอล
ไดพูดคํา เหลา นัน้ที่เจาไดยินไปแลว ๑๙ เมื่อ
เจาไดยินถึงสิ่งที่เราพูดตอตานสถานที่แหงน้ี
และคนที่อาศัยอยูที่ น่ี วาสถานที่ น้ีจะรกราง
และประชาชนเหลา น้ีจะถูกสาปแชง เมื่อเจา
ไดยินอยางน้ี จิตใจของเจากส็งสาร และถอม
ตัวลงตอ หน าพระ ยาหเวห เจาไดฉีกเสื้อผา
ดวยความโศกเศรา และไดรองไหตอหน าเรา
เราก็ เลยฟังเจา” พระ ยาหเวหพูดวาอยาง น้ี
๒๐ดัง นัน้เราจะรวมเจาไปอยูกับบรรพบุรุษ
ของเจา และศพของเจาจะถูกฝังอยางสงบ
สุข ตาของเจาจะไมตองเห็นความ หายนะที่
เรากําลังจะนํามาสูสถานที่แหงน้ี’” แลวพวก
เขาไดเอาขอความน้ีไปบอกกับกษตัริย

ประชาชนฟังหนังสือขอตกลง
(๒ พศด. ๓๔:๒๙-๓๒)

๒๓ ๑แลวกษตัริยโย สิ ยาหเรียกพวก
ผูใหญของยูดาหและของเยรูซาเล็ม

ทัง้หมดมารวม ตัว กัน ๒ เขาขึ้นไปที่วิหาร
ของพระ ยาหเวหกับคน เหลา นัน้ของยู ดาห
และทุก คนที่อาศัยอยูในเยรูซาเล็ม รวม ทัง้
พวกนักบวชและเหลาผู พูดแทนพระเจา คือ
ประชาชนทัง้หมดตัง้แตชนชัน้ระดับ ลางไป
จนถึงคนระ ดับ สําคัญๆ โย สิ ยาหไดอานทุก

คําในหนังสือขอ ตกลงที่พบในวิหารของพระ
ยาหเวหนัน้ใหกับทุกคนฟัง

๓กษตัริยยืนอยูขางเสาและไดทําขอ ตกลง
ใหมตอ หน าพระ ยาหเวห วาจะติดตาม
พระ ยาหเวหและจะรักษาคํา สัง่ทุก ขอของ
พระองค กฎและขอ บังคับตางๆอยางสุดจิต
สุดใจ และจะทําตามคํา พูดของขอ ตกลงที่
เขียนอยูในหนังสือเลม น้ี แลวประชาชน
ทัง้หมดก็ไดขานรับขอตกลงนัน้

กษัตริยโยสิยาหกําจัดรูปเคารพ
(๒ พศด. ๓๔:๓-๗)

๔กษตัริยสัง่ฮิ ลคี ยาหซึ่งเป็นนักบวชสูงสุด
เหลา นักบวชคนอื่นๆที่มีตําแหนงรองๆลงมา
และพวกคน เฝ า ประตู ใหยายเครื่องใชทุก
อยางที่สรางขึ้นใหแกพระบาอัล ใหแกเจาแม
อา เชรา หและใหแกพวกดวงดาวทัง้ หลาย
ออกจากวิหารของพระ ยาหเวห โย สิ ยาหได
เผาสิ่งเหลา นัน้นอกเมืองเยรูซาเล็ม ในทุง
ของหุบเขาขิด โรน แลวขนเอาขี้ เถาของมัน
ไปที่เมืองเบธเอล

๕ โย สิ ยาหไดกําจัดพวกนักบวชที่รับ ใช
พวกรูป เคารพที่กษตัริยทัง้ หลายของยู ดาห
ไดแตง ตัง้ใหมาทําหน าที่เผาเครื่องหอม อยู
บนสถานนมัสการตางๆในเมืองทัง้ หลายของ
ยู ดาห และเมืองที่อยูรอบๆเมืองเยรูซาเล็ม
รวม ถึงพวกนักบวชที่เป็นคนเผาเครื่องหอม
ใหกับพระบา อัล ใหกับพระอาทิตยและ
พระจันทร ใหกับพวกหมู ดาวและดวงดาว
ทัง้หมดบนทองฟ า

๖ โยสิยาหเอาเสาเจาแมอาเชราห ออกจาก
วิหารของพระยาหเวห และเอาไปไวที่หุบเขา
ขิด โรนที่อยูนอกเมืองเยรูซาเล็มและเผา
มันทิง้ที่ นัน่ เขาทุบมันจนแตกละเอียดเป็น
ผุยผงและเอาขี้ เถาของมันโปรยลงบนหลุม
ฝังศพของคน *

๗ โย สิ ยาหยังทําลายที่พักทัง้ หลายของ
พวกโสเภณีผูชายซึ่งอยูในวิหารของพระ
ยาหเวห ซึ่งเป็นที่เดียวกับที่พวกผู หญิงใช
ทอผาใหกับพระแมอาเชราห

๘ โย สิ ยาหนําตัวพวกนักบวชทัง้หมด
มาจากเมืองตางๆของยู ดาห แลวมาไวที่

*๒๓:๖ โปรยลงบนหลุมฝัง ศพ ของ คน เป็นวิธีที่แข็งกราวที่แสดงใหเห็นวาเสาเจาแมอา
เชราหจะไมถูกนํามาใชอีก
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เยรูซาเล็ม และทําใหสถานนมัสการทัง้หลาย
เสื่อมความศักดิส์ิทธิล์ง ตัง้แตในเกบาไป
จนถึงเบ เอ อรเช บา ซึ่งเป็นสถาน ที่ที่พวก
นักบวชนัน้ใชเผาเครื่องหอม โยสิยาหทําลาย
พวกสถาน ที่ที่นมัสการรูป ป้ัน แพะ ที่ตัง้อยู
ทางดาน ซายของประตูเมือง ที่อยูตรงทาง
เขาของประตูโย ชู วาเจา เมือง ๙ถึงแมวา
เหลานักบวชของสถานนมัสการเหลา นัน้
ไมมีสิทธิท์ี่จะรับ ใชอยูที่แทนบูชาของพระ
ยาหเวหในเมืองเยรูซาเล็ม แตพวก เขาก็ได
กินขนมปังไมใสเชื้อ ฟูกับเหลานักบวชญาติๆ
ของเขา

๑๐ โท เฟทเป็นสถาน ที่หน่ึงที่ตัง้อยูใน
หุบเขาของเบนฮินโนม โยสิยาหทําใหสถาน
ที่น้ีเสื่อมความศักดิส์ิทธิ ์ ลง จึงไมมีใคร
สามารถกลับมาใชสถานที่ น้ี เพื่อเอาลูกชาย
หรือลูกสาวของตัว เองมาเผาไฟเป็นเครื่อง
บูชาใหกับพระโม เลค *ไดอีกตอ ไป ๑๑ ใน
อดีต กษตัริยของยู ดาหชอบเอาพวกรูป ป้ัน
มาและรถรบมาตัง้อยูที่ทางเขาวิหารของ
พระยาหเวห ที่อยูใกลกับหองของเจาหน าที่
ที่สําคัญคนหน่ึงชื่อ นาธันเมเลค ทัง้รูปป้ันมา
และรถรบน้ีมีไวอุทิศใหกับดวงอาทิตย †โยสิ
ยาหยายพวกรูป ป้ันมาออกไป และเผารถรบ
พวกน้ีจนหมด

๑๒ ในอดีต กษตัริยของยู ดาหไดสรางพวก
แทนบูชาไวบนดาดฟ าของตึกอาหัส กษตัริย
มนัส เสหก็ไดสรางแทน บูชาไวที่ลานทัง้สอง
ขางของวิหารของพระ ยาหเวห โย สิ ยาหรื้อ
แทน บูชาเหลา นัน้ และทุบพวก มันทิง้จน
แตกเป็นชิน้เล็กชิน้น อยและก็โยนเศษหินลง
ในหุบเขาขิดโรน

๑๓ ในอดีตกษตัริยซา โลม อนไดสรางพวก
สถานนมัสการไวทางใตเนิน เขาแหงการ
ทําลาย ซึ่งอยูทางตะวัน ออกของเมือง
เยรูซาเล็ม ที่อยูใกลกับเมืองเยรูซาเล็ม
กษตัริยซา โลม อนของอิสราเอลไดสราง
สถานนมัสการพวก น้ีใหกับพระอัช โท เรท
อันนา สะอิดสะเอียน ที่ชาวไซ ดอนนับถือ

กัน และสรางใหกับพระเค โมช อันนา
สะอิดสะเอียน ที่พวกโม อับนับถือ กัน และ
สรางใหกับพระโม เลค อันนา สะอิดสะเอียน
ที่ชาวอัมโมนนับถือกัน ๑๔ โยสิยาหทุบพวก
หินศักดิส์ิทธิเ์ป็นชิน้ เล็กชิน้ น อยและโคน
พวกเสาเจาแมอาเชราหลงและเอากระดูกคน
มาทิง้ใหกระจัดกระจายในที่นัน้

๑๕ โยสิยาหไดรื้อทิง้แมแตแทนบูชาที่เมือง
เบธ เอล สถานนมัสการที่เย โร โบอัมลูกชาย
ของเนบัทไดสราง ขึ้น ซึ่งทําใหอิสราเอล
พลอยทําบาปไปดวย ‡เขาเผาสถานนมัสการ
และทุบมันจนแตกละเอียดเป็นผุยผง และ
เผาเสาเจาแมอา เชรา หทิง้ ดวย ๑๖แลวโย สิ
ยาหก็มองไปรอบๆและเมื่อเขาเห็นหลุมฝัง
ศพมากมายที่อยูดานขางเนิน เขา เขาก็ให
ยายเอากระดูกออกจากที่นัน่ และเผามันบน
แทนบูชาเพื่อทําใหแทนบูชาเสื่อมไป ซึ่งเป็น
ไปตามคํา พูดของพระ ยาหเวหที่เคยทํานาย
ไวผานทางคนของพระเจา ¶ตอนที่กษตัริยเย
โรโบอัมยืนอยูขางๆแทนบูชาในชวงเทศกาล
แลวโย สิ ยาหก็หันไปดูอุโมงคของคนของ
พระเจาคนนัน้ที่ไดทํานายถึงสิ่งเหลาน้ี

๑๗กษตัริยโย สิ ยาหถามวา “หินที่ระลึกที่
เราเห็นนัน้คืออะไรหรือ”
พวกคนในเมืองบอกไปวา “มันเป็นอุโมงค

ฝัง ศพของคนของพระเจาที่มาจากยู ดาห
และไดทํานายถึงสิ่งตางๆที่ทานไดทําไปแลว
กับแทนบูชาของเมืองเบธเอล”

๑๘กษตัริยจึงพูดวา “ปลอยใหเขาพักอยู
ตรง นัน้ แหละ อยาใหใครไปรบกวนกระดูก
ของ เขา เลย” พวก เขาก็ เลยไมรบกวน
กระดูกของคนของพระเจาคน นัน้ และ
กระดูกของผู พูด แทน พระเจาที่ออกมาจาก
เมืองสะมาเรีย

๑๙ โยสิยาหก็ทําลายพวกศาลเจาตามสถาน
ที่สูงในเมืองตางๆของสะ มา เรีย ซึ่งพวก
กษตัริยของอิสราเอลเคยสราง ขึ้น แลวยัว่ ยุ
ใหพระ ยาหเวหโกรธ เขาจัดการกับที่เหลา

*๒๓:๑๐ ไมมีใคร … โมเลค แปลตรงๆไดวา “ประชาชนไดใหลูกชายและลูกสาวของเขาเขา
ไปในกองไฟเพื่อพระโมเลค”
†๒๓:๑๑ รูป ป้ันมา … กับดวงอาทิตย ประชาชนคิดวาพระอาทิตยคือพระองคหน่ึงที่ขับ
รถรบ (ดวงอาทิตย) ขามทองฟ าไปในแตละวัน
‡๒๓:๑๕ เยโรโบอัม … ไปดวย ดูใน ๑ พงศกษตัริย ๑๒:๒๖-๓๐
¶๒๓:๑๖ เคยทํานายไวผานทางคนของพระเจา ดูใน ๑ พงศกษตัริย ๑๓:๑-๓
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นัน้อยางกับที่เขาทํากับสถาน ที่นมัสการของ
เบธเอล

๒๐ โย สิ ยาหฆานักบวชทุก คนของสถาน
นมัสการเหลา นัน้บนแทน บูชา และเผา
กระดูกคนบนแทน บูชาเหลา นัน้ แลวเขาก็
กลับเมืองเยรูซาเล็ม

ชาวยูดาหฉลองเทศกาลปลดปลอย
(๒ พศด. ๓๕:๑-๑๙)

๒๑กษตัริยโย สิ ยาหมีคํา สัง่ถึงประชาชน
ทัง้หมดวา “ใหเฉลิมฉลองเทศกาลปลด
ปลอยเพื่อเป็นเกียรติใหกับพระ ยาหเวห
พระเจาของพวก เจา ตามที่ไดกําหนดไวใน
หนังสือขอตกลงน้ี”

๒๒ นับตัง้แตสมัยพวกผูนําวินิจฉัยนํา
อิสราเอล ตลอดจนสมัยของพวกกษตัริย
แหงอิสราเอลและของพวกกษตัริยแหงยู
ดาห ยังไมเคยมีการเฉลิมฉลองเทศกาล
วันปลดปลอย เลย ๒๓แตในปีที่สิบ แปดที่
โย สิ ยาหเป็นกษตัริย ก็ไดมีการเฉลิมฉลอง
เทศกาลวันปลดปลอยเพื่อเป็นเกียรติใหกับ
พระยาหเวหในเมืองเยรูซาเล็ม

๒๔นอกจาก น้ี โย สิ ยาหยังกําจัดพวก
คนทรง เจาและหมอผี บรรดาพระในบาน
และพวกรูป เคารพทัง้ หลายรวม ทัง้สิ่งที่นา
สะอิดสะเอียนทัง้ สิน้ที่เห็นในยู ดาหและใน
เยรูซาเล็มออกไปจนหมด เขาไดทําสิ่งตางๆ
เหลาน้ี เพื่อใหเป็นไปตามกฎที่ไดเขียนไวใน
หนังสือที่นักบวชฮิ ล คี ยาหไดคนพบในวิหาร
ของพระยาหเวห

๒๕ ไมเคยมีกษตัริยองคไหนหันเขามาหา
พระ ยาหเวหดวยสุดจิตสุดใจและสุด กําลัง
อยางที่กฏของโมเสสสัง่ไว มากเทากับที่โยสิ
ยาหไดทํา ไมวาจะกอนหน าเขาหรือหลังจาก
เขาก็ตาม

๒๖แตอยางไร ก็ตาม พระ ยาหเวหไมได
หันเหไปจากความดุดันแหงความโกรธ
เกรีย้วอันมหาศาลของพระองคที่เผา ผลาญ
ตอยู ดาห เน่ืองจากการยัว่ ยุทัง้หมดที่มนัส
เสหไดทําตอพระองค ๒๗พระ ยาหเวหพูด
วา “เราจะกําจัดยู ดาหออกไปจากสายตา
เรา เหมือนกับที่เราไดกําจัดอิสราเอลไปแลว
และเราจะปฏิเสธเมืองเยรูซาเล็มซึ่งเป็น

เมืองที่เราไดเลือก ไว รวม ทัง้วิหารแหง น้ีที่
เราเคยพูดไว วา ‘เราจะใหชื่อของเราอยูที่
นัน่’”

๒๘สวนเหตุการณอื่นๆในสมัยของโยสิยาห
และทุกสิ่งที่เขาไดทําไป ไดจดบันทึกไวแลว
ในหนังสือประวัติของบรรดากษตัริยแหงยู
ดาห

ความตายของโยสิยาห
(๒ พศด. ๓๕:๒๐-๓๖:๑)

๒๙ ในสมัยที่โย สิ ยาหเป็นกษตัริย ฟาโรห
เน โค กษตัริยของอียิปตไดขึ้นมาที่แมน้ํายู
เฟ รติ สเพื่อชวย เหลือกษตัริยของอัส ซีเรีย
กษตัริยโย สิ ยาหยก ทัพออกไปสูกับฟาโรห
เนโค เมื่อฟาโรหเนโคเห็นโยสิยาห ก็ฆาเขา
ตายที่เมืองเม กิด โด ๓๐พวกผูรับ ใชของโย
สิ ยาหนําศพของเขาขึ้นรถรบคันหน่ึงและขับ
จากเม กิด โดไปจนถึงเยรูซาเล็มและฝัง ศพ
ของโยสิยาหไวในหลุมศพของเขาเอง
และประชาชนของแผนดิน นัน้ ก็ยกเย โฮ

อา หาสลูกชายของโย สิ ยาหขึ้นมาและเจิม
แตงตัง้ ใหเขาเป็นกษตัริยตอจากพอของเขา

เยโฮอาหาสปกครองยูดาห
(๒ พศด. ๓๖:๒-๔)

๓๑ เยโฮอาหาสมีอายุยี่สิบสามปีเมื่อเขาขึ้น
เป็นกษตัริย และเขาครอง ราชยอยูในเมือง
เยรูซาเล็มเป็นเวลาสาม เดือน แมของเขามี
ชื่อวาฮามทุาล นางเป็นลูกสาวของเยเรมยีาห
ที่มาจากลิบนาห ๓๒ เยโฮอาหาสไดทําความ
ชัว่ในสายตาของพระ ยาหเวห เหมือนกับที่
บรรพบุรุษของเขาเคยทํา

๓๓ฟาโรหเนโคขังเย โฮอาหาสไวที่ริบลาห
ซึ่งอยูในดินแดนของฮามัท เพื่อไม ใหเขาได
ครอง บัลลังกอยูในเยรูซาเล็ม และฟาโรห
ยังไดบังคับเก็บสวยจากชาวยู ดาหเป็นเงิน
หนักประมาณสาม ตันครึ่ง และทองคําหนัก
สามสิบสี่กิโลกรัม *

๓๔ฟาโรหเนโคใหเอ ลี ยาคิ มลูกชายของ
กษตัริยโย สิ ยาหขึ้นเป็นกษตัริยแทนที่โย สิ
ยาหผู เป็น พอและเปลี่ยนชื่อของเอ ลี ยาคิ
มเป็นเย โฮ ยาคิ ม แตฟาโรหไดพาเย โฮ อา

*๒๓:๓๓ สามสิบสี่กิโลกรัม หรือแปลตรงๆไดวา หน่ึงตะลันต
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หาสไปอยูที่อียิปต และเย โฮ อา หาสก็ตายที่
นัน่ ๓๕ เยโฮยาคิมมอบเงินและทองคําใหกับ
ฟาโรหเนโค แต เขาไดเรียกเก็บ ภาษจีาก
ประชาชนของแผน ดิน เพื่อเอาเงินไปมอบ
ใหกับฟาโรหตามที่ฟาโรหสัง่ ไว เขาบีบเอา
เงินและทองจากประชาชนทุก คนของแผน
ดินตามสัดสวนของทรัพยสมบัติที่พวก เขามี
เพื่อเอาไปมอบใหกับฟาโรหเนโค

เยโฮยาคิมปกครองยูดาห
(๒ พศด. ๓๖:๕-๘)

๓๖ เย โฮ ยาคิ มมีอายุยี่สิบ หาปีเมื่อเขา
ขึ้นเป็นกษตัริยและเขาครอง ราชยอยูใน
เยรูซาเล็มเป็นเวลาสิบ เอ็ด ปี แมของเขา
มีชื่อวาเศ บิ ดาห นางเป็นลูกสาวของเป ดา
ยาหที่มาจากรู มาห ๓๗ เย โฮ ยาคิ มทําความ
ชัว่ในสายตาของพระ ยาหเวหเหมือนกับที่
บรรพบุรุษของเขาทํา

เนบูคัดเนสซารมาที่ยูดาห

๒๔ ๑ ในชวงยุค สมัยของเย โฮ ยาคิ ม
กษตัริยเนบู คัด เนส ซารของบา บิ

โลนบุก เขามาในแผนดิน และเย โฮยาคิ มก็
รับใชเขาเป็นเวลาสามปี แตแลวเยโฮยาคิม
เปลี่ยนใจและกบฏตอเนบูคัดเนสซาร ๒พระ
ยาหเวหสงชาวบา บิ โลน ชาวอา รัม ชาวโม
อับและชาวอัมโมนใหเขามาสูรบกับเยโฮยาคิ
ม พระองคสงพวกเขาใหมาทําลายยดูาหตาม
คํา พูดของพระ ยาหเวห ที่เคยประกาศ ไว
ผานทางพวกผูพูดแทนพระเจา ที่เป็นผูรับใช
ของพระองค

๓สิ่ง เหลา น้ีเกิด ขึ้นกับยู ดาหตามคํา สัง่
ของพระ ยาหเวห แน ที่พระองคสัง่ใหกําจัด
พวก เขาใหพนไปจากสายตาของพระองค
เน่ืองจากบาปทัง้ หลายของมนัส เสหและสิ่ง
ตางๆที่เขาไดทําไป ๔ รวมทัง้การทําใหเลือด
ของผู บริสุทธิต์องไหล นองดวย เพราะมนัส
เสหไดทําใหเลือดของผูบริสุทธิไ์ดไหลนอง
ไปทัว่เยรูซาเล็ม พระ ยาหเวหก็ เลยไมยอม
ยกโทษให

๕สวนเหตุการณอื่นๆในยุค สมัยของเย
โฮ ยาคิ มและทุก สิ่งที่เขาไดทําไป ไดจด
บันทึกไวแลวในหนังสือประวัติของพวก

กษตัริยแหงยูดาห ๖ เยโฮยาคิมตายไปอยูกับ
บรรพบุรุษของเขา และเย โฮ ยา คีนลูกชาย
ของเขาก็ขึ้นเป็นกษตัริยสืบตอจากเขา

๗กษตัริยของประเทศอียิปตไมไดยก
ทัพออกมาจากประเทศของเขาอีก เพราะ
กษตัริยของบาบิโลนเขายึดเอาดินแดนที่เคย
เป็นของกษตัริยอียิปต ตัง้แตลําธารของ
อียิปตไปจนกระทัง่ถึงแมน้ํายูเฟรติส

เนบูคัดเนสซารยึดเยรูซาเล็ม
(๒ พศด. ๓๖:๙-๑๐)

๘ เย โฮยาคีนมีอายุสิบ แปดปี เมื่อเขาเป็น
กษตัริย และเขาครอง ราชยอยูในเยรูซาเล็ม
เป็นเวลาสามเดือน แมของเขามีชื่อวาเนหุช
ทา นางเป็นลูกสาวของเอ ลนาธันที่มา จาก
เยรูซาเล็ม ๙ เย โฮ ยา คีนไดทําความ ชัว่ใน
สายตาของพระ ยาหเวหเหมือนกับที่พอของ
เขาทํา

๑๐ ในเวลา นัน้ บรรดาขาราชการของ
กษตัริยเนบู คัด เนสซารของบาบิ โลนเคลื่อน
ทัพเขามาใกลเยรูซาเล็มและไดปิดลอมเมือง
ไว ๑๑ตัวเนบูคัดเนสซารเองก็ขึ้นมาถึงเมือง
เยรูซาเล็ม ในขณะที่พวกขาราชการของเขา
กําลังปิดลอมเมืองอยู ๑๒กษตัริยเยโฮยาคีน
ของยูดาห แมของเขา เหลาผูรับ ใชของเขา
เหลาขุนนางและบรรดาเจา หน าที่ในวังของ
เขา ตางก็มอบตัวตอกษตัริยเนบูคัดเนสซาร
ในปีที่แปด *ที่กษตัริยบา บิ โลนครอง ราชย
เขาจับตัวเยโฮยาคีนไวเป็นเชลย

๑๓ เนบูคัดเนสซารขนเอาสมบัติทัง้หมดไป
จากวิหารของพระ ยาหเวห และจากวังของ
กษตัริย และเอาเครื่องใชทองคําที่กษตัริยซา
โลม อนของอิสราเอลไดสราง ไวใหกับวิหาร
ของพระยาหเวห ตัดเป็นชิน้ๆ ทัง้หมด น้ีได
เกิดขึ้นตามที่พระยาหเวหไดบอกไวลวงหน า
๑๔ เนบู คัด เนส ซารกวาดคนในเยรูซาเล็มไป
เป็นเชลยจนหมด ไมวาจะเป็นพวกเจาหน าที่
นักรบ และพวกชางแกะ สลักและพวกชาง
ฝีมือทัง้ หลาย รวม ทัง้หมดหน่ึงหมื่นคน
เหลือ ไวแตพวก คนที่ยากจนที่สุดของแผน
ดิน ๑๕ เนบู คัด เนสซารจับตัวเย โฮยาคีนไป
ไวที่บา บิ โลน รวมทัง้แมของเขา พวก เมีย
ทัง้ หลายของเขา ตลอดจน พวกเจา หน าที่

*๒๔:๑๒ ในปีที่แปด หรือ ปีที่ ๕๙๗ กอนพระเยซูมาเกิด
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ของเขา และคนระดับผูนําของแผนดิน เขา
จับคนพวก น้ีจากเยรูซาเล็มไปไวที่บา บิ โลน
๑๖กษตัริยบา บิ โลนยังกวาดตอนพวกนักรบ
ที่แข็งแกรง ที่พรอมสําหรับการศึก ทัง้หมด
เจ็ด พัน คน และพวกชางแกะ สลักและชาง
ฝีมือทัง้หลายรวมหน่ึงพันคนไปไวที่บาบิโลน
ดวย ๑๗ เนบู คัด เนสซารไดใหมัทธา นิยาหที่
เป็นน าของเย โฮ ยา คีนขึ้นเป็นกษตัริยแทน
และเปลี่ยนชื่อเขาเป็นเศเดคียาห

เศเดคียาหปกครองยูดาห
(๒ พศด. ๓๖:๑๑-๑๗; ยรม. ๕๒:๑-๓)

๑๘ เศเด คี ยาหมีอายุยี่สิบ เอ็ดปี ตอนที่
ขึ้นเป็นกษตัริย และเขาครอง ราชยอยูใน
เยรูซาเล็มสิบ เอ็ด ปี แมของเขาชื่อวาฮา มุ
ทาลเป็นลูกสาวของเยเรมียาห นางมาจากลิ
บนาห ๑๙ เศเดคียาหไดทําความชัว่ในสายตา
ของพระยาหเวห เหมือนกับที่เยโฮยาคิมเคย
ทํามา กอน ๒๐พระ ยาหเวหโกรธเยรูซาเล็ม
และยู ดาหมากจนถึงกับขับ ไลพวก เขาออก
ไปใหพนหน าของพระองค

เยรูซาเล็มแตก
(๒ พศด. ๓๖:๑๘-๒๑; ยรม. ๕๒:๓-๓๐)
ในเวลา นัน้ เศเดคี ยาหไดกบฏตอกษตัริย

บาบิโลน

๒๕ ๑ตอมาในวันที่สิบ เดือนสิบ ปีที่เกา
ที่เศเด คี ยาหเป็นกษตัริยปกครอง

ยู ดาห กษตัริยเนบู คัด เนส ซารและกองทัพ
ทัง้หมดของเขาไดยกมาที่เยรูซาเล็มและ
ลอมเมืองเอา ไว และไดสรางเนินดินสําหรับ
บุกขึ้นโจมตีไวรอบกําแพงเมือง

๒พวก เขาลอมเมืองเยรูซาเล็มอยูจนถึงปี
ที่สิบ เอ็ดที่เศเด คี ยาหเป็นกษตัริยปกครอง
ยู ดาห ๓ ในวันที่เกา เดือนสี่ ความอดอยาก
ในเมืองนัน้ก็แสนสาหัส ถึงขัน้ไมมีอาหารให
กับประชาชนกิน กัน ๔ ในที่สุดกองทัพของ
กษตัริยเนบู คัด เนส ซารก็บุกทะลวงกําแพง
เขามา ได ในคืนนัน้กษตัริยเศเด คี ยาหและ
ทหารทัง้หมดของเขาก็หนีออกไปทางประตู
ที่อยูระหวางกําแพงสอง ชัน้ ใกลๆสวนของ
กษตัริย ถึงแมพวกบาบิโลนจะปิดลอมเมือง

อยู แตกษตัริยเศเด คี ยาหพรอมกับพวก
ทหารของ เขาก็หนีไปตามทางที่มุงไปสูทะเล
ทรายอารบา

๕ทหารบาบิโลนไลตามกษตัริยเศเดคียาห
ไป แลวก็จับตัวเขาไดในที่ราบของเมืองเย ริ
โค แลวทหารของเขาตางพา กันทิง้เขาหนี
กระเจิดกระเจิงไป

๖พวกทหารบา บิ โลนจึงจับกุมตัวกษตัริย
ไว และนําตัวไปใหกับกษตัริยบา บิ โลนที่ริบ
ลาห แลวกษตัริยบา บิ โลนก็ตัดสินโทษ เขา
๗พวกทหารบา บิ โลนไดฆาพวกลูกชายของ
เศเด คี ยาหตอ หน า เขา และควักดวงตาทัง้
สองขางของเศเดคยีาห แลวเอาโซลามเขาไว
พาไปที่บาบิโลน

๘ ในวันที่เจ็ดเดือนที่หา *ซึ่งเป็นปีที่สิบ
เกา ที่เนบู คัด เนส ซารเป็นกษตัริยแหงบา บิ
โลน เนบูซาระดานหัวหน าทหารองครักษ ที่
เป็นเจาหน าที่คน หน่ึงของกษตัริย ไดมา
ที่เยรูซาเล็ม ๙ เขาไดเผาวิหารของพระ
ยาหเวห วังของกษตัริย และบานเรือน
ทัง้หมดในเยรูซาเล็ม เขาเผาบานที่ใหญ โต
ทุกหลังลงหมด

๑๐แลวกองทัพทัง้หมดของบา บิ โลนที่มา
กับหัวหน าองครักษ ก็ทลายกําแพงรอบเมือง
เยรูซาเล็ม ลง ๑๑แลวเนบู ซา ระ ดานก็กวาด
ตอนคนที่ยังหลง เหลืออยูในเมือง และคนที่
เคยทิง้เมืองไปเขากับกษตัริยบาบิโลน ไปบา
บิ โลนจนหมด ๑๒แตเขาไดทิง้คนจนที่สุดไว
ในแผนดิน เพื่อดูแลไรองุนและทุงนา

๑๓ เสาทองสัมฤทธิท์ี่อยูในวิหารของพระ
ยาหเวห รวม ทัง้แทน บูชาเคลื่อนที่ และ
ขัน ทะเลทองสัมฤทธิท์ี่อยูในวิหารของพระ
ยาหเวห พวกทหารบา บิ โลนก็ทุบเป็นชิน้ๆ
แลวขนเอาทองสัมฤทธิก์ลับไปที่บา บิ โลน
๑๔แลวพวกบาบิโลนก็ขนเอา พวกหมอ พลัว่
กรรไกรตัดไสตะเกียง ชามสําหรับเครื่อง
หอม และเครื่อง ใชทองสัมฤทธิท์ี่ใชในวิหาร
ไปดวย

๑๕ รวม ทัง้พวกกระถางใสขี้ เถา และพวก
ชามใสเลือดของเครื่องสัตว บูชา หัวหน า
องครักษเอาทุกสิ่งทุกอยางที่ทําจากทองและ
เงิน เพราะอยากไดทองและเงินนัน้

๑๖สวนทองสัมฤทธิท์ี่ไดจาก เสาสองตน
ขันทะเล และพวกแทนบูชาเคลื่อนที่ ที่

*๒๕:๘ วันที่เจ็ดเดือนที่หา คงจะเป็น วันที่ ๑๖ สิงหาคม ปี ๕๘๖ กอนพระเยซูมาเกิด
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กษตัริยซา โลม อนไดสรางไวสําหรับวิหาร
ของพระยาหเวหนัน้ หนักเกินกวาที่จะชัง่ได

๑๗ เสาตนหน่ึงสูงสิบ แปดศอก บนยอดเสา
ยังมีหัวเสาทองสัมฤทธิส์ูงสามศอกวาง อยู
ประดับดวยตาขายและพวกลูกทับทิมที่ทํา
จากทองสัมฤทธิล์อม รอบ เสาอีกตนหน่ึงกับ
ตาขายของมันก็ทําแบบเดียวกัน

๑๘ จากวิหาร เนบู ซา ระ ดานหัวหน า
องครักษ ไดจับตัวเสไรอาห หัวหน านักบวช
และเศ ฟัน ยาหรองหัวหน านักบวช และผู
ดูแลประตูวิหารสามคน ๑๙ จากในเมือง เขา
ไดจับแมทัพคนหน่ึงที่เคยดูแลทหาร พรอม
กับที่ ปรึกษาหาคนของกษตัริยที่เขาเจอใน
เมือง และเลขาที่เป็นแมทัพที่เป็นคนเกณฑ
ทหาร และผูชายอีกหก สิบคนที่พบในเมือง
นัน้

๒๐แลวเนบูซาระดานหัวหน าองครักษ ก็ได
ตอนคนพวกน้ีทัง้หมดไปหากษตัริยแหงบาบิ
โลนที่ริบลาห ๒๑กษตัริยแหงบาบิ โลนไดฆา
พวกเขาในริบลาหในเขตฮามัทนัน้เอง อยาง
น้ี พวกยูดาหก็ถูกกวาดตอนออกไปจากแผน
ดินของตน

เกดาลิยาหเจาเมืองยูดาห
(ยรม. ๔๐:๕-๔๑:๓)

๒๒แลวกษตัริยเนบูคัดเนสซารก็ไดแตงตัง้
เก ดา ลิ ยาหลูกชายของอาหิคัมที่เป็นลูกชาย
ของชาฟาน ขึ้นเป็นเจาเมืองปกครองคนที่ยัง
เหลืออยูในแผน ดินยู ดาห ที่กษตัริยเนบู คัด
เนสซารไดเหลือทิง้ไว

๒๓ เมื่อพวกแมทัพนายก องคือ อิ ชมา เอล
ลูกชายเนธา นิ ยาห โย ฮา นันลูกชายคา เรอ
าห เส ไร อาหลูกชายทัน หุ เมทชาวเน โท
ฟาห และยาอาซันยาหลูกชายคนตระกูลมา
อา คาห รวมทัง้คนของเขาไดขาววากษตัริย
เนบูคัดเนสซารไดแตงตัง้ใหเกดาลิยาหเป็น

เจา เมือง พวกเขาและคนของพวกเขาตางก็
พากันมาหาเกดาลยิาหที่เมืองมิสปาห ๒๔แลว
เก ดา ลิ ยาหก็ไดสาบานกับพวก เขาและคน
ของพวก เขาวา “อยากลัวพวกเจา หน าที่คน
บาบิโลนเลย มาอาศัยอยูในแผนดินน้ีและรับ
ใชกษตัริยแหงบาบิโลนเถิด แลวพวกทานก็
จะอยูเย็นเป็นสุข”

๒๕แตตอ มาในเดือนที่เจ็ด อิ ชมา เอล
ลูกชายของเนธานิยาหที่เป็นลูกชายของเอลี
ชา มา ที่มีเชื้อกษตัริย มาพรอมกับคนของ
เขาสิบคน ไดเขาโจมตีเกดาลิยาหและฆาเขา
และคนยู ดาหพรอม กับคนบา บิ โลนที่อยูกับ
เกดาลยิาหที่เมืองมิสปาห ๒๖แลวพวกแมทัพ
นายกองรวมทัง้คนทัง้หมด ตัง้แตคนตํ่าตอย
ไปจนถึงคนสําคัญ ตางก็พา กันหนีไปอยูที่
อียิปต เพราะกลัวคนบาบิโลน

เยโฮยาคีนไดรับเกียรติในบาบิโลน
(ยรม. ๕๒:๓๑-๓๔)

๒๗ ในวันที่ยี่สิบเจ็ด เดือนสิบสอง ซึ่งเป็นปี
ที่สามสิบเจ็ด *ที่กษตัริยเยโฮยาคีนแหงยดูาห
ถูกจับไปเป็นเชลยนัน้ เอวิลเมโรดักขึ้นเป็น
กษตัริยแหงบาบิโลน เขาไดปลอยกษตัริยเย
โฮยาคีนออกจากคุก

๒๘กษตัริยเอ วิล เม โร ดักพูดกับกษตัริยเย
โฮยาคีนอยางสุภาพ และใหเขานัง่ในที่สําคัญ
กวากษตัริยองคอื่นๆที่อยูกับกษตัริยเอวิลเม
โรดักในบาบิโลน

๒๙กษตัริยเย โฮ ยา คีนถอดชุดนักโทษ
ของพระองค ออก แลวไดกินอาหารรวมกับ
กษตัริยเอ วิล เม โร ดักทุก วันตลอดชีวิตของ
เขา

๓๐กษตัริยเอ วิล เม โร ดักก็ใหเงินและ
อาหารกับกษตัริยเยโฮยาคีนใชกินใชจายใน
ทุกวัน ไปจนตลอดชีวิตของเขา

*๒๕:๒๗ ปีที่สามสิบเจ็ด หมายถึง ปีที่ ๕๖๑ กอนพระเยซูมาเกิด
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