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หนนังสสือ 2 พงศาวดาร
บทนนนำสสสู่ 2 พงศนำวดนำร: หนนังสสือ 2 พงศาวดารสสืบตต่อประวนัตติศาสตรร์ททที่ถถูกเรติที่มตต้นใน 1 

พงศาวดาร มนันแตกตต่างจากประวนัตติศาสตรร์ของหนนังสสือพงศร์กษนัตรติยร์ตรงททที่วต่า ทนันททททที่เกติดการแบต่ง
แยกอาณาจนักรนนันั้นขขนั้น ประวนัตติศาสตรร์กก็ตติดตามเฉพาะสายของกษนัตรติยร์เหลต่านนันั้นแหต่งยถูดาหร์ หนนังสสือ
นทนั้ทนันั้งเลต่มจขงเปก็นภาพรวมชทวประวนัตติของกษนัตรติยร์เหลต่านนันั้นแหต่งยถูดาหร์สสืบตต่อเปก็นทอดๆ โดยเรติที่มตต้น
ดต้วยซาโลมอน เชสืที่อกนันวต่าผถูต้แตต่งคสือ เอสรา แมต้ไมต่มทคคาพถูดบต่งบอกเชต่นนนันั้นโดยตรงกก็ตาม แตต่
ประเพณทของยติวกก็สนนับสนนุนทรรศนะนทนั้จรติงๆ

เกต้าบทแรกกลต่าวถขงชทวติตและการครองราชยร์ของซาโลมอน สต่วนททที่เหลสือนคาเสนอภาพรต่าง
แบบอนัตชทวประวนัตติททที่สนันั้นยาวตต่างกนันไปของกษนัตรติยร์องคร์อสืที่นๆททที่เหลสือททที่ครองราชยร์ตต่อจากเขาจนถขง
สมนัยการกวาดตต้อนไปเปก็นเชลยยนังบาบติโลน ใจความรองอนันเปก็นลางรต้ายแฝงอยถูต่ทนัที่วหนนังสสือเลต่มนทนั้
โดยเปติดเผยการละทตินั้งความจรติงททที่กต่อตนัวขขนั้นไมต่เพทยงของเหลต่ากษนัตรติยร์แหต่งยถูดาหร์เทต่านนันั้นแตต่ของ
ประชาชนดต้วย ความสวต่างจต้าอนันโดดเดต่นหลายดวงในความมสืดฝต่ายวติญญาณททที่กต่อตนัวขขนั้นคสือ การ
ฟสืนั้นฟถูเหลต่านนันั้นซขที่งถถูกทคาใหต้เกติดขขนั้นภายใตต้ความเปก็นผถูต้นคาของอาสา เยโฮชาฟนัท เฮเซคทยาหร์และโยสติ
ยาหร์

เหตนุการณร์เหลต่านนันั้นททที่ถถูกนคาเสนอใน 2 พงศาวดารครอบคลนุมชต่วงเวลา 427 ปทตามการนนับปท
ของบติชอปอนัชเชอรร์ ผถูต้พยากรณร์ใหญต่เหลต่านนันั้น (อติสยาหร์ เยเรมทยร์และเอเสเคทยล) ทนุกคนเขทยนในชต่วง
เวลานทนั้ นอกจากนทนั้ ผถูต้พยากรณร์นต้อยเหลต่านนันั้นทนุกคนในสมนัยกต่อนการตกไปเปก็นเชลยกก็เขทยนคคา
พยากรณร์ตต่างๆของตนในชต่วงเวลานทนั้เชต่นกนัน

*****



ภนำพรวมของ 2 พงศนำวดนำร 1: 2 พงศาวดาร 1 นคาเสนอปทแรกๆแหต่งการครองราชยร์ของซา
โลมอน มทความถต่อมใจตามแบบพระเจต้าอยต่างเหก็นไดต้ชนัดในการปกครองของเขา การอวยพรของ
พระเจต้าททที่มทตต่อเขาและอาณาจนักรของเขาจขงปรากฏชนัดเจน

2 พศด 1:1 ซาโลมอนโอรสของดาววิดไดด้สถาปนาราชอาณาจจักรของพระองคค์ 
และพระเยโฮวาหค์พระเจด้าของพระองคค์ทรงสถวิตกจับพระองคค์ และทรงกระททาใหด้พระองคค์ใหญญ่โต
อยญ่างยวิยิ่ง การครองราชยรชตวงแรกของซาโลมอนจจึงถถูกพรรณนา โปรดสนังเกตวตาซาโลมอน “ไดข้
สถาปนาราชอาณาจนักรของพระองคร และพระเยโฮวาหรพระเจข้าของพระองครทรงสถธิตก นับพระองคร
และทรงกระททาใหข้พระองครใหญตโตอยตางยธิที่ง” ตามทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงสนัญญาแลข้วในเพลงสดรุดภี 112:2 
“ชนั ที่วอายรุทภีที่เทภีที่ยงธรรมจะรนับพระพร” พระเจข้าจะทรงอวยพรลถูกหลานของพตอแมตทภีที่ชอบธรรม มภีบท
เรภียนหนจึที่งทภีที่ลจึกซจึร งสทาหรนับเรากระทนั ที่งในปนัจจรุบนัน

2 พศด 1:2-6 ซาโลมอนตรจัสกจับอวิสราเอลทจัทั้งปวง กจับนายพจันและนายรด้อย ทจัทั้งกจับ
ผผด้ววินวิจฉจัยและกจับเจด้านายทจัทั้งปวงในอวิสราเอลทจัทั้งสวิทั้น ผ ผด้เปป็นประมมขของบรรพบมรมษของเขา ในชตวง
ตข้นรนัชกาลของซาโลมอน เขาสนัที่งพวกผถูข้นทาของประชาชาตธินนัรน “นายพนันและนายรข้อย ทนัรงกนับผถูข้
วธินธิจฉนัยและกนับเจข้านายทนัรงปวงในอธิสราเอลทนัรงสธิรน ผถูข้เปป็นประมรุขของบรรพบรุรรุษของเขา” ใหข้มา
ชรุมนรุมกนันเปป็นชรุมนรุมชนใหญตโตตตอหนข้าเขา

3 และซาโลมอนกจับชมมนมมชนทจัทั้งปวงททยิ่อยผญ่กจับพระองคค์ไดด้ขขทั้นไปททยิ่ปผชนทยสถานสผงซขยิ่งอยผญ่ททยิ่
กวิเบโอน เพราะพลจับพลาแหญ่งชมมนมมของพระเจด้า ซขยิ่งโมเสสผผด้รจับใชด้ของพระเยโฮวาหค์ไดด้สรด้างขขทั้น
ในถวิยิ่นทมรกจันดาร อยผญ่ททยิ่นจัยิ่น ในชตวงรนัชกาลของซาอถูล พลนับพลานนัรนไดข้ถถูกตนัรงไวข้ทภีที่กธิเบโอนซจึที่งเปป็น
เมสืองหนจึที่งในเขตแดนประจทาตระกถูลเบนยามธิน หตางไปประมาณ 7 ไมลร (ตามระยะทางอภีกาบธิน) 
ทางทธิศเหนสือและทธิศตะวนันตกของเยรถูซาเลป็ม ซาโลมอนสนัที่งชรุมนรุมชนนนัรนทภีที่เปป็นพวกผถูข้นทาของ
ประชาชาตธินนัรนใหข้มารวมตนัวกนันทภีที่นนัที่น

4 แตญ่ดาววิดไดด้ทรงนทาหทบของพระเจด้าขขทั้นมาจากคทรวิยาทเยอารวิมถขงสถานททยิ่ซขยิ่งดาววิดทรง
เตรทยมไวด้ใหด้ เพราะพระองคค์ไดด้ทรงตจัทั้งเตป็นทค์ไวด้ใหด้ในกรมงเยรผซาเลป็ม ผถูข้บนันทจึกพงศาวดารศนักดธิธ สธิทธธิธ นภีร



เลตายข้อนวตาหภีบพนันธสนัญญาไดข้ถถูกเอามาจากหมถูตบข้านคภีรธิยาทเยอารธิม (ซจึที่งเปป็นทภีที่ๆพวกคนฟภีลธิสเตภียเอา
หภีบนนัรนมาคสืน) มายนังเยรถูซาเลป็มโดยดาวธิด ทภีที่นนั ที่นดาวธิดไดข้ตนัรงเตป็นทรพธิเศษหลนังหนจึที่งสทาหรนับมนัน

5 ยวิยิ่งกวญ่านจัทั้น แทญ่นบผชาทองสจัมฤทธวิธิ์ ซขยิ่งเบซาเลลบมตรชายอมรทผผด้เปป็นบมตรชายเฮอรค์ไดด้สรด้างไวด้
นจัทั้นกป็อยผญ่ททยิ่หนด้าพลจับพลาของพระเยโฮวาหค์ และซาโลมอนกจับชมมนมมชนกป็ไดด้ใชด้แทญ่นนจัทั้นเปป็นประจทา 
ดาวธิดหรสืออาจเปป็นซาโลมอนมากกวตาไดข้เอาแทตนบถูชาทองสนัมฤทธธิธ มาไวข้ทภีที่พลนับพลานนัรนอภีกครนัร ง ซา
โลมอนและพวกผถูข้นทาของประชาชาตธินนัรนทภีที่มาชรุมนรุมกนันจจึงมายนังแทตนบถูชานนัรน

6 และซาโลมอนเสดป็จขขทั้นไปททยิ่นจัยิ่นยจังแทญ่นบผชาทองสจัมฤทธวิธิ์ตญ่อพระพจักตรค์พระเยโฮวาหค์ซขยิ่ง
อยผญ่ททยิ่พลจับพลาแหญ่งชมมนมม และทรงถวายเครรยิ่องเผาบผชาหนขยิ่งพจันตจัวบนแทญ่นนจัทั้น ซาโลมอนถวาย
เครสืที่องเผาบถูชาหนจึที่งพนันตนัวทภีที่นนั ที่นบนแทตนบถูชาทองสนัมฤทธธิธ นนัรนทภีที่กธิเบโอน สธิที่งทภีที่ปรากฏชนัดเจนกป็คสือ 
ความทรุตมเทอนันนตาทจึที่งและการนมนัสการทภีที่มภีตตอพระเยโฮวาหรพระเจข้าแหตงบรรพบรุรรุษของเขา ซาโลม
อนจจึงเรธิที่มตข้นการครองราชยรของตนอยตางถถูกตข้อง เขาถวายเครสืที่องสนัตวบถูชาใหญตโตแดตพระเจข้าตตอ
หนข้าประชาชนและตามลนักษณะของกษนัตรธิยร

2 พศด 1:7-10 ในครนนจัทั้นพระเจด้าทรงปรากฏแกญ่ซาโลมอน และตรจัสกจับพระองคค์
วญ่า "เจด้าอยากใหด้เราใหด้อะไรเจด้า กป็จงขอเถวิด"หลนังจากถวายเครสืที่องสนัตวบถูชา 1,000 ตนัวแดตพระเจข้า
แลข้ว คสืนนนัรนเอง พระเจข้าทรงปรากฏแกตซาโลมอนและสนัที่งเขาใหข้ขอสธิที่งใดกป็ตามทภีที่เขาปรารถนาจาก
พระองคร

8 และซาโลมอนทผลพระเจด้าวญ่า "พระองคค์ไดด้ทรงสทาแดงความเมตตายวิยิ่งใหญญ่แกญ่ดาววิดเสดป็จ
พญ่อของขด้าพระองคค์ และทรงกระททาใหด้ขด้าพระองคค์ปกครองแทน 9 โอ ขด้าแตญ่พระเยโฮวาหค์พระเจด้า 
ขอใหด้พระสจัญญาของพระองคค์ททยิ่มทตญ่อดาววิดเสดป็จพญ่อของขด้าพระองคค์เปป็นจรวิง ณ บจัดนททั้ เพราะ
พระองคค์ไดด้ทรงตจัทั้งใหด้ขด้าพระองคค์เปป็นกษจัตรวิยค์เหนรอชนชาตวิททยิ่มากอยญ่างผงคลทแหญ่งแผญ่นดวินโลก

โปรดสนังเกตจธิตใจทภีที่ถตอมของคทาอธธิษฐานของซาโลมอน ซาโลมอนยอมรนับตตอพระเจข้าถจึง
ความเมตตายธิที่งใหญตนนัรนทภีที่พระองครไดข้ทรงสทาแดงแกตดาวธิดบธิดาของเขา พระเจข้าไดข้ทรงสทาแดงความ
เมตตาแกตดาวธิดในเรสืที่องทนั ที่วไปแลข้วอยตางไมตตข้องสงสนัย แตตพระองครทรงททาเชตนนนัรนจรธิงๆเมสืที่อพระองคร



ทรงไวข้ชภีวธิตดาวธิดในเรสืที่องของนางบนัทเชบาและอรุรภียาหร นางบนัทเชบาเปป็นมารดาของซาโลมอนและ
เขารถูข้อยตางแนตนอนวตาพระเจข้าในความเมตตาไดข้ทรงไวข้ชภีวธิตบธิดาของเขา เขายนังยกใหข้ความเมตตา
เปป็นของพระเจข้าอภีกในการทรงอนรุญาตใหข้เขาขจึรนครองราชยรตตอจากบธิดาของเขา ซาโลมอนจจึงทถูล
ขอพระเจข้าใหข้ทรงกระททาตามพระสนัญญาของพระองครแกตดาวธิดในการสถาปนาเขาบนบนัลลนังกรนนัรน
เหนสืออธิสราเอล เขาบอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตาเขาตข้องการความชตวยเหลสือของพระเจข้าในการ
ปกครองประชาชาตธิทภีที่ใหญตโตเชตนนนัรน

10 ขอทรงประทานสตวิปจัญญาและความรผด้แกญ่ขด้าพระองคค์ททยิ่จะเขด้านอกออกในตญ่อหนด้า
ชนชาตวินททั้ เพราะผผด้ใดเลญ่าททยิ่จะววินวิจฉจัยประชาชนของพระองคค์ไดด้ ซขยิ่งใหญญ่โตนจัก" แทนทภีที่จะขอความ
มนั ที่งคนั ที่ง อทานาจหรสือชสืที่อเสภียง ซาโลมอนกลนับขอสตธิปนัญญาจากพระเจข้าเพสืที่อทภีที่จะปกครองและ
พธิพากษาประชาชนของพระเจข้าอยตางเหมาะสม ความถตอมใจของเขาปรากฏชนัดเจน เขารถูข้วตาเขา
ตข้องการความชตวยเหลสือของพระเจข้าเพสืที่อทภีที่จะปกครองอยตางชอบธรรมในฐานะกษนัตรธิยร มภีการ
เสภียดสภีอนันลจึกซจึร งในคทาอธธิษฐานของซาโลมอน เขาไมตเพภียงขอสตธิปนัญญาจากพระเจข้าเพสืที่อทภีที่จะ
ปกครองประชาชนของเขาอยตางเหมาะสมเทตานนัรน คทาขอนนัรนเองยนังเปป็นตนัวอยตางอนันสมบถูรณรแบบ
ของสตธิปนัญญาดข้วย ดนังทภีที่ซาโลมอนเขภียนไวข้ในสรุภาษธิต 4:5, 7 ในเวลาตตอมา สตธิปนัญญาเปป็นสธิที่ง
สทาคนัญอยตางแทข้จรธิงและในการไดข้มาของเราในทรุกเรสืที่องนนัรนเราควรแสวงหาสตธิปนัญญา

2 พศด 1:11-12 พระเจด้าตรจัสตอบซาโลมอนวญ่า "เพราะวญ่าสวิยิ่งนททั้อยผญ่ในจวิตใจของเจด้า 
และเจด้ามวิไดด้ขอทรจัพยค์สมบจัตวิ ความมจัยิ่งคจัยิ่งและเกทยรตวิ หรรอชทววิตของศจัตรผเจด้า และทจัทั้งมวิไดด้ขอชทววิต
ยรนยาว แตญ่ไดด้ขอสตวิปจัญญาและความรผด้เพรยิ่อตจัวเจด้าเอง เพรยิ่อเจด้าจะววินวิจฉจัยประชาชนของเรา ผ ผด้ซขยิ่งเรา
ไดด้ตจัทั้งเจด้าใหด้เปป็นกษจัตรวิยค์เหนรอเขานจัทั้น ในการตอบกลนับคทาขอของซาโลมอน พระเจข้าทรงหมายเหตรุ
วตาเขามธิไดข้ขอ “ทรนัพยรสมบนัตธิ ความมนั ที่งคนั ที่งและเกภียรตธิ หรสือชภีวธิตของศนัตรถูเจข้า” เขามธิไดข้ขอ “ชภีวธิต
ยสืนยาว” ดข้วยซจึที่งทนัรงหมดนภีร เปป็นคทาขอทภีที่เหป็นแกตตนัว ตรงกนันขข้ามพระเจข้าทรงหมายเหตรุวตาซาโลมอน
ไดข้ขอ “สตธิปนัญญาและความรถูข้เพสืที่อตนัวเจข้าเอง เพสืที่อเจข้าจะวธินธิจฉนัยประชาชนของเรา ผถูข้ซจึที่งเราไดข้ตนัรงเจข้า
ใหข้เปป็นกษนัตรธิยรเหนสือเขานนัรน”



ดนังนนัรนพระเจข้าจจึงประทานแกตซาโลมอนตามคทาขอของเขา 12 เราประสาทสตวิปจัญญาและ
ความรผด้ใหด้แกญ่เจด้า เราจะใหด้ทรจัพยค์สมบจัตวิ ความมจัยิ่งคจัยิ่งและเกทยรตวิแกญ่เจด้าดด้วย อยญ่างททยิ่ไมญ่มทกษจัตรวิยค์องคค์
ใดผผด้อยผญ่กญ่อนเจด้าไดด้มท และไมญ่มทผผด้ใดภายหลจังเจด้าจะมทเหมรอน" พระเจข้าทรงชมเชยซาโลมอนเพราะ
คทาขอทภีที่ไมตเหป็นแกตตนัวเชตนนนัรน ความคธิดตรงนภีร เหป็นไดข้ชนัดวตาเปป็นภาพเลป็งถจึงยากอบ 1:5 เพราะความ
ไมตเหป็นแกตตนัวของคทาขอของซาโลมอน พระเจข้าจจึงทรงสนัญญาวตาพระองครจะประทานแกตเขาซจึที่ง “สตธิ

ตธิปนัญญาและความรถูข้ใหข้แกตเจข้า เราจะใหข้ทรนัพยรสมบนัตธิ ความมนั ที่งคนั ที่งและเกภียรตธิแกตเจข้าดข้วย อยตางทภีที่ไมตมภี
กษนัตรธิยรองครใดผถูข้อยถูตกตอนเจข้าไดข้มภี และไมตมภีผถูข้ใดภายหลนังเจข้าจะมภีเหมสือน” แนตทภีเดภียว พระเจข้า
ประทานสตธิปนัญญาและความมนั ที่งคนั ที่งแกตซาโลมอนในแบบทภีที่ไมตมภีกษนัตรธิยรองครอสืที่นเคยมภี ในชตวงปภี
แรกๆของเขา เขาเปป็นภาพเลป็งหนจึที่งของพระครธิสตรในการครอบครองยรุคพนันปภีของพระองครอย ตาง
แนตนอน อยตางไรกป็ตาม ตตอมาในชภีวธิต เมสืที่อซาโลมอนเรธิที่มหลงระเรธิงในตนัณหาแหตงเนสืรอหนนังของตน 
สตธิปนัญญาทภีที่พระเจข้าไดข้ประทานแกตเขาตอนแรกนนัรนกป็จางหายไปและซาโลมอนเรธิที่มไถลลงสถูตความ
บาป ความยรุตงยากและความสธิรนหวนัง

2 พศด 1:13 ซาโลมอนจขงเสดป็จจากปผชนทยสถานสผงททยิ่กวิเบโอน จากตญ่อหนด้า
พลจับพลาแหญ่งชมมนมมไปยจังกรมงเยรผซาเลป็ม และพระองคค์ทรงครอบครองอยผญ่เหนรออวิสราเอล ซาโลม
อนจจึงเดธินทางกลนับระยะสนัรนจากกธิเบโอนไปยนังเยรถูซาเลป็มและเรธิที่มตข้นการครองราชยรของตนเหนสือ
อธิสราเอล

2 พศด 1:14-17 ซาโลมอนทรงสะสมรถรบ และพลมด้า พระองคค์ทรงมทรถรบหนขยิ่ง
พจันสทยิ่รด้อยคจัน และพลมด้าหนขยิ่งหมรยิ่นสองพจันคน ซขยิ่งพระองคค์ทรงใหด้ประจทาอยผญ่ททยิ่หจัวเมรองรถรบ และ
อยผญ่กจับกษจัตรวิยค์ในกรมงเยรผซาเลป็ม เมสืที่อซาโลมอนเรธิที่มตข้นสะสมความมนั ที่งคนั ที่งและอทานาจใหญตโตยธิที่งขจึรน 
เขากป็เรธิที่มสรข้างกองทนัพประจทาการทภีที่เปภีที่ยมแสนยานรุภาพ ตอนแรกเขามภีรถรบ 1,400 คนันและพลมข้า (นนัที่
นนัที่นคสือ ทหารมข้า ) 12,000 คนซจึที่งเขาใหข้ประจทาอยถูตในกองทหารรนักษาการพธิเศษตตางๆทนั ที่วประชาชาตธิ
นนัรนและทภีที่เยรถูซาเลป็ม



15 และกษจัตรวิยค์ทรงกระททาใหด้เงวินและทองคทาเปป็นของสามจัญในกรมงเยรผซาเลป็มเหมรอนกด้อน
หวิน และทรงกระททาใหด้มทไมด้สนสทดารค์มากมายเหมรอนไมด้มะเดรยิ่อแหญ่งหมบเขา ซาโลมอนเรธิที่มตข้นททาใหข้
เยรถูซาเลป็มสวยงามดข้วยการประดนับประดาอาคารตตางๆดข้วยทองคทาและเงธิน เยรถูซาเลป็มกลายเปป็น
นครหนจึที่งทภีที่มภีความมนั ที่งคนั ที่งอนันมหาศาลและแลเหป็นไดข้ ทองคทาและเงธินถถูกเพธิที่มทวภีขจึรนจนถจึงขนาดทภีที่วตา
มนันดถูเหมสือนเปป็นของดาษดสืที่นดรุจกข้อนหธินอนันนนับไมตถข้วนของเยรถูซาเลป็ม (เยรถูซาเลป็มเปป็นนครหนจึที่งทภีที่
อรุดมไปดข้วยงานหธินเสมอมา มนันยนังเปป็นเชตนนนัรนอยถูตจนทรุกวนันนภีร ) กระนนัรนซาโลมอนกป็สนัที่งใหข้ปธิด
ทองคทาและเงธินอยถูตทนั ที่วกรรุงเยรถูซาเลป็ม นนัที่นคสือ ปธิดบนสตวนนอกของอาคารตตางๆ นอกจากนภีร  ตข้นสนสภี
ดารรกลายเปป็นตข้นไมข้ทภีที่ถถูกเลสือกสรรและถถูกปลถูกอยถู ตทนั ที่วเยรถูซาเลป็ม ในสมนัยโบราณ ตข้นสนสภีดารรมภีคตา
มากกวตาตข้นไมข้พสืรนเมสืองทภีที่สามนัญธรรมดาทนัรงหลาย เชตน ตข้นสรุกะโมรรซจึที่งโตอยถูตในปตาทนั ที่วแผตนดธินนนัรน 
เยรถูซาเลป็มจจึงกลายเปป็นนครหนจึที่งทภีที่มภีความงามยธิ ที่งนนักและความมนั ที่งคนั ที่งทภีที่ประจนักษรแกตตา

16 มด้าอจันเปป็นสวินคด้าเขด้าของซาโลมอนมาจากอทยวิปตค์ พรด้อมดด้วยเสด้นดด้ายสทาหรจับผด้าปญ่าน 
และบรรดาพญ่อคด้าของกษจัตรวิยค์รจับเสด้นดด้ายสทาหรจับผด้าปญ่านนจัทั้นมาตามราคา ซาโลมอนซสืรอ (และนทา) 
มข้าทนัรงหลายและผข้าปตานเนสืรอดภีมาจากอภียธิปตร ซาโลมอนจตายราคาตลาดขณะนนัรนสทาหรนับสธิที่งเหลตานภีร  
อยตางไรกป็ตาม กระทนั ที่งในชตวงตข้นแหตงการครองราชยรของเขานภีร  ซาโลมอนกป็ไปลข้อเลตนกนับหนจึที่งใน
ขข้อหข้ามเหลตานนัรนทภีที่พระเจข้าทรงตนัรงไวข้สทาหรนับกษนัตรธิยรทนัรงหลายแหตงอธิสราเอลในพระราชบนัญญนัตธิ 
17:16 ทภีที่วตา “แตตวตาอยตาใหข้ผถูข้นนัรนมภีมข้าของตนเองมากเกธินไป หรสือเปป็นเหตรุใหข้ประชาชนกลนับไป
อภียธิปตร” ซาโลมอนไมตเพภียงเรธิที่มตข้นเพธิที่มทวภีมข้าใหข้แกตตนัวเองเทตานนัรน แตตเขายนังไปอภียธิปตรเพสืที่อหาซสืรอพวก
มนันมาพรข้อมกนับสธินคข้ามภีคตาอสืที่นๆจากอภียธิปตรดข้วย

17 เขาทจัทั้งหลายนทารถรบเขด้ามาจากอทยวิปตค์คจันหนขยิ่งเปป็นเงวินหกรด้อยเชเขลเงวิน และมด้าตจัว
หนขยิ่งหนขยิ่งรด้อยหด้าสวิบ ดจังนจัทั้นโดยทางพวกพญ่อคด้า เขากป็สญ่งออกไปยจังบรรดากษจัตรวิยค์ของคนฮวิตไทตค์
และบรรดากษจัตรวิยค์ของคนซทเรทย ไมตชนัดเจนวตาการทภีที่ซาโลมอนซสืรอรถรบคนันหนจึที่งในอภียธิปตรเปป็นเงธิน 
600 เชเขลนนัรนเปป็นราคาทภีที่ถถูกหรสือแพงกนันแนต อยตางไรกป็ตาม สธิที่งทภีที่ชนัดเจนกป็คสือวตาซาโลมอนซสืรอมข้า
จากอภียธิปตรจรธิงๆ ซจึที่งเกสือบจะเปป็นการละเมธิดคทาก ทาชนับนนัรนของพระราชบนัญญนัตธิ 17:16 แลข้ว นอกจาก
นภีร  เขายนังซสืรอมข้าจากคนฮธิตไทตรและคนซภีเรภียดข้วย (สายยตอยหนจึที่งของคนฮธิตไทตรหลนังถถูกขนับไลตออก



ไปจากปาเลสไตนรแลข้ว ไดข้ตนัรงรกรากอยถูตทางเหนสือของเลบานอนซจึที่งเปป็นทภีทๆี่ พวกเขามภีทภีที่ดธินประชธิด
กนับซภีเรภีย) ในดข้านหนจึที่ง ความมนั ที่งคนั ที่งและอทานาจของซาโลมอนปรากฏชนัดเมสืที่อเขาเรธิที่มสะสมฝถูงมข้าจาก
รอบภถูมธิภาคนนัรน ในอภีกดข้านหนจึที่ง เหป็นไดข้ชนัดวตาเขากทาลนังใชข้ชภีวธิตอยตางสรุตมเสภีที่ยงตตอการเพธิกเฉยคทา
บนัญชาตตางๆทภีที่ชนัดเจนของพระเจข้าสทาหรนับกษนัตรธิยรองครหนจึที่งแหตงอธิสราเอล เมลป็ดพนันธรุรแหตงความ
ตกตทที่าลงของซาโลมอนกทาลนังเรธิที่มถถูกหวตานแลข้ว

*****

ภนำพรวมของ 2 พงศนำวดนำร 2: สาระสคาคนัญของ 2 พงศาวดาร 2 คสือ การเตรทยมการของซา
โลมอนเพสืที่อททที่จะสรต้างพระวติหารนนันั้นททที่เยรถูซาเลก็ม (เราควรหมายเหตนุวต่าจนถขงจนุดนทนั้ สถานทททๆี่ พระเจต้า
ทรงกคาหนดไวต้คสือพลนับพลานนันั้น และจนถขงบนัดนทนั้มนันไมต่เคยอยถูต่ททที่เยรถูซาเลก็มเลย) เราควรหมายเหตนุ
ดต้วยวต่ามทการวางแผนและการเตรทยมการอยต่างละเอทยดกต่อนเรติที่มงานกต่อสรต้างพระนติเวศของพระเจต้า 
มทบทเรทยนหนขที่งจรติงๆสคาหรนับรายการตต่างๆในการตนันั้งครติสตจนักรจนทนุกวนันนทนั้

2 พศด 2:1-4 ฝญ่ายซาโลมอนทรงตจัทั้งพระทจัยททยิ่จะสรด้างพระนวิเวศเพรยิ่อพระนาม
ของพระเยโฮวาหค์ และสรด้างราชวจังเพรยิ่อราชอาณาจจักรของพระองคค์ ซาโลมอนจจึงประกาศ
เจตนารมณรของตนทภีที่จะเดธินหนข้าไปกนับการกตอสรข้างพระวธิหารนนัรนทภีที่เยรถูซาเลป็ม หลนังจากนนัรนเขายนัง
วางแผนสรข้างราชวนังของตนเองดข้วย

2 และซาโลมอนทรงกทาหนดใหด้เจป็ดหมรยิ่นคนเปป็นคนขนของ และใหด้แปดหมรยิ่นคนสกจัดหวิน
ททยิ่ถวิยิ่นเทรอกเขา และใหด้คนสามพจันหกรด้อยคนดผแลเขาทจัทั้งหลาย ซาโลมอนจจึงก ทาหนดคน 70,000 คน
ใหข้เปป็นกรรมกร 80,000 คนเปป็นคนสกนัดหธินในเทสือกเขาและ 3,600 คนเปป็นหนัวหนข้าคนงานและผถูข้
ก ทากนับดถูแล (คทาทภีที่แปลเปป็น กทาหนด (คาฟารร์) มภีความหมายอยตางหนจึที่งวตา ‘นนับ’ หรสือ ‘ททาเปป็นตนัวเลข’ 
อยตางหลนังดถูเหมสือนจะเปป็นความคธิดตรงนภีร )

เราควรหมายเหตรุไวข้วตาตนัวเลขเหลตานภีรนตาจะรวมถจึงคนงานสทาหรนับราชวนังของเขาเองดข้วยซจึที่ง
ถถูกสรข้างภายหลนังพระวธิหารนนัรน นอกจากนภีร  พระวธิหารนภีร ยนังใชข้เวลาสรข้างเจป็ดปภี แตตราชวนังของเขาเอง
ใชข้เวลาสรข้างสธิบสามปภีตามทภีที่ 1 พงศรกษนัตรธิยร 6-7 กลตาวไวข้ นภีที่อาจเปป็นเครสืที่องบตงชภีรถจึงการเรธิที่มตข้นของ



ความตกตทที่าฝตายวธิญญาณของซาโลมอน ดถูเหมสือนวตาหลนังจากนนัรนจรุดสนใจหลนักของการครองราชยร
ของเขาเปลภีที่ยนจากการถวายสงตาราศภีองครพระผถูข้เปป็นเจข้าเปป็นการททาใหข้บนัลลนังกรของเขายธิที่งใหญตแทน

3 และซาโลมอนทรงสญ่งราชสารไปยจังหมรามกษจัตรวิยค์เมรองไทระวญ่า "ทญ่านไดด้กระททากวิจกจับดา
ววิดราชบวิดาของขด้าพเจด้า ครอ ไดด้สญ่งไมด้สนสทดารค์ใหด้พระองคค์ทญ่าน เพรยิ่อสรด้างวจังใหด้พระองคค์ทญ่านอาศจัย
อยญ่างไร ขอทญ่านไดด้กระททาแกญ่ขด้าพเจด้าอยญ่างนจัทั้น ดาวธิดมภีความสนัมพนันธรในการททางานทภีที่ดภีก นับฮภีราม 
(ตรงนภีรถถูกเรภียกวตาหรุราม) กษนัตรธิยรเมสืองไทระในเลบานอน ซาโลมอนจจึงแสวงหาทภีที่จะสานตตอความ
สนัมพนันธรนนัรน

4 ดผเถวิด ขด้าพเจด้ากทาลจังจะสรด้างพระนวิเวศเพรยิ่อพระนามพระเยโฮวาหค์พระเจด้าของขด้าพเจด้า 
และมอบถวายแดญ่พระองคค์ เพรยิ่อเผาเครรยิ่องหอมตญ่อพระพจักตรค์พระองคค์ และเพรยิ่อขนมปจังหนด้าพระ
พจักตรค์เนรองนวิตยค์ และเพรยิ่อเครรยิ่องเผาบผชาทจัทั้งเชด้าและเยป็น ในวจันสะบาโต และในวจันขด้างขขทั้น และวจัน
เทศกาลตามกทาหนดของพระเยโฮวาหค์พระเจด้าของเรา ซขยิ่งเปป็นกฎตจัทั้งไวด้เปป็นนวิตยค์สทาหรจับอวิสราเอล 
ซาโลมอนจจึงประกาศแกตหรุรามถจึงความตนัรงใจของตนทภีที่จะสรข้างพระวธิหารทภีที่ใหญตโตหลนังหนจึที่งถวาย
แดตพระเยโฮวาหรพระเจข้าทภีที่เยรถูซาเลป็ม มนันจะกลายเปป็นสถานทภีที่ของการถวายเครสืที่องสนัตวบถูชาทนัรงสธิรน
แดตพระเยโฮวาหรสทาหรนับอธิสราเอล

2 พศด 2:5-6 พระนวิเวศซขยิ่งขด้าพเจด้าจะสรด้างนจัทั้นใหญญ่โต เพราะวญ่าพระเจด้าของเรา
ใหญญ่ยวิยิ่งกวญ่าพระทจัทั้งปวง พระวธิหารทภีที่ซาโลมอนกทาลนังจะสรข้างจะมภีขนาดใหญตโตเพราะวตา “พระเจข้า
ของเราใหญตยธิที่งกวตาพระทนัรงปวง” พระวธิหารของเฮโรดซจึที่งดข้อยกวตาหลนังทภีที่ซาโลมอนสรข้างมภีขนาด
ครอบคลรุมมากกวตาสามสธิบเอเคอรร พระวธิหารนภีร จะใหญตโตจรธิงๆ

6 แตญ่ผผด้ใดเลญ่าททยิ่จะสามารถสรด้างพระนวิเวศสทาหรจับพระองคค์ไดด้ ในเมรยิ่อฟด้าสวรรคค์ถขงแมด้วญ่าฟด้า
สวรรคค์ททยิ่สผงททยิ่สมดรจับรองพระองคค์ไวด้ไมญ่ไดด้ ขด้าพเจด้าเปป็นผผด้ใดเลญ่าททยิ่จะสรด้างพระนวิเวศสทาหรจับ
พระองคค์ นอกจากใหด้เปป็นททยิ่เผาเครรยิ่องบผชาตญ่อพระพจักตรค์พระองคค์เทญ่านจัทั้น เมสืที่อครรุตนคธิดถจึงความยธิที่ง
ใหญตของพระเจข้าผถูข้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธ  ซาโลมอนกป็ตรจึกตรองวตา “แตตผถูข้ใดเลตาทภีที่จะสามารถสรข้างพระ
นธิเวศสทาหรนับพระองครไดข้ ในเมสืที่อฟข้าสวรรครถจึงแมข้วตาฟข้าสวรรครทภีที่สถูงทภีที่สรุดรนับรองพระองครไวข้ไมตไดข้” 



เมสืที่อพธิจารณาถจึงเรสืที่องนนัรน ซาโลมอนกป็แสดงออกถจึงความถตอมใจอภีกครนัร งในชตวงปภีแรกๆของเขา เขา
อนัศจรรยรใจทภีที่วตา “ขข้าพเจข้าเปป็นผถูข้ใดเลตาทภีที่จะสรข้างพระนธิเวศสทาหรนับพระองคร นอกจากใหข้เปป็นทภีที่เผา
เครสืที่องบถูชาตตอพระพนักตรรพระองครเทตานนัรน” ซาโลมอนรถูข้วตาพระเยโฮวาหรพระเจข้าทรงสถธิตอยถูตทรุกหน
ทรุกแหตง พระองครทรงเตป็มอยถูตทนั ที่วจนักรวาล ดนังนนัรนพระวธิหารทภีที่เขาจะสรข้างจจึงเปป็นไดข้แตตเพภียงสถานทภีที่ๆ
เครสืที่องสนัตวบถูชาตตางๆจะถถูกถวายเทตานนัรน

2 พศด 2:7-10 เพราะฉะนจัทั้น บจัดนททั้ขอสญ่งชายคนหนขยิ่งผผด้ชทานาญการชญ่างทองคทา เงวิน
ทองสจัมฤทธวิธิ์และเหลป็กและชทานาญในเรรยิ่องผด้าสทมญ่วง สทแดงเขด้มและสทฟด้า ทจัทั้งเปป็นผผด้ชทานาญในการ
แกะสลจัก เพรยิ่อจะอยผญ่กจับชญ่างฝทมรอผผด้อยผญ่กจับขด้าพเจด้าในยผดาหค์และในเยรผซาเลป็ม ผผด้ซขยิ่งดาววิดราชบวิดาของ
ขด้าพเจด้าไดด้จจัดหาไวด้

ซาโลมอนจจึงขอรข้องหรุรามใหข้สตงชตางฝภีมสือดภีคนหนจึที่งมาซจึที่งชทานาญการชตางในโลหะมภีคตา
ตตางๆรวมถจึงทองสนัมฤทธธิธ และเหลป็กดข้วย เขาอยากไดข้ชายคนหนจึที่งทภีที่รถูข้วธิธภีประยรุกตรใชข้สภียข้อมตตางๆ
อยตางชทานาญ เชตน ผข้าสภีมตวง สภีแดงเขข้มและสภีฟข้า เขาตข้องสามารถแกะสลนักดข้วยความชทานาญ ซาโลม
อนมภีชตางฝภีมสือเชตนนนัรนอยถูตบข้างแลข้ว แตตเขาแสวงหาความชตวยเหลสือแบบ ‘มสืออาชภีพ’ มากยธิที่งขจึรนจากหรุ
ราม ฝตายหลนังเหป็นไดข้ชนัดวตากลายเปป็นจอม ‘ผถูข้รนับเหมา’ สทาหรนับตะวนันออกกลางในสมนัยนนัรน ซาโลม
อนแสวงหา ‘มสืออาชภีพ’ ทภีที่มภีครุณสมบนัตธิเพภียบพรข้อมทภีที่สรุดในโลกเพสืที่อก ทากนับดถูแลงานกตอสรข้างพระ
วธิหารอนันยธิที่งใหญตนนัรนทภีที่เขากทาลนังจะสรข้าง 

8 ขอทญ่านสญ่งไมด้สนสทดารค์ ไมด้สนสามใบและไมด้ประดผญ่จากเลบานอนใหด้ขด้าพเจด้าดด้วย เพราะ
ขด้าพเจด้าทราบวญ่า ขด้าราชการของทญ่านรผด้จจักการตจัดไมด้ในเลบานอน และด ผเถวิด ขด้าราชการของ
ขด้าพเจด้าจะอยผญ่กจับขด้าราชการของทญ่าน ซาโลมอนยนังขอไมข้อยตางดภีทภีที่สรุดจากเลบานอนดข้วย เชตน ไมข้
สนสภีดารร ไมข้สนสามใบและไมข้ประดถูต บางคนคธิดวตาอนันหลนังนภีร จรธิงๆแลข้วคสือตข้นสนไซเปรส 
เลบานอนเปป็นภถูมธิภาคหนจึที่งทภีที่มภีปตาลจึกทนัรงหลายและ ‘ชตางตนัดไมข้’ มสืออาชภีพจทานวนมากมภีอยถู ตทภีที่นนัที่น ซา
โลมอนจจึงขอความชตวยเหลสือจากคนเหลตานภีรทภีที่นนัที่น โดยเสนอทภีที่จะสตงคนของเขาไปชตวยเหลสือในงาน
นนัรนดข้วย เราไมตควรคธิดวตาซาโลมอนขอหรุรามใหข้บรธิจาควนัสดรุเหลตานภีร  ไมตตข้องสงสนัยเลยวตาซาโลมอน



จตายอนัตราปกตธิเพสืที่อทภีที่จะซสืรอวนัสดรุอยตางดภีทนัรงหลายและจข้างคนงานฝภีมสือดภีทภีที่สรุดดนังทภีที่หมายเหตรุไวข้ในขข้อ 
10

9 เพรยิ่อจจัดเตรทยมตจัวไมด้ใหด้แกญ่ขด้าพเจด้าใหด้มากมาย เพราะวญ่าพระนวิเวศททยิ่ขด้าพเจด้าจะสรด้างนททั้จะ
ใหญญ่โตและแปลกประหลาด ดนังนนัรนซาโลมอนจจึงสนัที่งซสืรอไมข้ปรธิมาณมหาศาลซจึที่งจทาเปป็นสทาหรนับงาน
โครงสรข้างของพระวธิหาร มนันจะเปป็นโครงการมหจึมาและเขาตข้องการ “ไมข้มากมาย” ไมข้ดนังกลตาวจะ
ถถูกใชข้สทาหรนับ (1) การททานนัที่งรข้านและโครงไมข้ชนั ที่วคราว, (2) สตวนประกอบตตางๆดข้านโครงสรข้าง
สทาหรนับหลนังคาตตางๆและพสืรนสตวนบนตตางๆ และ (3) สทาหรนับงานตตอเตธิมตอนจบ

10 และดผเถวิด สญ่วนขด้าราชการของทญ่าน ครอผผด้ททยิ่โคญ่นตจัดไมด้นจัทั้น ขด้าพเจด้าจะใหด้ขด้าวสาลทนวด
แลด้วสองหมรยิ่นโคระ ขด้าวบารค์เลยค์สองหมรยิ่นโคระ นททั้าองมญ่นสองหมรยิ่นบจัท และนททั้ามจันสองหมรยิ่นบจัทแกญ่
เขาทจัทั้งหลาย" ซาโลมอนตกลงทภีที่จะจตายใหข้แกตคนของหรุรามขข้าวสาลภีนวดแลข้ว 20,000 โคระ ขข้าว
บารรเลยร 20,000 โคระ (อาจเพสืที่อสนัตวรลากจถูงตตางๆของพวกเขา) นทร าองรุตน 20,000 บนัทสทาหรนับการดสืที่ม 
(นตาจะปราศจากแอลกอฮอลร) และนทรามนัน (มะกอก) 20,000 บนัทสทาหรนับการททาอาหาร

คทาทภีที่แปลเปป็น โคระ (โคร) อาจหมายถจึงหนตวยตวงวนัดของแหข้ง ซจึที่งมภีขนาดประมาณ 2,200 
กธิโลลธิตร ดนังนนัรน 20,000 โคระจจึงนตาจะเทตากนับประมาณขข้าวสาลภี 44,000,000 กธิโลลธิตร คทาทภีที่แปล
เปป็น บจัท (บนัท) หมายถจึงหนตวยชนั ที่งตวงวนัดของเหลวซจึที่งเทตากนับประมาณสธิบแกลลอน ดนังนนัรน 20,000 
บนัทจจึงเทตากนับประมาณ 200,000 แกลลอน

บางคนคธิดวตามภีความแตกตตางระหวตางตนัวเลขทภีที่ถถูกใหข้ไวข้ตรงนภีรกนับตนัวเลขใน 1 พงศรกษนัตรธิยร 
5:11 ซจึที่งพรรณนาถจึงสถานการณรพสืรนฐานเดภียวกนัน อยตางไรกป็ตาม ไมตมภีความไมตลงรอยกนันระหวตาง
ขข้อความตอนนนัรนกนับตรงนภีร เลย การจนัดหานทราองรุตนและนทรามนันทรุกปภีซจึที่งถถูกกลตาวถจึงใน 1 พงศรกษนัตรธิยร 
มภีไวข้สทาหรนับราชสทานนักของหรุรามเพสืที่อตอบแทนสทาหรนับตข้นสนสภีดารรเหลตานนัรนทภีที่ถถูกสตงมาใหข้เขา 
ปรธิมาณของขข้าวสาลภี นทร าองรุตนและนทรามนันทภีที่ถถูกระบรุเจาะจงตรงนภีรมภีไวข้สทาหรนับพวกคนงานในสนาม
ในเลบานอน



2 พศด 2:11-12 แลด้วหมรามกษจัตรวิยค์แหญ่งเมรองไทระทรงตอบเปป็นลายพระหจัตถค์ ซขยิ่ง
พระองคค์ทรงมทไปถขงซาโลมอนวญ่า "เพราะวญ่าพระเยโฮวาหค์ทรงรจักประชาชนของพระองคค์ 
พระองคค์จขงทรงกระททาใหด้ทญ่านเปป็นกษจัตรวิยค์เหนรอเขาทจัทั้งหลาย"ไมตตข้องสงสนัยเลยวตาหรุรามเปป็นคนทภีที่
ทนัรงรถูข้จนักใชข้วธิธภีทางการทถูตและมภีปนัญญา ซาโลมอนมภีอทานาจทางทหารทภีที่จะยจึดสธิที่งทภีที่ตนปรารถนาจาก
หรุราม แตตสตธิปนัญญาและความสนัตยรสรุจรธิตของซาโลมอนกป็ปรากฏชนัดเจนในการเสาะหาทภีที่จะซสืรอสธิที่ง
ทภีที่ตนตข้องการจากหรุราม

12 หมรามตรจัสอทกวญ่า "สาธมการแดญ่พระเยโฮวาหค์พระเจด้าแหญ่งอวิสราเอล ผผด้ทรงสรด้างฟด้า
สวรรคค์และแผญ่นดวินโลก ผผด้ไดด้ประทานโอรสททยิ่ฉลาดคนหนขยิ่งแกญ่ดาววิดกอปรดด้วยความเฉลทยวฉลาด
และความเขด้าใจ ผผด้ซขยิ่งจะสรด้างพระนวิเวศถวายพระเยโฮวาหค์ และสรด้างพระราชวจังเพรยิ่อราช
อาณาจจักรของพระองคค์ แมข้หรุรามในฐานะกษนัตรธิยรเมสืองไทระเปป็นคนตตางชาตธิและอาจนนับถสือพระ
ตตางดข้าวดข้วย เหป็นไดข้ชนัดวตาเขากป็มภีความเคารพและความยทาเกรงตตอพระเยโฮวาหรพระเจข้า เขาจจึง
สาธรุการพระนามของพระเยโฮวาหรและยกใหข้พระองครเปป็นผถูข้ทรงสรข้างฟข้าสวรรครและแผตนดธินโลก 
เขายนังใหข้ความเคารพนนับถสือแกตซาโลมอนดข้วยและสรรเสรธิญดาวธิดบธิดาของเขา

2 พศด 2:13-14 บจัดนททั้ขด้าพเจด้าไดด้สญ่งชญ่างฝทมรอคนหนขยิ่ง กอปรดด้วยความเขด้าใจ ครอหม
รามททยิ่ปรขกษาอาวมโส 14 บมตรชายของหญวิงคนดาน บวิดาของเขาเปป็นชาวเมรองไทระ เขาชทานาญ
งานชญ่างทองคทา เงวิน ทองสจัมฤทธวิธิ์ เหลป็ก หวินและไมด้ และททางานชญ่างผด้าสทมญ่วง สทฟด้า ผด้าปญ่านเนรทั้อ
ละเอทยดและผด้าสทแดงเขด้ม และททาการแกะสลจักทมกชนวิด และสรด้างตามแบบลวดลายใดๆททยิ่จะ
กทาหนดใหด้แกญ่เขา พรด้อมกจับชญ่างฝทมรอของทญ่าน ครอชญ่างฝทมรอของดาววิดราชบวิดาของทญ่านผผด้เปป็นเจด้า
นายของขด้าพเจด้า ในการตอบกลนับคทาขอของซาโลมอนทภีที่ขอชตางฝภีมสือดภีเพสืที่อก ทากนับดถูแลงานกตอสรข้าง
พระวธิหารกตอนแลข้วเสรป็จ หรุรามกป็มภีขตาวดภี นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาชตางผถูข้ชทานาญงาน/ผถูข้ชตวยดข้าน
สถาปนัตยกรรมทภีที่เขาก ทาลนังสตงมานภีรกป็มภีชสืที่อวตาหรุรามดข้วยซจึที่งจรธิงๆแลข้วเปป็นคนดาน  เขาเปป็นคนทภีที่ซา
โลมอนกทาลนังตามหา



2 พศด 2:15-16 เพราะฉะนจัทั้นบจัดนททั้เรรยิ่องขด้าวสาลท ขด้าวบารค์เลยค์ นททั้ามจัน และนททั้าองมญ่น 
ซขยิ่งเจด้านายของขด้าพเจด้าไดด้กลญ่าวถขงนจัทั้น ขอทญ่านไดด้สญ่งไปใหด้พวกเราผผด้รจับใชด้ทญ่าน 16 และพวกเราจะ
ตจัดตจัวไมด้เทญ่าททยิ่ทญ่านตด้องการจากเลบานอน และนทามาใหด้ทญ่านโดยแพทางทะเลถขงเมรองยจัฟฟา เพรยิ่อ
วญ่าทญ่านจะไดด้นทาขขทั้นไปยจังกรมงเยรผซาเลป็ม" แมข้ซาโลมอนไดข้เสนอทภีที่จะจตายสทาหรนับวนัสดรุและแรงงาน
ทภีที่มาจากหรุราม หรุรามกป็สตงขตาวมายนังซาโลมอนวตาพวกเขาจะตนัดไมข้มากเทตาทภีที่พวกเขาตข้องการและ
สตงมนันมาโดยไมตคธิดเงธิน จากนนัรนพวกเขาจะสตงมนันลอยนทรามาในแพขนาดใหญตเลภียบชายฝนัที่งทะเล
เมดธิเตอรรเรเนภียนถจึงเมสืองยนัฟฟา จากนนัรนซาโลมอนจะรนับผธิดชอบในการขนสตงมนันทางบกไปยนัง
เยรถูซาเลป็ม

2 พศด 2:17-18 แลด้วซาโลมอนทรงททาบจัญชทสทามะโนครจัวชนตญ่างดด้าวทจัทั้งสวิทั้นผผด้อยผญ่ใน
แผญ่นดวินอวิสราเอล ภายหลจังบจัญชทสทามะโนครจัวซขยิ่งดาววิดราชบวิดาของพระองคค์ไดด้ทรงกระททาไวด้ และ
ปรากฏวญ่ามทคนหนขยิ่งแสนหด้าหมรยิ่นสามพจันหกรด้อยคน ซาโลมอนจจึงนนับคนตตางดข้าวทนัรงสธิรนใน
อธิสราเอลและทราบวตามภีอยถูต 153,600 คนในประเทศนนัรน มภีผถูข้เสนอวตาคนเหลตานภีร เปป็นคนทภีที่เหลสืออยถูต
ของคนอาโมไรตร คนฮธิตไทตร คนเปรธิสซภีและคนเยบรุสซจึที่งไมตเปป็นคนนนับถสือรถูปเคารพอภีกตตอไปแลข้ว 
แตตเปป็น ‘พวกเขข้าจารภีตแหตงประตถูเมสืองตตางๆ’ นนัที่นคสือพวกเขาไดข้นบนอบตตอศาสนายธิวแลข้ว แมข้มธิไดข้
เปป็นเชสืรอสายของอธิสราเอลกป็ตาม

18 พระองคค์ทรงกทาหนดใหด้เจป็ดหมรยิ่นคนเปป็นคนขนของ และใหด้แปดหมรยิ่นคนสกจัดหวินททยิ่ถวิยิ่น
เทรอกเขา และคนสามพจันหกรด้อยคนเปป็นผผด้ดผแลใหด้ประชาชนททางาน ซาโลมอนจจึง ‘เกณฑร’ 70,000 
คนจากคนเหลตานภีร ใหข้เปป็นกรรมกรทนั ที่วไปในงานทภีที่จะมานนัรน อภีก 80,000 คนทภีที่เหลสือถถูกเกณฑรเปป็นคน
สกจัดหวิน คทาทภีที่แปลเชตนนนัรน (ชนัทซนับ) อาจหมายถจึงการตนัดไมข้ แตตรถูปแบบการใชข้คทาของมนันกป็หมายถจึง
การสกนัดหธิน เหป็นไดข้ชนัดวตาพวกหลนังนภีรถถูกเกณฑรใหข้ททางานสกนัดหธินสทาหรนับโครงการพระวธิหารนนัรน 
คนตตางดข้าวทภีที่เหลสือ 3,600 คนถถูกเกณฑรใหข้เปป็นหนัวหนข้าคนงานแหตงงานนภีร

*****



ภนำพรวมของ 2 พงศนำวดนำร 3: รายละเอทยดของการเรติที่มตต้นการกต่อสรต้างพระวติหารนนันั้นใน
เยรถูซาเลก็มถถูกนคาเสนอในบทนทนั้

2 พศด 3:1-2 แลด้วซาโลมอนทรงเรวิยิ่มสรด้างพระนวิเวศของพระเยโฮวาหค์ททยิ่กรมง
เยรผซาเลป็มบนภผเขาโมรวิยาหค์ ททยิ่ซขยิ่งพระเยโฮวาหค์ทรงปรากฏแกญ่ดาววิดราชบวิดาของพระองคค์ ตรงททยิ่
ซขยิ่งดาววิดทรงกทาหนดไวด้ททยิ่ลานนวดขด้าวของโอรนจันคนเยบมส หลนังจากการจนัดเตรภียมสธิที่งเหลตานนัรนทนัรง
สธิรนโดยทนัรงดาวธิดและซาโลมอน งานกตอสรข้างพระวธิหารกป็เรธิที่มตข้นในทภีที่สรุด สถานทภีที่คสือ บนยอดภถูเขา
โมรธิยาหรซจึที่งตนัรงอยถูตในซภีกดข้านทธิศตะวนันออกเฉภียงเหนสือของเยรถูซาเลป็ม เหตรุการณรในพระคนัมภภีรรทภีที่
สทาคนัญอภีกสองเหตรุการณรไดข้เกธิดขจึรนแลข้วบนสถานทภีที่แหตงนภีร : (1) การถวายอธิสอนัคโดยอนับราฮนัมใน
ปฐมกาล 22 และ (2) เหตรุการณรเรสืที่องทถูตสวรรครแหตงความตายและลานนวดขข้าวของโอรนนันตอน
ใกลข้สธิรนรนัชกาลของดาวธิดใน 1 พงศาวดาร 21

2 พระองคค์ทรงเรวิยิ่มสรด้างในวจันททยิ่สองเดรอนททยิ่สองของปทททยิ่สทยิ่แหญ่งรจัชกาลของพระองคค์ ในฤดถู
ใบไมข้ผลธิของปภี (นตาจะประมาณเดสือนพฤษภาคม) แหตงปภีทภีที่สภีที่ของซาโลมอนบนบนัลลนังกร งาน
กตอสรข้างพระวธิหารกป็เรธิที่มตข้นขจึรน มนันจะตตอเนสืที่องไปอภีกเจป็ดปภี

2 พศด 3:3-4 ตญ่อไปนททั้เปป็นรากฐานซขยิ่งซาโลมอนทรงวางเพรยิ่อสรด้างพระนวิเวศของ
พระเจด้า สญ่วนยาวตามศอกโบราณ หกสวิบศอก และกวด้างยทยิ่สวิบศอก 4 มมขดด้านหนด้าของพระนวิเวศ
นจัทั้นยาวยทยิ่สวิบศอก เทญ่ากจับดด้านกวด้างของพระนวิเวศ และสญ่วนสผงหนขยิ่งรด้อยยทยิ่สวิบ พระองคค์ทรงบมดด้าน
ในดด้วยทองคทาบรวิสมทธวิธิ์

ขนาดพสืรนฐานตตางๆของโครงสรข้างพระวธิหารนนัรนเองถถูกใหข้ไวข้ตรงนภีร  ศอกหนจึที่งเทตากนับ
ประมาณ 1.5 ฟรุตและโครงสรข้างของทภีที่บรธิสรุทธธิธ เองโดยประมาณเทตากนับยาวเกข้าสธิบฟรุตและกวข้าง
สามสธิบฟรุต ทภีที่ควรหมายเหตรุไวข้คสือความเหป็นทภีที่วตา “ททที่ซาโลมอนถถูกสอน” ดนังทภีที่ถถูกหมายเหตรุไวข้ใน 1
พงศาวดาร 28:11 พระเจข้าไดข้ประทานแบบแปลนและพธิมพรเขภียวทภีที่เฉพาะเจาะจงตตางๆแกตดาวธิดซจึที่ง
ใหข้รายละเอภียดตตางๆของพระวธิหาร ดาวธิดจจึงสตงตตอสธิที่งเหลตานภีร ใหข้แกตซาโลมอนดนังทภีที่หมายเหตรุไวข้ตรง
นภีร  ดข้านหนข้าโครงสรข้างของทภีที่บรธิสรุทธธิธ เองนนัรนคสือ มรุขหนจึที่งซจึที่งขยายกวข้างออกไปสามสธิบฟรุตจนถจึง



ดข้านหนข้า อยตางไรกป็ตาม มรุขนภีรกป็สถูง 180 ฟรุต โดยตนัรงตระหงตานเหนสือสตวนทภีที่เหลสือของโครงสรข้างนภีร  
มนันถถูกบรุดข้วยทองคทาบรธิสรุทธธิธ

2 พศด 3:5-9 รายละเอภียดเพธิที่มเตธิมดข้านสถาปนัตยกรรมถถูกนทาเสนอสทาหรนับพระ
วธิหารนนัรน แบบแปลนทภีที่แนตชนัดของมนันไดข้ถถูกเปธิดเผยแลข้วโดยพระเจข้าแกตดาวธิดกตอนเขาสธิรนชภีวธิต (ดถู 1 
พงศาวดาร 28:11-18) มนันมภีขนาดพอๆกนับแบบแปลนและแผนผนังโดยรวมของพลนับพลานนัรน ฮภีบรถู 
9:23-24 บตงบอกวตาพระวธิหารแหตงโลกทภีที่ถถูกกทาหนดโดยพระเจข้าจรธิงๆแลข้วถถูกจทาลองแบบตามพระ
วธิหารแทข้นนัรนของพระเจข้าในสวรรคร 5 หด้องโถงพระองคค์ทรงบมดด้วยไมด้สนสามใบ และบมดด้วยทองคทา
เนรทั้อดท และททาตด้นอวินทผลจัมและลผกโซญ่ประดจับไวด้บนนจัทั้น ภายในของโครงสรข้างหลนักของทภีที่บรธิสรุทธธิธ  
(นนัที่นคสือ หข้องโถง) ถถูกบรุดข้วยไมข้สนสามใบจากนนัรนกป็ถถูกบรุดข้วยทองคทาเนสืรอดภี การบรุนภีร ตอนแรกถถูกแกะ
สลนักเปป็นรถูปตข้นอธินทผลนัมตตางๆซจึที่งเชสืที่อมกนันดข้วยลถูกโซตตตางๆ แลข้วทนัรงหมดนภีรกป็ถถูกบรุดข้วยทองคทา

6 พระองคค์ทรงแตญ่งพระนวิเวศดด้วยฝจังเพชรพลอยตญ่างๆเพรยิ่อความสวยงาม ทองคทานจัทั้นเปป็น
ทองคทาเมรองพารวายวิม โครงสรข้างนภีรซจึที่งอาจเปป็นภายในของมนันมภีเพชรพลอยตตางๆถถูกฝนังไวข้ใน
สถาปนัตยกรรมนนัรนเพสืที่อเพธิที่มความงามและการประดนับประดา แหลตงทภีที่มาของทองคทานนัรนคสือ มาจาก
เมสืองพารวายธิม ซจึที่งนตาจะตนัรงอยถูตในอาระเบภียและซจึที่งมภีชสืที่อเสภียงในเรสืที่องครุณภาพการผลธิตทองคทาของ
มนัน

7 พระองคค์จขงทรงบมพระนวิเวศนจัทั้นดด้วยทองคทาครอททยิ่คาน ธรณทประตผ ผนจัง ประตผ กจับสลจักรผป
เครผบไวด้บนผนจัง สตวนภายในทนัรงหมดของโครงสรข้างหลนักพระวธิหารถถูกบรุดข้วยทองคทา นอกจากนภีร  ยนัง
มภีการแกะสลนักรถูปเครถูบตตางๆบนผนนังของมนันดข้วย พวกนภีรถถูกบรุดข้วยทองคทาเชตนกนัน

8 และพระองคค์ทรงสรด้างททยิ่บรวิสมทธวิธิ์ททยิ่สมด ครอความยาวของททยิ่นจัทั้นตามความกวด้างของพระ
นวิเวศ เปป็นยทยิ่สวิบศอก และกวด้างยทยิ่สวิบศอก พระองคค์ทรงบมดด้วยทองคทาเนรทั้อดทหนจักหกรด้อยตะลจันตค์ ‘ทภีที่
บรธิสรุทธธิธ ทภีที่สรุด’ หมายถจึง ทภีที่บรธิสรุทธธิธ ทภีที่สรุดซจึที่งเปป็นหข้องๆหนจึที่งทภีที่มภีขนาดสามสธิบฟรุตเทตากนันทนัรงสภีที่ดข้าน 
ขข้อความตรงนภีร ใหข้รายละเอภียดวตาการบรุดข้วยทองคทาเนสืรอดภีมภีนทร าหนนักรวม 600 ตะลนันตร ในการใชข้สมนัย
ใหมต นนัที่นจะเทตากนับประมาณอยตางนข้อย 300 ลข้านดอลลารรแคตการบรุดข้วยทองคทาเทตานนัรน



9 นททั้าหนจักของตะปผหด้าสวิบเชเขลทองคทา และพระองคค์ทรงบมหด้องชจัทั้นบนดด้วยทองคทา ใน
เทคโนโลยภีสมนัยใหมต ตะปถูตนัวหนจึที่งเปป็นเครสืที่องมสือทภีที่ธรรมดาสามนัญทภีที่สรุดอยตางหนจึที่ง อยตางไรกป็ตาม ใน
สมนัยโบราณตนัวยจึดโลหะเชตนนนัรนเปป็นของ ‘ไฮเทค’ ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตาเครสืที่องโลหะของ
พระวธิหารเปป็นทองคทาหรสืออยตางนข้อยกป็ชรุบทอง หข้องชนัรนบนเหลตานนัรนอาจหมายถจึงเพดานของ
โครงสรข้างหลนักพระวธิหาร ดนังนนัรนสตวนภายในของมนันจจึงเปป็นทองคทาทนัรงหมด

2 พศด 3:10-13 ในททยิ่บรวิสมทธวิธิ์ททยิ่สมดนจัทั้น พระองคค์ทรงสรด้างเครผบไวด้สองรผปดด้วยไมด้บม
ทองคทา ในดข้านในของทภีที่บรธิสรุทธธิธ ทภีที่สรุดคสือ เครถูบขนาดมหจึมาทนัรงสองนนัรนซจึที่งถถูกบรุดข้วยทองคทา นภีที่เปป็น
รถูปปนัร นสองรถูปของสธิที่งมภีชภีวธิตทภีที่เปป็นทถูตสวรรครของจรธิงซจึที่งอยถู ตหนข้าพระทภีที่นนั ที่งของพระเจข้าในสวรรคร 
เนสืที่องจากพวกมนันถถูกบรุดข้วยทองคทา นภีที่จจึงบตงบอกวตาวนัสดรุพสืรนฐานนนัรนเปป็นของอยตางอสืที่น – อาจเปป็นไมข้
ชนธิดหนจึที่งซจึที่งถถูกแกะสลนักอยตางระมนัดระวนัง

11 ปทกของเครผบทจัทั้งสองนจัทั้นกางออกยทยิ่สวิบศอก ปทกขด้างหนขยิ่งของเครผบรผปหนขยิ่งยาวหด้าศอกจด
ผนจังพระนวิเวศ และอทกปทกหนขยิ่งยาวหด้าศอกจดปทกของเครผบอทกรผปหนขยิ่ง 12 และของเครผบอทกรผป
หนขยิ่งปทกขด้างหนขยิ่งหด้าศอกจดผนจังพระนวิเวศ และอทกปทกหนขยิ่งหด้าศอกดด้วยตวิดตญ่อกจับปทกของเครผบอทกรผ
ปหนขยิ่ง เครถูบธิมแตตละตนัว (สตวนลงทข้าย อติม แสดงรถูปพหถูพจนรในภาษาฮภีบรถู) มภีสองปภีกทภีที่กางออก ปภีก
ดข้านนอกของแตตละตนัวกางออก 7.5 ฟรุตไปยนังผนนังสตวนนอกขณะทภีที่ปภีกดข้านในของแตตละตนัวกาง
ออกเขข้าหากนันรวมระยะทาง 15 ฟรุต ดนังนนัรนระยะปภีกของเครถูบแตตละตนัวคสือ 15 ฟรุต ปภีกดข้านในของ
เครถูบทนัรงสองนภีร จจึงแตะกนันและกนัน โดยกางเหนสือสถานทภีที่ๆหภีบพนันธสนัญญานนัรนจะตนัรงอยถูตและเปป็นทภีที่ๆ
สงตาราศภีเชคธินาหรของพระเจข้าจะประทนับอยถูต

13 ปทกของเครผบเหลญ่านททั้กางออกยทยิ่สวิบศอก เครผบทจัทั้งสองนจัทั้นยรนหจันหนด้าไปทางหด้องโถง เครถู
บทองคทาทนัรงสองนภีรจจึงยสืนหนันหนข้าเขข้าหากนันโดยกางปภีกของพวกมนันออกเหนสือสถานทภีทๆี่ พระทภีที่นนั ที่ง
กรรุณาและสงตาราศภีเชคธินาหรของพระเจข้าจะประทนับอยถูต แนตนอนวตาความงามของพวกมนันถถูกแซง
หนข้าโดยความเครตงขรจึมอนันบรธิสรุทธธิธ ของพวกมนันเทตานนัรน



2 พศด 3:14 และพระองคค์ทรงสรด้างมญ่าน ดด้วยผด้าสทฟด้า สทมญ่วง และสทแดงเขด้ม และ
ผด้าปญ่านเนรทั้อละเอทยด และปจักรผปเครผบไวด้บนนจัทั้น ซาโลมอนไมตไดข้ททาการกตอสรข้างและการสรรคร
สรข้างพระวธิหารนนัรนดข้วยตนัวเอง อยตางไรกป็ตาม มนันเปป็นโดยคทาบนัญชาและคทาสนัที่งของเขาทภีที่พระวธิหาร
นนัรนถถูกสรข้างขจึรนมา ดนังนนัรนเขาจจึงสนัที่งททามตานดข้วยผข้าสภีฟข้า สภีมตวงและสภีแดงเขข้มซจึที่งททาจากผข้าปตานเนสืรอ
ละเอภียด บนมตานนภีรมภีการปนักรถูปเครถูบตตางๆ แนตนอนวตานภีที่เปป็นมตานทภีที่แยกออกระหวตางทภีที่บรธิสรุทธธิธ กนับทภีที่
บรธิสรุทธธิธ ทภีที่สรุด มนันเปป็นมตานขนาดมหจึมาทภีที่มภีนทร าหนนักมากและงามวธิจธิตรอยตางไมตตข้องสงสนัย

2 พศด 3:15-17 ขด้างหนด้าพระนวิเวศพระองคค์ทรงสรด้างเสาสองตด้น สผงสามสวิบหด้า
ศอก มทบจัวควทยิ่าสผงหด้าศอกอยผญ่บนยอดเสาแตญ่ละตด้น ดข้านหนข้าโครงสรข้างพระวธิหารเองและเปป็นสตวน
หนจึที่งของมรุข ซาโลมอนตนัรงเสาทองสนัมฤทธธิธ ขนาดมหจึมาสองตข้นไวข้ พวกมนันถถูกพรรณนาวตามภีความ
สถูงรวมสภีที่สธิบศอก (หกสธิบฟรุต) บางคนสนันนธิษฐานวตามภีความขนัดแยข้งกนันระหวตางรายละเอภียดตรงนภีร
กนับใน 1 พงศรกษนัตรธิยร 7:15 ดถูความเหป็นตตางๆในขข้อนนัรนสทาหรนับการแกข้ไขความขนัดแยข้งทภีที่คนคธิดวตามภี 
จรธิงๆแลข้วไมตมภีความขนัดแยข้งกนันเลย การเอตยถจึง บนัวควคที่า หมายถจึง ‘หนัวเสา’ ของเสาสองตข้นนนัรน

16 พระองคค์ทรงททาลผกโซญ่เหมรอนในหด้องหลจังตวิดไวด้ททยิ่ยอดเสา และพระองคค์ทรงททาทจับทวิม
หนขยิ่งรด้อยลผกแขวนไวด้ททยิ่โซญ่ เหลตานภีร เปป็นลถูกโซตทองคทาทภีที่ก นัรนมตานนนัรนไวข้ ดถู 1 พงศรกษนัตรธิยร 6:21-22 
อยตางไรกป็ตาม ตรงนภีรมภีการกลตาวถจึงโซตประดนับตตางๆทภีที่ถถูกโยงระหวตางยอดเสาสองตข้นนนัรนในสตวน
ภายนอกของพระวธิหาร ทภีที่ถถูกหข้อยจากโซตประดนับนภีรคสือ ทนับทธิมแกะสลนักหนจึที่งรข้อยลถูก วนัสดรุของเสา
สองตข้นนภีรตามทภีที่ 1 พงศรกษนัตรธิยร 7 กลตาวไวข้คสือ ทองสนัมฤทธธิธ  เราอาจสนันนธิษฐานไดข้วตาโซตและทนับทธิม
เหลตานภีร เปป็นทองสนัมฤทธธิธ เชตนกนัน

17 พระองคค์ทรงตจัทั้งเสาไวด้หนด้าพระววิหาร ขด้างขวาตด้นหนขยิ่ง อทกตด้นหนขยิ่งขด้างซด้าย ตด้นขด้าง
ขวานจัทั้นพระองคค์ทรงขนานนามวญ่า ยาคทน และตด้นขด้างซด้ายวญ่า โบอาส ซาโลมอนจจึงตนัรงชสืที่อเสาใหญต
สองตข้นนภีรทภีที่อยถูตดข้านหนข้าโครงสรข้างหลนักพระวธิหาร เสาทภีที่อยถู ตทางขวาเขาตนัรงชสืที่อวตา ยาคทน ซจึที่งแปลวตา 
‘ถถูกสถาปนา’ หรสือ ‘เขาจะสถาปนา (มนัน)’ เสาทภีที่อยถูตทางซข้ายถถูกตนัรงชสืที่อวตา โบอาส ซจึที่งแปลวตา ‘พละ
กทาลนัง’ หรสือ ‘คสือพละกทาลนัง’ ดนังนนัรนพระวธิหารนภีร จจึงถถูกสถาปนาในพละกทาลนังของพระเจข้า



*****

ภนำพรวมของ 2 พงศนำวดนำร 4: บทททที่ 4 นคาเสนอบนันทขกเรสืที่องการกต่อสรต้างและรายละเอทยด
ดต้านสถาปนัตยกรรมเพติที่มเตติมของพระวติหาร เราควรหมายเหตนุไวต้วต่าพระวติหารททที่เอสราสรต้างขขนั้นใหมต่
ในอทกหต้ารต้อยปทตต่อมามทขนาดเลก็กกวต่าพระวติหารของซาโลมอนมาก ขต้าวของเครสืที่องใชต้ตต่างๆททที่
เกทที่ยวขต้องกนับพระวติหารถถูกพรรณนาในบทนทนั้โดยรวมถขงแทต่นบถูชาทองสนัมฤทธติธ  ขนันสาครหลต่อ ขนัน
สคาหรนับลต้าง คนันประททป และเครสืที่องใชต้จติปาถะทนันั้งสตินั้นททที่จคาเปก็นสคาหรนับการปฏติบนัตติงานอนันเหมาะสม
ของพระวติหาร

2 พศด 4:1-5 พระองคค์ทรงสรด้างแทญ่นบผชาดด้วยทองสจัมฤทธวิธิ์ ยาวยทยิ่สวิบศอก กวด้าง
ยทยิ่สวิบศอก และสผงสวิบศอก 2 แลด้วพระองคค์ทรงสรด้างขจันสาครหลญ่อ เปป็นขจันกลม วจัดจากขอบหนขยิ่ง
ไปถขงอทกขอบหนขยิ่งไดด้สวิบศอก สผงหด้าศอก และวจัดโดยรอบไดด้สามสวิบศอก 3 ภายใตด้ขจันนททั้มทรผปวจัวอยผญ่
รอบขจันสาคร ในระยะหนขยิ่งศอกมทรผปวจัวสวิบลผก อยผญ่รอบขจันสาคร วจัวเหลญ่านททั้เปป็นสองแถว หลญ่อ
พรด้อมกจับเมรยิ่อหลญ่อขจันสาคร 4 ขจันสาครนจัทั้นวางอยผญ่บนวจัวสวิบสองตจัวหจันหนด้าไปทวิศเหนรอสามตจัว 
หจันหนด้าไปทวิศตะวจันตกสามตจัว หจันหนด้าไปทวิศใตด้สามตจัว และหจันหนด้าไปทวิศตะวจันออกสามตจัว 
ขจันสาครนจัทั้นวางอยผญ่บนวจัวนททั้ สญ่วนเบรทั้องหลจังของมจันทจัทั้งสวิทั้นอยผญ่ขด้างใน 5 ขจันสาครหนาหนขยิ่งครบ ททยิ่
ขอบของมจันททาเหมรอนขอบถด้วย เหมรอนอยญ่างดอกบจัว บรรจมไดด้สามพจันบจัท

แทตนบถูชาทองสนัมฤทธธิธ ถถูกพรรณนาตรงนภีร  โปรดสนังเกตขนาดของมนันในขข้อ 1: ยภีที่สธิบศอกทนัรง
สภีที่ดข้านและสถูงสธิบศอก (นนัที่นคสือ 30 ฟรุตทนัรงสภีที่ดข้านและสถูง 15 ฟรุต) ขจันสาครหลญ่อ มภีความหมายตรงตนัว
วตา “อตางหลตอ” มนันเปป็นทองสนัมฤทธธิธ หลตอ เราถถูกบอกวตามนันมภีเสข้นผตาศถูนยรกลาง 10 ศอก (15 ฟรุต) 
และจรุนทร าไดข้ 3,000 บนัทหรสือนทราประมาณ 30,000 แกลลอน เหป็นไดข้ชนัดวตานภีที่ใหข้นทร าทภีที่จทาเปป็นสทาหรนับ
การชทาระลข้างตตางๆของการปรนนธิบนัตธิในพระวธิหาร มนันวางอยถู ตบนวนัวทองสนัมฤทธธิธ สธิบสองตนัวซจึที่งททา
หนข้าทภีที่เปป็นฐานของมนัน ‘ขนันสาคร’ (นนัที่นคสือ อตางทองสนัมฤทธธิธ นนัรน) ถถูกวางอยถูตบนวนัวทองสนัมฤทธธิธ สธิบ
สองตนัวนนัรน ดถู ความเหป็นตตางๆสทาหรนับ 1 พงศรกษนัตรธิยร 7:23 สทาหรนับรายละเอภียดเพธิที่มเตธิมตตางๆ



2 พศด 4:6-8 เครสืที่องเรสือนใชข้สอยอสืที่นๆถถูกพรรณนา บางอยตางถถูกวางในลานของ
พวกปรุโรหธิตซจึที่งเปป็นทภีที่ๆพวกเขาททาการจนัดเตรภียมเครสืที่องสนัตวบถูชาตตางๆทภีที่จะถถูกถวายบนแทตนบถูชา
ทองสนัมฤทธธิธ นนัรน 6 พระองคค์ทรงททาขจันสวิบลผก วางอยผญ่ดด้านขวาหด้าลผก ดด้านซด้ายหด้าลผก เพรยิ่อใชด้ลด้างของ
ในนจัทั้น เขาจะลด้างของซขยิ่งใชด้เปป็นเครรยิ่องเผาบผชาในนททั้ ขจันสาครนจัทั้นสทาหรจับใหด้ปมโรหวิตลด้างในนจัทั้น สนัตวร
ตตางๆทภีที่เปป็นเครสืที่องสนัตวบถูชาถถูกชทาระลข้างในอตางทองสนัมฤทธธิธ สธิบลถูกนนัรนในลานของพวกปรุโรหธิต 
อาจเปป็นไดข้วตานทร าสทาหรนับอตางเหลตานภีรถถูกเอามาจากขนันสาครหลตอนนัรน ดถู ความเหป็นตตางๆสทาหรนับ 1 
พงศรกษนัตรธิยร 7:38 สทาหรนับรายละเอภียดเพธิที่มเตธิมตตางๆ

7 แลด้วพระองคค์ทรงสรด้างคจันประททปทองคทาสวิบคจันตามททยิ่กทาหนดเกทยิ่ยวกจับคจันประททปนจัทั้น 
และพระองคค์ทรงตจัทั้งไวด้ในพระววิหาร อยผญ่ดด้านขวาหด้าคจัน และดด้านซด้ายหด้าคจัน คนันประทภีปสธิบคนัน 
(นนัที่นคสือ เมโนราหรตตางๆ) ถถูกททาจากทองคทาและถถูกวางไวข้ในทภีที่บรธิสรุทธธิธ โดยหข้าคนันอยถูตตลอดผนนังดข้าน
ขวาและหข้าคนันอยถูตตลอดผนนังดข้านซข้าย คนันประทภีปเหลตานภีร ใหข้แสงสวตางในสตวนภายในของทภีที่บรธิสรุทธธิธ

8 พระองคค์ทรงสรด้างโตต๊ะสวิบตจัวดด้วย และตจัทั้งไวด้ในพระววิหาร อยผญ่ดด้านขวาหด้าตจัว ดด้านซด้ายหด้า
ตจัว และพระองคค์ทรงททาชามทองคทาหนขยิ่งรด้อยลผก โตบ๊ะสธิบตนัวนนัรนอาจหมายถจึงโตบ๊ะตตางๆสทาหรนับการ
จนัดเตรภียมเครสืที่องสนัตวบถูชาตตางๆ หข้าตนัวอยถูตดข้านทธิศเหนสือของแทตนบถูชานนัรนและหข้าตนัวอยถูตดข้านทธิศใตข้
ของแทตนบถูชานนัรน ชามทองคทาหนจึที่งรข้อยลถูกมภีไวข้ใชข้งานทภีที่โตบ๊ะเหลตานภีร  วนัสดรุทภีที่ใชข้ททาโตบ๊ะเหลตานภีร ไมตไดข้
ถถูกหมายเหตรุไวข้ แตตเชสืที่อกนันวตาเปป็นทองสนัมฤทธธิธ หรสือไมตกป็ทองคทา ทองสนัมฤทธธิธ นตาจะใชตมากกวตา

2 พศด 4:9-10 พระองคค์ทรงสรด้างลานแหญ่งปมโรหวิต และลานใหญญ่ และประตผลาน 
และทรงบมประตผนจัทั้นดด้วยทองสจัมฤทธวิธิ์ 10 และพระองคค์ทรงวางขจันสาครไวด้ททยิ่ดด้านขวาพระนวิเวศ
ทางทวิศตะวจันออกเฉทยงใตด้ ประตถูภายนอกเหลตานนัรนของลานของพวกปรุโรหธิตถถูกททาดข้วยทอง
สนัมฤทธธิธ  ขนันสาคร (อตางทองสนัมฤทธธิธ ) ขนาดใหญตนนัรนถถูกวางไวข้ทางขวาเมสืที่อหนันหนข้าไปทางดข้าน
หนข้า (ทธิศตะวนันออก) ของพระวธิหาร มนันหนันไปทางดข้านหนข้าของลานของพวกปรุโรหธิตเมสืที่อหนัน
หนข้าไปทางทธิศตะวนันออก



2 พศด 4:11-17 หมรามไดด้สรด้างหมด้อ พลจัยิ่ว และชาม ดจังนจัทั้นหมรามจขงททางานซขยิ่งทญ่าน
กระททาใหด้กษจัตรวิยค์ซาโลมอนเรรยิ่องพระนวิเวศของพระเจด้าสทาเรป็จ หนัวหนข้าชตางฝภีมสือหรุรามผถูข้ถถูกสตงมา
จากเมสืองไทระททาเครสืที่องใชข้หลายอยตางของพระวธิหาร สธิที่งเหลตานนัรนถถูกททาดข้วยทองคทาหรสือไมตกป็ทอง
สนัมฤทธธิธ  เขาททาเสรป็จทรุกสตวนของแบบเหลตานนัรนทภีที่ถถูกมอบใหข้แกตเขาจากซาโลมอนซจึที่งในทภีที่สรุดแลข้ว
มาจากพระเจข้า

12 ครอ เสาสองตด้น ควิทั้ว และบจัวควทยิ่าซขยิ่งอยผญ่บนยอดเสาทจัทั้งสอง และตาขญ่ายสองผรนซขยิ่งคล มมควิทั้ว
ทจัทั้งสองของบจัวควทยิ่าซขยิ่งอยผญ่บนยอดเสา 13 และลผกทจับทวิมสทยิ่รด้อยลผกสทาหรจับตาขญ่ายทจัทั้งสองผรน ตาขญ่าย
ผรนหนขยิ่งมทลผกทจับทวิมสองแถว เพรยิ่อคลมมควิทั้วทจัทั้งสองของบจัวควทยิ่าซขยิ่งอยผญ่บนยอดเสา หรุรามกทากนับดถูแล
ทรุกรายละเอภียด โดยเฉพาะงานฝภีมสือของพระวธิหารซจึที่งรวมถจึงเสาทองสนัมฤทธธิธ สองตข้นนนัรนและงาน
แกะสลนักอนันประณภีตทรุกอยตางทภีที่เกภีที่ยวขข้องกนับพวกมนัน คธิรวคสือสตวนทภีที่รถูปรตางเหมสือนชามของยอดเสา
สองตข้นนนัรนของพระวธิหาร ทนัรงหมดนภีรถถูกแกะสลนักดข้วยลถูกทนับทธิมและตาขตายประดนับประดา ดถูความ
เหป็นตตางๆสทาหรนับ 1 พงศรกษนัตรธิยร 7:16 สทาหรนับรายละเอภียดมากกวตานภีร

14 เขาททาแทญ่นดด้วย และททาขจันไวด้บนแทญ่น 15 และขจันสาครลผกหนขยิ่ง และวจัวสวิบสองตจัวรอง
อยผญ่นจัทั้น หรุรามกทากนับดถูแลการททาแทตนสทาหรนับเสาสองตข้นนนัรน ขนันชทาระลข้างเหลตานนัรนและแทตนของ
พวกมนัน ขนันสาครหลตอนนัรนกนับวนัวทองสนัมฤทธธิธ สธิบสองตนัวนนัรนทภีที่อยถูตขข้างใตข้มนัน

16 หมด้อ พลจัยิ่ว และขอเกทยิ่ยวเนรทั้อ และเครรยิ่องประกอบทจัทั้งสวิทั้นนททั้ หมรามททยิ่ปรขกษาอาวมโสไดด้ททา
ขขทั้นดด้วยทองสจัมฤทธวิธิ์สมกถวายกษจัตรวิยค์ซาโลมอนสทาหรจับพระนวิเวศของพระเยโฮวาหค์ เครสืที่องใชข้
ทนัรงหมดของพระวธิหารซจึที่งไมตไดข้ททาดข้วยทองคทากป็ถถูกททาดข้วยทองสนัมฤทธธิธ ขนัดอยตางดภี (นนัที่นคสือ ทอง
สนัมฤทธธิธ แวววาว) สทาหรนับพระวธิหารนนัรน

17 กษจัตรวิยค์ทรงหลญ่อสวิยิ่งเหลญ่านททั้ในททยิ่ราบแมญ่นททั้าจอรค์แดน ในททยิ่ดวินเหนทยวระหวญ่างสมคค
ทกจับเศเรดาหค์ การหลตอโลหะมภีคตาทนัรงหมดนภีรสทาหรนับพระวธิหารถถูกกระททาในทภีที่ราบของหรุบเขา
แมตนทร าจอรรแดน สรุคคทอยถูตดข้านทธิศตะวนันออกของมนัน ททาเลทภีที่ตนัรงของเศเรดาหรไมตเปป็นทภีที่ทราบ ดนังนนัรน 
ไมตมภีการททางานหลตออนันสกปรกเลอะเทอะและมภีกลธิที่นเหมป็นบนทภีที่ตนัรงของพระวธิหารเลยแตตหตางไกล



ออกไป เครสืที่องใชข้เหลตานภีรทนัรงหมดโดยเฉพาะขนันสาครหลตอนนัรนตข้องถถูกขนยข้ายขจึรนผตานเทสือกเขาเหลตา
นนัรนมายนังเยรถูซาเลป็ม วธิศวกรรมและการขนสตงสธิที่งของเหลตานภีร จจึงเปป็นสธิที่งมหนัศจรรยรในสมนัยนนัรนอยตาง
แนตนอน

2 พศด 4:18-22 ซาโลมอนทรงสรด้างเครรยิ่องใชด้ทจัทั้งสวิทั้นนททั้เปป็นจทานวนมาก จขงมวิไดด้หา
นททั้าหนจักของทองสจัมฤทธวิธิ์ สธิที่งของเหลตานนัรนทภีที่ถถูกกลตาวถจึงขข้างบนถถูกททาดข้วยทองสนัมฤทธธิธ แขป็ง 
ปรธิมาณของมนันเยอะมากเสภียจนไมตมภีการพยายามทภีที่จะหาปรธิมาณของมนัน

19 และซาโลมอนจขงทรงกระททาเครรยิ่องใชด้ทจัทั้งสวิทั้นซขยิ่งอยผญ่ในพระนวิเวศของพระเจด้า ครอแทญ่น
บผชาทองคทา โตต๊ะขนมปจังหนด้าพระพจักตรค์ 20 คจันประททปและตะเกทยงททาดด้วยทองคทาบรวิสมทธวิธิ์ เพรยิ่อใชด้
ตามประททปหนด้าหด้องหลจังตามลจักษณะ 21 ดอกไมด้ ตะเกทยง และตะไกรตจัดไสด้ตะเกทยง ททาดด้วย
ทองคทา ครอทองคทาบรวิสมทธวิธิ์ททยิ่สมด 22 ตะไกรตจัดไสด้ตะเกทยง ชาม ชด้อน และกระถางไฟ ททาดด้วยทองคทา
บรวิสมทธวิธิ์ สญ่วนทางเขด้าของพระนวิเวศครอ ประตผชจัทั้นในของททยิ่บรวิสมทธวิธิ์ททยิ่สมด และประตผพระววิหารครอ
ประตผหด้องโถงททาดด้วยทองคทา

ซาโลมอนระบรุเจาะจงวตาภาชนะศนักดธิธ สธิทธธิธ เหลตานนัรนของพระวธิหารตข้องถถูกททาดข้วยทองคทา
แขป็งซจึที่งรวมถจึงแทตนเผาเครสืที่องหอม คนันประทภีปเหลตานนัรนพรข้อมกนับการประดนับตกแตตงของพวกมนัน 
คภีมหนภีบของแทตนเผาเครสืที่องหอมนนัรนดข้วย เครสืที่องโลหะทภีที่ใชข้คถูตกนับคนันประทภีปเหลตานนัรน ตะไกรตนัดไสข้
ตะเกภียงกป็เปป็นทองคทา เครสืที่องใชข้ตตางๆ: ชาม ชข้อนและกระถางไฟลข้วนททาดข้วยทองคทา แมข้แตตประตถู
ชนัรนในเหลตานนัรนของทภีที่บรธิสรุทธธิธ ทภีที่สรุดกป็เปป็นทองคทา เหป็นไดข้ชนัดวตาสธิที่งเหลตานภีร อยถูตขข้างหลนังมตานนนัรนและ
เปธิดใหข้เขข้าไปสถูตทภีที่บรธิสรุทธธิธ ทภีที่สรุด

สรรุปกป็คสือ ความยธิที่งใหญตและความมนั ที่งคนั ที่งของพระวธิหารนนัรนนตาตสืที่นตาจรธิงๆ มนันถถูกสรข้างดข้วย
วนัสดรุทภีที่ไมตขจึรนสนธิมหรสือผรุพนังงตาย มนันเปป็นคทาพยานหนจึที่งถจึงความยธิที่งใหญตของพระเจข้าองครนนัรนผถูข้ทภีที่การ
สถธิตอยถูตบนโลกนภีรของพระองครจะประทนับอยถูตทภีที่นนัที่นหลนังจากนนัรนเปป็นตข้นไป

*****



ภนำพรวมของ 2 พงศนำวดนำร 5: ชทวติตและการครองราชยร์ของซาโลมอนดคาเนตินตต่อไป ใน
บทททที่ 5 การเสรก็จสตินั้น การตกแตต่งและการเสดก็จเขต้ามาในพระวติหารนนันั้นของพระเจต้าถถูกบนันทขกไวต้

2 พศด 5:1 บรรดากวิจการซขยิ่งซาโลมอนทรงกระททาสทาหรจับพระนวิเวศของพระ
เยโฮวาหค์กป็สทาเรป็จดจังนททั้ และซาโลมอนทรงนทาบรรดาสวิยิ่งซขยิ่งดาววิดราชบวิดาทรงถวายไวด้เขด้ามา ครอ
เครรยิ่องเงวิน เครรยิ่องทองคทา และเครรยิ่องใชด้ตญ่างๆ และเกป็บไวด้ในคลจังพระนวิเวศของพระเจด้า ซาโลมอน
จจึงเสรป็จสธิรนบรรดากธิจของพระวธิหารนนัรน (1 พงศรกษนัตรธิยร 6:38 และ 7:1 นทาเสนอประเดป็นหนจึที่งทภีที่เดตน
ชนัดเกภีที่ยวกนับการสรข้างพระวธิหารนนัรนเสรป็จ ตรงนนัรนมภีหมายเหตรุไวข้วตาซาโลมอนใชข้เวลาเจป็ดปภีกวตาจะ
สรข้างพระวธิหารเสรป็จ แตตสธิบสามปภีกวตาจะสรข้างวนังของเขาเองเสรป็จ มภีภาพเลป็งหนจึที่งถจึงการลทาดนับ
ความสทาคนัญของสธิที่งตตางๆในชภีวธิตของเขาซจึที่งตตอมาจะกลายเปป็นความตกตทที่าของเขา) ซาโลมอนจจึง
วางเครสืที่องตกแตตงและเครสืที่องใชข้ทนัรงสธิรนทภีที่เหมาะสมของพระวธิหารไวข้ในสถานทภีที่อนันเหมาะสมของ
พวกมนัน ภาชนะ (นนัที่นคสือ เครสืที่องใชข้) พธิเศษตตางๆทภีที่เปป็นทองคทาและเงธินถถูกเกป็บไวข้ในคลนังของพระ
วธิหาร

2 พศด 5:2-3 แลด้วซาโลมอนทรงประชมมพวกผผด้ใหญญ่ของอวิสราเอล และบรรดา
หจัวหนด้าของตระกผล และบรรดาประมมขของบรรพบมรมษชนอวิสราเอล ในกรมงเยรผซาเลป็ม เพรยิ่อจะนทา
หทบพจันธสจัญญาของพระเยโฮวาหค์ขขทั้นมาจากนครดาววิด ครอเมรองศวิโยน 3 และผผด้ชายทจัทั้งสวิทั้นของ
อวิสราเอลกป็ประชมมตญ่อพระพจักตรค์กษจัตรวิยค์ ณ การเลททั้ยงในเดรอนททยิ่เจป็ด หลนังจากเสรป็จสธิรนการกตอสรข้าง
และการตกแตตงพระวธิหาร ซาโลมอนกป็เรภียกตนัวพวกผถูข้นทาทนัรงหมดของประชาชาตธินนัรนใหข้มายนัง
เยรถูซาเลป็มซจึที่งรวมถจึงประมรุขของตระกถูลตตางๆและพวกผถูข้ใหญตทนัรงหมดของประชาชาตธินนัรน พวกเขา
จะสตงมอบหภีบพนันธสนัญญาอยตางเปป็นทางการจากเตป็นทรพธิเศษนนัรนทภีที่ดาวธิดไดข้ตนัรงขจึรนสทาหรนับมนันบนภถู
เขาศธิโยนซจึที่งอยถูตไมตไกลจากภถูเขาโมรธิยาหร เดสือนทภีที่เจป็ดของปภีคสือ ฤดถูใบไมข้รตวงและตรงกนับประมาณ
เดสือนตรุลาคมซจึที่งเปป็นเวลาของเทศกาลลบมลทธินบาปและเทศกาลอยถู ตเพธิง

2 พศด 5:4-9 พวกผผด้ใหญญ่ทจัทั้งสวิทั้นของอวิสราเอลมา และคนเลวทกป็ยกหทบ 5 และเขา
ทจัทั้งหลายกป็นทาหทบ พลจับพลาแหญ่งชมมนมม และเครรยิ่องใชด้บรวิสมทธวิธิ์ทจัทั้งสวิทั้นซขยิ่งอยผญ่ในพลจับพลาขขทั้นมา ของ



เหลญ่านททั้บรรดาปมโรหวิตและคนเลวทหามขขทั้นมา พวกผถูข้นทาของประชาชาตธินนัรนพรข้อมกนับบรธิการพธิเศษ
ของคนเลวภีจจึงนทาหภีบนนัรนมาจากภถูเขาศธิโยนขข้ามภถูเขาตตางๆมายนังพระวธิหารทภีที่สรข้างเสรป็จใหมตๆ 
พลนับพลาแหตงชรุมนรุมอาจหมายถจึงเตป็นทรพธิเศษนนัรนทภีที่ดาวธิดไดข้ททาขจึรนสทาหรนับหภีบนนัรนและไมตใชต
พลนับพลาทางการหลนังนนัรนทภีที่นตาจะยนังอยถูตทภีที่กธิเบโอน อยตางไรกป็ตาม อาจเปป็นไดข้วตาพลนับพลานนัรนจรธิงๆ
แลข้วถถูกยข้ายมายนังเยรถูซาเลป็มแลข้วในระหวตางนนัรน แมข้ไมตมภีบนันทจึกเกภีที่ยวกนับเรสืที่องนนัรนกป็ตาม กระนนัรนความ
คธิดจรธิงๆกป็คสือวตาภาชนะบรธิสรุทธธิธ เหลตานนัรนถถูกยข้ายมาแลข้วและพลนับพลาเดธิมหลนังนนัรนถถูกรสืร อลงในทภีที่สรุด
และถถูกยข้ายมายนังเยรถูซาเลป็ม ทภีที่นนั ที่นเครสืที่องใชข้ทนัรงหมดของมนันกป็ถถูกยข้ายมายนังพระวธิหารหรสืออยตางนข้อยกป็
มายนังคลนังหข้องเกป็บของตตางๆของมนัน

6 และกษจัตรวิยค์ซาโลมอนกจับชมมนมมชนอวิสราเอลทจัทั้งสวิทั้นททยิ่ไดด้ประชมมกจันอยผญ่กจับพระองคค์ตญ่อ
หนด้าหทบ ไดด้ถวายแกะและวจัวมากมาย ซขยิ่งเขาจะนจับหรรอเอาจทานวนกป็ไมญ่ไดด้ 7 แลด้วปมโรหวิตกป็นทาหทบ
พจันธสจัญญาของพระเยโฮวาหค์มายจังททยิ่ของหทบ ในททยิ่อยผญ่ในหด้องหลจังของพระนวิเวศครอในททยิ่บรวิสมทธวิธิ์
ททยิ่สมด ภายใตด้ปทกเครผบ มนันคงเปป็นขบวนแหตทภีที่สงตางามอยตางแนตนอน! กษนัตรธิยรซาโลมอนตลอดจน
พวกมภีศนักดธิธ ของประชาชาตธินนัรนกนับพวกปรุโรหธิตของพระเจข้าและคนเลวภีซจึที่งทรุกคนอยถู ตในขบวนแหตจจึง
เดธินลนัดเมสืองพรข้อมกนับหภีบพนันธสนัญญาอยถูตบนบตาของพวกคนเลวภี กตอนวางหภีบนนัรนในทภีที่พทานนักสรุดทข้าย
ของมนันในทภีที่บรธิสรุทธธิธ ทภีที่สรุดแหตงใหมตนนัรน ซาโลมอนและพวกผถูข้นทาของประชาชาตธินนัรนไดข้ถวายเครสืที่อง
สนัตวบถูชาจทานวนมากซจึที่งเปป็นแกะและวนัวแดตพระเจข้า จากนนัรนพวกปรุโรหธิตกป็ยข้ายหภีบนนัรนไปไวข้ในทภีที่
บรธิสรุทธธิธ ทภีที่สรุดในพระวธิหารนนัรน – ทภีที่บรธิสรุทธธิธ ทภีที่สรุดของมนัน ภายใตข้ปภีกทองคทาของเครถูบทนัรงสองนนัรน

8 เพราะวญ่าเครผบนจัทั้นกางปทกออกเหนรอททยิ่ของหทบ เครผบจขงเปป็นเครรยิ่องคลมมเหนรอหทบและไมด้
คานของหทบ 9 พวกเขาดขงคานหามของหทบนจัทั้นออกบด้าง จขงเหป็นปลายคานหามไดด้จากหทบนจัทั้น ซขยิ่ง
อยผญ่ขด้างหนด้าหด้องหลจัง แตญ่เขาจะเหป็นจากขด้างนอกไมญ่ไดด้ และคานหามกป็ยจังอยผญ่ททยิ่นจัยิ่นจนทมกวจันนททั้ เครถู
บทนัรงสองนนัรนของทภีที่บรธิสรุทธธิธ ทภีที่สรุดถถูกททาดข้วยไมข้แกะสลนักและบรุดข้วยทองคทาพวกมนันจจึงไมตมภีชภีวธิต 
อยตางไรกป็ตาม สธิที่งทภีที่ถถูกบอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนกป็คสือวตา เมสืที่อหภีบพนันธสนัญญาถถูกวางไวข้ในทภีที่อนัน
เหมาะสมของมนันในทภีที่บรธิสรุทธธิธ ทภีที่สรุดแลข้ว เครถูบทองคทาทนัรงสองนนัรนกป็ขยนับปภีกของพวกมนันจรธิงๆและ
กางมนันออกเหนสือหภีบนนัรนและคานหามสองอนันทภีที่มาดข้วยนนัรน พวกปรุโรหธิตจจึงดจึงคานหามออกจากทภีที่



บรธิสรุทธธิธ ทภีที่สรุดอยตางระมนัดระวนังและทธิรงคานหามทนัรงสองนนัรนไวข้ในทภีที่นนั ที่น แตตไมตปรากฏแกตตาเมสืที่อเลย
พข้นมตานนนัรนไป หภีบนนัรนตนัรงอยถูตทภีที่นนัที่นเสมอไป

2 พศด 5:10 ไมญ่มทสวิยิ่งใดในหทบนอกจากศวิลาสองแผญ่นซขยิ่งโมเสสเกป็บไวด้ ณ ภผเขา
โฮเรบ เมรยิ่อพระเยโฮวาหค์ทรงกระททาพจันธสจัญญากจับคนอวิสราเอล เมรยิ่อเขาทจัทั้งหลายออกมาจาก
อทยวิปตค์ ทนัรงหมดทภีที่อยถูตในหภีบนนัรนคสือ แผตนศธิลาทนัรงสองนนัรนซจึที่งมภีบนัญญนัตธิสธิบประการอยถูต ฮภีบรถู 9:4 บตง
บอกวตา ณ ชตวงเวลาอสืที่นสธิที่งของศนักดธิธ สธิทธธิธ อสืที่นๆ (ไมข้เทข้าของอาโรนทภีที่ออกชตอ โถทองคทาใสตมานา 
และกระถางไฟทองคทา) กป็ตนัรงอยถูตในทภีที่บรธิสรุทธธิธ ทภีที่สรุดดข้วย แตตไมตใชตในหภีบนนัรน สธิที่งของเหลตานภีรหายไป
เมสืที่อไรหรสือทภีที่ไหนไมตไดข้ถถูกบนันทจึกไวข้ในพระคนัมภภีรร

2 พศด 5:11-12 และอยผญ่มาเมรยิ่อปมโรหวิตออกมาจากททยิ่บรวิสมทธวิธิ์ (เพราะปมโรหวิตทจัทั้งปวง
ผผด้อยผญ่ททยิ่นจัยิ่นไดด้ชทาระตนใหด้บรวิสมทธวิธิ์แลด้ว และไมญ่คทานขงถขงเวร 12 และบรรดาพวกเลวทททยิ่เปป็นนจักรด้อง
ทจัทั้งหมด ทจัทั้งอาสาฟ เฮมาน และเยดผธผน ทจัทั้งบมตรชายและญาตวิของเขาทจัทั้งหลาย แตญ่งกายดด้วยผด้าปญ่าน
สทขาว มทฉาบ พวิณใหญญ่ และพวิณเขาคผญ่ ยรนอยผญ่ทางตะวจันออกของแทญ่นบผชา พรด้อมกจับปมโรหวิตเปญ่าแตร
หนขยิ่งรด้อยยทยิ่สวิบคน)

มนันคงเปป็นภาพทภีที่นตาตสืที่นตาจรธิงๆ ในวนันนนัรน ปรุโรหธิตทนันั้งหมดของพระเจข้าอยถูตทภีที่พระวธิหารและ
ไมตใชตแคตเวร (นนัที่นคสือ กะ) นนัรนทภีที่อาจเขข้าปฏธิบนัตธิหนข้าทภีที่ตามก ทาหนด นอกจากนภีร  คนเลวภีสตวนใหญตหรสือ
อาจทนัรงหมดกป็อยถูตทภีที่นนัที่นดข้วย – ไมตตข้องสงสนัยเลยวตาทรุกคนอยถูตในชรุด ‘เครสืที่องแบบ’ ของพวกเขา

ยธิที่งกวตานนัรนคณะนนักรข้องตตางๆของพระวธิหารทภีที่อยถูตภายใตข้การกทากนับของอาสาฟ เฮมานและเย
ดถูธถูนพรข้อมกนับบรุตรชายทนัรงหลายของพวกเขาและพวกพภีที่นข้องของพวกเขา ตลอดจนวงดนตรภีของ
พระวธิหารกป็อยถูตทภีที่นนัที่น – ทรุกคนนรุตงหตม ‘เครสืที่องแบบ’ ผข้าปตานสภีขาวของตน พวกเขารข้องเพลงถวาย
พระเจข้าขณะทภีที่วงดนตรภีบรรเลงประสานพวกเขา คนเหลตานภีรทนัรงหมดยสืนอยถูตทภีที่ปลายดข้านทธิศตะวนัน
ออกของแทตนบถูชาทองสนัมฤทธธิธ นนัรน – นนัที่นคสือขข้างประตถูดข้านหนข้านนัรน คทาทภีที่แปลเปป็น แตร (ชนัทสทเซ
ราฮติม) หมายถจึงแตร (เงธิน) และไมตใชตแตรโชฟารรปกตธิ (นนัที่นคสือ เขาแกะผถูข้) ดนังนนัรนการประโคมแตร



เดภีที่ยวโดยปรุโรหธิต 120 คนจจึงอาจสตงเสภียงขณะทภีที่หภีบนนัรนถถูกวางในพระวธิหาร ภาพและเสภียงเหลตานนัรน
คงนตาตสืที่นตามากๆ – เกสือบเปป็นแบบสวรรคร

2 พศด 5:13-14 อยผญ่มาพวกคนเปญ่าแตรและพวกนจักรด้องจะททาใหด้คนไดด้ยวินเขาทจัทั้ง
หลายรด้องเพลงสรรเสรวิญ และเพลงโมทนาพระคมณพระเยโฮวาหค์เปป็นเสทยงเดทยวกจัน และเมรยิ่อเขา
รด้องขขทั้นพรด้อมกจับแตรและฉาบกจับเครรยิ่องดนตรทอยญ่างอรยิ่น ในการถวายสรรเสรวิญแดญ่พระเยโฮวาหค์วญ่า 
"เพราะพระองคค์ประเสรวิฐ เพราะความเมตตาของพระองคค์ดทารงเปป็นนวิตยค์" พระนวิเวศครอพระ
นวิเวศของพระเยโฮวาหค์กป็มทเมฆเตป็มไปหมด

คณะนนักรข้องเหลตานนัรนของคนเลวภี ซจึที่งถถูกบรรเลงประสานโดยวงดนตรภีของพระวธิหารและ
การประโคมแตรเดภีที่ยวกป็บรรลรุถจึงขภีดสรุดแหตงการสรรเสรธิญและการโมทนาพระครุณแดตพระเจข้า โดย
สรรเสรธิญพระองครทภีที่พระองครประเสรธิฐและความเมตตาของพระองครดทารงเปป็นนธิตยร ขณะนนัรนเอง 
“พระนธิเวศคสือพระนธิเวศของพระเยโฮวาหรกป็มภีเมฆเตป็มไปหมด” สงตาราศภีเชคธินาหรนนัรนจจึงลงมาและ
เตป็มอยถูตทนั ที่วพระนธิเวศนนัรน (เราควรหมายเหตรุวตาคทาวตา สงต่าราศทเชคตินาหร์ ไมตปรากฏในพระคนัมภภีรร 
อยตางไรกป็ตาม มนันเปป็นคทายธิวตามประเพณภีซจึที่งถถูกใชข้เพสืที่อพรรณนาถจึงสงตาราศภีแหตงการสถธิตอยถูตของ
พระเจข้าทภีที่พลนับพลานนัรนและพระวธิหารของพระเจข้า) เหป็นไดข้ชนัดวตา ‘ควนันบรธิสรุทธธิธ ’ นนัรนเปป็นสธิที่งทภีที่มา
กตอนการมาถจึงโดยสมบถูรณรของสงตาราศภีของพระเจข้าซจึที่งถถูกบนันทจึกไวข้ใน 7:2

14 จนปมโรหวิตจะยรนปรนนวิบจัตวิไมญ่ไดด้ดด้วยเหตมเมฆนจัทั้น เพราะสงญ่าราศทของพระเยโฮวาหค์เตป็ม
พระนวิเวศของพระเจด้า ความหนาแนตนของเมฆนนัรนแหตงการสถธิตอยถูตของพระเจข้า (นนัที่นคสือ สงตาราศภี
เชคธินาหรนนัรน) มภีพลนังมากเสภียจนพวกปรุโรหธิตไมตอาจอยถูตตตอไปในพระวธิหารไดข้ ยธิที่งกวตานนัรน “สงตาราศภี
ของพระเยโฮวาหรเตป็มพระนธิเวศของพระเจข้า” ดนังนนัรนการสถธิตอยถูตบนโลกของพระเจข้าผถูข้ทรงมหธิทธธิ
ฤทธธิธ ไดข้มาประทนับอยถูตในพระวธิหารทภีที่เยรถูซาเลป็มแลข้ว บนัดนภีรพระวธิหารนนัรนพรข้อมอยตางเปป็นทางการ
สทาหรนับการนมนัสการแลข้ว

*****



ภนำพรวมของ 2 พงศนำวดนำร 6: บทถนัดไปนทนั้พรรณนาคคาเทศนาของซาโลมอนในขต้อ 1-11 
และคคาอธติษฐานของเขาททที่อนุทติศถวายพระวติหารหลนังใหมต่นทนั้ททที่เยรถูซาเลก็มในขต้อ 12-42

2 พศด 6:1-3 แลด้วซาโลมอนตรจัสวญ่า "พระเยโฮวาหค์ไดด้ตรจัสวญ่า พระองคค์จะ
ประทจับในความมรดทขบ 2 ขด้าพระองคค์ไดด้สรด้างพระนวิเวศอจันเปป็นททยิ่ประทจับสทาหรจับพระองคค์ เปป็น
สถานททยิ่เพรยิ่อพระองคค์จะทรงสถวิตอยผญ่เปป็นนวิตยค์" 3 แลด้วกษจัตรวิยค์กป็ทรงหจันพระพจักตรค์มา และทรงใหด้
พรแกญ่ชมมนมมชนอวิสราเอลทจัทั้งปวง ขณะททยิ่ชมมนมมชนอวิสราเอลทจัทั้งปวงยรนอยผญ่

คทาเทศนาของซาโลมอนในการอรุทธิศถวายซจึที่งอาจอยถู ตในรถูปแบบยตอตรงนภีรถถูกกลตาวตตอหนข้า
ประชาชาตธิอธิสราเอลทนัรงสธิรนซจึที่งไดข้มาชรุมนรุมกนันทภีที่เยรถูซาเลป็มเพสืที่อเหตรุการณรสทาคนัญนภีร  ซาโลมอนรนับรถูข้
การสถธิตอยถูตทรุกหนทรุกแหตงของพระเจข้า (นนัที่นคสือ พระองครจะประทนับในความมสืดทจึบ) ถจึงกระนนัรน 
เขาไดข้สรข้าง “พระนธิเวศอนันเปป็นทภีที่ประทนับสทาหรนับพระองคร” ในความเปป็นจรธิงแลข้ว พระวธิหารนนัรน
เปป็นสถานทภีที่แหตงหนจึที่งสทาหรนับการนมนัสการพระเจข้าอยตางเปป็นทางการบนแผตนดธินโลก แลข้วชรุมนรุม
ชนอธิสราเอลทนัรงปวงกป็ยสืนขจึรนถวายความเคารพตตอพระเจข้าแหตงพระวธิหารนนัรนขณะทภีที่ซาโลมอนเรธิที่ม
การประชรุมเพสืที่อการอรุทธิศถวายนนัรน

2 พศด 6:4-6 พระองคค์ตรจัสวญ่า "สาธมการแดญ่พระเยโฮวาหค์พระเจด้าแหญ่งอวิสราเอล 
ผผด้ทรงกระททาใหด้สทาเรป็จดด้วยพระหจัตถค์ของพระองคค์ ตามททยิ่พระองคค์ตรจัสไวด้ดด้วยพระโอษฐค์ตญ่อดาววิด
พระราชบวิดาของขด้าพเจด้าวญ่า โปรดสนังเกตวตาซาโลมอนสาธรุการองครพระผถูข้เปป็นเจข้าสทาหรนับงานนนัรนทภีที่
พระองครไดข้ทรงกระททาผตานทางเขา พระเจข้าทรงรนักษาคทาตรนัสของพระองครอยตางเฉพาะเจาะจงซจึที่ง
พระองครไดข้ทรงสนัญญาไวข้ตตอดาวธิดเกภีที่ยวกนับการสรข้างพระวธิหารนนัรนจนเสรป็จสธิรนและการกระททาใหข้
พนันธสนัญญาของดาวธิดสทาเรป็จ

5 `ตจัทั้งแตญ่วจันททยิ่เราไดด้นทาประชาชนของเราออกจากแผญ่นดวินอทยวิปตค์ เรามวิไดด้เลรอกเมรองหนขยิ่ง
เมรองใดในตระกผลอวิสราเอลทจัทั้งสวิทั้น เพรยิ่อจะสรด้างพระนวิเวศ เพรยิ่อนามของเราจะอยผญ่ททยิ่นจัยิ่น และเรามวิไดด้
เลรอกชายคนใดใหด้เปป็นเจด้านายเหนรออวิสราเอลประชาชนของเรา 6 แตญ่เราไดด้เลรอกเยรผซาเลป็มแลด้ว
เพรยิ่อนามของเราจะอยผญ่ททยิ่นจัยิ่น และเราไดด้เลรอกดาววิดแลด้วใหด้อยผญ่เหนรออวิสราเอลประชาชนของเรา' ซา



โลมอนจจึงกลตาวยอมรนับวตาพระเจข้ามธิไดข้ทรงเลสือกนครอสืที่นใดใหข้เปป็นทภีที่ประทนับทางการของพระองคร
นอกจากเยรถูซาเลป็ม นอกจากนภีร  พระเจข้าไดข้ทรงเลสือกดาวธิดใหข้เปป็นกษนัตรธิยรทภีที่ถถูกเลสือกสรรของ
พระองครแลข้ว นภีที่จจึงบอกเปป็นนนัยถจึงการขอบพระครุณของซาโลมอนตตอพระเจข้า

2 พศด 6:7-9 ดาววิดราชบวิดาของขด้าพเจด้าทรงตจัทั้งพระทจัยททยิ่จะสรด้างพระนวิเวศ
สทาหรจับพระนามแหญ่งพระเยโฮวาหค์พระเจด้าของอวิสราเอล ซาโลมอนยนังยอมรนับดข้วยวตาดาวธิดไดข้
ปรารถนาทภีที่จะสรข้างพระวธิหารทางการหลนังหนจึที่งเพสืที่อพระเจข้า

8 แตญ่พระเยโฮวาหค์ตรจัสกจับดาววิดราชบวิดาของขด้าพเจด้าวญ่า `ททยิ่เจด้าตจัทั้งใจสรด้างพระนวิเวศ
สทาหรจับนามของเรานจัทั้น เจด้ากป็ททาดทอยผญ่แลด้ว ในเรรยิ่องความตจัทั้งใจของเจด้า 9 อยญ่างไรกป็ตาม เจด้าจะไมญ่
สรด้างพระนวิเวศ แตญ่บมตรชายของเจด้าผผด้ซขยิ่งจะออกมาจากบจัทั้นเอวของเจด้าจะสรด้างพระนวิเวศเพรยิ่อนาม
ของเรา' กษนัตรธิยรเตสือนใจทรุกคนทภีที่อยถู ตทภีที่นนัที่นตตอไปวตาพระเจข้าไมตทรงอนรุญาตใหข้ดาวธิดสรข้างพระวธิหาร
นนัรน แตตพระเจข้าไดข้ทรงสนัญญาวตาบรุตรชายของดาวธิดจะไดข้รนับอนรุญาตใหข้ททาเชตนนนัรน

2 พศด 6:10-11 บจัดนททั้พระเยโฮวาหค์ทรงใหด้พระดทารจัสของพระองคค์ซขยิ่งพระองคค์ทรง
กระททานจัทั้นสทาเรป็จ เพราะขด้าพเจด้าไดด้ขขทั้นมาแทนดาววิดราชบวิดาของขด้าพเจด้า และนจัยิ่งอยผญ่บนบจัลลจังกค์
ของอวิสราเอล ดจังททยิ่พระเยโฮวาหค์ไดด้ทรงสจัญญาไวด้ และขด้าพเจด้าไดด้สรด้างพระนวิเวศสทาหรจับพระนาม
ของพระเยโฮวาหค์พระเจด้าแหญ่งอวิสราเอล ซาโลมอนกลตาวชนัดเจนวตาการสรข้างพระวธิหารนนัรนเสรป็จสธิรน
เปป็นการททาใหข้พระสนัญญาของพระเจข้าตตอดาวธิดสทาเรป็จโดยตรง เพราะวตาเขาในฐานะบรุตรชายของ
ดาวธิดไมตเพภียงสสืบทอดตทาแหนตงบธิดาของเขาเทตานนัรน แตตเขาไดข้สรข้างพระวธิหารนนัรนเสรป็จสธิรนจรธิงๆแลข้ว
ดข้วย โปรดสนังเกตในขข้อ 10 วตาซาโลมอนหมายเหตรุวตาพระเจข้า “ทรงใหข้พระดทารนัสของพระองครซจึที่ง
พระองครทรงกระททานนัรนสทาเรป็จ” พระเจข้าทรงรนักษาคทาตรนัสของพระองครเสมอ

11 และขด้าพเจด้าไดด้วางหทบไวด้ททยิ่นจัยิ่น ซขยิ่งพจันธสจัญญาของพระเยโฮวาหค์อยผญ่ในนจัทั้น ซขยิ่งพระองคค์
ไดด้ทรงกระททากจับชนอวิสราเอล" นอกจากนภีร  ซาโลมอนเพธิที่งวางหภีบพนันธสนัญญาของพระเจข้าในทภีที่
บรธิสรุทธธิธ ทภีที่สรุดอยตางเปป็นทางการ – พนันธสนัญญานนัรนทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงกระททากนับอธิสราเอลเมสืที่อนานมา



แลข้ว ดนังนนัรน ความเหป็นเกรธิที่นนทาเหลตานนัรนสทาหรนับคทาอธธิษฐานของซาโลมอนในการอรุทธิศถวายจจึงถถูก
กลตาว

2 พศด 6:12-13 แลด้วพระองคค์ประทจับยรนหนด้าแทญ่นบผชาของพระเยโฮวาหค์ ตญ่อหนด้า
ชมมนมมชนอวิสราเอลทจัทั้งปวง และกางพระหจัตถค์ของพระองคค์ออก ซาโลมอนจจึงยสืนอยถูตตรงหนข้าแทตน
บถูชาทองสนัมฤทธธิธ นนัรนของพระวธิหารพรข้อมกนับกางมสือออกตตอหนข้าพวกผถูข้นทาของประชาชาตธินนัรนทภีที่มา
ชรุมนรุมกนัน

13 เพราะซาโลมอนไดด้ทรงสรด้างแทญ่นทองสจัมฤทธวิธิ์ ยาวหด้าศอก กวด้างหด้าศอก สผงสามศอก 
และทรงตจัทั้งไวด้กลางลาน และพระองคค์ทรงประทจับอยผญ่บนนจัทั้น แลด้วพระองคค์ทรงคมกเขญ่าลงตญ่อหนด้า
ชมมนมมอวิสราเอลทจัทั้งปวง และกางพระหจัตถค์ของพระองคค์สผญ่ฟด้าสวรรคค์ ซาโลมอนไดข้สนัที่งใหข้สรข้าง
ยกพสืรนทองสนัมฤทธธิธ อนันหนจึที่งซจึที่งสถูง 4.5 ฟรุต จากทภีที่นนั ที่นเขายสืนกตอนจากนนัรนกป็ครุกเขตาลงตตอหนข้าชรุมนรุม
ชนทนัรงสธิรนนนัรนและ “กางพระหนัตถรของพระองครสถูตฟข้าสวรรคร” 

2 พศด 6:14-15 และพระองคค์ทผลวญ่า "โอ ขด้าแตญ่พระเยโฮวาหค์พระเจด้าแหญ่งอวิสราเอล 
ไมญ่มทพระเจด้าองคค์ใดเหมรอนพระองคค์ ในฟด้าสวรรคค์หรรอททยิ่แผญ่นดวินโลก ผผด้ทรงรจักษาพจันธสจัญญา และ
ทรงสทาแดงความเมตตาแกญ่ผผด้รจับใชด้ของพระองคค์ ผผด้ดทาเนวินอยผญ่ตญ่อพระพจักตรค์พระองคค์ดด้วยสวิทั้นสมดใจ
ของเขา ซาโลมอนจจึงเรธิที่มตข้นคทาอธธิษฐานทางการของตนในการอรุทธิศถวายพระวธิหารนนัรนโดยสรร
เสรธิญพระเยโฮวาหรพระเจข้า แนตนอนวตาไมตมภีผถูข้ใดเหมสือนพระองคร ไมตวตาทภีที่ใดในจนักรวาล พระองคร
ทรงรนักษาคทาตรนัสของพระองครและทรงเปภีที่ยมดข้วยความเมตตา โดยเฉพาะแกตคนทนัรงหลายทภีที่ดทาเนธิน
ตตอพระพนักตรรพระองคร “ดข้วยสธิรนสรุดใจของเขา” หลนักการนนัรนเปป็นจรธิงในปนัจจรุบนันเหมสือนทภีที่เปป็นจรธิง
ในตอนนนัรน

15 พระองคค์ไดด้ทรงกระททากจับดาววิดบวิดาของขด้าพระองคค์ผผด้รจับใชด้ของพระองคค์ตามบรรดา
สวิยิ่งซขยิ่งพระองคค์ทรงสจัญญาไวด้แกญ่ทญ่าน พระองคค์ตรจัสดด้วยพระโอษฐค์ของพระองคค์ และพระองคค์ไดด้
ทรงกระททาใหด้สทาเรป็จในวจันนททั้ดด้วยพระหจัตถค์ของพระองคค์ ซาโลมอนจจึงสรรเสรธิญพระเจข้าตตอหนข้าผถูข้
อสืที่นทภีที่พระองครทรงกระททาตามคทาตรนัสของพระองคร พระเจข้าไดข้ทรงสนัญญาแกตดาวธิดวตาบรุตรชายของ



เขาจะไดข้รนับอนรุญาตใหข้สรข้างพระวธิหารนนัรน นนัที่นเปป็นสธิที่งทภีที่เกธิดขจึรนแลข้วจรธิงๆ พระเจข้าทรงรนักษาคทา
ตรนัสของพระองครเสมอ!

2 พศด 6:16-17 โอ ขด้าแตญ่พระเยโฮวาหค์พระเจด้าแหญ่งอวิสราเอล เพราะฉะนจัทั้นบจัดนททั้ขอ
ทรงรจักษาสวิยิ่งททยิ่พระองคค์ทรงสจัญญาไวด้กจับดาววิดผผด้รจับใชด้ของพระองคค์ราชบวิดาของขด้าพระองคค์วญ่า 
`เจด้าจะไมญ่ขาดชายผผด้หนขยิ่งในสายตาของเราททยิ่จะนจัยิ่งบนบจัลลจังกค์แหญ่งอวิสราเอล เพรยิ่อวญ่าล ผกหลานทจัทั้ง
หลายของเจด้าจะระมจัดระวจังในววิถททางของเขา ททยิ่จะดทาเนวินตามราชบจัญญจัตวิของเรา อยญ่างททยิ่เจด้าไดด้
ดทาเนวินตญ่อหนด้าเรานจัทั้น' ซาโลมอนจจึงวธิงวอนพระเจข้าใหข้ทรงกระททาใหข้พนันธสนัญญาของดาวธิดสทาเรป็จ
ซจึที่งพระองครไดข้ทรงสนัญญาแกตดาวธิดวตา “เจข้าจะไมตขาดชายผถูข้หนจึที่งในสายตาของเราทภีที่จะนนั ที่งบน
บนัลลนังกรแหตงอธิสราเอล” เงสืที่อนไขหนจึที่งสทาหรนับการททาใหข้พนันธสนัญญาของดาวธิดสทาเรป็จคสือ ความเชสืที่อ
ฟนัง อยตางไรกป็ตาม ฝตายทภีที่จะตข้องเชสืที่อฟนังคสือกษนัตรธิยร ซาโลมอนเตสือนอธิสราเอลตรงนภีร ใหข้เชสืที่อฟนังตตอ
พระราชบนัญญนัตธิของพระเจข้า

17 เพราะฉะนจัทั้น โอ ขด้าแตญ่พระเยโฮวาหค์พระเจด้าแหญ่งอวิสราเอล ขอพระวจนะของพระองคค์
จงดทารงอยผญ่ ซขยิ่งพระองคค์ไดด้ตรจัสกจับดาววิดผผด้รจับใชด้ของพระองคค์ ซาโลมอนจจึงขอรข้องพระเจข้าใหข้
กระททาใหข้พนันธสนัญญาของดาวธิดสทาเรป็จตตอลถูกหลานของเขา

2 พศด 6:18-21 แตญ่พระเจด้าจะทรงประทจับกจับมนมษยค์ททยิ่แผญ่นดวินโลกหรรอ ดผเถวิด ฟด้า
สวรรคค์และฟด้าสวรรคค์อจันสผงททยิ่สมดยจังรจับพระองคค์อยผญ่ไมญ่ไดด้ พระนวิเวศซขยิ่งขด้าพระองคค์ไดด้สรด้างขขทั้นจะ
รจับพระองคค์ไมญ่ไดด้ยวิยิ่งกวญ่านจัทั้นสจักเทญ่าใด ซาโลมอนกลตาวยอมรนับอภีกครนัร งถจึงการสถธิตอยถูตทรุกหนทรุก
แหตงและความเปป็นสากลของพระเจข้า เขาจจึงถามวตาพระเจข้าทรงสถธิตอยถูตบนแผตนดธินโลกไดข้หรสือ 
คทาถามนนัรนไมตตข้องการคทาตอบและซาโลมอนทราบคทาตอบนนัรนอยถูตแลข้ว ถข้าจนักรวาลไมตสามารถจรุ
พระเจข้าผถูข้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธ ไวข้ไดข้ พระวธิหารอนันเลป็กนข้อยทภีที่ซาโลมอนไดข้สรข้างขจึรนจะจรุพระองคร
อยตางไรไดข้

19 แตญ่ขอพระองคค์ทรงสนพระทจัยในคทาอธวิษฐานของผผด้รจับใชด้ของพระองคค์ และในคทา
ววิงวอนนททั้ โอ ขด้าแตญ่พระเยโฮวาหค์พระเจด้าของขด้าพระองคค์ ขอทรงสดจับเสทยงรด้องและคทาอธวิษฐานซขยิ่ง



ผผด้รจับใชด้ของพระองคค์อธวิษฐานตญ่อพระพจักตรค์พระองคค์ ซาโลมอนจจึงขอรข้ององครพระผถูข้เปป็นเจข้าใหข้
สนพระทนัยคทาอธธิษฐานของเขาและสดนับฟนังสธิที่งทภีที่เขากทาลนังจะอธธิษฐานขอ โปรดสนังเกตอภีกครนัร งวตาซา
โลมอนกษนัตรธิยรผถูข้ทรงอทานาจเรภียกตนัวเองวตาเปป็นผถูข้รนับใชข้ของพระเจข้า ไมตเพภียงมภีความถตอมใจอยตาง
แทข้จรธิงในสตวนของเขาเทตานนัรน เขายนังตระหนนักอยตางถตองแทข้ดข้วยวตาเขาตทที่าตข้อยแคตไหนตตอพระพนักตรร
พระเจข้า ดถู เพลงสดรุดภี 8:3-9

20 เพรยิ่อวญ่าพระเนตรของพระองคค์จะทรงลรมอยผญ่เหนรอพระนวิเวศนททั้ทจัทั้งกลางวจันและกลางครน 
ครอสถานททยิ่ซขยิ่งพระองคค์ไดด้ตรจัสวญ่า จะตจัทั้งพระนามของพระองคค์ไวด้ททยิ่นจัยิ่น เพรยิ่อวญ่าพระองคค์จะทรง
สดจับคทาอธวิษฐานซขยิ่งผผด้รจับใชด้ของพระองคค์จะไดด้อธวิษฐานตรงตญ่อสถานททยิ่นททั้ ซาโลมอนจจึงขอรข้อง
พระเจข้าใหข้ทรงใสตพระทนัยทนัรงกลางวนันและกลางคสืนตตอคทาอธธิษฐานจากพระวธิหารนภีรหรสือคทาอธธิษฐาน
ทภีที่ตรงตตอพระวธิหารนภีร

21 และขอพระองคค์ทรงสดจับคทาววิงวอนของผผด้รจับใชด้ของพระองคค์ และของอวิสราเอล
ประชาชนของพระองคค์ เมรยิ่อเขาอธวิษฐานตรงตญ่อสถานททยิ่นททั้ ขอพระองคค์ทรงสดจับอยผญ่ในฟด้าสวรรคค์
อจันเปป็นททยิ่ประทจับของพระองคค์ และเมรยิ่อพระองคค์ทรงสดจับแลด้ว กป็ขอพระองคค์ทรงประทานอภจัย ซา
โลมอนจจึงปธิดทข้ายคทาเกรธิที่นนทาสถูตคทาอธธิษฐานทางการของเขาแหตงการอรุทธิศถวายโดยขอรข้องพระเจข้า
ใหข้ทรงสดนับฟนังคทาอธธิษฐานของเขาและคนเหลตานนัรนทภีที่เปป็นประชาชนของเขาเมสืที่อพวกเขาจะ
อธธิษฐานทภีที่หรสือตรงตตอพระวธิหาร เพราะเหตรุทภีที่การสถธิตอยถูตบนโลกของพระเจข้าประทนับอยถูตในทภีที่แหตง
นนัรน อธิสราเอลจจึงสามารถอธธิษฐานตรงตตอพระวธิหารนภีร จากทภีที่ใดกป็ตามทภีที่พวกเขาจะอยถูต อยตางไรกป็ตาม
ซาโลมอนยอมรนับวตาสถานทภีที่ประทนับแทข้จรธิงของพระเจข้าอยถู ตในสวรรคร แตตเมสืที่อประชาชนของ
พระเจข้าจะอธธิษฐานตรงตตอพระวธิหารนภีร  เขากป็ทถูลขอพระเจข้าใหข้ทรงสดนับฟนังจากเบสืรองบนและยก
โทษพวกเขา

2 พศด 6:22-23 ซาโลมอนจจึงขจึรนตข้นคทาขอแบบเปป็นชรุดยาวๆทภีที่เปป็น ถต้า/แลต้ว ตตอ
พระเจข้า ซจึที่งเกภีที่ยวขข้องกนับสถานการณรตตางๆทภีที่อธิสราเอลอาจอธธิษฐานตรงตตอพระวธิหารนภีร  เมรยิ่อชายคน
ใดกระททาบาปตญ่อเพรยิ่อนบด้านของเขาและถผกบจังคจับใหด้ททาสจัตยค์ปฏวิญาณ และเขามาใหด้คทาปฏวิญาณตญ่อ



หนด้าแทญ่นบผชาของพระองคค์ในพระนวิเวศนททั้ 23 ขอพระองคค์ทรงสดจับจากฟด้าสวรรคค์และขอทรง
กระททา ขอทรงพวิพากษาผผด้รจับใชด้ทจัทั้งหลายของพระองคค์ ลงโทษผผด้กระททาความผวิด และทรงนทาความ
ประพฤตวิของเขาใหด้กลจับตกบนศทรษะของตจัวเขาเอง และขอทรงประกาศความบรวิสมทธวิธิ์ของผผด้ชอบ
ธรรม สนองแกญ่เขาตามความชอบธรรมของเขา ถข้าผถูข้ใดกระททาบาปตตอเพสืที่อนบข้านของตนและ
ความนนัรนถถูกนทามายนังหนข้าแทตนบถูชานนัรนเพสืที่อการตนัดสธินความ (โดยคนเลวภี) ซาโลมอนกป็วธิงวอนใหข้
พระเจข้าทรงอทานวยใหข้การพธิพากษาอนันชอบธรรมถถูกมอบใหข้แกตคนนนัรน

2 พศด 6:24-25 ถด้าอวิสราเอลประชาชนของพระองคค์พญ่ายแพด้ตญ่อหนด้าศจัตรผเพราะเขา
ไดด้กระททาบาปตญ่อพระองคค์ และเขาหจันกลจับมาหาพระองคค์อทก ยอมรจับพระนามของพระองคค์ และ
อธวิษฐานและกระททาการววิงวอนตญ่อพระพจักตรค์พระองคค์ในพระนวิเวศนททั้ 25 กป็ขอพระองคค์ทรงสดจับ
ในฟด้าสวรรคค์ และประทานอภจัยแกญ่บาปของอวิสราเอลประชาชนของพระองคค์ และขอทรงนทาเขา
กลจับมายจังแผญ่นดวินซขยิ่งพระองคค์ไดด้พระราชทานแกญ่เขาทจัทั้งหลายและบรรพบมรมษของเขา ถข้าอธิสราเอล
พตายแพข้สงครามเพราะความบาปของพวกเขาเอง และถข้าพวกเขาสารภาพความบาปของตนตตอ
พระพนักตรรพระเจข้า ซาโลมอนกป็ขอรข้องพระเจข้าใหข้สดนับฟนังคทาอธธิษฐานของพวกเขา ยกโทษความ
บาปของพวกเขาและพาพวกเขากลนับมายนังแผตนดธินของพวกเขาอภีก นนั ที่นเกธิดขจึรนอยตางแนตนอนตลอด
หลายปภีเหลตานนัรนเมสืที่ออธิสราเอลจะถถูกพระเจข้าตภีสอนในการสถูข้รบ เพภียงเพสืที่อทภีที่จะกลนับใจใหมตและ
แสวงหาพระพนักตรรของพระเจข้าในทภีที่สรุด

2 พศด 6:26-27 เมรยิ่อฟด้าสวรรคค์ปวิดอยผญ่และไมญ่มทฝน เพราะเขาทจัทั้งหลายไดด้กระททาบาป
ตญ่อพระองคค์ ถด้าเขาทจัทั้งหลายไดด้อธวิษฐานตญ่อสถานททยิ่นททั้ และยอมรจับพระนามของพระองคค์ และหจัน
กลจับเสทยจากบาปของเขาทจัทั้งหลาย เมรยิ่อพระองคค์ทรงใหด้ใจเขาทจัทั้งหลายรจับความทมกขค์ใจ 27 กป็ขอ
พระองคค์ทรงสดจับในฟด้าสวรรคค์ และขอประทานอภจัยแกญ่บาปของผผด้รจับใชด้ของพระองคค์ และของ
อวิสราเอลประชาชนของพระองคค์ เมรยิ่อพระองคค์ทรงสอนทางดทแกญ่เขาซขยิ่งเขาควรจะดทาเนวิน และขอ
ทรงประทานฝนบนแผญ่นดวินของพระองคค์ ซขยิ่งพระองคค์พระราชทานแกญ่ประชาชนของพระองคค์
เปป็นมรดกนจัทั้น เมสืที่อพระเจข้าทรงตภีสอนแผตนดธินนนัรนโดยไมตใหข้ฝนตกเพราะความบาปของพวกเขา 
และพวกเขาอธธิษฐานตตอพระเจข้าทภีที่พระวธิหารนนัรน โดยสารภาพความบาปของพวกเขา ซาโลมอนกป็



ขอรข้องพระเจข้าวตา “กป็ขอพระองครทรงสดนับในฟข้าสวรรคร” จากนนัรนเขากป็วธิงวอนองครพระผถูข้เปป็นเจข้าใหข้
ทรงยกโทษพวกเขา สนัที่งสอนพวกเขาในทางทภีที่พวกเขาควรไปและสตงฝนมาอภีกครนัร ง

2 พศด 6:28-31 ถด้ามทการกจันดารอาหารในแผญ่นดวิน ถด้ามทโรคระบาด ขด้าวมด้าน รากวิน
ขด้าว หรรอตจัตั๊กแตนวจัยบวิน หรรอตจัตั๊กแตนวจัยคลาน หรรอศจัตรผของเขาทจัทั้งหลายลด้อมเมรองในแผญ่นดวินของ
เขาไวด้รอบดด้าน จะเปป็นภจัยพวิบจัตวิอยญ่างใด หรรอความเจป็บอยญ่างใดมทขขทั้นกป็ดท 29 ไมญ่วญ่าคทาอธวิษฐานอยญ่าง
ใด หรรอคทาววิงวอนประการใด ซขยิ่งประชาชนคนใด หรรออวิสราเอลประชาชนของพระองคค์ทจัทั้งสวิทั้นทผล 
ตญ่างกป็ประจจักษค์ในภจัยพวิบจัตวิและความทมกขค์ใจของเขา และไดด้กางมรอของเขาสผญ่พระนวิเวศนททั้ ถข้า
พระเจข้าทรงสตงภนัยพธิบนัตธิตตางๆมาตตอสถูข้อธิสราเอลเพราะความบาปของพวกเขา ซาโลมอนกป็วธิงวอน
พระเจข้าใหข้สดนับฟนังคทาอธธิษฐานของพวกเขาเมสืที่อพวกเขากลนับใจใหมต

30 ขอพระองคค์ทรงสดจับในฟด้าสวรรคค์อจันเปป็นททยิ่ประทจับของพระองคค์ และพระราชทาน
อภจัย และทรงประทานแกญ่ทมกคนซขยิ่งพระองคค์ทรงทราบจวิตใจตามการประพฤตวิทจัทั้งสวิทั้นของเขา 
(เพราะพระองคค์เทญ่านจัทั้นททยิ่ทรงทราบจวิตใจแหญ่งบมตรทจัทั้งหลายของมนมษยค์) 31 เพรยิ่อวญ่าเขาทจัทั้งหลายจะ
ไดด้ยทาเกรงพระองคค์ และดทาเนวินในมรรคาของพระองคค์ ตลอดวจันเวลาททยิ่เขามทชทววิตอาศจัยในแผญ่นดวิน 
ซขยิ่งพระองคค์พระราชทานแกญ่บรรพบมรมษของขด้าพระองคค์ทจัทั้งหลาย นอกจากนภีร  เมสืที่ออธิสราเอล
อธธิษฐานขอการยกโทษ ซาโลมอนกป็วธิงวอนพระเจข้าใหข้ทรงยกโทษ เพราะวตาพระองครทรงทราบ
ใจของพวกเขา จากนนัรนซาโลมอนกป็หยรุดชนั ที่วครถูต เพสืที่อหมายเหตรุวตาพระเจข้า “เทตานนัรนทภีที่ทรงทราบจธิตใจ
แหตงบรุตรทนัรงหลายของมนรุษยร” พญามารไมตรถูข้วตาอะไรอยถูตในใจของพวกเรา พระเจข้าเทตานนัรนทรง
ทราบ ซาโลมอนยนังขอรข้องพระเจข้าใหข้ทรงสดนับฟนังและยกโทษคทาอธธิษฐานของประชาชนของ
พระองคร “เพสืที่อวตาเขาทนัรงหลายจะไดข้ยทาเกรงพระองคร และดทาเนธินในมรรคาของพระองคร ตลอดวนัน
เวลาทภีที่เขามภีชภีวธิตอาศนัยในแผตนดธิน ซจึที่งพระองครพระราชทานแกตบรรพบรุรรุษของขข้าพระองครทนัรง
หลาย”

2 พศด 6:32-33 ยวิยิ่งกวญ่านจัทั้นอทก เกทยิ่ยวกจับชนตญ่างดด้าว ผผด้ซขยิ่งไมญ่ใชญ่อวิสราเอลประชาชน
ของพระองคค์ เมรยิ่อเขามาจากประเทศเมรองไกล เพราะเหป็นแกญ่พระนามใหญญ่ยวิยิ่งของพระองคค์ 



พระหจัตถค์อจันมหวิทธวิฤทธวิธิ์ของพระองคค์ และพระกรททยิ่เหยทยดออกของพระองคค์ เมรยิ่อเขามาอธวิษฐาน
ตรงตญ่อพระนวิเวศนททั้ 33 กป็ขอพระองคค์ทรงสดจับในฟด้าสวรรคค์อจันเปป็นททยิ่ประทจับของพระองคค์ และ
ขอทรงกระททาตามทมกสวิยิ่งซขยิ่งชนตญ่างดด้าวไดด้ทผลขอตญ่อพระองคค์ เพรยิ่อวญ่าชนชาตวิทจัทั้งหลายแหญ่งแผญ่นดวิน
โลกจะรผด้จจักพระนามของพระองคค์ และยทาเกรงพระองคค์ ดจังอวิสราเอลประชาชนของพระองคค์
ยทาเกรงพระองคค์อยผญ่นจัทั้น และเพรยิ่อเขาทจัทั้งหลายจะทราบวญ่า พระนวิเวศนททั้ซขยิ่งขด้าพระองคค์ไดด้สรด้างไวด้เขา
เรทยกกจันดด้วยพระนามของพระองคค์ ซาโลมอนอธธิษฐานเพธิที่มเตธิมอภีกเพสืที่อคนตตางชาตธิทภีที่จะมายนังพระ
วธิหารนภีร จากทภีที่ไกลเพสืที่ออธธิษฐานใหข้พระเจข้าสดนับฟนังคทาอธธิษฐานของพวกเขาเพสืที่อทภีที่ประชาชาตธิทนัรง
ปวงจะยทาเกรงองครพระผถูข้เปป็นเจข้าเหมสือนทภีที่อธิสราเอลยทาเกรง มนันเปป็นความปรารถนาของซาโลมอ
นทภีที่คนทนัรงโลกจะทราบวตาพระวธิหารนภีรมภีไวข้เพสืที่อพระนามของพระเยโฮวาหร

2 พศด 6:34-35 ถด้าประชาชนของพระองคค์ออกไปกระททาสงครามตญ่อสผด้ศจัตรผของ
เขาทจัทั้งหลาย จะเปป็นโดยทางใดๆททยิ่พระองคค์ทรงใชด้เขาออกไปกป็ตาม และเขาทจัทั้งหลายไดด้อธวิษฐาน
ตญ่อพระองคค์ตรงตญ่อเมรองนททั้ซขยิ่งพระองคค์ทรงเลรอกสรรไวด้ และตรงตญ่อพระนวิเวศซขยิ่งขด้าพระองคค์ไดด้
สรด้างเพรยิ่อพระนามของพระองคค์ 35 แลด้วขอพระองคค์ทรงสดจับคทาอธวิษฐานของเขาและคทาววิงวอน
ของเขาในฟด้าสวรรคค์ และขอทรงใหด้สวิทธวิอจันชอบธรรมของเขาคงอยผญ่ เมสืที่ออธิสราเอลออกไปททา
สงครามตตอสถูข้เหลตาศนัตรถูและถข้าพวกเขาอธธิษฐานตตอพระเจข้าทภีที่พระวธิหารนภีร เพสืที่อขอความชตวยเหลสือ ซา
โลมอนกป็วธิงวอนพระเจข้าใหข้สดนับฟนังจากสวรรครและชตวยเหลสือพวกเขาและรนักษาสธิทธธิของพวกเขา
ในศจึกนนัรนใหข้คงอยถูต

2 พศด 6:36-39 ถด้าเขาทจัทั้งหลายกระททาบาปตญ่อพระองคค์ (เพราะไมญ่มทมนมษยค์สจักคน
หนขยิ่งซขยิ่งมวิไดด้กระททาบาป) และพระองคค์ทรงกรวิทั้วตญ่อเขา และพระองคค์ทรงมอบเขาไวด้ตญ่อหนด้าศจัตรผ 
เขาจขงถผกจจับไปเปป็นเชลยยจังแผญ่นดวินหนขยิ่งไมญ่วญ่าไกลหรรอใกลด้ 37 แตญ่ถด้าเขาสทานขกผวิดในใจในแผญ่นดวิน
ซขยิ่งเขาไดด้ถผกจจับไปเปป็นเชลย และไดด้กลจับใจและไดด้อธวิษฐานตญ่อพระองคค์ในแผญ่นดวินททยิ่เขาไปเปป็น
เชลย ทผลวญ่า `ขด้าพระองคค์ทจัทั้งหลายไดด้กระททาบาป และไดด้ประพฤตวิชจัยิ่วรด้ายและไดด้กระททาความชจัยิ่ว' 
ถข้าอธิสราเอลกระททาบาปเชตนนนัรน (เหมสือนทภีที่คนทนัรงปวงททาบาป) จนถจึงขนาดทภีที่วตาพระเจข้าทรงขนับไลต



พวกเขาออกไปจากแผตนดธินของพวกเขขาและถข้าพวกเขาในการตกเปป็นเชลยของตนอธธิษฐานตตอ
พระเจข้า โดยสารภาพความบาปของตนและกลนับใจใหมต ซาโลมอนกป็ขอรข้องวตา

38 ถด้าเขาทจัทั้งหลายกลจับมาหาพระองคค์ดด้วยสมดจวิตสมดใจของเขาในแผญ่นดวินททยิ่เขาไปเปป็น
เชลย ททยิ่ซขยิ่งศจัตรผกวาดเขาไปเปป็นเชลย และอธวิษฐานตญ่อพระองคค์ตรงตญ่อแผญ่นดวินของเขา ซขยิ่ง
พระองคค์พระราชทานแกญ่บรรพบมรมษของเขาทจัทั้งหลาย และตญ่อเมรองซขยิ่งพระองคค์ไดด้ทรงเลรอกสรรไวด้
และตญ่อพระนวิเวศซขยิ่งขด้าพระองคค์ไดด้สรด้างไวด้เพรยิ่อพระนามของพระองคค์ 39 แลด้วขอพระองคค์ทรง
สดจับคทาอธวิษฐานและคทาววิงวอนของเขาในฟด้าสวรรคค์อจันเปป็นททยิ่ประทจับของพระองคค์ และขอทรงใหด้
สวิทธวิอจันชอบธรรมของเขาคงอยผญ่ และขอทรงประทานอภจัยแกญ่ประชาชนของพระองคค์ผ ผด้ไดด้กระททา
บาปตญ่อพระองคค์ ถข้าในการตกเปป็นเชลยของพวกเขา ถข้าอธิสราเอลยอมกลนับใจใหมต สารภาพความ
บาปของตนและอธธิษฐานตตอพระเจข้าในพระวธิหารของพระองครเพสืที่อขอความชตวยเหลสือ ซาโลมอ
นกป็วธิงวอนพระเจข้าใหข้สดนับฟนังคทาอธธิษฐานของพวกเขา ชตวยเหลสือพวกเขาและยกโทษความบาป
ของพวกเขา ดาเนภียลททาเชตนนนัรนอยตางแนตนอน ดถู ดาเนภียล 6:10

2 พศด 6:40-42 ขด้าแตญ่พระเจด้าของขด้าพระองคค์ บจัดนททั้ขอพระเนตรของพระองคค์ทรง
ลรมอยผญ่ และขอพระกรรณของพระองคค์สดจับคทาอธวิษฐานแหญ่งสถานททยิ่นททั้ 41 โอ ขด้าแตญ่พระเยโฮวาหค์
พระเจด้า ฉะนจัทั้นบจัดนททั้ขอทรงลมกขขทั้น เสดป็จไปยจังททยิ่พทานจักของพระองคค์ ทจัทั้งพระองคค์และหทบแหญ่ง
ฤทธานมภาพของพระองคค์ โอ ขด้าแตญ่พระเยโฮวาหค์พระเจด้า ขอใหด้ปมโรหวิตของพระองคค์สวมความ
รอด และใหด้ววิสมทธวิชนของพระองคค์เปรมปรทดวิธิ์ในความประเสรวิฐของพระองคค์ 42 โอ ขด้าแตญ่พระเย
โฮวาหค์พระเจด้า ขออยญ่าทรงหจันหนด้าของผผด้ททยิ่พระองคค์ทรงเจวิมไวด้นจัทั้นไปเสทย ขอพระองคค์ทรงระลขก
ถขงความเมตตาของพระองคค์อจันมทอยผญ่ตญ่อดาววิดผผด้รจับใชด้ของพระองคค์" ซาโลมอนจจึงปธิดทข้ายคทา
อธธิษฐานอรุทธิศถวายของตนโดยอข้อนวอนพระเจข้าใหข้ทรงใสตพระทนัยตตอการกระททาเหลตานภีร และคทา
อธธิษฐานของเขา เขาอข้อนวอนพระเจข้าใหข้ทรงลรุกขจึรนและวางการสถธิตอยถูตบนโลกนภีรของพระองคร
บนหภีบพนันธสนัญญานนัรนในทภีที่บรธิสรุทธธิธ ทภีที่สรุด เขาปธิดทข้ายคทาอธธิษฐานของตนโดยขอรข้องใหข้พวก
ปรุโรหธิตของพระเจข้านรุตงหตมกายดข้วยความรอดของพระเจข้าและประชาชนของพระเจข้าชสืที่นบานใน
ความดภีของพระเจข้า คทาถวายสาธรุการทภีที่เสรธิมเขข้าก นับคทาอธธิษฐานนภีรกป็คสือ ทภีที่พระเจข้าจะไมตทรงหนันไป



เสภียจากผถูข้ถถูกเจธิมของพระองคร (นนัที่นคสือ กษนัตรธิยรองครนนัรน) และทภีที่จะระลจึกถจึงความเมตตาเหลตานนัรนทภีที่
พระเจข้าไดข้ทรงสทาแดงและทรงสนัญญาแกตดาวธิดแลข้ว

*****

ภนำพรวมของ 2 พงศนำวดนำร 7: บทถนัดไปนทนั้เปติดเผยการยอมรนับของพระเยโฮวาหร์พระเจต้าททที่
มทตต่อพระวติหารนนันั้นททที่ซาโลมอนไดต้สรต้างขขนั้นและคคาอธติษฐานอนุทติศถวายของเขา พระเจต้าไมต่เพทยง
สคาแดงพระองคร์เองใหต้ปรากฏในสงต่าราศทอนันรต้อนแรงเทต่านนันั้น พระองคร์ยนังทรงปรากฏพระองคร์
โดยตรงแกต่ซาโลมอนตอนกลางคสืนและประทานคคาสนัที่งเจาะจงเพติที่มเตติมแกต่เขาดต้วย

2 พศด 7:1-3 เมรยิ่อซาโลมอนทรงจบคทาอธวิษฐานของพระองคค์แลด้ว ไฟไดด้ลงมา
จากฟด้าสวรรคค์ไหมด้เครรยิ่องเผาบผชาและเครรยิ่องสจัตวบผชาเสทย และสงญ่าราศทของพระเยโฮวาหค์กป็เตป็มพระ
นวิเวศ โปรดสนังเกตวตาไฟของพระเจข้าลงมาหลนังจากทภีที่ซาโลมอนไดข้อธธิษฐานแลข้ว แมข้นภีที่เปป็น
เหตรุการณรหนจึที่งทภีที่เปป็นเอกลนักษณรในวธิถภีแหตงประวนัตธิศาสตรรฝตายวธิญญาณ ถจึงกระนนัรนมภีภาพประกอบ
ตรงนภีร  เมสืที่อประชาชนของพระเจข้าอธธิษฐานและถตอมตนัวลงตตอพระพนักตรรพระองคร ฤทธธิธ เดชและการ
สถธิตอยถูตของพระเจข้ากป็มนักลงมาในแบบทภีที่รนับรถูข้ไดข้ อภีกครนัร งทภีที่เราอตานวตา “สงตาราศภีของพระเยโฮวาหรกป็
เตป็มพระนธิเวศ” เครสืที่องสนัตวบถูชาเหลตานนัรนบนแทตนบถูชาทองสนัมฤทธธิธ นนัรนจจึงถถูกเผาผลาญ สธิที่งทภีที่มากตอน
มนันไดข้เกธิดขจึรนไปแลข้วใน 5:13-14 เมสืที่อ ‘ควนันบรธิสรุทธธิธ ’ นนัรนเตป็มทนั ที่วพระวธิหารหลนังจากทภีที่หภีบนนัรนถถูกขน
มายนังทภีที่บรธิสรุทธธิธ ทภีที่สรุด

2 ปมโรหวิตเขด้าไปในพระนวิเวศของพระเยโฮวาหค์ไมญ่ไดด้ เพราะวญ่าสงญ่าราศทของพระเยโฮวาหค์
เตป็มพระนวิเวศของพระเยโฮวาหค์ การสถธิตอยถูตเตป็มเปภีที่ยมของสงตาราศภีเชคธินาหรทภีที่นนั ที่นเตป็มอยถูตทนั ที่วพระ
วธิหาร ดถูความเหป็นตตางๆเกภีที่ยวกนับเรสืที่องนนัรนใน 5:13-14 แมข้แตตพวกปรุโรหธิตกป็เขข้าไปในทภีที่บรธิสรุทธธิธ ไมตไดข้
เมสืที่อสงตาราศภีเชคธินาหรของพระเจข้าลงมา

3 เมรยิ่อบรรดาชนอวิสราเอลไดด้เหป็นไฟลงมาและสงญ่าราศทของพระเยโฮวาหค์อยผญ่บนพระนวิเวศ 
เขาทจัทั้งหลายกป็กราบซบหนด้าลงถขงพรทั้นหวิน และไดด้นมจัสการสรรเสรวิญพระเยโฮวาหค์วญ่า "เพราะ
พระองคค์ประเสรวิฐ เพราะความเมตตาของพระองคค์ดทารงอยผญ่เปป็นนวิตยค์" เมสืที่อประชาชาตธิอธิสราเอล



ทภีที่มาชรุมนรุมกนันเหป็นสงตาราศภีของพระเจข้าตกลงมาเปป็นไฟ พวกเขากป็ซบหนข้าลงและนมนัสการพระเจข้า
โดยรข้องออกมาวตา “เพราะพระองครประเสรธิฐ เพราะความเมตตาของพระองครดทารงอยถู ตเปป็นนธิตยร”

2 พศด 7:4-7 แลด้วกษจัตรวิยค์และบรรดาประชาชนทจัทั้งหลายไดด้ถวายเครรยิ่องสจัตวบผชา
ตญ่อพระพจักตรค์พระเยโฮวาหค์ 5 กษจัตรวิยค์ซาโลมอนทรงถวายเครรยิ่องสจัตวบผชาเปป็นวจัวสองหมรยิ่นสอง
พจันตจัวและแกะหนขยิ่งแสนสองหมรยิ่นตจัว ดจังนททั้แหละกษจัตรวิยค์และประชาชนทจัทั้งปวงไดด้อมทวิศถวายพระ
นวิเวศแหญ่งพระเจด้า โปรดสนังเกตความใหญตโตของเครสืที่องสนัตวบถูชาตตางๆทภีที่ซาโลมอนถวายบนแทตน
บถูชาทองสนัมฤทธธิธ นนัรนในการอรุทธิศถวายมนัน วนัว 22,000 ตนัวและแกะ 120,000 ตนัวถถูกถวายเปป็นเครสืที่อง
สนัตวบถูชาตตางๆแดตพระเจข้า กระนนัรนไมตมภีเครสืที่องสนัตวบถูชาเหลตานนัรนสนักอยตางเดภียวสามารถชทาระลข้าง
ความบาปใดไดข้ มภีแตตพระโลหธิตทภีที่ไหลออกของพระเมษโปดกของพระเจข้าทภีที่จะมาเทตานนัรนสามารถ
ชทาระมนรุษยชาตธิใหข้สะอาดจากความบาปของมนันไดข้

6 บรรดาปมโรหวิตกป็ยรนประจทาตทาแหนญ่งของตน ทจัทั้งคนเลวทดด้วยพรด้อมกจับเครรยิ่องดนตรทถวาย
แดญ่พระเยโฮวาหค์ ซขยิ่งกษจัตรวิยค์ดาววิดไดด้ทรงกระททาเพรยิ่อสรรเสรวิญพระเยโฮวาหค์ เมรยิ่อดาววิดไดด้ถวาย
สาธมการดด้วยการปรนนวิบจัตวิของเขาทจัทั้งหลาย เพราะความเมตตาของพระองคค์ดทารงอยผญ่เปป็นนวิตยค์ 
และปมโรหวิตกป็เปญ่าแตรขด้างหนด้าเขา และอวิสราเอลทจัทั้งปวงยรนอยผญ่ บนัดนภีรพระวธิหารพรข้อมเปธิดใชข้งาน
อยตางเตป็มทภีที่แลข้ว พวกปรุโรหธิตเรธิที่มถวายเครสืที่องสนัตวบถูชาตตางๆตามปกตธิสทาหรนับประชาชน คนเลวภีเรธิที่ม
สรรเสรธิญพระเจข้าดข้วยวงดนตรภีและคณะนนักรข้องตตางๆของตน บนัดนภีรพระวธิหารพรข้อมใชข้งานอยตาง
เตป็มทภีที่แลข้ว คนเลวภีจจึงสรรเสรธิญพระเจข้าและพวกปรุโรหธิตกป็นทาเขข้าสถูตการนมนัสการดข้วยเสภียงแตร 

7 และซาโลมอนทรงททาพวิธทชทาระสญ่วนกลางของลานซขยิ่งอยผญ่ขด้างหนด้าพระนวิเวศของพระเย
โฮวาหค์ใหด้เปป็นสญ่วนบรวิสมทธวิธิ์ เพราะพระองคค์ทรงถวายเครรยิ่องเผาบผชาและไขมจันของเครรยิ่องสจันตวิบผชา
ททยิ่นจัยิ่น เพราะวญ่าแทญ่นทองสจัมฤทธวิธิ์ซขยิ่งซาโลมอนทรงสรด้างไวด้นจัทั้น ไมญ่พอจมเครรยิ่องเผาบผชา เครรยิ่องธจัญญ
บผชาและไขมจัน ซาโลมอนททาการจนัดเตรภียมพธิเศษและชทาระลานสตวนกลางหรสือลานชนัรนนอกของ
พระวธิหารใหข้บรธิสรุทธธิธ สทาหรนับการถวายเครสืที่องสนัตวบถูชา เครสืที่องสนัตวบถูชามากมายเหลสือเกธินกทาลนังถถูก
ถวายจนตข้องการพสืรนทภีที่เพธิที่ม



2 พศด 7:8-11 ในครจัทั้งนจัทั้นซาโลมอนทรงถรอเทศกาลอยผญ่เจป็ดวจัน และอวิสราเอลทจัทั้ง
ปวงอยผญ่กจับพระองคค์ดด้วย เปป็นชมมนมมชนใหญญ่ยวิยิ่งนจัก ตจัทั้งแตญ่ทางเขด้าเมรองฮามจัทจนถขงแมญ่นททั้าอทยวิปตค์ 
ชตวงเวลาแหตงการอรุทธิศถวายพระวธิหารเกธิดขจึรนในชตวงเทศกาลอยถูตเพธิงซจึที่งกธินเวลาแปดวนัน อนันทภีที่จรธิง 
ทนัรงประชาชาตธินนัรนถสือเทศกาลเลภีรยงนนัรนจากสรุดปลายขข้างหนจึที่งจนถจึงสรุดปลายอภีกขข้างหนจึที่ง

9 และในวจันททยิ่แปดเขาทจัทั้งหลายมทการประชมมอจันศจักดวิธิ์สวิทธวิธิ์ เพราะเขาทจัทั้งหลายไดด้มทงาน
มอบถวายแทญ่นบผชามาเจป็ดวจัน และถรอเทศกาลเลททั้ยงมาเจป็ดวจันแลด้ว ในวนันทภีที่แปดและวนันสรุดทข้ายของ
เทศกาลเลภีรยงนนัรน ซาโลมอนเรภียกใหข้มภีการชรุมนรุมพธิเศษทภีที่พระวธิหารเพสืที่อการถวายเครสืที่องสนัตวบถูชา
สรุดทข้ายเหลตานนัรนของเทศกาลอยถูตเพธิง

10 เมรยิ่อวจันททยิ่ยทยิ่สวิบสามของเดรอนททยิ่เจป็ด พระองคค์ทรงใหด้ประชาชนกลจับไปเตป็นทค์ของตน มท
ใจชรยิ่นบานและยวินดทดด้วยความดทซขยิ่งพระเยโฮวาหค์ไดด้ทรงสทาแดงแกญ่ดาววิด และแกญ่ซาโลมอน และแกญ่
อวิสราเอลประชาชนของพระองคค์ ดนังนนัรนในวนันทภีที่ 23 ของเดสือนทภีที่เจป็ดของปภีนนัรน – หลนังเทศกาลอยถูต
เพธิงสธิรนสรุดลง – ซาโลมอนกป็สตงประชาชาตธินนัรนกลนับบข้านไป ดนังนนัรนจจึงมภีการชสืที่นบานไปทนั ที่วแผตนดธิน
นนัรนเพราะความดภีทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงสทาแดงแกตกษนัตรธิยรและประชาชนนนัรน

11 ดจังนททั้แหละซาโลมอนทรงสรด้างพระนวิเวศของพระเยโฮวาหค์และพระราชวจังเสรป็จ ครอทมก
อยญ่างซขยิ่งพระองคค์ทรงดทารวิจะกระททาในเรรยิ่องพระนวิเวศของพระเยโฮวาหค์และในเรรยิ่องพระราชสทานจัก
ของพระองคค์ พระองคค์ทรงกระททาใหด้สทาเรป็จสวิทั้น โครงการกตอสรข้างพระวธิหารและพธิธภีเปธิดใชข้งาน
ของมนันจจึงเสรป็จสมบถูรณร นอกจากนภีร  พระเจข้าทรงชตวยเหลสือและทรงททาใหข้งานนนัรนเจรธิญขจึรน

2 พศด 7:12-14 แลด้วพระเยโฮวาหค์ทรงปรากฏแกญ่ซาโลมอนเวลากลางครนและตรจัส
กจับทญ่านวญ่า "เราไดด้ยวินคทาอธวิษฐานของเจด้า และไดด้เลรอกสถานททยิ่นททั้สทาหรจับเราใหด้เปป็นนวิเวศแหญ่งเครรยิ่อง
สจัตวบผชา ในฐานะเปป็นบทสตงทข้ายของสธิที่งทนัรงปวงทภีที่เกธิดขจึรนแลข้ว พระเจข้าทรงปรากฏแกตซาโลมอน
ในตอนกลางคสืนหลนังจากนนัรนไมตนาน พระองครทรงบอกซาโลมอนวตาพระองครทรงไดข้ยธินคทา
อธธิษฐานของเขาแลข้วและทรงเลสือกพระวธิหารนนัรนใหข้เปป็นสถานทภีที่สทาหรนับการนมนัสการอยตางเปป็น
ทางการแลข้ว



กระนนัรน 13 ถด้าเราปวิดฟด้าสวรรคค์มวิใหด้ฝนตก หรรอเราบจัญชาใหด้ตจัตั๊กแตนมากวินแผญ่นดวิน หรรอ
สญ่งโรคระบาดมาทญ่ามกลางประชาชนของเรา แมข้มภีงานรสืที่นเรธิงไปเมสืที่อไมตกภีที่วนันกตอนพรข้อมกนับการเปธิด
ใชข้งานพระวธิหาร ถข้าพระเจข้าทรงเลสือกทภีที่จะตภีสอนอธิสราเอลโดยระงนับฝนหรสือสตงภนัยพธิบนัตธิตตางๆมา
ตตอสถูข้แผตนดธินนนัรน พระองครกป็ทรงสนัญญาวตา

14 ถด้าประชาชนของเราผผด้ซขยิ่งเขาเรทยกกจันโดยนามของเรานจัทั้นจะถญ่อมตจัวลง และอธวิษฐาน 
และแสวงหาหนด้าของเรา และหจันเสทยจากทางชจัยิ่วของเขา เรากป็จะฟจังจากสวรรคค์ และจะใหด้อภจัยแกญ่
บาปของเขา และจะรจักษาแผญ่นดวินของเขาใหด้หาย โครงรตางใหญตสทาหรนับการอวยพรของพระเจข้า
ถถูกประกาศตรงนภีร  จรุดสนใจหลนักอยถูตทภีที่ประชาชนของพระเจข้า โดยเฉพาะอธิสราเอล องครประกอบสภีที่
อยตางถถูกหมายเหตรุไวข้ ถต้าประชาชนของพระเจข้าจะ (1) ถตอมตนัวลง, (2) อธธิษฐาน, (3) แสวงหาพระ
พนักตรรของพระเจข้า, (4) หนันจากความบาปของพวกเขา แลต้ว พระเจข้ากป็ทรงสนัญญาวตาจะ (a) สดนับฟนัง
คทาอธธิษฐานของพวกเขา, (b) ยกโทษความบาปของพวกเขา, (c) และรนักษาแผตนดธินของพวกเขา
ใหข้หาย อนันหลนังนภีรหมายถจึงการสตงฝนมาและการยนับยนัรงภนัยพธิบนัตธิตตางๆ พระสนัญญานภีรถถูกใหข้ไวข้แกต
อธิสราเอลอยตางเจาะจง อยตางไรกป็ตาม หลนักการเหลตานภีร ยตอมประยรุกตรใชข้ไดข้อยตางแนตนอนกนับผถูข้ใดกป็
ตามหรสือครธิสตจนักรแหตงยรุคสมนัยนภีร

2 พศด 7:15-16 บจัดนททั้ตาของเราจะลรมอยผญ่และหผของเราจะฟจังคทาอธวิษฐานซขยิ่งเขาทจัทั้ง
หลายอธวิษฐาน ณ สถานททยิ่นททั้ 16 เพราะบจัดนททั้เราไดด้เลรอกสรรและกระททาใหด้นวิเวศนททั้เปป็นททยิ่บรวิสมทธวิธิ์
เพรยิ่อนามของเราจะอยผญ่ททยิ่นจัยิ่นเปป็นนวิตยค์ ตาของเราและใจของเราจะอยผญ่ททยิ่นจัยิ่นตลอดเวลา พระเจข้าจจึง
ทรงสนัญญาแกตซาโลมอนวตาพระองครจะทรงใสตพระทนัยตตอคทาอธธิษฐานเหลตานนัรนทภีที่มาจากพระวธิหาร
นภีร  พระเจข้าไดข้ทรงเลสือกสถานทภีที่แหตงนนัรนและทรงแยกตนัรงพระวธิหารนนัรนไวข้ตตางหากเพสืที่อเปป็นคทาพยาน
หนจึที่งถจึงพระนามของพระองครตลอดไป พระองครจจึงทรงสนัญญาวตาพระทนัยของพระองครจะอยถูตทภีที่นนัที่น
เสมอไป

2 พศด 7:17-20 สญ่วนเจด้า ถด้าเจด้าดทาเนวินตญ่อหนด้าเราอยญ่างดาววิดบวิดาของเจด้าดทาเนวินนจัทั้น
กระททาตามทมกสวิยิ่งซขยิ่งเราไดด้บจัญชาแกญ่เจด้า และรจักษากฎเกณฑค์ของเราและคทาตจัดสวินของเรา 18 แลด้ว



เราจะสถาปนาราชบจัลลจังกค์แหญ่งอาณาจจักรของเจด้า ดจังททยิ่เราไดด้กระททาพจันธสจัญญาไวด้กจับดาววิดบวิดา
ของเจด้าวญ่า `เจด้าจะไมญ่ขาดชายผผด้หนขยิ่งททยิ่จะครอบครองเหนรออวิสราเอล' พระเจข้าจจึงทรงสนัญญาซาโลม
อนวตาถข้าเขาจะดทาเนธินตตอพระพนักตรรพระองครเหมสือนทภีที่ดาวธิดไดข้ดทาเนธิน ในความเชสืที่อฟนังและความ
ทรุตมเทอยตางเตป็มทภีที่ พระเจข้ากป็จะสถาปนาบนัลลนังกรของเขาและราชวงศรของเขาภายหลนังเขา พระเจข้าไมต
อาจชนัดเจนกวตานภีร ไดข้แลข้วในพระสนัญญานนัรน

19 แตญ่ถด้าเจด้าหจันไปและทอดทวิทั้งกฎเกณฑค์ของเราและบจัญญจัตวิของเราซขยิ่งเราตจัทั้งไวด้ตญ่อหนด้า
เจด้า และจะไปปรนนวิบจัตวิพระอรยิ่นและนมจัสการพระเหลญ่านจัทั้น 20 แลด้วเราจะถอนรากเขาทจัทั้งหลาย
ออกจากแผญ่นดวินของเรา ซขยิ่งเราไดด้ใหด้แกญ่เขา และนวิเวศซขยิ่งเราชทาระใหด้บรวิสมทธวิธิ์เพรยิ่อนามของเรา เรา
จะเหวทยิ่ยงออกไปจากสายตาของเรา และเราจะททาใหด้เขาเปป็นคทาภาษวิตและคทาครหาทญ่ามกลาง
ชนชาตวิทจัทั้งปวง

อยตางไรกป็ตาม ถข้าซาโลมอนหนันไปเสภียจากคทาบนัญชาตตางๆของพระเจข้า โดยเฉพาะในการ
ตธิดตามการนนับถสือรถูปเคารพ พระเจข้ากป็ทรงปฏธิญาณวตาพระองครจะทรงถอนราชวงศรของดาวธิดออก
ไปจากแผตนดธินของพวกเขาและพระวธิหารนนัรนจะถถูกททาลาย อธิสราเอลและพระวธิหารนนัรนจะกลาย
เปป็นคทาครหาและคทาเยข้ยหยนันแกตประชาชาตธิทนัรงปวง นตาเศรข้าทภีที่นนั ที่นเปป็นสธิที่งทภีที่เกธิดขจึรนแลข้วจรธิงๆ กษนัตรธิยร
องครตตอๆมาของอธิสราเอลซจึที่งเรธิที่มตข้นดข้วยซาโลมอนไปยรุตงเกภีที่ยวกนับการนนับถสือรถูปเคารพและสรุดทข้าย
แลข้วพระเจข้าทรงถอนประชาชาตธินนัรนออกไปและททาลายพระวธิหารของพวกเขาเสภีย สตวนทภีที่เหลสือ
ของ 2 พงศาวดารจะใหข้รายละเอภียดเรสืที่องราวอนันนตาเศรข้านนัรน

2 พศด 7:21-22 และนวิเวศนททั้ซขยิ่งสผงสญ่ง ทมกคนททยิ่ผญ่านไปจะประหลาดใจ และกลญ่าววญ่า 
`ไฉนพระเยโฮวาหค์จขงทรงกระททาเชญ่นนททั้แกญ่แผญ่นดวินนททั้และแกญ่พระนวิเวศนททั้' 22 แลด้วเขาทจัทั้งหลายจะ
ตอบวญ่า `เพราะเขาทจัทั้งหลายทอดทวิทั้งพระเยโฮวาหค์พระเจด้าแหญ่งบรรพบมรมษของเขา ผผด้ทรงนทาเขาออก
จากแผญ่นดวินอทยวิปตค์ และไดด้ยขดพระอรยิ่น และไดด้นมจัสการพระเหลญ่านจัทั้นทจัทั้งปรนนวิบจัตวิดด้วย ฉะนจัทั้น
พระองคค์จขงไดด้ทรงนทาเหตมรด้ายทจัทั้งหมดนททั้มาถขงเขาทจัทั้งหลาย'" เมสืที่ออธิสราเอลไปเสภียจากพระเจข้าของ
พวกเขา พระเจข้ากป็จะททาลายพระวธิหารอนันงามสงตาของพวกเขาอยตางยตอยยนับ นนัที่นเกธิดขจึรนไมตเพภียงโดย



คนบาบธิโลนเทตานนัรนแตตโดยพวกโรมดข้วย เมสืที่ออธิสราเอลหนันหลนังของพวกเขาใหข้พระเจข้าของพวก
เขา พวกเขากป็จะเจอกนับพระพธิโรธอนันบรธิสรุทธธิธ ของพระองคร พวกเขาไดข้เขข้าในพนันธสนัญญาหนจึที่งก นับ
พระองครแลข้ว ซจึที่งไมตตตางจากคทาปฏธิญาณในพธิธภีสมรส เมสืที่อพวกเขาฝตาฝสืนพนันธสนัญญานนัรน พระเจข้ากป็
ทรงหนันความกรธิรวอนันชอบธรรมของพระองครมาตตอสถูข้พวกเขา

*****

ภนำพรวมของ 2 พงศนำวดนำร 8: สองบทถนัดไปนทนั้ของ 2 พงศาวดารนคาเสนอภาพรวมของ
ชทวติตและการครองราชยร์ของซาโลมอน 1 พงศร์กษนัตรติยร์ใหต้รายละเอทยดเพติที่มเตติมตต่างๆ อาจมทการออก
ความเหก็นทนัที่วไปหลายประการเกทที่ยวกนับชทวติตและการครองราชยร์ของเขา

(1) ในชตวงสตวนแรกของการครองราชยรของเขา เขาดทาเนธินก นับพระเจข้าและแสวงหา
พระองครดข้วยสธิรนสรุดใจของเขา ดนังนนัรนพระเจข้าจจึงทรงอวยพรเขา พระเจข้ายนังทรงอวยพรซาโลมอน
เพราะเหป็นแกตดาวธิดบธิดาของเขาดข้วย มนันเปป็นในชตวงเวลานภีร เองแหตงการครองราชยรของเขาทภีที่เขาถถูก
ดลใจโดยพระวธิญญาณบรธิสรุทธธิธ ใหข้เขภียนหนนังสสือสรุภาษธิตและเพลงซาโลมอน ในชตวงปภีเหลตานภีร  
อธิสราเอลมภีขนาดเตธิบโตขจึรนในทางภถูมธิศาสตรรและอทานาจจนถจึงตทาแหนตงหนจึที่งทภีที่มนันไมตเคยมภีเลยนนับ
แตตนนัรนเปป็นตข้นมา ในชตวงเวลาแหตงการครองราชยรของซาโลมอน อธิสราเอลเปป็นประชาชาตธิทภีที่มภี
อทานาจครอบครองแหตงแผตนดธินโลกและประชาชาตธิทนัรงหลายยอมจทานนตตอความเปป็นผถูข้นทาของมนัน 
อธิสราเอลในชตวงสมนัยนภีรกลายเปป็นภาพเลป็งหนจึที่งของยรุคพนันปภี ความมนั ที่งคนั ที่ง สนันตธิภาพและความเจรธิญ
รรุตงเรสืองมภีชนัย

(2) กระนนัรนพรข้อมกนับความมนั ที่งคนั ที่งและอทานาจใหญตโตของซาโลมอน ความตกตทที่าฝตาย
วธิญญาณกป็มาดข้วย ตามทภีที่ 1 พงศรกษนัตรธิยร 11 กลตาวไวข้ เขาเพธิที่มทวภีจทานวนภรรยาและภรรยานข้อยใหข้
แกตตนัวเองอยตางมากมายซจึที่งบตงบอกถจึงความกทาหนนัดมหาศาลในเรสืที่องเพศ พวกนางหลายคนเปป็นผถูข้
นนับถสือพระตตางดข้าวและหนันเขาไปจากการอรุทธิศตนัวของเขาแดตพระเยโฮวาหรพระเจข้า ถข้าความมนั ที่งคนั ที่ง
และอทานาจททาใหข้เสสืที่อมทรามลง ซาโลมอนกป็ไมตใชตขข้อยกเวข้น เขาถอยหตางไปจากพระเจข้าและแมข้
มนั ที่งคนั ที่งและมภีอทานาจสนักเพภียงใด ปภีหลนังๆของเขากป็นตาเวทนาและหตางไกลจากพระเจข้า ในชตวงเวลานภีร



เขาแตตงหนนังสสือปนัญญาจารยร ดนังทภีที่ถถูกบนันทจึกไวข้ในหนนังสสือนนัรน เขาเขภียนไวข้วตา “ขต้าพเจต้าเคยเหก็นการ
ทนันั้งปวงซขที่งเขากระทคากนันภายใตต้ดวงอาทติตยร์ และดถูเถติด สารพนัดกก็เปก็นความวต่างเปลต่าและความ
วนุต่นวายใจ” (ปนัญญาจารยร 1:14) และ “ปนัญญาจารยร์กลต่าววต่า อนติจจนัง อนติจจนัง อนติจจนัง อนติจจนัง 
สารพนัดอนติจจนัง” (ปนัญญาจารยร 1:2)

ซาโลมอนมภีสธิที่งใดกป็ตามทภีที่ใครๆกป็ปรารถนา เขามภีความมนั ที่งคนั ที่งจนกระทนั ที่งมนันไมตมภีความหมาย
อะไรเลย เขาเปป็นชายทภีที่มภีอทานาจมากทภีที่สรุดในโลกแหตงสมนัยของเขา เขามภีหญธิงงามทภีที่สรุดในโลก 
1,000 คนไวข้พรข้อมเรภียกใชข้เพสืที่อสนองความปรารถนาทางเพศของเขาไดข้ทรุกเมสืที่อและเขาจะมภี
มากกวตานนัรนกป็ไดข้ถข้าเขาอยาก กระนนัรนเขากป็นตาเวทนา ในปภีทข้ายๆของเขา เขาเปป็นคนทภีที่ถถูกรบกวน
ดข้วยความยรุตงยากตตางๆและถถูกพระเจข้าตภีสอน เขาเรภียนรถูข้ในบนัรนปลายชภีวธิตวตาเรสืที่องฝตายวธิญญาณสทาคนัญ
กวตาเรสืที่องทางวนัตถรุหรสือเรสืที่องทางเพศมากนนัก และเรภียนรถูข้วตาเรสืที่องฝตายสวรรครสทาคนัญกวตาเรสืที่องฝตายโลก

ภนำพรวมของ 2 พงศนำวดนำร 8: บทถนัดไปนทนั้สะทต้อนใหต้เหก็นชต่วงปทแรกๆของซาโลมอน มท
การขยายออกอยต่างมหาศาลของอติสราเอลในตะวนันออกกลาง อติสราเอลในสมนัยนนันั้นปกครองโลก
ซขที่งเปก็นททที่รถูต้จนักตนันั้งแตต่แมต่นคนั้ายถูเฟรตติสทางทติศตะวนันออกเฉทยงเหนสือจนถขงแมต่นคนั้าไนลร์ทางทติศตะวนันตก
เฉทยงใตต้ อติสราเอลไมต่เคยมทอคานาจครอบครองเชต่นนนันั้นมากต่อนหรสือนนับแตต่นนันั้นเปก็นตต้นมาเลย มนันจะ
ไมต่มทอคานาจครอบครองเชต่นนนันั้นอทกจนกวต่าพระเยซถูครติสตร์ประทนับนนัที่งบนพระททที่นนัที่งของพระองคร์ใน
เยรถูซาเลก็ม 

2 พศด 8:1-3 และอยผญ่มาเมรยิ่อสวิทั้นยทยิ่สวิบปท ททยิ่ซาโลมอนไดด้ทรงสรด้างพระนวิเวศของ
พระเยโฮวาหค์ และพระราชวจังสญ่วนพระองคค์ 2 ซาโลมอนไดด้ทรงเสรวิมสรด้างหจัวเมรองซขยิ่งหมรามไดด้
ถวายแดญ่พระองคค์ แลด้วใหด้คนอวิสราเอลอาศจัยอยผญ่ในนจัทั้น 3 และซาโลมอนไดด้เสดป็จไปยจังฮามจัทโศบาหค์ 
และยขดเมรองนจัทั้นไดด้

การกตอสรข้างพระวธิหารใชข้เวลาเจป็ดปภี อยตางไรกป็ตาม ซาโลมอนใชข้เวลาอภีกสธิบสามปภีในการ
สรข้างพระราชวนังของตน ดถู 1 พงศรกษนัตรธิยร 6:38 และ 7:1 ขข้อบตงบอกถจึงการกลนับถอยหลนังใน
อนาคตของเขาคสือ ขข้อเทป็จจรธิงทภีที่วตาเขาใชข้เวลาเกสือบสองเทตาไปกนับการสรข้างบข้านของตนเมสืที่อเทภียบ



กนับเวลาทภีที่เขาใชข้สรข้างพระวธิหารนนัรน แนตนอนวตาดาวธิดไดข้จนัดเตรภียมสธิที่งตตางๆมากมายสทาหรนับพระ
วธิหารนนัรน แตตความฝนักใฝตในวนัตถรุของซาโลมอนเรธิที่มเผยธาตรุแทข้ใหข้เหป็น หรุรามไดข้คสืนนครตตางๆแกตซา
โลมอนอาจในเขตแดนของตระกถูลดานซจึที่งเคยเปป็นของอธิสราเอล แตตหรุรามไมตพอใจนครเหลตานนัรน
เขาจจึงคสืนพวกมนันใหข้ ซาโลมอนจจึงใหข้คนอธิสราเอลเขข้าไปตนัรงรกรากอยถูตทภีที่นนัที่นและกลนับเขข้าไปครอบ
ครองนครเหลตานนัรน ดถู 1 พงศรกษนัตรธิยร 9:12 ขณะเดภียวกนันซาโลมอนกป็โจมตภีนครหนจึที่งชสืที่อวตา ฮามนั
ทโศบาหร์ นนัที่นอาจเปป็นอภีกชสืที่อหนจึที่งของฮามนัทและอยถู ตในซภีเรภีย

2 พศด 8:4-6 พระองคค์ไดด้ทรงสรด้างเมรองทจัดโมรค์ไวด้ในถวิยิ่นทมรกจันดาร และหจัวเมรอง
คลจังหลวงทจัทั้งสวิทั้นซขยิ่งพระองคค์ทรงสรด้างไวด้ในฮามจัท ซาโลมอนเรธิที่มขยายจนักรวรรดธิของตนไปทาง
ทธิศตะวนันออกเฉภียงเหนสือ ทนัรงฮามนัทและทนัดโมรรเปป็นนครทภีที่ตนัรงอยถูตในทภีที่ๆปนัจจรุบนันเรภียกวตาซภีเรภีย – และ
พวกมนันอยถูตลจึกเขข้าไปในซภีเรภีย

5 พระองคค์ไดด้ทรงสรด้างเมรองเบธโฮโรนบนและเบธโฮโรนลญ่างดด้วยเปป็นเมรองททยิ่มจัยิ่นคง มท
กทาแพง ประตผเมรอง และดาน เบธโฮโรน (บนและลตาง) เปป็นเมสืองทภีที่อยถูตในอธิสราเอลตอนกลาง หตาง
ไปประมาณสธิบสองไมลรทางทธิศตะวนันตกเฉภียงเหนสือของเยรถูซาเลป็ม เหป็นไดข้ชนัดวตาทนัรงสองนภีร เปป็น
เมสืองทภีที่มภีความสทาคนัญทางทหารและซาโลมอนเสรธิมความแขป็งแกรตงใหข้พวกมนัน

6 และทรงสรด้างเมรองบาอาลจัทและหจัวเมรองคลจังหลวงทจัทั้งปวงททยิ่ซาโลมอนทรงมทอยผญ่ และ
เมรองทจัทั้งปวงสทาหรจับรถรบของพระองคค์ และเมรองทจัทั้งปวงสทาหรจับพลมด้าของพระองคค์ และสวิยิ่งใดๆ
ซขยิ่งพระองคค์ประสงคค์จะสรด้างในเยรผซาเลป็ม ในเลบานอน และในแผญ่นดวินทจัทั้งหมดซขยิ่งอยผญ่ในครอบ
ครองของพระองคค์ ซาโลมอนสรข้างนครอสืที่นๆเพสืที่อจรุดประสงครในการปข้องก นันตตางๆ เชตน บาอาลนัท
ซจึที่งเปป็นทภีที่เกป็บวนัสดรุทางทหาร เขาใหข้พลมข้าและรถรบรนักษาการอยถู ตทนั ที่วแผตนดธินนนัรนและทนั ที่วเขตการ
ปกครองของเขา เขาจจึงเสรธิมก ทาลนังดข้านกลาโหมแหตงจนักรวรรดธิของเขา

2 พศด 8:7-10 ประชาชนทจัทั้งปวงททยิ่เหลรออยผญ่ในเหลญ่าคนฮวิตไทตค์ คนอาโมไรตค์ คน
เปรวิสซท คนฮทไวตค์ และคนเยบมส ผผด้ซขยิ่งไมญ่ใชญ่อวิสราเอล 8 จากลผกหลานของชนเหลญ่านททั้ ผผด้เหลรอตญ่อมาใน
แผญ่นดวิน ผผด้ซขยิ่งประชาชนอวิสราเอลมวิไดด้ททาลาย ซาโลมอนไดด้ทรงกระททาใหด้ประชาชนเหลญ่านททั้เปป็น



ทาสแรงงานและเขาทจัทั้งหลายกป็เปป็นอยผญ่จนทมกวจันนททั้ กระทนั ที่งในสมนัยของซาโลมอน พวกคนทภีที่เหลสือ
อยถูตของตระกถูลตตางๆของคนคานาอนันสมนัยโบราณ: คนฮธิตไทตร คนอาโมไรตร คนเปรธิสซภี คนฮภีไวตร
และคนเยบรุสถถูกกระจนัดกระจายไปทนั ที่วแผตนดธินนนัรน คนเหลตานภีรซาโลมอนเรภียกเกป็บภาษภีอยตางหนนัก
และเกณฑรเปป็นคนรนับใชข้

9 แตญ่สญ่วนคนอวิสราเอลนจัทั้นซาโลมอนหาไดด้ทรงกระททาใหด้เปป็นทาสแรงงานไมญ่ เขาทจัทั้งหลาย
เปป็นทหารและเปป็นนายทหารของพระองคค์ เปป็นผผด้บจังคจับบจัญชารถรบของพระองคค์ และพลมด้าของ
พระองคค์ อยตางไรกป็ตาม ซาโลมอนมธิไดข้บนังคนับคนอธิสราเอลใหข้เปป็นขข้ารนับใชข้ ตรงก นันขข้ามพวกเขา
กลายเปป็นทหารและนายทหารในกทาลนังพลตธิดอาวรุธอนันมหาศาลของเขา

10 และคนตญ่อไปนททั้เปป็นเจด้าหนด้าททยิ่ชจัทั้นผผด้ใหญญ่ของกษจัตรวิยค์ซาโลมอน มทสองรด้อยหด้าสวิบคน 
เปป็นผผด้ปกครองประชาชน ซาโลมอนยนังแตตงตนัรงผถูข้บรธิหารจนัดการประจทาภถูมธิภาค 250 คนไวข้ทนั ที่ว
จนักรวรรดธิของเขาดข้วย

2 พศด 8:11 ซาโลมอนทรงนทาธวิดาของฟาโรหค์ขขทั้นมาจากนครดาววิดยจัง
พระราชวจังซขยิ่งพระองคค์ทรงสรด้างไวด้ใหด้พระนาง เพราะพระองคค์ตรจัสวญ่า "มเหสทของเราไมญ่ควรอยผญ่
ในวจังของดาววิดกษจัตรวิยค์แหญ่งอวิสราเอล เพราะสถานททยิ่ทจัทั้งหลายซขยิ่งหทบของพระเยโฮวาหค์มาถขงเปป็นททยิ่
บรวิสมทธวิธิ์" ตอนแรกซาโลมอนแตตงงานกนับเจข้าหญธิงชาวอภียธิปตรองครหนจึที่ง อยตางไรกป็ตาม เขามอบ
หมายทภีที่อาศนัยชนั ที่วคราวใหข้แกตเธอในนครของดาวธิดในเยรถูซาเลป็มจนกวตาวนังอนันเหมาะสมสทาหรนับเธอ
ถถูกสรข้างขจึรนมา ขณะทภีที่วนังนนัรนกทาลนังถถูกสรข้างอยถูต ซาโลมอนเองกป็อาศนัยอยถูตในวนังของดาวธิด แตตเขาไมต
อนรุญาตใหข้เธอเขข้ามาอยถูตในมนันเพราะเขารถูข้สจึกวตาเพราะเธอเปป็นคนตตางชาตธิ มนันคงไมตเหมาะสมทภีที่เธอ
จะอาศนัยอยถูตใกลข้กนับพระวธิหาร

2 พศด 8:12-13 แลด้วซาโลมอนทรงถวายเครรยิ่องเผาบผชาแดญ่พระเยโฮวาหค์บนแทญ่น
บผชาของพระเยโฮวาหค์ ซขยิ่งพระองคค์ทรงสรด้างไวด้ททยิ่หนด้ามมข 13 ตามหนด้าททยิ่ประจทาวจันททยิ่ตด้องททา
เปป็นการถวายบผชาตามบจัญญจัตวิของโมเสส ในวจันสะบาโต ในวจันขขทั้นคทยิ่าหนขยิ่ง และในวจันเทศกาลตาม
กทาหนด ประจทาปทสามเทศกาล ครอเทศกาลกวินขนมปจังไรด้เชรทั้อ เทศกาลสจัปดาหค์ และเทศกาลอยผญ่เพวิง 



ซาโลมอนยนังถวายเครสืที่องสนัตวบถูชาตตางๆแดตพระเจข้าตตอไปทรุกวนัน เชข้าและเยป็น และในวนันพธิเศษตตางๆ
ตามทภีที่มภีก ทาหนดไวข้ในพระราชบนัญญนัตธิของโมเสส

2 พศด 8:14-16 ตามพระราชบจัญชาของดาววิดราชบวิดาของพระองคค์ พระองคค์ทรง
กทาหนดแบญ่งเวรปมโรหวิตสทาหรจับการปรนนวิบจัตวิ และแบญ่งคนเลวทใหด้ประจทาหนด้าททยิ่การสรรเสรวิญและ
การปรนนวิบจัตวิตญ่อหนด้าปมโรหวิต ตามหนด้าททยิ่ประจทาวจันททยิ่ตด้องททา และคนเฝด้าประตผเปป็นเวรเฝด้าทมก
ประตผ เพราะวญ่าดาววิดบมรมษของพระเจด้าทรงบจัญชาไวด้เชญ่นนจัทั้น 15 และเขาทจัทั้งหลายมวิไดด้หจันไปเสทย
จากสวิยิ่งซขยิ่งกษจัตรวิยค์ไดด้ทรงบจัญชาปมโรหวิตและคนเลวทซขยิ่งเกทยิ่ยวกจับเรรยิ่องใดๆ และเกทยิ่ยวกจับเรรยิ่องคลจัง ซา
โลมอนจจึงรธิเรธิที่มการแบตงเวร (นนัที่นคสือ กะ) ตตางๆทภีที่ถถูกกทาหนดไวข้ของพวกเลวภีและพวกปรุโรหธิตซจึที่งดา
วธิดไดข้จนัดระเบภียบไวข้แลข้วกตอนเขาสธิรนชภีวธิต คนเหลตานภีรททางานรนับใชข้ของตนอยตางสนัตยรซสืที่อตตอหนข้าซา
โลมอน

16 บรรดาพระราชกวิจของซาโลมอนกป็ลมลญ่วงไปตจัทั้งแตญ่วจันททยิ่วางรากพระนวิเวศของพระเยโฮ
วาหค์จนถขงวจันสทาเรป็จงาน ดจังนจัทั้นพระนวิเวศของพระเยโฮวาหค์กป็สทาเรป็จครบถด้วน ดนังนนัรน งานรนับใชข้ทนัรง
สธิรนทภีที่เกภีที่ยวขข้องของพระวธิหารจจึงถถูกททาใหข้สทาเรป็จอยตางครบถข้วน

2 พศด 8:17-18 แลด้วซาโลมอนเสดป็จไปยจังเอซทโอนเกเบอรค์และเมรองเอโลทททยิ่
ชายทะเลในแผญ่นดวินเอโดม 18 และหมรามกป็ใหด้ขด้าราชการของพระองคค์สญ่งเรรอ และขด้าราชการททยิ่คมด้น
เคยกจับทะเลไปใหด้ซาโลมอน และเขาทจัทั้งหลายไปถขงเมรองโอฟทรค์พรด้อมกจับขด้าราชการของซาโลมอน 
และนทาเอาทองคทาจากททยิ่นจัยิ่นหนจักสทยิ่รด้อยหด้าสวิบตะลจันตค์มายจังกษจัตรวิยค์ซาโลมอน หลนังจากนนัรน ซาโลม
อนกป็ไปยนังเอโลท (เอลนัทในคทาเรภียกสมนัยใหมตซจึที่งอยถูตตข้นอตาวอาคาบา) ทภีที่อยถูตตธิดกนับมนันคสือ เอซภีโอนเก
เบอรรดข้วย ทภีที่นนั ที่นซาโลมอนสรข้างทตาเรสือแหตงหนจึที่ง หรุรามสตงพวกกะลาสภีมาจากเลบานอนผถูข้ซจึที่งเปป็น
นนักเดธินเรสือเปภีที่ยมประสบการณร คนเหลตานภีร แลตนเรสือไปยนังโอฟภีรร (เชสืที่อกนันวตาอยถูตในอาระเบภียดข้านทธิศ
ใตข้) และนทาทองคทาปรธิมาณมหาศาลกลนับมาใหข้ซาโลมอน

*****



ภนำพรวมของ 2 พงศนำวดนำร 9: บทถนัดไปนทนั้เปก็นแบบฉบนับของปทหลนังๆแหต่งรนัชกาลของซา
โลมอน ไมต่มทการกลต่าวถขงการปรนนติบนัตติพระเจต้าเลย ตรงกนันขต้ามสติที่งททที่ถถูกเนต้นยคนั้าคสือ ความมนัที่งคนัที่งของ
ซาโลมอน ความรนุต่งโรจนร์และความสคาเรก็จตต่างๆของเขา การมาเยสือนของพระราชตินทแหต่งเชบาถถูก
บนันทขกไวต้ในขต้อ 1-12 และความมนัที่งมทของซาโลมอนและความตายของเขาถถูกพรรณนาในขต้อ 13-
31

2 พศด 9:1-4 เมรยิ่อพระราชวินทแหญ่งเชบาทรงไดด้ยวินกวิตตวิศจัพทค์แหญ่งซาโลมอน 
พระนางกป็เสดป็จมายจังเยรผซาเลป็ม เพรยิ่อทดลองพระองคค์ดด้วยปจัญหายมญ่งยากตญ่างๆ พรด้อมดด้วยขด้าราช
บรวิพารมากมาย กจับอผฐบรรทมกเครรยิ่องเทศและทองคทาเปป็นอจันมาก และเพชรพลอยตญ่างๆ และเมรยิ่อ
พระนางเสดป็จมาถขงซาโลมอนแลด้ว พระนางทผลเรรยิ่องในใจของพระนางทมกประการ

เรสืที่องราวการมาเยสือนของพระราชธินภีแหตงเชบาถถูกบนันทจึกไวข้ตรงนภีร  เชบาอาจเปป็นเอธธิโอเปภีย
บนแหลมของทวภีปแอฟรธิกา คนเอธธิโอเปภียจนทรุกวนันนภีรอข้างเรสืที่องพระราชธินภีแหตงเชบา นอกจากนภีร  
ประเพณภีของเอธธิโอเปภียกป็เชสืที่อวตาซาโลมอนและพระราชธินภีนางนภีรมภีสนัมพนันธรสวาทกนันและใหข้ก ทาเนธิด
บรุตรชายคนหนจึที่ง ฝตายหลนังถถูกเชสืที่อวตาเปป็นบรรพบรุรรุษของคนเอธธิโอเปภียสมนัยใหมตจทานวนมาก 
อยตางไรกป็ตาม ไมตมภีบนันทจึกในพระคนัมภภีรรเกภีที่ยวกนับเรสืที่องนนัรนเลย พระราชธินภีนางนภีร จจึงมาพรข้อมกนับคณะ
ผถูข้ตธิดตามใหญตโต จรุดประสงครในการมาเยสือนของนางถถูกบนันทจึกไวข้วตา “เพสืที่อทดลองซาโลมอนดข้วย
ปนัญหายรุตงยากตตางๆ” ทภีที่เยรถูซาเลป็ม หญธิงผถูข้นภีร เคยไดข้ยธินเกภีที่ยวกนับสตธิปนัญญาและความมนั ที่งคนั ที่งของซาโลม
อนและมาเพสืที่อทดสอบสตธิปนัญญาของเขาดข้วยคทาถามยากๆ

2 และซาโลมอนตรจัสตอบปจัญหาของพระนางทจัทั้งสวิทั้น ไมญ่มทสวิยิ่งใดททยิ่ซญ่อนเรด้นอยผญ่พด้นซาโลม
อนซขยิ่งพระองคค์จะทรงอธวิบายแกญ่พระนางไมญ่ไดด้ ซาโลมอนจจึงตรงไปตรงมากนับพระราชธินภีนางนภีร
และตอบคทาถามตตางๆของนางตรงๆ เขาไมตหวงความลนับใดๆไวข้จากนางเลย

3 และเมรยิ่อพระราชวินทแหญ่งเชบาทรงเหป็นพระสตวิปจัญญาของซาโลมอนและพระราชวจังททยิ่
พระองคค์ทรงสรด้าง 4 ทจัทั้งอาหารททยิ่โตต๊ะเสวย กจับการเขด้าเฝด้าของบรรดาขด้าราชการ และการ
ปรนนวิบจัตวิรจับใชด้ของมหาดเลป็กตลอดทจัทั้งภผษาอาภรณค์ของเขา และพนจักงานเชวิญถด้วยของพระองคค์



ตลอดทจัทั้งภผษาอาภรณค์ของเขา และการททยิ่พระองคค์เสดป็จขขทั้นไปในพระนวิเวศของพระเยโฮวาหค์ 
พระทจัยของพระนางกป็สลดลงททเดทยว เมสืที่อพระราชธินภีแหตงเชบาไดข้เหป็นความมนั ที่งคนั ที่งของซาโลมอน 
สตธิปนัญญาของเขา การวางตนัวของพวกผถูข้รนับใชข้ของเขา เสสืรอผข้าอนันงามวธิจธิตรของเขา แมข้แตตเสสืรอผข้า
ของพวกพนนักงานเชธิญถข้วยขของเขา และ ‘ทางเดธินลอยฟข้า’ พธิเศษทภีที่ไดข้ถถูกสรข้างขจึรนจากวนังของเขา
ไปยนังพระวธิหาร นางกป็ตกตะลจึง การเสแสรข้งใดๆทภีที่แสดงถจึงความโอข้อวดและพธิธภีรภีตองในสตวนของ
นางถถูกททาใหข้ฝตอไปอยตางสธิรนเชธิง เมสืที่อเทภียบกนับความสงตางามอยตางกษนัตรธิยรของซาโลมอนแลข้ว พระ
ราชธินภีนางนภีร เปป็นเหมสือนไมตมภีคตาเลย

2 พศด 9:5-8 พระนางทผลกษจัตรวิยค์วญ่า "ขญ่าวคราวซขยิ่งหมญ่อมฉจันไดด้ยวินในประเทศ
ของหมญ่อมฉจัน ถขงพระราชกวิจและพระสตวิปจัญญาของพระองคค์เปป็นความจรวิง 6 แตญ่หมญ่อมฉจันมวิไดด้
เชรยิ่อถด้อยคทานจัทั้น จนหมญ่อมฉจันมาเฝด้า และตาของหมญ่อมฉจันไดด้เหป็นเอง และดผเถวิด ททยิ่เขาบอกแกญ่หมญ่อม
ฉจันกป็ไมญ่ถขงครขยิ่งหนขยิ่งแหญ่งพระสตวิปจัญญาใหญญ่ยวิยิ่งของพระองคค์ พระองคค์เลวิศลททั้ายวิยิ่งไปกวญ่าขญ่าวคราวททยิ่
หมญ่อมฉจันไดด้ยวิน รายงานตตางๆเกภีที่ยวกนับความมนั ที่งคนั ที่ง สตธิปนัญญาและความรรุตงโรจนรของซาโลมอนไดข้
ไปถจึงพระราชธินภีแหตงเชบา อยตางไรกป็ตาม นางกป็เคยสงสนัยเรสืที่องราวเหลตานนัรน แตตเมสืที่อไดข้เหป็นความ
รรุตงโรจนรแบบกษนัตรธิยรของเขาดข้วยตาของนางเองและไดข้ยธินสตธิปนัญญาของเขาดข้วยหถูของนางเอง 
นางกป็ไดข้แตตสารภาพวตานางถถูกบอกไมตถจึงครจึที่งดข้วยซทรา สธิที่งทภีที่นางเหป็นอาจเปป็นภาพเลป็งถจึงสภาพตตางๆ
สนักวนันหนจึที่งในยรุคพนันปภี

7 บรรดาคนของพระองคค์กป็เปป็นสมข บรรดาขด้าราชการเหลญ่านททั้ของพระองคค์ ผผด้อยผญ่งาน
ประจทาตญ่อพระพจักตรค์พระองคค์และฟจังพระสตวิปจัญญาของพระองคค์กป็เปป็นสมข นางประกาศวตา
 “บรรดาคนของพระองครกป็เปป็นสรุข บรรดาขข้าราชการเหลตานภีรของพระองคร ผถูข้อยถูตงานประจทาตตอพระ
พนักตรรพระองครและฟนังพระสตธิปนัญญาของพระองครกป็เปป็นสรุข” ชสืที่อเสภียงของซาโลมอนในฐานะผถูข้มภี
ปนัญญาจจึงไดข้ขจรขจายไปทนั ที่วโลกสมนัยนนัรน

พระราชธินภีนางนภีร จจึงลรุกขจึรนเพสืที่อสรรเสรธิญพระเยโฮวาหรพระเจข้า 8 สาธมการแดญ่พระเยโฮวาหค์
พระเจด้าของพระองคค์ ผผด้ทรงพอพระทจัยในพระองคค์และทรงแตญ่งตจัทั้งพระองคค์ไวด้บนบจัลลจังกค์ เปป็น



กษจัตรวิยค์เพรยิ่อพระเยโฮวาหค์พระเจด้าของพระองคค์ เพราะพระเจด้าของพระองคค์ทรงรจักอวิสราเอลและ
จะสถาปนาเขาไวด้เปป็นนวิตยค์ พระองคค์จขงไดด้ทรงแตญ่งตจัทั้งใหด้พระองคค์เปป็นกษจัตรวิยค์เหนรอเขาทจัทั้งหลาย 
เพรยิ่อพระองคค์จะทรงอทานายความยมตวิธรรมและความเททยิ่ยงธรรม" พระราชธินภีตตางชาตธินางนภีร
ตระหนนักวตาทรุกสธิที่งซจึที่งซาโลมอนครอบครองลข้วนมาจากพระเยโฮวาหรพระเจข้า

2 พศด 9:9-12 แลด้วพระนางกป็ถวายทองคทาหนขยิ่งรด้อยยทยิ่สวิบตะลจันตค์แกญ่กษจัตรวิยค์ ทจัทั้ง
เครรยิ่องเทศเปป็นจทานวนมาก และเพชรพลอยตญ่างๆ ไมญ่มทเครรยิ่องเทศใดๆเหมรอนอยญ่างททยิ่พระราชวินทแหญ่ง
เมรองเชบาถวายแดญ่กษจัตรวิยค์ซาโลมอน นทราหนนักหลายขนาดถถูกมอบใหข้แกต ‘ตะลนันตร’ มาตลอดหลาย
ปภี มถูลคตาของทองคทาสมนัยปนัจจรุบนันกป็แตกตตางกนันไปเชตนกนัน อยตางไรกป็ตาม ทองคทาทภีที่ถถูกมอบใหข้แกตซา
โลมอนโดยพระราชธินภีนางนภีรอาจมภีมถูลคตาตนัรงแตต 75 ลข้านดอลลารรจนมากถจึง 150 ลข้านดอลลารร นภีที่ไมต
รวมของขวนัญอสืที่นๆทภีที่มภีคตาดนังทภีที่หมายเหตรุไวข้ นางถวายบนังคมแกตบรุคคลผถูข้หนจึที่งซจึที่งในสมนัยของนางเปป็น
ภาพเลป็งถจึงพระครธิสตรอยตางแทข้จรธิง ในยรุคพนันปภี ประชาชาตธิตตางๆกป็จะมาถวายบนังคมแดตพระมหา
กษนัตรธิยรแหตงกษนัตรธิยรทนัรงหลาย โดยปกครองจากเยรถูซาเลป็ม

10 ยวิยิ่งกวญ่านจัทั้นอทก ขด้าราชการของหมรามและขด้าราชการของซาโลมอนผผด้นทาทองคทามาจาก
โอฟทรค์ ไดด้นทาไมด้ประดผญ่และเพชรพลอยตญ่างๆมา 11 แลด้วกษจัตรวิยค์ทรงใชด้ไมด้ประดผญ่ททาขจัทั้นบจันไดพระ
นวิเวศของพระเยโฮวาหค์และพระราชวจัง ทจัทั้งททาพวิณเขาคผญ่ และพวิณใหญญ่ใหด้แกญ่นจักรด้อง ซขยิ่งไมญ่เคยเหป็นมท
อยญ่างนจัทั้นแตญ่กญ่อนในแผญ่นดวินยผดาหค์ ความหมายแนตชนัดของไมข้ประดถูตไมตชนัดเจน อยตางไรกป็ตาม เหป็นไดข้
ชนัดวตาพวกมนันเปป็นไมข้เครสืที่องเทศมภีคตามากหรสือเปป็นไมข้ประดนับมภีคตามาก ไมตวตากรณภีใด บรรดาขข้าราช
การของหรุรามยนังนทาตข้นไมข้ทภีที่มภีเอกลนักษณรและมภีคตามากเหลตานนัรนมามอบใหข้แกตซาโลมอนผถูข้ซจึที่งสนัที่งใหข้
ปลถูกพวกมนันไวข้ในระเบภียงเหลตานนัรนของบรธิเวณโดยรอบพระวธิหาร นอกจากนภีร  พธิณเขาคถูตและพธิณ
ใหญตราคาแพงตตางๆกป็ถถูกนทาเขข้ามาเพสืที่อเหลตานนักดนตรภีประจทาพระวธิหารดข้วย การประดนับประดาอนัน
วธิจธิตรเชตนนนัรนไมตเคยถถูกพบเหป็นมากตอนเลยในยถูดาหร

12 กษจัตรวิยค์ซาโลมอนพระราชทานทมกอยญ่างแกญ่พระราชวินทแหญ่งเชบาตามททยิ่พระนางทรงมท
พระประสงคค์ ไมญ่วญ่าพระนางจะทผลขอสวิยิ่งใด นอกเหนรอไปจากสวิยิ่งททยิ่พระนางนทามาถวายกษจัตรวิยค์ ดจัง



นจัทั้นพระนางกป็เสดป็จกลจับไปยจังแผญ่นดวินของพระนาง พรด้อมกจับขด้าราชการของพระนาง เพสืที่อ
ตอบแทนความโอบอข้อมอารภีของพระราชธินภีนางนภีร  ซาโลมอนมอบสธิที่งใดกป็ตามทภีที่นางอยากไดข้แกต
นาง สธิที่งใดกป็ตามทภีที่นางขอ นางกป็ไดข้รนับ ดนังนนัรน การมาเยสือนอนันไมตธรรมดานภีร โดยพระราชธินภีแหตงเช
บาไดข้สธิรนสรุดลงและนางกลนับบข้านไปพรข้อมกนับเหลตาขข้าราชการของนาง

2 พศด 9:13-16 นททั้าหนจักทองคทาททยิ่นทามาสญ่งซาโลมอนในปทหนขยิ่งนจัทั้น เปป็นทองคทาหก
รด้อยหกสวิบหกตะลจันตค์ อภีกครนัร งทภีที่ตะลนันตรมภีนทร าหนนักแตกตตางกนันไปตลอดหลายศตวรรษและราคา
ทองคทากป็ผนันแปรไปโดยตลอดอยตางแนตนอน อยตางไรกป็ตาม รายรนับปภีหนจึที่งๆทภีที่เปป็นทองคทาอยตางเดภียว
แกตซาโลมอนกป็อาจไลตตนัรงแตต 350 ลข้านดอลลารรไปจนถจึงหนจึที่งพนันลข้านดอลลารร เขาเปป็นเศรษฐภีพนัน
ลข้านในสมนัยของเขาอยตางแทข้จรธิง

14 นอกเหนรอจากทองคทาซขยิ่งนจักการคด้าและพญ่อคด้าไดด้นทามา และกษจัตรวิยค์ทจัทั้งปวงของประเทศ
อาระเบทย และบรรดาเจด้าเมรองแหญ่งแผญ่นดวินไดด้นทาทองคทาและเงวินมายจังซาโลมอน ปรธิมาณขข้างบน
เปป็นสตวนเกธินและนอกเหนสือจากสธิที่งทภีที่ธรุรกธิจและพวกพตอคข้าจตายเปป็นภาษภีและคตาธรรมเนภียมตตางๆ 
นอกจากนภีร  เหลตากษนัตรธิยรแหตงอาระเบภียยนังจตายบรรณาการปรธิมาณมหาศาลใหข้แกตซาโลมอนทรุกปภี
ดข้วย นอกจากนภีร  ซาโลมอนไมตเสภียภาษภีใดๆเลยดข้วย

15 กษจัตรวิยค์ซาโลมอนทรงสรด้างโลญ่ใหญญ่สองรด้อยอจันดด้วยทองคทาทมบ โลญ่อจันหนขยิ่งใชด้ทองคทาทมบ
หกรด้อยเชเขล 16 และพระองคค์ทรงสรด้างโลญ่สามรด้อยอจันดด้วยทองคทาทมบ โลญ่อจันหนขยิ่งใชด้ทองคทาสา
มรด้อยเชเขล และกษจัตรวิยค์กป็ทรงเกป็บโลญ่ไวด้ในพระตทาหนจักพนาเลบานอน ดข้วยทองคทาบางสตวนของ
เขา ซาโลมอนททาโลตพธิธภีการ 200 อนันดข้วยทองคทาทรุบ โลตแตตละอนันมภีทองคทา 600 เชเขล เขายนังททาโลต
ขนาดเลป็กกวตา 300 อนันดข้วยทองคทาทรุบดข้วย (คทาทภีที่แปลเปป็น โลญ่ (มาเกก็น) หมายถจึง ‘ดนัรง’ ซจึที่งเปป็นโลต
ขนาดเลป็กกวตาทภีที่ถถูกรนัดตธิดกนับแขนสตวนลตาง) โลตเหลตานภีรมภีทองคทา 300 เชเขล ซาโลมอนแขวนโลต
เหลตานภีร เปป็นเครสืที่องประดนับในวนังฤดถูรข้อนของเขาในปตาภถูเขาแหตงเลบานอน

2 พศด 9:17-19 กษจัตรวิยค์ทรงกระททาพระททยิ่นจัยิ่งงาชด้างขนาดใหญญ่ดด้วย และทรงบมดด้วย
ทองคทาบรวิสมทธวิธิ์ 18 พระททยิ่นจัยิ่งนจัทั้นมทบจันไดหกขจัทั้น กจับททยิ่รองพระบาทททาดด้วยทองคทา ซขยิ่งตวิดอยผญ่กจับ



พระททยิ่นจัยิ่ง ทจัทั้งสองขด้างของพระททยิ่นจัยิ่งมทททยิ่วางพระหจัตถค์ และสวิงโตสองตจัวยรนอยผญ่ขด้างๆททยิ่วางพระหจัตถค์ 
19 มทสวิงโตอทกสวิบสองตจัวยรนอยผญ่ททยิ่นจัยิ่น บนบจันไดหกขจัทั้นทจัทั้งสองขด้าง เขาไมญ่เคยททาในราชอาณาจจักร
ใดๆเหมรอนอยญ่างนททั้

ซาโลมอนไดข้สรข้างพระทภีที่นนั ที่งขนาดใหญตทภีที่งามวธิจธิตรดข้วยงาชข้างซจึที่งถถูกบรุดข้วยทองคทาบรธิสรุทธธิธ  
ขนัรนบนันไดหกขนัรนนทาไปสถูตทภีที่นนัที่งแหตงพระทภีที่นนัที่งนนัรน หนข้าทภีที่นนั ที่งนนัรนเองคสือ ทภีที่วางเทข้าททาดข้วยทองคทา แตตละ
ฝนัที่งของขนัรนบนันไดหกขนัรนนนัรนทภีที่นทาไปสถูตสตวนบนสรุดของพระทภีที่นนั ที่งนนัรนคสือ สธิงโตทองคทาสองตนัว ไมตมภี
กษนัตรธิยรองครใดบนแผตนดธินโลกเคยมภีพระทภีที่นนั ที่งแบบทภีที่ซาโลมอนมภี

2 พศด 9:20-21 ภาชนะทจัทั้งสวิทั้นสทาหรจับเครรยิ่องดรยิ่มของกษจัตรวิยค์ซาโลมอนททาดด้วย
ทองคทา และภาชนะทจัทั้งสวิทั้นของพระตทาหนจักพนาเลบานอนททาดด้วยทองคทาบรวิสมทธวิธิ์ ไมญ่มทททยิ่ททาดด้วย
เงวินเลย เงวินนจัทั้นถรอวญ่าเปป็นของไมญ่มทคญ่าอะไรในสมจัยของซาโลมอน 21 เพราะเรรอของกษจัตรวิยค์แลญ่นไป
ยจังทารชวิชพรด้อมกจับขด้าราชการของหมราม กทาปจัยิ่นทารชวิชนทาทองคทา เงวิน งาชด้าง ลวิง และนกยผง มา
สามปทตญ่อครจัทั้ง

ขข้อ 20 หมายเหตรุวตาแมข้แตตภาชนะสามนัญเหลตานนัรนทภีที่ใชข้ในชภีวธิตประจทาวนันในวนังของซาโลมอ
นกป็ททาดข้วยทองคทาบรธิสรุทธธิธ  แมข้แตตเงธินกป็ไมตถถูกมองวตาควรคตาแกตการนนับ ยธิที่งกวตานนัรน พวกกะลาสภีของหรุ
รามกป็เดธินทางไปยนังทารชธิชทรุกปภีดข้วย เราไมตทราบแนตชนัดวตานครนภีรตนัรงอยถูตทภีที่ไหน บางคนคธิดวตามนันเปป็น
นครหนจึที่งของคนฟภีนธิเซภียในสตวนหนจึที่งทภีที่อยถูตหตางไกลของทะเลเมดธิเตอรรเรเนภียนโดยอาจอยถู ตใน
ไซปรนัสหรสือสเปน คนอสืที่นๆกป็คาดเดาวตามนันเปป็นนครหนจึที่งทภีที่อยถู ตทภีที่ไหนสนักแหตงใกลข้กนับหรสือเขข้าถจึง
ทะเลแดงไดข้ซจึที่งเรสือตตางๆทภีที่ถถูกสรข้างทภีที่เอซธิโอนเกเบอรร (บนอตาวแหตงเอลนัทบนทะเลแดง) แลตนไปยนัง
ทภีที่นนัที่น ไมตวตากรณภีใด พวกเขากป็นทากลนับมาซจึที่ง “ทองคทา เงธิน งาชข้าง ลธิง และนกยถูง” ซาโลมอนจจึงไดข้
รนับไมตเพภียงทองคทาและเงธินจากการขข้ามนทราขข้ามทะเลเทตานนัรน แตตสนัตวรแปลกๆดข้วย

2 พศด 9:22-24 ดจังนจัทั้นแหละ กษจัตรวิยค์ซาโลมอนจขงไดด้เปรทยบกวญ่ากษจัตรวิยค์อรยิ่นๆแหญ่ง
แผญ่นดวินโลกในเรรยิ่องสมบจัตวิและสตวิปจัญญา 23 และกษจัตรวิยค์ทจัทั้งสวิทั้นแหญ่งแผญ่นดวินโลกกป็แสวงหาททยิ่จะ
เขด้าเฝด้าซาโลมอน เพรยิ่อจะฟจังพระสตวิปจัญญาซขยิ่งพระเจด้าพระราชทานไวด้ในใจของทญ่าน 24 ทมกคนกป็



นทาเครรยิ่องบรรณาการของเขามา เปป็นเครรยิ่องททาดด้วยเงวิน เครรยิ่องททาดด้วยทองคทา และเครรยิ่องแตญ่งกาย 
เครรยิ่องอาวมธ เครรยิ่องเทศ มด้า และลญ่อ ตามจทานวนกทาหนดทมกๆปท

ซาโลมอนจจึงแซงหนข้ากษนัตรธิยรทนัรงปวงแหตงแผตนดธินโลกในเรสืที่องอทานาจ ความรรุตงโรจนร 
ความมนั ที่งมภีและสตธิปนัญญา พวกเขาจจึงแสวงหาทภีที่จะเขข้าเฝข้าเขาเพสืที่อถวายบนังคม ฟนังสตธิปนัญญาของเขา
และเอาอกเอาใจเขา ดนังนนัรนพวกเขาจจึงนทาบรรณาการปรธิมาณมหาศาลมามอบใหข้ซาโลมอนทรุกปภี 
แทข้จรธิงแลข้วซาโลมอนในปภีเหลตานภีร เปป็นภาพเลป็งถจึงพระเยซถูครธิสตรบนพระทภีที่นนั ที่งของพระองครสนักวนัน
หนจึที่งในยรุคพนันปภี

2 พศด 9:25-28 และซาโลมอนทรงมทโรงชญ่องมด้าสทยิ่พจันชญ่องสทาหรจับมด้าและรถรบ 
และมทพลมด้าหนขยิ่งหมรยิ่นสองพจันคน ซขยิ่งพระองคค์ทรงใหด้ประจทาอยผญ่ในหจัวเมรองรถรบและอยผญ่กจับ
กษจัตรวิยค์ททยิ่กรมงเยรผซาเลป็ม ซาโลมอนสะสมมข้าจทานวนมหาศาลไวข้ใหข้ตนัวเอง แมข้ถถูกใชข้เปป็นหลนักเพสืที่อ
จรุดประสงครทางทหารตตางๆ เขากป็ฝตาฝสืนขข้อหข้ามเหลตานนัรนซจึที่งพระเจข้าไดข้ทรงกทาหนดไวข้แกตกษนัตรธิยรทนัรง
หลายแหตงอธิสราเอลในพระราชบนัญญนัตธิ 17:16 ขข้อหข้ามตรงนนัรนคสือ กษนัตรธิยรแหตงอธิสราเอลจะตข้อง
 “ไมตเพธิที่มทวภีมข้าใหข้แกตตนัวเอง” มข้าเหลตานภีร ถถูกใหข้ประจทาอยถูตกนับกองรถรบและพลมข้ารนักษาการตตางๆ
รอบประชาชาตธินนัรนโดยเรธิที่มตข้นทภีที่เยรถูซาเลป็ม

26 และพระองคค์ทรงครอบครองเหนรอกษจัตรวิยค์ทจัทั้งปวงตจัทั้งแตญ่แมญ่นททั้าถขงแผญ่นดวินของคนฟทลวิส
เตทย และถขงพรมแดนของอทยวิปตค์ อาณาเขตแหตงจนักรวรรดธิของซาโลมอนขยายจากแมตนทร ายถูเฟรตธิส
ซจึที่งอยถูตทางทธิศตะวนันออกเฉภียงเหนสือในอธิรนักปนัจจรุบนันไปจนถจึงแผตนดธินของคนฟภีลธิสเตภียทภีที่อยถูตทางทธิศ
ตะวนันตก จนถจึงพรมแดนของอภียธิปตรทภีที่อยถู ตทางทธิศตะวนันตกเฉภียงใตข้ นอกจากนภีร  ซาโลมอนยนังครอบ
ครองภถูมธิภาคเหลตานนัรนทางทธิศใตข้และทธิศตะวนันออกตนัรงแตตโมอนับจนถจึงอาระเบภียดข้วย

27 และกษจัตรวิยค์ทรงกระททาใหด้เงวินนจัทั้นเปป็นของสามจัญในกรมงเยรผซาเลป็มเหมรอนกด้อนหวิน และ
กระททาใหด้มทไมด้สนสทดารค์มากมายเหมรอนไมด้มะเดรยิ่อแหญ่งหมบเขา 28 และเขานทามด้าเขด้ามาถวายซาโลม
อนจากอทยวิปตค์ และจากแผญ่นดวินทจัทั้งปวง ซาโลมอนไมตเพภียงเจรธิญรรุตงเรสืองเทตานนัรน แตตมนันยนังไหลลข้น
ไปจนถจึงประชาชนของเขาดข้วย ความเจรธิญรรุตงเรสืองครอบครองไปทนั ที่วอธิสราเอล เงธินเปป็นของสามนัญ



ดรุจกข้อนหธิน (ซจึที่งมภีอยถูตมากมายในอธิสราเอล) ตข้นสนสภีดารรตตางๆเปป็นตข้นไมข้ทภีที่คนรวยเลสือกใชข้เพราะ
กลธิที่นหอม ทตอนไมข้และความงามของพวกมนัน อยตางไรกป็ตาม ตข้นสนสภีดารรกป็มภีมากมายทนั ที่ว
ประชาชาตธินนัรนทนัรงสธิรนในสมนัยรนัชกาลของเขา จะวตาไปแลข้ว รนัชกาลของซาโลมอนเปป็นภาพเลป็งหนจึที่ง
ถจึงสนันตธิภาพและความเจรธิญยธิที่งใหญตซจึที่งจะมภีอยถูตทนั ที่วไปเมสืที่อพระเยซถูทรงครอบครอง ถจึงกระนนัรน ผถูข้
บนันทจึกพงศาวดารศนักดธิธ สธิทธธิธ ทตานนภีรกป็กลตาวถจึงการคสืบคลานเขข้ามาของการออมชอมฝตายวธิญญาณ
และความไมตเชสืที่อฟนังซจึที่งจะททาลายความยธิที่งใหญตของซาโลมอน ในการฝตาฝสืนพระราชบนัญญนัตธิ 17:16 
โดยตรง ซาโลมอนนทาเขข้ามข้าจทานวนมากจากอภียธิปตรและทภีที่อสืที่นๆ

2 พศด 9:29-31 สญ่วนพระราชกวิจนอกนจัทั้นของซาโลมอน ตจัทั้งแตญ่ตด้นจนปลาย มวิไดด้
บจันทขกไวด้ในหนจังสรอของนาธจันผผด้พยากรณค์ และในคทาพยากรณค์ของอาหวิยาหค์ชาวชทโลหค์ และในนวิมวิต
ของอวิดโดผผด้ททานายเกทยิ่ยวกจับเยโรโบอจัมบมตรชายเนบจัทหรรอ 30 ซาโลมอนทรงครอบครองในกรมง
เยรผซาเลป็มเหนรออวิสราเอลทจัทั้งปวงสทยิ่สวิบปท 31 และซาโลมอนลญ่วงหลจับไปอยผญ่กจับบรรพบมรมษของ
พระองคค์ และเขาฝจังพระศพไวด้ในนครดาววิดราชบวิดาของพระองคค์ และเรโหโบอจัมโอรสของ
พระองคค์ครอบครองแทนพระองคค์

บางคนเสนอวตาคทาพยากรณรของนาธนันผถูข้พยากรณรหมายถจึงหนนังสสือ 2 ซามถูเอล อยตางไร
กป็ตาม ไมตมภีบนันทจึกเรสืที่องการครองราชยรของซาโลมอนในหนนังสสือเลตมนนัรนเลย คนอสืที่นๆกป็เสนอวตาผถูข้
แตตงเหลตานนัรนทภีที่ถถูกกลตาวถจึงขข้างบนเปป็นผถูข้แตตงทภีที่ไดข้รนับการดลใจของหนนังสสือ 1 และ 2 พงศรกษนัตรธิยร ทภีที่
นตาจะใชตมากกวตากป็คสือ พวกมนันเปป็นหนนังสสือประวนัตธิศาสตรรซจึที่งไมตไดข้รนับการดลใจ ซจึที่งสถูญหายไป
แลข้วตามกาลเวลา รนัชกาลของซาโลมอนกธินเวลาสภีที่สธิบปภี เมสืที่อเขาสธิรนชภีวธิต เขากป็ถถูกฝนังไวข้ “ในนครดา
วธิด” อนันหลนังนภีร เปป็นสตวนหนจึที่งในเยรถูซาเลป็มดข้านทธิศตะวนันออกซจึที่งถถูกพนัฒนาในตอนแรกโดยดาวธิด
และเปป็นทภีทๆี่ กษนัตรธิยรหลายองครแหตงยถูดาหรถถูกฝนังไวข้ ขข้อความทภีที่ตามมาจะใหข้รายละเอภียดชภีวธิตของ
เรโหโบอนัม ผถูข้สสืบทอดของซาโลมอน

บทสต่งทต้าย: พระราชบนัญญนัตธิ 17:16-20 นทาเสนอคทาสนัที่งตตางๆของพระเจข้าสทาหรนับเหลตา
กษนัตรธิยรในอนาคตของอธิสราเอล นตาเศรข้าทภีที่ซาโลมอนในปภีหลนังๆของเขาฝตาฝสืนคทาสนัที่งเหลตานภีรทรุกขข้อ 



พระเจข้าในหนนังสสือพระราชบนัญญนัตธิทรงระบรุเจาะจงวตากษนัตรธิยรแหตงอธิสราเอลจะตข้องไมตเพธิที่มทวภีมข้าใหข้
แกตตนัวเอง ซาโลมอนททาเชตนนนัรน (พวกมข้าเปป็นสนัญลนักษณรทภีที่มองเหป็นไดข้ซจึที่งแสดงถจึงแสนยานรุภาพ
ทางทหาร พวกมนันบตงบอกถจึงการพจึที่งพาอทานาจมนรุษยรแทนทภีที่จะพจึที่งพาการชตวยใหข้พข้นของพระเจข้า) 
นอกจากนภีร  กษนัตรธิยรแหตงอธิสราเอลจะตข้องไมตเพธิที่มทวภีภรรยาหลายคนใหข้แกตตนัวเองดข้วย  ซาโลมอนกป็
ททาเชตนนนัรน กษนัตรธิยรจะตข้องไมตเพธิที่มทวภีทองคทาและเงธินใหข้แกตตนัวเองอยตางมากมายดข้วย ซาโลมอนกป็ททา
เชตนนนัรน เมสืที่อหมายเหตรุวตาซาโลมอนฝตาฝสืนขข้อชภีรแนะตตางๆทภีที่ชนัดเจนของพระเจข้าสทาหรนับกษนัตรธิยร จจึง
อาจเปป็นไปไดข้วตาเขาไมตไดข้ใชข้เวลาทรุกวนันในพระวจนะของพระเจข้าตามทภีที่ก ทาหนดไวข้เชตนกนันในพระ
ราชบนัญญนัตธิ 17:18-20

บทเรภียนของซาโลมอนสตวนหนจึที่งกป็คสือวตา การอวยพรของพระเจข้าททาใหข้เขาหยธิที่งผยอง โดย
ททาใหข้เขาหนันไปสถูตความเพลธิดเพลธินฝตายโลกและลสืมพระเจข้าของเขา ปภีหลนังๆของเขาจจึงนตาเวทนา 
แมข้เขาตายแบบมนั ที่งมภีฝตายวนัตถรุ เขากป็ตายแบบคนๆหนจึที่งทภีที่ไมตมภีความสรุข ไมตสมหวนัง นตาเวทนาและ
กลนับสนัตยร ผถูข้คนจนทรุกวนันนภีรตนัรงชสืที่อลถูกชายของตนวตาดาวธิด นานๆทภีเดป็กทารกเพศชายถจึงถถูกตนัรงชสืที่อวตา
ซาโลมอน (ยกเวข้นโดยพวกยธิว)

*****

ภนำพรวมของ 2 พงศนำวดนำร 10: บทถนัดไปนทนั้นคาเสนอการขขนั้นเรสืองอคานาจของเรโหโบอนัม 
บนุตรชายของซาโลมอน เขาเปก็นบนุตรชายททที่โอหนังของซาโลมอนซขที่งทคาใหต้เกติดการแบต่งประชาชาตติ
นนันั้นออกเปก็นสองสต่วน ชทวติตของเขาเปก็นสต่วนผสมอนันนต่าแปลกของการเปก็นตนัวแทนคนหนขที่งแหต่ง
พระประสงคร์ของพระเจต้า กระนนันั้นกก็โอหนัง ความโอหนังนนันั้นนคามาซขที่งการเฆทที่ยนตทของพระเจต้าแกต่
อติสราเอล กระนนันั้นในการวติเคราะหร์ขนันั้นสนุดทต้าย เรโหโบอนัมกก็ถต่อมตนัวลงตต่อพระพนักตรร์พระเจต้า 
พระเจต้าจขงทรงคสืนการอวยพรใหต้ขนาดหนขที่ง พระเจต้าทรงใชต้ความโอหนังและความงทที่เงต่าของเรโหโบ
อนัมเพสืที่อใหต้เกติดผลตามพระประสงคร์อนันใหญต่กวต่าของพระองคร์ นนัที่นคสือการแบต่งอติสราเอลเปก็นสอง
สต่วนเพสืที่อเปก็นการเฆทที่ยนตทเพราะการละทตินั้งความจรติงซขที่งกต่อตนัวขขนั้นในชต่วงปทหลนังๆของซาโลมอน



1 พงศร์กษนัตรติยร์ 11:31-40 ใหต้รายละเอทยดวต่าพระเจต้าทรงประสงคร์ททที่จะตทสอนซาโลมอนและ
อาณาจนักรของเขาเพราะการททที่พวกเขาออกไปจากพระเยโฮวาหร์พระเจต้าของพวกเขา แผนการของ
พระเจต้าคสือ การใหต้สติบตระกถูลแกต่เยโรโบอนัมเพสืที่อปกครอง โดยเหลสือไวต้เพทยงสองตระกถูลแกต่วงศร์
วานของดาวติด มทบทเรทยนหนขที่งททที่ชนัดเจนของการททที่พระเจต้าในเวลาอนันสมบถูรณร์แบบของพระองคร์จะ
ทรงตทสอนประชาชนของพระองคร์เพราะความบาปของพวกเขา สงต่าราศทและความรนุต่งโรจนร์ทนันั้งสตินั้น
แหต่งยนุคสมนัยของซาโลมอนเสสืที่อมสถูญไปหลนังการเสทยชทวติตของเขา เหตนุผลนนันั้นงต่ายนติดเดทยว พระเจต้า
ทรงถอนพระหนัตถร์แหต่งการอวยพรของพระองคร์ไปจากอติสราเอลและอนันททที่จรติงกก็ตทสอนพวกเขา 
นอกจากนทนั้ บทเรทยนอทกอยต่างกก็คสือวต่า ความบาปเหลต่านนันั้นของบติดามนักมทอติทธติพลอยต่างมากตต่อชทวติต
ของลถูกๆของพวกเขารวมถขงคนอสืที่นๆดต้วย

2 พศด 10:1-19 เรโหโบอจัมไดด้ไปยจังเมรองเชเคม เพราะอวิสราเอลทจัทั้งปวงไดด้มายจัง
เชเคมเพรยิ่อจะตจัทั้งทญ่านใหด้เปป็นกษจัตรวิยค์ 2 และอยผญ่มาเมรยิ่อเยโรโบอจัมบมตรชายเนบจัทไดด้ยวินเรรยิ่องนจัทั้น 
เพราะทญ่านยจังอยผญ่ในอทยวิปตค์ททยิ่ซขยิ่งทญ่านหนทไปจากพระพจักตรค์กษจัตรวิยค์ซาโลมอน แลด้วเยโรโบอจัมกลจับ
จากอทยวิปตค์ 3 เขาทจัทั้งหลายกป็ใชด้คนไปเรทยนทญ่าน และเยโรโบอจัมกจับอวิสราเอลทจัทั้งหมดไดด้มาและทผล
เรโหโบอจัมวญ่า 4 “พระราชบวิดาของพระองคค์ไดด้กระททาใหด้แอกของขด้าพระองคค์ทมกขค์หนจัก เพราะ
ฉะนจัทั้นบจัดนททั้ขอทรงผญ่อนการปรนนวิบจัตวิอยญ่างทมกขค์หนจักของพระราชบวิดาของพระองคค์ และแอกอจัน
หนจักของพระองคค์เหนรอขด้าพระองคค์ทจัทั้งหลายใหด้เบาลงเสทย และขด้าพระองคค์ทจัทั้งหลายจะปรนนวิบจัตวิ
พระองคค์” 5 พระองคค์ตรจัสกจับเขาวญ่า “สวิทั้นสามวจันจงกลจับมาหาเราอทก” ประชาชนจขงกลจับไปเสทย 6 
แลด้วกษจัตรวิยค์เรโหโบอจัมกป็ทรงปรขกษากจับบรรดาผผด้เฒญ่า ผผด้อยผญ่งานประจทาซาโลมอนราชบวิดาของ
พระองคค์ขณะเมรยิ่อพระองคค์ยจังทรงพระชนมค์อยผญ่วญ่า “ทญ่านทจัทั้งหลายจะแนะนทาเราใหด้ตอบประชาชน
นททั้อยญ่างไร” 7 เขาทจัทั้งหลายทผลพระองคค์วญ่า “ถด้าพระองคค์ทรงเมตตาแกญ่ประชาชนนททั้และใหด้เขาพอใจ 
และตรจัสตอบคทาดทแกญ่เขา เขาทจัทั้งหลายจะเปป็นผผด้รจับใชด้ของพระองคค์เปป็นนวิตยค์” 8 แตญ่พระองคค์ทรง
ทอดทวิทั้งคทาปรขกษาซขยิ่งผผด้เฒญ่าถวายนจัทั้นเสทย และไปปรขกษากจับคนหนมญ่มซขยิ่งเตวิบโตขขทั้นมาพรด้อมกจับ
พระองคค์และอยผญ่งานประจทาพระองคค์ 9 และพระองคค์ตรจัสกจับเขาทจัทั้งหลายวญ่า “ทญ่านจะแนะนทาเรา
อยญ่างไร เพรยิ่อพวกเราจะตอบประชาชนนททั้ผผด้ททยิ่ทผลเราวญ่า ‘ขอทรงผญ่อนแอกซขยิ่งพระราชบวิดาของ



พระองคค์วางอยผญ่เหนรอขด้าพระองคค์ทจัทั้งหลายใหด้เบาลง’” 10 และคนหนมญ่มเหลญ่านจัทั้นผผด้ไดด้เตวิบโตมา
พรด้อมกจับพระองคค์ทผลพระองคค์วญ่า “พระองคค์จงตรจัสดจังนททั้แกญ่ประชาชนนททั้ ผผด้ทผลพระองคค์วญ่า ‘พระ
ราชบวิดาของพระองคค์ไดด้ทรงกระททาใหด้แอกของขด้าพระองคค์ทจัทั้งหลายทมกขค์หนจัก แตญ่ขอพระองคค์
ทรงผญ่อนแกญ่ขด้าพระองคค์ใหด้เบาลง’ นจัทั้น พระองคค์จงตรจัสแกญ่เขาทจัทั้งหลายอยญ่างนททั้วญ่า ‘นวิทั้วกด้อยของเรา
กป็หนากวญ่าเอวแหญ่งราชบวิดาของเรา 11 ททยิ่พระราชบวิดาของเราวางแอกหนจักบนทญ่านทจัทั้งหลายกป็
ดทแลด้ว เราจะเพวิยิ่มแอกใหด้แกญ่ทญ่านทจัทั้งหลายอทก พระราชบวิดาของเราตทสอนทญ่านทจัทั้งหลายดด้วยไมด้เรทยว 
แตญ่เราจะตทสอนทญ่านทจัทั้งหลายดด้วยแสด้แมลงปญ่อง’” 12 เยโรโบอจัมกจับประชาชนทจัทั้งปวงจขงเขด้ามาเฝด้า
เรโหโบอจัมในวจันททยิ่สาม ดจังททยิ่กษจัตรวิยค์รจับสจัยิ่งวญ่า “จงมาหาเราอทกในวจันททยิ่สาม” 13 และกษจัตรวิยค์ตรจัส
ตอบเขาทจัทั้งหลายอยญ่างดมดจัน กษจัตรวิยค์เรโหโบอจัมทรงทอดทวิทั้งคทาปรขกษาของผผด้เฒญ่าเสทย 14 และตรจัส
กจับเขาทจัทั้งหลายตามคทาแนะนทาของพวกคนหนมญ่มวญ่า “พระราชบวิดาของเราททาแอกของทญ่านทจัทั้ง
หลายใหด้หนจัก แตญ่เราจะเพวิยิ่มใหด้แกญ่แอกนจัทั้น พระราชบวิดาของเราตทสอนทญ่านทจัทั้งหลายดด้วยไมด้เรทยว 
แตญ่เราจะตทสอนทญ่านทจัทั้งหลายดด้วยแสด้แมลงปญ่อง” 15 กษจัตรวิยค์จขงมวิไดด้ทรงฟจังเสทยงประชาชน เพราะ
เหตมการณค์นททั้เปป็นมาแตญ่พระเจด้า เพรยิ่อพระเยโฮวาหค์จะทรงใหด้พระวจนะของพระองคค์ไดด้สทาเรป็จ ซขยิ่ง
พระองคค์ตรจัสโดยอาหวิยาหค์ชาวชทโลหค์แกญ่เยโรโบอจัมบมตรชายเนบจัท 16 และเมรยิ่ออวิสราเอลทจัทั้งปวงเหป็น
วญ่ากษจัตรวิยค์มวิไดด้ทรงฟจังเขาทจัทั้งหลาย ประชาชนกป็ทผลตอบกษจัตรวิยค์วญ่า “ขด้าพระองคค์ทจัทั้งหลายมทสญ่วน
อะไรในดาววิด ขด้าพระองคค์ทจัทั้งหลายไมญ่มทสญ่วนมรดกในบมตรเจสซท โอ อวิสราเอลเออ๋ย กลจับไปเตป็นทค์
ของตนแตญ่ละคนเถวิด ขด้าแตญ่ดาววิด จงดผแลราชวงศค์ของพระองคค์เองเถวิด” อวิสราเอลทจัทั้งปวงจขงไปยจัง
เตป็นทค์ของเขาทจัทั้งหลาย 17 แตญ่เรโหโบอจัมทรงปกครองเหนรอประชาชนอวิสราเอลผผด้อาศจัยอยผญ่ในหจัว
เมรองยผดาหค์ 18 แลด้วกษจัตรวิยค์เรโหโบอจัมทรงใชด้ฮาโดรจัมนายงานเหนรอแรงงานเกณฑค์ไป และ
ประชาชนอวิสราเอลกป็เอาหวินขวด้างทญ่านถขงตาย แลด้วกษจัตรวิยค์เรโหโบอจัมกป็ทรงรทบขขทั้นรถรบของ
พระองคค์ ทรงหนทไปกรมงเยรผซาเลป็ม 19 อวิสราเอลจขงกบฏตญ่อราชวงศค์ของดาววิดถขงทมกวจันนททั้

บทนภีรพรข้อมกนับการเปลภีที่ยนแปลงถข้อยคทาไมตกภีที่แหตงเหมสือนกนับใน 1 พงศรกษนัตรธิยร 12:1-19 ดถู
ความเหป็นตตางๆตรงนนัรนไดข้สทาหรนับบทนภีร



*****

ภนำพรวมของ 2 พงศนำวดนำร 11: บทถนัดไปนทนั้นคาเสนอรายละเอทยดเพติที่มเตติมตต่างๆเกทที่ยวกนับ
ความเปก็นศนัตรถูในตอนแรกๆระหวต่างสองฝต่ายนนันั้นของอติสราเอล อาณาจนักรททที่ถถูกแบต่งออกเปก็นสอง
สต่วนนนันั้นดนังททที่ทราบกนันโดยทนัที่วไปเปก็นความสนัมพนันธร์หนขที่งททที่แปลก สติบตระกถูลฝต่ายเหนสือนนันั้นไดต้รนับ
อนนุญาตใหต้มทเอกราชของตนในการทรงจนัดเตรทยมของพระเจต้าเพสืที่อตทสอนเยรถูซาเลก็ม เรโหโบอนัม
และความเยต่อหยติที่งประจคาชาตตินนันั้นเพราะการละทตินั้งความจรติงฝต่ายวติญญาณของพวกเขา

อยต่างไรกก็ตาม ตนันั้งแตต่ตต้นแลต้ว สติบตระกถูลฝต่ายเหนสือนนันั้น (อติสราเอล) กก็ละทตินั้งความจรติงฝต่าย
วติญญาณมากกวต่าเสทยอทก พวกเขากลายเปก็นผถูต้นนับถสือรถูปเคารพและผถูต้นมนัสการพระบาอนัลเกสือบใน
ทนันทท ททที่นต่าแปลกยติที่งกวต่ากก็คสือวต่า เยโรโบอนัมไดต้รนับอนนุญาตใหต้เปก็นกษนัตรติยร์โดยการทรงจนัดเตรทยม
โดยตรงของพระเจต้า กระนนันั้นเขากก็กลายเปก็นผถูต้นคาของการละทตินั้งความจรติงฝต่ายวติญญาณแหต่ง
อาณาจนักรของเขา โดยนคาเขต้ามาซขที่งรถูปแบบการนนับถสือรถูปเคารพอนันตคที่าชต้าททที่สนุดและการนมนัสการ
พระบาอนัล

ในทางกลนับกนัน ยถูดาหร์แมต้ถถูกนคาโดยกษนัตรติยร์ผถูต้โงต่เขลาและโอหนังอยต่างนต่าทขที่งคนหนขที่ง กก็ยนัง
ซสืที่อตรงตต่อพระเจต้าตต่อไปอยถูต่บต้าง อยต่างนต้อยพวกเขายนังคงไวต้ซขที่งการนมนัสการพระเยโฮวาหร์พระเจต้าททที่
พระวติหารตามททที่พระราชบนัญญนัตติของโมเสสกคาหนดไวต้ ตลอดประวนัตติศาสตรร์ของพวกเขา แมต้มท
ชต่วงเวลาตต่างๆททที่ดทและแยต่ฝต่ายวติญญาณ โดยรวมแลต้วยถูดาหร์กก็ยนังคงซสืที่อตรงตต่อพระเจต้าของเธอใน
เรสืที่องทนัที่วๆไป

บทททที่ 11 แบต่งยต่อยไดต้ดนังนทนั้: (1) เรโหโบอนัมถถูกหต้ามมติใหต้ทคาสงครามตต่อสถูต้อติสราเอลในขต้อ 1-
12; (2) พวกปนุโรหติตและคนเลวทแหต่งอาณาจนักรฝต่ายเหนสือพบททที่ลทนั้ภนัยในยถูดาหร์ในขต้อ 13-17 และ (3) 
เชสืนั้อสายของเรโหโบอนัมถถูกใหต้รายชสืที่อไวต้ในขต้อ 18-23

2 พศด 11:1-4 เมรยิ่อเรโหโบอจัมมายจังกรมงเยรผซาเลป็มแลด้ว พระองคค์ไดด้ทรงรวบรวม
วงศค์วานยผดาหค์และเบนยามวิน เปป็นนจักรบททยิ่คจัดเลรอกแลด้วหนขยิ่งแสนแปดหมรยิ่นคน เพรยิ่อจะสผด้รบกจับ
อวิสราเอล หมายจะเอาราชอาณาจจักรครนมาใหด้แกญ่เรโหโบอจัม หลนังจากการกบฏของเยโรโบอนัมและ



สธิบตระกถูลฝตายเหนสือนนัรน เรโหโบอนัมกป็กลนับไปยนังเยรถูซาเลป็มและเรภียกกองทนัพสทารองของยถูดาหรไดข้
จทานวน 180,000 คน ขณะนนัรนเบนยามธินอนันททที่จรติงกป็เปป็นสตวนหนจึที่งของตระกถูลยถูดาหรแลข้ว

2 แตญ่พระวจนะของพระเยโฮวาหค์มายจังเชไมอาหค์คนของพระเจด้าวญ่า 3 "จงไปทผลเรโหโบ
อจัมโอรสของซาโลมอนกษจัตรวิยค์แหญ่งยผดาหค์ และบอกแกญ่อวิสราเอลทจัทั้งปวงในยผดาหค์และเบนยามวินวญ่า 
4 `พระเยโฮวาหค์ตรจัสดจังนททั้วญ่า เจด้าอยญ่าขขทั้นไปสผด้รบกจับพทยิ่นด้องของเจด้า จงกลจับไปบด้านของตนท มกคน
เถวิด เพราะสวิยิ่งนททั้เปป็นมาจากเรา'" เขาทจัทั้งหลายกป็เชรยิ่อฟจังพระวจนะของพระเยโฮวาหค์ และกลจับไป 
ไมญ่ไดด้สผด้รบกจับเยโรโบอจัม

แมข้เรโหโบอนัมมรุตงมนั ที่นทภีที่จะเฆภีที่ยนตภีสธิบตระกถูลฝตายเหนสือนนัรน พระเจข้ากป็ทรงใชข้ผถูข้พยากรณรคน
หนจึที่งนามวตาเชไมอาหรมาหาเรโหโบอนัมและแจข้งใหข้เขาทราบในนามของพระเจข้าวตาอยตาสถูข้รบกนับสธิบ
ตระกถูลฝตายเหนสือนนัรน เหป็นไดข้ชนัดวตาเชไมอาหรกลตาวเรสืที่องนภีรชนัดเจนแกตกองทนัพทภีที่มาชรุมนรุมกนันของเรโห
โบอนัมดข้วย เมสืที่อไดข้ยธินคทาประกาศนภีรของผถูข้พยากรณรทตานนภีร  พวกเขาทรุกคนกป็เกป็บขข้าวของและกลนับ
บข้าน โปรดสนังเกตความเหป็นของพระเจข้าทภีที่วตา “เพราะสธิที่งนภีร เปป็นมาจากเรา” การแบตงอาณาจนักรนนัรน
ออกเปป็นสองสตวนเปป็นแผนการของพระเจข้าโดยเปป็นสตวนหนจึที่งของการเฆภีที่ยนตภีของพระองครทภีที่กระ
ททาตตอเรโหโบอนัมและซาโลมอนเพราะความบาปของพวกเขา พระเจข้าจจึงทรงเขข้าแทรกแซงและ
ยนับยนัรงความพยายามของเรโหโบอนัมทภีที่จะททาใหข้อาณาจนักรนนัรนกลนับเปป็นหนจึที่งเดภียวอภีกครนัร ง

2 พศด 11:5-12 และเรโหโบอจัมประทจับในกรมงเยรผซาเลป็ม และพระองคค์ทรงสรด้าง
หจัวเมรองเพรยิ่อปด้องกจันในยผดาหค์ แมข้ถถูกหข้ามมธิใหข้ททาสงครามตตอสถูข้ฝตายเหนสือโดยพระเจข้า เรโหโบอนัมกป็
เรธิที่มจนัดกทาลนังทหารปข้องกนันอาณาจนักรของเขา เขาจจึงเสรธิมความแขป็งแกรตงนครตตางๆทนั ที่วยถูดาหรเพสืที่อ
ปข้องกนันการโจมตภีทภีที่อาจเกธิดขจึรนไดข้

6 พระองคค์ทรงสรด้างเมรองเบธเลเฮม เอตาม เทโคอา 7 เบธซผรค์ โสโค อดมลลจัม 8 กจัท มาเร
ชาหค์ และศวิฟ 9 อาโดราอวิม ลาคทช และอาเซคาหค์ 10 โศราหค์ อจัยยาโลน และเฮโบรน หจัวเมรองซขยิ่งมท
ปด้อมททยิ่อยผญ่ในยผดาหค์และในเบนยามวิน นครตตางๆเหลตานภีรทนั ที่วยถูดาหรถถูกแปลงสภาพเปป็นคตายทหาร
ทนัรงหมด โดยถถูกเสรธิมก ทาลนังเพสืที่อตตอตข้านการโจมตภีจากเยโรโบอนัมหรสือขข้าศจึกอสืที่นใด เราควรหมายเหตรุ



ไวข้วตาบรรยากาศของอธิสราเอลไดข้เปลภีที่ยนไปแลข้ว ในชตวงปภีหลนังๆของดาวธิดและตลอดปภีเหลตานนัรน
ของซาโลมอน สนันตธิภาพเปป็นลนักษณะเฉพาะตนัวของทศวรรษเหลตานนัรน บนัดนภีรภายใตข้เรโหโบอนัมและ
เยโรโบอนัม สงครามทภีที่ใกลข้เขข้ามาเปป็นลนักษณะเฉพาะตนัวของชตวงเวลาเหลตานนัรน การอวยพรของ
พระเจข้าไดข้ถถูกเอาออกไปแลข้วจากประชาชนของพระเจข้าเพราะความบาปของพวกเขา

11 พระองคค์ทรงเสรวิมปด้อมปราการใหด้แขป็งแกรญ่ง และสญ่งผผด้บจังคจับบจัญชาไปประจทาการใน
ปด้อมเหลญ่านจัทั้น และทรงสะสมเสบทยงอาหาร นททั้ามจัน และนททั้าองมญ่น 12 และพระองคค์ทรงเกป็บโลญ่และ
หอกไวด้ในหจัวเมรองทจัทั้งปวง และกระททาใหด้หจัวเมรองเหลญ่านจัทั้นแขป็งแรงมาก พระองคค์จขงทรงยขดยผดาหค์
และเบนยามวินไวด้ไดด้ นครเหลตานนัรนทภีที่ถถูกเอตยถจึงขข้างบน และนครอสืที่นๆถถูกททาใหข้เปป็นฐานทภีที่มนั ที่นทาง
ทหารและถถูกปข้อนดข้วยเสบภียงและอาวรุธตตางๆทภีที่จทาเปป็น อภีกครนัร งทภีที่ประชาชาตธินนัรนเตรภียมพรข้อมททา
สงคราม ลองเปรภียบเทภียบความตรงขข้ามก นันของนนัที่นกนับสนันตธิภาพแหตงปภีหลนังๆของดาวธิดและ
รนัชกาลของซาโลมอน

2 พศด 11:13-17 และปมโรหวิตกจับคนเลวทซขยิ่งอยผญ่ในอวิสราเอลทจัทั้งสวิทั้นไดด้เขด้ามาหา
พระองคค์จากเขตแดนซขยิ่งเขาอาศจัยอยผญ่ 14 เพราะคนเลวทละทวิทั้งทมญ่งหญด้าและททยิ่บด้านซขยิ่งเขายขดถรอเปป็น
กรรมสวิทธวิธิ์และมายจังยผดาหค์และเยรผซาเลป็ม เพราะเยโรโบอจัมและโอรสของพระองคค์ไดด้ขจับไลญ่เขาทจัทั้ง
หลายออกจากตทาแหนญ่งปมโรหวิตของพระเยโฮวาหค์

ขข้อ 13-17 นตาสนใจตรงทภีที่วตาพวกมนันใหข้รายละเอภียดวตาคนเลวภีและพวกปรุโรหธิตจากทนั ที่วสธิบ
ตระกถูลฝตายเหนสือนนัรนหนภีมายนังอาณาจนักรฝตายใตข้ เยโรโบอนัมไดข้ “ขนับไลตเขาทนัรงหลายออกจาก
ตทาแหนตงปรุโรหธิตของพระเยโฮวาหร”

ในฝตายเหนสือ เยโรโบอนัมไดข้ 15 แตญ่งตจัทั้งปมโรหวิตของพระองคค์ขขทั้นสทาหรจับปผชนทยสถานสผงทจัทั้ง
หลาย และสทาหรจับเมษปวิศาจ และสทาหรจับรผปลผกวจัวซขยิ่งพระองคค์ทรงสรด้างขขทั้น เพราะการนนับถสือรถูป
เคารพอยตางโจตงแจข้งและการปฏธิเสธอยตางสธิรนเชธิงทภีที่จะถสือตามบนัญญนัตธิของโมเสสในฝตายเหนสือ 
ปรุโรหธิตและคนเลวภีผถูข้ดทาเนธินตามทางของพระเจข้าเหลตานภีร จจึงหนภีมายนังทภีที่ๆพวกเขาไดข้รนับการตข้อนรนับ 
นอกจากนภีร  วลภีทภีที่กลตาววตาเยโรโบอนัมตนัรงปถูชนภียสถานสถูงตตางๆและรถูปลถูกวนัวตตางๆกป็หมายถจึงการ



นมนัสการพระบาอนัล กรรุณาหมายเหตรุดข้วยวตาสธิที่งเหลตานภีร ถถูกเรภียกวตาเปป็นพวกปทศาจ การนมนัสการพระ
บาอนัลไมตเพภียงเปป็นการนมนัสการพวกเทพเจข้าปภีศาจเทตานนัรน แตตยนังเกภีที่ยวขข้องกนับวธิธภีปฏธิบนัตธิทางเพศอนัน
ตทที่าทรามตตางๆอภีกดข้วย

16 และบรรดาผผด้ททยิ่ปจักใจแสวงพระเยโฮวาหค์พระเจด้าของอวิสราเอลกป็ตวิดตามเขาทจัทั้งหลายมา
จากตระกผลทจัทั้งปวงของอวิสราเอลยจังเยรผซาเลป็ม เพรยิ่อถวายสจัตวบผชาตญ่อพระเยโฮวาหค์พระเจด้าแหญ่ง
บรรพบมรมษของเขาทจัทั้งหลาย โปรดสนังเกตเพธิที่มเตธิมวตาบรุคคลเหลตานภีรทภีที่ดทาเนธินตามทางของพระเจข้า
จาก “ตระกถูลทนัรงปวงของอธิสราเอล” หนภีจากฝตายเหนสือและยข้ายมายนังเยรถูซาเลป็มและบรธิเวณโดยรอบ
นภีที่ไมตเพภียงสสืที่อถจึงอรุปนธิสนัยฝตายวธิญญาณของพวกเขาเทตานนัรน มนันยนังยรุตธิขข้อเสนอทภีที่วตาเคยมภีสธิบตระกถูลททที่
หลงหายไปดข้วย เหลตาตนัวแทนทภีที่ดทาเนธินตามทางของพระเจข้าจากทนุกตระกถูลของอธิสราเอลยข้าย
ถธิที่นฐานมายนังยถูดาหร ยถูดาหรกลายเปป็นตนัวแทนของทนัรงสธิบสองตระกถูลของอธิสราเอล นภีที่ททาลายศาสน
ศาสตรรของบรธิตธิชอธิสราเอลลธิซจึที่มและเวธิลดรไวลดรเชธิรรชออฟกบ๊อด พวกเขาเรธิที่มตข้นดข้วยสมมตธิฐานทภีที่วตา
มภีสธิบตระกถูลทภีที่หลงหายไปอยถูตจรธิงๆซจึที่งบรธิเตนและอเมรธิกาในปนัจจรุบนันเปป็นลถูกหลานเหลตานนัรน

17 เขาทจัทั้งหลายไดด้เสรวิมกทาลจังใหด้ราชอาณาจจักรของยผดาหค์ และไดด้กระททาใหด้เรโหโบอจัมโอรส
ของซาโลมอนเขด้มแขป็งอยผญ่ไดด้สามปท เพราะเขาทจัทั้งหลายดทาเนวินอยผญ่สามปทในววิถทของดาววิดและซาโลม
อน ผถูข้ลภีรภนัยทภีที่ดทาเนธินตามทางของพระเจข้าเหลตานภีร จากฝตายเหนสือจจึงเสรธิมกทาลนังยถูดาหร การไหลเขข้ามา
ของพวกเขาชตวยเสรธิมความแขป็งแกรตงใหข้เรโหโบอนัมในฐานะกษนัตรธิยร โดยเฉพาะในชตวงสามปภีแรก
ทภีที่สทาคนัญนนัรนแหตงรนัชกาลของเขา ผถูข้ลภีรภนัยเหลตานภีร จากฝตายเหนสือเสรธิมบรรยากาศของการเปป็นอยตาง
พระเจข้าใหข้แกตอาณาจนักรฝตายใตข้ แตตอนธิจจาทภีที่มนันจะคงอยถูตแคตประมาณสามปภี หลนังจากนนัรนยถูดาหร
ตนัรงแตตกษนัตรธิยรลงมาไดข้ “ทอดทธิรงพระราชบนัญญนัตธิของพระเยโฮวาหรเสภีย และอธิสราเอลทนัรงปวงกป็ทธิรง
พรข้อมกนับพระองครดข้วย” (2 พงศาวดาร 12:1)

2 พศด 11:18-21 เรโหโบอจัมทรงรจับมาหะลจัทธวิดาของเยรทโมทโอรสของดาววิดเปป็น
มเหสท ผผด้เปป็นธวิดาของอาบทฮาอวิลบมตรสาวของเอลทอจับบมตรชายเจสซท 19 และพระนางกป็ประสผตวิโอรส
ใหด้พระองคค์ครอ เยอผช เชมารวิยาหค์ และศาฮจัม 20 ภายหลจังพระองคค์กป็ทรงรจับมาอาคาหค์ธวิดาของอจับ



ซาโลม ผผด้ซขยิ่งประสผตวิ อาบทยาหค์ อจัททจัย ศทศา และเชโลมวิทใหด้พระองคค์ 21 เรโหโบอจัมทรงรจักมาอา
คาหค์ธวิดาของอจับซาโลมมากกวญ่ามเหสทและนางสนมของพระองคค์ทจัทั้งสวิทั้น (พระองคค์มทมเหสทสวิบแปด
องคค์และนางสนมหกสวิบคนและใหด้กทาเนวิดโอรสยทยิ่สวิบแปดองคค์และธวิดาหกสวิบองคค์)

ครอบครนัวโดยตรงและลถูกหลานของเรโหโบอนัมถถูกใหข้รายชสืที่อไวข้ แมข้เขาไมตไดข้เพธิที่มทวภี
ภรรยาหลายคนใหข้แกตตนัวเขาเองเหมสือนทภีที่บธิดาของเขาไดข้กระททา เรโหโบอนัมกป็มภีภรรยาหลายคน
อยถูตดภี ตรงนภีรภรรยาของเขาสภีที่คนถถูกใหข้ชสืที่อไวข้และบรุตรชายทนัรงหลายของพวกนางถถูกหมายเหตรุ 
อยตางไรกป็ตาม เรโหโบอนัมมภีภรรยาทนัรงหมดสธิบแปดคนและภรรยานข้อยหกสธิบคน (นนัที่นคสือ ฮาเรป็ม
หนจึที่ง) ซจึที่งคลอดบรุตรชายยภีที่สธิบแปดคนและบรุตรสาวหกสธิบคนใหข้แกตเขา

2 พศด 11:22-23 และเรโหโบอจัมทรงแตญ่งตจัทั้งใหด้อาบทยาหค์โอรสของมาอาคาหค์เปป็น
โอรสองคค์ใหญญ่ ใหด้เปป็นประมมขทญ่ามกลางพทยิ่นด้องของตน เพราะพระองคค์ทรงตจัทั้งพระทจัยจะใหด้ทญ่าน
เปป็นกษจัตรวิยค์ เรโหโบอนัมเลสืที่อนยศบรุตรชายของเขา คสือ อาบภียาหร (บรุตรชายคนหนจึที่งของภรรยาคน
โปรดของเขา) ใหข้เปป็นเจข้านายคนสทาคนัญเหนสือพภีที่นข้องของเขา เรโหโบอนัมตนัรงใจทภีที่จะใหข้อาบภียาหร
สสืบทอดตนบนบนัลลนังกรและเขากป็ททาเชตนนนัรนจรธิงๆ ดถู 13:1

23 และพระองคค์ทรงจจัดการอยญ่างฉลาด และแจกจญ่ายบรรดาโอรสของพระองคค์ไปทจัยิ่วแผญ่น
ดวินทจัทั้งสวิทั้นของยผดาหค์และของเบนยามวิน ในหจัวเมรองททยิ่มทปด้อมทจัทั้งสวิทั้น และพระองคค์ประทานเสบทยง
อาหารใหด้อยญ่างอมดม และพระองคค์ทรงประสงคค์มเหสทมากมาย แมข้ไมตใชตชายคนหนจึที่งทภีที่ดทาเนธินตาม
ทางของพระเจข้า เรโหโบอนัมกป็หลนักแหลมในการวางบรุตรทนัรงหลายของตนในพสืรนทภีที่รอบนอกเหลตา
นนัรนของยถูดาหรและเบนยามธิน โดยเฉพาะหนัวเมสืองทภีที่มภีปข้อมเหลตานนัรน พวกเขาจจึงรนักษาไวข้ซจึที่งความ
ยทาเกรงกษนัตรธิยรในสถานทภีที่สทาคนัญเหลตานภีร และชตวยททาใหข้รนัชกาลของเขาเปป็นปจึกแผตน คนเหลตานภีร ยนังไดข้
รนับเสบภียง ‘กษนัตรธิยร’ ทนั ที่วแผตนดธินนนัรนดข้วย พวกเขาจจึงสรข้างเครสือขตายหนจึที่งทภีที่จงรนักภนักดภีทนั ที่วประชาชาตธิ
นนัรน อรุปนธิสนัยของเขาถถูกสรรุปรวบยอดในวลภีสรุดทข้าย “และพระองครประสงครมเหสภีมากมาย” คทาทภีที่
แปลเปป็น มเหสท (นาชติยมร์) อาจแปลไดข้ดข้วยวตา ‘สตรภีทนัรงหลาย’ นนัที่นดถูเหมสือนสอดคลข้องกนับอรุปนธิสนัย
ทนั ที่วไปของเรโหโบอนัม แมข้เขามภีภรรยาและภรรยานข้อยทนัรงหมดเจป็ดสธิบแปดคน เขากป็คอยสอดสตอง



หาสตรภีอสืที่นๆอยถูตเสมอ ดนังนนัรน อรุปนธิสนัยทภีที่ผธิดศภีลธรรมทางเพศของชายคนนภีรจจึงถถูกเปธิดเผยเพธิที่มเตธิม เขา
ยนังดทาเนธินในการจงใจฝตาฝสืนกฎตตางๆของพระเจข้าสทาหรนับกษนัตรธิยรทนัรงหลายแหตงอธิสราเอลซจึที่งถถูก
บนันทจึกไวข้ในพระราชบนัญญนัตธิ 17:14-20 ดข้วย

*****

ภนำพรวมของ 2 พงศนำวดนำร 12: บทนทนั้ใหต้ภาพรวมของรนัชกาลของเรโหโบอนัมและเมสืที่อเขา
เพติกเฉยพระเจต้า พระเจต้ากก็ทรงตทสอนเขา อยต่างไรกก็ตาม เมสืที่อเขาถต่อมตนัวลงตต่อพระพนักตรร์พระเจต้า สติที่ง
ตต่างๆกก็เรติที่มดทขขนั้น

2 พศด 12:1 ตญ่อมาเมรยิ่อราชอาณาจจักรของเรโหโบอจัมตจัทั้งมจัยิ่นคงและแขป็งแรงแลด้ว 
พระองคค์ทรงทอดทวิทั้งพระราชบจัญญจัตวิของพระเยโฮวาหค์เสทย และอวิสราเอลทจัทั้งปวงกป็ทวิทั้งพรด้อมกจับ
พระองคค์ดด้วย โปรดสนังเกตวตาเมสืที่อเรโหโบอนัมไดข้ททาใหข้ตนัวเองมนั ที่นคงในฐานะกษนัตรธิยรแลข้ว “พระองคร
ทรงทอดทธิรงพระราชบนัญญนัตธิของพระเยโฮวาหรเสภีย และอธิสราเอลทนัรงปวงกป็ทธิรงพรข้อมกนับพระองคร
ดข้วย” มนันสทาคนัญตรงทภีที่วตามนันไมตไดข้กลตาววตา เขาทอดทธิรงองครพระผถูข้เปป็นเจข้า ตรงกนันขข้ามเขาทอดทธิรง
พระราชบนัญญนัตติของพระเยโฮวาหร ความยรุตงยากมาในชภีวธิตครธิสเตภียนเมสืที่อประชาชนของพระเจข้า
ทอดทธิรงพระวจนะของพระองคร โปรดสนังเกตดข้วยวตาเมสืที่อผถูข้นทาททาเชตนนนัรน ประชาชนกป็ททาตามดข้วย นภีที่
เปป็นบทเรภียนหนจึที่งทภีที่สทาคนัญสทาหรนับเหลตาสามภี พตอแมตและผถูข้ใดกป็ตามทภีที่อยถูตในตทาแหนตงผถูข้นทา

2 พศด 12:2-4 อยผญ่มาในปทททยิ่หด้าแหญ่งกษจัตรวิยค์เรโหโบอจัม เพราะเขาทจัทั้งหลายไดด้ละเมวิด
ตญ่อพระเยโฮวาหค์ ชวิชจักกษจัตรวิยค์แหญ่งอทยวิปตค์เสดป็จขขทั้นมาสผด้รบเยร ผซาเลป็ม 3 มทรถรบหนขยิ่งพจันสองรด้อย
คจันและพลมด้าหกหมรยิ่นคน และพลผผด้มากจับพระองคค์จากอทยวิปตค์นจับไมญ่ถด้วนครอ ชาวลวิบนท คนสมคทอวิม 
และคนเอธวิโอเปทย 4 และพระองคค์ทรงยขดหจัวเมรองททยิ่มทปด้อมของยผดาหค์และมายจังเยรผซาเลป็ม

โปรดสนังเกตในขข้อ 2 ถจึงสาเหตรุและผลกระทบ ในขข้อ 1 เรโหโบอนัมทอดทธิรงพระราช
บนัญญนัตธิขององครพระผถูข้เปป็นเจข้า ในขข้อ 2 เขาถถูกรรุกรานโดยชธิชนักกษนัตรธิยรของคนอภียธิปตรและพตายแพข้
อยตางหมดรถูป สาเหตรุถถูกกลตาวชนัดเจนแลข้ว: “เพราะเขาทนัรงหลายไดข้ละเมธิดตตอพระเยโฮวาหร” นภีที่เปป็น
ภาพประกอบหนจึที่งทภีที่ชนัดเจนวตาพระเจข้าจะทรงตภีสอนประชาชนของพระองครเมสืที่อพวกเขาละเมธิด 



หลนักการนนัรนยนังมภีอยถูตจนทรุกวนันนภีร  ดถู ฮภีบรถู 12:5-11 อภียธิปตรมาพรข้อมกนับกทาลนังพลมหาศาลและไมตเพภียง
พธิชธิตเยรถูซาเลป็มเทตานนัรน แตตรวมถจึง “หนัวเมสืองทภีที่มภีปข้อมของยถูดาหร” ดข้วย ความพตายแพข้ของยถูดาหรเหป็น
ไดข้ชนัดวตาเปป็นการตภีสอนของพระเจข้า กลตาวอยตางเจาะจงแลข้ว พวกเขา (1) ไดข้ทอดทธิรงพระวจนะของ
พระเจข้าและ (2) จจึงละเมธิดตตอองครพระผถูข้เปป็นเจข้า

2 พศด 12:5-6 แลด้วเชไมอาหค์ผผด้พยากรณค์ไดด้มาเฝด้าเรโหโบอจัมและบรรดาเจด้านาย
แหญ่งยผดาหค์ ผผด้มาประชมมกจันอยผญ่ททยิ่เยรผซาเลป็มดด้วยเรรยิ่องชวิชจัก และกลญ่าวแกญ่เขาทจัทั้งหลายวญ่า "พระเยโฮ
วาหค์ตรจัสดจังนททั้วญ่า เจด้าไดด้ละทวิทั้งเรา เราจขงไดด้ละทวิทั้งเจด้าใหด้อยผญ่ในมรอของชวิชจัก" 6 แลด้วเจด้านายแหญ่ง
อวิสราเอลและกษจัตรวิยค์ไดด้ถญ่อมตนลงและกลญ่าววญ่า "พระเยโฮวาหค์ทรงชอบธรรมแลด้ว" พระเจข้าทรง
สตงผถูข้พยากรณรเชไมอาหรมาอภีกครนัร ง เขาแจข้งประชาชาตธินนัรนใหข้ทราบวตามนันเปป็นเพราะวตาพวกเขาไดข้
ทอดทธิรงพระเจข้าของพวกเขา พระเจข้าจจึงทรงอนรุญาตใหข้พวกเขาถถูกททาใหข้พตายแพข้โดยชธิชนัก จากนนัรน
ไลตตนัรงแตตกษนัตรธิยรลงมา ยถูดาหรกป็ถตอมตนัวพวกเขาลงตตอพระพนักตรรพระเจข้า

2 พศด 12:7-8 เมรยิ่อพระเยโฮวาหค์ทรงเหป็นวญ่าเขาทจัทั้งหลายถญ่อมตจัวลง พระวจนะ
ของพระเยโฮวาหค์ไดด้มาถขงเชไมอาหค์วญ่า "เขาทจัทั้งหลายไดด้ถญ่อมตจัวลงแลด้ว เราจขงจะไมญ่ททาลายเขา แตญ่
เราจะประสาทการชญ่วยใหด้พด้นแกญ่เขาบด้าง และพระพวิโรธของเราจะไมญ่เทลงมาเหนรอเยรผซาเลป็มโดย
มรอของชวิชจัก 8 อยญ่างไรกป็ดทเขาทจัทั้งหลายตด้องเปป็นผผด้รจับใชด้ของชวิชจัก เพรยิ่อเขาทจัทั้งหลายจะไดด้ทราบความ
แตกตญ่างระหวญ่างการรจับใชด้เรา และรจับใชด้ราชอาณาจจักรทจัทั้งหลายของแผญ่นดวินโลก" บตอยครนัร งทภีที่
พระเจข้าทรงถถูกกระตรุข้นใหข้แสดงความเมตตาเมสืที่อเหลตาคนบาปถตอมตนัวพวกเขาลงตตอพระพนักตรร
พระองคร แทนทภีที่จะททาลายเรโหโบอนัมและยถูดาหรจนราบคาบ พระเจข้าทรงตภีสอนพวกเขาเทตานนัรน ยนัง
มภีผลทภีที่ตามมาอนันรข้ายแรงตตางๆเพราะความบาปของพวกเขาอยถูตเหมสือนเดธิม แตตอยตางนข้อยพวกเขากป็
ไมตถถูกททาลาย ยถูดาหรจจึงถถูกบนังคนับใหข้กลายเปป็นรนัฐศนักดธินาหนจึที่งตตออภียธิปตร

2 พศด 12:9-10  ชวิชจักกษจัตรวิยค์แหญ่งอทยวิปตค์จขงขขทั้นมาตญ่อสผด้เยร ผซาเลป็ม พระองคค์ทรงเกป็บ
เอาทรจัพยค์สวินแหญ่งพระนวิเวศของพระเยโฮวาหค์ และทรจัพยค์สมบจัตวิในพระราชวจัง พระองคค์ทรงเกป็บ
เอาไปทมกอยญ่าง พระองคค์ทรงเกป็บเอาโลญ่ทองคทาซขยิ่งซาโลมอนทรงสรด้างไวด้นจัทั้นไปดด้วย 10 และ



กษจัตรวิยค์เรโหโบอจัมทรงททาโลญ่ทองสจัมฤทธวิธิ์ขขทั้นแทน และไดด้มอบไวด้ในมรอของทหารรจักษาพระองคค์ ผผด้
เฝด้าทวารพระราชวจัง

ถจึงกระนนัรนพระเจข้ากป็ทรงอนรุญาตใหข้ชธิชนักกษนัตรธิยรแหตงอภียธิปตรเอาทรนัพยรสมบนัตธิทนันั้งหมดแหตง
พระนธิเวศของพระเยโฮวาหรไปเสภีย (มภีการคาดเดามากมายในปภีหลนังๆเกภีที่ยวกนับสธิที่งใดกป็ตามทภีที่เกธิดขจึรน
แกตหภีบพนันธสนัญญานนัรน จนถจึงเวลาขณะนนัรน เยรถูซาเลป็มยนังไมตไดข้ถถูกปลข้นสะดม เพราะเหตรุทภีที่วตาชธิชนัก
ไดข้เอาทรนัพยรสมบนัตธิทนันั้งหมดแหตงพระนธิเวศขององครพระผถูข้เปป็นเจข้าไปเสภียและเพราะเหตรุทภีที่วตาหภีบนนัรน
ถถูกบรุดข้วยทองคทาแขป็ง เราจจึงอาจสนันนธิฐานไดข้วตา บางคนไดข้เสนอวตามนันหายสาบสถูญไปแลข้ว ณ เวลา
นนัรน อยตางไรกป็ตาม ใน 2 พงศาวดาร 35:3 หภีบนนัรนถถูกกลตาวถจึงอภีก แมข้ไมตใชตในทภีที่บรธิสรุทธธิธ ทภีที่สรุดกป็ตาม 
แตตดถูเหมสือนวตาจรธิงๆแลข้วมนันไมตเคยถถูกเอาออกไปจากเยรถูซาเลป็มเลยจนถจึงเวลานนัรนทภีที่คนบาบธิโลน
ททาลายพระวธิหารนนัรน)

นอกจากนภีร  โลตททาดข้วยทองคทาเหลตานนัรนทภีที่ซาโลมอนไดข้ททาขจึรนกป็ถถูกเอาไปเชตนกนัน ในทภีที่ของ
พวกมนัน เรโหโบอนัมตข้องจทาใจแทนทภีที่พวกมนันดข้วยโลตตตางๆทภีที่ดข้อยกวตาซจึที่งททาดข้วยทองสนัมฤทธธิธ  ความ
บาปยตอมทธิรงใหข้คนเราอยถูตกนับสธิที่งทภีที่ดภีรองลงมาหรสือทภีที่แยตกวตาเสมอ ทางของพระเจข้ายตอมดภีทภีที่สรุดเสมอ 
ความบาปยตอมนทามาซจึที่งความสถูญเสภียเสมอ มนันคสือรากเหงข้าแหตงความยากจนทนัรงปวง

2 พศด 12:11-12 และกษจัตรวิยค์เสดป็จเขด้าไปในพระนวิเวศของพระเยโฮวาหค์เมรยิ่อไร 
ทหารรจักษาพระองคค์กป็มาถรอโลญ่นจัทั้น แลด้วนทากลจับไปเกป็บไวด้ในหด้องทหารรจักษาพระองคค์ตามเดวิม เหป็น
ไดข้ชนัดวตาธรรมเนภียมปฏธิบนัตธิสมนัยนนัรนคสือ เมสืที่อกษนัตรธิยรเดธินทางสนัรนๆจากวนังของเขาไปยนังบรธิเวณพระ
วธิหาร ราชองครนักษรกป็จะเดธินไปพรข้อมกนับเขาในขบวนแถวของกษนัตรธิยร โดยถสือโลตทองคทาเหลตานนัรน
ของซาโลมอน อยตางไรกป็ตาม บนัดนภีร โลตทองคทาเหลตานนัรนไมตมภีอยถูตแลข้ว บนัดนภีร แมข้แตตโลตทองสนัมฤทธธิธ
เหลตานนัรนกป็ถถูกซตอนไวข้ใหข้พข้นและตข้องถถูกหยธิบออกมาบตอยๆสทาหรนับการเดธินแถวแบบราชพธิธภีไปยนัง
พระวธิหาร

12 และเมรยิ่อพระองคค์ทรงถญ่อมพระองคค์ลง พระพวิโรธของพระเยโฮวาหค์กป็หจันไปเสทยจาก
พระองคค์ มวิไดด้ททาลายพระองคค์อยญ่างสวิทั้นเชวิง ยวิยิ่งกวญ่านจัทั้นอทกสภาพการณค์กป็ยจังดทอยผญ่ในยผดาหค์ อยตางไร



กป็ตาม เมสืที่อเรโหโบอนัมถตอมตนัวของเขาลงตตอพระพนักตรรพระเจข้าในทภีที่สรุดหลนังจากถถูกททาใหข้ถตอมลง
โดยการตภีสอนของพระเจข้า ความกรธิรวของพระเจข้ากป็หนันไปเสภียจากเขา หลนังจากทภีที่เรโหโบอนัมไดข้
ถตอมตนัวเขาลงแลข้วเทตานนัรน สธิที่งตตางๆในยถูดาหรจจึงคตอยๆเรธิที่มดภีขจึรน การกลนับใจใหมตและการถตอมตนัวลง
ตตอพระพนักตรรพระเจข้าเปป็นสธิที่งทภีที่ขาดไมตไดข้สทาหรนับการอวยพรทภีที่กลนับคสืนมาของพระเจข้า เรโหโบอนัม
เรภียนรถูข้เรสืที่องนนัรนอยตางเจป็บปวด

2 พศด 12:13-14 กษจัตรวิยค์เรโหโบอจัมจขงสถาปนาพระองคค์ขขทั้นในกรมงเยรผซาเลป็มและ
ทรงครอบครอง เมรยิ่อเรโหโบอจัมทรงเรวิยิ่มครอบครองนจัทั้นมทพระชนมายมสทยิ่สวิบเอป็ดพรรษา และ
พระองคค์ทรงครอบครองสวิบเจป็ดปทในกรมงเยรผซาเลป็ม อจันเปป็นเมรองซขยิ่งพระเยโฮวาหค์ทรงเลรอกสรรไวด้
จากตระกผลตญ่างๆทจัทั้งสวิทั้นของอวิสราเอล เพรยิ่อจะตจัทั้งพระนามของพระองคค์ไวด้ททยิ่นจัยิ่น พระมารดาของ
พระองคค์ทรงพระนามวญ่านาอามาหค์คนอจัมโมน รายละเอภียดตตางๆเรสืที่องการครองราชยรของเรโหโบ
อนัมถถูกใหข้ไวข้ เขาอายรุสภีที่สธิบเอป็ดปภีตอนทภีที่เขาขจึรนครองบนัลลนังกร เขาครองราชยรสธิบเจป็ดปภีบนบนัลลนังกรนนัรน 
มารดาของเขาคสือ นาอามาหร หญธิงชาวอนัมโมน – เดธิมทภีนางมาจากอนัมโมน แมข้ยถูดาหรมภีความบาป ผถูข้
บนันทจึกพงศาวดารศนักดธิธ สธิทธธิธ ทตานนภีรกป็หมายเหตรุวตาเยรถูซาเลป็มเปป็น “เมสืองซจึที่งพระเยโฮวาหรทรง
เลสือกสรรไวข้จากตระกถูลตตางๆทนัรงสธิรนของอธิสราเอล เพสืที่อจะตนัรงพระนามของพระองครไวข้ทภีที่นนั ที่น” 

14 และพระองคค์ไดด้ทรงกระททาการชจัยิ่วรด้าย เพราะพระองคค์ไมญ่ตจัทั้งพระทจัยของพระองคค์ททยิ่จะ
แสวงหาพระเยโฮวาหค์ ขข้อ 14 สรรุปรวบยอดชภีวธิตของเรโหโบอนัม ในเรสืที่องหลนักๆแลข้ว “พระองครไดข้
ทรงกระททาการชนั ที่วรข้าย เพราะพระองครไมตตนัรงพระทนัยของพระองครทภีที่จะแสวงหาพระเยโฮวาหร” 
กระนนัรน “เมสืที่อพระองครทรงถตอมพระองครลง พระพธิโรธของพระเยโฮวาหรกป็หนันไปเสภียจากพระองคร
... ยธิที่งกวตานนัรนอภีกสภาพการณรกป็ยนังดภีอยถูตในยถูดาหร” บทเรภียนหนจึที่งยนังมภีอยถู ตจนทรุกวนันนภีร  หลนักการฝตาย
วธิญญาณอนันไรข้กาลเวลาสองเรสืที่องถถูกนทาเสนอเปป็นภาพประกอบอยตางชนัดเจนตรงนภีร  เมสืที่อผถูข้ใดไมต
เตรภียมใจของตนใหข้พรข้อมทภีที่จะแสวงหาพระเยโฮวาหร เรสืที่องรข้ายกป็เกธิดขจึรนในทภีที่สรุด กระนนัรนในทาง
กลนับกนัน เมสืที่อผถูข้ใดจะถตอมตนัวเขาตตอพระพนักตรรพระเจข้า พระเจข้ากป็ทรงเปภีที่ยมพระเมตตาและทรงพอ
พระทนัยกนับการททาเชตนนนัรน



2 พศด 12:15-16 สญ่วนพระราชกวิจของเรโหโบอจัม ตจัทั้งแตญ่ตด้นจนสมดทด้าย มวิไดด้บจันทขก
ไวด้ในหนจังสรอของเชไมอาหค์ผผด้พยากรณค์ และของอวิดโดผผด้ททานายตามแบบพงศาวดารหรรอ มท
สงครามเรรยิ่อยไปอยผญ่ระหวญ่างเรโหโบอจัมและเยโรโบอจัม 16 และเรโหโบอจัมกป็ลญ่วงหลจับไปอยผญ่กจับ
บรรพบมรมษของพระองคค์ และเขากป็ฝจังพระศพไวด้ในนครดาววิด และอาบทยาหค์ราชโอรสของพระองคค์
ไดด้ขขทั้นครอบครองแทนพระองคค์

หนนังสสือของเชไมอาหรและอธิดโดและลทาดนับพงศรพนันธรุรตตางๆของพวกเขาเหป็นไดข้ชนัดวตาไมตไดข้
รนับการดลใจและสถูญหายไปแลข้วในประวนัตธิศาสตรร อภีกความเหป็นหนจึที่งทภีที่ควรหมายเหตรุไวข้กป็คสือวตา 
“มภีสงครามเรสืที่อยไปอยถูตระหวตางเรโหโบอนัมและเยโรโบอนัม” เยโรโบอนัมไมตเคยถถูกตข้องกนับพระเจข้า
และตลอดเวลาสตวนใหญตของรนัชกาลของเรโหโบอนัม เขากป็ไมตถถูกตข้องกนับพระเจข้าเหมสือนกนัน ดข้วย
เหตรุนภีร  จจึงไมตมภีสธิที่งใดนอกจากความยรุตงยาก การอยถูตนอกนทราพระทนัยของพระเจข้ายตอมเอาการอวยพร
ของพระเจข้าออกไปเสภีย

โดยใชข้คทาพถูดทภีที่ใชข้แทนการเสภียชภีวธิต ผถูข้บนันทจึกพงศาวดารศนักดธิธ สธิทธธิธ ทตานนภีรบนันทจึกวตา “เรโห
โบอนัมกป็ลตวงหลนับไปอยถูตกนับบรรพบรุรรุษของพระองคร และเขากป็ฝนังพระศพไวข้ในนครดาวธิด” นครดา
วธิดคสือพสืรนทภีที่สตวนนนัรนของเยรถูซาเลป็มดข้านทธิศตะวนันออกซจึที่งเปป็นทภีที่ๆดาวธิดไดข้สรข้างวนังของตนในตอน
แรกและเปป็นทภีที่ๆสรุสานของกษนัตรธิยรแหตงราชวงศรของดาวธิดตนัรงอยถูต เมสืที่อเรโหโบอนัมสธิรนชภีวธิต อาบภียาหร
บรุตรชายคนโปรดของเขาและผถูข้ทภีที่เขาเลสือกใหข้รนับชตวงตตอจากเขากป็ขจึรนครองบนัลลนังกร

*****

ภนำพรวมของ 2 พงศนำวดนำร 13: บทนทนั้นคาเสนอชทวติตและการครองราชยร์ของอาบทยาหร์บนุตร
ชายของเรโหโบอนัม เรสืที่องราวททที่คลต้ายกนันถถูกพบใน 1 พงศร์กษนัตรติยร์ 15 อาบทยาหร์ถถูกเรทยกวต่าอาบทยนัมใน
1 พงศร์กษนัตรติยร์ เขาครองราชยร์แคต่สามปทและไมต่มทอะไรถถูกกลต่าวถขงเกทที่ยวกนับการเสทยชทวติตของเขา 
เรสืที่องราวเกทที่ยวกนับเขาใน 2 พงศาวดาร 13 นคาเสนอดต้านททที่ดทกวต่าของกษนัตรติยร์ผถูต้นทนั้ 1 พงศร์กษนัตรติยร์ 15:3 
บนันทขกวต่า “พระองคร์ดคาเนตินตามการบาปทนุกอยต่างซขที่งราชบติดาของพระองคร์ไดต้กระทคาตต่อพระพนักตรร์
พระองคร์ และพระทนัยของพระองคร์กก็ไมต่บรติสนุทธติธตต่อพระเยโฮวาหร์พระเจต้าของพระองคร์ ดนังพระทนัย



ของดาวติดบรรพบนุรนุษของพระองคร์” รนัชกาลของอาบทยาหร์กลายเปก็นแบบฉบนับของปทเหลต่านนันั้นของ
อาณาจนักรนนันั้นททที่ถถูกแบต่งออกเปก็นสองสต่วน มทสงครามตต่างๆเกติดขขนั้นตลอดระหวต่างฝต่ายเหนสือและฝต่าย
ใตต้ ฝต่ายเหนสือเปก็นผถูต้ละทตินั้งความจรติงทางศาสนามาตนันั้งแตต่ตต้น ขณะททที่ยถูดาหร์ในฝต่ายใตต้ยนังอยถูต่ในความ
สนัมพนันธร์หนขที่งททที่ถถูกตต้องอยถูต่บต้างกนับพระเจต้า 

2 พศด 13:1-2 ในปทททยิ่สวิบแปดแหญ่งรจัชกาลของกษจัตรวิยค์เยโรโบอจัม อาบทยาหค์ไดด้เรวิยิ่ม
ครอบครองเหนรอประเทศยผดาหค์ 2 พระองคค์ทรงครอบครองในเยรผซาเลป็มสามปท พระชนนทของ
พระองคค์มทพระนามวญ่ามทคายาหค์ธวิดาของอมรทเอลแหญ่งกวิเบอาหค์ มทสงครามระหวญ่างอาบทยาหค์และเยโร
โบอจัม

ขณะทภีที่เยโรโบอนัมยนังครองราชยรตตอไปในอาณาจนักรฝตายเหนสือ (อธิสราเอล) อาบภียาหรกป็ขจึรน
ครองบนัลลนังกรในยถูดาหร ไมตมภีเหตรุผลถถูกใหข้ไวข้เกภีที่ยวกนับการครองราชยรเพภียงชตวงเวลาสนัรนๆของเขา 
(สามปภี) มารดาของเขาถถูกหมายเหตรุวตาเปป็น “มภีคายาหรธธิดาของอรุรภีเอลแหตงกธิเบอาหร” อยตางนข้อยนาง
กป็เปป็นคนอธิสราเอล โปรดสนังเกตทข้ายขข้อ 2 ทภีที่วตา “มภีสงครามระหวตางอาบภียาหรและเยโรโบอนัม” การ
อวยพรของพระเจข้าไดข้ถถูกเอาออกไปแลข้วจากทนัรงสองวงศรวานนนัรนของอธิสราเอลและไมตมภีสธิที่งใด
นอกจากความยรุตงยากในระหวตางนนัรน

2 พศด 13:3 อาบทยาหค์เสดป็จออกททาสงคราม มทกองทจัพทหารชทานาญศขกเปป็นคน
คจัดเลรอกแลด้วสทยิ่แสนคน และเยโรโบอจัมไดด้ตจัทั้งแนวรบสผด้กจับพระองคค์ดด้วยคนคจัดเลรอกแลด้วเปป็นทแกลด้ว
ทหารแปดแสนคน โปรดสนังเกตกทาลนังทหารของแตตละอาณาจนักรนนัรน อาบภียาหรออกไปททาศจึกพรข้อม
กนับกองทนัพทภีที่มภีก ทาลนังพล 400,000 คน “เยโรโบอนัมไดข้ตนัรงแนวรบสถูข้กนับพระองครดข้วยคนคนัดเลสือกแลข้ว
เปป็นทแกลข้วทหารแปดแสนคน” ความเหป็นหลายประการจจึงตามมา (1) สธิที่งทภีที่ปรากฏชนัดเจนกป็คสือวตา
เยโรโบอนัมเขข้าสถูตสงครามพรข้อมกนับกทาลนังทหารเปป็นสองเทตาของอาบภียาหร เมสืที่อทรุกสธิที่งเทตากนัน เยโรโบ
อนัมกป็นตาจะบดขยภีรยถูดาหรไดข้ (2) เราควรหมายเหตรุดข้วยวตามนันเปป็นธรรมเนภียมปฏธิบนัตธิของสมนัยนนัรนทภีที่ชาย
ทภีที่เปป็นผถูข้ใหญตแลข้วทรุกคนทภีที่มภีอายรุระหวตาง 21 ถจึง 50 ปภีจะเปป็นสตวนหนจึที่งของกองทหารราบ พวกเขา



เปป็นกองทนัพพลเมสืองอยตางแทข้จรธิง ดนังนนัรนกองทนัพเหลตานนัรนจจึงไมตไดข้ถถูกฝจึกมาอยตางดภีและไมตไดข้ถสือ
อาวรุธครบมสือ

2 พศด 13:4-5 และอาบทยาหค์ทรงลมกยรนอยผญ่บนภผเขาเศมาราอวิมซขยิ่งอยผญ่ในถวิยิ่นเทรอก
เขาเอฟราอวิม และตรจัสวญ่า "ขด้าแตญ่เยโรโบอจัมและอวิสราเอลทจัทั้งปวง ขอฟจังขด้าพเจด้า 5 ไมญ่ควรหรรอททยิ่
ทญ่านทจัทั้งหลายจะรผด้วญ่า พระเยโฮวาหค์พระเจด้าแหญ่งอวิสราเอลพระราชทานตทาแหนญ่งกษจัตรวิยค์เหนรอ
อวิสราเอลเปป็นนวิตยค์แกญ่ดาววิด และลผกหลานของพระองคค์โดยพจันธสจัญญาเกลรอ กตอนศจึกทภีที่ใกลข้เขข้ามา
นนัรน อาบภียาหรกป็ยสืนอยถูตบนยอดภถูเขาเอฟราอธิมและรข้องเรภียกกองทนัพของเยโรโบอนัมใหข้ฟนัง เขาเตสือน
ใจเยโรโบอนัมและกองทนัพฝตายเหนสือวตา “พระเยโฮวาหรพระเจข้าแหตงอธิสราเอลพระราชทานตทาแหนตง
กษนัตรธิยรเหนสืออธิสราเอลเปป็นนธิตยรแกตดาวธิด และลถูกหลานของพระองคร” ไมตตข้องสงสนัยเลยวตา ความ
หมายของคทาพถูดนนัรนเปป็นทภีที่เขข้าใจแจตมแจข้งแกตเยโรโบอนัม อาบภียาหรเปป็นลถูกหลานโดยตรงของดาวธิด 
(เหลน) เยโรโบอนัมไมตใชตเชสืรอสายของดาวธิดในแงตใดเลย

นอกจากนภีร  พระเจข้าไดข้ทรงสนัญญาเรสืที่องนภีรแกตดาวธิด “โดยพนันธสนัญญาเกลสือ” นภีที่โดยทนั ที่วไป
แลข้วหมายถจึงพนันธสนัญญาของดาวธิด กลตาวอยตางเจาะจงแลข้ว “พนันธสนัญญาเกลสือ” เปป็นคทาพถูดเปรภียบ
เทภียบทภีที่หมายถจึงพนันธสนัญญาทภีที่คงอยถู ตถาวร เกลสือถถูกมองวตาเปป็นวนัตถรุถนอมอาหารขนัรนพสืรนฐานของ
สมนัยนนัรน มนันถนอมจากความเสสืที่อมทรามและการเนตาสลาย ดนังนนัรนพนันธสนัญญาเกลสือจจึงเปป็นพนันธ
สนัญญาทภีที่ถถูกมองวตาคงอยถูตยาวนานหรสือยนั ที่งยสืนสสืบไป

2 พศด 13:6-8 ถขงกระนจัทั้นเยโรโบอจัมบมตรชายเนบจัท ขด้าราชการของซาโลมอน
โอรสของดาววิด ไดด้ลมกขขทั้นกบฏตญ่อเจด้านายของตน อาบภียาหรเลตายข้อนถจึงการทภีที่เยโรโบอนัมใน
อาณาจนักรฝตายเหนสือไดข้กบฏตตอกษนัตรธิยรเหลตานนัรนทภีที่ถถูกแตตงตนัรงอยตางเหมาะสมแหตงยถูดาหรจนถจึงจรุดทภีที่
ไปททาสงครามตตอสถูข้พวกเขา

7 และมทคนถญ่อยคนอจันธพาลบางคนมจัยิ่วสมมกจันกจับเขาและขจันสผด้กจับเรโหโบอจัมโอรสของซา
โลมอน เมรยิ่อเรโหโบอจัมยจังเดป็กอยผญ่และใจอญ่อนแอตด้านทานไมญ่ไหว โปรดสนังเกตวตาอาบภียาหรกลตาวหา
คนอธิสราเอลฝตายเหนสือวตาเปป็น “ลถูกหลานของเบลภีอนัล” (คนถตอย) ความหมายของคทาวตา เบลทอนัล 



กลตาวถจึงความชนั ที่วหรสือความไรข้คตา ในความหมายทภีที่เหมาะสมของมนัน มนันเปป็นการอข้างอธิงถจึงผถูข้ชนั ที่วรข้าย
นนัรน นนัที่นคสือ ซาตาน อาบภียาหรยนังกลตาวหาเยโรโบอนัมดข้วยวตาเอาเปรภียบเรโหโบอนัมตอนทภีที่เขายนังเปป็น
กษนัตรธิยรหนรุตมคนหนจึที่งและยนังอตอนประสบการณร

8 และบจัดนททั้ทญ่านควิดวญ่าจะตญ่อตด้านราชอาณาจจักรของพระเยโฮวาหค์ซขยิ่งอยผญ่ในมรอของลผกหลาน
ของดาววิด เพราะทญ่านทจัทั้งหลายเปป็นคนหมผญ่ใหญญ่และมทลผกวจัวทองคทาซขยิ่งเยโรโบอจัมสรด้างไวด้ใหด้ทญ่าน
เปป็นพระ อาบภียาหรจจึงกลตาวหาเยโรโบอนัมและกองทนัพของเขาวตาตตอตข้านกษนัตรธิยรของพระเยโฮวาหร 
โปรดสนังเกตดข้วยวตากองทนัพของอาณาจนักรฝตายเหนสือไดข้นทาพระใหมตเหลตานนัรนของพวกเขามากนับ
พวกเขาดข้วย พระเหลตานภีรคสือ รถูปลถูกวนัวทองคทาทนัรงสองนนัรนทภีที่เยโรโบอนัมไดข้ททาขจึรนเมสืที่อขจึรนเรสืองอทานาจ
ในฝตายเหนสือ อธิสราเอลซจึที่งเปป็นอาณาจนักรฝตายเหนสือไดข้เสสืที่อมทรามลงสถูตรถูปแบบทภีที่ตทที่าทรามทภีที่สรุดของ
การนนับถสือรถูปเคารพ การนมนัสการรถูปลถูกวนัวเกภีที่ยวขข้องอยตางใกลข้ชธิดกนับการนมนัสการพระบาอนัล

2 พศด 13:9 ทญ่านทจัทั้งหลายมวิไดด้ขจับไลญ่ปมโรหวิตของพระเยโฮวาหค์ ลผกหลานของอา
โรน และคนเลวทออกไป และตจัทั้งปมโรหวิตสทาหรจับตนเองอยญ่างชนชาตวิทจัทั้งหลายหรรอ ผผด้ใดททยิ่นทาวจัวหนมญ่ม
และแกะผผด้เจป็ดตจัวมาชทาระตจัวใหด้บรวิสมทธวิธิ์ไวด้ จะไดด้เปป็นปมโรหวิตของสวิยิ่งททยิ่ไมญ่ใชญ่พระ ยธิที่งกวตานนัรน เยโรโบ
อนัมไดข้ขนับไลตพวกปรุโรหธิตทภีที่ถถูกแตตงตนัรงอยตางเหมาะสมของพระเจข้าและคนเลวภีเหลตานนัรนไปจาก
เขตแดนตตางๆของเขา คนเหลตานภีร ไดข้หนภีมายนังยถูดาหรในฐานะผถูข้ลภีรภนัย ดถู 1 พงศาวดาร 11:14-17 ใน
ทางกลนับกนัน เยโรโบอนัมไดข้อนรุญาตใหข้ใครกป็ตามทภีที่อยากเปป็นปรุโรหธิตททาเชตนนนัรนไดข้ หากพวกเขามา
พรข้อมกนับ “วนัวหนรุตมและแกะผถูข้เจป็ดตนัว” อาบภียาหรจจึงกลตาวหาเยโรโบอนัมอยตางชอบธรรมวตาไดข้ขนับไลต
พวกปรุโรหธิตตามอยตางอาโรนออกไปเสภียและเอาคนไมตมภีหนัวนอนปลายเทข้ามาแทนทภีที่คนเหลตานนัรน

2 พศด 13:10-11 แตญ่สทาหรจับเราทจัทั้งหลาย พระเยโฮวาหค์ทรงเปป็นพระเจด้าของเราทจัทั้ง
หลาย และเราทจัทั้งหลายมวิไดด้ทอดทวิทั้งพระองคค์ เรามทปมโรหวิตผผด้ปรนนวิบจัตวิพระเยโฮวาหค์ เปป็นลผกหลาน
ของอาโรน ทจัทั้งมทคนเลวทททางานหนด้าททยิ่ของเขาทจัทั้งหลาย 11 เขาถวายเครรยิ่องเผาบผชาแดญ่พระเยโฮวาหค์
ทมกเชด้าทมกเยป็น ทจัทั้งเครรยิ่องหอม ตจัทั้งขนมปจังหนด้าพระพจักตรค์บนโตต๊ะบรวิสมทธวิธิ์ และดผแลคจันประททป
ทองคทาพรด้อมทจัทั้งตะเกทยง เพรยิ่อใหด้ประททปลมกอยผญ่ทมกเยป็น เพราะเราไดด้รจักษาพระบจัญชากทาชจับของพระ



เยโฮวาหค์พระเจด้าของเรา แตญ่ทญ่านไดด้ทอดทวิทั้งพระองคค์เสทย อาบภียาหร (อาจคธิดวตาตนัวเองชอบธรรมอยถูต
เลป็กนข้อย) เตสือนใจเยโรโบอนัมวตาพระเยโฮวาหรยนังทรงเปป็นพระเจข้าของพวกเขา และ “เราทนัรงหลาย
มธิไดข้ทอดทธิรงพระองคร” เขากลตาวถจึงพระเยโฮวาหรสภีที่ครนัร งในขข้อความสนัรนๆสตวนนภีร  ยถูดาหรยนังคงไวข้ซจึที่ง
การปรนนธิบนัตธิแบบปรุโรหธิตตามระเบภียบของพระคนัมภภีรร ยถูดาหรยนังรนักษาคทาก ทาชนับขององครพระผถูข้เปป็น
เจข้าพระเจข้าของพวกเขาตตอไป (แมข้วตาในรถูปแบบภายนอกเทตานนัรน) อธิสราเอลในฝตายเหนสือไดข้ทอด
ทธิรงพระองครไปหมดแลข้วจรธิงๆ

2 พศด 13:12 และดผเถวิด พระเจด้าทรงอยผญ่กจับเรา ทรงเปป็นผผด้บจังคจับบจัญชาของเรา 
และปมโรหวิตของพระองคค์พรด้อมกจับแตรศขกพรด้อมททยิ่จะเปญ่าเรทยกททาสงครามตญ่อสผด้กจับทญ่าน โอ ขด้าแตญ่
ประชาชนอวิสราเอล ขออยญ่าตญ่อสผด้กจับพระเยโฮวาหค์พระเจด้าแหญ่งบรรพบ มรมษของทญ่าน เพราะทญ่านจะ
ชนะไมญ่ไดด้" สธิที่งทภีที่สทาคนัญกป็คสือวตา ยถูดาหรหมายพจึที่งพระเยโฮวาหรพระเจข้าสทาหรนับการชตวยพวกเขาใหข้
พข้น อาบภียาหรจจึงเอตยสตธิปนัญญาทภีที่ลจึกซจึร ง: “ขออยตาตตอสถูข้กนับพระเยโฮวาหรพระเจข้าแหตงบรรพบรุรรุษของ
ทตาน เพราะทตานจะชนะไมตไดข้” คทาเตสือนสตธินนัรนยนังมภีอยถูตจนทรุกวนันนภีร  ผถูข้คนหลายครนัร งกป็ตตอสถูข้พระเจข้าใน
ชภีวธิตของพวกเขา แตตพวกเขาไมตเคยเจรธิญขจึรนเลยในการททาเชตนนนัรน เยโรโบอนัมกทาลนังททาสงคราม
ไมตใชตตตอสถูข้ยถูดาหรเทตานนัรน แตตตตอสถูข้พระเจข้าแหตงยถูดาหรดข้วย แมข้ไมตใชตกษนัตรธิยรทภีที่ดทาเนธินตามทางของ
พระเจข้าอยตางเพภียบพรข้อมทรุกดข้าน อยตางนข้อยอาบภียาหรกป็ถถูกตข้องในการตภีกรอบศจึกทภีที่จะมานนัรนในแงต
ของผถูข้ทภีที่อยถูตฝตายองครพระผถูข้เปป็นเจข้า

2 พศด 13:13-14 เยโรโบอจัมไดด้สด้องสมมผผด้คนไวด้เพรยิ่อจะอด้อมมาหาเขาจากเบรทั้องหลจัง ดจัง
นจัทั้นกองทหารของทญ่านจขงอยผญ่ขด้างหนด้ายผดาหค์ และกองซมญ่มกป็อย ผญ่ขด้างหลจังเขา 14 และเมรยิ่อยผดาหค์มองดผ
ขด้างหลจัง ดผเถวิด การศขกกป็อยผญ่ขด้างหนด้าและขด้างหลจังเขา และเขาทจัทั้งหลายกป็รด้องทผลตญ่อพระเยโฮวาหค์ 
และบรรดาปมโรหวิตกป็เปญ่าแตร ตรงนภีรคทาเทศนาของอาบภียาหรหยรุดกะทนันหนันและศจึกนนัรนกป็ถถูกประชธิด 
เยโรโบอนัมใหข้พวกทหารตภีโอบอาบภียาหร โดยอข้อมไปขข้างหลนังเขา อาบภียาหรพบวตาตนัวเองตกอยถูตใน
ตทาแหนตงทภีที่ยากจะตภีฝตาของการถถูกลข้อมโดยกองทนัพทภีที่มภีก ทาลนังมากกวตาทนัรงขข้างหนข้าและขข้างหลนัง เยโร
โบอนัมมภีขข้อไดข้เปรภียบสองประการ ประการแรกเขามภีก ทาลนังทหารมากกวตาเปป็นสองเทตา ประการทภีที่
สอง เขาตภีโอบและลข้อมอาบภียาหรไดข้ ใครๆกป็มองวตาอาบภียาหรแพข้แลข้วกตอนศจึกนนัรนเรธิที่มตข้นเสภียอภีก



แทนทภีที่จะเปป็นเชตนนนัรน เมสืที่อยถูดาหรเหป็นวตาตนตกในทภีที่นนั ที่งลทาบากแลข้ว “เขาทนัรงหลายกป็รข้องทถูล
ตตอพระเยโฮวาหร” ทตามกลางวธิกฤตธินนัรน พวกเขาหนันมาหาพระเจข้าของพวกเขาเพสืที่อขอการชตวยใหข้
พข้น นภีที่เปป็นแบบอยตางสรุดคลาสสธิคของความเชสืที่อทภีที่แสดงเปป็นการกระททา ความเชสืที่อคสือ การหนันมาหา
พระเจข้าเพสืที่อขอความชตวยเหลสือ มนันคสือการวางใจพระองครในยามตข้องการ โปรดสนังเกตดข้วยวตา 
“บรรดาปรุโรหธิตกป็เปตาแตร” อาบภียาหรและยถูดาหรหนันมาหาพระเจข้าเพสืที่อขอความชตวยเหลสือ โดยวางใจ
พระองครวตาจะทรงชตวยพวกเขาใหข้พข้น

2 พศด 13:15-17 แลด้วคนของยผดาหค์กป็ตะเบป็งเสทยงรด้องททานองศขกและเมรยิ่อคนยผดาหค์
ตะโกน อยผญ่มาพระเจด้าทรงใหด้เยโรโบอจัมและอวิสราเอลทจัทั้งปวงพญ่ายแพด้ไปตญ่ออาบทยาหค์และย ผดาหค์ 
16 คนอวิสราเอลไดด้หนทตญ่อหนด้ายผดาหค์ และพระเจด้าทรงมอบเขาไวด้ในมรอของเขาทจัทั้งหลาย 17 อาบท
ยาหค์และประชาชนของพระองคค์กป็ฆญ่าเขาเสทยมากมาย คนอวิสราเอลททยิ่คจัดเลรอกแลด้วจขงลด้มตายหด้า
แสนคน

ในการหนันมาหาพระเจข้าเพสืที่อขอความชตวยเหลสือ “แลข้วคนของยถูดาหรกป็ตะเบป็งเสภียงรข้อง” 
เสภียงโหตรข้องทภีที่วตานตาจะเปป็นเสภียงรข้องสรรเสรธิญแดตพระเยโฮวาหร พระเจข้าของพวกเขา เมสืที่อพวกเขา
หนันมาหาและวางใจพระเจข้าแหตงสวรรคร “อยถูตมาพระเจข้าทรงใหข้เยโรโบอนัมและอธิสราเอลทนัรงปวง
พตายแพข้ไปตตออาบภียาหรและยถูดาหร” ความเชสืที่อกระตรุข้นพระเจข้าใหข้ทรงกระททากธิจ ตรงนภีรความเชสืที่อนนัรน
คสือ การรข้องทถูลแบบเรภียบงตายตตอพระเจข้าเพสืที่อขอการชตวยใหข้พข้น การอธธิษฐานเปป็นพาหนะขนัรนพสืรน
ฐานทภีที่สรุดแหตงความเชสืที่อ มนันททาใหข้สธิที่งทภีที่อยถูตในใจออกมาเปป็นคทาพถูดและตกผลจึก อธิสราเอลซจึที่งเปป็น
อาณาจนักรฝตายเหนสือพตายแพข้ไป คน 500,000 คนถถูกฆตาตายในศจึกนนัรน พระเจข้าจจึงประทานชนัยชนะ
ใหญตโตแกตยถูดาหร พวกเขาไดข้เปรภียบในดข้านศภีลธรรมและจธิตวธิญญาณและพวกเขาวางใจพระเจข้าวตา
จะไดข้รนับความชตวยเหลสือของพระองคร แนตทภีเดภียว “คนทภีที่วางใจในพระองครกป็เปป็นสรุข” (เพลงสดรุดภี 
34:8)

2 พศด 13:18-20 นทยิ่แหละคนอวิสราเอลกป็ถผกปราบปรามในครจัทั้งนจัทั้น และคนยผดาหค์กป็
ชนะ เพราะเขาพขยิ่งพระเยโฮวาหค์พระเจด้าแหญ่งบรรพบมรมษของเขา อธิสราเอลทภีที่กบฏถถูกททาใหข้พตายแพข้



ไปและยถูดาหรมภีชนัยชนะ หนจึที่งในภาพประกอบเหลตานนัรนทภีที่ชนัดเจนทภีที่สรุดแหตงความเชสืที่อถถูกพรรณนา
ตรงนภีร : “พวกเขาพจึที่งพระเยโฮวาหรพระเจข้า” คทาทภีที่แปลเปป็น พขยิ่งพวิง (ชาอาน) มภีความหมายวตา ‘พธิง’ 
หรสือ ‘วางใจ’ นนัที่นเปป็นนธิยามหนจึที่งแสนคลาสสธิคของความเชสืที่อ ความเชสืที่อในพระเจข้าคสือ การพจึที่งพธิง
พระเจข้า ยถูดาหรไดข้กระททาเชตนนนัรนจรธิงๆและพระเจข้าทรงกระททาใหข้เกธิดการชตวยใหข้รอดอนันมหนัศจรรยร
เพสืที่อพวกเขา พระเจข้าจจึงทรงกระททากธิจ พระองครทรงตภีสอนประชาชนทภีที่กลนับสนัตยรของพระองครใน
อาณาจนักรฝตายเหนสืออยตางรรุนแรง พระองครยนังทรงชตวยยถูดาหรใหข้พข้นดข้วยซจึที่งพวกเขา (1) ไดข้ยจึดถสือ
จรุดยสืนฝตายวธิญญาณตามพระคนัมภภีรรและ (2) ไดข้วางใจพระเจข้าวตาจะชตวยพวกเขาใหข้พข้น

19 และอาบทยาหค์ไดด้ตวิดตามเยโรโบอจัม และยขดเอาหจัวเมรองจากพระองคค์ ครอเมรองเบธเอลกจับ
ชนบทของเมรองนจัทั้น และเยชานาหค์กจับชนบทของเมรองนจัทั้น และเอโฟรนกจับชนบทของเมรองนจัทั้น ยถู
ดาหรไมตเพภียงถถูกชตวยใหข้พข้นจากกทาลนังทหารทภีที่เหนสือกวตาของเยโรโบอนัมเทตานนัรน แตตจากนนัรนพระเจข้า
ทรงอนรุญาตใหข้ยถูดาหรเปป็นฝตายรรุกตตอไปและพธิชธิตเมสืองตตางๆตามแนวชายแดนของยถูดาหรดข้วย ซจึที่ง
รวมถจึงเบธเอล เยชานาหรและเอโฟรนพรข้อมกนับหมถูตบข้านตตางๆของพวกเขา การอวยพรของพระเจข้า
ปรากฏชนัดเจนมากขจึรนไปอภีก

20 เยโรโบอจัมมวิไดด้ฟรทั้นอทานาจของพระองคค์ในรจัชสมจัยของอาบทยาหค์ และพระเยโฮวาหค์ทรง
ประหารพระองคค์ พระองคค์กป็สวิทั้นพระชนมค์ ยธิที่งกวตานนัรน ความพตายแพข้ของเยโรโบอนัมซจึที่งเปป็นผลมา
จากการทข้าทายผถูข้ถถูกเจธิมของพระเจข้าดข้วยคทาพถูดหมธิที่นประมาทของเขา กป็เปป็นการเรธิที่มตข้นแหตงจรุดจบ
ของรนัชกาลของเขา พระเจข้าจจึง “ประหารพระองคร พระองครกป็สธิรนพระชนมร” หธินโมตของพระเจข้าบด
ชข้า แตตพวกมนันกป็บดอยตางละเอภียดยธิที่งนนัก พระเจข้าไดข้ทรงยอมทนคทาพถูดหมธิที่นประมาทของเยโรโบอนัม
มานานแลข้ว โดยอาจใหข้เวลาเขาไดข้กลนับใจใหมตดข้วยซทรา อยตางไรกป็ตาม การพธิพากษาของพระองครกป็
มาถจึงในทภีที่สรุดพรข้อมกนับจรุดจบอนันนตากลนัว

2 พศด 13:21-22 แตญ่อาบทยาหค์กป็มทอทานาจยวิยิ่งขขทั้น และมทมเหสทสวิบสทยิ่องคค์ ใหด้กทาเนวิดโอรส
ยทยิ่สวิบสององคค์ และธวิดาสวิบหกองคค์ 22 ราชกวิจนอกนจัทั้นของอาบทยาหค์ ววิธทการและพระดทารจัสของ
พระองคค์ไดด้บจันทขกไวด้ในหนจังสรอของผผด้พยากรณค์อวิดโด อาบภียาหร เชตนเดภียวกนับกษนัตรธิยรองครกตอนๆเขา 



เพธิกเฉยคทาก ทาชนับของพระเจข้าทภีที่สนัที่งกษนัตรธิยรแหตงอธิสราเอลมธิใหข้เพธิที่มทวภีภรรยาหลายคนใหข้แกตตนัวเอง 
เขาแตตงงานกนับหญธิงสธิบสภีที่คนและมภีลถูกทนัรงหมดสธิบแปดคน งานเขภียนของผถูข้พยากรณรอธิดโดทภีที่ถถูก
กลตาวถจึงตรงนภีร เปป็นบนันทจึกหนจึที่งทภีที่ไมตไดข้รนับการดลใจของผถูข้พยากรณรคนหนจึที่งแหตงอาณาจนักรฝตาย
เหนสือในสมนัยนนัรน

*****

ภนำพรวมของ 2 พงศนำวดนำร 14: กษนัตรติยร์องคร์ตต่อไปของยถูดาหร์คสือ อาสาผถูต้ครองราชยร์นานสทที่
สติบเอก็ดปท แมต้ในปทหลนังๆของเขา ความลต้มเหลวของเขาคสือการไมต่วางใจองคร์พระผถูต้เปก็นเจต้าอยต่างสตินั้น
สนุดใจ กระนนันั้นโดยหลนักแลต้ว เขากก็เปก็นหนขที่งในกษนัตรติยร์ผถูต้ยติที่งใหญต่เหลต่านนันั้นแหต่งยถูดาหร์ เรสืที่องราวใน 1 
พงศร์กษนัตรติยร์ 15 สรนุปรวบยอดเกทที่ยวกนับเขาวต่า “และอาสาทรงกระทคาสติที่งททที่ถถูกตต้องในสายพระเนต
รพระเยโฮวาหร์ ดนัที่งดาวติดบรรพบนุรนุษของพระองคร์ไดต้ทรงกระทคานนันั้น” (1 พงศร์กษนัตรติยร์ 15:11) และ 
“พระทนัยของอาสากก็บรติสนุทธติธตต่อพระเยโฮวาหร์ตลอดรนัชสมนัยของพระองคร์” (1 พงศร์กษนัตรติยร์ 15:14)

2 พงศาวดาร 14 เลต่ายต้อนถขงปทแรกๆแหต่งรนัชกาลของอาสา มนันมทลนักษณะเฉพาะตนัวคสือ การ
กคาจนัดไปใหต้พต้นจากยถูดาหร์ซขที่งการนนับถสือรถูปเคารพททที่ยนังหลงเหลสืออยถูต่และพระเทก็จตต่างๆ นอกจากนทนั้ 
อาสาหนันมาหาองคร์พระผถูต้เปก็นเจต้าเพสืที่อขอการชต่วยใหต้พต้นในเวลาวติกฤตติและพระเจต้าทรงชต่วยยถูดาหร์
ใหต้พต้น

2 พศด 14:1-2 อาบทยาหค์จขงลญ่วงหลจับไปอยผญ่กจับบรรพบมรมษของพระองคค์ เขากป็ฝจัง
พระศพไวด้ในนครดาววิด และอาสาโอรสของพระองคค์ไดด้ขขทั้นครองแทนพระองคค์ ในรจัชกาลของ
อาสาแผญ่นดวินไดด้สงบอยผญ่สวิบปท เหมสือนกนับทภีที่เปป็นสตวนใหญตใน 2 พงศาวดาร บทถนัดไปนภีร ใหข้ราย
ละเอภียดเกภีที่ยวกนับการสธิรนชภีวธิตของกษนัตรธิยรองครกตอนหนข้า อาบภียาหรในกาลอนันเหมาะสมกป็เสภียชภีวธิต
และถถูกฝนังไวข้ในสรุสานหลวงในเยรถูซาเลป็มตะวนันออกซจึที่งถถูกเรภียกวตานครดาวธิด เขาถถูกรนับชตวงตตอโดย
อาสา หนจึที่งในกษนัตรธิยรเหลตานนัรนทภีที่ดทาเนธินตามทางของพระเจข้าแหตงยถูดาหร ดนังนนัรนโปรดสนังเกตวตา “ใน
รนัชกาลของอาสาแผตนดธินไดข้สงบอยถูตสธิบปภี” ความหมายอนันหลนังนภีรคสือวตา ไมตมภีสงครามในชตวงเวลา
ดนังกลตาว การอวยพรของพระเจข้ามาในหลากหลายรถูปแบบ – ในกรณภีนภีรคสือความสงบสรุข



2 และอาสาทรงกระททาสวิยิ่งททยิ่ดทและชอบในสายพระเนตรพระเยโฮวาหค์พระเจด้าของ
พระองคค์ แมข้ไมตปราศจากบาป อรุปนธิสนัยของอาสากป็ถถูกสรรุปยตอโดยพระเจข้าวตาเปป็นคนชอบธรรม ดนัง
ทภีที่จะเกธิดกนับกษนัตรธิยรหลายองครแหตงยถูดาหร พระเจข้าทรงสรรุปยตออรุปนธิสนัยของเขาวตากระททาสธิที่งทภีที่ถถูกตข้อง
หรสือไมตถถูกตข้องตตอพระพนักตรรพระองคร ความชอบธรรมของอาสาอาจเปป็นเหตรุใหข้เกธิดผลลนัพธรนนัรนทภีที่
ถถูกพรรณนาไวข้ในขข้อ 1 – “ในรนัชกาลของอาสาแผตนดธินไดข้สงบอยถูตสธิบปภี” เมสืที่อผถูข้ใดททาใหข้พระเจข้าพอ
พระทนัยในการดทาเนธินชภีวธิตของเขา พระเจข้ากป็ทรงสตงพระพรแบบเจาะจงมาเปป็นการตอบแทน

2 พศด 14:3-5 พระองคค์ทรงกทาจจัดแทญ่นบผชาพระตญ่างดด้าวและปผชนทยสถานสผงทจัทั้ง
หลาย และพจังเสาศจักดวิธิ์สวิทธวิธิ์ลง และไดด้โคญ่นเสารผปเคารพเสทย อาสาพยายามกทาจนัดการนนับถสือรถูป
เคารพไปใหข้พข้นจากยถูดาหร การเอตยถจึง “ปถูชนภียสถานสถูง เสาศนักดธิธ สธิทธธิธ และเสารถูปเคารพ” ทนัรงหมดนภีร
หมายถจึงการนมนัสการพระบาอนัล รถูปแบบนภีรของการนนับถสือรถูปเคารพพระตตางดข้าวสรข้างสถาน
นมนัสการตตางๆของพวกเขาบนยอดเนธินเขาตตางๆภายในหมถูตตข้นไมข้ ทภีที่นนั ที่นการนนับถสือรถูปเคารพไมต
เพภียงถถูกปฏธิบนัตธิเทตานนัรน แตตบตอยครนัร งกธิจกรรมทางเพศอนันตทที่าทรามกป็ถถูกปฏธิบนัตธิดข้วย โดยหวนังทภีที่จะ
กระตรุข้นพวกพระตตางดข้าวใหข้สตงความอรุดมสมบถูรณรมายนังแผตนดธิน สนัตวรตตางๆและผถูข้คน ตข้องขอชม
อาสาทภีที่เขาพยายามกทาจนัดสธิที่งนภีร ออกไปใหข้พข้นจากยถูดาหร

4 และทรงบจัญชาใหด้ยผดาหค์แสวงหาพระเยโฮวาหค์พระเจด้าแหญ่งบรรพบมรมษของตน และใหด้
รจักษาพระราชบจัญญจัตวิและพระบจัญญจัตวิ อาสาเองไมตเพภียงพยายามถวายเกภียรตธิองครพระผถูข้เปป็นเจข้า
เทตานนัรน เขายนังบนัญชาประชาชาตธิของเขาใหข้ททาแบบเดภียวกนันดข้วย พวกเขาถถูกบนัญชาใหข้ “แสวงหา
พระเยโฮวาหรพระเจข้าแหตงบรรพบรุรรุษของตน” อาสายนังสนัที่งประชาชนของเขาใหข้เชสืที่อฟนังพระราช
บนัญญนัตธิและพระบนัญชาตตางๆของพระเจข้าดข้วย 

5 พระองคค์ทรงกทาจจัดปผชนทยสถานสผงและแทญ่นเครรยิ่องหอมออกเสทยจากหจัวเมรองทจัทั้งสวิทั้นของ
ยผดาหค์ดด้วย และราชอาณาจจักรกป็ไดด้สงบอยผญ่ภายใตด้พระองคค์ อาสายนังพยายามกทาจนัดปถูชนภียสถานสถูง
เหลตานนัรนแหตงยถูดาหรออกไปดข้วย พวกนภีร เปป็นสถานทภีที่ไมตเปป็นทางการซจึที่งเปป็นทภีทๆี่ พวกยธิวถวายเครสืที่อง
สนัตวบถูชาตตางๆแดตพระเยโฮวาหร ตตอมาสถานทภีที่เหลตานภีร เสสืที่อมทรามลงอยตางรวดเรป็วจนกลายเปป็น



สถานทภีที่แหตงการนนับถสือรถูปเคารพ อาสาจจึงพยายามก ทาจนัดรถูปเคารพพระตตางดข้าวทนัรงหมดออกไปจาก
แผตนดธินของเขา ดข้วยเหตรุนภีร  “ราชอาณาจนักรกป็ไดข้สงบอยถูตภายใตข้พระองคร” พระเจข้าทรงใหข้เกภียรตธิ
ความเชสืที่อฟนังตตอพระวจนะของพระองคร เพราะวตาอาสาพยายามถวายเกภียรตธิองครพระผถูข้เปป็นเจข้าใน
ความเชสืที่อฟนังและความชอบธรรมแทข้จรธิง พระเจข้าจจึงทรงใหข้เกภียรตธิเขาดข้วยความสงบสรุข (นนัที่นคสือ 
ไมตมภีสงครามหรสือการกบฏตตางๆ)

2 พศด 14:6-8 พระองคค์ทรงสรด้างหจัวเมรองททยิ่มทปด้อมในยผดาหค์ เพราะแผญ่นดวินกป็สงบ 
พระองคค์มวิไดด้ททาสงครามในปทเหลญ่านจัทั้น เพราะพระเยโฮวาหค์ทรงประทานการหยมดพจักสงบแกญ่
พระองคค์ เพราะความสงบสรุขนนัรน (นนัที่นคสือ การหยรุดพนักสงบ) ในแผตนดธินนนัรน อาสาจจึงฉวยโอกาส
จากมนันและสรข้างหนัวเมสืองตตางๆทภีที่มภีปข้อมทนั ที่วอาณาจนักรของเขาเพสืที่อการตนัรงรนับในอนาคต

7 และพระองคค์ตรจัสกจับยผดาหค์วญ่า "ใหด้เราทจัทั้งหลายสรด้างหจัวเมรองเหลญ่านททั้ ลด้อมดด้วยกทาแพง 
หอคอย ประตผเมรอง และดาน แผญ่นดวินยจังเปป็นของเรา เพราะเราไดด้แสวงหาพระเยโฮวาหค์พระเจด้า
ของเรา เราไดด้แสวงหาพระองคค์ และพระองคค์ไดด้ทรงประทานการหยมดพจักสงบทมกดด้าน" เขาทจัทั้ง
หลายจขงสรด้างและจทาเรวิญขขทั้น อาสาจจึงเดธินหนข้าไปกนับการสรข้างปข้อมตตางๆทภีที่เขาวางแผนไวข้ขณะทภีที่ยนัง
มภีความสงบสรุขอยถูต นอกจากนภีร เขากลตาวถจึงสาเหตรุของความสงบสรุขและความเจรธิญในแผตนดธินนนัรน
เพราะวตาพวกเขาไดข้แสวงหาองครพระผถูข้เปป็นเจข้าพระเจข้าของพวกเขา เพราะวตาพวกเขาไดข้แสวงหา
พระองคร พระเจข้าจจึงไดข้ประทานความสงบสรุขและความเงภียบสงบในแผตนดธินนนัรน ดนังนนัรนพวกเขาจจึง
สรข้างและเจรธิญขจึรน การอวยพรของพระเจข้าทภีที่มภีแกตประชาชนของพระองครปรากฏชนัดเจน มภีผถูข้นทาทภีที่
ดทาเนธินตามทางของพระเจข้าซจึที่งนทาประชาชาตธินนัรนไปในเสข้นทางแหตงความเชสืที่อฟนังและความชอบ
ธรรมตตอพระพนักตรรพระเจข้า พระเจข้าจจึงทรงททาใหข้พวกเขาเจรธิญขจึรนเปป็นการตอบแทน

8 และอาสาทรงมทกองทจัพสรรพดด้วยโลญ่ใหญญ่และหอกจากยผดาหค์สามแสนคน และจากเบน
ยามวินซขยิ่งถรอโลญ่และโกญ่งธนผสองแสนแปดหมรยิ่นคน ทจัทั้งสวิทั้นเปป็นทแกลด้วทหาร กองทนัพของอาสารวม
คนยถูดาหร 300,000 คนและคนเบนยามธิน 280,000 คนเขข้าไวข้ดข้วย ตระกถูลหลนังนภีร ไดข้กลายเปป็นสตวน
หนจึที่งของยถูดาหรไปแลข้วกตอนถจึงจรุดนภีร ในประวนัตธิศาสตรรคนยธิว โปรดสนังเกตวตากองทนัพของยถูดาหร



หลนักๆแลข้วเปป็นพวกผถูข้ชายทภีที่ถสือโลตใหญตและหอก กองทนัพของเบนยามธินหลนักๆแลข้วประกอบดข้วย
พวกนนักยธิงธนถูผถูข้ถสือโลตขนาดเลป็ก (นนัที่นคสือ ดนัรง) พวกเขาอาจถถูกจนัดประเภทใหข้เปป็นกองทหารราบ
อาวรุธหนนักและอาวรุธเบาตามลทาดนับ

2 พศด 14:9-10 เศ-ราหค์ชาวเอธวิโอเปทยไดด้ออกมาตญ่อสผด้กจับเขาทจัทั้งหลายดด้วยกองทจัพ
หนขยิ่งลด้านคน และรถรบสามรด้อยคจันมาถขงเมรองมาเรชาหค์ 10 และอาสาทรงยกออกไปปะทะกจับเขา 
และเขาทจัทั้งหลายกป็ตจัทั้งแนวรบในหมบเขาเศฟาธาหค์ททยิ่มาเรชาหค์ แมข้พระเจข้าทรงอวยพร พระองครกป็ทรง
อนรุญาตใหข้เวลาแหตงการทดสอบตตางๆเขข้ามาในชภีวธิตของเหลตาผถูข้รนับใชข้ของพระองคร อาสาไมตใชตขข้อ
ยกเวข้น ในขข้อ 9-15 เปป็นบนันทจึกเกภีที่ยวกนับการทภีที่พระเจข้าทรงอนรุญาตใหข้คนเอธธิโอเปภียมาโจมตภียถูดาหร 
กองทนัพมหจึมาจากเอธธิโอเปภียในแอฟรธิกาเหนสือ ซจึที่งนทาโดยเศราหร เดธินทนัพมาตามทภีที่ราบชายฝนั ที่งเขข้าไป
ในถธิที่นเชเฟลาหร (เนธินเขา) แหตงยถูดาหร “หรุบเขาเศฟาธาหรทภีที่มาเรชาหร” อยถู ตหตางไปประมาณ 15 ไมลร
ทางทธิศตะวนันตกของเฮโบรน ในยถูดาหรดข้านทธิศตะวนันตกเฉภียงใตข้ คนเอธธิโอเปภียมภีกองทนัพหนจึที่งซจึที่ง
ประกอบดข้วยทหารราบหนจึที่งลข้านคน สมทบดข้วยรถรบ 300 คนันอาจสทาหรนับเหลตานายทหารของ
พวกเขา

2 พศด 14:11-15 และอาสารด้องทผลตญ่อพระเยโฮวาหค์พระเจด้าของพระองคค์วญ่า "ขด้าแตญ่
พระเยโฮวาหค์ ไมญ่มทผผด้ใดชญ่วยไดด้อยญ่างพระองคค์ ในการสผด้รบกจันระหวญ่างผ ผด้ททยิ่มทกทาลจังกจับผผด้ททยิ่ไมญ่มทกทาลจัง 
โอ ขด้าแตญ่พระเยโฮวาหค์พระเจด้าของขด้าพระองคค์ทจัทั้งหลาย ขอทรงชญ่วยพวกขด้าพระองคค์ เพราะขด้า
พระองคค์ทจัทั้งหลายพขยิ่งพระองคค์ ขด้าพระองคค์ทจัทั้งหลายมาตญ่อสผด้กจับชนหม ผญ่ใหญญ่นททั้ในพระนามของ
พระองคค์ โอ ขด้าแตญ่พระเยโฮวาหค์ พระองคค์ทรงเปป็นพระเจด้าของขด้าพระองคค์ทจัทั้งหลาย ขออยญ่าใหด้
มนมษยค์ชนะพระองคค์"

ในการเผชธิญหนข้ากนับกองทนัพหนจึที่งทภีที่มภีขนาดใหญตโตเปป็นสองเทตาของเขา (มากกวตาหนจึที่งลข้าน
คนเมสืที่อเทภียบกนับ 580,000 คน) อาสากป็ไมตมภีทภีที่พจึที่งอสืที่นนอกจากหนันไปหาพระเจข้า ทภีที่เดภียวเทตานนัรนทภีที่เขา
หนันไปขอความชตวยเหลสือไดข้คสือขจึรนขข้างบน เขาจจึงอธธิษฐานอยตางสละสลวยตตอพระเจข้าเพสืที่อขอการ
ชตวยใหข้พข้น เหป็นไดข้ชนัดวตาอาสาใหข้ความไวข้วางใจของตนอยถูตในพระเจข้าสทาหรนับการชตวยใหข้พข้น “ขอ



ทรงชตวยพวกขข้าพระองคร เพราะขข้าพระองครทนัรงหลายพจึที่งพระองคร ขข้าพระองครทนัรงหลายมาตตอสถูข้กนับ
ชนหมถูตใหญตนภีร ในพระนามของพระองคร โอ ขข้าแตตพระเยโฮวาหร พระองครทรงเปป็นพระเจข้าของขข้า
พระองครทนัรงหลาย ขออยตาใหข้มนรุษยรชนะพระองคร” เชตนเดภียวกนับอาบภียาหร เขาพจึที่งพธิงองครพระผถูข้เปป็น
เจข้าพระเจข้าแหตงบรรพบรุรรุษของเขา ความจรธิงกป็คสือวตา อาสาในความเชสืที่ออนันเรภียบงตายวางใจพระเจข้า
สทาหรนับการชตวยใหข้พข้นและพระเจข้ากป็ทรงททาเชตนนนัรนจรธิงๆ ขข้อ 12 ถจึง 15 เลตาถจึงการชตวยใหข้พข้นของ
พระเจข้า การหนันมาหาองครพระผถูข้เปป็นเจข้าและการวางใจพระองครในเวลาทภีที่ตข้องการยตอมเปป็นทภีที่พอ
พระทนัยตตอพระองคร

12 พระเยโฮวาหค์จขงทรงใหด้ชาวเอธวิโอเปทยพญ่ายแพด้ตญ่ออาสาและตญ่อยผดาหค์ และชาวเอธวิโอเปทย
กป็หนทไป พระเจข้าทรงใหข้เกภียรตธิอาสาเพราะความเชสืที่อฟนัง ความชอบธรรมและความเชสืที่อของเขา เพสืที่อ
เปป็นการตอบแทน พระองครประทานชนัยชนะยธิที่งใหญตแกตอาสาเหนสือคนเอธธิโอเปภียเหลตานนัรน

13 อาสาและพลททยิ่อยผญ่กจับพระองคค์กป็ไลญ่ตามเขาไปถขงเมรองเก-รารค์ และชาวเอธวิโอเปทยลด้มตาย
มากจนไมญ่เหลรอสจักชทววิตเดทยว เพราะเขาไดด้แตกพญ่ายตญ่อพระพจักตรค์พระเยโฮวาหค์และกองทจัพของ
พระองคค์ คนยผดาหค์ไดด้เกป็บของททยิ่รวิบไดด้มากมายนจักหนา กองทนัพของอาสาไมตเพภียงรบชนะกองทนัพ
มหจึมาของเอธธิโอเปภียเทตานนัรน พวกเขายนังไลตตามคนเหลตานนัรนดข้วย เกรารรอยถูตในปาเลสไตนรดข้านทธิศ
ตะวนันตกเฉภียงใตข้มากกวตายภีที่สธิบไมลรจากสถานทภีที่แหตงศจึกแรกนภีรทภีที่มาเรชาหร การถอยทนัพของคน
เอธธิโอเปภียกลนับกลายเปป็นการแตกกระเจธิงอยตางสธิรนเชธิง พวกเขาหนภีอยตางตสืที่นตระหนกกลนับไปทาง
อภียธิปตรซจึที่งเปป็นทภีที่ๆพวกเขามา กองทนัพเอธธิโอเปภียจรธิงๆแลข้ว “ไดข้แตกพตายตตอพระพนักตรรพระเยโฮวาหร
และกองทนัพของพระองคร” ยถูดาหรจจึงสามารถปลข้นสะดมคตายพนักเหลตานนัรนของคนเอธธิโอเปภียและขน
ของรธิบแหตงสงครามไปเยอะแยะ

14 และเขากป็โจมตทบรรดาหจัวเมรองรอบเมรองเก-รารค์ เพราะวญ่าความกลจัวพระเยโฮวาหค์นจัทั้น
มาครอบเขาทจัทั้งหลาย เขาไดด้ปลด้นหจัวเมรองทจัทั้งสวิทั้น เพราะมทของททยิ่รวิบไดด้ในนจัทั้นมาก จรธิงๆแลข้วเกรารร
อยถูตในฟภีลธิสเตภียและอยถูตไมตไกลจากกาซา อาสาและกองทนัพของเขาจจึงโจมตภีและยจึดเมสืองตตางๆของ
คนฟภีลธิสเตภียทภีที่อยถูตใกลข้เกรารร “เพราะวตาความกลนัวพระเยโฮวาหรนนัรนมาครอบเขาทนัรงหลาย” กองทนัพ



ของยถูดาหรจจึงปลข้นสะดมเมสืองเหลตานภีรของคนฟภีลธิสเตภียและเอาของรธิบเปป็นอนันมากไปจากคนเหลตา
นนัรน 

15 และเขาไดด้โจมตทเตป็นทค์ของผผด้ททยิ่มทวจัว และเอาแกะไปมากมายและอผฐดด้วย แลด้วเขากป็กลจับ
ไปยจังเยรผซาเลป็ม พวกคนฟภีลธิสเตภียทภีที่ดถูแลปศรุสนัตวรของตนถถูกฆตาตายโดยกองทนัพของยถูดาหรซจึที่งเอา
ปศรุสนัตวรของคนเหลตานนัรนไปเปป็นของรธิบแหตงสงคราม ดนังนนัรน การโจมตภีของคนเอธธิโอเปภีย แมข้
เปป็นการทดสอบหนจึที่ง กป็กลนับกลายเปป็นชนัยชนะอนันยธิที่งใหญต ยถูดาหรกลนับไปจากศจึกนนัรนพรข้อมกนับของ
รธิบเปป็นอนันมากแหตงสงคราม โดยมนั ที่งมภีมากกวตาตอนทภีที่พวกเขาไดข้เรธิที่มตข้น พระเจข้าจจึงทรงอวยพรพวก
เขาเพราะความเชสืที่อของพวกเขาในพระองคร

*****

ภนำพรวมของ 2 พงศนำวดนำร 15: สาระสคาคนัญของ 2 พงศาวดาร 15 คสือการททที่พระเจต้าทรง
สต่งผถูต้พยากรณร์คนหนขที่งมาหาอาสาเพสืที่อเตสือนสตติเขาและประชาชนแหต่งยถูดาหร์ใหต้สนัตยร์ซสืที่อตต่อไปตต่อ
พระเจต้าของพวกเขา อาสาฟนังคคาเตสือนสตตินนันั้นและกคาจนัดการนนับถสือรถูปเคารพใหต้พต้นไปจากยถูดาหร์ตต่อ
ไปและฟสืนั้นฟถูพนันธสนัญญานนันั้นกนับพระเจต้าของเขา

2 พศด 15:1-7 พระววิญญาณของพระเจด้าเสดป็จมาสถวิตกจับอาซารวิยาหค์บมตรชายโอ
เดด 2 และทญ่านออกไปเฝด้าอาสาทผลพระองคค์วญ่า "ขด้าแตญ่อาสา และยผดาหค์กจับเบนยามวินทจัทั้งปวง ขอจง
ฟจังขด้าพเจด้า พระเยโฮวาหค์ทรงสถวิตกจับทญ่านทจัทั้งหลาย ตญ่อเมรยิ่อทญ่านทจัทั้งหลายอยผญ่กจับพระองคค์ ถด้าทญ่าน
ทจัทั้งหลายแสวงหาพระองคค์ ทญ่านกป็จะพบพระองคค์ แตญ่ถด้าทญ่านทจัทั้งหลายทอดทวิทั้งพระองคค์ พระองคค์
จะทรงทอดทวิทั้งทญ่านทจัทั้งหลาย หลนังกลนับมาจากชนัยชนะครนัร งใหญตเหนสือคนเอธธิโอเปภียและคนฟภีลธิส
เตภีย พระเจข้ากป็ทรงสตงผถูข้พยากรณรคนหนจึที่งออกไปพบอาสาซจึที่งมภีชสืที่อวตา “อาซารธิยาหรบรุตรชายโอเดด” 
เราแทบไมตทราบอะไรเลยเกภีที่ยวกนับผถูข้พยากรณรทตานนภีร  อยตางไรกป็ตาม เขาเผชธิญหนข้าอาสาพรข้อมกนับ
ขข้อความหนจึที่งจากพระเจข้า สาระสทาคนัญของขข้อความนนัรนคสือ จงถวายเกภียรตธิองครพระผถูข้เปป็นเจข้าและ
พระองครจะทรงใหข้เกภียรตธิทตาน ทอดทธิรงพระองครและพระองครจะทรงทอดทธิรงทตาน



3 อวิสราเอลอยผญ่ปราศจากพระเจด้าเททยิ่ยงแทด้เปป็นเวลานาน และไมญ่มทป มโรหวิตผผด้สจัยิ่งสอน และไมญ่มท
พระราชบจัญญจัตวิ 4 แตญ่เมรยิ่อถขงคราวเขาทมกขค์ยากลทาบาก เขาหจันมาหาพระเยโฮวาหค์พระเจด้าแหญ่ง
อวิสราเอลและแสวงหาพระองคค์ เขาทจัทั้งหลายกป็พบพระองคค์ ผถูข้พยากรณรทตานนภีร ใชข้อาณาจนักรฝตาย
เหนสือเปป็นภาพประกอบอนันหนจึที่งทภีที่ทธิที่มแทง ในชตวงเวลายาวนานนนับตนัรงแตตสมนัยแรกๆของเยโรโบ
อนัม พวกเขากป็อยถูตมาโดยปราศจากพระเจข้าแทข้จรธิง เหลตาปรุโรหธิตแทข้ของพระเจข้า และปราศจากพระ
ราชบนัญญนัตธิของพระเจข้า อยตางไรกป็ตาม เมสืที่อพวกเขาในความทรุกขรลทาบากหนันมาหาพระเจข้าจรธิงๆ
และแสวงหาพระองคร พวกเขากป็พบพระองครเพสืที่อทภีที่จะชตวยเหลสือพวกเขา

5 ในสมจัยนจัทั้นไมญ่มทสจันตวิภาพแกญ่ผผด้ททยิ่ออกไปหรรอผผด้ททยิ่เขด้ามา เพราะมทการวมญ่นวายอยผญ่มากมาย
รบกวนชาวเมรองทจัทั้งหลายนจัทั้น 6 เขาแตกแยกกจันเปป็นพวกๆ ประชาชาตวิตญ่อประชาชาตวิและเมรองตญ่อ
เมรอง เพราะพระเจด้าทรงรบกวนเขาดด้วยความทมกขค์ยากทมกอยญ่าง เมสืที่ออธิสราเอลหนันไปเสภียจาก
พระเจข้าของพวกเขา กป็ไมตมภีความปลอดภนัยหรสือเสถภียรภาพในแผตนดธินของพวกเขา สธิที่งตตางๆกลนับ
แยตหนนักกวตาเดธิม เมสืที่อพระหนัตถรแหตงการอวยพรของพระเจข้าถถูกเอาออกไป สธิที่งตตางๆกป็ไมตราบรสืที่น 
พวกมนันกลนับเลวรข้ายยธิที่งขจึรนเมสืที่อพระเจข้าทรงหนันมาตตอสถูข้ประชาชาตธิหนจึที่งๆ

7 แตญ่ทญ่านทจัทั้งหลายจงกลด้าหาญ อยญ่าใหด้มรอของทญ่านอญ่อนลง เพราะวญ่ากวิจการของทญ่านจะไดด้
รจับบทาเหนป็จ" พระเจข้าผตานทางผถูข้พยากรณรทตานนภีร จจึงทรงหนรุนใจอาสาวตาอยตาทข้อ แตตจงเขข้มแขป็งในจธิต
วธิญญาณ จธิตใจและความมรุตงมนั ที่น งานของเขาในการปฏธิรถูปและความชอบธรรมจะไดข้รนับบทาเหนป็จ 
ความจรธิงนนัรนยนังมภีอยถูตจนทรุกวนันนภีร  โอเดดสตงมอบขข้อความหนจึที่งจากพระเจข้าเพสืที่อทภีที่พวกเขาจะเดธินไป
ในวธิถภีทภีที่พวกเขาเดธินอยถูตตตอไป พวกเขาจะตข้องปรนนธิบนัตธิพระเยโฮวาหรพระเจข้าและถวายเกภียรตธิ
พระองครตตอไป

2 พศด 15:8-9 เมรยิ่ออาสาทรงสดจับถด้อยคทาเหลญ่านททั้ ครอคทาพยากรณค์ของโอเดดผผด้
พยากรณค์ พระองคค์กป็ทรงมทพระทจัยกลด้าขขทั้น ทรงกทาจจัดสวิยิ่งททยิ่นญ่าสะอวิดสะเอทยนจากแผญ่นดวินยผดาหค์และ
เบนยามวินสวิทั้น และจากหจัวเมรองซขยิ่งพระองคค์ยขดมาไดด้จากถวิยิ่นเทรอกเขาเอฟราอวิม และพระองคค์ทรง
ซญ่อมแซมแทญ่นบผชาของพระเยโฮวาหค์ ซขยิ่งอยผญ่หนด้ามมขพระนวิเวศของพระเยโฮวาหค์



ขข้อ 8 จจึงเลตาถจึงการทภีที่อาสาไดข้รนับการหนรุนใจใหข้ททาตตอไปในการทภีที่เขาก ทาจนัดการนนับถสือรถูป
เคารพและการนมนัสการพระตตางดข้าวทภีที่ยนังหลงเหลสืออยถูตในอาณาจนักรของเขา เหป็นไดข้ชนัดวตาการ
นนับถสือรถูปเคารพไดข้แพรตระบาดในยถูดาหรและเบนยามธินตนัรงแตตสมนัยซาโลมอนเปป็นตข้นมา อาสาก ทาจนัด
สธิที่งนภีรทนัรงหมดไปเสภียจากแผตนดธินนนัรน แทตนบถูชาทภีที่อยถูตมรุขพระนธิเวศของพระเยโฮวาหรหมายถจึง แทตน
บถูชาทองสนัมฤทธธิธ นนัรนซจึที่งอยถูตหนข้าเสาประดนับตข้นใหญตสองตข้นนนัรนทภีที่อยถูตตรงทางเขข้าดข้านหนข้าของพระ
วธิหาร กลตาวอภีกนนัยหนจึที่ง เขารสืรอฟสืร นการถวายเครสืที่องสนัตวบถูชาตตางๆของคนเลวภีแหตงพนันธสนัญญานนัรน

9 และพระองคค์ทรงรวบรวมยผดาหค์และเบนยามวินทจัทั้งปวง และคนเหลญ่านจัทั้นจากเอฟราอวิม 
มนจัสเสหค์ และจากสวิเมโอน ผผด้อาศจัยอยผญ่กจับเขาทจัทั้งหลาย เพราะคนเปป็นจทานวนมากไดด้หลบหนทมาหา
พระองคค์จากอวิสราเอล เมรยิ่อเขาเหป็นวญ่าพระเยโฮวาหค์พระเจด้าของพระองคค์สถวิตกจับพระองคค์ โปรด
สนังเกตดข้วยวตาในขข้อ 9 สมาชธิกของตระกถูลตตางๆในอาณาจนักรฝตายเหนสือ (ซจึที่งรวมถจึงเอฟราอธิม มนนัส
เสหรและสธิเมโอน) ยข้ายถธิที่นฐานมายนังยถูดาหรตตอไปเมสืที่อพวกเขา “เหป็นวตาพระเยโฮวาหรพระเจข้าของ
พระองครสถธิตกนับพระองคร” อภีกครนัร งทภีที่นภีที่หนักลข้างขข้อสมมตธิฐานของแนวคธิดบรธิตธิชอธิสราเอลลธิซจึที่มทภีที่วตา
สธิบตระกถูลฝตายเหนสือนนัรนไดข้สถูญหายไปแลข้วในการจนัดกระจายไปนนัรน ขข้อเทป็จจรธิงกป็คสือ เหลตาสมาชธิก
ทภีที่ดทาเนธินตามทางของพระเจข้าของแตตละสธิบตระกถูลเหลตานนัรนยข้ายถธิที่นฐานมายนังยถูดาหรเพสืที่อนมนัสการ
พระเยโฮวาหรพระเจข้าตามแบบพระคนัมภภีรรตตอไป อาสายธินดภีตข้อนรนับคนเหลตานภีร และมภีคนจทานวน
มหาศาลในคนเหลตานภีร ยข้ายไปยนังยถูดาหร ขข้อทภีที่กลตาวถจึงคน (แปลกหนข้า) เหลตานนัรนไมตไดข้หมายถจึงพวก
คนตตางชาตธิ แตตหมายถจึงผถูข้ยข้ายถธิที่นฐานเหลตานภีรทภีที่มาจากฝตายเหนสือ

2 พศด 15:10-15 เขาทจัทั้งหลายชมมนมมกจันททยิ่เยรผซาเลป็มในเดรอนททยิ่สามของปทททยิ่สวิบหด้าใน
รจัชกาลของอาสา 11 เขาทจัทั้งหลายถวายสจัตวบผชาแดญ่พระเยโฮวาหค์ในวจันนจัทั้นจากขด้าวของททยิ่เขาไดด้รวิบ
มา มทวจัวผผด้เจป็ดรด้อยตจัวและแกะเจป็ดพจันตจัว ผถูข้ลภีรภนัยจทานวนมากเหลตานภีร จากอาณาจนักรฝตายเหนสือไดข้
ชรุมนรุมกนันในเดสือนทภีที่สามของปภีคนยธิวซจึที่งเปป็นชตวงเทศกาลเพป็นเทคอสตร พวกเขาถวาย ณ เวลานนัรน
วนัวผถูข้ 700 ตนัวและแกะ 7,000 ตนัว



12 และเขากป็เขด้าททาพจันธสจัญญาททยิ่จะแสวงหาพระเยโฮวาหค์พระเจด้าแหญ่งบรรพบมรมษของเขา
ดด้วยสมดจวิตสมดใจของเขา 13 และวญ่าผผด้ใดททยิ่ไมญ่แสวงหาพระเยโฮวาหค์พระเจด้าแหญ่งอวิสราเอลควรจะมท
โทษถขงตาย ไมญ่วญ่าเลป็กหรรอใหญญ่ ชายหรรอหญวิง อาสาและยถูดาหรตลอดจนบรรดาพภีที่นข้องฝตายวธิญญาณ
ของพวกเขาจากอาณาจนักรฝตายเหนสือจจึงเขข้าใน “พนันธสนัญญาทภีที่จะแสวงหาพระเยโฮวาหรพระเจข้า
แหตงบรรพบรุรรุษของเขาดข้วยสรุดจธิตสรุดใจของเขา” จรธิงๆแลข้วนภีที่เปป็นการรสืรอฟสืร นหรสือการอรุทธิศถวาย
รอบสองของพนันธสนัญญานนัรนทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงกระททากนับประชาชาตธินนัรนทภีที่ซภีนาย โปรดสนังเกตเพธิที่ม
เตธิมวตาการอรุทธิศถวายรอบสองนภีร เปป็นไปดข้วยสรุดจธิตสรุดใจของพวกเขา มนันมภีลนักษณะจรธิงใจ หนนัก
แนตนและลจึกซจึร ง พวกเขาตนัรงใจแนตวแนตทภีที่จะกลนับมาหาองครพระผถูข้เปป็นเจข้าพระเจข้าของพวกเขา 
นอกจากนภีร  พวกเขายนังปฏธิญาณดข้วยวตาผถูข้ใดกป็ตามทภีที่ไมตยอมแสวงหาองครพระผถูข้เปป็นเจข้าเชตนนนัรน ผถูข้นนัรน
กป็จะถถูกประหารชภีวธิต – ไมตวตา “เลป็กหรสือใหญต ชายหรสือหญธิง” พวกเขาเอาจรธิงกนับพระเจข้า!

14 เขาทจัทั้งหลายไดด้กระททาสจัตยค์ปฏวิญาณตญ่อพระเยโฮวาหค์ดด้วยเสทยงอจันดจัง และดด้วยเสทยงโหญ่
รด้อง และดด้วยเสทยงแตรและแตรทองเหลรองขนาดเลป็ก 15 และยผดาหค์ทจัทั้งปวงกป็เปรมปรทดวิธิ์เพราะสจัตยค์
ปฏวิญาณนจัทั้น เพราะเขาทจัทั้งหลายไดด้ปฏวิญาณดด้วยสมดใจของเขา และไดด้แสวงหาพระองคค์ดด้วยสวิทั้น
ความปรารถนาของเขา และเขาทจัทั้งหลายกป็พบพระองคค์ และพระเยโฮวาหค์ทรงประทานใหด้เขาหยมด
พจักสงบรอบดด้าน คทาปฏธิญาณเหลตานนัรนแหตงการอรุทธิศถวายใหมตและการฟสืร นฟถูถถูกกระททาอยตางเปธิด
เผย “ดข้วยเสภียงอนันดนัง และดข้วยเสภียงโหตรข้อง” และพวกเขาโหมโรงมนันดข้วยการประโคมเสภียงแตร
ตตางๆ (นตาสนใจทภีที่วตาคทาทภีที่แปลเปป็น แตร (ชนัทสทเซราฮติม) หมายถจึงแตรเดภีที่ยวหรสือแตรโลหะขณะทภีที่
คทาทภีที่แปลเปป็นแตรทองเหลรองขนาดเลป็ก (โชฟารติม) หมายถจึง บรรดาเขาแกะตนัวผถูข้) ยถูดาหรทนัรงสธิรนทนัรงผถูข้
ทภีที่เปป็นคนพสืรนเมสืองและผถูข้ยข้ายถธิที่นฐานมาเมสืที่อเรป็วๆนภีรตตางชสืที่มชมยธินดภี พวกเขาไดข้กระททาสนัตยรปฏธิญาณ
ดข้วยสธิรนสรุดใจของพวกเขาตตอพระเจข้าและตนัรงใจแนตวแนตทภีที่จะแสวงหาพระองครอภีกครนัร งดข้วยสธิรนสรุด
ความประสงครของพวกเขา พวกเขาจจึงพบพระเจข้า โปรดสนังเกตผลทภีที่ตามมา “พระเยโฮวาหรทรง
ประทานใหข้เขาหยรุดพนักสงบรอบดข้าน” พระเจข้าทรงสตงพระพรแหตงความสงบสรุขมา

2 พศด 15:16-17 แมด้วญ่ามาอาคาหค์พระมารดาของกษจัตรวิยค์อาสา พระองคค์กป็ทรงถอด
เสทยจากเปป็นพระราชชนนท เพราะพระนางไดด้กระททารผปเคารพอจันนญ่าเกลทยดนญ่าชจังในเสารผปเคารพ 



อาสาทรงโคญ่นรผปเคารพของพระนางลง และบดและเผาเสทยททยิ่ลทาธารขวิดโรน ความเขข้มแขป็งฝตาย
วธิญญาณและความกลข้าหาญของอาสาถถูกพบในขข้อ 16 เมสืที่อเขาถอดมารดาของตนเองออกจากการ
เปป็นพระราชธินภีแหตงแผตนดธินนนัรน “เพราะพระนางไดข้กระททารถูปเคารพอนันนตาเกลภียดนตาชนังในเสารถูป
เคารพ อาสาทรงโคตนรถูปเคารพของพระนางลง และบดและเผาเสภียทภีที่ลทาธารขธิดโรน” อาสาเปป็น
ชายผถูข้มภีความสนัตยรสรุจรธิตและหลนักการ เขามภีความกลข้าหาญฝตายศภีลธรรมทภีที่จะจนัดการแมข้แตตมารดา
ของเขาเองเพราะความบาปอนันโจตงแจข้งของนาง ลทาธารขธิดโรนไหลผตานเขข้าในหรุบเขานนัรนไปสถูตทธิศ
ตะวนันออกของเยรถูซาเลป็มระหวตางภถูเขาพระวธิหารและภถูเขามะกอกเทศ เขาจจึงแสดงความขยะแขยง
และความเกลภียดชนังสรุดๆของตนตตอรถูปเคารพของมารดาของเขา

17 แตญ่ยจังมวิไดด้กทาจจัดปผชนทยสถานสผงออกเสทยจากอวิสราเอล อยญ่างไรกป็ดทพระทจัยของอาสากป็
บรวิสมทธวิธิ์ตลอดรจัชสมจัยของพระองคค์ ปถูชนภียสถานสถูงตตางๆในบรธิบทนภีรอาจหมายถจึงสถานทภีที่ไมตเปป็น
ทางการตตางๆทภีที่ใชข้สทาหรนับการถวายเครสืที่องสนัตวบถูชาบนยอดเนธินเขาตตางๆทภีที่กระจายอยถูตทนั ที่วยถูดาหร 
พวกมนันอาจถถูกใชข้เพสืที่อถวายเครสืที่องสนัตวบถูชาตตางๆแบบไมตเปป็นทางการแดตพระเยโฮวาหรและบาง
แหตงไดข้เสสืที่อมทรามจนกลายเปป็นการนนับถสือรถูปเคารพเชตนกนัน อยตางไรกป็ตาม อาสาเลสือกทภีที่จะไมต
ก ทาจนัดพวกมนันออกไปเสภีย

แมข้อาสาตตอสถูข้การนนับถสือรถูปเคารพทภีที่มภีอยถู ตทนั ที่วอาณาจนักรของเขา “อยตางไรกป็ดภีพระทนัยของ
อาสากป็บรธิสรุทธธิธ ตลอดรนัชสมนัยของพระองคร” ความหมายของคทาทภีที่แปลเปป็น บรวิสมทธวิธิ์ (ชาเลม) คสือ 
‘ครบถข้วน’ หรสือ ‘ทนัรงหมด’ ความหมายกป็คสือวตาใจของเขาตรงตตอองครพระผถูข้เปป็นเจข้าทนัรงหมด หรสือ
กลตาวอภีกนนัยหนจึที่งคสือ ใจของเขาถถูกอรุทธิศถวายแดตองครพระผถูข้เปป็นเจข้าทนัรงหมดตลอดสมนัยของเขา

2 พศด 15:18-19 และพระองคค์ทรงนทาของอมทวิศถวายของราชบวิดาของพระองคค์และ
ขด้าวของททยิ่พระองคค์เองทรงอมทวิศถวาย มทเงวิน และทองคทา และเครรยิ่องใชด้เขด้าไปในพระนวิเวศของ
พระเจด้า 19 และไมญ่มทสงครามอทกจนปทททยิ่สามสวิบหด้าในรจัชกาลของอาสา อาสาอรุทธิศถวายแกตพระ
วธิหารซจึที่งสธิที่งตตางๆทภีที่อาบภียาหรไดข้เอามาจากเยโรโบอนัมซจึที่งแมข้ถถูกอรุทธิศถวายแลข้วกป็ยนังไมตไดข้ถถูกเอาไปไวข้
ในพระวธิหารจนถจึงบนัดนภีร  เขายนังอาจนทาของรธิบทภีที่ไดข้มาจากคนเอธธิโอเปภียไปไวข้ทภีที่นนั ที่นดข้วย โปรด



สนังเกตอภีกครนัร งวตาพระเจข้าทรงรนักษาความสงบสรุขในแผตนดธินนนัรนตลอดรนัชสมนัยของอาสา มนันเปป็น
มากกวตาความบนังเอธิญอยตางแนตนอนทภีที่อาสาพยายามถวายเกภียรตธิแดตองครพระผถูข้เปป็นเจข้าและกทาจนัด
ความบาปออกไปเสภีย โดยแสวงหาองครพระผถูข้เปป็นเจข้าดข้วยสธิรนสรุดใจ และขข้อเทป็จจรธิงกป็คสือวตาไมตมภี
สงครามในแผตนดธินนนัรนนานสามสธิบหข้าปภี พระเจข้าทรงใหข้เกภียรตธิคนเหลตานนัรนทภีที่ถวายเกภียรตธิพระองคร

*****

ภนำพรวมของ 2 พงศนำวดนำร 16: บทถนัดไปนทนั้เลต่าถขงหกปทสนุดทต้ายแหต่งรนัชกาลของอาสา นต่า
เศรต้าททที่ตลอดหลายปทกต่อนหนต้านนันั้นแหต่งความสงบสนุขและความเจรติญรนุต่งเรสือง เหก็นไดต้ชนัดวต่าเขาเรติที่ม
วางใจทรนัพยากรตต่างๆของเขาเองแทนททที่จะวางใจองคร์พระผถูต้เปก็นเจต้า พระเจต้าผถูต้ทรงทราบเรสืที่องนทนั้จขง
ทรงอนนุญาตใหต้สงครามเกติดขขนั้นกนับเขาอทกครนันั้ง แทนททที่จะหนันมาหาองคร์พระผถูต้เปก็นเจต้าเพสืที่อขอการ
ชต่วยใหต้พต้นเหมสือนททที่เขาเคยทคาในอดทต อาสากลนับตนัดสตินใจททที่จะจนัดการสติที่งตต่างๆดต้วยตนัวเอง นต่า
เสทยดายททที่ชทวติตททที่เหลสืออยถูต่ของเขามทแตต่สงครามและความเจก็บปต่วย

2 พศด 16:1-6 ในปทททยิ่สามสวิบหกแหญ่งรจัชกาลอาสา บาอาชากษจัตรวิยค์แหญ่งอวิสราเอล
ขขทั้นมาตญ่อสผด้กจับย ผดาหค์และไดด้สรด้างเมรองรามาหค์ เพรยิ่อวญ่าพระองคค์จะมวิทรงใหด้คนหนขยิ่งคนใดออกไป
หรรอเขด้ามาหาอาสากษจัตรวิยค์ของยผดาหค์ โปรดสนังเกตวตากษนัตรธิยรแหตงอาณาจนักรฝตายเหนสือ นนัที่นคสือ บา
อาชา โจมตภียถูดาหร ชตวงเวลาถถูกหมายเหตรุไวข้วตาเปป็นปภีทภีที่ 36 แหตงรนัชกาลของอาสา อยตางไรกป็ตาม 1 
พงศรกษนัตรธิยร 15:33 กป็บตงบอกวตาบาอาชาเสภียชภีวธิตในปภีทภีที่ 27 ของอาสา Jamieson, Fausett และ 
Brown ออกความเหป็นวตา “ปภีทภีที่วตานภีร จะตข้องถถูกคทานวณตนัรงแตตการแยกออกจากกนันของสองอาณาจนักร
นนัรน และตรงกนับปภีทภีที่สธิบหกแหตงรนัชกาลของอาสา วธิธภีการนนับนภีร เทตาทภีที่เปป็นไปไดข้ดทาเนธินตามหนนังสสือ
ของเหลตากษนัตรธิยรแหตงยถูดาหรและอธิสราเอล ซจึที่งเปป็นบนันทจึกประวนัตธิศาสตรรของสมนัยนนัรน (2 พงศาวดาร
16:11) ซจึที่งเปป็นแหลตงทภีที่มาทภีที่นนักประวนัตธิศาสตรรผถูข้ไดข้รนับการดลใจทตานนภีร เอาขข้อมถูลมา” สทาหรนับคทา
อธธิบายทภีที่ละเอภียดมากขจึรนเกภีที่ยวกนับความผธิดปกตธินภีร  ดถู Chronology of the Old Testament ของ Floyd
Jones หนข้า 144



บาอาชาจจึงเสรธิมความแขป็งแกรตงใหข้พรมแดนของตนเพสืที่อตตอสถูข้ยถูดาหรโดยสรข้างปข้อมปราการ
หนจึที่งทภีที่รามาหร (ถถูกเรภียกวตา  รามาลลาหร์ ในอธิสราเอลปนัจจรุบนัน) รามาหรจรธิงๆแลข้วเปป็นสตวนหนจึที่งของ
เบนยามธิน แตตบาอาชายจึดมนันไปอยถูตดภีและสรข้างจรุดขข้ามพรมแดนหนจึที่งทภีที่แขป็งแกรตงระหวตางอาณาจนักร
ฝตายเหนสือและยถูดาหร เหป็นไดข้ชนัดวตาเขาหวนังวตาจะยนับยนัรงการไหลออกของผถูข้ยข้ายถธิที่นฐานจากฝตายเหนสือ
ไปยนังยถูดาหร

2 แลด้วอาสาทรงเอาเงวินและทองคทาจากคลจังของพระนวิเวศของพระเยโฮวาหค์และราชสทานจัก
และสญ่งไปใหด้เบนฮาดจัดกษจัตรวิยค์แหญ่งซทเรทยผผด้ประทจับในเมรองดามจัสกจัสวญ่า 3 "ขอใหด้มทสจัญญาไมตรท
ระหวญ่างขด้าพเจด้าและทญ่านดจังททยิ่มทอยผญ่กจับพระชนกของขด้าพเจด้าและพระชนกของทญ่าน ดผเถวิด ขด้าพเจด้า
ไดด้สญ่งเงวินและทองคทามายจังทญ่าน ขอเสดป็จไปททาลายสจัญญาไมตรทของทญ่านซขยิ่งมทกจับบาอาชากษจัตรวิยค์
แหญ่งอวิสราเอล เพรยิ่อเขาจะถอยทจัพไปจากขด้าพเจด้า"

ปฏธิกธิรธิยาของอาสาทภีที่มภีตตอเรสืที่องนภีรคสือ การขอกษนัตรธิยรผถูข้นนับถสือพระตตางดข้าวแหตงซภีเรภีย นนัที่นคสือ 
เบนฮาดนัด ใหข้มาชตวยเขาในสงครามครนัร งนภีร  เหป็นไดข้ชนัดวตายนังมภีสนธธิสนัญญาหนจึที่งทภีที่มภีผลอยถูตระหวตางอาบภี
ยาหร (บธิดาของอาสา) และเบนฮาดนัด – คลข้ายกนับสนธธิสนัญญาทภีที่ทนัรงสองฝตายตตางใหข้ความชตวยเหลสือ
กนัน นอกจากนภีร  อาสายนังเอาเงธินจากคลนังของพระวธิหารไปจตายเบนฮาดนัดดข้วย เบนฮาดนัดเรธิที่มโจมตภี
อธิสราเอลจากทธิศเหนสือซจึที่งเบภีที่ยงเบนความสนใจของบาอาชาไปจากยถูดาหร ผลลนัพธรทข้ายสรุดของเรสืที่อง
นภีรกป็คสือวตา แผนการของอาสาไดข้ผลและบาอาชาเลธิกยรุ ตงกนับเขา อยตางไรกป็ตาม สภาพฝตายวธิญญาณ
ของอาสากป็ถถูกเปธิดเผยอยตางชนัดเจน แทนทภีที่จะวางใจพระเจข้า เขากลนับขอความชตวยเหลสือจากมนรุษยร
และเปป็นความชตวยเหลสือของคนอธรรมดข้วย นอกจากนภีร  อาสาคนเดภียวกนันนภีรซจึที่งไดข้อรุทธิศถวายทรนัพยร
ตตางๆแกตพระวธิหารเมสืที่อหลายปภีกตอนหนข้านนัรนบนัดนภีรกลนับปลข้นทรนัพยรเดภียวกนันเหลตานนัรนเพสืที่อจข้างเหลตา
ทหารรนับจข้าง

4 และเบนฮาดจัดทรงเชรยิ่อฟจังกษจัตรวิยค์อาสา และสญ่งผผด้บจังคจับบจัญชากองทจัพของพระองคค์ไป
ตญ่อสผด้กจับหจัวเมรองของอวิสราเอล และเขาทจัทั้งหลายโจมตทเมรองอวิโยน ดาน เอเบลมาอวิม และหจัวเมรอง
คลจังหลวงทจัทั้งสวิทั้นของนจัฟทาลท 5 และตญ่อมาเมรยิ่อบาอาชาทรงไดด้ยวินเรรยิ่องนจัทั้น พระองคค์ทรงหยมดสรด้าง



เมรองรามาหค์ และใหด้พระราชกวิจของพระองคค์หยมดยจัทั้ง กลยรุทธรของอาสานนัรนเรภียบงตาย ถข้าเบนฮาดนัด
จะโจมตภีในทธิศเหนสือ บาอาชากป็จะถถูกเบภีที่ยงเบนความสนใจและหนันความสนใจของตนไปยนังทธิศ
เหนสือแทนทภีที่จะเปป็นพรมแดนดข้านทธิศใตข้ของเขาทภีที่ตธิดก นับยถูดาหร นนัที่นคสือสธิที่งทภีที่เกธิดขจึรนจรธิงๆ เบนฮาดนัด
โจมตภีเมสืองตตางๆของอาณาจนักรฝตายเหนสือในดข้านเหนสือสรุด: “เมสืองอธิโยน ดาน เอเบลมาอธิม และหนัว
เมสืองคลนังหลวงทนัรงสธิรนของนนัฟทาลภี” ทนัรงหมดนภีร เปป็นเมสืองทภีที่อยถูตทางเหนสือของทะเลกาลธิลภีในอธิสราเอล
ฝตายเหนสือสรุด ไมตไกลจากดามนัสกนัส เมสืที่อบาอาชาไดข้ยธินเรสืที่องนภีร  เขากป็หยรุดกตอสรข้างเครสืที่องปข้องกนัน
ขข้าศจึกตตางๆเพธิที่มเตธิมทภีที่รามาหรทนันทภี (ในดข้านใตข้สรุดและบนพรมแดนตธิดกนับยถูดาหร)

6 แลด้วกษจัตรวิยค์อาสาทรงนทายผดาหค์ทจัทั้งสวิทั้น และเขาทจัทั้งหลายขนหวินของเมรองรามาหค์และ
เครรยิ่องไมด้ของเมรองนจัทั้น ซขยิ่งบาอาชาใชด้สรด้างอยผญ่นจัทั้น และเอามาสรด้างเมรองเกบาและเมรองมวิสปาหค์ 
แผนการของอาสาใชข้ไดข้ผล (ในเนสืรอหนนัง) เขาจจึงนทากองทนัพของตนไปยนังเมสืองพรมแดนนนัรนคสือรา
มาหรและรสืรอททาลายเครสืที่องปข้องกนันขข้าศจึกเหลตานนัรนทภีที่บาอาชาไดข้สรข้างขจึรน อาสาใชข้วนัสดรุเหลตานภีร เพสืที่อ
เสรธิมความแขป็งแกรตงใหข้เครสืที่องปข้องกนันตตางๆในเมสืองเกบาและเมสืองมธิสปาหร ซจึที่งเปป็นเมสืองพรมแดน
ตธิดกนับอาณาจนักรฝตายเหนสือเชตนกนัน

2 พศด 16:7-9 ครจัทั้งนจัทั้นฮานานทผผด้ททานายไดด้มาเฝด้าอาสากษจัตรวิยค์ของยผดาหค์ และทผล
พระองคค์วญ่า "เพราะทญ่านพขยิ่งกษจัตรวิยค์ของซทเรทย และมวิไดด้พขยิ่งพระเยโฮวาหค์พระเจด้าของทญ่าน เพราะ
ฉะนจัทั้นกองทจัพของกษจัตรวิยค์ซทเรทยจขงไดด้หลมดพด้นมรอทญ่านไป อยตางไรกป็ตาม พระเจข้าไมตทรงพอพระทนัย
กนับการกระททาเหลตานนัรนของอาสา โปรดสนังเกตในขข้อ 7 วตาพระเจข้าทรงสตงผผด้ททานาย (นนัที่นคสือ ผถูข้
พยากรณร) คนหนจึที่งมานามวตา ฮานานท ผถูข้ตทาหนธิอาสา เขาบอกอาสาวตา “เพราะทตานพจึที่งกษนัตรธิยรของ
ซภีเรภีย และมธิไดข้พจึที่งพระเยโฮวาหรพระเจข้าของทตาน เพราะฉะนนัรนกองทนัพของกษนัตรธิยรซภีเรภียจจึงไดข้หลรุด
พข้นมสือทตานไป” อาสาอาจเอาชนะซภีเรภียซจึที่งมภีโอกาสเปป็นศนัตรถูไดข้ แตตเขากลนับตนัดสธินใจในเนสืรอหนนัง
และไมตใชตโดยความเชสืที่ออยตางแนตนอน เขาจจึงพลาดชนัยชนะทภีที่เปป็นไปไดข้ อาสากลนับหาชตองทภีที่จะผถูก
มธิตรและออมชอมกนับกษนัตรธิยรผถูข้นนับถสือพระตตางดข้าวแหตงซภีเรภีย



8 คนเอธวิโอเปทยและชาวลวิบนทไมญ่เปป็นกองทจัพมหขมา มทรถรบและพลมด้ามากเหลรอหลายหรรอ 
แตญ่เพราะทญ่านพขยิ่งพระเยโฮวาหค์ พระองคค์ทรงมอบเขาทจัทั้งหลายไวด้ในมรอของทญ่าน พระเจข้า (ผตานทาง
ผถูข้พยากรณรทตานนภีร ) ทรงเตสือนใจอาสาถจึงหลายปภีกตอนหนข้านนัรนเมสืที่อคนเอธธิโอเปภียรรุกรานดข้วยกองทนัพ
มหจึมา อาสาพจึที่งพระเยโฮวาหรในวนันนนัรน และพระเจข้า “พระองครทรงมอบเขาทนัรงหลายไวข้ในมสือของ
ทตาน” ดถู 14:9 ความผธิดพลาดของอาสาอยถูตในการวางใจวธิธภีการตตางๆของตนัวเองแทนทภีที่จะวางใจ
องครพระผถูข้เปป็นเจข้า พระเจข้าไมตทรงพอพระทนัย

9 เพราะวญ่าพระเนตรของพระเยโฮวาหค์ไปมาอยผญ่เหนรอแผญ่นดวินโลกทจัทั้งสวิทั้น เพรยิ่อสทาแดงฤทธา
นมภาพของพระองคค์โดยเหป็นแกญ่ผผด้เหลญ่านจัทั้นททยิ่มทใจจรวิงตญ่อพระองคค์ ในเรรยิ่องนททั้ทญ่านไดด้กระททาการอยญ่าง
โงญ่เขลา เพราะตจัทั้งแตญ่นททั้ไปทญ่านจะมทการศขกสงคราม" พระเจข้าจจึงทรงเตสือนใจอาสาวตา “เพราะวตา
พระเนตรของพระเยโฮวาหรไปมาอยถู ตเหนสือแผตนดธินโลกทนัรงสธิรน เพสืที่อสทาแดงฤทธานรุภาพของ
พระองครโดยเหป็นแกตผถูข้เหลตานนัรนทภีที่มภีใจจรธิงตตอพระองคร” พระเจข้าทรงแสวงหาคนเหลตานนัรนทภีที่จะ
วางใจพระองครอยตางสธิรนสรุดใจเสมอ อยตางไรกป็ตาม อาสาไดข้ททาบาปในการพจึที่งพาทรนัพยากรตตางๆ
ของตนัวเองแทนทภีที่จะเปป็นพระเจข้าของเขา พระเจข้าจจึงบอกเขาวตา “ในเรสืที่องนภีรทตานไดข้กระททาการอยตาง
โงตเขลา เพราะตนัรงแตตนภีร ไปทตานจะมภีการศจึกสงคราม” เหป็นไดข้ชนัดวตาอาสาไดข้ไถลกลนับไปจากความ
เชสืที่อนนัรน ทางทภีที่เปป็นอยตางพระเจข้าและการอรุทธิศถวายทนัรงหมดซจึที่งเปป็นลนักษณะเฉพาะตนัวของปภีแรกๆ
ของเขา การอวยพรและความเจรธิญรรุตงเรสืองเหป็นไดข้ชนัดวตาไดข้ททาใหข้ใจของเขาพรุตงเปข้าไปยนังทภีที่อสืที่น
แทนทภีที่จะเปป็นพระเจข้า

2 พศด 16:10 และอาสากป็ทรงกรวิทั้วตญ่อผผด้ททานายนจัทั้น และจจับเขาจทาไวด้ในคมก เพราะ
พระองคค์ทรงเกรททั้ยวกราดแกญ่เขาในเรรยิ่องนททั้ และอาสาทรงขญ่มเหงประชาชนบางคนในเวลาเดทยวกจัน
นจัทั้นดด้วย อาสากรธิรวโกรธตตอขข้อความทภีที่ผถูข้พยากรณรนนัรนไดข้สตงมอบใหข้จากพระเจข้า อาสาจจึงสนัที่งโยนฮา
นานภีไวข้ในครุก เหป็นไดข้ชนัดวตา ‘พวกอนรุรนักษรนธิยม’ ทภีที่ดทาเนธินตามทางของพระเจข้ามากกวตาแหตงแผตนดธิน
นนัรนกป็ไมตพอใจกษนัตรธิยรเชตนกนัน เขาจจึงนทาการบภีบบนังคนับมาสถูตพวกเขาดข้วย อาจเปป็นการเสภียคตาปรนับ การ
ถถูกจทาครุก หรสือการเสภียภาษภีตตางๆ



2 พศด 16:11-12 และดผเถวิด พระราชกวิจของอาสา ตจัทั้งแตญ่ตด้นจนสมดทด้าย ไดด้บจันทขกไวด้
ในหนจังสรอของกษจัตรวิยค์แหญ่งยผดาหค์และอวิสราเอล บนันทจึกทภีที่วตานภีร จรธิงๆแลข้วอาจเปป็นหนนังสสือ 1 พงศร
กษนัตรธิยร

12 ในปทททยิ่สามสวิบเกด้าแหญ่งรจัชกาลของพระองคค์ อาสาทรงเปป็นโรคททยิ่พระบาทของพระองคค์ 
และโรคของพระองคค์กป็รด้ายแรง แมด้เปป็นโรคอยผญ่พระองคค์กป็มวิไดด้ทรงแสวงหาพระเยโฮวาหค์ แตญ่ไดด้
แสวงหาความชญ่วยเหลรอจากแพทยค์ หลนังจากสามสธิบเกข้าปภีบนบนัลลนังกรนนัรน สรุขภาพของอาสากป็เรธิที่ม
ทรรุดโทรม บางคนคาดเดาวตาโรคนนัรนในเทข้าของเขาคสือ โรคเกาตร บางทภีมนันอาจเปป็นผลลนัพธรตตางๆ
ของโรคเบาหวาน “แมข้เปป็นโรคอยถูตพระองครกป็มธิไดข้ทรงแสวงหาพระเยโฮวาหร แตตไดข้แสวงหาความ
ชตวยเหลสือจากแพทยร” ความคธิดตรงนภีร ไมตใชตวตาการไปหาหมอเปป็นสธิที่งทภีที่ผธิด แพทยร์ทภีที่วตานภีร อาจเปป็น
พวกคนใชข้เวทมนตรรจากอภียธิปตรหรสือบาบธิโลน ประเดป็นกป็คสือวตาแทนทภีที่จะแสวงหาความชตวยเหลสือ
ของพระเจข้า อาสากลนับหนันไปหาชาวโลก ประเดป็นทภีที่ยธิ ที่งใหญตกวตากป็คสือวตาเขาเพธิกเฉยพระเจข้าและ
แสวงหาความชตวยเหลสือจากยมโลก

2 พศด 16:13-14 และอาสาทรงลญ่วงหลจับไปอยผญ่กจับบรรพบมรมษของพระองคค์ 
สวิทั้นพระชนมค์ในปทททยิ่สทยิ่สวิบเอป็ดแหญ่งรจัชกาลของพระองคค์ กษนัตรธิยรผถูข้นภีร ครองราชยรนานเกสือบสภีที่สธิบเอป็ดปภี 
เขาผถูข้เคยเปป็นกษนัตรธิยรผถูข้ยธิ ที่งใหญตจบชภีวธิตอยตางนตาเวทนา ในชตวงตข้นรนัชกาลของเขา เขาไดข้แสวงหาองคร
พระผถูข้เปป็นเจข้า มภีใจกลข้าหาญฝตายวธิญญาณ ไดข้ททาใหข้เกธิดการฟสืร นฟถูใหญตโตในยถูดาหร และดทาเนธินชภีวธิต
โดยความเชสืที่อ กระนนัรนในชตวงปภีทข้ายๆของเขา มภีความดสืรอรนัรน การพจึที่งพาตนัวเองแทนทภีที่จะเปป็นองคร
พระผถูข้เปป็นเจข้า และการขาดซจึที่งความเชสืที่อ ในสองปภีสรุดทข้ายของเขาๆเปป็นโรคทภีที่เทข้า แทนทภีที่จะ
แสวงหาองครพระผถูข้เปป็นเจข้าสทาหรนับความชตวยเหลสือ เขากลนับหนันไปพจึที่งพวกแพทยรทภีที่ใชข้ศาสตรรเรข้น
ลนับในสมนัยนนัรนอยตางดสืรอดจึง ความผธิดพลาดของเขาอยถูตตรงทภีที่เขาหนันไปพจึที่งคนเหลตานนัรนและวางใจคน
เหลตานนัรนแทนทภีที่จะวางใจพระเจข้าของเขา เขาจจึงสธิรนชภีวธิตหลนังจากครองราชยรนานสภีที่สธิบเอป็ดปภี โดย
เปป็นเงาของชายผถูข้นนัรนทภีที่เขาเคยเปป็นในฝตายวธิญญาณ



14 เขาทจัทั้งหลายฝจังพระศพไวด้ในอมโมงคค์ของพระองคค์ ซขยิ่งพระองคค์ไดด้สกจัดออกเพรยิ่อ
พระองคค์ในนครดาววิด เขาวางพระศพของพระองคค์ไวด้บนแทญ่นซขยิ่งมทเครรยิ่องหอมตญ่างๆเตป็มไปหมด 
ซขยิ่งชญ่างปรมงเครรยิ่องหอมไดด้ปรมงไวด้ และเขาทจัทั้งหลายกป็กญ่อเพลวิงใหญญ่โตถวายพระเกทยรตวิพระองคค์ 
กตอนเขาสธิรนชภีวธิต อาสาไดข้สรข้างอรุโมงครฝนังศพอนันงดงามไวข้สทาหรนับตนัวเขาเองในนครดาวธิด ซจึที่งเปป็น
สรุสานหลวงของเหลตากษนัตรธิยรแหตงยถูดาหร พธิธภีศพของกษนัตรธิยรทภีที่ใหข้ประชาชนเขข้ารตวมไดข้ถถูกจนัดเพสืที่อใหข้
เกภียรตธิเขา การกตอเพลธิงใหญตโตทภีที่วตานภีร อาจเปป็นการเผาเครสืที่องหอม พวกยธิวไมตไดข้ปฏธิบนัตธิพธิธภีเผาศพ 
โดยมองวตามนันเปป็นวธิธภีปฏธิบนัตธิของคนนนับถสือพระตตางดข้าว

*****

ภนำพรวมของ 2 พงศนำวดนำร 17: บนัดนทนั้พงศาวดารศนักดติธสติทธติธนทนั้เรติที่มกลต่าวถขงชทวติตและสมนัย
ของเยโฮชาฟนัท กษนัตรติยร์องคร์ททที่สทที่แหต่งยถูดาหร์ ในประวนัตติศาสตรร์ของยถูดาหร์ เยโฮชาฟนัทเปก็นหนขที่งในสทที่
กษนัตรติยร์ททที่ยติที่งใหญต่และครองราชยร์ประมาณยทที่สติบหต้าปทในเยรถูซาเลก็ม หลนักๆแลต้วเยโฮชาฟนัทเปก็น
กษนัตรติยร์ททที่ดคาเนตินตามทางของพระเจต้า กระนนันั้นเขากก็พต่ายแพต้ตต่อการออมชอมฝต่ายวติญญาณซขที่งกต่อ
ความยนุต่งยากอยต่างมากใหต้แกต่เขาและทต้ายสนุดแลต้วมนันเปก็นหายนะของเขา การออมชอมนนันั้นคสือ การ
รต่วมมสือกนับเหลต่าเพสืที่อนรต่วมงานของเขาททที่ละทตินั้งความจรติงในอาณาจนักรฝต่ายเหนสือ 2 พงศาวดาร 17 
นคาเสนอปทแรกๆแหต่งรนัชกาลของเยโฮชาฟนัท ในชต่วงเวลานทนั้เอง พระเจต้าทรงอวยพรเขาเพราะความ
พยายามตต่างๆของเขาททที่จะคงไวต้ซขที่งทางททที่เปก็นอยต่างพระเจต้าและทางนนันั้นของพระเยโฮวาหร์พระเจต้า
ในอาณาจนักรของเขา

2 พศด 17:1-2 เยโฮชาฟจัทโอรสของพระองคค์ครอบครองแทนพระองคค์ และทรง
เสรวิมกทาลจังพลตญ่อสผด้อวิสราเอล 2 พระองคค์ทรงวางกทาลจังพลไวด้ในหจัวเมรองททยิ่มทปด้อมทจัทั้งปวงของยผดาหค์ 
และทรงตจัทั้งทหารประจทาปด้อมในแผญ่นดวินยผดาหค์ และในหจัวเมรองเอฟราอวิม ซขยิ่งอาสาราชบวิดาของ
พระองคค์ไดด้ยขดไวด้ พออาสาสธิรนชภีวธิต เยโฮชาฟนัทบรุตรชายของเขากป็ขจึรนครองบนัลลนังกรแหตงยถูดาหร เหป็น
ไดข้ชนัดถจึงความสนัมพนันธรตตางๆอนันตจึงเครภียดกนับอธิสราเอลทภีที่อยถูตทางทธิศเหนสือ เยโฮชาฟนัทจจึงวาง
บรรดากองทหารรนักษาการในนครตตางๆทภีที่มภีปข้อมของยถูดาหร อนันหลนังนภีรหมายถจึงนครเหลตานนัรนทภีที่มภี



กทาแพงแขป็งแกรตงเพสืที่อการปข้องกนันทางทหาร เขายนังครอบครองนครเหลตานนัรนของเอฟราอธิมตอนใตข้
อยถูตตตอไปซจึที่งอาสาไดข้ยจึดมา นภีที่อาจเปป็นเมสืองเกบาและเมสืองมธิสปาหรทภีที่ถถูกกลตาวถจึง 16:6

2 พศด 17:3-5 โปรดสนังเกตวตา พระเยโฮวาหค์ทรงสถวิตกจับเยโฮชาฟจัท เพราะ
พระองคค์ทรงดทาเนวินในทางเบรทั้องตด้นๆของดาววิดราชบวิดาของพระองคค์ พระองคค์มวิไดด้ทรงแสวงหา
พระบาอจัล คทาวตา บาอาลติม เปป็นคทาทนับศนัพทรของคทาฮภีบรถูคทานนัรนและแสดงถจึงรถูปพหถูพจนรของพระบา
อนัล เยโฮชาฟนัทไมตไดข้ไลตตามพระบาอนัลเหลตานนัรนซจึที่งเปป็นการนนับถสือรถูปเคารพทางศาสนาทภีที่เปป็นทภีที่
นธิยมของสมนัยนนัรน

แตตตรงกนันขข้าม 4 แตญ่ไดด้แสวงหาพระเยโฮวาหค์พระเจด้าของพระราชบวิดาของพระองคค์ และ
ดทาเนวินในพระบจัญญจัตวิของพระองคค์ มวิไดด้ทรงดทาเนวินตามการกระททาของอวิสราเอล อธิสราเอล นนัที่น
คสืออาณาจนักรฝตายเหนสือไดข้ละทธิรงความจรธิงฝตายวธิญญาณไปแลข้วตนัรงแตตตข้น เยโฮชาฟนัทจะไมตยอมมภี
สตวนเกภีที่ยวขข้องอะไรเลยกนับการละทธิรงความจรธิงของพวกเขา – อยตางนข้อยกป็ในชตวงปภีแรกๆของเขา

โปรดสนังเกตความสนัมพนันธรแบบเหตรุและผลทภีที่ถถูกนทาเสนอ เพราะวตาเยโฮชาฟนัทดทาเนธินใน
ทางนนัรนขององครพระผถูข้เปป็นเจข้า แสวงหาพระองครและดทาเนธินในพระบนัญชาตตางๆของพระองคร 
พระเจข้าจจึง 5 ทรงสถาปนาราชอาณาจจักรไวด้ในพระหจัตถค์ของพระองคค์ และสวิทั้นทจัทั้งยผดาหค์กป็นทาเครรยิ่อง
บรรณาการมาถวายเยโฮชาฟจัท พระองคค์จขงมททรจัพยค์มจัยิ่งคจัยิ่งอยญ่างยวิยิ่งและมทเกทยรตวิมาก เยโฮชาฟนัทจะ
เบตงบานจนกลายเปป็นหนจึที่งในกษนัตรธิยรเหลตานนัรนทภีที่ดทาเนธินตามทางของพระเจข้าแหตงยถูดาหร ประชาชน
ของเขารนับรถูข้เรสืที่องนนัรนและใหข้เกภียรตธิเขาในการนนัรน พระเจข้าเองกป็ทรงอวยพรเขาอยตางชนัดเจนเพราะ
ความเชสืที่อฟนังตามแบบพระเจข้าของเขาทภีที่มภีตตอพนันธสนัญญานนัรน ดข้วยเหตรุนภีร  เยโฮชาฟนัทจจึง “มภีทรนัพยร
มนั ที่งคนั ที่งอยตางยธิที่งและมภีเกภียรตธิมาก” พระเจข้าทรงอวยพรความชอบธรรม!

2 พศด 17:6-9 พระทจัยของพระองคค์เขด้มแขป็งขขทั้นในพระมรรคาของพระเยโฮวาหค์ 
พระองคค์จขงทรงกทาจจัดปผชนทยสถานสผงและบรรดาเสารผปเคารพเสทยจากยผดาหค์ นภีที่เปป็นกษนัตรธิยรผถูข้หนจึที่ง
ซจึที่ง “พระทนัยของพระองครเขข้มแขป็งขจึรนในพระมรรคาของพระเยโฮวาหร” เยโฮชาฟนัทเทธิดทถูนองคร
พระผถูข้เปป็นเจข้า ทางเหลตานนัรนของพระเจข้าเปป็นสธิที่งทภีที่สทาคนัญอนันดนับแรกในชภีวธิตสทาหรนับเขา เขาแสวงหา



อาณาจนักรของพระเจข้าและความชอบธรรมของพระองครเปป็นอนันดนับแรก ใจของเยโฮชาฟนัทจจึงถถูก
ยกชถูขจึรนในทางทนัรงหลายของพระเจข้า ดนังนนัรน “พระองครจจึงทรงกทาจนัดปถูชนภียสถานสถูงและบรรดาเสา
รถูปเคารพเสภียจากยถูดาหร” ปถูชนภียสถานสถูงตตางๆอยถูตบนยอดเนธินเขาทนัรงหลายแหตงยถูดาหรมาชข้านาน 
เดธิมทภีพวกมนันถถูกใชข้เปป็นสถานทภีที่ไมตเปป็นทางการสทาหรนับการถวายเครสืที่องสนัตวบถูชาแดตพระเยโฮวาหร
ซจึที่งถถูกหข้ามอยตางเจาะจงในพระราชบนัญญนัตธิ อยตางไรกป็ตาม สรุดทข้ายแลข้วพวกมนันเสสืที่อมทรามจนกลาย
เปป็นสถานทภีที่ตตางๆของการนมนัสการพระบาอนัลและการนนับถสือรถูปเคารพรถูปแบบอสืที่นๆ เยโฮชาฟนัทจจึง
หข้ามมธิใหข้กระททาสธิที่งเหลตานนัรนในยถูดาหรและกทาจนัดพวกมนันออกไปทนัรงหมด

7 ในปทททยิ่สามแหญ่งรจัชกาลของพระองคค์ พระองคค์ทรงใชด้เจด้านายของพระองคค์ครอ เบนฮาอวิล 
โอบาดทหค์ เศคารวิยาหค์ เนธจันเอล และมทคายาหค์ไปสจัยิ่งสอนในหจัวเมรองของยผดาหค์ 8 และคนเลวทไปกจับ
เขาดด้วยครอ เชไมอาหค์ เนธานวิยาหค์ เศบาดวิยาหค์ อาสาเฮล เชมวิราโมท เยโฮนาธจัน อาโดนทยาหค์ โทบท
ยาหค์ และโทบาโดนวิยาหค์ คนเลวท และพรด้อมกจับคนเหลญ่านททั้มท เอลทชามา และเยโฮรจัม ผผด้เปป็นปมโรหวิต 
เมสืที่อเยโฮชาฟนัทเปป็นกษนัตรธิยรไมตถจึงสองปภี เขากป็จนัดระเบภียบเจข้านายกลรุตมหนจึที่งแหตงยถูดาหรพรข้อมกนับพวก
คนเลวภีและพวกปรุโรหธิตดนังทภีที่ถถูกเอตยชสืที่อขข้างบน คนเหลตานภีร จะตข้องสอนสธิที่งเหลตานนัรนของพระเยโฮ
วาหรพระเจข้าในเมสืองรอบนอกเหลตานนัรนแหตงยถูดาหร

9 และเขาทจัทั้งหลายไดด้สจัยิ่งสอนในยผดาหค์ มทหนจังสรอพระราชบจัญญจัตวิของพระเยโฮวาหค์ไปกจับ
เขาดด้วย เขาเททยิ่ยวไปทจัยิ่วหจัวเมรองทจัทั้งสวิทั้นแหญ่งยผดาหค์ และไดด้สจัยิ่งสอนประชาชน กองทนัพเลป็กๆนภีรของ
เหลตาอาจารยรสอนพระคนัมภภีรรออกไปตามเมสืองตตางๆในยถูดาหร และสนัที่งสอนสธิที่งเหลตานนัรนของพระเจข้า
จาก “หนนังสสือพระราชบนัญญนัตธิของพระเยโฮวาหรไปกนับเขาดข้วย” เยโฮชาฟนัทจจึงททาใหข้แนตใจวตา
ประชาชนแหตงอาณาจนักรของเขาถถูกสอนพระวจนะของพระเจข้าโดยตรง ดข้วยเหตรุนภีร เอง ขข้อความทภีที่
ตามมาจะบนันทจึกวตาพระเจข้าทรงอวยพรกษนัตรธิยรผถูข้นภีร และอาณาจนักรของเขา

2 พศด 17:10-13 ความหวาดกลจัวอจันมาจากพระเยโฮวาหค์ตกอยผญ่เหนรอบรรดาราช
อาณาจจักรแหญ่งแผญ่นดวินตญ่างๆททยิ่อยผญ่รอบยผดาหค์ และเขาทจัทั้งหลายมวิไดด้ททาสงครามกจับเยโฮชาฟจัท 
พระเจข้าทรงอวยพรเยโฮชาฟนัทและยถูดาหรอยตางชนัดเจนเพราะระดนับทภีที่ถถูกฟสืร นฟถูขจึรนใหมตของการ



ดทาเนธินตามแบบพระเจข้าและความเชสืที่อฟนังตตอพระเจข้าซจึที่งถถูกปลถูกฝนังทนั ที่วอาณาจนักรของเขา พระเจข้าจจึง
ททาใหข้ประชาชาตธิอสืที่นๆแหตงภถูมธิภาคนนัรนเกรงกลนัวเยโฮชาฟนัทและยถูดาหร ดนังนนัรน พวกเขาจจึง “มธิไดข้ททา
สงครามกนับเยโฮชาฟนัท” มภีบทาเหนป็จสทาหรนับคนชอบธรรมจรธิงๆ (เพลงสดรุดภี 58:11) พระเจข้าทรง
อวยพรผถูข้ชอบธรรมจรธิงๆ (เพลงสดรุดภี 5:12)

11 คนฟทลวิสเตทยบางพวกไดด้นทาของกทานจัลมาถวายเยโฮชาฟจัท และนทาเงวินมาเปป็นบรรณาการ
และพวกอาระเบทยไดด้นทาฝผงแพะแกะ ครอแกะผผด้เจป็ดพจันเจป็ดรด้อยตจัว และแพะผผด้เจป็ดพจันเจป็ดรด้อยตจัวมา
ถวายพระองคค์ แมข้แตตพวกศนัตรถูยาวนานของยถูดาหร นนั ที่นคสือ คนฟภีลธิสเตภีย กป็นทาเงธินและของกทานนัล
ตตางๆมาเปป็นบรรณาการแกตเยโฮชาฟนัท เหลตาเพสืที่อนบข้านชาวอาระเบภียทภีที่อยถู ตทางทธิศตะวนันออกเฉภียง
ใตข้กป็ปกตธิแลข้วหวาดระแวงอธิสราเอลกป็นทาแกะผถูข้ 7,700 ตนัวและแพะผถูข้ 7,700 ตนัวมามอบใหข้แกตเยโฮ
ชาฟนัท พระเจข้าทรงอวยพรกษนัตรธิยรหนรุตมผถูข้นภีร เพราะการดทาเนธินตามแบบพระเจข้าของเขา

12 และเยโฮชาฟจัททรงเจรวิญใหญญ่ยวิยิ่งขขทั้นเปป็นลทาดจับ พระองคค์ทรงสรด้างปด้อมและหจัวเมรอง
คลจังหลวงไวด้ในยผดาหค์ พระเจข้าจจึงทรงททาใหข้เยโฮชาฟนัทยธิที่งใหญตและเขากลายเปป็นกษนัตรธิยรผถูข้ยธิ ที่งใหญต
ทภีที่สรุดในอาณาจนักรทนัรงสองของอธิสราเอลนนับตนัรงแตตสมนัยของซาโลมอน เขาสรข้างปราสาทตตางๆ (นนัที่น
คสือ คตายทหารทภีที่มภีเครสืที่องปข้องกนันขข้าศจึกตตางๆ) และฐานสตงกทาลนังบทารรุงทางทหารตตางๆทนั ที่วอาณาจนักร
ของเขาสทาหรนับการสนนับสนรุนหากเกธิดสงครามขจึรน

13 และพระองคค์ทรงมทพระราชกวิจมากมายในหจัวเมรองของยผดาหค์ พระองคค์ทรงมททหาร
เปป็นทแกลด้วทหารในกรมงเยรผซาเลป็ม ปถูชนภียสถานสถูงและเสารถูปเคารพเหลตานนัรนหมายถจึงสถานทภีที่
ตตางๆสทาหรนับการนมนัสการพระบาอนัล เมสืที่อเยโฮชาฟนัทเรธิที่มตระหนนักถจึงการนตาสะอธิดสะเอภียนนภีร ใน
อาณาจนักรของเขา เขากป็ก ทาจนัดมนันออกไปเสภีย พระเจข้าไมตเพภียงททาใหข้เยโฮชาฟนัทเจรธิญขจึรนในทางการ
เมสืองและการทหารเทตานนัรน พระองครยนังทรงอวยพรเขาในเรสืที่องสตวนตนัวดข้วย “พระองครทรงมภีพระ
ราชกธิจมากมายในหนัวเมสืองของยถูดาหร” พระเจข้าทรงใหข้เกภียรตธิเขาในการททาธรุรกธิจตตางๆของเขา ดนังทภีที่
หมายเหตรุไวข้ในขข้อความขข้างลตาง พระเจข้ายนังประทานเหลตาทหารทภีที่เกตงกาจแกตเยโฮชาฟนัทดข้วย
สทาหรนับการปข้องกนันประชาชาตธินนัรน



2 พศด 17:14-18 ตญ่อไปนททั้เปป็นจทานวนตามเรรอนบรรพบมรมษของเขาครอ ของยผดาหค์ ผผด้
บจังคจับบจัญชากองพจันมท อจัดนาหค์ผผด้บจังคจับบจัญชา พรด้อมกจับทแกลด้วทหารสามแสนคน แมตทนัพของเย
โฮชาฟนัทบนัญชาการทหารจทานวน 300,000 คน

15 ถจัดเขาไปครอ เยโฮฮานจัน ผผด้บจังคจับบจัญชาพรด้อมกจับสองแสนแปดหมรยิ่นคน แมตทนัพอภีกคน
หนจึที่งบนัญชาการทหาร 280,000 คน

16 และถจัดเขาไปครอ อามจัสยาหค์ บมตรชายศวิครท เปป็นคนอาสาสมจัครเพรยิ่อการปรนนวิบจัตวิพระเย
โฮวาหค์พรด้อมกจับทแกลด้วทหารสองแสนคน แมตทนัพอภีกคนหนจึที่งนามวตาอามนัสยาหรถถูกพรรณนาวตา 
“เปป็นคนอาสาสมนัครเพสืที่อการปรนนธิบนัตธิพระเยโฮวาหร” เขาบนัญชาการทหารกองหนจึที่งจทานวน 
200,000 คน

17 ของเบนยามวินครอ เอลทยาดา ทแกลด้วทหารพรด้อมกจับคนสองแสนสรรพดด้วยธนผและโลญ่ 
จากสตวนตระกถูลเบนยามธินของยถูดาหร เอลภียาดาบนัญชาการพลธนถูจทานวน 200,000 คน

18 และถจัดเขาไปครอ เยโฮซาบาด พรด้อมกจับคนตวิดอาวมธหนขยิ่งแสนแปดหมรยิ่นคน เยโฮซา
บาดเหป็นไดข้ชนัดวตาเปป็นแมตทนัพอภีกคนจากตระกถูลเบนยามธินผถูข้บนัญชาการทหารกองหนจึที่งจทานวน 
180,000 คนซจึที่งพรข้อมรบ เหป็นไดข้ชนัดวตากทาลนังพลอสืที่นๆทภีที่เหลสือเปป็นหนตวยสทารองเหมสือนกองทนัพสมนัย
ใหมตของอธิสราเอล เมสืที่อรวมกนันทหารกองตตางๆเหลตานภีร จจึงเปป็นกองทนัพหนจึที่งทภีที่มภีก ทาลนังพล 1,160,000 
คน

โปรดสนังเกตดข้วยวตากองทนัพถสืออาวรุธของเยโฮชาฟนัทมภีจทานวนเพธิที่มขจึรน ในชตวงรนัชกาลขอ
งอาบภียาหรปถูตของเขา กองทนัพเหลตานนัรนของยถูดาหรมภีจทานวน 400,000 คน (13:3) บนัดนภีร เมสืที่อพระเจข้าทรง
ททาใหข้อาณาจนักรนนัรนเจรธิญขจึรน กองทนัพตตางๆของเยโฮชาฟนัทจจึงไดข้เพธิที่มจทานวนขจึรนเปป็น 1,160,000 คน
พระเจข้าทรงใหข้เกภียรตธิคนเหลตานนัรนทภีที่ใหข้เกภียรตธิพระองคร

2 พศด 17:19 เหลญ่านททั้เปป็นขด้าราชการของกษจัตรวิยค์ นอกเหนรอจากผผด้ททยิ่กษจัตรวิยค์ทรง
วางไวด้ในหจัวเมรองททยิ่มทปด้อมทจัยิ่วตลอดแผญ่นดวินยผดาหค์ กองทนัพมหจึมานภีรทภีที่ถถูกกลตาวถจึงขข้างบนรนับใชข้เยโฮ



ชาฟนัทนอกเหนสือจากหนตวยทหารเหลตานนัรนทภีที่รนักษาการอยถูตในหนัวเมสืองตตางๆทภีที่มภีก ทาแพงปข้องกนันรอบ
อาณาจนักรนนัรน

*****

ภนำพรวมของ 2 พงศนำวดนำร 18: บทถนัดไปนทนั้เปติดเผยความอต่อนแอและการออมชอมททที่เยโฮ
ชาฟนัทเรติที่มแสดงออกมา ดถูเหมสือนวต่าเมสืที่อพระเจต้าทรงอวยพรคนเหลต่านนันั้นททที่ใหต้เกทยรตติพระองคร์ หลาย
ครนันั้งพวกเขากก็ลสืมไปวต่าผถูต้ใดทรงชต่วยเหลสือพวกเขาเชต่นนนันั้น ในบทนทนั้เยโฮชาฟนัทรวมกคาลนังพลอยต่าง
โงต่เขลาเขต้ากนับอาหนับผถูต้เปก็นหนขที่งในกษนัตรติยร์ททที่ชนัที่วรต้ายททที่สนุดเหลต่านนันั้นแหต่งอาณาจนักรฝต่ายเหนสือของ
อติสราเอล ในการทคาเชต่นนนันั้นเขาเกสือบเอาชทวติตไมต่รอด

2 พศด 18:1-3 ฝญ่ายเยโฮชาฟจัททรงมททรจัพยค์มจัยิ่งคจัยิ่งและเกทยรตวิใหญญ่ยวิยิ่ง และพระองคค์
ทรงกระททาใหด้เปป็นทองแผญ่นเดทยวกจันกจับอาหจับ 2 ครจัทั้นลญ่วงมาหลายปทพระองคค์เสดป็จลงไปเฝด้าอาหจับ
ในสะมาเรทย และอาหจับทรงฆญ่าแกะและวจัวมากมายสทาหรจับพระองคค์ และสทาหรจับพลททยิ่มากจับ
พระองคค์ และทรงชจักชวนพระองคค์ใหด้ขขทั้นไปตญ่อสผด้กจับราโมทกวิเลอาด 3 อาหจับกษจัตรวิยค์แหญ่งอวิสราเอล
ตรจัสกจับเยโฮชาฟจัทกษจัตรวิยค์แหญ่งยผดาหค์วญ่า "ทญ่านจะไปกจับขด้าพเจด้ายจังราโมทกวิเลอาดหรรอ" พระองคค์
ทผลตอบพระองคค์วญ่า "ขด้าพเจด้ากป็เปป็นอยญ่างททยิ่ทญ่านเปป็น ประชาชนของขด้าพเจด้ากป็เปป็นดจังประชาชน
ของทญ่าน เราจะอยผญ่กจับทญ่านในการสงคราม"

เหป็นไดข้ชนัดวตาเยโฮชาฟนัทไมตเขข้าใจหลนักการเรสืที่องการแยกออก เขาจจึงเรธิที่มคบหาสมาคมกนับอา
หนับกษนัตรธิยรแหตงฝตายเหนสือ ดนังนนัรนเยโฮชาฟนัทจจึงเดธินทางไปยนังสะมาเรภียซจึที่งเปป็นทภีที่ๆอาหนับดสืที่มเหลข้า
องรุตนและรนับประทานอาหารกนับเขา อาหนับจจึงเชธิญชวนเขาใหข้ไปททาสงครามรตวมกนับเขาเพสืที่อตตอสถูข้
ซภีเรภีย ณ สถานทภีที่แหตงหนจึที่งชสืที่อวตาราโมทกธิเลอาดซจึที่งอยถูตฝนัที่งตะวนันออกของแมตนทร าจอรรแดน (ชสืที่อราโม
ทกธิเลอาดมภีความหมายตรงตนัววตา ทภีที่ราบสถูงเหลตานนัรนแหตงกธิเลอาด หรสือ ‘ทภีที่ราบสถูงกธิเลอาด’) เยโฮ
ชาฟนัทตกลงในหลนักการโดยทนันทภีทภีที่จะไปดข้วย

2 พศด 18:4 และเยโฮชาฟจัทตรจัสกจับกษจัตรวิยค์แหญ่งอวิสราเอลวญ่า "ขอสอบถามดผ
พระดทารจัสของพระเยโฮวาหค์วจันนททั้เสทยกญ่อน" เยโฮชาฟนัทจจึงขอรข้องอาหนับวตา “ขอสอบถามดถูพระ



ดทารนัสของพระเยโฮวาหรวนันนภีร เสภียกตอน” หลนังจากเขาไดข้ตนัดสธินใจอยตางโงตเขลาแลข้ว เขาคตอยประกาศ
อยตางนตาเลสืที่อมใสวตา “บางทภีพวกเราควรอธธิษฐานเกภีที่ยวกนับมนัน”

2 พศด 18:5-8 แลด้วกษจัตรวิยค์แหญ่งอวิสราเอลกป็เรทยกประชมมพวกผผด้พยากรณค์ประมาณ
สทยิ่รด้อยคนตรจัสกจับเขาวญ่า "ควรททยิ่เราจะไปตทราโมทกวิเลอาดหรรอ หรรอเราไมญ่ควรไป" และเขาทจัทั้ง
หลายทผลตอบวญ่า "ขอเชวิญเสดป็จขขทั้นไปเถวิด เพราะพระเจด้าจะทรงมอบไวด้ในพระหจัตถค์ของกษจัตรวิยค์" 
6 แตญ่เยโฮชาฟจัททผลวญ่า "ททยิ่นทยิ่ไมญ่มทผผด้พยากรณค์ของพระเยโฮวาหค์อทกสจักคนหนขยิ่งหรรอซขยิ่งเราจะ
สอบถามไดด้" 7 และกษจัตรวิยค์แหญ่งอวิสราเอลทผลเยโฮชาฟจัทวญ่า "ยจังมทชายอทกคนหนขยิ่ง ซขยิ่งเราจะใหด้ทผล
ถามพระเยโฮวาหค์ไดด้ แตญ่ขด้าพเจด้าชจังเขา เพราะเขาพยากรณค์แตญ่ความรด้ายเสมอ ไมญ่เคยพยากรณค์
ความดทเกทยิ่ยวกจับขด้าพเจด้าเลย คนนจัทั้นครอมทคายาหค์บมตรอวิมลาหค์" และเยโฮชาฟจัททผลวญ่า "ขอกษจัตรวิยค์
อยญ่าตรจัสดจัยิ่งนจัทั้นเลย" 8 แลด้วกษจัตรวิยค์แหญ่งอวิสราเอลจขงเรทยกมหาดเลป็กคนหนขยิ่งเขด้ามาและตรจัสสจัยิ่งวญ่า 
"ไปพามทคายาหค์บมตรอวิมลาหค์มาเรป็วๆ"

ขข้อ 5-27 เลตาเรสืที่องราวแปลกพธิลจึกทภีที่วตาอาหนับรวบรวมพวกผถูข้พยากรณรของตนทภีที่ละทธิรงความ
จรธิงซจึที่งบอกเขาใหข้ “เดธินหนข้าเลย” อยตางไรกป็ตาม เยโฮชาฟนัทรข้องขอผถูข้พยากรณรคนหนจึที่งของพระเย
โฮวาหร อาหนับกลตาววตายนังมภีผถูข้พยากรณรเชตนนนัรนเหลสืออยถูตคนหนจึที่งแตตเขาเกลภียดคนนนัรน “เพราะเขา
พยากรณรแตตความรข้ายเสมอ ไมตเคยพยากรณรความดภีเกภีที่ยวกนับขข้าพเจข้าเลย คนนนัรนคสือมภีคายาหร”

2 พศด 18:9-11 ฝญ่ายกษจัตรวิยค์แหญ่งอวิสราเอลและเยโฮชาฟจัทกษจัตรวิยค์แหญ่งยผดาหค์ ตญ่าง
ประทจับบนพระททยิ่นจัยิ่ง ทรงฉลองพระองคค์ ณ ททยิ่วญ่างตรงทางเขด้าประตผเมรองสะมาเรทย และผผด้
พยากรณค์ทจัทั้งปวงกป็พยากรณค์ถวายอยผญ่ 10 และเศเดคทยาหค์บมตรชายเคนาอะนาหค์ จขงเอาเหลป็กททาเปป็น
เขา และพผดวญ่า "พระเยโฮวาหค์ตรจัสดจังนททั้วญ่า `ดด้วยสวิยิ่งเหลญ่านททั้ เจด้าจะผลจักคนซทเรทยไปจนเขาทจัทั้งหลาย
ถผกททาลาย'" 11 และบรรดาผผด้พยากรณค์กป็พยากรณค์อยญ่างนจัทั้น ทผลวญ่า "ขอเสดป็จขขทั้นไปราโมทกวิเลอาด
เถวิด และจะมทชจัยชนะ เพราะพระเยโฮวาหค์จะทรงมอบเมรองนจัทั้นไวด้ในพระหจัตถค์ของกษจัตรวิยค์"



จากนนัรนอาหนับไดข้ใหข้เหลตาผถูข้พยากรณรของตนทภีที่ละทธิรงความจรธิงพยากรณรตตอหนข้าตนอภีกครนัร ง
และพวกเขากป็บอกเขาใหข้เดธินหนข้าเลยเหมสือนเดธิม พวกเขาอข้างวตาพระเจข้าจะทรงมอบซภีเรภียไวข้ในมสือ
ของกษนัตรธิยร

2 พศด 18:12-15 และผผด้สรยิ่อสารผผด้ไปตามมทคายาหค์ไดด้บอกทญ่านวญ่า "ดผเถวิด ถด้อยคทาของ
บรรดาผผด้พยากรณค์กป็พผดสวิยิ่งททยิ่ดทแกญ่กษจัตรวิยค์ดมจปากเดทยวกจัน ขอใหด้ถด้อยคทาของทญ่านเหมรอนอยญ่าง
ถด้อยคทาของคนหนขยิ่งในพวกนจัทั้น และพผดแตญ่สวิยิ่งททยิ่ดท" 13 แตญ่มทคายาหค์ตอบวญ่า "พระเยโฮวาหค์ทรง
พระชนมค์อยผญ่แนญ่ฉจันใด พระเจด้าของขด้าพเจด้าตรจัสวญ่าอยญ่างไร ขด้าพเจด้าจะพผดอยญ่างนจัทั้น" 14 และเมรยิ่อ
ทญ่านมาเฝด้ากษจัตรวิยค์ กษจัตรวิยค์ตรจัสถามทญ่านวญ่า "มทคายาหค์ ควรททยิ่เราจะไปตทราโมทกวิเลอาดหรรอ หรรอ
เราไมญ่ควรไป" และทญ่านทผลตอบพระองคค์วญ่า "ขอเชวิญเสดป็จขขทั้นไปและจะมทชจัยชนะ เขาทจัทั้งหลายจะ
ถผกมอบไวด้ในพระหจัตถค์ของพระองคค์" 15 แตญ่กษจัตรวิยค์ตรจัสกจับทญ่านวญ่า "เราไดด้ใหด้เจด้าปฏวิญาณกทยิ่ครจัทั้ง
แลด้ววญ่า เจด้าจะพผดกจับเราแตญ่ความจรวิงในพระนามของพระเยโฮวาหค์"

จากนนัรนอาหนับและเยโฮชาฟนัทกป็อยากรถูข้วตามภีคายาหรผถูข้พยากรณรของพระเยโฮวาหรจะกลตาววตา
อะไร มภีคายาหรซจึที่งรถูข้วตาผถูข้พยากรณรคนอสืที่นๆทภีที่เหลสือทรุกคนไดข้ททานายเรสืที่องความสทาเรป็จในศจึกครนัร งนภีร กป็ททา
เชตนนนัรนดข้วย (เหป็นไดข้ชนัดวตาการเปป็นคนพถูดตรงไปตรงมาไมตใชตครุณธรรมอยตางหนจึที่งของเขา) อาหนับ
ซจึที่งรถูข้สจึกไดข้วตามภีคายาหรก ทาลนังททาตนัวเปป็น ‘คนทภีที่เหป็นดภีดข้วยตลอด’ จจึงเตสือนสตธิเขาใหข้บอกความจรธิงแกต
ตน

2 พศด 18:16-27 และทญ่านทผลวญ่า "ขด้าพระองคค์ไดด้เหป็นคนอวิสราเอลทจัทั้งปวง
กระจจัดกระจายอยผญ่บนภผเขา อยญ่างแกะททยิ่ไมญ่มทผผด้เลททั้ยง และพระเยโฮวาหค์ตรจัสวญ่า `คนเหลญ่านททั้ไมญ่มทนาย 
ใหด้เขาตญ่างกลจับยจังเรรอนของตนโดยสจันตวิภาพเถวิด'" 17 กษจัตรวิยค์แหญ่งอวิสราเอลจขงทผลเยโฮชาฟจัทวญ่า 
"ขด้าพเจด้ามวิไดด้บอกทญ่านแลด้วหรรอวญ่า เขาจะไมญ่พยากรณค์สวิยิ่งดทเกทยิ่ยวกจับขด้าพเจด้าเลย แตญ่สวิยิ่งชจัยิ่วรด้ายตญ่าง
หาก" ทนันใดนนัรนมภีคายาหรกป็กลตาววตา “ขข้าพระองครไดข้เหป็นคนอธิสราเอลทนัรงปวงกระจนัดกระจายอยถูตบน
ภถูเขา อยตางแกะทภีที่ไมตมภีผถูข้เลภีรยง” กลตาวอภีกนนัยหนจึที่ง ในศจึกทภีที่จะมภีขจึรนนนัรน อาหนับจะถถูกฆตาตาย 



18 และมทคายาหค์ทผลวญ่า "ฉะนจัทั้นขอสดจับพระวจนะของพระเยโฮวาหค์ ขด้าพระองคค์ไดด้เหป็น
พระเยโฮวาหค์ประทจับบนพระททยิ่นจัยิ่งของพระองคค์ และบรรดาบรวิวารแหญ่งฟด้าสวรรคค์ยรนขด้างๆ
พระองคค์ขด้างขวาพระหจัตถค์และขด้างซด้าย 19 และพระเยโฮวาหค์ตรจัสวญ่า `ผผด้ใดจะเกลททั้ยกลญ่อมอาหจับ
กษจัตรวิยค์แหญ่งอวิสราเอล เพรยิ่อเขาจะขขทั้นไปและลด้มลงททยิ่ราโมทกวิเลอาด' บด้างกป็ทผลอยญ่างนททั้ บด้างกป็ทผลอยญ่าง
นจัทั้น 20 แลด้วมทววิญญาณดวงหนขยิ่งมาขด้างหนด้าเฝด้าตญ่อพระพจักตรค์พระเยโฮวาหค์ทผลวญ่า `ขด้าพระองคค์จะ
เกลททั้ยกลญ่อมเขาเอง' และพระเยโฮวาหค์ตรจัสกจับเขาวญ่า `จะททาอยญ่างไร' 21 และเขาทผลวญ่า `ขด้าพระองคค์
จะออกไปและจะเปป็นววิญญาณมมสาอยผญ่ในปากของผผด้พยากรณค์ของเขาทมกคน' และพระเยโฮวาหค์
ตรจัสวญ่า `เจด้าไปเกลททั้ยกลญ่อมเขาไดด้ และเจด้าจะททาไดด้สทาเรป็จ จงไปททาเชญ่นนจัทั้นเถวิด' 22 เพราะฉะนจัทั้น
บจัดนททั้ ดผเถวิด พระเยโฮวาหค์ทรงใสญ่ววิญญาณมมสาในปากของเหลญ่าผผด้พยากรณค์ของพระองคค์ พระเยโฮ
วาหค์ทรงลจัยิ่นพระวาจาเปป็นความรด้ายเกทยิ่ยวกจับพระองคค์"

ไมตนตาเปป็นไปไดข้วตาภาพเหตรุการณรนภีร ในสวรรครเกธิดขจึรนจรธิงๆ แทนทภีที่จะเปป็นเชตนนนัรน มภีคายาหร
อาจดข้วยการทรงนทาของพระเจข้า แตตงเรสืที่องนภีรขจึรนมาเพสืที่อใหข้ภาพประกอบประเดป็นนนัรน อาจเปป็นไดข้วตา
เขาใชข้สถานการณรหนจึที่งซจึที่งอาหนับครุข้นเคยดภีเปป็นภาพประกอบ – สภาหนจึที่งพรข้อมก นับเหลตาทภีที่ปรจึกษา
ของเขา ดนังนนัรนในการปรจึกษาหารสือทภีที่สมมตธิวตามภีนภีร ในสวรรคร พระเจข้าตรนัสถามวตาผถูข้ใดจะไปและ
เกลภีรยกลตอมอาหนับใหข้ไปยนังราโมทเพสืที่อประสบกนับความพตายแพข้ของเขา ทถูตสวรรครองครหนจึที่งกข้าว
ออกมาขข้างหนข้าและอาสาทภีที่จะททาเชตนนนัรน ขณะทภีที่เรสืที่องสมมตธินภีร ดทาเนธินตตอไป องครพระผถูข้เปป็นเจข้ากป็
ถามทถูตสวรรครองครนนัรนวตาเขาตนัรงใจวตาจะเกลภีรยกลตอมอาหนับใหข้ประสบกนับความพตายแพข้อยตางไร ทถูต
สวรรครองครนนัรนกป็ตอบวตาเขาจะไปและททาหนข้าทภีที่เปป็นวธิญญาณมรุสาตนหนจึที่งแกตผถูข้พยากรณรเหลตานนัรน
ของอาหนับ โดยการใหข้พวกเขาทรุกคนกลตาวสธิที่งเดภียวกนัน เขาจจึงจะเกลภีรยกลตอมอาหนับใหข้ออกไปสถูต
ความตายของเขา

เหมสือนเดธิมทภีที่เราไมตควรคธิดเอาเองวตาเหตรุการณรนภีร เกธิดขจึรนจรธิงๆในสวรรคร ปนัจจรุบนันไมตมภีทถูต
สวรรครทภีที่ไมตบรธิสรุทธธิธ เหลสืออยถูตอภีกตตอไปแลข้วทภีที่นนั ที่นและพระเจข้าจะไมตทรงอดทนตตอความหลอกลวง 
แทนทภีที่จะเปป็นเชตนนนัรน มภีคายาหรแตตงเรสืที่องนภีรขจึรนมาทนัรงหมด อยตางนข้อยมนันกป็เปป็นกลยรุทธรหนจึที่งทภีที่อาหนับ



เขข้าใจไดข้และแสดงเปป็นภาพวตาพวกผถูข้พยากรณร ‘ทภีที่เหป็นดภีดข้วยตลอด’ ของเขาสามารถถถูกททาใหข้หลง
ผธิดไดข้อยตางงตายดายโดยวธิญญาณมรุสาตนหนจึที่ง

23 แลด้วเศเดคทยาหค์บมตรชายเคนาอะนาหค์ไดด้เขด้ามาใกลด้และตบแกด้มมทคายาหค์พผดวญ่า "พระ
ววิญญาณของพระเยโฮวาหค์ไปจากขด้าพผดกจับเจด้าไดด้อยญ่างไร" 24 และมทคายาหค์ตอบวญ่า "ดผเถวิด เจด้าจะ
เหป็นในวจันนจัทั้น เมรยิ่อเจด้าเขด้าไปในหด้องชจัทั้นในเพรยิ่อจะซญ่อนตจัวเจด้า" 25 และกษจัตรวิยค์แหญ่งอวิสราเอลตรจัสวญ่า
"จงจจับมทคายาหค์ พาเขากลจับไปมอบใหด้อาโมนผผด้วญ่าราชการเมรอง และแกญ่โยอาชราชโอรส 26 และวญ่า
`กษจัตรวิยค์ตรจัสดจังนททั้วญ่า เอาคนนททั้จทาคมกเสทย ใหด้อาหารแหญ่งความทมกขค์กจับนททั้าแหญ่งความทมกขค์ จนกวญ่าเรา
จะกลจับมาโดยสจันตวิภาพ'" 27 และมทคายาหค์ทผลวญ่า "ถด้าพระองคค์เสดป็จกลจับมาโดยสจันตวิภาพ พระเย
โฮวาหค์กป็มวิไดด้ตรจัสโดยขด้าพระองคค์" และทญ่านกลญ่าววญ่า "บรรดาชนชาตวิทจัทั้งหลายเออ๋ย ขอจงฟจังเถวิด"

ดนังนนัรนจจึงมภีการเผชธิญหนข้ากนันอยตางเผป็ดรข้อนระหวตางมภีคายาหรกนับหนัวหนข้าผถูข้พยากรณรของอา
หนับนามวตาเศเดคภียาหร ผลในทภีที่สรุดกป็คสืออาหนับสนัที่งจทาครุกมภีคายาหรเพราะคทาพยากรณรทภีที่ตรงไปตรงมา
ของเขา คทาพถูดทธิรงทข้ายของมภีคายาหรทภีที่กลตาวตตออาหนับคสือ “ถข้าพระองครเสดป็จกลนับมาโดยสนันตธิภาพ 
พระเยโฮวาหรกป็มธิไดข้ตรนัสโดยขข้าพระองคร” เมสืที่อศจึกนนัรนแสดงผลลนัพธรออกมา มภีคายาหรกป็ถถูกพธิสถูจนรวตา
เปป็นฝตายถถูก

2 พศด 18:28-34 กษจัตรวิยค์แหญ่งอวิสราเอลกจับเยโฮชาฟจัทกษจัตรวิยค์แหญ่งยผดาหค์จขงเสดป็จขขทั้น
ไปยจังราโมทกวิเลอาด 29 และกษจัตรวิยค์แหญ่งอวิสราเอลตรจัสกจับเยโฮชาฟจัทวญ่า "ขด้าพเจด้าจะปลอมตจัวเขด้า
ททาศขก แตญ่ทญ่านจงสวมเครรยิ่องทรงของทญ่าน" และกษจัตรวิยค์แหญ่งอวิสราเอลกป็ทรงปลอมพระองคค์ แลด้ว
ทจัทั้งสองพระองคค์เขด้าททาสงคราม 30 ฝญ่ายกษจัตรวิยค์ประเทศซทเรทยทรงบจัญชาบรรดาผผด้บจัญชาการรถรบ
ของพระองคค์วญ่า "อยญ่ารบกจับทหารนด้อยหรรอใหญญ่ แตญ่มมญ่งเฉพาะกษจัตรวิยค์แหญ่งอวิสราเอล" 31 และอยผญ่
มาเมรยิ่อผผด้บจัญชาการรถรบแลเหป็นเยโฮชาฟจัท เขาทจัทั้งหลายกป็วญ่า "เปป็นกษจัตรวิยค์อวิสราเอลแลด้ว" เขาจขง
หจันเขด้าไปจะสผด้รบกจับพระองคค์ และเยโฮชาฟจัททรงรด้องขขทั้น และพระเยโฮวาหค์ทรงชญ่วยพระองคค์ 
พระเจด้าทรงใหด้เขาทจัทั้งหลายออกไปเสทยจากพระองคค์ 32 และอยผญ่มาเมรยิ่อผผด้บจัญชาการรถรบเหป็นวญ่า
ไมญ่ใชญ่กษจัตรวิยค์อวิสราเอล กป็หจันรถกลจับจากไลญ่ตามพระองคค์ 33 แตญ่มทชายคนหนขยิ่งโกญ่งธนผยวิงเดาไป ถผก



กษจัตรวิยค์แหญ่งอวิสราเอลเขด้าระหวญ่างเกลป็ดเกราะและแผญ่นบจังพระอมระ พระองคค์จขงรจับสจัยิ่งคนขจับรถรบ
วญ่า "หจันกลจับเถอะ พาเราออกจากการรบ เพราะเราบาดเจป็บแลด้ว" 34 วจันนจัทั้นการรบกป็ดมเดรอดขขทั้น 
และกษจัตรวิยค์อวิสราเอลกป็พยมงพระองคค์เองขขทั้นไปในรถรบของพระองคค์หจันพระพจักตรค์เขด้าสผด้ชนซทเรทย
จนถขงเวลาเยป็น แลด้วประมาณเวลาดวงอาทวิตยค์ตกพระองคค์กป็สวิทั้นพระชนมค์

การขาดความเปป็นผถูข้นทาในตนัวอาหนับยนังปรากฏชนัดเจนเหมสือนเดธิม เพราะรถูข้ว ตาศนัตรถูอาจพรุตงเปข้า
มาทภีที่เขาเพราะวตาเขาเปป็นกษนัตรธิยร เขาจจึงผรุดความคธิดขจึรนมาวตาจะไปททาศจึกโดยปลอมตนัวไป เขาจจึง
โนข้มนข้าวเยโฮชาฟนัทใหข้สวมชรุดกษนัตรธิยรของตนและจะไดข้ปรากฏเหมสือนเปป็นกษนัตรธิยรแหตงอธิสราเอล 
เยโฮชาฟนัทผถูข้โงตเขลาจจึงยนังไปททาศจึกรตวมกนับอาหนับเหมสือนเดธิม อาหนับจจึงอทาพรางตนัวเองแตตยรุเยโฮ
ชาฟนัทใหข้ออกไปในชรุดกษนัตรธิยรของตน เยโฮชาฟนัทเขลาพอทภีที่จะททาเชตนนนัรน

กษนัตรธิยรซภีเรภียสนัที่งนายทหารประจทากองทหารตตางๆของตนใหข้เพธิกเฉยพวกทหารราบและมรุตง
โจมตภีกษนัตรธิยรแหตงอธิสราเอลเปป็นหลนัก ดนังนนัรนพอเขข้าททาศจึก พวกเขาจจึงเหป็นเยโฮชาฟนัทแตตงกายในชรุด
กษนัตรธิยรของอาหนับและคธิดเองวตานนัที่นคสืออาหนับ พวกเขาจจึงพรุตงเปข้าการโจมตภีของตนไปทภีที่เยโฮชาฟนัท 
เมสืที่อรถูข้วตากทาลนังเกธิดอะไรขจึรนแลข้ว เยโฮชาฟนัทจจึงรข้องออกมา อาจเปป็นไดข้วตาเขารข้องออกไปเพสืที่อททาใหข้
พวกซภีเรภียรถูข้วตาเขาเปป็นใคร หรสืออาจเปป็นไดข้วตาเขารข้องออกมาตตอพระเจข้าเพสืที่อขอความชตวยเหลสือ มนัน
เปป็นเพราะการดถูแลแบบทรงจนัดเตรภียมของพระเจข้าเทตานนัรน เขาจจึงไมตถถูกฆตาตายในศจึกนนัรน

นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาทหารคนหนจึที่งในกองทนัพคนซภีเรภียโกตงคนันธนถูของตนและยธิงออกไปสตงเดช
ในศจึกนนัรน ลถูกธนถูนนัรนไมตเพภียงหาทางไปจนถจึงอาหนับเทตานนัรน แตตยนังแทงทะลรุเขาตรงชตองรอยตตอของ
ชรุดเกราะของเขาดข้วย ไมตตข้องสงสนัยเลยวตาพระเจข้าทรงจนัดเตรภียมใหข้ลถูกธนถูดอกนนัรนพรุตงเขข้าใสตอาหนับ
ในทภีทๆี่ เลป็กขนาดนนัรน – ระหวตางรอยตตอของชรุดเกราะของเขา อาหนับรถูข้วตาตนลทาบากแลข้ว เขาจจึงสนัที่งคน
ขนับรถรบของเขาใหข้ถอยไปจากศจึกนนัรน ความคธิดกป็คสือวตา อาหนับถถูกพยรุงไวข้ในรถรบของเขาตลอด
ชตวงทภีที่เหลสือของวนันนนัรน แตตเสภียชภีวธิตตอนดวงอาทธิตยรตก ขณะเดภียวกนัน เลสือดจากบาดแผลของเขากป็
ไหลลงไปในรถรบของเขา คทาพยากรณรทภีที่ถถูกททาใหข้สทาเรป็จจรธิงก ทาลนังจะเกธิดขจึรนแลข้ว



ดข้วยตระหนนักวตากษนัตรธิยรของพวกเขาตายแลข้ว ขตาวจจึงแพรตสะพนัดไปทนั ที่วกองทนัพอธิสราเอลใหข้
ถอยทนัพ มนันกลายเปป็นการแตกกระเจธิง กตอนดวงอาทธิตยรตกดธินของวนันนนัรน อธิสราเอลกป็พตายแพข้ในศจึก
นนัรนอยตางชนัดเจน คทาพยากรณรทภีที่มภีคายาหรไดข้กลตาวไวข้ถถูกททาใหข้สทาเรป็จจรธิงในรายละเอภียด

*****

ภนำพรวมของ 2 พงศนำวดนำร 19: บทถนัดไปนทนั้บนันทขกเกทที่ยวกนับการททที่พระเจต้าทรงตคาหนติเยโฮ
ชาฟนัทเพราะความออมชอมของเขา พอโศกเศรต้าและถถูกตทสอน เยโฮชาฟนัทจขงกลนับมาสถูต่การเสรติม
ความแขก็งแกรต่งใหต้กนับการนมนัสการพระเยโฮวาหร์พระเจต้าในอาณาจนักรของเขาและการสถาปนา
ระบบยนุตติธรรมอนันถถูกตต้องในแผต่นดตินนนันั้น

2 พศด 19:1-3 เยโฮชาฟจัทกษจัตรวิยค์แหญ่งยผดาหค์เสดป็จกลจับไปโดยสวจัสดวิภาพถขง
พระราชวจังของพระองคค์ในกรมงเยรผซาเลป็ม 2 แตญ่เยฮผบมตรชายฮานานทผผด้ททานายไดด้ออกไปเฝด้า
พระองคค์ ทผลกษจัตรวิยค์เยโฮชาฟจัทวญ่า "ควรททยิ่พระองคค์จะชญ่วยคนอธรรมและรจักผผด้ททยิ่เกลทยดชจังพระเย
โฮวาหค์หรรอ เพราะเรรยิ่องนททั้พระพวิโรธของพระเยโฮวาหค์ไดด้ออกมาถขงพระองคค์

พระเจข้าทรงสตงผถูข้พยากรณรคนหนจึที่งนามวตาเยฮถูมาตทาหนธิเยโฮชาฟนัท โปรดสนังเกตวตาพระเจข้า
ผตานทางผถูข้พยากรณรทตานนภีรทรงเผชธิญหนข้าเขา นนัที่นคสือ “ควรทภีที่พระองครจะชตวยคนอธรรมและรนักผถูข้ทภีที่
เกลภียดชนังพระเยโฮวาหรหรสือ เพราะเรสืที่องนภีรพระพธิโรธของพระเยโฮวาหรไดข้ออกมาถจึงพระองคร” 
กระนนัรนในขข้อ 3 พระเจข้าทรงจดจทาความสนัตยรซสืที่อของเยโฮชาฟนัท พระพธิโรธทภีที่วตานภีรนตาจะมาในบททภีที่ 
20 เยโฮชาฟนัทไมตควรไปคบหาสมาคมกนับอาหนับเลย ฝตายหลนังเปป็นผถูข้ทภีที่ละทธิรงความจรธิง พวกเขาอาจ
เปป็นเพสืที่อนรตวมงานกนันในการทภีที่พวกเขาทนัรงคถูตเปป็นกษนัตรธิยรเหนสือประชาชนของพระเจข้า เยฮถูเรภียกอา
หนับวตาเปป็นคนอธรรมและเยโฮชาฟนัททราบเรสืที่องนนัรนอยตางแนตนอนดข้วย โดยการออมชอมหลนักการ
เรสืที่องการแยกออก เยโฮชาฟนัทไดข้เขข้าสถูต ‘งานรนับใชข้’ แบบรตวมมสือกนันซจึที่งพระเจข้าไมตทรงเหป็นชอบดข้วย
อยตางชนัดเจน เหลตานนักเทศนรจนทรุกวนันนภีรททาอยตางเดภียวกนันเมสืที่อพวกเขาเขข้ารตวมในงานรนับใชข้ตตางๆ
แบบรตวมมสือกนันกนับพวกคนออมชอมและพวกแนวคธิดเสรภี พระเจข้าไมตทรงพอพระทนัยกนับพวกเขา
เหมสือนกนัน



3 อยญ่างไรกป็ดทพระองคค์ทรงพบความดทในพระองคค์บด้าง เพราะพระองคค์ไดด้ททาลายบรรดาเสา
รผปเคารพเสทยจากแผญ่นดวิน และไดด้มมญ่งพระทจัยแสวงหาพระเจด้า" แมข้พระเจข้าทรงตทาหนธิผตานทางผถูข้
พยากรณรทตานนภีร  พระเจข้ากป็ยนังทรงรนับรถูข้ความดภีนนัรนทภีที่เยโฮชาฟนัทไดข้กระททาในการก ทาจนัดทธิรงปตาละเมาะ
ตตางๆทภีที่การนนับถสือรถูปเคารพเกธิดขจึรนในทภีที่เหลตานนัรนทนั ที่วแผตนดธินนนัรน นอกจากนภีร เขาไดข้เตรภียมใจของตน
ใหข้พรข้อมทภีที่จะแสวงหาพระเจข้า เพราะเหตรุเหลตานภีร  พระเจข้าจจึงทรงชมเชยเขา

2 พศด 19:4-7 เยโฮชาฟจัทประทจับททยิ่เยรผซาเลป็ม และพระองคค์ทรงออกไปทญ่ามกลาง
ประชาชนอทก ตจัทั้งแตญ่เบเออรค์เชบาถขงถวิยิ่นเทรอกเขาเอฟราอวิม และนทาเขาทจัทั้งหลายกลจับมายจังพระเยโฮ
วาหค์พระเจด้าแหญ่งบรรพบมรมษของเขา

เหมสือนทภีที่เขาไดข้กระททากตอนหนข้านนัรนตอนเปป็นกษนัตรธิยร เยโฮชาฟนัทททาใหข้แนตใจวตาพระวจนะ
ของพระเจข้าถถูกสอนโดยตรงแกตประชาชนของเขาทนั ที่วแผตนดธินนนัรน กตอนหนข้านนัรนเขาไดข้สตงคนอสืที่นๆ
ไปสอน บนัดนภีร เหป็นไดข้ชนัดวตาเขาเองไปทนั ที่วอาณาจนักรของเขาและสอนพระวจนะของพระเจข้า “ตนัรงแตต
เบเออรรเชบาถจึงถธิที่นเทสือกเขาเอฟราอธิม” ความคธิดของวลภีหลนังนภีรคสือ ตนัรงแตตปลายสรุดขข้างหนจึที่งของ
อาณาจนักรนนัรนไปจนถจึงปลายสรุดอภีกขข้างหนจึที่ง

เบเออรรเชบาอยถูตในดข้านทธิศใตข้สรุดและเอฟราอธิมเปป็นพรมแดนดข้านทธิศเหนสือของยถูดาหร ใน
การททาเชตนนนัรน เยโฮชาฟนัทนทาประชาชาตธิของเขา “กลนับมายนังพระเยโฮวาหรพระเจข้าแหตงบรรพบรุรรุษ
ของเขา” สองสธิที่งปรากฏชนัดเจน: (1) แมข้แตตยถูดาหรกป็มภีแนวโนข้มทภีที่จะไถลกลนับอยตางรวดเรป็วไปจาก
พระเจข้าและ (2) เยโฮชาฟนัทเตป็มใจทภีที่จะททาสธิที่งใดกป็ตามทภีที่จทาเปป็นเพสืที่อหนันพวกเขากลนับมาหาพระเจข้า 
แนตทภีเดภียว เขาเปป็นหนจึที่งในกษนัตรธิยรเหลตานนัรนผถูข้ยธิที่งใหญตและดทาเนธินตามแบบพระเจข้าแหตงยถูดาหร 

5 พระองคค์ทรงตจัทั้งผผด้ววินวิจฉจัยในแผญ่นดวินนจัทั้น ในหจัวเมรองททยิ่มทปด้อมทจัทั้งสวิทั้นของย ผดาหค์ ททละหจัว
เมรอง 6 และตรจัสกจับผผด้ววินวิจฉจัยเหลญ่านจัทั้นวญ่า "จงพวิจารณาสวิยิ่งททยิ่ทญ่านทจัทั้งหลายจะกระททา เพราะทญ่าน
มวิไดด้พวิพากษาเพรยิ่อมนมษยค์แตญ่เพรยิ่อพระเยโฮวาหค์ พระองคค์ทรงสถวิตกจับทญ่านในการพวิพากษา 7 ฉะนจัทั้น
จงใหด้ความยทาเกรงพระเยโฮวาหค์อยผญ่เหนรอทญ่าน จงระมจัดระวจังสวิยิ่งททยิ่ทญ่านกระททา เพราะพระเยโฮวาหค์
พระเจด้าของเราไมญ่มทความชจัยิ่วชด้า ไมญ่เหป็นแกญ่หนด้าคนใด และไมญ่มทการรจับสวินบน"



เยโฮชาฟนัทยนังแตตงตนัรงคณะผถูข้พธิพากษาพธิเศษในหนัวเมสืองรอบนอกทภีที่สทาคนัญทนัรงหมดของยถูดาหร
ผถูข้ซจึที่งจะตข้องนนัที่งในการพธิพากษาขข้อพธิพาทวนันตตอวนันของประชาชน อยตางไรกป็ตาม เขาเตสือนพวกเขา
อยตางแขป็งแรงวตาพวกเขาจะตข้องไมตพธิพากษาอยตางมนรุษยร แตตเพสืที่อองครพระผถูข้เปป็นเจข้า ในการททาเชตน
นนัรน พระเจข้าจะทรงชตวยพวกเขาใหข้ตนัดสธินเรสืที่องตตางๆอยตางถถูกตข้อง เขาจจึงเตสือนสตธิคนเหลตานนัรนใหข้นนัที่ง
เปป็นผถูข้พธิพากษาในความยทาเกรงองครพระผถูข้เปป็นเจข้า เขาเตสือนใจคนเหลตานนัรนอภีกวตาพระเจข้าทรงชอบ
ธรรม พระองครไมตทรงเหป็นแกตหนข้าผถูข้ใดและพระองครจะไมตทรงรนับสธินบนดข้วย ผถูข้พธิพากษาเหลตานภีร จจึง
ตข้องกระททาเหมสือนกนัน

2 พศด 19:8-11 ยวิยิ่งกวญ่านจัทั้นอทก ในเยรผซาเลป็ม เยโฮชาฟจัททรงตจัทั้งคนเลวท และปมโรหวิต
บด้าง กจับประมมขของบรรพบมรมษแหญ่งอวิสราเอลบด้าง เพรยิ่อจะใหด้การพวิพากษาแหญ่งพระเยโฮวาหค์ และ
ววินวิจฉจัยคดทททยิ่โตด้แยด้งกจัน เขาทจัทั้งหลายมทตทาแหนญ่งในเยรผซาเลป็ม 9 และพระองคค์ทรงกทาชจับเขาทจัทั้งหลาย
วญ่า "ทญ่านทจัทั้งหลายจงกระททาการนททั้ดด้วยความยทาเกรงพระเยโฮวาหค์ ดด้วยความสจัตยค์ซรยิ่อ และดด้วยสวิทั้น
สมดใจของทญ่าน 10 เมรยิ่อมทคดทมาถขงทญ่านจากพทยิ่นด้องของทญ่านผผด้อาศจัยอยผญ่ในหจัวเมรองของเขาทจัทั้งหลาย 
เกทยิ่ยวกจับเรรยิ่องฆญ่าฟจันกจัน พระราชบจัญญจัตวิหรรอพระบจัญญจัตวิ กฎเกณฑค์หรรอคทาตจัดสวิน ทญ่านทจัทั้งหลายกป็
ควรจะตจักเตรอนเขา เพรยิ่อเขาจะไมญ่ละเมวิดตญ่อพระเยโฮวาหค์ พระพวิโรธจขงจะไมญ่มาเหนรอทญ่านและพทยิ่
นด้องของทญ่าน ทญ่านจงกระททาเชญ่นนททั้ และทญ่านจะไมญ่ละเมวิด 11 และดผเถวิด อามารวิยาหค์ปมโรหวิตใหญญ่กป็
อยผญ่เหนรอทญ่านในสรรพกวิจของพระเยโฮวาหค์ และเศบาดวิยาหค์บ มตรชายอวิชมาเอลเจด้านายของวงศค์
วานยผดาหค์กป็อยผญ่เหนรอทญ่านในสรรพกวิจของกษจัตรวิยค์ และเลวทจะเปป็นเจด้าหนด้าททยิ่ปรนนวิบจัตวิทญ่าน จง
ประกอบกวิจอยญ่างแกลด้วกลด้า และขอพระเยโฮวาหค์ทรงสถวิตอยผญ่กจับผผด้เททยิ่ยงธรรม"

ในลนักษณะทภีที่คลข้ายกนับผถูข้พธิพากษาเหลตานนัรนทภีที่เขาแตตงตนัรงทนั ที่วแผตนดธินนนัรน เยโฮชาฟนัทยนังแตตงตนัรง
พวกเลวภี พวกปรุโรหธิต และพวกผถูข้ใหญตของแผตนดธินนนัรนในเยรถูซาเลป็มเพสืที่อฟนังขข้อโตข้แยข้งตตางๆของ
ประชาชนเมสืที่อพวกเขาอยถูตในเยรถูซาเลป็ม นภีที่อาจเปป็นศาลอรุทธรณรอยตางหนจึที่ง คนเหลตานภีร เชตนกนันถถูก
เตสือนสตธิใหข้พธิพากษาเชตนนนัรน “ดข้วยความยทาเกรงพระเยโฮวาหร ดข้วยความสนัตยรซสืที่อ และดข้วยสธิรน
สรุดใจของทตาน” ผถูข้พธิพากษาเหลตานภีร จะตข้องเตสือนคนเหลตานนัรนทภีที่มาอยถูตตตอหนข้าพวกเขาอยตางจรธิงจนัง 
“เพสืที่อเขาจะไมตละเมธิดตตอพระเยโฮวาหร พระพธิโรธจจึงจะไมตมาเหนสือทตานและพภีที่นข้องของทตาน” เยโฮ



ชาฟนัทยนังแตตงตนัรง ‘หนัวหนข้าผถูข้พธิพากษา’ ดข้วย สทาหรนับขข้อพธิพาทตตางๆทภีที่เกภีที่ยวกนับสธิที่งตตางๆของพระเจข้า 
อามารธิยาหรปรุโรหธิตใหญตถถูกแตตงตนัรง เศบาดธิยาหรถถูกแตตงตนัรงใหข้เปป็นหนัวหนข้าผถูข้พธิพากษาในเรสืที่องตตางๆทภีที่
เกภีที่ยวขข้องกนับวงศรวานยถูดาหรและกธิจพลเรสือนอสืที่นๆ คนเลวภีจะททาหนข้าทภีที่เปป็นเจข้าหนข้าทภีที่แหตงศาลดข้วย ดนัง
นนัรนเยโฮชาฟนัทจจึงก ทาชนับเหลตาผถูข้พธิพากษาทภีที่เพธิที่งถถูกแตตงตนัรงของเขาวตา “จงประกอบกธิจอยตางแกลข้วกลข้า 
และขอพระเยโฮวาหรทรงสถธิตอยถูตกนับผถูข้เทภีที่ยงธรรม” เมสืที่อผถูข้พธิพากษาเหลตานภีรมภีความกลข้าหาญทภีที่จะ
ททาการตนัดสธินความตตางๆอยตางยรุตธิธรรม พระเจข้ากป็จะสถธิตอยถูตกนับคนเหลตานนัรนทภีที่กระททาความดภี

*****

ภนำพรวมของ 2 พงศนำวดนำร 20: ในบทนทนั้มทบนันทขกเกทที่ยวกนับการททที่พระเจต้าทรงอนนุญาตใหต้เย
โฮชาฟนัทถถูกรนุกรานโดยกองทนัพมหขมาจากอนัมโมนและโมอนับ นทที่อาจเปก็นวติธทของพระเจต้าในการตท
สอนเยโฮชาฟนัทเพราะการออมชอมกต่อนหนต้านนันั้นของเขา อยต่างไรกก็ตาม ตต้องขอชมเยโฮชาฟนัทททที่
เขาแสวงหาพระเยโฮวาหร์ในวติกฤตติครนันั้งใหญต่ททที่สนุดแหต่งชทวติตของเขาและพระเจต้าทรงชต่วยยถูดาหร์ใหต้
พต้นอยต่างอนัศจรรยร์

2 พศด 20:1-2 และอยผญ่มาภายหลจัง คนโมอจับและคนอจัมโมน และพรด้อมกจับเขามท
คนอรยิ่นนอกจากคนอจัมโมนนจัทั้นไดด้ขขทั้นมาททาสงครามกจับเยโฮชาฟจัท 2 มทคนมาทผลเยโฮชาฟจัทวญ่า "มท
คนหมผญ่ใหญญ่มาสผด้รบกจับพระองคค์จากซทเรทยขด้างนททั้ จากฟากทะเลขด้างโนด้น และด ผเถวิด เขาทจัทั้งหลายอยผญ่
ในฮาซาโซนทามารค์ ครอเอนกาดท"

สนักเวลาหนจึที่งภายหลนังหายนะเรสืที่องการเปป็นพนันธมธิตรของเยโฮชาฟนัทก นับอาหนับ กองทนัพ
สนัมพนันธมธิตรจากโมอนับ อนัมโมนและภถูเขาเสอภีรรแหตงภถูมธิภาคนนัรนกป็รรุกรานยถูดาหร (โมอนับและอนัมโมน 
ในคทาเรภียกสมนัยใหมตคสือ ประเทศจอรรแดน) รายงานตตางๆจจึงมภีไปถจึงเยโฮชาฟนัทเกภีที่ยวกนับการทภีที่
กองทนัพใหญตโตทภีที่มารรุกรานไดข้ขข้ามชตองแคบของทะเลตายและยกทนัพขจึรนเหนสือไปไกลจนถจึงเอนเก
ดภีบนชายฝนัที่งดข้านทธิศตะวนันตกของทะเลตาย (นภีที่อาจเปป็นการตภีสอนของพระเจข้าซจึที่งถถูกบอกลตวงหนข้า
แลข้วใน 19:2 เพราะการออมชอมของเยโฮชาฟนัทกนับอาหนับ)



2 พศด 20:3-4 เมสืที่อเยโฮชาฟนัทถถูกรรุกรานจากทธิศตะวนันออก (ขข้อ 1-2) เยโฮชาฟจัทกป็
กลจัว และมมญ่งแสวงหาพระเยโฮวาหค์ และไดด้ทรงประกาศใหด้อดอาหารทจัยิ่วย ผดาหค์ 4 และยผดาหค์ไดด้
ชมมนมมกจันแสวงหาความชญ่วยเหลรอจากพระเยโฮวาหค์ เขาทจัทั้งหลายพากจันมาจากหจัวเมรองทจัทั้งสวิทั้นแหญ่ง
ยผดาหค์เพรยิ่อแสวงหาพระเยโฮวาหค์ เยโฮชาฟนัทจจึงประกาศฤดถูกาลถสืออดอาหารทนั ที่วยถูดาหรเพสืที่อแสวงหา
ความชตวยเหลสือของพระเจข้า เพราะความอรุตสาหะของกษนัตรธิยรผถูข้ดทาเนธินตามแบบพระเจข้าผถูข้นภีร  ทนัรง
ประชาชาตธินนัรนจจึงมาชรุมนรุมกนันทภีที่พระวธิหารทภีที่เยรถูซาเลป็มเพสืที่อการอธธิษฐาน

2 พศด 20:5-13 ในขข้อ 5-12 คทาอธธิษฐานอนันสละสลวยและรข้อนรนของเยโฮชาฟนัท
ถถูกบนันทจึกไวข้ และเยโฮชาฟจัทประทจับยรนอยผญ่ในททยิ่ประชมมของยผดาหค์และเยรผซาเลป็ม ในพระนวิเวศของ
พระเยโฮวาหค์ ขด้างหนด้าลานใหมญ่ 6 และตรจัสทผลวญ่า "โอ ขด้าแตญ่พระเยโฮวาหค์พระเจด้าแหญ่งบรรพบมรมษ
ของขด้าพเจด้าทจัทั้งหลาย พระองคค์มวิไดด้เปป็นพระเจด้าในฟด้าสวรรคค์หรรอ พระองคค์มวิไดด้ปกครองเหนรอ
บรรดาราชอาณาจจักรของประชาชาตวิหรรอ ในพระหจัตถค์ของพระองคค์มทฤทธวิธิ์และอทานาจ จขงไมญ่มทผผด้
ใดตญ่อตด้านพระองคค์ไดด้ 7 พระองคค์เปป็นพระเจด้าของขด้าพระองคค์ทจัทั้งหลายมวิใชญ่หรรอ ผผด้ทรงขจับไลญ่ชาว
แผญ่นดวินนททั้ออกไปเสทยใหด้พด้นหนด้าอวิสราเอลประชาชนของพระองคค์ และทรงมอบไวด้แกญ่เชรทั้อสายของ
อจับราฮจัมมวิตรสหายของพระองคค์เปป็นนวิตยค์

เยโฮชาฟนัทจจึงยสืนในลานของพระวธิหารและรข้องทถูลตตอพระเจข้าตตอหนข้าประชาชนเพสืที่อขอ
ความชตวยเหลสือ เขาเรธิที่มตข้นคทาอธธิษฐานอนันสละสลวยและรข้อนรนของตนโดยเตสือนใจพระเจข้าวตา
พระองครทรงเปป็นผถูข้ใด – พระเจข้าผถูข้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธ แหตงสวรรคร เขายนังเตสือนใจพระเจข้าอภีกวตา
พระองครจนถจึงบนัดนภีร ไดข้ทรงขนับไลตประชาชาตธิตตางๆซจึที่งกตอนหนข้านนัรนไดข้ครอบครองแผตนดธินนภีร  โดย
ยกมนันใหข้แกตเชสืรอสายของอนับราฮนัม (โปรดสนังเกตดข้วยวตาอนับราฮนัมถถูกเรภียกอภีกครนัร งวตาเปป็นเพสืที่อนของ
พระเจข้าในขข้อ 7)

8 และเขาทจัทั้งหลายไดด้อาศจัยอยผญ่ในนจัทั้น และไดด้สรด้างสถานบรวิสมทธวิธิ์แหญ่งหนขยิ่งในนจัทั้นถวาย
พระองคค์ เพรยิ่อพระนามของพระองคค์ ทผลวญ่า 9 `ถด้าเหตมชจัยิ่วรด้ายขขทั้นมาเหนรอขด้าพระองคค์ทจัทั้งหลาย จะ
เปป็นดาบ การพวิพากษา หรรอโรคระบาด หรรอการกจันดารอาหาร ขด้าพระองคค์ทจัทั้งหลายจะยรนอยผญ่ตญ่อ



หนด้าพระนวิเวศนททั้ และตญ่อพระพจักตรค์พระองคค์ (เพราะพระนามของพระองคค์อยผญ่ในพระนวิเวศนททั้) 
และรด้องทผลตญ่อพระองคค์ในความทมกขค์ใจของขด้าพระองคค์ทจัทั้งหลาย และพระองคค์จะทรงฟจังและชญ่วย
ใหด้รอด' เยโฮชาฟนัทกลตาวคทาอธธิษฐานตตอไปโดยเตสือนใจพระเจข้าวตาเมสืที่อพระวธิหารนภีรถถูกสรข้างขจึรน 
พระเจข้าไดข้ทรงสนัญญาวตาจะชตวยเหลสือในยามเดสือดรข้อน กลตาวอยตางเจาะจงแลข้ว พระเจข้าไดข้ทรง
สนัญญาวตาถข้าประชาชนของพระองครจะอธธิษฐานไมตวตาในพระวธิหารนภีรหรสือตรงตตอพระวธิหารนภีร ใน
ยามวธิกฤตตธิ พระองครกป็จะทรงสดนับฟนังและชตวยเหลสือ ดถู 2 พงศาวดาร 6:19

10 ดผเถวิด บจัดนททั้คนอจัมโมนและโมอจับ และภผเขาเสอทรค์ ผผด้ซขยิ่งพระองคค์ไมญ่ทรงยอมใหด้คน
อวิสราเอลบมกรมก เมรยิ่อเขามาจากแผญ่นดวินอทยวิปตค์ และผผด้ซขยิ่งเขาไดด้หลทกไปมวิไดด้ททาลายเสทย 11 ดผเถวิด เขา
ทจัทั้งหลายไดด้ใหด้บทาเหนป็จแกญ่เราอยญ่างไร ดด้วยมาขจับเราออกเสทยจากแผญ่นดวินกรรมสวิทธวิธิ์ของพระองคค์ 
ซขยิ่งพระองคค์ประทานใหด้แกญ่ขด้าพระองคค์ทจัทั้งหลายเปป็นมรดก เยโฮชาฟนัทจจึงเตสือนใจพระเจข้าวตาคนอนัม
โมนและคนโมอนับไดข้รรุกรานประชาชาตธิของเขาแลข้ว นอกจากนภีร  เขาเตสือนใจพระเจข้าวตาเมสืที่อ
อธิสราเอลไดข้ยกเดธินเขข้าไปในภถูมธิภาคนนัรนหลนังจากการอพยพนนัรน พวกเขากป็ไมตไดข้รบกวนคนเหลตา
นนัรนเลย ดนังนนัรนเยโฮชาฟนัทจจึงเตสือนใจพระเจข้าวตาอาณาจนักรเหลตานภีรบนัดนภีรปฏธิบนัตธิตตอยถูดาหรในหลายปภีตตอ
มานภีรอยตางไร

12 โอ ขด้าแตญ่พระเจด้าของขด้าพระองคค์ทจัทั้งหลาย พระองคค์จะไมญ่ทรงกระททาการพวิพากษา
เหนรอเขาหรรอ เพราะวญ่าขด้าพระองคค์ทจัทั้งหลายไมญ่มทฤทธวิธิ์ททยิ่จะตญ่อสผด้คนหม ผญ่มหขมานททั้ซขยิ่งกทาลจังมาตญ่อสผด้กจับ
ขด้าพระองคค์ทจัทั้งหลาย ขด้าพระองคค์ทจัทั้งหลายไมญ่ทราบวญ่าจะกระททาประการใด แตญ่ดวงตาของขด้า
พระองคค์ทจัทั้งหลายเพญ่งททยิ่พระองคค์" พรข้อมกนับความสละสลวยแบบมภีพลนัง เยโฮชาฟนัทจจึงรข้องทถูล
พระเจข้าใหข้พธิพากษาคนโมอนับและคนอนัมโมนดข้วยความพตายแพข้ พรข้อมกนับความจรธิงอนันลจึกซจึร ง เขา
วธิงวอนตตอพระพนักตรรพระเจข้าวตายถูดาหร “ไมตมภีฤทธธิธ ทภีที่จะตตอสถูข้คนหมถูตมหจึมานภีรซจึที่งก ทาลนังมาตตอสถูข้กนับขข้า
พระองครทนัรงหลาย”

เขากลตาวตตอไปวตา “ขข้าพระองครทนัรงหลายไมตทราบวตาจะกระททาประการใด แตตดวงตาของขข้า
พระองครทนัรงหลายเพตงทภีที่พระองคร” ไมตมภีภาพประกอบทภีที่ชนัดเจนกวตานภีร แลข้วในเรสืที่องคทาอธธิษฐานอนัน



รข้อนรนหรสือเรสืที่องความเชสืที่ออนันเรภียบงตาย เยโฮชาฟนัทไมตมภีทภีที่พจึที่งอสืที่นใดแลข้วนอกจากมองขจึรนขข้างบน 
เขาไมตมภีทางแกข้สทาหรนับวธิกฤตธิทภีที่อยถูตตรงหนข้าเขา เขาไดข้แตตมองไปยนังพระเจข้าเพสืที่อขอความชตวยเหลสือ 
เขาททาเชตนนนัรนจรธิงๆ เหป็นไดข้ชนัดถจึงการพจึที่งพาแบบสรุดจธิตสรุดใจตตอพระเจข้าแหตงสวรรครเพสืที่อชตวยพวก
เขาใหข้พข้น นนัที่นคสือความเชสืที่อ! พระเจข้าจนทรุกวนันนภีรทรงประทนับใจเมสืที่อประชาชนของพระองคร
แสวงหาการชตวยใหข้พข้นของพระองครในความเชสืที่ออนันเรภียบงตาย 

13 ในระหวญ่างนจัทั้นคนทจัทั้งปวงของยผดาหค์กป็ยรนอยผญ่ตญ่อพระพจักตรค์พระเยโฮวาหค์พรด้อมกจับ
ภรรยาและลผกหลานของเขา คทาอธธิษฐานของเยโฮชาฟนัทมภีตตอหนข้าประชาชน ประชาชาตธิยถูดาหร
ทนัรงหมดซจึที่งรวมถจึงภรรยาและลถูกๆมาชรุมนรุมกนันตอนทภีที่เยโฮชาฟนัทรข้องทถูลตตอพระเจข้าตตอหนข้า
ประชาชนเพสืที่อขอความชตวยเหลสือ นอกจากนภีร  คทาอธธิษฐานของเยโฮชาฟนัทยนังอยถู ตบนพสืรนฐานอนัน
แขป็งแกรตงของพระคนัมภภีรรดข้วย เขาททาตามเงสืที่อนไขนนัรนสทาหรนับคทาอธธิษฐานทภีที่ไดข้รนับคทาตอบซจึที่งถถูกใหข้
ไวข้ใน 2 พงศาวดาร 6 ดนังนนัรนพระเจข้าจจึงทรงถถูกผถูกมนัดดข้วยเกภียรตธิใหข้ตอบ พระองครทรงตอบจรธิงๆ

2 พศด 20:14-19 และพระววิญญาณของพระเยโฮวาหค์เสดป็จมาสถวิตกจับยาฮาซทเอ
ลบมตรชายเศคารวิยาหค์ ผผด้เปป็นบมตรชายเบไนยาหค์ ผผด้เปป็นบมตรชายเยอทเอล ผผด้เปป็นบมตรชายมจัทธานวิยาหค์ 
เปป็นคนเลวท ลผกหลานของอาสาฟ เมรยิ่อทญ่านอยผญ่ทญ่ามกลางททยิ่ประชมมนจัทั้น ในชรุมนรุมชนทภีที่มารวมตนัวกนัน
นนัรนของยถูดาหรทภีที่พระวธิหารนนัรนมภีเลวภีคนหนจึที่งซจึที่งเปป็นลถูกหลานของอาสาฟนามวตายาฮาซภีเอล “พระ
วธิญญาณของพระเยโฮวาหรเสดป็จมาสถธิตกนับยาฮาซภีเอล... เมสืที่อทตานอยถูตทตามกลางทภีที่ประชรุมนนัรน” พระ
วธิญญาณทภีที่มาสถธิตบนคนใดคนหนจึที่งในพระคนัมภภีรรเดธิมเทภียบไดข้ก นับแมข้ไมตเหมสือนกนับการประกอบ
ดข้วยพระวธิญญาณบรธิสรุทธธิธ ในพระคนัมภภีรรใหมต สธิที่งทภีที่เลวภีคนนภีร จะกลตาวเปป็นมาโดยทางการเปป็นตนัวแทน
ของการสนัที่งการและฤทธธิธ เดชของพระวธิญญาณบรธิสรุทธธิธ

15 และเขาไดด้พผดวญ่า "ยผดาหค์ทจัทั้งปวง และชาวเยรผซาเลป็มทจัทั้งหลาย กจับกษจัตรวิยค์เยโฮชาฟจัทขอ
จงฟจัง พระเยโฮวาหค์ตรจัสดจังนททั้แกญ่ทญ่านทจัทั้งหลายวญ่า `อยญ่ากลจัวเลย และอยญ่าทด้อถอยดด้วยคนหมผญ่มหขมา
นททั้เลย เพราะวญ่าการสงครามนจัทั้นไมญ่ใชญ่ของทญ่าน แตญ่เปป็นของพระเจด้า เลวภีผถูข้ประกอบดข้วยพระ
วธิญญาณคนนภีรผถูข้กลายเปป็นผถูข้พยากรณรประกาศแกตคนทนัรงปวงทภีที่อยถูตทภีที่นนัที่นรวมถจึงกษนัตรธิยรดข้วย คทา



ประกาศของเขาเปป็นมาจากพระเจข้า – “พระเยโฮวาหรตรนัสดนังนภีร แกตทตานทนัรงหลายวตา” ขข้อความของ
เขานนัรนเรภียบงตาย อยตากลนัวหรสือขยาดเพราะกองทนัพมหจึมานนัรนทภีที่มารรุกรานจากทธิศตะวนันออก “เพราะ
วตาการสงครามนนัรนไมตใชตของทตาน แตตเปป็นของพระเจข้า” ชตางเปป็นการรนับรถูข้ทภีที่มหนัศจรรยร! ศจึกทภีที่จะมภี
ขจึรนนภีร จรธิงๆแลข้วไมตใชตของพวกเขาแตตเปป็นของพระเจข้า พระเจข้าจะทรงตตอสถูข้เหลตาศนัตรถูของพวกเขา
และททาใหข้คนเหลตานนัรนพตายแพข้ไป 

16 พรมญ่งนททั้ทญ่านทจัทั้งหลายจงลงไปตญ่อสผด้กจับเขา ด ผเถวิด เขาจะขขทั้นมาทางขขทั้นททยิ่ตทาบลศวิส ทญ่านจะ
พบเขาททยิ่ปลายลทาธาร ขด้างหนด้าถวิยิ่นทมรกจันดารเยรผเอล 17 ไมญ่จทาเปป็นททยิ่ทญ่านจะตด้องสผด้รบในสงคราม
ครจัทั้งนททั้ โอ ยผดาหค์และเยรผซาเลป็ม จงเขด้าประจทาททยิ่ ยรนนวิยิ่งอยผญ่และดผชจัยชนะของพระเยโฮวาหค์เพรยิ่อทญ่าน' 
อยญ่ากลจัวเลย อยญ่าทด้อถอย พรมญ่งนททั้จงออกไปสผด้กจับเขา เพราะพระเยโฮวาหค์จะทรงสถวิตอย ผญ่กจับทญ่าน"

ยาฮาซภีเอลแจข้งเยโฮชาฟนัทวตาพรรุตงนภีรพวกเขาจะตข้องออกไปพบผถูข้รรุกรานเหลตานนัรนจากทธิศ
ตะวนันออก ขณะเดภียวกนัน คนโมอนับและคณะไดข้ยกขจึรนไปทางทธิศตะวนันตกเฉภียงเหนสือมรุตงหนข้าสถูต
เยรถูซาเลป็ม โดยขจึรนมาทางขจึรนทภีที่ตทาบลศธิส อนันหลนังนภีร เปป็นทางลนัดผตานเขข้าในแดนเทสือกเขาจากเอนเกดภี
คนโมอนับและเหลตาพนันธมธิตรจจึงไดข้ยกเขข้ามาไกลถจึง “ลทาธาร ขข้างหนข้าถธิที่นทรุรกนันดารเยรถูเอล” ทภีที่นนั ที่นยถู
ดาหรจะพบกองทนัพคนโมอนับ อยตางไรกป็ตาม ยาฮาซภีเอลแจข้งพวกเขาวตาพวกเขาจะไมตจทาเปป็นตข้อง
ตตอสถูข้ แทนทภีที่จะเปป็นเชตนนนัรน เขาสนัที่งยถูดาหรวตา “โอ ยถูดาหรและเยรถูซาเลป็ม จงเขข้าประจทาทภีที่ ยสืนนธิที่งอยถูตและ
ดถูชนัยชนะของพระเยโฮวาหรเพสืที่อทตาน” เขาแนะนทายถูดาหรเพธิที่มเตธิมวตา “อยตากลนัวเลย อยตาทข้อถอย พรรุตงนภีร
จงออกไปสถูข้กนับเขา เพราะพระเยโฮวาหรจะทรงสถธิตอยถู ตกนับทตาน” ในวธิธภีตตางๆซจึที่งยนังไมตถถูกประกาศ 
ยาฮาซภีเอลบอกลตวงหนข้าวตาวนันถนัดไปพระเจข้าจะทรงสถธิตกนับยถูดาหรในศจึกทภีที่จะมภีขจึรนตตอสถูข้โมอนับและ
คณะ

18 แลด้วเยโฮชาฟจัทโนด้มพระเศทยรกด้มพระพจักตรค์ของพระองคค์ลงถขงดวิน และยผดาหค์ทจัทั้งปวง
กจับชาวเยรผซาเลป็มไดด้กราบลงตญ่อพระพจักตรค์พระเยโฮวาหค์ นมจัสการพระเยโฮวาหค์ 19 และคนเลวท 
จากลผกหลานคนโคฮาท และลผกหลานคนโคราหค์ ไดด้ยรนขขทั้นถวายสรรเสรวิญแดญ่พระเยโฮวาหค์
พระเจด้าแหญ่งอวิสราเอลดด้วยเสทยงอจันดจังในททยิ่สผง พอไดข้ยธินคทาหนรุนใจดนังกลตาว เยโฮชาฟนัทและชรุมนรุม



ชนนนัรนทภีที่มารวมตนัวกนันของยถูดาหรจจึงซบหนข้าลงตตอพระพนักตรรพระเจข้าและนมนัสการพระองคร 
นอกจากนภีร  คณะนนักรข้องเหลตานนัรนของพระวธิหารทภีที่เปป็นคนเลวภีกป็ลรุกขจึรนเพสืที่อขนับรข้องเพลงสรรเสรธิญแดต
พระเจข้าดข้วยสรุดกทาลนังของพวกเขา

2 พศด 20:20-25 และเขาทจัทั้งหลายไดด้ลมกขขทั้นแตญ่เชด้า และออกไปในถวิยิ่นทมรกจันดารแหญ่ง
เทโคอา และเมรยิ่อเขาออกไป เยโฮชาฟจัทประทจับยรนและตรจัสวญ่า "โอ ยผดาหค์และชาวเยรผซาเลป็มเออ๋ย 
จงฟจังขด้าพเจด้า จงเชรยิ่อพระเยโฮวาหค์พระเจด้าของทญ่าน และทญ่านจะตจัทั้งมจัยิ่นคงอยผญ่ จงเชรยิ่อบรรดาผผด้
พยากรณค์ของพระองคค์ และทญ่านจะสทาเรป็จผล" เชข้าวนันถนัดมาพอรรุตงสาง เยโฮชาฟนัทกป็นทาประชาชาตธิ
ยถูดาหรเขข้าไปในถธิที่นทรุรกนันดารแหตงเทโคอาซจึที่งอยถูตทางทธิศตะวนันออกเฉภียงใตข้ของเยรถูซาเลป็มและหตาง
ไปประมาณเกข้าไมลรทางทธิศตะวนันออกเฉภียงใตข้ของเบธเลเฮม แถบชนบทนนัรนเตป็มไปดข้วยหธิน
ขรรุขระ แตตขณะทภีที่พวกเขายกทนัพไป เยโฮชาฟนัทกป็ประกาศแกตประชาชนของเขาวตา “จงเชสืที่อพระเย
โฮวาหรพระเจข้าของทตาน และทตานจะตนัรงมนั ที่นคงอยถูต จงเชสืที่อบรรดาผถูข้พยากรณรของพระองคร และทตาน
จะสทาเรป็จผล” เมสืที่อพวกเขาวางใจในพระเจข้าของพวกเขาและพระวจนะของพระองครผตานทางเหลตา
ผถูข้พยากรณรของพระองคร พวกเขากป็จะมภีชนัยและเจรธิญขจึรน ความจรธิงนนัรนยนังอยถูตเหมสือนเดธิมจนทรุกวนันนภีร

21 และเมรยิ่อพระองคค์ไดด้ปรขกษากจับประชาชนแลด้ว พระองคค์ไดด้ทรงแตญ่งตจัทั้งบรรดาผผด้ททยิ่จะ
รด้องเพลงถวายพระเยโฮวาหค์ ใหด้สรรเสรวิญพระองคค์ดด้วยเครรยิ่องประดจับแหญ่งความบรวิสมทธวิธิ์ ขณะเมรยิ่อ
เขาเดวินออกไปหนด้าศจัตรผ และวญ่า "จงถวายโมทนาแดญ่พระเยโฮวาหค์ เพราะความเมตตาของ
พระองคค์ดทารงอยผญ่เปป็นนวิตยค์" เยโฮชาฟนัทจจึงปรจึกษากนับประชาชนนนัรนและแตตงตนัรงคณะนนักรข้องหนจึที่ง
กระทนั ที่งทภีที่นนัที่นเลย คสือเขข้าใกลข้สมรภถูมธิรบแลข้ว คณะนนักรข้องนนัรนจะตข้องสรรเสรธิญความสงตางามแหตง
ความบรธิสรุทธธิธ ของพระเจข้าและขนับรข้องวตา “จงถวายโมทนาแดตพระเยโฮวาหร เพราะความเมตตาของ
พระองครดทารงอยถูตเปป็นนธิตยร” อนันทภีที่จรธิงแลข้วพวกเขาอาจขนับรข้องเพลงสดรุดภี 96 และ 136 เพลงสดรุดภี
เหลตานภีรนทาเสนอขข้อความสองประการซจึที่งถถูกหมายเหตรุไวข้ขข้างบน

22 และเมรยิ่อเขาทจัทั้งหลายตจัทั้งตด้นรด้องเพลงสรรเสรวิญ พระเยโฮวาหค์ทรงจจัดกองซมญ่มคอยตญ่อสผด้
กจับคนอจัมโมน โมอจับ และชาวภผเขาเสอทรค์ ผผด้ไดด้เขด้ามาตญ่อสผด้กจับย ผดาหค์ ดจังนจัทั้นเขาทจัทั้งหลายจขงแตกพญ่าย



ไป ภาพการสถูข้รบทภีที่เกธิดขจึรนชตางนตาแปลกจรธิงๆ แทนทภีที่จะสตงกองทนัพหนจึที่งออกไปตตอสถูข้คนโมอนับ ยถู
ดาหรกลนับสตงคณะนนักรข้องตตางๆทภีที่รข้องเพลงสรรเสรธิญแดตพระเจข้า ณ ทภีที่นนัรนเลย เมสืที่อพวกเขาททาเชตนนนัรน
“พระเยโฮวาหรทรงจนัดกองซรุตมคอยตตอสถูข้กนับคนอนัมโมน โมอนับ และชาวภถูเขาเสอภีรร” เมสืที่องก ทาลนังพล
สนัมพนันธมธิตรเหลตานนัรนของอนัมโมน โมอนับและภถูเขาเสอภีรรมรุตงหนข้าเขข้าไปในถธิที่นเนธินเขาแหตงยถูดาหร 
พระเจข้ากป็ทรงททาใหข้พวกเขาเรธิที่มซรุตมโจมตภีกนันเอง “ดนังนนัรนเขาทนัรงหลายจจึงแตกพตายไป”

23 เพราะวญ่าคนของอจัมโมนและของโมอจับไดด้ลมกขขทั้นตญ่อสผด้กจับชาวภ ผเขาเสอทรค์ ททาลายเขาเสทย
อยญ่างสวิทั้นเชวิง และเมรยิ่อเขาทจัทั้งหลายททาลายชาวเสอทรค์หมดแลด้ว เขาทจัทั้งสวิทั้นชญ่วยกจันททาลายซขยิ่งกจันและกจัน
เมสืที่อกองทนัพของหลายอาณาจนักรเหลตานภีร ยกทนัพตตอสถูข้ยถูดาหร คนอนัมโมนและคนโมอนับกป็หนันเขข้าเลตน
งานกทาลนังพลของภถูเขาเสอภีรร เหป็นไดข้ชนัดวตาพระเจข้าทรงททาใหข้ก ทาลนังพลเหลตานนัรนแหตงภถูเขาเสอภีรรยนั ที่วยรุ
พนันธมธิตรของตนดข้วยวธิธภีใดวธิธภีหนจึที่งและคนเหลตานนัรนกป็หนันมาตตอสถูข้พวกเขา หลนังจากฆตาฟนันกทาลนังพล
เหลตานนัรนจากภถูเขาเสอภีรรแลข้ว คนโมอนับและคนอนัมโมนกป็เรธิที่มตตอสถูข้กนันทตามกลางพวกเขาเองจนถจึง
ขนาดทภีที่วตาพวกเขาททาลายซจึที่งกนันและกนัน เมสืที่อพวกเขาฆตาฟนันกนันเสรป็จแลข้ว พนันธมธิตรทนัรงสามนภีรกป็ฆตา
กนันตายหมด

24 เมรยิ่อยผดาหค์ขขทั้นไปอยผญ่ททยิ่หอคอยททยิ่ในถวิยิ่นทมรกจันดาร เขามองตรงไปททยิ่คนหมผญ่ใหญญ่นจัทั้น และ
ดผเถวิด มทแตญ่ศพนอนอยผญ่บนแผญ่นดวิน ไมญ่มทสจักคนเดทยวททยิ่รอดไปไดด้ เมสืที่อเยโฮชาฟนัทและประชาชนของ
เขามาถจึงทภีที่เกธิดเหตรุในทภีที่สรุด แนตนอนวตาในชตวงสายๆของวนันนนัรน พวกเขากป็มายนังหอสนังเกตการณร
หนจึที่ง (หรสือจรุดเฝข้าระวนังหนจึที่ง) เหนสือถธิที่นทรุรกนันดารแหตงเทโคอาซจึที่งอยถูตเบสืรองลตาง พวกเขามองเหป็นแตต
ศพคนตายเกลสืที่อนกลาดตตอหนข้าพวกเขา

25 เมรยิ่อเยโฮชาฟจัทและประชาชนของพระองคค์มาเกป็บของททยิ่รวิบจากเขาทจัทั้งหลาย พรด้อมกจับ
ศพทจัทั้งหลายนจัทั้นเขาพบสวิยิ่งของเปป็นจทานวนมาก ทจัทั้งทรจัพยค์สมบจัตวิและเพชรพลอยตญ่างๆ ซขยิ่งเขาเกป็บ
มามากสทาหรจับตจัวจนขนไปไมญ่ไหว เขาเกป็บของททยิ่รวิบไดด้เหลญ่านจัทั้นสามวจัน เพราะมากเหลรอเกวิน

ดนังนนัรน เยโฮชาฟนัทและประชาชนของเขาจจึงรธิบของมภีคตาตตางๆ เงธินและเพชรพลอยจากศพ
คนเหลตานนัรนจนถจึงขนาดทภีที่วตาพวกเขาไมตสามารถขนมนันไปไดข้หมด อนันทภีที่จรธิงพวกเขาใชข้เวลาสาม



วนันในการเกป็บของรธิบจากสมรภถูมธินนัรนเพราะมภีของรธิบเยอะเหลสือเกธิน เหป็นไดข้ชนัดวตาศนัตรถูเหลตานนัรนของ
ยถูดาหรไดข้ออกมาททาศจึกพรข้อมกนับเสสืรอผข้า เครสืที่องประดนับและอาวรุธชนัรนดภีทภีที่สรุดของตน โดยคธิดวตาจะ
ททาใหข้เหลตาศนัตรถูของตนประทนับใจ เยโฮชาฟนัทและคณะเอาของรธิบนนัรนกลนับบข้านไปกนับตน

2 พศด 20:26-30 ในวจันททยิ่สทยิ่เขาทจัทั้งหลายไดด้ชมมนมมกจันททยิ่หมบเขาเบราคาหค์ ดด้วยททยิ่นจัยิ่นเขา
สรรเสรวิญพระเยโฮวาหค์ เพราะฉะนจัทั้นเขาจขงเรทยกททยิ่นจัทั้นวญ่า หมบเขาเบราคาหค์ จนถขงทมกวจันนททั้ ในวนันทภีที่
สภีที่หลนังจากการฆตาฟนันกนันนนัรน ยถูดาหรมารตวมชรุมนรุมกนันใน “หรุบเขาเบราคาหร” อนันหลนังนภีร ยนังอยถูตในถธิที่น
ทรุรกนันดารแหตงเทโคอาเหมสือนเดธิมและมภีความหมายตรงตนัววตา ‘หรุบเขาแหตงการอวยพร’ แนตทภีเดภียว
พระเจข้าไดข้ทรงอวยพรยถูดาหร ณ ทภีที่แหตงนนัรน

27 แลด้วเขาทจัทั้งหลายกลจับไปคนยผดาหค์และเยรผซาเลป็มทมกคน และเยโฮชาฟจัททรงนทาหนด้า
กลจับไปยจังเยรผซาเลป็มดด้วยความชรยิ่นบาน เพราะพระเยโฮวาหค์ไดด้ทรงกระททาใหด้เขาเปรมปรทดวิธิ์เยด้ย
ศจัตรผของเขา 28 เขาทจัทั้งหลายมายจังเยรผซาเลป็มดด้วยพวิณใหญญ่ พวิณเขาคผญ่ และแตร ยจังพระนวิเวศของ
พระเยโฮวาหค์ เยโฮชาฟนัทจจึงนทาขบวนแหตงชนัยชนะกลนับสถูตเยรถูซาเลป็ม พวกเขามายนังเยรถูซาเลป็มและ
พระวธิหารพรข้อมกนับบทเพลงตตางๆแหตงความชสืที่นบานซจึที่งถถูกสมทบดข้วยวงดนตรภีดรุรธิยางครของคนเลวภี

29 และความกลจัวพระเจด้ามาอยผญ่เหนรอบรรดาราชอาณาจจักรของประเทศทจัทั้งปวง เมรยิ่อเขา
ไดด้ยวินวญ่าพระเยโฮวาหค์ทรงตญ่อสผด้ศจัตรผของอวิสราเอล 30 แดนดวินของเยโฮชาฟจัทจขงสงบเงทยบ เพราะ
วญ่าพระเจด้าของพระองคค์ทรงประทานใหด้พระองคค์มทการหยมดพจักสงบอยผญ่รอบดด้าน พระเจข้าไมตเพภียง
ประทานชนัยชนะอนันยธิที่งใหญตแกตเยโฮชาฟนัทและยถูดาหรเทตานนัรน แตตพระเจข้ายนังทรงททาใหข้ประชาชาตธิ
อสืที่นๆแหตงภถูมธิภาคนนัรนเกรงกลนัวพระองครดข้วย พวกเขาไดข้ยธินวตาพระเจข้าทรงเขข้าแทรกแซงอยตาง
อนัศจรรยรเพสืที่อยถูดาหรและเยโฮชาฟนัท ดนังนนัรนอาณาจนักรของเยโฮชาฟนัทจจึงเงภียบสงบจากการรรุกราน
ตตางๆหรสือการโจมตภีตตางๆเพราะวตาพระเจข้าประทานความสงบสรุขแกตพวกเขา แนตทภีเดภียวพระพร
ใหญตอยตางหนจึที่งของพระเจข้าคสือ ความสงบสรุขกนับผถูข้อสืที่น พระองครทรงอวยพรเยโฮชาฟนัทเชตนนนัรน
เพราะความดภี ความเชสืที่อและความชอบธรรมของเขา



2 พศด 20:31-34 ดจังนททั้แหละ เยโฮชาฟจัททรงครอบครองอยผญ่เหนรอยผดาหค์ เมรยิ่อ
พระองคค์ทรงเรวิยิ่มครอบครองนจัทั้นมทพระชนมายมสามสวิบหด้าพรรษา และพระองคค์ทรงครอบครองใน
เยรผซาเลป็มยทยิ่สวิบหด้าปท พระราชมารดาของพระองคค์ทรงพระนามวญ่า อาซผบาหค์ บมตรสาวชวิลหวิ 
32 พระองคค์ทรงดทาเนวินตามมรรคาของอาสาราชบวิดาของพระองคค์ และมวิไดด้ทรงพรากไปจากทาง
นจัทั้น พระองคค์ทรงกระททาสวิยิ่งททยิ่ถผกตด้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหค์

รนัชกาลของเยโฮชาฟนัทถถูกสรรุปยตอตรงนภีร  เขาขจึรนครองบนัลลนังกรตอนอายรุสามสธิบหข้าปภีและ
ครองราชยรนานยภีที่สธิบหข้าปภี ทภีที่สทาคนัญคสือคทาจารจึกหลรุมศพทภีที่วตา “พระองครทรงดทาเนธินตามมรรคาของ
อาสาราชบธิดาของพระองคร และมธิไดข้ทรงพรากไปจากทางนนัรน พระองครทรงกระททาสธิที่งทภีที่ถถูกตข้องใน
สายพระเนตรของพระเยโฮวาหร” เหมสือนกนับทภีที่อาสาหลนักๆแลข้วไดข้กระททาสธิที่งทภีที่ถถูกตข้องตตอพระ
พนักตรรองครพระผถูข้เปป็นเจข้า (14:2) เยโฮชาฟนัทกป็ททาเชตนเดภียวกนัน แมข้ททาผธิดในเรสืที่องของอาหนับ โดยรวม
แลข้วเยโฮชาฟนัทกป็ “มธิไดข้ทรงพรากไปจากทางนนัรน พระองครทรงกระททาสธิที่งทภีที่ถถูกตข้องในสาย
พระเนตรของพระเยโฮวาหร” แนตทภีเดภียวพระเจข้าจะทรงอวยพรผถูข้ชอบธรรม (เพลงสดรุดภี 5:12) 
เพราะความชอบธรรมของเยโฮชาฟนัท พระเจข้าจจึงทรงอวยพรเขาอยตางบรธิบถูรณร 

33 อยญ่างไรกป็ดท ปผชนทยสถานสผงยจังไมญ่ไดด้ถผกกทาจจัดออกไป ประชาชนยจังมวิไดด้ปจักใจในพระเจด้า
แหญ่งบรรพบมรมษของตน แมข้เปป็นกษนัตรธิยรผถูข้หนจึที่งทภีที่ดทาเนธินตามแบบพระเจข้าและชอบธรรม เยโฮชาฟนัท
กป็ลข้มเหลวทภีที่จะกทาจนัดปถูชนภียสถานสถูงเหลตานนัรนออกไปจากยอดเนธินเขาเหลตานนัรนทนั ที่วยถูดาหร แมข้เขา
ถอนรากถอนโคนการนมนัสการรถูปเคารพไปแลข้ว (17:6) เขากป็อนรุญาตใหข้สถานนมนัสการตตางๆบน
ยอดเนธินเขาหลงเหลสืออยถูตตตอไป สถานทภีที่เหลตานภีร เคยถถูกใชข้เพสืที่อนมนัสการพระเยโฮวาหร แตตกป็ฝตาฝสืน
พระบนัญชานนัรนทภีที่ใหข้นมนัสการทภีที่พระวธิหารเทตานนัรน (พระราชบนัญญนัตธิ 12:5-7) แมข้เยโฮชาฟนัทไดข้
พยายามอยตางหนนักทภีที่จะสนัที่งสอนและอบรมประชาชนของเขาในทางเหลตานนัรนขององครพระผถูข้เปป็น
เจข้าตลอดหลายปภี พวกเขากป็มธิไดข้ตระเตรภียมใจของตนแดตพระเจข้าอยตางเพภียบพรข้อม เพราะความ
เกภียจครข้านฝตายวธิญญาณของพวกเขาๆจจึงมธิไดข้แสวงหาและปรนนธิบนัตธิพระองครอยตางสรุดจธิตสรุดใจ
และตามพระประสงครของพระองครในการถวายเครสืที่องสนัตวบถูชาตตางๆแดตพระองครทภีที่เยรถูซาเลป็ม
เทตานนัรนดนังทภีที่พระราชบนัญญนัตธิก ทาหนดไวข้ ดนังนนัรนเมสืที่อกษนัตรธิยรผถูข้ดทาเนธินตามทางของพระเจข้าอยตางแขป็ง



แกรตงอยตางเยโฮชาฟนัทลตวงไปแลข้ว ยถูดาหรกป็ไถลกลนับไปสถูตการนนับถสือรถูปเคารพและความบาปอสืที่นๆ
อยตางงตายดาย

34 สญ่วนพระราชกวิจนอกนจัทั้นของเยโฮชาฟจัท ตจัทั้งแตญ่ตด้นจนถขงททยิ่สมด ดผเถวิด ไดด้มทบจันทขกไวด้ใน
หนจังสรอของเยฮผบมตรชายฮานานท ซขยิ่งรวมเขด้าในหนจังสรอของกษจัตรวิยค์แหญ่งอวิสราเอล รายละเอภียดเพธิที่ม
เตธิมเกภีที่ยวกนับการครองราชยรของเยโฮชาฟนัทถถูกบนันทจึกไวข้ในพงศาวดารทภีที่ไมตไดข้รนับการดลใจของ 
“เยฮถูบรุตรชายฮานานภี” เขายนังถถูกกลตาวถจึงใน 1 พงศรกษนัตรธิยร 16:1, 7 และ 2 พงศาวดาร 19:2

2 พศด 20:35-37 ตญ่อมาภายหลจัง เยโฮชาฟจัทกษจัตรวิยค์ของยผดาหค์ไดด้ทรงรญ่วมงานกจับอา
หจัสยาหค์กษจัตรวิยค์ของอวิสราเอลผผด้ทรงกระททาการอยญ่างชจัยิ่วรด้ายมาก 36 พระองคค์ทรงรญ่วมงานในเรรยิ่อง
การสรด้างเรรอไปยจังเมรองทารชวิช และเขาทจัทั้งหลายสรด้างเรรอในเอซทโอนเกเบอรค์

ดถูเหมสือนวตาแมข้เขาททาสธิที่งดภีๆหลายสธิที่ง เยโฮชาฟนัทกป็ยนังไมตยนับยนัรงตนัวเองจากการออมชอมกนับ
บรรดากษนัตรธิยรผถูข้ไมตนนับถสือพระเจข้าแหตงอาณาจนักรฝตายเหนสือ บางทภี เขาอาจมภีมรุมมองเกภีที่ยวกนับพวก
เขาในเชธิง ‘เพสืที่อนรตวมอาชภีพ’ และพวกเขาอยถูตใน ‘สมาคม’ เดภียวกนันของเหลตากษนัตรธิยร แมข้ถถูกตทาหนธิ
อยตางรรุนแรงไปแลข้วโดยพระเจข้าผตานทางผถูข้พยากรณรเยฮถูใน 19:2 เยโฮชาฟนัทกป็เขข้าเปป็นพนันธมธิตรกนับ 
“อาหนัสยาหรกษนัตรธิยรของอธิสราเอลผถูข้ทรงกระททาการอยตางชนั ที่วรข้ายมาก” อภีกแลข้ว อาหนัสยาหรดทาเนธินใน
ทางเหลตานนัรนของอาหนับบธิดาของตนและของนางเยเซเบลมารดาของตนและของเยโรโบอนัมบรุตร
ชายของเนบนัท ดถู 1 พงศรกษนัตรธิยร 22:52 เยโฮชาฟนัททราบเรสืที่องนภีรอยตางไมตตข้องสงสนัย

ถจึงกระนนัรน เขากป็เขข้าสถูตการเปป็นหรุข้นสตวนทางธรุรกธิจและจจึงเขข้าเทภียมแอกอยตางไมตเทตากนันดข้วย
กนันกนับอาหนัสยาหร พวกเขาเสนอทภีที่จะสรข้างเรสือหลายลทาทภีที่เอซภีโอนเกเบอรร (เอลนัทในภาษาสมนัยใหมต) 
บนอตาวเอลนัทของทะเลแดง จากนนัรนพวกเขาวางแผนทภีที่จะสตงเรสือเหลตานนัรนไปยนังทารชธิชเพสืที่อโอกาส
ทางธรุรกธิจทภีที่จะททาเงธินมหาศาล

37 แลด้วเอลทเยเซอรค์บมตรชายโดดาวาหมแหญ่งเมรองมาเรชาหค์ไดด้พยากรณค์ถขงเยโฮชาฟจัทวญ่า 
"เพราะพระองคค์ทรงรญ่วมงานกจับอาหจัสยาหค์ พระเยโฮวาหค์จะทรงททาลายสวิยิ่งททยิ่ทญ่านกระททา" เรรอกป็
แตกไมญ่สามารถไปเมรองทารชวิชไดด้ ขณะเดภียวกนัน พระเจข้ากป็ทรงใชข้ผถูข้พยากรณรอภีกคนหนจึที่งนามวตาเอลภี



เยเซอรรมายนังเยโฮชาฟนัทซจึที่งเผชธิญหนข้าเขาเพราะความผธิดพลาดของเขา ผถูข้พยากรณรทตานนภีร แจข้งเยโฮ
ชาฟนัทวตา “เพราะพระองครทรงรตวมงานกนับอาหนัสยาหร พระเยโฮวาหรจะทรงททาลายสธิที่งทภีที่ทตาน
กระททา” เพราะวตาเยโฮชาฟนัทไดข้เขข้าเปป็นหรุข้นสตวนทางธรุรกธิจกนับอาหนัสยาหร พระเจข้าจจึงจะททาลาย
แผนการของเขา พระเจข้าจจึงสตงพายรุลถูกหนจึที่งหรสือหายนะภนัยทางทะเลอยตางอสืที่นมาซจึที่งททาใหข้เรสือเหลตา
นนัรนของเยโฮชาฟนัทและอาหนัสยาหรแตก แผนการของพวกเขาจจึงถถูกททาใหข้พนังพธินาศ ชภีวธิตและการ
ครองราชยรทภีที่ตามแบบพระเจข้าของเยโฮชาฟนัทจจึงจบลงตรงนภีรอยตางนตาเศรข้า พระเจข้าไมตเคยอวยพร
การออมชอมกนับพวกคนละทธิรงความจรธิงเลย หลนักการนนัรนยนังมภีอยถูตจนทรุกวนันนภีร

*****

ภนำพรวมของ 2 พงศนำวดนำร 21: บทททที่ 21 และ 22 ของ 2 พงศาวดารใหต้รายละเอทยดเกทที่ยว
กนับกษนัตรติยร์สององคร์ททที่ชนัที่วรต้ายททที่สนุดแหต่งยถูดาหร์ – เยโฮรนัมและอาหนัสยาหร์ ทนันั้งคถูต่ทคาชนัที่วในสายพระเนตร
ขององคร์พระผถูต้เปก็นเจต้าและทนันั้งคถูต่ถถูกตทสอนอยต่างสาหนัสโดยพระเจต้า 2 พงศาวดาร 21 นคาเสนอการ
ครองราชยร์อนันตคที่าชต้าของเยโฮรนัม บนุตรชายของเยโฮชาฟนัท การครองราชยร์ของเขากตินเวลาแปดปทซขที่ง
ในชต่วงเวลานนันั้นพระเจต้าทรงลงโทษเขาดต้วยโรคหนขที่งททที่รนักษาไมต่หายและเขากก็ตาย

2 พศด 21:1-4 เยโฮชาฟจัทกป็ลญ่วงหลจับไปอยผญ่กจับบรรพบมรมษของพระองคค์ และเขาฝจัง
พระศพไวด้กจับบรรพบมรมษของพระองคค์ในนครดาววิด และเยโฮรจัมโอรสของพระองคค์ครอบครอง
แทนพระองคค์ พอเยโฮชาฟนัทสธิรนชภีวธิต เยโฮรนัมบรุตรชายของเขากป็ขจึรนครองบนัลลนังกรแหตงยถูดาหร

2 พระองคค์ทรงมทพระอนมชา ผผด้เปป็นโอรสของเยโฮชาฟจัทครอ อาซารวิยาหค์ เยฮทเอล เศคารวิยาหค์ 
อาซารวิยาหค์ มทคาเอล เชฟาทวิยาหค์ เหลญ่านททั้ทจัทั้งสวิทั้นเปป็นโอรสของเยโฮชาฟจัทกษจัตรวิยค์ของอวิสราเอล 
3 พระราชบวิดาของเขาทจัทั้งหลายประทานเงวิน ทองคทา และของอจันมทคญ่ามากมาย พรด้อมกจับหจัวเมรอง
ททยิ่มทปด้อมในยผดาหค์ แตญ่พระองคค์ประทานราชอาณาจจักรแกญ่เยโฮรจัม เพราะวญ่าทญ่านเปป็นโอรสหจัวปท 
4 เมรยิ่อเยโฮรจัมไดด้ขขทั้นครอบครองราชอาณาจจักรของราชบวิดาของพระองคค์และไดด้สถาปนาไวด้แลด้ว 
พระองคค์ทรงประหารพระอนมชาของพระองคค์เสทยหมดดด้วยดาบ ทจัทั้งเจด้านายบางคนของอวิสราเอล
ดด้วย



โปรดสนังเกตวตาเยโฮรนัมเปป็นหนจึที่งในพภีที่นข้องเจป็ดคน เยโฮชาฟนัทบธิดาของพวกเขาไดข้ยกมรดก
กข้อนโตทภีที่เปป็นเงธินและสธิทธธิอทานาจแกตพวกเขาแตตละคนแลข้ว อยตางไรกป็ตาม ทนันทภีทภีที่เยโฮรนัมบรุตร
หนัวปภีถถูกสถาปนาเปป็นกษนัตรธิยร เขากป็ฆตาพภีที่นข้องทรุกคนของเขาหมด เขาจจึงก ทาจนัดความเปป็นคถูตแขตงใดๆทภีที่
อาจมาจากพวกเขา

2 พศด 21:5-7 เมรยิ่อเยโฮรจัมทรงเรวิยิ่มครอบครองนจัทั้นพระองคค์มทพระชนมายมสามสวิบ
สองพรรษา และพระองคค์ทรงครอบครองในเยรผซาเลป็มแปดปท กษนัตรธิยรผถูข้ชนั ที่วรข้ายและโหดเหภีร ยมองคร
นภีรขจึรนครองบนัลลนังกรตอนเขาอายรุสามสธิบสองปภีและครองราชยรจนกระทนั ที่งเขาอายรุสภีที่สธิบปภี

6 และพระองคค์ทรงดทาเนวินตามมรรคาของกษจัตรวิยค์ทจัทั้งหลายแหญ่งอวิสราเอล ตามอยญ่างททยิ่
ราชวงศค์อาหจับกระททา เพราะวญ่าธวิดาของอาหจับเปป็นมเหสทของพระองคค์ และพระองคค์ทรงกระททาสวิยิ่ง
ททยิ่ชจัยิ่วรด้ายในสายพระเนตรพระเยโฮวาหค์ อธิสราเอลซจึที่งเปป็นอาณาจนักรฝตายเหนสือไดข้ละทธิรงความจรธิงไป
แลข้วมาตนัรงแตตแรกเรธิที่มของมนัน อาหนับเปป็นหนจึที่งในกษนัตรธิยรทภีที่แยตทภีที่สรุดของฝตายเหนสือในฝตายวธิญญาณ 
การแตตงงานกนับบรุตรสาวของเขามภีแตตจะใหข้อธิทธธิพลทภีที่ผธิดๆมากขจึรนไปอภีก ดนังนนัรนเยโฮรนัมจจึงตนัรงหนข้า
มรุตงไปในวธิถภีแหตงการทอดทธิรงองครพระผถูข้เปป็นเจข้าแลข้ว

7 อยญ่างไรกป็ดทพระเยโฮวาหค์จะไมญ่ทรงททาลายราชวงศค์ของดาววิด เพราะเหตมพจันธสจัญญาซขยิ่ง
พระองคค์ทรงกระททาไวด้กจับดาววิด และเหตมททยิ่พระองคค์ทรงสจัญญาวญ่าจะประทานประททปแกญ่ดาววิด
และแกญ่ลผกหลานของพระองคค์เปป็นนวิตยค์ สธิที่งเดภียวทภีที่ขนัดขวางมธิใหข้พระเจข้าททาลายเยโฮรนัมในทนันทภีกป็คสือ
พนันธสนัญญานนัรนทภีที่พระองครไดข้ทรงกระททาไวข้ก นับดาวธิด บรรพบรุรรุษของเขา พระเจข้าทรงสนัญญาดาวธิด
ไวข้แลข้วเรสืที่องการมภีราชวงศรเสมอไป วลภีทภีที่วตา “จะประทานประทภีปแกตดาวธิดและแกตลถูกหลานของ
พระองครเปป็นนธิตยร” หมายถจึงพนันธสนัญญาของดาวธิดและพระสนัญญาของพระเจข้าทภีที่จะรนักษาเชสืรอสาย
ของดาวธิดตลอดไปเปป็นนธิตยร

ในแงตหนจึที่งมภีภาพของความรอดและการอวยพรของพระเจข้าหลนังจากนนัรน แมข้เยโฮรนัมมภีความ
มนั ที่นคงพอสมควรในตทาแหนตงของตนในฐานะกษนัตรธิยรเพราะพนันธสนัญญานนัรนทภีที่พระเจข้าไดข้กระททากนับ



ดาวธิด มนันกป็ไมตมภีการรนับประกนันเรสืที่องการอวยพรของพระเจข้า ตรงกนันขข้าม พระเจข้าทรงตภีสอนเยโฮ
รนัมอยตางรรุนแรงเพราะความอธรรมของเขา

2 พศด 21:8-10 ในรจัชกาลของพระองคค์เอโดมไดด้กบฏออกหญ่างจากการปกครอง
ของยผดาหค์ และตจัทั้งกษจัตรวิยค์ขขทั้นเหนรอตน เอโดมเปป็นประชาชาตธิหนจึที่งซจึที่งกตอนหนข้านนัรนถถูกกทาราบโดย
ดาวธิดและเรสืที่อยมาจนถจึงสมนัยของเยโฮชาฟนัทกป็ถถูกปกครองโดยผถูข้ปกครองคนหนจึที่ง พวกเขาเคยเปป็น
สตวนหนจึที่งของการรรุกรานยถูดาหรตตอสถูข้เยโฮชาฟนัท ดถูบทกตอนหนข้านภีร  แตตบนัดนภีรพวกเขากบฏตตอการ
ปกครองโดยยถูดาหรแลข้ว สธิที่งตตางๆเรธิที่มไปไดข้ไมตสวยแลข้วสทาหรนับเยโฮรนัม

9 แลด้วเยโฮรจัมกป็เสดป็จออกไปพรด้อมกจับบรรดาเจด้านายและรถรบทจัทั้งสวิทั้นของพระองคค์ และ
พระองคค์ทรงลมกขขทั้นในกลางครนโจมตทคนเอโดม ซขยิ่งมาลด้อมพระองคค์และผผด้บจังคจับบจัญชารถรบไวด้ เย
โฮรนัมจจึงตข้องจทาใจพยายามก ทาราบเอโดม ในความพยายามแรกนภีร  เยโฮรนัมประสบความสทาเรป็จ 
อยตางไรกป็ตาม ดนังทภีที่จะปรากฏชนัดเจนขข้างลตาง เอโดมประสบความสทาเรป็จในการกบฏตตอยถูดาหรและ
การเปป็นเจข้าประเทศราชของยถูดาหรเหนสือพวกเขา

10 เอโดมจขงไดด้กบฏออกหญ่างจากการปกครองของยผดาหค์จนทมกวจันนททั้ ครจัทั้งนจัทั้นลวิบนาหค์กป็ไดด้
กบฏออกหญ่างจากการปกครองของพระองคค์ดด้วย เพราะวญ่าพระองคค์ไดด้ทรงทอดทวิทั้งพระเยโฮวาหค์
พระเจด้าแหญ่งบรรพบมรมษของพระองคค์ เอโดมไมตเพภียงประสบความสทาเรป็จในการกบฏจากยถูดาหร
เทตานนัรน แตตลธิบนาหรซจึที่งเชสืที่อกนันวตาอยถูตทางทธิศใตข้ของยถูดาหรกป็กบฏดข้วย นภีที่บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตาเย
โฮรนัมไมตมภีสมรรถภาพทภีที่จะขนัดขวางทนัรงคถูตมธิใหข้ถอนตนัวออกไปไดข้ เหตรุผลสทาหรนับความยรุ ตงยากและ
การสถูญเสภียอธิทธธิพลของเขาถถูกกลตาวชนัดเจน: “เพราะวตาพระองครไดข้ทรงทอดทธิรงพระเยโฮวาหร
พระเจข้าแหตงบรรพบรุรรุษของพระองคร” การอวยพรของพระเจข้าถถูกเอาออกไปจากเยโฮรนัมและยถูดาหร
อนันทภีที่จรธิงพระเจข้าทรงเรธิที่มทภีที่จะตภีสอนเขาเพราะความบาปของเขาแลข้ว

2 พศด 21:11-15 ยวิยิ่งกวญ่านจัทั้นอทก พระองคค์ทรงสรด้างปผชนทยสถานสผงในถวิยิ่นเทรอกเขา
ของยผดาหค์ และทรงนทาชาวเยรผซาเลป็มไปททาการผวิดประเวณท และทรงกระททาใหด้ยผดาหค์ททาเชญ่นกจัน



ขณะทภีที่ปถูชนภียสถานสถูงเหลตานนัรนในยถูดาหรเคยถถูกใชข้สทาหรนับการถวายเครสืที่องสนัตวบถูชาแดตพระ
เยโฮวาหรในชตวงรนัชสมนัยของเยโฮชาฟนัท บนัดนภีร เยโฮรนัมเปลภีที่ยนพวกมนันใหข้เปป็นสถานทภีที่ตตางๆแหตงการ
นนับถสือรถูปเคารพ – อาจเปป็นการนมนัสการพระบาอนัล ในการกลตาวถจึงยถูดาหรทภีที่กระททาการลตวง
ประเวณภี มภีความคธิดสองประการทภีที่ชนัดเจน การนมนัสการพระบาอนัลเปป็นการเลตนชถูข้ฝตายวธิญญาณ
เพราะวตาประชาชนของพระเจข้าไมตสนัตยรซสืที่อตตอพระเจข้าของตน อยตางไรกป็ตาม การนมนัสการพระบา
อนัลเปป็นรถูปแบบพธิธภีกรรมขอความอรุดมสมบถูรณรจากพระตตางดข้าวซจึที่งในพธิธภีกรรมเหลตานนัรนมภีการ
ประกอบกธิจกรรมทางเพศทภีที่ปถูชนภียสถานสถูงเหลตานนัรนพรข้อมกนับความคธิดทภีที่จะปลรุกเรข้า (เรข้าอารมณร
ทางเพศของ) พระบาอนัลใหข้สตงความอรุดมสมบถูรณรมายนังแผตนดธินนนัรน ดนังนนัรนคนเหลตานนัรนทภีที่เกภีที่ยวขข้อง
ในการนมนัสการพระบาอนัลจจึงเขข้ารตวมในการคข้าประเวณภี ‘ทางศาสนา’ เพสืที่อเปป็นสตวนหนจึที่งของ
พธิธภีกรรมอนันนตาสะอธิดสะเอภียนเหลตานนัรน

ดนังนนัรน การเลตนชถูข้ทนัรงฝตายวธิญญาณและฝตายรตางกายจจึงเกธิดขจึรนทภีที่ปถูชนภียสถานสถูงเหลตานนัรน
สทาหรนับการนมนัสการพระบาอนัล ความคธิดของการไปยนังปถูชนภียสถานสถูงสนักแหตงกป็คสือเพสืที่อทภีที่พวกเขา
จะไดข้เขข้าใกลข้พระของตนมากขจึรน การประกอบกธิจกรรมทางเพศมภีไวข้เพสืที่อทภีที่จะปลรุกเรข้าและกระตรุข้น
พระบาอนัลของพวกเขา เพสืที่อทภีที่มนันจะสตงความอรุดมสมบถูรณรมายนังแผตนดธินของพวกเขา ภรรยาของ
พวกเขาและปศรุสนัตวรของพวกเขา

12 และจดหมายฉบจับหนขยิ่งมาถขงพระองคค์จากเอลทยาหค์ผผด้พยากรณค์วญ่า "พระเยโฮวาหค์
พระเจด้าของดาววิดบรรพบมรมษของพระองคค์ ตรจัสดจังนททั้วญ่า `เพราะเจด้ามวิไดด้ดทาเนวินในบรรดามรรคา
ของเยโฮชาฟจัทบวิดาของเจด้า หรรอในบรรดามรรคาของอาสากษจัตรวิยค์ของยผดาหค์ 13 แตญ่ไดด้เดวินใน
มรรคาของบรรดากษจัตรวิยค์แหญ่งอวิสราเอล และไดด้นทายผดาหค์กจับชาวเยรผซาเลป็มในการแพศยา อยญ่างกจับ
การแพศยาแหญ่งราชวงศค์อาหจับ และเจด้าไดด้ฆญ่าพวกนด้องชายของเจด้าเสทยดด้วย ผผด้เปป็นเชรทั้อวงศค์บวิดาของ
เจด้า และพวกเขาดทกวญ่าเจด้า

พระเจข้าจจึงทรงสตงขข้อความหนจึที่งทภีที่เปป็นลายลนักษณรอนักษรจากเอลภียาหรมาถจึงเยโฮรนัม นภีที่เปป็นทภีที่
แรกและทภีที่เดภียวในหนนังสสือพงศาวดารทภีที่มภีการกลตาวถจึงผถูข้พยากรณรเอลภียาหร ขข้อความนนัรนจากพระเจข้า



จจึงกลตาวโทษเยโฮรนัมและความบาปของเขา เยโฮรนัมไดข้ทอดทธิรงทางเหลตานนัรนของเยโฮชาฟนัทบธิดา
ของเขาและอาสาปถูตของเขา แทนทภีที่จะเปป็นเชตนนนัรน เยโฮรนัมไดข้ดทาเนธินตามทางนนัรนของเหลตากษนัตรธิยร
แหตงอาณาจนักรฝตายเหนสือ นนัที่นคสือ อธิสราเอล ในการททาเชตนนนัรนเขาททาใหข้ยถูดาหรและเยรถูซาเลป็มททา 
“การแพศยา อยตางกนับการแพศยาแหตงราชวงศรอาหนับ” ดนังทภีที่หมายเหตรุไวข้ในความเหป็นเหลตานนัรน
สทาหรนับขข้อ 11 การแพศยาของยถูดาหรเปป็นทนัรงฝตายวธิญญาณและฝตายรตางกายในการนมนัสการพระบา
อนัล ยธิที่งกวตานนัรน พระเจข้าทรงกลตาวโทษเยโฮรนัมเพราะการฆตาพภีที่นข้องหกคนของเขา ซจึที่งทรุกคนนนัรน
พระเจข้าตรนัสวตาดภีกวตาเยโฮรนัม

14 ดผเถวิด พระเยโฮวาหค์จะทรงนทาภจัยพวิบจัตวิอจันยวิยิ่งใหญญ่มาเหนรอชนชาตวิของเจด้า ลผกหลาน
ของเจด้า เมทยของเจด้า และขด้าวของทจัทั้งสวิทั้นของเจด้า 15 และตจัวเจด้าเองจะมทความเจป็บปญ่วยสาหจัสดด้วย
โรคลทาไสด้ของเจด้า จนกวญ่าลทาไสด้ของเจด้าจะออกมาเพราะเหตมโรคนจัทั้นวจันแลด้ววจันเลญ่า'"

จดหมายฉบนับนนัรนจากเอลภียาหรจจึงแจข้งเยโฮรนัมวตาพระเจข้ากทาลนังจะสตงภนัยพธิบนัตธิตตางๆมายนัง
ครอบครนัวของเขาซจึที่งรวมถจึงภรรยา ลถูกๆและขข้าวของทนัรงสธิรนของพวกเขา ประเทศของเขาจะถถูก
ททาลาย นครหลวงของเขาถถูกยจึดไป วนังของเขาถถูกปลข้น เหลตาภรรยาของเขาถถูกจนับไปเปป็นเชลย และ
ลถูกๆทรุกคนของเขาถถูกฆตาตายยกเวข้นคนสรุดทข้อง สตวนเยโฮรนัมเองนนัรน พระเจข้าก ทาลนังจะสตงโรคหนจึที่งทภีที่
รนักษาไมตหายทภีที่เปป็นโรคบธิดอนันเจป็บปวดซจึที่งดถูเหมสือนราวกนับวตาลทาไสข้ของเขาจะหลรุดออกมา เพราะ
เหตรุทภีที่เขาไมตมภีใจ (ลทาไสข้) เมตตากรรุณาตตอพภีที่นข้องของเขาทภีที่ถถูกฆตาตาย ลทาไสข้ของเขาเองจะถถูกททาลาย
ดข้วยโรค

2 พศด 21:16-20 ยวิยิ่งกวญ่านจัทั้น พระเยโฮวาหค์ทรงเรด้าใหด้ความโกรธของคนฟทลวิสเตทย 
และของคนอาระเบทย ผผด้อยผญ่ใกลด้กจับคนเอธวิโอเปทย มทตญ่อเยโฮรจัม 17 และเขาทจัทั้งหลายยกมาตญ่อสผด้กจับย ผ
ดาหค์ และบมกรมกเขด้าไปในนจัทั้น และขนขด้าวของทจัทั้งสวิทั้นซขยิ่งมทในราชสทานจัก ทจัทั้งบรรดาโอรสและมเหสท
ของพระองคค์ จขงไมญ่มทโอรสเหลรอไวด้ใหด้แกญ่พระองคค์นอกจากเยโฮอาหาสโอรสองคค์สมดทด้องของ
พระองคค์ ในเหตรุการณรตตางๆทภีที่จะเกธิดขจึรนตามมาในไมตชข้า พระเจข้าทรงอนรุญาตใหข้คนฟภีลธิสเตภียและ
คนเอธธิโอเปภียแหตงอาระเบภีย (ฝตายหลนังอาศนัยอยถูตในสตวนทธิศใตข้ของแหลมอาระเบภีย) ปลข้นยถูดาหรและ



เยรถูซาเลป็ม พวกเขาปลข้นวนังของเยโฮรนัม จนับภรรยาทนัรงหลายของเขาไป และฆตาบรุตรชายของเขาทรุก
คนยกเวข้นผถูข้เดภียว นนัที่นคสือ เยโฮอาหาสบรุตรคนสรุดทข้องของเขา คทาพยากรณรทภีที่ถถูกกลตาวโดยเอลภียาหร
จากพระเจข้าก ทาลนังเกธิดขจึรนจรธิงแลข้ว 

18 ภายหลจังเรรยิ่องเหลญ่านททั้ พระเยโฮวาหค์ทรงกระททาใหด้ลทาไสด้ของเยโฮรจัมเปป็นโรคซขยิ่งรจักษาไมญ่
ไดด้ 19 ตญ่อมาเปป็นเวลาสวิทั้นสองปทลทาไสด้ของพระองคค์กป็ออกมาเพราะโรคนจัทั้น และพระองคค์กป็
สวิทั้นพระชนมค์ดด้วยความทมรนทมรายอยญ่างยวิยิ่ง ประชาชนของพระองคค์มวิไดด้กญ่อเพลวิงถวายเกทยรตวิแกญ่
พระองคค์ อยญ่างกจับกญ่อเพลวิงใหด้กจับบรรพบมรมษของพระองคค์ โรคนนัรนทภีที่พระเจข้าทรงใชข้เฆภีที่ยนตภีเยโฮรนัม
ไมตปรากฏชนัดเจน แตตเชสืที่อกนันทนั ที่วไปวตามนันเปป็นโรคบธิดทภีที่มภีโลหธิตไหลออกมามาก John Gill 
หมายเหตรุวตามนันอาจเปป็น “โรคไสข้เลสืที่อน หรสือสตวนหนจึที่งของอวนัยวะหรสือเนสืรอเยสืที่อโผลตออกมาจากชตอง
ทข้อง คนอสืที่นๆกป็วตาเปป็นชตองทวารเลสืที่อนลงมา คนอสืที่นๆกป็วตาเปป็นโรคลทาไสข้ใหญตหรสือการปวดตะโพก” 
– ซจึที่งทนัรงหมดนภีรฟนังดถูนตากลนัวทนัรงสธิรน ตอนเสภียชภีวธิต ประชาชนแหตงยถูดาหรไมตไดข้เผาเครสืที่องหอมเพสืที่อใหข้
ความเคารพตตอเขา กลตาวอภีกนนัยหนจึที่ง เยโฮรนัมไมตไดข้รนับการจนัดพธิธภีศพแบบปกตธิ

20 เมรยิ่อพระองคค์ทรงเรวิยิ่มครอบครองนจัทั้น พระองคค์มทพระชนมายมสามสวิบสองพรรษา และ
ทรงครอบครองในเยรผซาเลป็มแปดปท และพระองคค์ไดด้ทรงจากไปโดยไมญ่มทใครอาลจัย เขากป็ฝจังพระ
ศพไวด้ในนครดาววิด แตญ่ไมญ่ใชญ่ในอมโมงคค์ของบรรดากษจัตรวิยค์ หลนังจากครองราชยรไดข้แปดปภี เยโฮรนัมกป็
เสภียชภีวธิตและ “จากไปโดยไมตมภีใครอาลนัย” ไมตมภีใครคธิดถจึงเขาเมสืที่อเขาจากไป ชตางเปป็นความเหป็นทภีที่นตา
เศรข้าเกภีที่ยวกนับชภีวธิตของผถูข้ปกครองคนหนจึที่งทภีที่ละทธิรงความจรธิง เขาจจึงถถูกฝนังศพ แตตไมตใชตในสรุสาน
หลวงทภีที่ถถูกสงวนไวข้สทาหรนับเหลตากษนัตรธิยรแหตงยถูดาหรในนครดาวธิดในเยรถูซาเลป็มดข้านทธิศตะวนันออก

*****

ภนำพรวมของ 2 พงศนำวดนำร 22: บทนทนั้นคาเสนอการครองราชยร์ชต่วงสนันั้นๆของอาหนัสยาหร์ 
(เขายนังใชต้ชสืที่อเยโฮอาหาสและอาซารติยาหร์ดต้วย) เขาครองราชยร์หนขที่งปทและถถูกฆต่าตาย เขาเชต่นเดทย
วกนับเยโฮรนัมบติดาของเขากระทคาความชนัที่ว



2 พศด 22:1-4 และชาวเยรผซาเลป็มไดด้ใหด้อาหจัสยาหค์โอรสองคค์สมดทด้องของพระองคค์
เปป็นกษจัตรวิยค์แทนพระองคค์ เพราะคนหมผญ่นจัทั้นมาถขงคญ่ายกจับคนอาระเบทยไดด้ฆญ่าโอรสผผด้พทยิ่เสทยทจัทั้งหมด 
ดจังนจัทั้นอาหจัสยาหค์โอรสของเยโฮรจัมกษจัตรวิยค์ของยผดาหค์จขงครอบครอง 2 เมรยิ่ออาหจัสยาหค์เรวิยิ่มครอบ
ครองนจัทั้น พระองคค์มทพระชนมายมสทยิ่สวิบสองพรรษา และพระองคค์ทรงครอบครองในเยรผซาเลป็มหนขยิ่ง
ปท พระมารดาของพระองคค์ทรงพระนามวญ่า อาธาลวิยาหค์หลานหญวิงของอมรท หลนังจากการถถูกปลข้น
ซจึที่งเปป็นการตภีสอนโดยคนฟภีลธิสเตภียและคนอาระเบภีย (20:16-17) ซจึที่งทรุกคนยกเวข้นเยโฮอาหาสบรุตร
คนสรุดทข้องของเยโฮรนัมถถูกฆตาตาย เยโฮอาหาส (ตรงนภีรถถูกเรภียกวตาอาหนัสยาหร) ถถูกตนัรงเปป็นกษนัตรธิยร
แหตงยถูดาหร ความไรข้เสถภียรภาพของกษนัตรธิยรผถูข้ชนั ที่วรข้ายองครนภีร ถถูกพบในระยะเวลาสนัรนๆแหตงการครอง
ราชยรของเขา – หนจึที่งปภี เขาเปป็นบรุตรชายของนางอาธาลธิยาหรผถูข้ชนั ที่วรข้าย หลานหญธิงของอมรภี

3 พระองคค์ทรงดทาเนวินในทางทจัทั้งหลายของราชวงศค์ของอาหจับดด้วย เพราะวญ่าพระมารดา
ของพระองคค์เปป็นททยิ่ปรขกษาในการกระททาความชจัยิ่วรด้ายของพระองคค์ โปรดสนังเกตวตาอาหนัสยาหร
ดทาเนธินในทางเหลตานนัรนของวงศรวานของอาหนับ เขาเชตนเดภียวกนับบธิดาของเขาเปป็นกษนัตรธิยรทภีที่ชนั ที่วรข้าย 
นอกจากนภีรมารดาของเขายนังเปป็นทภีที่ปรจึกษาของเขาใหข้กระททาความชนั ที่วดข้วย (จงระลจึกวตามารดาของ
เขาเปป็นธธิดาของอาหนับ กษนัตรธิยรผถูข้ชนั ที่วรข้ายแหตงฝตายเหนสือ) ชตางเปป็นความเหป็นอนันนตาเศรข้าทภีที่มารดามภี
อธิทธธิพลในทางทภีที่ผธิดในชภีวธิตของชายผถูข้นภีร

ดข้วยเหตรุนภีร ขข้อ 4 จจึงบนันทจึกวตา 4 ดจังนจัทั้นพระองคค์จขงทรงกระททาชจัยิ่วในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาหค์อยญ่างราชวงศค์ของอาหจับไดด้กระททา เพราะวญ่าหลจังจากราชบวิดาของพระองคค์สวิทั้นพระชนมค์
แลด้ว เขาทจัทั้งหลายเปป็นททยิ่ปรขกษาของพระองคค์ นทาไปสผญ่ความพวินาศของพระองคค์ ชตางเปป็นความเหป็น
อนันนตาเวทนาทภีที่วตาครอบครนัวและเพสืที่อนๆสามารถเปป็นทภีที่ปรจึกษาของคนๆหนจึที่งจนนทาไปสถูตความ
พธินาศไดข้ เหตรุผลนนัรนงตายนธิดเดภียว พวกเขาไดข้ปฏธิเสธพระวจนะของพระเจข้าและจจึงตธิดก นับในบตอไรข้
กข้นแหตงปนัญญาแบบมนรุษยร แนวคธิดเสรภีนธิยมสมนัยใหมตกป็เปป็นแบบเดภียวกนัน พวกเขากป็ปฏธิเสธพระ
วจนะของพระเจข้าและไดข้พยายามทภีที่จะแทนทภีที่มนันดข้วยความคธิดตตางๆอนันปราดเปรสืที่องของตน ความ
ตกตทที่าของวนัฒนธรรมนภีรซจึที่งก ทาลนังททาลายแผตนดธินนภีร เปป็นคทาพยานหนจึที่งทภีที่ฟข้องถจึงความโงตเขลาของพวก
เขา



2 พศด 22:5-7 พระองคค์ทรงกระททาตามคทาปรขกษาของเขาทจัทั้งหลายดด้วย และเสดป็จ
ไปกจับเยโฮรจัมโอรสของอาหจับกษจัตรวิยค์แหญ่งอวิสราเอล เพรยิ่อททาสงครามกจับฮาซาเอลกษจัตรวิยค์ของซทเรทย
ททยิ่เมรองราโมทกวิเลอาด และคนซทเรทยไดด้กระททาใหด้โยรจัมบาดเจป็บ อาหนัสยาหรดทาเนธินตามหลนักปรนัชญา
อนันไรข้พระเจข้าและเสสืที่อมทรามของอธิสราเอล นนั ที่นคสือ อาณาจนักรฝตายเหนสือ กษนัตรธิยรทภีที่ครองราชยรอยถู ต
ในฝตายเหนสือขณะนนัรนมภีชสืที่อวตาเยโฮรนัมเชตนกนัน เขาเชตนเดภียวกนับอาหนับบธิดาของเขาตนัดสธินใจทภีที่จะ
พยายามไปททาสงครามตตอสถูข้ซภีเรภียทภีที่ราโมทกธิเลอาด (ทภีที่ราบสถูงแหตงกธิเลอาด) และเชตนเดภียวกนับบธิดา
ของเขา เยโฮรนัมถถูกททาใหข้พตายแพข้อยตางสธิรนเชธิงเชตนกนันทภีที่ราโมทกธิเลอาด

6 และพระองคค์ทรงกลจับมาททยิ่ยวิสเรเอลเพรยิ่อรจักษาบาดแผลซขยิ่งพระองคค์ไดด้รจับททยิ่เมรองรามาหค์ 
เมรยิ่อพระองคค์ทรงตญ่อสผด้กจับฮาซาเอลกษจัตรวิยค์ของซทเรทย และอาหจัสยาหค์โอรสของเยโฮรจัมกษจัตรวิยค์ของ
ยผดาหค์เสดป็จลงไปเฝด้าเยโฮรจัม โอรสของอาหจับในเมรองยวิสเรเอล เพราะวญ่าพระองคค์ประชวร เยโฮรนัม
ทภีที่บาดเจป็บถถูกพากลนับไปรนักษาตนัวทภีที่ยธิสเรเอล ตรงนภีรอาหนัสยาหรถถูกเรภียกดข้วยวตาอาซารธิยาหร (และเยโฮ
อาหาสดข้วย) กษนัตรธิยรผถูข้มภีหลายชสืที่อองครนภีร เดธินทางขจึรนเหนสือไปยนังยธิสเรเอลเพสืที่อไปเยภีที่ยมเยโฮรนัม

7 แตญ่พระเจด้าทรงกทาหนดไวด้เสทยแลด้ววญ่า ความลญ่มจมของอาหจัสยาหค์จะมาโดยททยิ่พระองคค์
เสดป็จลงไปเยทยิ่ยมโยรจัม เพราะเมรยิ่อพระองคค์เสดป็จไปททยิ่นจัยิ่น พระองคค์เสดป็จออกไปกจับเยโฮรจัมเพรยิ่อจะ
ปะทะกจับเยฮผบมตรชายนวิมซท ผผด้ซขยิ่งพระเยโฮวาหค์ไดด้ทรงเจวิมตจัทั้งใหด้ตจัดราชวงศค์ของอาหจับออกเสทย 
กระนนัรนพระเจข้ากป็ทรงมภีแผนการตตางๆสทาหรนับการเสภียชภีวธิตของอาซารธิยาหรผถูข้ชนั ที่วรข้าย พอไปถจึง อาซา
รธิยาหรกป็เดธินเขข้าไปเจอการกตอรนัฐประหารโดยเยฮถูเพสืที่อลข้มลข้างเยโฮรนัมและวงศรวานของอาหนับ ดถู 1 
พงศรกษนัตรธิยร 10:12-14

2 พศด 22:8-9 และอยผญ่มาเมรยิ่อเยฮผกทาลจังสทาเรป็จโทษราชวงศค์ของอาหจับ ทญ่านไดด้พบ
เจด้านายของยผดาหค์ และบรรดาโอรสพระเชษฐาของอาหจัสยาหค์ ผผด้มาปรนนวิบจัตวิอาหจัสยาหค์ และทญ่าน
กป็ไดด้ประหารเขาทจัทั้งหลายเสทย พวกเจข้านายแหตงยถูดาหรไดข้เดธินทางขจึรนเหนสือมายนังสะมาเรภียเชตนกนัน 
เมสืที่อเยฮถูคข้นพบเจข้านายทภีที่ออมชอมเหลตานภีร แหตงยถูดาหรในสะมาเรภีย (ซจึที่งเปป็นพภีที่นข้องของอาหนัสยาหร) เขา
กป็ฆตาคนเหลตานนัรนหมดทรุกคน ดถู 2 พงศรกษนัตรธิยร 10:12-14



9 ทญ่านไดด้คด้นหาอาหจัสยาหค์ และพระองคค์กป็ถผกจจับ (เมรยิ่อซญ่อนพระองคค์อยผญ่ในสะมาเรทย) และ
เขาพาพระองคค์มาหาเยฮผ และประหารชทววิตพระองคค์เสทย เขาทจัทั้งหลายกป็ฝจังพระศพไวด้ เพราะเขาทจัทั้ง
หลายกลญ่าววญ่า "พระองคค์ทรงเปป็นพระเจด้าหลานเธอของเยโฮชาฟจัท ผผด้แสวงหาพระเยโฮวาหค์ดด้วย
สวิทั้นสมดพระทจัยของพระองคค์" และราชวงศค์ของอาหจัสยาหค์ไมญ่มทผผด้ใดสามารถปกครองราชอาณาจจักร
ไดด้ เมสืที่อพบตนัวอาหนัสยาหรในสะมาเรภีย เยฮถูกป็ฆตาเขาเชตนกนัน อยตางนข้อยสทาหรนับอาหนัสยาหร เขากป็ไดข้รนับ
การฝนังศพอยตางเหมาะสม – ซจึที่งเปป็นอะไรทภีที่ไมตไดข้ถถูกใหข้แกตเยโฮรนัม อาหนัสยาหรไดข้รนับการฝนังศพอยตาง
เหมาะสมเพราะวตาเขาเปป็นหลานชายของเยโฮชาฟนัท กษนัตรธิยรผถูข้ดทาเนธินตามทางของพระเจข้าแหตงยถู
ดาหร อยตางไรกป็ตาม อาหนัสยาหรกป็เปป็นหลานชายของอมรภีผตานทางนางอาธาลธิยาหรมารดาของเขาเชตน
กนัน ดนังนนัรน รนัชกาลของอาหนัสยาหรจจึงคงอยถูตเพภียงชตวงเวลาสนัรนๆและเขาพธินาศในทางนนัรน

2 พศด 22:10-12 เมรยิ่ออาธาลวิยาหค์พระมารดาของอาหจัสยาหค์เหป็นวญ่าโอรสของ
พระนางสวิทั้นพระชนมค์แลด้ว พระนางกป็ลมกขขทั้นททาลายเชรทั้อพระวงศค์แหญ่งราชวงศค์ของยผดาหค์เสทยสวิทั้น 
เมสืที่อขตาวไปถจึงเยรถูซาเลป็มเกภีที่ยวกนับสธิที่งทภีที่ไดข้เกธิดขจึรนทภีที่สะมาเรภีย พระราชธินภีมารดา นนั ที่นคสือ นางอาธาลธิ
ยาหรมารดาของอาหนัสยาหรกป็เรธิที่มฆตาราชวงศรทภีที่เหลสืออยถูตแหตงวงศรวานของยถูดาหรและตนัรงตนเปป็นพระ
ราชธินภี (จงระลจึกวตานางเปป็นธธิดาของอมรภี)

11 แตญ่พระนางเยโฮชาเบอาทธวิดาของกษจัตรวิยค์ไดด้นทาโยอาชโอรสของอาหจัสยาหค์ลจักพาไป
เสทยจากทญ่ามกลางบรรดาโอรสของกษจัตรวิยค์ ผผด้ซขยิ่งจะตด้องถผกประหาร และพระนางกป็เกป็บเธอและพทยิ่
เลททั้ยงของเธอไวด้ในหด้องบรรทม ดจังนจัทั้นแหละเยโฮชาเบอาทธวิดาของกษจัตรวิยค์เยโฮรจัม และภรรยาของ
เยโฮยาดาปมโรหวิต (เพราะวญ่าพระนางเปป็นพระขนวิษฐาของอาหจัสยาหค์) ไดด้ซญ่อนเธอใหด้พด้นพระนา
งอาธาลวิยาหค์ เพรยิ่อมวิใหด้พระนางประหารเธอไดด้

ผถูข้ทภีที่ไดข้เหป็นการเขตนฆตาอนันชนั ที่วรข้ายทภีที่เยรถูซาเลป็มนภีรคสือ นางเยโฮชาเบอาทผถูข้เปป็นนข้องสาวของอา
หนัสยาหร (และธธิดาของเยโฮรนัม) นางเปป็นภรรยาของเยโฮยาดามหาปรุโรหธิต เมสืที่อรถูข้วตามภีบรุตรชายทารก
คนหนจึที่งของอาหนัสยาหร นางเยโฮชาเบอาทผถูข้เปป็นนข้าจจึงชธิงตนัวทารกนนัรนและพภีที่เลภีรยงของเขาไปและ



ซตอนเขาทนัรงสองในหข้องๆหนจึที่งในพระวธิหาร เดป็กคนนนัรนไมตเพภียงถถูกซตอนตนัวไวข้เทตานนัรน แตตเหป็นไดข้ชนัด
วตานางอาธาลธิยาหรไมตรถูข้เรสืที่องนภีรดข้วยซทรา

12 และเธอไดด้อยผญ่กจับเขาในพระนวิเวศของพระเจด้าซญ่อนตจัวอยผญ่หกปท ฝญ่ายพระนางอาธาลวิยาหค์
กป็ไดด้ครอบครองแผญ่นดวิน โยอาชนข้อยจจึงถถูกซตอนตนัวในพระวธิหารนานหกปภีขณะทภีที่ยตาผถูข้ชนั ที่วรข้ายของ
เขาครอบครองเหนสือแผตนดธินนนัรน เหป็นไดข้ชนัดวตาฝตายหลนังไมตรถูข้เลยเกภีที่ยวกนับขข้อเทป็จจรธิงทภีที่วตาผถูข้สสืบราช
บนัลลนังกรทภีที่แทข้จรธิงก ทาลนังถถูกเลภีรยงดถูอยตางลนับๆในพระวธิหารนนัรน

*****

ภนำพรวมของ 2 พงศนำวดนำร 23: บทททที่ 23-24 ใหต้รายละเอทยดเกทที่ยวกนับชทวติตและการครอง
ราชยร์ของโยอาช กษนัตรติยร์องคร์ตต่อไปของยถูดาหร์ มนันเปก็นเรสืที่องนต่าตสืที่นเตต้นเกทที่ยวกนับอนุบายทางการเมสือง
และการกบฏททที่มทเหตนุอนันชอบธรรม ททที่ปรขกษาและผถูต้สนนับสนนุนโยอาชคสือมหาปนุโรหติตเยโฮยาดา 
ตลอดชทวติตของเยโฮยาดา โยอาชทคาสติที่งททที่ถถูกตต้องตต่อพระพนักตรร์พระเจต้า อยต่างไรกก็ตาม พอเยโฮยาดา
สตินั้นชทวติต โยอาชกก็หนันไปเสทยจากองคร์พระผถูต้เปก็นเจต้าอยต่างนต่าเศรต้าใจและถขงขนาดทรยศความดทของเย
โฮยาดาททที่มทตต่อเขาดต้วย จนุดจบของโยอาชคสือ ชต่วงเวลาอนันตกตคที่าของการพต่ายแพต้ทางทหารและการ
ถถูกลอบสนังหารในททที่สนุด

2 พงศาวดาร 23 นคาเสนอเรสืที่องราวการขขนั้นเรสืองอคานาจอนันไมต่ปกตติธรรมดาของกษนัตรติยร์โย
อาช กลต่าวโดยสรนุปคสือ จงระลขกวต่าโยอาชตอนเปก็นเดก็กทารกไดต้ถถูกซต่อนไวต้โดยนางเยโฮชาเบอา
ทนต้าหญติงของเขา (ภรรยาของมหาปนุโรหติตเยโฮยาดา) จากนางอาธาลติยาหร์ผถูต้ชนัที่วรต้าย นางไดต้แยต่งชติง
บนัลลนังกร์ตอนททที่กษนัตรติยร์อาหนัสยาหร์ถถูกฆต่าตาย (นางไดต้ฆต่าบนุตรชายคนอสืที่นๆทนุกคนของอาหนัสยาหร์ดต้วย
เพสืที่อทคาใหต้บนัลลนังกร์นนันั้นวต่างสคาหรนับตนัวนางเอง)

2 พศด 23:1-3 แตญ่ในปทททยิ่เจป็ดเยโฮยาดาไดด้กลด้าแขป็งขขทั้น และใหด้พวกนายรด้อยกระททา
พจันธสจัญญากจับทญ่าน มทอาซารวิยาหค์บมตรชายเยโรฮจัม อวิชมาเอลบมตรชายเยโฮฮานนจัน อาซารวิยาหค์
บมตรชายโอเบด มาอาเสอาหค์บมตรชายอาดายาหค์ และเอลทชาฟจัทบมตรชายศวิครท 2 และเขาทจัทั้งหลาย
เททยิ่ยวไปทจัยิ่วยผดาหค์และรวบรวมคนเลวทมาจากทมกหจัวเมรองของยผดาหค์ ทจัทั้งบรรดาหจัวประมมขของ



บรรพบมรมษของอวิสราเอล และเขาทจัทั้งหลายมายจังเยรผซาเลป็ม หลนังจากโยอาชไดข้ถถูกซตอนไวข้นานหกปภี
เยโฮยาดามหาปรุโรหธิตกป็กตอการรนัฐประหารเพสืที่อลข้มลข้างนางอาธาลธิยาหร เขาพบเหลตาผถูข้สมคบคธิดทภีที่
เตป็มใจในพวกผถูข้นทาทางทหารของอาณาจนักรนนัรน รวมถจึงพวกคนเลวภีและผถูข้นทาคนอสืที่นๆของยถูดาหรดข้วย

3 และบรรดาชมมนมมชนทจัทั้งสวิทั้นกป็ททาพจันธสจัญญากจับกษจัตรวิยค์ในพระนวิเวศของพระเจด้า และเย
โฮยาดากลญ่าวแกญ่เขาทจัทั้งหลายวญ่า "ดผเถวิด โอรสของกษจัตรวิยค์จะครอบครองตามททยิ่พระเยโฮวาหค์ตรจัส
เกทยิ่ยวกจับบรรดาโอรสของดาววิด ชรุมนรุมชนทภีที่ถถูกหมายเหตรุนภีร ไมตใชตของประชาชาตธินนัรนทนัรงหมด แตต
เปป็นของพวกปรุโรหธิต พวกผถูข้นทา และคนเลวภีทภีที่มารวมตนัวก นันดนังทภีที่หมายเหตรุไวข้ขข้างบน เยโฮยาดาจจึง
ประกาศแกตพวกเขาวตาถจึงเวลาแลข้วทภีที่กษนัตรธิยรผถูข้มภีสธิทธธิอนันชอบธรรมแหตงยถูดาหรจะถถูกแตตงตนัรงบน
บนัลลนังกร พวกเขาไมตมภีความจงรนักภนักดภีตตอนางอาธาลธิยาหรผถูข้ชนั ที่วรข้ายเลย

2 พศด 23:4-7 เยโฮยาดาประกาศแผนการของตนแกตบรรดาผถูข้สมคบคธิดของเขา
ทภีที่มาชรุมนรุมกนัน ทญ่านทจัทั้งหลายจงกระททาอยญ่างนททั้ ครอทญ่านผผด้เปป็นปมโรหวิตและคนเลวท ผผด้ออกเวรในวจันสะ
บาโตหนขยิ่งในสาม ใหด้เปป็นคนเฝด้าประตผ 5 และหนขยิ่งในสามใหด้อยผญ่ททยิ่พระราชสทานจัก และหนขยิ่งในสาม
ใหด้อยผญ่ททยิ่ประตผเชวิงราก และใหด้ประชาชนทจัทั้งปวงอยผญ่ในลานพระนวิเวศของพระเยโฮวาหค์ หนจึที่งในสาม
ของพวกปรุโรหธิตและคนเลวภีซจึที่งนทาโดยคนเหลตานนัรนทภีที่ถถูกกลตาวถจึงขข้างบนจะเฝข้าประตถูตตางๆของพระ
วธิหารในวนันสะบาโตนนัรนทภีที่ก ทาหนดไวข้ อภีกหนจึที่งในสามจะถถูกสตงไปเฝข้าพระราชสทานนักทภีที่วตางเปลตาของ
กษนัตรธิยร หนจึที่งในสามสรุดทข้ายจะเฝข้าประตถูเชธิงรากของพระวธิหาร ทภีที่รวมตนัวก นันในลานชนัรนนอกของ
พระวธิหารจะเปป็นคนเหลตานนัรนของยถูดาหรทภีที่จงรนักภนักดภีตตอพระเจข้าและกษนัตรธิยรของพระองคร

6 แตญ่อยญ่าใหด้สจักคนหนขยิ่งเขด้าไปในพระนวิเวศของพระเยโฮวาหค์ นอกจากปมโรหวิตและคนเลวท
ททยิ่ปรนนวิบจัตวิอยผญ่ เขาทจัทั้งหลายเขด้าไปไดด้ เพราะเขาทจัทั้งหลายบรวิสมทธวิธิ์ แตญ่ประชาชนทจัทั้งปวงจะตด้อง
รจักษาการบจังคจับบจัญชาของพระเยโฮวาหค์ 7 ใหด้คนเลวทลด้อมกษจัตรวิยค์ไวด้ แตญ่ละคนใหด้ถรออาวมธ และผผด้ใด
เขด้าไปในพระนวิเวศนจัทั้นจะตด้องถผกประหาร จงอยผญ่กจับกษจัตรวิยค์เมรยิ่อพระองคค์เสดป็จเขด้ามา และเมรยิ่อ
พระองคค์เสดป็จออกไป"



ในวนันสะบาโตทภีที่ก ทาหนดไวข้นนัรน พวกปรุโรหธิตและคนเลวภีทภีที่มารวมตนัวกนันจะตข้องไมตอนรุญาต
ใหข้ผถูข้ใดเขข้าไปในพระวธิหารนนัรนยกเวข้นพวกคนเลวภีและพวกปรุโรหธิต ชรุมนรุมชนใหญตกวตาทภีที่จงรนักภนักดภี
ตตอพระเจข้าจะเปป็นยามเฝข้าในลานชนัรนนอกของพระวธิหารเพราะพวกเขามภีคนมาก เมสืที่อถจึงเวลาทภีที่
ก ทาหนด พวกคนเลวภีทภีที่ไดข้รนับมอบหมายจะลข้อมกษนัตรธิยรองครนข้อยไวข้ดข้วยอาวรุธตตางๆทภีที่ถถูกชนักออกและ
เดธินครุข้มกนันเขาไปจนถจึงทภีที่ของเขา ผถูข้ใดกป็ตามทภีที่เขข้าไปในพระวธิหารเพสืที่อขนัดขวางพธิธภีการดนังกลตาวจะ
ถถูกจนับตนัวและถถูกฆตาตาย พวกคนเลวภีทภีที่ไดข้รนับมอบหมายจะททาหนข้าทภีที่เปป็นองครนักษรใหข้แกตกษนัตรธิยร
ขณะทภีที่เขาถถูกสทาแดงตนัวแกตประชาชาตธินนัรน

2 พศด 23:8-11 คนเลวทและคนยผดาหค์ทจัทั้งปวงไดด้กระททาทมกสวิยิ่งททยิ่เยโฮยาดาปมโรหวิตไดด้
บจัญชาไวด้ เขาทจัทั้งหลายตญ่างกป็นทาคนของเขามา ครอทจัทั้งคนททยิ่ออกเวรในวจันสะบาโต และบรรดาคน
เหลญ่านจัทั้นททยิ่จะเขด้าเวรในวจันสะบาโต เพราะเยโฮยาดาปมโรหวิตมวิไดด้ปลญ่อยกองเวร 9 และเยโฮยาดา
ปมโรหวิตไดด้มอบหอกกจับดจัทั้งและโลญ่ซขยิ่งเปป็นของกษจัตรวิยค์ดาววิดนจัทั้น ซขยิ่งอยผญ่ในพระนวิเวศของพระเจด้าใหด้ผผด้
บจังคจับบจัญชากองรด้อย

ในวนันสะบาโตทภีที่ก ทาหนดไวข้นนัรน พวกคนเลวภีทภีที่ถถูกก ทาหนดไวข้กป็กระททาตามทภีที่สนัที่ง ขณะ
เดภียวกนัน เยโฮยาดามหาปรุโรหธิตกป็สนัที่งกองเวรนนัรน (นนัที่นคสือ กะ) ของพวกปรุโรหธิตและคนเลวภีทภีที่ปฏธิบนัตธิ
หนข้าทภีที่อยถูตมธิใหข้กลนับไปบข้านและคนเหลตานนัรนทภีที่จะมาปฏธิบนัตธิหนข้าทภีที่ใหข้มารวมตนัวกนันดข้วย จากนนัรนเขากป็
ใหข้อาวรุธตตางๆแกตพวกปรุโรหธิตและคนเลวภีซจึที่งอาวรุธเหลตานนัรนถถูกเกป็บไวข้ทภีที่พระวธิหารมานานแลข้วตนัรงแตต
สมนัยของดาวธิด

10 และทญ่านไดด้ตจัทั้งประชาชนทจัทั้งสวิทั้นใหด้ลด้อมกษจัตรวิยค์ไวด้ ทมกคนถรออาวมธตจัทั้งแตญ่ดด้านขวาของ
พระววิหารถขงดด้านซด้ายของพระววิหาร รอบแทญ่นบผชาและพระววิหาร 11 แลด้วเขานทาโอรสของ
กษจัตรวิยค์ออกมา และสวมมงกมฎใหด้ทญ่าน มอบพระโอวาทใหด้แกญ่ทญ่าน และเขาทจัทั้งหลายตจัทั้งทญ่านไวด้เปป็น
กษจัตรวิยค์ เยโฮยาดากจับบมตรชายของทญ่านกป็เจวิมพระองคค์ และเขาทจัทั้งหลายรด้องวญ่า "ขอกษจัตรวิยค์ทรง
พระเจรวิญ"



เยโฮยาดาจจึงเรภียงแถวกทาลนังพลของเขาทภีที่เปป็นคนเลวภีจากฝนัที่งหนจึที่งของพระวธิหารไปถจึงอภีกฝนัที่ง
หนจึที่ง – ทรุกคนพรข้อมอาวรุธทภีที่ถถูกชนักออก ตตอหนข้าแถวทหารทภีที่ถสืออาวรุธเหลตานนัรน “เขานทาโอรสของ
กษนัตรธิยรออกมา และสวมมงกรุฎใหข้ทตาน มอบพระโอวาทใหข้แกตทตาน และเขาทนัรงหลายตนัรงทตานไวข้
เปป็นกษนัตรธิยร” โยอาชนข้อยแมข้อายรุเพภียงเจป็ดปภีกป็ถถูกตนัรงเปป็นกษนัตรธิยรแหตงยถูดาหร เขาถถูกสวมมงกรุฎอยตาง
เหมาะสมและไดข้รนับพระวจนะของพระเจข้าชรุดหนจึที่ง จากนนัรนพวกเขากป็เจธิมเขาเปป็นกษนัตรธิยรแหตงยถูดาหร
อยตางเปป็นทางการและรข้องออกมาวตา “ขอพระเจข้าทรงชตวยกษนัตรธิยรใหข้รอดเถธิด” คทาพถูดอนันหลนังนภีรมภี
ความหมายวตา ‘ขอพระเจข้าทรงพธิทนักษรรนักษากษนัตรธิยรเถธิด’ คงมภีเสภียงโหตรข้องและปรบมสือใหญตโตพลรุตง
ขจึรนอยตางไมตตข้องสงสนัย

2 พศด 23:12-13 เมรยิ่ออาธาลวิยาหค์ไดด้ยวินเสทยงประชาชนววิยิ่งและสรรเสรวิญกษจัตรวิยค์ 
พระนางกป็เสดป็จเขด้าไปหาประชาชนในพระนวิเวศของพระเยโฮวาหค์ 13 และเมรยิ่อพระนางทอด
พระเนตร ดผเถวิด มทกษจัตรวิยค์ประทจับยรนอยผญ่ททยิ่เสาของพระองคค์ตรงททยิ่ทางเขด้า บรรดาผผด้บจังคจับกองและ
พลแตรกป็อยผญ่ขด้างกษจัตรวิยค์ และประชาชนทจัทั้งปวงแหญ่งแผญ่นดวินกป็เปรมปรทดวิธิ์และเปญ่าแตร บรรดานจัก
รด้องพรด้อมกจับเครรยิ่องดนตรทของเขากป็นทาการสรรเสรวิญ พระนางอาธาลวิยาหค์กป็ฉทกฉลองพระองคค์ของ
พระนาง ทรงรด้องวญ่า "กบฏ กบฏ"

นางอาธาลธิยาหรไดข้ยธินเสภียงอจึกทจึกและเสภียงโหตรข้องของฝถูงชนเหลตานนัรน นางเหป็นผถูข้คนวธิที่งไป
ยนังพระวธิหารและสรรเสรธิญกษนัตรธิยร นางจจึงรรุดไปยนังพระวธิหารจากวนังของนางเองและเหป็นโยอา
ชนข้อยยสืนอยถูต ณ สถานทภีที่นนัรนในพระวธิหารซจึที่งถถูกสงวนไวข้สทาหรนับกษนัตรธิยรแหตงยถูดาหร ขณะเดภียวกนัน 
พวกนนักดนตรภีประจทาพระวธิหารกป็ก ทาลนังขนับรข้องเพลงสรรเสรธิญแดตพระเจข้าโดยสมทบดข้วยวงดนตรภี
ของพระวธิหาร เมสืที่อมองดถูสถานการณรแลข้ว นางอาธาลธิยาหรจจึงฉภีกเสสืรอผข้าของตนและกรภีดรข้องวตา 
“กบฏ กบฏ”

2 พศด 23:14-15 แลด้วเยโฮยาดาปมโรหวิตจขงนทาบรรดานายรด้อยผผด้บจัญชาการกองทจัพ
ออกมา สจัยิ่งเขาวญ่า "จงคมมพระนางออกมาระหวญ่างแถวทหาร ผผด้ใดททยิ่ตามพระนางไปกป็ใหด้ประหาร
ชทววิตเสทยดด้วยดาบ" เพราะปมโรหวิตกลญ่าววญ่า "อยญ่าประหารพระนางในพระนวิเวศของพระเยโฮวาหค์ 



15 เขาจขงจจับพระนาง แลด้วพระนางกป็เสดป็จไปททยิ่ทางเขด้าประตผมด้า ณ พระราชวจังและเขาทจัทั้งหลายกป็
ประหารพระนางเสทยททยิ่นจัยิ่น

เมสืที่อเหป็นการปรากฏตนัวและการเขข้ามาขนัดจนังหวะของนางอาธาลธิยาหร เยโฮยาดาจจึงสนั ที่งกทาลนัง
พลถสืออาวรุธของเขาใหข้จนับตนัวนางไวข้ เมสืที่อไดข้ยธินคทาสนั ที่งของเยโฮยาดา นางอาธาลธิยาหรจจึงถถูกใชข้ก ทาลนัง
ครุมตนัวออกไปจากทภีที่แหตงนนัรนโดยพวกยามเฝข้าพระวธิหาร นอกจากนภีร  ใครกป็ตามทภีที่ตามนางไปจะตข้อง
ถถูกสนังหารเชตนกนัน อยตางไรกป็ตาม เยโฮยาดากป็สนัที่งวตาอยตาททาใหข้โลหธิตตกในพระวธิหาร พระราชธินภีผถูข้ชนั ที่ว
รข้ายนางนภีรถถูกครุมตนัวออกไปนอกพระวธิหารจนถจึงสถานทภีที่แหตงหนจึที่งใกลข้พระราชวนังซจึที่งเปป็นทภีที่ๆพวก
มข้าเขข้าไปโดยอาจเปป็นคอกมข้าตตางๆของมนันและนางถถูกประหารชภีวธิตทภีที่นนั ที่น

2 พศด 23:16-21 การฟสืร นฟถูครนัร งใหญตเรธิที่มมภีขจึรนแลข้วในยถูดาหร เยโฮยาดาไดด้กระททาพจันธ
สจัญญาระหวญ่างทญ่านเองกจับประชาชนทจัทั้งปวงและกษจัตรวิยค์วญ่า เขาทจัทั้งหลายจะเปป็นประชาชนของ
พระเยโฮวาหค์ 17 แลด้วประชาชนทจัทั้งปวงกป็ไปททยิ่นวิเวศของพระบาอจัล และพจังลงเสทย และเขาทมบแทญ่น
บผชาและรผปเคารพของพระบาอจัลนจัทั้นใหด้เปป็นชวิทั้นๆ และเขาประหารมจัทธานปมโรหวิตของพระบาอจัล
เสทยททยิ่หนด้าแทญ่นบผชา พรข้อมกนับการเสภียชภีวธิตของนางอาธาลธิยาหรผถูข้ชนั ที่วรข้ายและการเจธิมกษนัตรธิยรองคร
ใหมตเหนสือยถูดาหร เยโฮยาดากระททาพนันธสนัญญาหนจึที่งระหวตางตนัวเขาเอง ประชาชาตธินนัรนโดยรวมและ
กษนัตรธิยร “วตา เขาทนัรงหลายจะเปป็นประชาชนของพระเยโฮวาหร” เหป็นไดข้ชนัดวตาทรุกคนตกลงตามนนัรน 
จากนนัรนพวกเขากป็ออกมาจากพระวธิหารของพระเจข้าและ “ไปทภีที่นธิเวศของพระบาอนัล และพนังลงเสภีย 
และเขาทรุบแทตนบถูชาและรถูปเคารพของพระบาอนัลนนัรนใหข้เปป็นชธิรนๆ และเขาประหารมนัทธาน
ปรุโรหธิตของพระบาอนัลเสภียทภีที่หนข้าแทตนบถูชา” ภายใตข้อธิทธธิพลของเยโฮยาดา การมภีอยถู ตของการ
นมนัสการพระบาอนัลทภีที่เยรถูซาเลป็มจจึงถถูกก ทาจนัดออกไปเสภีย

18 เยโฮยาดาวางยามไวด้ดผแลพระนวิเวศของพระเยโฮวาหค์ภายใตด้การควบคมมของปมโรหวิต
แหญ่งคนเลวท ผผด้ซขยิ่งดาววิดทรงจจัดตจัทั้งใหด้ดผแลพระนวิเวศของพระเยโฮวาหค์ ใหด้ถวายเครรยิ่องเผาบผชาแดญ่
พระเยโฮวาหค์ ตามททยิ่บจันทขกไวด้ในพระราชบจัญญจัตวิของโมเสส ดด้วยความเปรมปรทดวิธิ์และการรด้อง
เพลง ตามพระราชดทารจัสสจัยิ่งของดาววิด 19 ทญ่านไดด้ตจัทั้งผผด้เฝด้าประตผไวด้ททยิ่ประตผรจัทั้วพระนวิเวศของพระเย



โฮวาหค์ เพรยิ่อมวิใหด้ผผด้มทมลทวินดด้วยประการหนขยิ่งประการใดเขด้าไป เยโฮยาดาจจึงฟสืร นฟถูงานรนับใชข้และ
การจนัดระเบภียบของพระวธิหารตามทภีที่ดาวธิดไดข้ก ทาหนดไวข้กตอนเขาสธิรนชภีวธิต ดข้วยความพยายามจนสรุด
ความสามารถของเขา พระวธิหารนนัรนและการนมนัสการพระเยโฮวาหรจจึงถถูกฟสืร นฟถูขจึรนใหมตดนังทภีที่
พระเจข้าทรงประสงครไวข้ตอนเรธิที่มเปธิดใชข้งานพระวธิหารไมตนานหลนังจากดาวธิดสธิรนชภีวธิต

20 ทญ่านไดด้นทาผผด้บจังคจับกองรด้อย ขมนนาง ผผด้ปกครองประชาชน และบรรดาประชาชนแหญ่ง
แผญ่นดวิน และทญ่านไดด้เชวิญกษจัตรวิยค์ลงมาจากพระนวิเวศของพระเยโฮวาหค์ไปทางประตผบนไปสผญ่พระ
ราชสทานจัก และเขากป็เชวิญกษจัตรวิยค์ประทจับบนพระราชบจัลลจังกค์แหญ่งราชอาณาจจักร บรรดาเจข้าหนข้าทภีที่ๆ
มาชรุมนรุมกนันของประชาชาตธินนัรนทภีที่ถถูกพรรณนาถจึงกตอนหนข้านภีร ในบทนภีรจจึงเดธินครุข้มกนันกษนัตรธิยรโยอา
ชนข้อยไปยนังพระราชวนังของกษนัตรธิยรทภีที่เยรถูซาเลป็ม พวกเขาขข้ามสะพานทภีที่อยถู ตระหวตางภถูเขาพระวธิหาร
ไปยนังพระราชวนังทางการของกษนัตรธิยรและเชธิญโยอาชนนั ที่งบนบนัลลนังกรของเขา (แนตนอนวตา ณ จรุดนภีร เย
โฮยาดาเปป็นผถูข้มภีอธิทธธิพลและอทานาจชนัดเจนอยถู ตเบสืรองหลนังบนัลลนังกรนนัรน)

21 บรรดาประชาชนแหญ่งแผญ่นดวินกป็เปรมปรทดวิธิ์ และกรมงกป็สงบเงทยบหลจังจากททยิ่เขาไดด้
ประหารพระนางอาธาลวิยาหค์เสทยดด้วยดาบแลด้ว เมสืที่อนางอาธาลธิยาหรถถูกประหารชภีวธิตแลข้ว ทนัรง
ประชาชาตธินนัรนกป็ชสืที่นชมยธินดภี นอกจากนภีร  ไมตมภีการลรุกฮสือทางการเมสืองเพธิที่มเตธิมในเยรถูซาเลป็ม ทรุกอยตาง
กป็เงภียบสงบ

*****

ภนำพรวมของ 2 พงศนำวดนำร 24: บทถนัดไปนทนั้นคาเสนอรายละเอทยดเกทที่ยวกนับการครองราชยร์
จรติงๆของโยอาช (มนันมทเอกลนักษณร์ตรงททที่วต่าเขากลายเปก็นกษนัตรติยร์ตอนอายนุเจก็ดปทและจากนนันั้นครอง
ราชยร์สทที่สติบปท) ขต้อททที่เปก็นกนุญแจซขที่งพรรณนาถขงรนัชกาลของเขาถถูกพบในขต้อ 2 “และโยอาชทรง
กระทคาสติที่งททที่ชอบในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหร์ตลอดชนัที่วอายนุของเยโฮยาดาปนุโรหติต” นทที่เปก็น
ภาพประกอบอนันคลาสสติคของการททที่ผถูต้นคาฝต่ายวติญญาณสรต้างความแตกตต่างอยต่างชนัดเจนในชทวติตของ
คนๆหนขที่ง ตราบใดททที่โยอาชอยถูต่ภายใตต้ “การสนัที่งสอน” ของเยโฮยาดา “โยอาชทรงกระทคาสติที่งททที่



ชอบในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหร์” ดนังททที่จะถถูกสคาแดงใหต้เหก็นในไมต่ชต้า เมสืที่ออติทธติพลนนันั้นถถูก
เอาออกไปเสทย โยอาชกก็ไปจากพระเจต้า

2 พศด 24:1-3 เมรยิ่อโยอาชไดด้เรวิยิ่มครอบครองมทพระชนมายมเจป็ดพรรษา และ
พระองคค์ทรงครอบครองในกรมงเยรผซาเลป็มสทยิ่สวิบปท พระมารดาของพระองคค์ทรงพระนามวญ่า ศวิบท
ยาหค์แหญ่งเมรองเบเออรค์เชบา 2 และโยอาชทรงกระททาสวิยิ่งททยิ่ชอบในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหค์
ตลอดชจัยิ่วอายมของเยโฮยาดาปมโรหวิต 3 เยโฮยาดาหามเหสทใหด้พระองคค์สององคค์ และพระองคค์กป็ใหด้
กทาเนวิดโอรสและธวิดาหลายองคค์ รายละเอภียดสรรุปยตอเกภีที่ยวกนับรนัชกาลของโยอาชถถูกหมายเหตรุไวข้ เขา
ครองราชยรจนกระทนั ที่งเขาอายรุสภีที่สธิบเจป็ดปภี รายละเอภียดอสืที่นๆเกภีที่ยวกนับมารดาของเขาและครอบครนัวถถูก
หมายเหตรุไวข้ อยตางไรกป็ตาม สธิที่งทภีที่สทาคนัญเปป็นพธิเศษคสือความเหป็นทภีที่วตา “และโยอาชทรงกระททาสธิที่งทภีที่
ชอบในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหรตลอดชนั ที่วอายรุของเยโฮยาดาปรุโรหธิต” ตราบใดทภีที่โยอาชอยถู ต
ภายใตข้อธิทธธิพลของปรุโรหธิตทภีที่ดทาเนธินตามทางของพระเจข้าและอยถูตฝตายวธิญญาณ เขากป็ททาสธิที่งทภีที่ถถูกตข้อง 
แมข้วตาความสนัมพนันธรของโยอาชกนับเยโฮยาดามหาปรุโรหธิตมภีลนักษณะไมตเหมสือนใคร หลนักการทภีที่ใหญต
กวตากป็ยนังอยถูตเหมสือนเดธิม เมสืที่อคนๆหนจึที่งอยถูตภายใตข้การเทศนาและอธิทธธิพลของคนของพระเจข้า เขากป็มภี
แนวโนข้มทภีที่จะททาสธิที่งทภีที่ถถูกตข้อง นนัที่นเปป็นความจรธิงจนถจึงทรุกวนันนภีร  นตาเศรข้าทภีที่เมสืที่อเยโฮยาดาจากไปแลข้ว 
โยอาชกป็หนันไปพจึที่งวธิธภีการตตางๆของตนซจึที่งเปป็นการททาใหข้ตนเองพธินาศ

2 พศด 24:4-7 ตญ่อมาภายหลจังโยอาชทรงตจัทั้งพระทจัยททยิ่จะซญ่อมแซมพระนวิเวศของ
พระเยโฮวาหค์ 5 พระองคค์ทรงประชมมปมโรหวิตและคนเลวท และตรจัสกจับเขาทจัทั้งหลายวญ่า "จงออกไป
ตามหจัวเมรองยผดาหค์ และเกป็บเงวินจากอวิสราเอลทจัทั้งปวง เพรยิ่อซญ่อมแซมพระนวิเวศของพระเจด้าของเจด้า
เปป็นปทๆ ไป และจงรทบททางานนจัทั้น" แตญ่คนเลวทไมญ่เรญ่งรทบ

ขข้อ 4 และขข้อตตอๆไปพรรณนาถจึงการทภีที่โยอาช (ไมตตข้องสงสนัยเลยวตาเพราะอธิทธธิพลของเย
โฮยาดา) มรุตงมนั ที่นทภีที่จะซตอมแซมพระวธิหารซจึที่งไดข้ตกอยถูตในสภาพชทารรุดทรรุดโทรมในชตวงปภีเหลตานนัรนทภีที่
นางอาธาลธิยาหรครองราชยร เขาสตงพวกคนเลวภีไปทนั ที่วแผตนดธินนนัรนเพสืที่อรวบรวมเงธินทรุนเรตงดตวน



สทาหรนับการบถูรณะปฏธิสนังขรณรนนัรน อยตางไรกป็ตาม พวกคนเลวภีกป็ไมตเอาใจใสตและไมตสนัตยรซสืที่อในงาน
นนัรน สภาพฝตายวธิญญาณของพวกคนเลวภีขณะนนัรนจจึงปรากฏชนัดเจน

6 แลด้วกษจัตรวิยค์จขงตรจัสเรทยกเยโฮยาดาผผด้เปป็นหจัวหนด้า และตรจัสกจับทญ่านวญ่า "ไฉนทญ่านไมญ่เรทยก
รด้องใหด้คนเลวทนทาเงวินสญ่วยเขด้ามาจากยผดาหค์และเยรผซาเลป็ม ซขยิ่งโมเสสผผด้รจับใชด้ของพระเยโฮวาหค์
กทาหนดไวด้ ใหด้ชมมนมมชนอวิสราเอลนทามาเพรยิ่อพลจับพลาพระโอวาท" 7 เพราะบรรดาโอรสของพระ
นางอาธาลวิยาหค์หญวิงชจัยิ่วรด้ายคนนจัทั้นไดด้ปลด้นพระนวิเวศของพระเจด้า และไดด้เอาสวิยิ่งของททยิ่มอบถวายทจัทั้ง
สวิทั้นของพระนวิเวศของพระเยโฮวาหค์มอบใหด้แกญ่พระบาอจัล

โยอาชจจึงเรภียกเยโฮยาดาเขข้ามาและถามเขาวตาททาไมเขาถจึงไมตเรภียกรข้องพวกคนเลวภีใหข้ไปทนั ที่ว
แผตนดธินนนัรนเพสืที่อเกป็บรวบรวมเงธินถวายครจึที่งเชเขลซจึที่งไดข้ถถูกก ทาหนดไวข้โดยโมเสสสทาหรนับการบทารรุง
รนักษาพลนับพลาและพระวธิหาร แนตนอนวตานนัที่นจะเปป็นแหลตงทภีที่มาของรายรนับ ผถูข้บนันทจึกพงศาวดาร
ศนักดธิธ สธิทธธิธ ทตานนภีรหมายเหตรุวตาในชตวงรนัชกาลของนางอาธาลธิยาหร พระวธิหารไดข้ถถูกปลตอยปละละเลย
และแมข้แตตทรนัพยรสธินตตางๆของมนันยนังถถูกเอาไปและถถูกใชข้ในวธิหารของพระบาอนัลดข้วย

2 พศด 24:8-10 กษจัตรวิยค์จขงทรงบจัญชาและเขาไดด้ททาหทบลผกหนขยิ่งวางไวด้นอกประตผ
พระนวิเวศของพระเยโฮวาหค์ 9 และมทคทาประกาศไปทจัยิ่วยผดาหค์และเยรผซาเลป็มใหด้นทาสญ่วยซขยิ่งโมเสส
ผผด้รจับใชด้ของพระเจด้ากทาหนดแกญ่อวิสราเอลในถวิยิ่นทมรกจันดาร เขด้ามาถวายพระเยโฮวาหค์ 10 บรรดาเจด้า
นายทจัทั้งสวิทั้นและประชาชนทจัทั้งปวงกป็เปรมปรทดวิธิ์ และนทาสญ่วยของเขาทจัทั้งหลายมาหยญ่อนลงในหทบจน
ครบ โยอาชจจึงสนัที่งใหข้วางหภีบพธิเศษลถูกหนจึที่งไวข้หนข้าพระวธิหารเพสืที่อทภีที่คนอธิสราเอลทนัรงปวงทภีที่เขข้ามาใน
พระวธิหารจะถวายทรนัพยรสทาหรนับการบถูรณะพระวธิหารนนัรน ประชาชนแหตงแผตนดธินนนัรนตนัรงแตตพวก
ผถูข้นทาเรสืที่อยลงมาจจึงควข้าโอกาสนภีร และใสตเงธินตตางๆในหภีบพธิเศษลถูกนนัรนจนกระทนั ที่งมนันเตป็มแตตละวนัน

2 พศด 24:11-14 และตญ่อมาเมรยิ่อคนเลวทนทาหทบเขด้ามายจังเจด้าพนจักงานของกษจัตรวิยค์
เมรยิ่อไร และเมรยิ่อเขาทจัทั้งหลายเหป็นวญ่ามทเงวินมาก ราชเลขาและเจด้าหนด้าททยิ่ของมหาปมโรหวิตจะเขด้ามาเท
หทบออกและนทาหทบกลจับไปยจังททยิ่เดวิม เขาทจัทั้งหลายททาอยญ่างนททั้วจันแลด้ววจันเลญ่า และเกป็บเงวินไดด้เปป็นอจัน



มาก พวกคนเลวภีจจึงนทาหภีบนนัรนมายนัง ‘เจข้าพนนักงาน’ หรสือความดถูแลของกษนัตรธิยร เงธินเหลตานนัรนถถูกเท
ออกมาและเหลตาเจข้าหนข้าทภีที่ของกษนัตรธิยรกป็นทาหภีบนนัรนไปๆกลนับๆวนันแลข้ววนันเลตา

12 กษจัตรวิยค์และเยโฮยาดากป็ใหด้แกญ่บรรดาผผด้ดผแลกวิจการของพระนวิเวศของพระเยโฮวาหค์ และ
เขาทจัทั้งหลายจด้างชญ่างกญ่อและชญ่างไมด้ใหด้ซญ่อมแซมพระนวิเวศของพระเยโฮวาหค์ ทจัทั้งคนงานชญ่างเหลป็ก
และชญ่างทองสจัมฤทธวิธิ์ ใหด้ซญ่อมแซมพระนวิเวศของพระเยโฮวาหค์ 13 บรรดาคนททยิ่รจับจด้างททางานจขง
ไดด้ททางาน และงานซญ่อมแซมกป็ดทาเนวินกด้าวหนด้าในมรอของเขา และเขาไดด้ซญ่อมแซมพระนวิเวศของ
พระเจด้าตามขนาดเดวิมและเสรวิมใหด้แขป็งแรงขขทั้น แทนทภีที่จะเปป็นพวกคนเลวภีทภีที่ก ทากนับดถูแลงานนนัรน 
กษนัตรธิยรและเยโฮยาดาเปป็นผถูข้ดถูแลงานบถูรณะพระวธิหารนนัรน พวกเขาจจึงวตาจข้างพวกชตางฝภีมสือทภีที่ชทานาญ
เพสืที่อการซตอมแซมพระวธิหารและจตายพวกเขาจากเงธินเหลตานนัรนทภีที่เกป็บรวบรวมไดข้ พระวธิหารนนัรนจจึง
ถถูกซตอมแซมและถถูกฟสืร นฟถูสถูตลนักษณะคลข้ายคลจึงกนับสงตาราศภีเกตากตอนของมนัน

14 และเมรยิ่อเขาไดด้กระททาสทาเรป็จแลด้วเขากป็นทาเงวินททยิ่เหลรออยผญ่มาหนด้าพระพจักตรค์กษจัตรวิยค์และเย
โฮยาดา และเขาเอาเงวินนจัทั้นททาเครรยิ่องใชด้สทาหรจับพระนวิเวศแหญ่งพระเยโฮวาหค์ ครอเครรยิ่องใชด้สทาหรจับ
การปรนนวิบจัตวิ ทจัทั้งสทาหรจับการถวายเครรยิ่องบผชาและชด้อน และภาชนะทองคทาและเงวิน และเขาทจัทั้ง
หลายไดด้ถวายเครรยิ่องเผาบผชาในพระนวิเวศของพระเยโฮวาหค์เสมอตลอดชจัยิ่วอายมของเยโฮยาดา เงธิน
มากมายเหลสือเกธินถถูกเกป็บรวบรวมไดข้จนพวกเขาสามารถแทนทภีที่และจนัดหาภาชนะศนักดธิธ สธิทธธิธ และ
เครสืที่องใชข้ตตางๆทภีที่ททาดข้วยทองคทาและเงธินทภีที่พระวธิหารนนัรน เครสืที่องสนัตวบถูชาตตางๆทภีที่เหมาะสมตตอ
พระเจข้าจจึงถถูกถวายแดตพระเจข้าตลอดระยะเวลาการดทารงตทาแหนตงของเยโฮยาดา

2 พศด 24:15-19 แตญ่เยโฮยาดากป็ชราลงและหงญ่อมแลด้วกป็สวิทั้นชทววิต เมรยิ่อสวิทั้นชทววิตนจัทั้นทญ่าน
มทอายมหนขยิ่งรด้อยสามสวิบปท 16 เขากป็ฝจังศพทญ่านไวด้ในนครของดาววิดทญ่ามกลางบรรดากษจัตรวิยค์ เพราะ
ทญ่านไดด้กระททาการดทในอวิสราเอล และตญ่อพระเจด้าและพระนวิเวศของพระองคค์ ขข้อ 15-19 นทาเสนอ
ความตกตทที่าฝตายวธิญญาณและการละทธิรงความจรธิงซจึที่งแพรตไปทนั ที่วแผตนดธินนนัรนอยตางรวดเรป็วหลนังการ
สธิรนชภีวธิตของเยโฮยาดา (เราควรหมายเหตรุไวข้วตาเยโฮยาดาถถูกฝนังศพทตามกลางเหลตากษนัตรธิยรแหตงยถู
ดาหร “เพราะทตานไดข้กระททาการดภีในอธิสราเอล และตตอพระเจข้าและพระนธิเวศของพระองคร”)



17 หลจังจากททยิ่เยโฮยาดาสวิทั้นชทววิตแลด้วบรรดาเจด้านายแหญ่งยผดาหค์ไดด้เขด้ามาถวายบจังคมตญ่อ
กษจัตรวิยค์ แลด้วกษจัตรวิยค์ทรงฟจังคทาทผลของเขา 18 และเขาไดด้ทอดทวิทั้งพระนวิเวศของพระเยโฮวาหค์
พระเจด้าแหญ่งบรรพบมรมษของเขา และปรนนวิบจัตวิบรรดาเสารผปเคารพและรผปเคารพ และพระพวิโรธ
ไดด้ลงมาเหนรอยผดาหค์และเยรผซาเลป็มเพราะการละเมวิดของเขานททั้ 19 แตญ่พระองคค์ยจังทรงใชด้ผผด้
พยากรณค์มาทญ่ามกลางเขานทาเขาใหด้กลจับมายจังพระเยโฮวาหค์ คนเหลญ่านททั้เปป็นพยานปรจักปรทาเขา แตญ่
เขาไมญ่ยอมเงทยิ่ยหผฟจัง นตาเศรข้าทภีที่วตาพวกเจข้านายแหตงยถูดาหรกลนับไปสถูตการปรนนธิบนัตธิเสารถูปเคารพและ
รถูปเคารพตตางๆ (การนมนัสการพระบาอนัล) อยตางรวดเรป็ว พระเจข้าจจึงทรงสตงทนัรงพระพธิโรธมาตตอสถูข้ยถู
ดาหรและพวกผถูข้พยากรณรมาเตสือนพวกเขา ผถูข้พยากรณรเหลตานภีรทภีที่ไมตถถูกเอตยชสืที่อพยายามททาใหข้ยถูดาหร
กลนับมาหาพระเจข้าของพวกเขาและพวกเขาเปป็นพยานเชตนนนัรนแกตคนเหลตานนัรน “แตตเขาไมตยอมเงภีที่ยหถู
ฟนัง” พวกเขาจจึงตนัรงตนัวขจึรนเพสืที่อรนับการตภีสอนอยตางรรุนแรงของพระเจข้าในอภีกหลายวนันขข้างหนข้า

2 พศด 24:20-22 แลด้วพระววิญญาณของพระเจด้าไดด้สวมทจับเศคารวิยาหค์บมตรชายเยโฮ
ยาดาปมโรหวิต และทญ่านไดด้ยรนเหนรอประชาชน และกลญ่าวแกญ่เขาทจัทั้งหลายวญ่า "พระเจด้าตรจัสดจังนททั้วญ่า
`ททาไมทญ่านทจัทั้งหลายจขงละเมวิดพระบจัญญจัตวิของพระเยโฮวาหค์อจันเปป็นเหตมใหด้ทญ่านเจรวิญขขทั้นไมญ่ไดด้' 
เพราะทญ่านทจัทั้งหลายไดด้ทอดทวิทั้งพระเยโฮวาหค์พระองคค์จขงทอดทวิทั้งทญ่าน" 21 แตญ่เขาทจัทั้งหลายควิดรด้าย
ตญ่อทญ่าน และโดยบจัญชาของกษจัตรวิยค์เขาทจัทั้งหลายจขงขวด้างทญ่านดด้วยหวินในลานพระนวิเวศของพระเย
โฮวาหค์

หลนังจากเยโฮยาดาสธิรนชภีวธิต เศคารธิยาหรบรุตรชายของเขากป็ประกอบดข้วยพระวธิญญาณ
บรธิสรุทธธิธ เพสืที่อเทศนากลตาวโทษการละทธิรงความจรธิงทภีที่ทวภีขจึรนในแผตนดธินนนัรน เขาทธิที่มแทงและตรงไป
ตรงมาในการเรภียกความบาปของพวกเขาวตาเปป็นความบาป “ททาไมทตานทนัรงหลายจจึงละเมธิดพระ
บนัญญนัตธิของพระเยโฮวาหรอนันเปป็นเหตรุใหข้ทตานเจรธิญขจึรนไมตไดข้' เพราะทตานทนัรงหลายไดข้ทอดทธิรงพระเย
โฮวาหรพระองครจจึงทอดทธิรงทตาน” แตตการเยาะเยข้ยใหญตโตทภีที่สรุดกป็คสือวตาโยอาชผถูข้เปป็นกษนัตรธิยรหลงลสืม
อยตางรวดเรป็วซจึที่งความดภีทภีที่เยโฮยาดาไดข้กระททาเปป็นการสตวนตนัวเพสืที่อเขา จากนนัรนพวกเจข้านายและ
เหลตาผถูข้บนัญชาการทหารของโยอาชจจึงเอาหธินขวข้างเศคารธิยาหร (บรุตรชายของเยโฮยาดา) จนถจึงแกต



ความตาย สธิที่งทภีที่ถถูกบอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนกป็คสือวตา ความตายของเศคารธิยาหรเปป็นมาโดยการรนับรถูข้
และการยธินยอมของโยอาชอยตางแนตนอน

บทสรรุปอนันนตาเวทนาของโยอาชถถูกกลตาวในขข้อ 22 22 ดจังนททั้แหละกษจัตรวิยค์โยอาชจขงมวิไดด้
ทรงระลขกถขงความกรมณาซขยิ่งเยโฮยาดาบวิดาของเศคารวิยาหค์ไดด้สทาแดงตญ่อพระองคค์ แตญ่ไดด้ทรง
ประหารบมตรชายของทญ่านเสทย และเมรยิ่อเขากทาลจังจะตาย เขาพผดวญ่า "ขอพระเยโฮวาหค์ทรงทอด
พระเนตรและแกด้แคด้น"มภีความโอหนังและความโงตเขลาอนันเหลสือเชสืที่อในวลภีสรุดทข้ายของขข้อ 22 นภีที่
เทตากนับโยอาชกลตาววตา “ขอพระเจข้าทรงทอดพระเนตรและททาอะไรสนักอยตางเกภีที่ยวกนับมนันดข้วยเถธิด” 
พระองครทรงททาจรธิงๆ ขข้อความทภีที่ตามมาใหข้รายละเอภียดเกภีที่ยวกนับเรสืที่องนนัรน พระเจข้าทรงพธิพากษา
ความอกตนัญญถูอนันหาใดเทภียบของโยอาช

2 พศด 24:23-24 ตญ่อมาพอปลายปทกองทจัพของคนซทเรทยกป็มาตญ่อสผด้กจับโยอาช เขามายจัง
ยผดาหค์และเยรผซาเลป็ม และไดด้ททาลายบรรดาเจด้านายของประชาชนจากหมผญ่ประชาชน และสญ่งของททยิ่
รวิบไดด้ทจัทั้งสวิทั้นไปยจังกษจัตรวิยค์แหญ่งดามจัสกจัส 24 แมด้วญ่ากองทจัพคนซทเรทยมาแตญ่นด้อยคน พระเยโฮวาหค์ทรง
มอบกองทจัพใหญญ่ไวด้ในมรอของเขา เพราะเขาทจัทั้งหลายไดด้ทอดทวิทั้งพระเยโฮวาหค์พระเจด้าแหญ่ง
บรรพบมรมษของเขา ดจังนททั้แหละคนซทเรทยไดด้ททาโทษโยอาช

พระเจข้าทรงใชข้กองทนัพคนซภีเรภียมาตตอสถูข้ยถูดาหรและททาลายพวกเจข้านายชนั ที่วแหตงแผตนดธินนนัรน 
โดยปลข้นสะดมเยรถูซาเลป็มและยถูดาหร นตาแปลกทภีที่วตาคนซภีเรภียมาดข้วยก ทาลนังพลนข้อยคนและเอาชนะ
กองทนัพทภีที่ใหญตโตกวตามากของยถูดาหรไดข้ “เพราะเขาทนัรงหลายไดข้ทอดทธิรงพระเยโฮวาหรพระเจข้าแหตง
บรรพบรุรรุษของเขา ดนังนภีรแหละคนซภีเรภียไดข้ททาโทษโยอาช” พระเจข้าไดข้ทอดพระเนตรดถูการละทธิรง
ความจรธิงและความบาปของโยอาชและตอบแทนมนันจรธิงๆ พระองครทรงททาบางอยตางเกภีที่ยวกนับ
ความบาปของโยอาชและการเยาะเยข้ยความยรุตธิธรรมในเรสืที่องของเศคารธิยาหรบรุตรชายของเยโฮยาดา

2 พศด 24:25-27 เมรยิ่อเขาทจัทั้งหลายจากพระองคค์ไป (เขาละพระองคค์ไวด้บาดเจป็บอยญ่าง
สาหจัส) ขด้าราชการของพระองคค์กป็ควิดรด้ายตญ่อพระองคค์ เพราะโลหวิตของบมตรชายเยโฮยาดาปมโรหวิต 
และไดด้ประหารพระองคค์เสทยททยิ่บนแทญ่นบรรทม พระองคค์กป็สวิทั้นพระชนมค์ และเขาทจัทั้งหลายฝจังพระ



ศพไวด้ในนครดาววิด แตญ่เขาทจัทั้งหลายมวิไดด้ฝจังพระศพไวด้ในอมโมงคค์ของบรรดากษจัตรวิยค์ 26 คนเหลญ่า
นจัทั้นททยิ่ควิดรด้ายตญ่อพระองคค์ ครอศาบาดบมตรชายนางชวิเมอจัทคนอจัมโมน และเยโฮศาบาดบมตรชายนางชวิ
มรวิทคนโมอจับ 27 เรรยิ่องราวแหญ่งโอรสของพระองคค์ และภาระหนจักมากมายททยิ่ตกอยผญ่แกญ่พระองคค์ 
และการซญ่อมแซมพระนวิเวศของพระเจด้า ดผเถวิด มทบจันทขกไวด้ในหนจังสรอเรรยิ่องราวของกษจัตรวิยค์ และอา
มาซวิยาหค์โอรสของพระองคค์ครอบครองแทนพระองคค์

จรุดจบอนันขมขสืที่นและนตาเวทนาของโยอาชถถูกบนันทจึกไวข้ในขข้อ 25-27 หลนังจากความพตายแพข้
ของเขาดข้วยนทรามสือของคนซภีเรภีย เขากป็ถถูกรรุมเรข้าดข้วยโรครรุนแรงตตางๆ นอกจากนภีร  เหลตาผถูข้รนับใชข้ของ
เขาเองยนังสมคบคธิดตตอสถูข้เขา “และไดข้ประหารพระองครเสภียทภีที่บนแทตนบรรทม พระองครกป็
สธิรนพระชนมร” แมข้เขาเปป็นกษนัตรธิยรองครหนจึที่ง พวกเขากป็ไมตยอมฝนังเขาทตามกลางกษนัตรธิยรเหลตานนัรนแหตง
ยถูดาหร เขาผถูข้ซจึที่งไดข้เรธิที่มตข้นในฐานะกษนัตรธิยรผถูข้ยธิ ที่งใหญตคนหนจึที่งตตอพระพนักตรรพระเจข้าพบจรุดจบอยตาง
ตทที่าตข้อยและนตาเวทนา บทเรภียนจากชภีวธิตของโยอาชกป็คสือวตาพระเจข้าทรงอวยพรความชอบธรรมและ
ทรงพธิพากษาความไมตชอบธรรม ความบาปของโยอาชไมตมภีทางยกโทษไดข้ในการอนรุญาตใหข้การ
นนับถสือรถูปเคารพกลนับเขข้ามาในยถูดาหรพรข้อมกนับการปฏธิบนัตธิของเขาทภีที่กระททาตตอบรุตรชายของเยโฮ
ยาดา ดข้วยเหตรุนภีรพระเจข้าจจึงทรงเลตนงานเขาจนอตวม

*****

ภนำพรวมของ 2 พงศนำวดนำร 25: บทถนัดไปนทนั้นคาเสนอการดคาเนตินตามทางของพระเจต้าแบบ
ครขที่งใจของอามาซติยาหร์ เขากลายเปก็นกษนัตรติยร์ตอนอายนุยทที่สติบหต้าปทและครองราชยร์ยทที่สติบเกต้าปท สต่วน
ใหญต่แลต้วเขาเปก็นกษนัตรติยร์แบบปานกลางฝต่ายวติญญาณผถูต้วางใจวติจารณญาณของตนัวเองมากกวต่าของ
พระเจต้า เขาเชต่นเดทยวกนับคนอสืที่นๆพต่ายแพต้ตต่อการนนับถสือรถูปเคารพซขที่งเปก็นททที่นติยมและจขงนคาการ
พติพากษาของพระเจต้ามาสถูต่ตนัวเขาเอง พระเจต้าทรงตทสอนเขาทางทหารและจนุดจบของเขากก็อนัปยศ
อดสถู

2 พศด 25:1-4 เมรยิ่ออามาซวิยาหค์เรวิยิ่มครอบครองนจัทั้นมทพระชนมายมยทยิ่สวิบหด้าพรรษา 
และพระองคค์ทรงครอบครองในเยรผซาเลป็มยทยิ่สวิบเกด้าปท พระมารดาของพระองคค์ทรงพระนามวญ่า เย



โฮอจัดดาน ชาวเยรผซาเลป็ม 2 และพระองคค์ทรงกระททาสวิยิ่งททยิ่ถผกตด้องในสายพระเนตรของพระเยโฮ
วาหค์ แตญ่มวิใชญ่ดด้วยพระทจัยททยิ่เพทยบพรด้อม อามาซธิยาหรบรุตรชายของโยอาชขจึรนสสืบทอดบนัลลนังกรของ
บธิดาตนตอนอายรุยภีที่สธิบหข้าปภีและครองราชยรจนกระทนั ที่งเขาอายรุหข้าสธิบสภีที่ปภี ขข้อ 2 พรรณนาถจึงความ
ปานกลางฝตายวธิญญาณของอามาซธิยาหรไดข้เปป็นอยตางดภี: “พระองครทรงกระททาสธิที่งทภีที่ถถูกตข้องในสาย
พระเนตรของพระเยโฮวาหร แตตมธิใชตดข้วยพระทนัยทภีที่เพภียบพรข้อม” คทาทภีที่แปลเปป็น เพทยบพรด้อม (ชา
เลม) มภีความหมายวตา ‘สมบถูรณร’ หรสือ ‘ทนัรงหมด’ กลตาวอภีกนนัยหนจึที่ง การททาสธิที่งทภีที่ถถูกตข้องของอามาซธิ
ยาหรนข้อยกวตาสธิรนสรุดใจ การอรุทธิศตนัวของเขาเปป็นแบบครจึที่งใจ เขาททาสธิที่งทภีที่ถถูกตข้องแบบครจึที่งๆกลางๆ 
นตาเศรข้าทภีที่คทาพถูดนภีรพรรณนาถจึงชตวงเวลาดทารงตทาแหนตงกษนัตรธิยรของเขา

3 และอยผญ่มาพอราชอาณาจจักรอยผญ่ในพระหจัตถค์ของพระองคค์อยญ่างมจัยิ่นคงแลด้ว พระองคค์ทรง
ประหารชทววิตขด้าราชการของพระองคค์ ผผด้ททยิ่ฆญ่าพระราชบวิดาของพระองคค์ 4 แตญ่พระองคค์มวิไดด้ทรง
ประหารชทววิตลผกหลานของเขา แตญ่ไดด้ทรงกระททาตามททยิ่มทบจันทขกไวด้ในหนจังสรอพระราชบจัญญจัตวิของ
โมเสส ททยิ่พระเยโฮวาหค์ทรงบจัญชาไวด้นจัทั้นวญ่า "อยญ่าใหด้บวิดาตด้องรจับโทษถขงตายแทนบมตรของตน หรรอ
ใหด้บมตรตด้องรจับโทษถขงตายแทนบวิดาของตน ใหด้ทมกคนรจับโทษถขงตายเนรยิ่องดด้วยบาปของคนนจัทั้น
เอง"ในบททภีที่ 24 มภีบนันทจึกไวข้วตาโยอาชบธิดาของเขาถถูกฆตาตายโดยเหลตาผถูข้รนับใชข้ของเขาเอง พอขจึรน
ครองบนัลลนังกร อามาซธิยาหรกป็สนัที่งประหารชภีวธิตผถูข้รนับใชข้เหลตานนัรนโดยเรป็ว อยตางไรกป็ตาม เขาหลภีกเลภีที่ยง
การฆตาลถูกๆของพวกเขาเพสืที่อใหข้เปป็นไปตามพระราชบนัญญนัตธิของพระเจข้า

2 พศด 25:5-16 แลด้วอามาซวิยาหค์ไดด้ประชมมพวกยผดาหค์ และใหด้เขาอยผญ่ภายใตด้ผผด้บจังคจับ
กองพจันและผผด้บจังคจับกองรด้อยตามเรรอนบรรพบมรมษของเขา ครอยผดาหค์และเบนยามวินทจัทั้งสวิทั้น พระองคค์
ไดด้ทรงนจับคนททยิ่มทอายมยทยิ่สวิบปทขขทั้นไปและทรงเหป็นวญ่ามทชายฉกรรจค์สามแสนคน สามารถเขด้าททา
สงคราม สามารถถรอหอกและโลญ่ 6 นอกจากนจัทั้นพระองคค์ทรงจด้างทแกลด้วทหารจากอวิสราเอลหนขยิ่ง
แสนคนเปป็นเงวินหนขยิ่งรด้อยตะลจันตค์

ขข้อ 5-16 พรรณนาถจึงหายนะแหตงยรุทธการทางทหารของอามาซธิยาหรเพสืที่อตตอสถูข้เอโดม เขา
นนับจทานวนผถูข้ชายทรุกคนทภีที่มภีอายรุรนับราชการทหารไดข้ (ยภีที่สธิบปภีขจึรนไป) และพบวตาเขามภีชายฉกรรจร 



300,000 คนพรข้อมใชข้งาน เพสืที่อมาตรการทภีที่ดภี เขายนังจข้างทหารรนับจข้าง 100,000 คนจากอาณาจนักรฝตาย
เหนสือ นนัที่นคสืออธิสราเอลเปป็นเงธิน 100 ตะลนันตร 

7 แตญ่คนของพระเจด้าคนหนขยิ่งมาเฝด้าพระองคค์ทผลวญ่า "โอ ขด้าแตญ่กษจัตรวิยค์ ขออยญ่าใหด้กองทจัพ
อวิสราเอลไปกจับพระองคค์ เพราะพระเยโฮวาหค์มวิไดด้ทรงสถวิตอยผญ่กจับอวิสราเอล ครอกจับคนเอฟราอวิม
เหลญ่านททั้ทจัทั้งสวิทั้น 8 แตญ่ถด้าพระองคค์คาดหมายวญ่าโดยววิธทนททั้ พระองคค์จะเขด้มแขป็งพอททยิ่จะเขด้าสงคราม 
พระเจด้าจะทรงเหวทยิ่ยงพระองคค์ลงตญ่อหนด้าศจัตรผ เพราะวญ่าพระเจด้าทรงฤทธวิธิ์ททยิ่จะชญ่วยไวด้หรรอทวิทั้งไป
ไดด้"

อยตางไรกป็ตาม พระเจข้าทรงสตงผถูข้พยากรณรคนหนจึที่งมาและบอกอามาซธิยาหรมธิใหข้ใชข้กองทนัพ
นนัรนจากอธิสราเอล “เพราะพระเยโฮวาหรมธิไดข้ทรงสถธิตอยถู ตกนับอธิสราเอล” ผถูข้พยากรณรทตานนภีร ยนังบอกเขา
ใหข้เดธินหนข้าและตตอสถูข้กนับเอโดม (จอรรแดนปนัจจรุบนัน) วลภีทภีที่วตา “พระเจข้าจะทรงเหวภีที่ยงพระองครลงตตอ
หนข้าศนัตรถู” อาจแปลไดข้ดข้วยวตา “พระเจข้าจะทรงททาใหข้ทตานลข้มตต่อสถูต้ศนัตรถูนนัรน” กลตาวอภีกนนัยหนจึที่ง จงไป
ในพละกทาลนังของพระเจข้าและพระองครจะประทานชนัยชนะแกตทตาน “เพราะวตาพระเจข้าทรงฤทธธิธ ทภีที่จะ
ชตวยไวข้หรสือทธิรงไปไดข้” ความจรธิงนนัรนยนังมภีอยถูตจนทรุกวนันนภีร  พระเจข้าทรงสามารถชตวยเหลสือประชาชน
ของพระองครไดข้เมสืที่อพวกเขาวางใจพระองคร  

9 และอามาซวิยาหค์ตรจัสกจับคนของพระเจด้าวญ่า "แตญ่เราจะกระททาประการใดเรรยิ่องเงวินหนขยิ่ง
รด้อยตะลจันตค์ซขยิ่งเราไดด้ใหด้แกญ่กองทจัพอวิสราเอลไปแลด้วนจัทั้น" แลด้วคนของพระเจด้าทผลตอบวญ่า "พระเย
โฮวาหค์ทรงสามารถททยิ่จะประทานแกญ่พระองคค์ยวิยิ่งกวญ่านททั้อทกมาก" 10 และอามาซวิยาหค์กป็ทรงปลด
ปลญ่อยกองทจัพซขยิ่งมายจังพระองคค์จากเอฟราอวิมใหด้กลจับไปบด้านอทก เขาทจัทั้งหลายจขงโกรธยผดาหค์ยวิยิ่งนจัก 
และไดด้กลจับบด้านดด้วยความโกรธอยญ่างรมนแรง อามาซธิยาหรบตนวตาตนไดข้จตายเงธินใหข้กองทนัพแหตง
อธิสราเอลแลข้ว ผถูข้พยากรณรทตานนภีรกลนับบอกเขาวตา “พระเยโฮวาหรทรงสามารถทภีที่จะประทานแกต
พระองครยธิที่งกวตานภีร อภีกมาก” ทรนัพยากรของพระเจข้าของเราไมตมภีทภีที่สธิรนสรุด จากนนัรนอามาซธิยาหรจจึงสตง
กองทนัพฝตายเหนสือกลนับบข้านไป อยตางไรกป็ตาม พวกเขากป็กลนับไปดข้วยความโกรธและขณะทภีที่พวกเขา
ไปนนัรน พวกเขากป็ททาลายและปลข้นสะดมเมสืองตตางๆในยถูดาหรโดยฆตาคน 3,000 คนในระหวตางนนัรน



11 แตญ่อามาซวิยาหค์ทรงกลด้าแขป็งขขทั้น และทรงนทาพลของพระองคค์ออกไปยจังหมบเขาเกลรอและ
โจมตทคนเสอทรค์หนขยิ่งหมรยิ่นคน 12 คนยผดาหค์จจับเปป็นไดด้หนขยิ่งหมรยิ่นคน และพาเขาไปททยิ่ยอดหวิน และทวิทั้ง
เขาทจัทั้งหลายลงมาจากยอดหวินนจัทั้น เขากป็ตกมาแหลกเปป็นชวิทั้นๆ 13 แตญ่คนของกองทจัพซขยิ่งอามาซวิยาหค์
ทรงปลดใหด้กลจับไป และไมญ่ใหด้เขาไปรบดด้วยนจัทั้น เขาตลบเขด้าโจมตทหจัวเมรองของยผดาหค์ ตจัทั้งแตญ่สะมา
เรทยถขงเบธโฮโรน และฆญ่าประชาชนเสทยสามพจันคน และรวิบขด้าวของไปเปป็นอจันมาก

อามาซธิยาหรเรธิที่มสถูข้รบกนับคนเอโดม (ถถูกเรภียกวตา เสอทรค์ ในขข้อ 11) เสอภีรรเปป็นภถูเขาลถูกหนจึที่งในเอ
โดมและมภีความหมายเหมสือนกนับเอโดม ตามทภีที่ทรงสนัญญาไวข้ พระเจข้าทรงมอบคนเอโดมไวข้ในมสือ
ของอามาซธิยาหร คนเอโดมหนจึที่งหมสืที่นคนถถูกฆตาตายในศจึกนนัรนและอามาซธิยาหรประหารชภีวธิตคนเหลตา
นนัรนอภีกหนจึที่งหมสืที่นคนอยตางโหดเหภีร ยมในขข้อ 12 ขณะเดภียวกนัน พวกทหารรนับจข้างจากฝตายเหนสือทภีที่ถถูก
ปลตอยกลนับไปกป็ปลข้นเมสืองตตางๆในยถูดาหรรวมถจึงเบธโฮโรน โดยฆตาพวกยธิว 3,000 คนและรธิบขข้าว
ของจากหมถูตบข้านของพวกเขา 

14 และอยผญ่มาเมรยิ่ออามาซวิยาหค์เสดป็จกลจับจากการฆญ่าฟจันคนเอโดม พระองคค์ทรงนทารผป
เคารพของคนชาวเสอทรค์มาตจัทั้งไวด้เปป็นพระของพระองคค์ และกราบนมจัสการพระเหลญ่านจัทั้น ทรงเผา
เครรยิ่องหอมถวาย 15 เพราะฉะนจัทั้นพระเยโฮวาหค์ทรงกรวิทั้วตญ่ออามาซวิยาหค์ และทรงใชด้ผผด้พยากรณค์คน
หนขยิ่งไปหา ทผลพระองคค์วญ่า "ททาไมเจด้าจขงแสวงหาพระของชนชาตวิหนขยิ่ง ซขยิ่งไมญ่สามารถชญ่วยชนชาตวิ
ของตนเองใหด้พด้นจากมรอของเจด้าไดด้" 16 อยผญ่มาขณะททยิ่เขากทาลจังทผลอยผญ่ กษจัตรวิยค์ตรจัสกจับเขาวญ่า "เรา
ไดด้แตญ่งตจัทั้งเจด้าใหด้เปป็นททยิ่ปรขกษาของกษจัตรวิยค์หรรอ หยมด ททาไมเจด้าจะตด้องตายเลญ่า" ผผด้พยากรณค์นจัทั้นจขง
หยมด แตญ่ทผลวญ่า "ขด้าพระองคค์ทราบวญ่าพระเจด้าทรงตจัทั้งพระทจัยจะททาลายพระองคค์ เพราะพระองคค์
ทรงกระททาเชญ่นนททั้ และมวิไดด้ทรงฟจังคทาปรขกษาของขด้าพระองคค์"

ขข้อ 14 ใหข้รายละเอภียดถจึงการทภีที่อามาซธิยาหร “นทารถูปเคารพของคนชาวเสอภีรรมาตนัรงไวข้เปป็นพระ
ของพระองคร และกราบนมนัสการพระเหลตานนัรน ทรงเผาเครสืที่องหอมถวาย” มนันเปป็นเรสืที่องทนันสมนัย
และเปป็นทภีที่นธิยมของสมนัยนนัรนทภีที่จะมภีรถูปเคารพหลายอนัน นตาเศรข้าทภีที่อามาซธิยาหรททาตามความนธิยมของ
สมนัยนนัรนจนไปสถูตความพธินาศของตน เขาฝตาฝสืนขข้อแรกของบนัญญนัตธิสธิบประการ ความหายนะทภีที่จะ



มานภีร เปป็นผลมาจากความลข้มเหลวของอามาซธิยาหรทภีที่จะแสวงหาคทาปรจึกษาขององครพระผถูข้เปป็นเจข้า
เกภีที่ยวกนับเรสืที่องนภีรทนัรงสธิรนตนัรงแตตแรก เขาเรธิที่มททาตามแผนการตตางๆของตนัวเองและเรสืที่องทนัรงหมดกป็ยข้อน
กลนับมาททารข้ายตนัวเขา

โปรดสนังเกตในขข้อ 15 วตา “พระเยโฮวาหรทรงกรธิรวตตออามาซธิยาหร” พระเจข้าทรงสนังเกตเหป็น
ความบาปของประชาชนของพระองคร พระเจข้าทรงสตงผถูข้พยากรณรคนหนจึที่งมาซจึที่งประณามสธิที่งทภีที่อา
มาซธิยาหรไดข้กระททา อามาซธิยาหรไมตดภีใจทภีที่ไดข้ยธินสธิที่งทภีที่ผถูข้พยากรณรคนนภีรของพระเจข้ากลตาวและเตสือนเขา
ใหข้ระวนังตนัวมธิฉะนนัรนเขาจะถถูกฆตาตาย (ขข้อ 16) ผถูข้พยากรณรคนนนัรนถอยไปแตตบอกอามาซธิยาหรวตา
พระเจข้าจะทรงททาลายเขาเพราะความบาปของเขาและเพราะการเพธิกเฉยคทาปรจึกษาของพระองคร
ผตานทางผถูข้พยากรณรนภีร

2 พศด 25:17-24 แลด้วอามาซวิยาหค์กษจัตรวิยค์แหญ่งยผดาหค์ไดด้ทรงรจับคทาปรขกษา และทรงใชด้
ใหด้ไปเฝด้าโยอาชโอรสของเยโฮอาหาส โอรสของเยฮผ กษจัตรวิยค์ของอวิสราเอลทผลวญ่า "มาเถวิด ใหด้เราทจัทั้ง
สองมาเผชวิญหนด้ากจัน" 18 และโยอาชกษจัตรวิยค์แหญ่งอวิสราเอลทรงใชด้ไปยจังอามาซวิยาหค์กษจัตรวิยค์แหญ่งยผ
ดาหค์วญ่า "ตด้นผจักหนามบนเลบานอนสญ่งขญ่าวใหด้หาตด้นสนสทดารค์บนเลบานอนวญ่า `จงยกบมตรสาวของ
เจด้าใหด้เปป็นภรรยาบมตรชายของเรา' และสจัตวค์ปญ่าทมญ่งตจัวหนขยิ่งแหญ่งเลบานอนผญ่านมาและยทยิ่าตด้นผจัก
หนามลงเสทย 19 ทญ่านวญ่า `ดผซวิ ขด้าพเจด้าไดด้โจมตทเอโดม' และจวิตใจของทญ่านกป็ผยองขขทั้นในความ
โอด้อวด แตญ่จงอยผญ่กจับบด้านเถวิด เพราะไฉนทญ่านจขงเรด้าใจตนเองใหด้ตญ่อสผด้และรจับอจันตราย อจันจะใหด้ทญ่าน
ลด้มลง ทจัทั้งทญ่านและยผดาหค์กจับทญ่าน"

ขข้อ 17-24 พรรณนาถจึงการทภีที่อามาซธิยาหรในความเยตอหยธิที่งทข้าทายอาณาจนักรฝตายเหนสือใหข้ททา
สงครามอยตางโงตเขลา เพราะวตาเขาบรรลรุชนัยชนะระดนับหนจึที่งเหนสือเอโดม เหป็นไดข้ชนัดวตามนันททาใหข้เขา
เหตอเหธิมและบนัดนภีร เขากป็คธิดวตาเขาสามารถชนะอธิสราเอลทภีที่อยถู ตทางทธิศเหนสือไดข้ ความเยตอหยธิที่งมนักนทา
ไปสถูตการตนัดสธินใจแบบโงตๆ โยอาชกษนัตรธิยรแหตงอธิสราเอลสตงคทาอรุปมาประชดประชนันสนัรนๆกลนับมา
ถจึงอามาซธิยาหร “ตข้นผนักหนามบนเลบานอนสตงขตาวใหข้หาตข้นสนสภีดารรบนเลบานอนวตา `จงยกบรุตร
สาวของเจข้าใหข้เปป็นภรรยาบรุตรชายของเรา' และสนัตวรปตาทรุตงตนัวหนจึที่งแหตงเลบานอนผตานมาและยทที่าตข้น



ผนักหนามลงเสภีย” โยอาชเปรภียบตนัวเองวตาเปป็นเหมสือนตข้นสนสภีดารรและอามาซธิยาหรเปป็นเหมสือนตข้น
ผนักหนาม ถข้าตข้นผนักหนามทภีที่โงตเขลานภีร ไมตระวนังตนัว มนันกป็จะถถูกเหยภียบยทที่าโดยสนัตวรใหญตตนัวหนจึที่ง โยอา
ชกษนัตรธิยรแหตงอธิสราเอลในขณะนนัรนบอกอามาซธิยาหรใหข้ไปใหข้พข้นเสภียเกรงวตาเขาจะเลสือดกลบปาก 
โยอาชจจึงเตสือนอามาซธิยาหรวตาอยตามาแสตหาเรสืที่องกนับตนเกรงวตาเขาจะถถูกททาใหข้บาดเจป็บและถถูกฆตา
เสภีย

20 แตญ่อามาซวิยาหค์หาทรงฟจังไมญ่เพราะเปป็นมาจากพระเจด้า เพรยิ่อวญ่าพระองคค์จะทรงมอบเขา
ทจัทั้งหลายไวด้ในมรอของศจัตรผของเขา เพราะเขาทจัทั้งหลายไดด้เสาะหาพระแหญ่งเอโดม 21 โยอาชกษจัตรวิยค์
แหญ่งอวิสราเอลจขงเสดป็จขขทั้นไป พระองคค์และอามาซวิยาหค์กษจัตรวิยค์แหญ่งยผดาหค์ไดด้เผชวิญหนด้ากจันททยิ่เบธเช
เมช ซขยิ่งเปป็นของยผดาหค์ 22 และยผดาหค์กป็พญ่ายแพด้อวิสราเอล และทมกคนกป็หนทกลจับไปเตป็นทค์ของตน 
พระเจข้าทรงอนรุญาตใหข้อธิสราเอลชนะยถูดาหร เหตรุผลนนัรนชนัดเจน: “เพราะเขาทนัรงหลายไดข้เสาะหาพระ
แหตงเอโดม” ในศจึกทภีที่เกธิดขจึรนตามมา สภาพการณรตตางๆเปป็นไปในแบบทภีที่โยอาชกษนัตรธิยรแหตง
อธิสราเอลสามารถเผชธิญหนข้าอามาซธิยาหรไดข้ทภีที่เมสืองเบธเชเมช ทภีที่นนั ที่นศจึกถถูกประชธิดและยถูดาหรถถูก
ททาใหข้แพข้ไปโดยอธิสราเอล

23 โยอาชกษจัตรวิยค์แหญ่งอวิสราเอลทรงจจับอามาซวิยาหค์กษจัตรวิยค์แหญ่งยผดาหค์โอรสของโยอาช โอ
รสของเยโฮอาหาสททยิ่เบธเชเมช และนทาพระองคค์มายจังเยรผซาเลป็ม และทรงพจังกทาแพงเยรผซาเลป็มลงสทยิ่
รด้อยศอก ตจัทั้งแตญ่ประตผเอฟราอวิมถขงประตผมมม 24 และพระองคค์ทรงรวิบทองคทาและเงวินทจัทั้งหมด และ
เครรยิ่องใชด้ทจัทั้งสวิทั้นซขยิ่งพบในพระนวิเวศของพระเจด้า ในความอารจักขาของโอเบดเอโดม ทจัทั้งคลจังทรจัพยค์
ของสทานจักพระราชวจัง พรด้อมกจับคนประกจันดด้วย และพระองคค์เสดป็จกลจับไปยจังสะมาเรทย

นอกจากนภีร  อธิสราเอลยนังไลตตามตลอดทางมาจนถจึงเยรถูซาเลป็ม ซจึที่งเปป็นระยะทางประมาณ
ยภีที่สธิบไมลร ในการไลตตามนนัรน พวกเขาปลข้นนครนนัรนโดยพนังกทาแพงของมนันไปไมตใชตนข้อย โยอาชเรธิที่ม
ปลข้นพระวธิหารดข้วยโดยเอาทองคทาและเงธินและภาชนะศนักดธิธ สธิทธธิธ สทาหรนับการปรนนธิบนัตธิตลอดจน
คลนังทรนัพยรของพระวธิหารไป จากนนัรนเขากป็หนันกลนับและกลนับไปยนังสะมาเรภีย สธิที่งทภีที่ชนัดเจนกป็คสือวตาสธิที่ง
เหลตานภีรทนัรงหมดเกธิดขจึรนเพราะอามาซธิยาหรไดข้นทารถูปเคารพเหลตานนัรนของเอโดมกลนับมาบข้านและไมต



ยอมฟนังคทาเตสือนของพระเจข้า นนั ที่นคสือสาเหตรุ ความพตายแพข้ทางทหารของพวกเขาเปป็นผลทภีที่ตามมา 
พระเจข้าทรงตภีสอนประชาชนของพระองครจรธิงๆเพราะความบาปของพวกเขา

2 พศด 25:25-28 อามาซวิยาหค์ โอรสของโยอาชกษจัตรวิยค์แหญ่งยผดาหค์ทรงพระชนมค์อยผญ่
สวิบหด้าปท หลจังจากสวรรคตของโยอาช โอรสของเยโฮอาหาส กษจัตรวิยค์แหญ่งอวิสราเอล 26 สญ่วนพระ
ราชกวิจนอกนจัทั้นของอามาซวิยาหค์ ตจัทั้งแตญ่ตด้นจนปลาย ดผเถวิด มวิไดด้บจันทขกไวด้ในหนจังสรอของกษจัตรวิยค์
แหญ่งยผดาหค์และอวิสราเอลหรรอ 27 นจับแตญ่เวลาเมรยิ่ออามาซวิยาหค์ทรงหจันไปจากการตวิดตามพระเยโฮ
วาหค์ เขาทจัทั้งหลายกป็ควิดกบฏตญ่อพระองคค์ในเยรผซาเลป็ม และพระองคค์ทรงหนทไปททยิ่ลาคทช แตญ่เขาใชด้ไป
ตามพระองคค์ททยิ่ลาคทช และประหารพระองคค์เสทยททยิ่นจัยิ่น 28 และเขาทจัทั้งหลายนทาพระศพใสญ่หลจังมด้า
กลจับมา และฝจังไวด้กจับบรรพบมรมษของพระองคค์ในเมรองแหญ่งยผดาหค์

แมข้อามาซธิยาหรอายรุยสืนกวตาโยอาชคถูตปรนับของตนสธิบหข้าปภี เขากป็มาสถูตจรุดจบอนันนตาอนาถ หลนัง
จากเขาตนัดสธินใจหนันไปเสภียจากองครพระผถูข้เปป็นเจข้า “เขาทนัรงหลายกป็คธิดกบฏตตอพระองครในเยรถูซาเลป็ม
และพระองครทรงหนภีไปทภีที่ลาคภีช แตตเขาใชข้ไปตามพระองครทภีที่ลาคภีช และประหารพระองครเสภียทภีที่
นนัที่น” เหมสือนบธิดาของเขา อามาซธิยาหรถถูกลอบสนังหารโดยประชาชนของเขาเองเพราะความโงตเขลา
ของเขา ลาคภีชเปป็นนครใหญตนครหนจึที่งแหตงยถูดาหรหตางไปประมาณสามสธิบไมลรทางทธิศตะวนันตก
เฉภียงใตข้ของเยรถูซาเลป็ม บางทภีในการหนภีไปทภีที่นนั ที่น เขาคธิดวตาเขาอาจหนภีพข้นการแกข้แคข้นไดข้ อยตางไร
กป็ตาม เหมสือนตข้นผนักหนามนนัรนในคทาอรุปมาของโยอาช เขาถถูกก ทาจนัดเสภียทภีที่นนั ที่น ศพของเขาจจึงถถูกนทา
กลนับไปยนังเยรถูซาเลป็มในนครดาวธิด – สรุสานหลวง

สรรุปกป็คสือ อามาซธิยาหรเปป็นคนทภีที่ในความเยตอหยธิที่งตนัดสธินใจเรสืที่องสทาคนัญๆและไมตเคยแสวงหา
คทาปรจึกษาของพระเจข้าในเรสืที่องนนัรน หลนังจากความสทาเรป็จในระดนับธรรมดาๆ เขาซจึที่งคธิดวตาตนัวเองเกตงกป็
กนัดคทาใหญตเกธินกวตาตนจะเคภีรยวไหว นนัที่นกอปรกนับการฝตาฝสืนบนัญญนัตธิขข้อแรกเกภีที่ยวกนับการนนับถสือรถูป
เคารพจจึงนทาการพธิพากษาของพระเจข้ามาสถูตตนัวเขา เขาตายอยตางคนทภีที่เปป็นตนัวอยตางอนันไมตสงตาผตาเผย
ของความปานกลางฝตายวธิญญาณ การปรนนธิบนัตธิพระเจข้าแบบครจึที่งใจมนักนทาไปสถูตหายนะ

*****



ภนำพรวมของ 2 พงศนำวดนำร 26: ในบทนทนั้คสือ ชทวติตของอนุสซทยาหร์ กษนัตรติยร์องคร์ททที่ 9 แหต่งยถูดาหร์
เขากลายเปก็นกษนัตรติยร์ตอนอายนุสติบหกปทและครองราชยร์หต้าสติบสองปท ชทวติตของเขาดถูเหมสือนแบต่งเปก็น
สองสต่วน สต่วนแรกดถูเหมสือนเปก็นปทเหลต่านนันั้นแหต่งการดคาเนตินตามทางของพระเจต้า สต่วนหลนังเปก็นปท
เหลต่านนันั้นแหต่งความไมต่เชสืที่อฟนังตต่อพระเจต้าและแหต่งการตทสอนของพระเจต้าททที่มทตต่อเขา ใน 2 พงศร์
กษนัตรติยร์ 14 เขาถถูกเรทยกวต่าอาซารติยาหร์

2 พศด 26:1-3 ประชาชนทจัทั้งสวิทั้นแหญ่งยผดาหค์จขงตจัทั้งอมสซทยาหค์ ผผด้ซขยิ่งมทพระชนมายมสวิบ
หกพรรษา ใหด้เปป็นกษจัตรวิยค์แทนอามาซวิยาหค์ราชบวิดาของพระองคค์ 2 พระองคค์ทรงสรด้างเมรองเอโลท
และใหด้กลจับขขทั้นแกญ่ยผดาหค์ หลจังจากททยิ่กษจัตรวิยค์ทรงลญ่วงหลจับไปอยผญ่กจับบรรพบมรมษของพระองคค์ 3 เมรยิ่อ
อมสซทยาหค์ทรงเรวิยิ่มครอบครองนจัทั้นมทพระชนมายมสวิบหกพรรษา และพระองคค์ทรงครอบครองใน
กรมงเยรผซาเลป็มหด้าสวิบสองปท พระมารดาของพระองคค์ทรงพระนามวญ่า เยโคลทยาหค์ ชาวเยรผซาเลป็ม

การครองราชยรของอรุสซภียาหรถถูกสรรุปยตอตรงนภีร  ใน 2 พงศรกษนัตรธิยร เขาถถูกเรภียกวตาอาซารธิยาหร 
เขากลายเปป็นกษนัตรธิยรตอนเขาอายรุสธิบหกปภีหลนังจากบธิดาของเขาถถูกฆตาทภีที่ลาคภีช หนจึที่งในความสทาเรป็จ
สทาคนัญๆแหตงรนัชกาลของเขาคสือการสรข้างเมสืองเอโลท (หรสือเอลนัท) ซจึที่งเปป็นเมสืองทตาบนอตาวเอลนัทบน
ทะเลแดง มนันจจึงคสืนใหข้แกตยถูดาหรซจึที่งเมสืองทตาบนทะเลแดงและเลยจากนนัรนไป พอครองราชยรไดข้หข้า
สธิบสองปภี เขากป็สธิรนชภีวธิตตอนมภีอายรุเจป็ดสธิบแปดปภี

2 พศด 26:4-5 และพระองคค์ทรงกระททาสวิยิ่งททยิ่ถผกตด้องในสายพระเนตรของพระเย
โฮวาหค์ ตามททยิ่อามาซวิยาหค์ราชบวิดาของพระองคค์ไดด้ทรงกระททาทมกประการ 5 และพระองคค์ทรง
แสวงหาพระเจด้าในสมจัยของเศคารวิยาหค์ ผผด้เขด้าใจในนวิมวิตตญ่างๆจากพระเจด้า และตราบใดททยิ่พระองคค์
แสวงหาพระเยโฮวาหค์ พระเจด้าทรงกระททาใหด้พระองคค์เจรวิญ

โปรดสนังเกตวตาในชตวงปภีแรกๆแหตงรนัชกาลของเขาลนักษณะเฉพาะตนัวของเขาคสือการททา “สธิที่ง
ทภีที่ถถูกตข้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหร ตามทภีที่อามาซธิยาหรราชบธิดาของพระองครไดข้ทรง
กระททาทรุกประการ” อามาซธิยาหรบธิดาของเขามภีลนักษณะเฉพาะตนัวคสือการททาสธิที่งทภีที่ถถูกตข้องแตตไมตใชต
ดข้วยใจทภีที่เพภียบพรข้อม (2 พงศาวดาร 25:2) นนัที่นพรรณนาถจึงชภีวธิตของอรุสซภียาหรไดข้เชตนกนัน เหมสือนโย



อาชปถูตของเขา เขาไดข้รนับอธิทธธิพลในทางทภีที่ดภีจากผถูข้พยากรณรหรสือปรุโรหธิตคนหนจึที่งนามวตาเศคารธิยาหร 
แนตนอนวตานภีที่ไมตใชตผถูข้พยากรณรทภีที่เขภียนหนนังสสือเศคารธิยาหร และเขาไมตใชตคนทภีที่ถถูกโยอาชฆตาตายในบท
ทภีที่ 24 ดข้วย อยตางไรกป็ตาม เขาอาจเปป็นบรุตรชายของเศคารธิยาหรคนกตอนนนัรน เขานตาจะเปป็นเศคารธิยาหรทภีที่
ถถูกกลตาวถจึงในอธิสยาหร 8:2 ไมตวตากรณภีใด อรุสซภียาหรกป็ “แสวงหาพระเจข้าในสมนัยของเศคารธิยาหร” 
นอกจากนภีร  “ตราบใดทภีที่พระองครแสวงหาพระเยโฮวาหร พระเจข้าทรงกระททาใหข้พระองครเจรธิญ” หลนัก
การนนัรนยนังเปป็นจรธิงอยถูตจนทรุกวนันนภีร  ดถู 1 ซามถูเอล 2:30 พระเจข้าทรงใหข้เกภียรตธิคนเหลตานนัรนทภีที่ใหข้เกภียรตธิ
พระองคร

2 พศด 26:6-10 พระองคค์เสดป็จออกไปททาสงครามตญ่อสผด้กจับคนฟทลวิสเตทย และพจัง
กทาแพงเมรองกจัท และกทาแพงเมรองยจับเนหค์ และกทาแพงเมรองอจัชโดด และพระองคค์ทรงสรด้างหจัวเมรอง
ในเขตแดนอจัชโดด และททยิ่อรยิ่นๆอทกทญ่ามกลางคนฟทลวิสเตทย 7 พระเจด้าทรงชญ่วยพระองคค์ในการตญ่อสผด้
คนฟทลวิสเตทย และตญ่อสผด้คนอาระเบทยซขยิ่งอาศจัยอย ผญ่ในกผรค์บาอจัล และตญ่อสผด้กจับคนเมอ ผนวิม การอวยพรและ
การททาใหข้เจรธิญขจึรนของพระเจข้าถถูกบนันทจึกไวข้ในชนัยชนะตตางๆเหนสือคนฟภีลธิสเตภียผถูข้เปป็นศนัตรถูยาวนาน
ของอธิสราเอล โปรดสนังเกตอยตางเจาะจงวตา “พระเจข้าทรงชตวยพระองครในการตตอสถูข้คนฟภีลธิสเตภีย และ
ตตอสถูข้คนอาระเบภียซจึที่งอาศนัยอยถูตในกถูรรบาอนัล และตตอสถูข้กนับคนเมอถูนธิม” คนสองพวกหลนังนภีร ไมตเปป็นทภีที่
รถูข้จนัก แตตอาจอยถูตทางทธิศใตข้และทธิศตะวนันออกของยถูดาหร การอวยพรของพระเจข้ามนักมภีผลทภีที่ตามมาซจึที่ง
จนับตข้องไดข้มากๆ

8 ชนอจัมโมนไดด้ถวายบรรณาการแกญ่อมสซทยาหค์ และพระนามของพระองคค์กป็แผญ่แพรญ่ออกไป
ถขงเขตแดนอทยวิปตค์ เพราะพระองคค์ทรงเขด้มแขป็งขขทั้นยวิยิ่งนจัก ทางทธิศตะวนันออก คนอนัมโมนสตงภาษภี
บรรณาการมายนังอรุสซภียาหร ชสืที่อเสภียงและกธิตตธิศนัพทรของเขาแผตไปถจึงอภียธิปตรในทธิศทางทภีที่ตรงขข้าม การ
อวยพรของพระเจข้าปรากฏชนัดอภีกครนัร งในการทภีที่ “พระองครทรงเขข้มแขป็งขจึรนยธิที่งนนัก” อรุสซภียาหรกลาย
เปป็นกษนัตรธิยรผถูข้หนจึที่งทภีที่มภีอทานาจ ประสบความสทาเรป็จและมภีชสืที่อเสภียง เมสืที่อพระเจข้าทรงททาใหข้ผถูข้ใดเจรธิญ
ขจึรน มนันกป็สทาแดงออกมาในวธิธภีตตางๆทภีที่จนับตข้องไดข้มากๆ



9 ยวิยิ่งกวญ่านจัทั้นอทกอมสซทยาหค์ทรงสรด้างปด้อมในเยรผซาเลป็มททยิ่ประตผมมม ททยิ่ประตผหมบเขาและททยิ่หจัว
เลททั้ยว และปด้องกจันไวด้แขป็งแรง 10 และพระองคค์ทรงสรด้างปด้อมในถวิยิ่นทมรกจันดาร ทรงขมดบญ่อนททั้าหลาย
แหญ่ง เพราะพระองคค์ทรงมทฝผงสจัตวค์ใหญญ่โต ทจัทั้งในหมบเขาและในททยิ่ราบ และทรงมทชาวนาและคนแตญ่ง
ตด้นองมญ่นในเนวินเขา และในคารเมล เพราะพระองคค์ทรงรจักเกษตรกรรม อรุสซภียาหรททาการปรนับปรรุง
สทาคนัญๆและเครสืที่องปข้องกนันขข้าศจึกใหข้แกตเยรถูซาเลป็มและทนั ที่วอาณาจนักรของเขา เขากลายเปป็นคนมนั ที่งมภี
โดยมภีกธิจการตตางๆทนั ที่วประชาชาตธินนัรน เขาจจึงมภีไรตนา ‘ทรุตงเลภีรยงปศรุสนัตวร’ และสวนองรุตนอยถูตทนั ที่วยถูดาหร 
“เพราะพระองครทรงรนักเกษตรกรรม”

2 พศด 26:11-15 ยวิยิ่งกวญ่านจัทั้นอทกอมสซทยาหค์ทรงมทกองทหาร ซขยิ่งออกไปททาศขกเปป็นกองๆ
ตามจทานวนททยิ่เยอทเอลราชเลขาไดด้รวบรวมไวด้ดด้วยกจันกจับมาอาเสอาหค์เจด้าหนด้า ททยิ่ภายใตด้การควบคมม
ของฮานจันยาหค์ ผผด้บจังคจับกองพลคนหนขยิ่งของกษจัตรวิยค์ 12 จทานวนประมมขของบรรพบมรมษทจัทั้งหมด
แหญ่งพวกทแกลด้วทหารครอ สองพจันหกรด้อยคน 13 ใตด้บจังคจับบจัญชาของคนเหลญ่านททั้ มทกองทจัพพลสาม
แสนเจป็ดพจันหด้ารด้อยคน ผผด้ททาสงครามไดด้ดด้วยกทาลจังมาก เพรยิ่อชญ่วยกษจัตรวิยค์ใหด้ตญ่อสผด้กจับศจัตรผ

อรุสซภียาหรไมตเพภียงเจรธิญขจึรนทางการเมสืองและสตวนตนัวเทตานนัรน แตตพระเจข้ายนังทรงอวยพรเขา
ทางทหารดข้วย เขามภีกองทนัพหนจึที่งซจึที่งมภีก ทาลนังพล 307,500 คนซจึที่งนทาโดยนายทหาร 2,600 คน เหป็นไดข้
ชนัดวตาพวกเขาเปป็นกทาลนังพลทภีที่นตาเกรงขาม

14 และอมสซทยาหค์ทรงเตรทยมโลญ่ หอก หมวกเหลป็ก เสรทั้อเกราะ ธนผ และกด้อนหวินสทาหรจับสลวิง
ไวด้สทาหรจับกองทจัพ 15 ในเยรผซาเลป็มพระองคค์ทรงกระททาเครรยิ่องกลไกโดยคนชญ่างประดวิษฐค์ททาขขทั้น ไวด้
บนปด้อมและตามมมม เพรยิ่อยวิงลผกธนผและโยนกด้อนหวินใหญญ่ๆ และพระนามของพระองคค์กป็ลรอไปไกล 
เพราะพระองคค์ทรงรจับความชญ่วยเหลรออยญ่างมหจัศจรรยค์จนพระองคค์เขด้มแขป็ง อรุสซภียาหรยนังตธิดอาวรุธ
กองทนัพของเขาดข้วยเทคโนโลยภีทางทหารชนัรนเยภีที่ยมทภีที่สรุดและทนันสมนัยทภีที่สรุดดข้วย เสสืรอเกราะคสือชรุด
เกราะสวมรตางกาย กทาลนังพลของเขามภีหมวกเหลป็กและทนับทรวงพรข้อมตลอดจนอาวรุธครบมสือทภีที่
ลทรายรุค ยธิที่งกวตานนัรนเขาตธิดตนัรง “เครสืที่องกลไก” สงครามบนปข้อมตตางๆของเยรถูซาเลป็มดข้วย เหป็นไดข้ชนัดวตา
สธิที่งเหลตานภีรคสือเครสืที่องยธิงขภีปนาวรุธสมนัยโบราณ หนข้าไมข้และอรุปกรณรทางทหารอสืที่นๆทภีที่ลทรายรุค



สตวนแรกของรนัชกาลของอรุสซภียาหรจจึงถถูกสรรุปยตอวตา “เพราะพระองครทรงรนับความชตวยเหลสือ
อยตางมหนัศจรรยรจนพระองครเขข้มแขป็ง” พระเจข้าทรงอวยพรกษนัตรธิยรอรุสซภียาหรมากเปป็นพธิเศษจน
กระทนั ที่งเขาเปป็นกษนัตรธิยรทภีที่มภีอทานาจและเขข้มแขป็ง นตาเศรข้าทภีที่เขาลสืมวตาพระพรตตางๆของตนหลนั ที่งไหลมา
จากไหน

2 พศด 26:16 แตญ่เมรยิ่อพระองคค์ทรงแขป็งแรงแลด้ว พระองคค์กป็มทพระทจัยผยองขขทั้นจขง
ทรงกระททาความเสทยหาย เพราะพระองคค์ละเมวิดตญ่อพระเยโฮวาหค์พระเจด้าของพระองคค์ และเขด้าไป
ในพระววิหารของพระเยโฮวาหค์เพรยิ่อเผาเครรยิ่องหอมบนแทญ่นเครรยิ่องหอม

ขข้อ 16 จนจบบทนภีร ใหข้รายละเอภียดเกภีที่ยวกนับความเยตอหยธิที่ง ความโอหนังของเขาและการตภี
สอนทภีที่ตามมาของพระเจข้า หลรุมพรางบางอยตางทภีที่นตากลนัวของความสทาเรป็จและอทานาจคสือ ความเยตอ
หยธิที่ง ความโอหนัง และการลสืมไปวตาตนไดข้ตทาแหนตงสถูงมาอยตางไร นตาเศรข้าทภีที่เมสืที่ออรุสซภียาหรเรธิที่มเขข้ม
แขป็งแลข้ว “พระองครกป็มภีพระทนัยผยองขจึรนจจึงทรงกระททาความเสภียหาย เพราะพระองครละเมธิดตตอพระ
เยโฮวาหรพระเจข้าของพระองคร และเขข้าไปในพระวธิหารของพระเยโฮวาหรเพสืที่อเผาเครสืที่องหอมบน
แทตนเครสืที่องหอม” ในความเยตอหยธิที่งของเขา อรุสซภียาหรบนังอทานาจปฏธิบนัตธิหนข้าทภีที่ๆสงวนไวข้สทาหรนับ
ปรุโรหธิตเทตานนัรน อพยพ 30:7-8 และทภีที่อสืที่นๆกลตาวชนัดเจนวตาเฉพาะอาโรนและบรุตรชายทนัรงหลายของ
เขาเทตานนัรนจะตข้องปรนนธิบนัตธิในพระวธิหาร อรุสซภียาหรเพธิกเฉยขข้อก ทาหนดนนัรนอยตางโอหนังและบนังอาจ
ปฏธิบนัตธิหนข้าทภีที่ของปรุโรหธิต

2 พศด 26:17-18 แตญ่อาซารวิยาหค์ปมโรหวิตไดด้เขด้าไปตวิดตามพระองคค์พรด้อมกจับปมโรหวิต
ของพระเยโฮวาหค์แปดสวิบคนผผด้ซขยิ่งเกญ่งกลด้า 18 และเขาทจัทั้งหลายไดด้ขจัดขวางกษจัตรวิยค์อมสซทยาหค์และ
ทผลพระองคค์วญ่า "ขด้าแตญ่อมสซทยาหค์ มวิใชญ่หนด้าททยิ่ของพระองคค์ททยิ่จะเผาเครรยิ่องหอมถวายแดญ่พระเยโฮ
วาหค์ แตญ่เปป็นหนด้าททยิ่ของปมโรหวิตลผกหลานของอาโรน ผผด้ซขยิ่งชทาระไวด้ใหด้บรวิสมทธวิธิ์เพรยิ่อเผาเครรยิ่องหอม ขอ
เชวิญพระองคค์เสดป็จออกไปจากสถานบรวิสมทธวิธิ์นททั้ เพราะพระองคค์ไดด้ทรงลญ่วงเกวิน และพระองคค์จะไมญ่
ไดด้รจับเกทยรตวิอจันใดจากพระเยโฮวาหค์พระเจด้าเลย"



อาซารธิยาหรปรุโรหธิตใหญตจจึงเผชธิญหนข้าอรุสซภียาหรพรข้อมกนับคนเลวภีแปดสธิบคนและเตสือนเขามธิ
ใหข้กระททาการตตอ อรุสซภียาหรปนัดทธิรงพวกเขาอยตางไมตไยดภี กระนนัรนพระเจข้ากป็ไมตอาจถถูกปนัดทธิรงอยตางไมต
ไยดภีไดข้

2 พศด 26:19-21 แลด้วอมสซทยาหค์ทรงกรวิทั้ว พระองคค์มทกระถางไฟอยผญ่ในพระหจัตถค์จะ
ทรงเผาเครรยิ่องหอม และเมรยิ่อพระองคค์ทรงกรวิทั้วตญ่อพวกปมโรหวิต โรคเรรทั้อนกป็เกวิดขขทั้นมาททยิ่พระนลาฏ
ตญ่อหนด้าปมโรหวิตในพระนวิเวศของพระเยโฮวาหค์ขด้างแทญ่นเผาเครรยิ่องหอม 20 และอาซารวิยาหค์ปมโรหวิต
ใหญญ่ และบรรดาปมโรหวิตทจัทั้งปวงมองดผพระองคค์ และดผเถวิด พระองคค์ทรงเปป็นโรคเรรทั้อนททยิ่พระนลาฏ 
และเขาทจัทั้งหลายกป็ผลจักพระองคค์ออกไปจากททยิ่นจัยิ่น และพระองคค์เองกป็ทรงรทบเสดป็จออกไป เพราะวญ่า
พระเยโฮวาหค์ทรงลงโทษพระองคค์แลด้ว 21 และกษจัตรวิยค์อมสซทยาหค์กป็ทรงเปป็นโรคเรรทั้อนจนวจัน
สวิทั้นพระชนมค์ และเพราะเปป็นโรคเรรทั้อนกป็ทรงประทจับในวจังตญ่างหาก เพราะพระองคค์ทรงถผกตจัดขาด
จากพระนวิเวศของพระเยโฮวาหค์ และโยธามโอรสของพระองคค์เปป็นผผด้ดผแลราชสทานจักปกครอง
ประชาชนแหญ่งแผญ่นดวินนจัทั้น

ณ โมงนนัรนเองพระเจข้าทรงลงโทษอรุสซภียาหรดข้วยโรคเรสืรอน โปรดสนังเกตในขข้อ 20 วตามภีกลตาว
ชนัดเจนวตา “พระเยโฮวาหรทรงลงโทษพระองครแลข้ว” เขาเปป็นคนโรคเรสืรอนจนสธิรนชภีวธิต วลภีทภีที่กลตาววตา
อรุสซภียาหรอาศนัยอยถูตใน “วนังตตางหาก” มภีความหมายวตาวนัง “ทภีที่ถถูกแยกออก” จรธิงๆแลข้วเขาอยถู ตในเขต
กนักกนันโรคจนชนั ที่วชภีวธิตของเขา โยธามบรุตรชายของเขาจจึงขจึรนครองราชยรเหนสือประชาชาตธินนัรน โดย
อาจททาเชตนนนัรนกตอนบธิดาของเขาสธิรนชภีวธิต

2 พศด 26:22-23 สญ่วนพระราชกวิจนอกนจัทั้นของอมสซทยาหค์ ตจัทั้งแตญ่ตด้นจนปลาย อวิสยาหค์
ผผด้พยากรณค์ บมตรชายอามอส ไดด้บจันทขกไวด้ 23 และอมสซทยาหค์กป็ทรงลญ่วงหลจับไปอยผญ่กจับบรรพบมรมษ
ของพระองคค์ และเขากป็ฝจังพระศพไวด้กจับบรรพบมรมษของพระองคค์ในนาททยิ่ฝจังศพอจันเปป็นของ
กษจัตรวิยค์ เพราะเขาทจัทั้งหลายวญ่า "พระองคค์ทรงเปป็นโรคเรรทั้อน" และโยธามโอรสของพระองคค์กป็
ครอบครองแทนพระองคค์ ประวนัตธิของอรุสซภียาหรทภีที่ถถูกเขภียนโดยอธิสยาหรผถูข้พยากรณรไมตไดข้หมายถจึง
หนนังสสืออธิสยาหร แตตหมายถจึงงานเขภียนสตวนเสรธิมอสืที่นๆของอธิสยาหร อรุสซภียาหรสธิรนชภีวธิตปภีนนัรนทภีที่อธิสยาหร



ไดข้รนับนธิมธิตแหตงอธิสยาหร 6 ทภีที่มภีชสืที่อเสภียงของเขา ดถู อธิสยาหร 6:1 เขาถถูกฝนังตธิดกนับสรุสานหลวงของเหลตา
กษนัตรธิยรแหตงยถูดาหร แตตไมตใชตในสรุสานนนัรนจรธิงๆเพราะวตาเขาเปป็นคนโรคเรสืร อน จากนนัรนโยธานกป็ขจึรน
ครองบนัลลนังกรแหตงยถูดาหรหลนังจากบธิดาของเขาสธิรนชภีวธิต

*****

ภนำพรวมของ 2 พงศนำวดนำร 27: บทถนัดไปนทนั้ใหต้สรนุปยต่อสนันั้นๆเกทที่ยวกนับชทวติตของโยธาม บนุตร
ชายของอนุสซทยาหร์ เขาเรติที่มครองราชยร์ตอนอายนุ 25 ปท เขากก็ถถูกพรรณนาวต่าทคาสติที่งททที่ถถูกตต้องในสาย
พระเนตรขององคร์พระผถูต้เปก็นเจต้าเชต่นกนัน เขาครองราชยร์สติบหกปท ยนังดทททที่เขาไดต้รนับบทเรทยนจากความ
บาปของบติดาเขา “พระองคร์มติไดต้เขต้าไปในพระวติหารของพระเยโฮวาหร์” อยต่างไรกก็ตามนต่าเศรต้าททที่วต่า
“ประชาชนยนังประพฤตติอยต่างเลวทราม” 

2 พศด 27:1-2 เมรยิ่อโยธามทรงเรวิยิ่มครอบครองนจัทั้นมทพระชนมายมยทยิ่สวิบหด้าพรรษา 
และพระองคค์ทรงครอบครองในเยรผซาเลป็มสวิบหกปท พระมารดาของพระองคค์มทพระนามวญ่า เยรผ
ชาหค์ บมตรสาวของศาโดก กษนัตรธิยรอภีกองครหนจึที่งของยถูดาหรถถูกพรรณนา นตาสนใจทภีที่วตาไมตมภีคทาวธิจารณร
เกภีที่ยวกนับกษนัตรธิยรผถูข้นภีร เลย เหป็นไดข้ชนัดวตามารดาของเขาสสืบเชสืรอสายมาจากศาโดกปรุโรหธิตและยตอมมภี
อธิทธธิพลตตอเขาในทางทภีที่ดภี

2 และพระองคค์ทรงกระททาสวิยิ่งททยิ่ถผกตด้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหค์ ตามซขยิ่งอมสซท
ยาหค์ราชบวิดาของพระองคค์ไดด้ทรงกระททาทมกประการ เวด้นแตญ่พระองคค์มวิไดด้เขด้าไปในพระววิหารของ
พระเยโฮวาหค์ แตญ่ประชาชนยจังประพฤตวิอยญ่างเลวทราม โยธามถถูกบรรยายลนักษณะเฉพาะตนัววตาไดข้
กระททาสธิที่งทภีที่ถถูกตข้อง บตอยครนัร งพระเจข้าทรงบรรยายลนักษณะเฉพาะตนัวของกษนัตรธิยรตตางๆแหตงยถูดาหร
หรสืออธิสราเอลเพภียงแคตวตาพวกเขากระททาสธิที่งทภีที่ถถูกตข้องหรสือพวกเขาไมตไดข้กระททาสธิที่งทภีที่ถถูกตข้อง มนัน
เรภียบงตายอยตางลจึกซจึร ง วธินนัยในตนเองทภีที่จะกระททาสธิที่งทภีที่ถถูกตข้องคสือแกตนแทข้ของอรุปนธิสนัยทภีที่ตามแบบของ
พระเจข้า จะวตาไปแลข้ว อรุสซภียาหรกป็เปป็นเหมสือนบธิดาของเขา อยตางไรกป็ตาม โยธามไมตไดข้มภีความโอหนัง
ทภีที่จะบนังอาจททาหนข้าทภีที่ของปรุโรหธิตเหมสือนอยตางทภีที่บธิดาเขาไดข้กระททา ความเสสืที่อมทรามของประชาชน



ของแผตนดธินนนัรนเหป็นไดข้ชนัดวตาเปป็นการถวายเครสืที่องสนัตวบถูชาและการเผาเครสืที่องหอมบนปถูชนภียสถาน
สถูงทภีที่ไมตไดข้รนับอนรุญาตของแผตนดธินนนัรนตามทภีที่ 2 พงศรกษนัตรธิยร 15:35 กลตาวไวข้

2 พศด 27:3-6 พระองคค์ทรงสรด้างประตผบนของพระนวิเวศแหญ่งพระเยโฮวาหค์ และ
ทรงกระททาการกญ่อสรด้างมากททยิ่กทาแพงตทาบลโอเฟล 4 ยวิยิ่งกวญ่านจัทั้นอทกพระองคค์ทรงสรด้างหจัวเมรองใน
ถวิยิ่นเทรอกเขาแหญ่งยผดาหค์ และสรด้างปด้อมกจับหอคอยตามปญ่าไมด้ ความสทาเรป็จบางประการของโยธาม
ถถูกหมายเหตรุไวข้ ซจึที่งรวมถจึงการสรข้างประตถูบนอนันใหมตใหข้พระวธิหาร การปรนับปรรุงก ทาแพงแหตงโอ
เฟล ซจึที่งเปป็นสนันเขาหนจึที่งบนเนธินดข้านทธิศตะวนันออกเฉภียงใตข้ของภถูเขาพระวธิหารซจึที่งทอดตนัวระหวตาง
หรุบเขาขธิดโรนและหรุบเขาไทโรเพภียนและถถูกเรภียกวตานครลตาง และเครสืที่องปข้องกนันขข้าศจึกตตางๆตาม
เนธินเขาตตางๆและปตาไมข้แหตงยถูดาหร

5 และพระองคค์ทรงสผด้รบกจับกษจัตรวิยค์คนอจัมโมนและทรงชนะ และในปทนจัทั้นคนอจัมโมนไดด้
ถวายเงวินแกญ่พระองคค์หนขยิ่งรด้อยตะลจันตค์ และขด้าวสาลทหนขยิ่งหมรยิ่นโคระกจับขด้าวบารค์เลยค์หนขยิ่งหมรยิ่น คน
อจัมโมนไดด้ถวายเทญ่ากจันในปทททยิ่สองและในปทททยิ่สาม

เกธิดสงครามกนับอนัมโมนทางทธิศตะวนันออก (เทภียบไดข้กนับเมสืองอนัมโมน ประเทศจอรรแดน
ปนัจจรุบนัน) และโยธามมภีชนัยชนะ หลนังจากนนัรนคนอนัมโมนกป็จตายสตวยใหข้เขาเปป็นเงธิน 100 ตะลนันตร ขข้าว
สาลภี 10,000 โคระและขข้าวบารรเลยร 10,000 โคระ (โคระ เปป็นคทาภาษาฮภีบรถูทภีที่แสดงนทราหนนักและมภีคตา
ประมาณ 2,200 กธิโลลธิตร) พวกเขาททาเชตนนภีรตตอเนสืที่องเพภียงสามปภี ดข้วยเหตรุผลทภีที่ไมตถถูกระบรุเจาะจง 
ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตาโยธามเพลธิดเพลธินกนับชนัยชนะเมสืที่อการอวยพรของพระเจข้าอยถู ตบนตนัวเขา

6 โยธามจขงทรงมทกทาลจังมากขขทั้น เพราะพระองคค์ทรงตระเตรทยมทางทจัทั้งหลายของพระองคค์
ตญ่อพระพจักตรค์พระเยโฮวาหค์พระเจด้าของพระองคค์ พระเจข้าทรงอวยพรโยธามอยตางชนัดเจน ชภีวธิตและ
การครองราชยรของกษนัตรธิยรผถูข้นภีร ถถูกบรรยายลนักษณะเฉพาะตนัววตาเปป็นการททาสธิที่งถถูกตข้องในสาย
พระเนตรขององครพระผถูข้เปป็นเจข้า ตามทภีที่เพลงสดรุดภี 5:12 กลตาวไวข้ พระเจข้าทรงอวยพรเขา เขาจจึงมภี
ก ทาลนังมาก “เพราะพระองครทรงตระเตรภียมทางทนัรงหลายของพระองครตตอพระพนักตรรพระเยโฮวาหร
พระเจข้าของพระองคร” สทาหรนับภาพรวมของการตระเตรภียมใจของคนๆหนจึที่งตตอพระพนักตรรพระเย



โฮวาหรหรสือการไมตตระเตรภียมเชตนนนัรน ดถู 2 พงศาวดาร 12:14, 19:3, 20:33, 30:19 และเอสรา 7:10 
ชภีวธิตของเขาจจึงถถูกจนัดแจงโดยพระวจนะของพระเจข้า

2 พศด 27:7-9 สญ่วนพระราชกวิจนอกนจัทั้นของโยธาม และการสงครามทจัทั้งสวิทั้นของ
พระองคค์ และพระราชวจัตรของพระองคค์ ดผเถวิด มทบจันทขกไวด้ในหนจังสรอของกษจัตรวิยค์แหญ่งอวิสราเอล
และยผดาหค์ หนนังสสือเหลตานนัรนของบรรดากษนัตรธิยรแหตงอธิสราเอลและยถูดาหรไมตนตาจะใชตหนนังสสือพงศร
กษนัตรธิยรของพระคนัมภภีรร แตตเหป็นไดข้ชนัดวตาเปป็นพงศาวดารอสืที่นๆทภีที่ไมตไดข้รนับการดลใจ มนันคงนตาสนใจทภีที่
จะอตานเกภีที่ยวกนับทางทนัรงหลายของเขาและกธิจการตตางๆของเขาซจึที่งพระวธิญญาณบรธิสรุทธธิธ ทรงบรรยาย
ลนักษณะเฉพาะตนัววตาชอบธรรมและตระเตรภียมตตอพระพนักตรรองครพระผถูข้เปป็นเจข้า

8 เมรยิ่อพระองคค์ทรงเรวิยิ่มครอบครองมทพระชนมายมยทยิ่สวิบหด้าพรรษา และพระองคค์ทรงครอบ
ครองในเยรผซาเลป็มสวิบหกปท 9 และโยธามลญ่วงหลจับไปอยผญ่กจับบรรพบมรมษของพระองคค์ และเขาฝจัง
พระศพไวด้ในนครดาววิด และอาหจัสโอรสของพระองคค์ครอบครองแทนพระองคค์ อยตางไรและเหตรุ
ใดโยธามกษนัตรธิยรผถูข้หนจึที่งทภีที่พระเจข้าทรงอวยพรถจึงสธิรนชภีวธิตตอนอายรุสภีที่สธิบเอป็ดปภีไมตไดข้ถถูกบนันทจึกไวข้ 
อยตางไรกป็ตาม เขาเชตนเดภียวกนับเหลตาบรรพบรุรรุษของเขาทภีที่เปป็นกษนัตรธิยรกป็ถถูกฝนังศพไวข้ในสรุสานหลวง
แหตงนครดาวธิดในเยรถูซาเลป็มตะวนันออก อาหนัสบรุตรชายของเขาสสืบราชบนัลลนังกรตตอ นตาเศรข้าทภีที่เขาจะ
ไมตมภีอรุปนธิสนัยทภีที่ชอบธรรมอยตางบธิดาของเขา

*****

ภนำพรวมของ 2 พงศนำวดนำร 28: ใน 2 พงศาวดาร 28 เปก็นบนันทขกเกทที่ยวกนับอาหนัสกษนัตรติยร์
องคร์ททที่สติบเอก็ดแหต่งยถูดาหร์ ไมต่ตต้องสงสนัยเลยวต่าเขาเปก็นหนขที่งในกษนัตรติยร์ททที่แยต่ททที่สนุดแหต่งยถูดาหร์ การครอง
ราชยร์ของเขาอาจถถูกสรนุปยต่อไดต้ในขต้อ 1, 5 และ 19 “พระองคร์มติไดต้ทรงกระทคาสติที่งททที่ถถูกตต้องในสาย
พระเนตรของพระเยโฮวาหร์... เพราะฉะนนันั้นพระเยโฮวาหร์พระเจต้าของพระองคร์จขงทรงมอบ
พระองคร์ไวต้ในพระหนัตถร์ของกษนัตรติยร์แหต่งซทเรทยผถูต้ทรงชนะพระองคร์... เพราะพระเยโฮวาหร์ทรง
กระทคาใหต้ยถูดาหร์ตต้อยตคที่าลงดต้วยเหตนุอาหนัสกษนัตรติยร์แหต่งอติสราเอล เพราะอาหนัสทรงกระทคาใหต้ยถูดาหร์



เปลสือยเปลต่าไปแลต้วและไดต้ละเมติดตต่อพระเยโฮวาหร์อยต่างรต้ายแรง” นทที่เปก็นกษนัตรติยร์องคร์หนขที่งททที่ฝต่าฝสืน
พระวจนะของพระเจต้าอยต่างโจต่งแจต้ง บนันทขกนทนั้แสดงใหต้เหก็นวต่าพระเจต้าทรงจนัดการกนับเขาอยต่างไร 

2 พศด 28:1-4 เมรยิ่ออาหจัสทรงเรวิยิ่มครองราชยค์มทพระชนมายมยทยิ่สวิบพรรษา และ
พระองคค์ทรงครองราชยค์ในเยรผซาเลป็มสวิบหกปท แตญ่พระองคค์มวิไดด้ทรงกระททาสวิยิ่งททยิ่ถผกตด้องในสาย
พระเนตรของพระเยโฮวาหค์ อยญ่างกจับดาววิดบรรพบมรมษของพระองคค์ อาหนัสถถูกบรรยายลนักษณะ
เฉพาะตนัวโดยพระวธิญญาณบรธิสรุทธธิธ วตาเปป็นผถูข้หนจึที่งทภีที่ “มธิไดข้ทรงกระททาสธิที่งทภีที่ถถูกตข้องในสายพระเนตร
ของพระเยโฮวาหร”

2 แตญ่ทรงดทาเนวินตามทางของกษจัตรวิยค์แหญ่งอวิสราเอล พระองคค์ถขงกจับทรงสรด้างรผปเคารพ
หลญ่อสทาหรจับพระบาอจัล 3 ยวิยิ่งกวญ่านจัทั้นพระองคค์ทรงเผาเครรยิ่องหอมในหมบเขาบมตรชายของฮวินโนม 
และทรงเผาโอรสทจัทั้งหลายของพระองคค์ในไฟ ตามการกระททาอจันนญ่าสะอวิดสะเอทยนของ
ประชาชาตวิ ซขยิ่งพระเยโฮวาหค์ทรงขจับไลญ่ออกไปใหด้พด้นหนด้าประชาชนอวิสราเอล 4 พระองคค์ทรง
ถวายสจัตวบผชาและทรงเผาเครรยิ่องหอมททยิ่ปผชนทยสถานสผง และบนเนวินเขาและใตด้ตด้นไมด้เขทยวสดทมก
ตด้น

(1) อาหนัสไมตเพภียงเลภียนแบบกษนัตรธิยรเหลตานนัรนแหตงอธิสราเอลทภีที่อยถูตฝตายเหนสือ เขายนังสรข้างรถูป
จทาลองตตางๆสทาหรนับบรรดาพระบาอนัล (บาอะลธิม) ดข้วย นภีที่เปป็นการฝตาฝสืนสองขข้อแรกของบนัญญนัตธิสธิบ
ประการโดยตรง มนันยนังเปป็นรถูปแบบทภีที่ตทที่าทรามและเสสืที่อมทภีที่สรุดของการนนับถสือรถูปเคารพดข้วย การ
นมนัสการพระบาอนัลเกภีที่ยวขข้องกนับการคข้าประเวณภีทางพธิธภีกรรมและกธิจกรรมทางเพศอสืที่นๆทภีที่วธิตถาร 
โดยมรุตงทภีที่จะปลรุกเรข้าเทพเจข้าปภีศาจบาอนัล (2) อาหนัสถวายบรุตรบางคนของตนในหรุบเขาฮธินโนม 
“ตามการกระททาอนันนตาสะอธิดสะเอภียนของประชาชาตธิ ซจึที่งพระเยโฮวาหรทรงขนับไลตออกไปใหข้พข้น
หนข้าประชาชนอธิสราเอล” แมข้สธิที่งทภีที่เขาปฏธิบนัตธิไมตใชตการททาแทข้ง แตตในหลนักการแลข้วมนันกป็คลข้ายกนัน
มาก (3) วลภีทภีที่กลตาวถจึงการถวายสนัตวบถูชาและการเผาเครสืที่องหอมบนเนธินเขาตตางๆและใตข้ตข้นไมข้
เขภียวสดทรุกตข้นเปป็นการอข้างอธิงอภีกแบบถจึงการนนับถสือรถูปเคารพของเขาอนันโจตงแจข้ง



2 พศด 28:5-8 เพราะฉะนจัทั้นพระเยโฮวาหค์พระเจด้าของพระองคค์จขงทรงมอบ
พระองคค์ไวด้ในพระหจัตถค์ของกษจัตรวิยค์แหญ่งซทเรทยผผด้ทรงชนะพระองคค์ และจจับประชาชนของพระองคค์
เปป็นเชลยจทานวนมากนทามายจังดามจัสกจัส และพระองคค์ทรงถผกมอบไวด้ในพระหจัตถค์ของกษจัตรวิยค์แหญ่ง
อวิสราเอล ผผด้ชนะพระองคค์ดด้วยการฆญ่าฟจันอยญ่างใหญญ่หลวง โปรดสนังเกตวตาพระเจข้าทรงสตงการ
พธิพากษามาโดยตรงอยตางไรเพราะความชนั ที่วของเขา ตอนแรกคนซภีเรภียเฆภีที่ยนตภีเขาทางทหารผถูข้ซจึที่ง 
“จนับประชาชนของพระองครเปป็นเชลยจทานวนมากนทามายนังดามนัสก นัส” จากนนัรนพระเจข้าทรงอนรุญาต
ใหข้อาณาจนักรฝตายเหนสือแหตงอธิสราเอลเฆภีที่ยนตภีเขาทางทหาร “ดข้วยการฆตาฟนันอยตางใหญตหลวง”

6 เพราะวญ่าเปคาหค์บมตรชายเรมาลวิยาหค์ไดด้ฆญ่าเสทยหนขยิ่งแสนสองหมรยิ่นคนในยผดาหค์ในวจันเดทยว
ทจัทั้งสวิทั้นเปป็นทหารกลด้าแขป็ง เพราะเขาทจัทั้งหลายไดด้ทอดทวิทั้งพระเยโฮวาหค์พระเจด้าแหญ่งบรรพบมรมษของ
เขาทจัทั้งหลาย 7 และศวิครททแกลด้วทหารของเอฟราอวิมไดด้สจังหารมาอาเสอาหค์โอรสของกษจัตรวิยค์ และ
อจัสรทคจัมอธวิบดทกรมวจังและเอลคานาหค์อมปราช 8 คนอวิสราเอลไดด้จจับญาตวิพทยิ่นด้องของตนเปป็นเชลย
สองแสนคน มทผผด้หญวิง บมตรชาย และบมตรสาว และไดด้รวิบของเปป็นอจันมากมาจากเขานทามายจังสะมา
เรทย

เหตรุการณรตตางๆทภีที่ถถูกพรรณนาตรงนภีรคสือเหตรุการณรทภีที่ถถูกกลตาวถจึงในอธิสยาหร 7:1-9 มนันอยถูตใน
บรธิบทนภีร โดยตรงทภีที่วตาคทาพยากรณรอนันยธิที่งใหญตเกภีที่ยวกนับการประสถูตธิของพระเยซถูครธิสตรจากหญธิง
พรหมจารภีถถูกกลตาว เหตรุการณรตตางๆในทภีที่นภีร เกธิดขจึรนในสมนัยเดภียวกนับอธิสยาหรผถูข้พยากรณรโดยตรง ตอน
ทข้ายของขข้อ 6 กลตาวชนัดเจนวตาภนัยพธิบนัตธิเหลตานภีรมา “เพราะเขาทนัรงหลายไดข้ทอดทธิรงพระเยโฮวาหร
พระเจข้าแหตงบรรพบรุรรุษของเขาทนัรงหลาย” ในสงครามนนัรนทภีที่ถถูกพรรณนาถจึงขข้างบน บรุตรชายของอา
หนัสถถูกฆตาตาย อธธิบดภีกรมวนังของเขาถถูกฆตาตาย และผถูข้ชตวยสตวนตนัวของกษนัตรธิยรถถูกฆตาตายเชตนกนัน

นอกจากนภีร  เมสืที่อสงครามนนัรนสธิรนสรุดลง อธิสราเอลทภีที่อยถูตฝตายเหนสือกป็จนับผถูข้หญธิงและเดป็ก 200,000
คนไปเปป็นเชลยหลนังการสถูข้รบนนัรนและเรธิที่มททาใหข้พวกเขาเปป็นเชลยศจึก โดยอาจเพสืที่อขายพวกเขาไป
เปป็นทาส พวกเขายนังปลข้นยถูดาหรและเยรถูซาเลป็มดข้วยโดยรธิบของปลข้นจากทภีที่เหลตานนัรนกลนับไปยนังสะมา



เรภียกนับพวกเขาดข้วย ยถูดาหรไดข้แปรเปลภีที่ยนจากการประสบการอวยพรของพระเจข้าภายใตข้โยธามและ
อรุสซภียาหรมาสถูตการตภีสอนของพระเจข้าภายใตข้อาหนัส ความแตกตตางนภีรลจึกซจึร งจรธิงๆ

2 พศด 28:9-15 แตญ่ผผด้พยากรณค์คนหนขยิ่งของพระเยโฮวาหค์อยผญ่ททยิ่นจัยิ่นชรยิ่อวญ่าโอเดด ทญ่าน
ออกไปพบกองทจัพซขยิ่งมายจังสะมาเรทย และพผดกจับเขาทจัทั้งหลายวญ่า "ดผเถวิด เพราะพระเยโฮวาหค์
พระเจด้าแหญ่งบรรพบมรมษของทญ่านทจัทั้งหลายทรงกรวิทั้วตญ่อยผดาหค์ พระองคค์ทรงมอบเขาทจัทั้งหลายไวด้ใน
มรอของทญ่าน แตญ่ทญ่านทจัทั้งหลายไดด้สจังหารเขาเสทยดด้วยความเกรททั้ยวกราดซขยิ่งขขทั้นไปถขงฟด้าสวรรคค์ 
10 และบจัดนททั้ทญ่านทจัทั้งหลายเจตนาจะขญ่มขทยิ่ประชาชนแหญ่งยผดาหค์และเยรผซาเลป็มใหด้เปป็นทาสชายและ
ทาสหญวิงของทญ่าน ตจัวทญ่านเองไมญ่มทบาปตญ่อพระเยโฮวาหค์พระเจด้าของทญ่านหรรอ

ขณะเดภียวกนัน พระเจข้าทรงสตงผถูข้พยากรณรคนหนจึที่งนามวตาโอเดดออกไปพบกนับกองทนัพทภีที่มภี
ชนัยของอาณาจนักรฝตายเหนสือซจึที่งกลนับมาจากชนัยชนะของพวกเขาเหนสือยถูดาหร เหป็นไดข้ชนัดวตานภีที่เปป็น
คนละโอเดดกนับผถูข้ทภีที่ถถูกกลตาวถจึงใน 2 พงศาวดาร 15:1, 8 ผถูข้พยากรณรตรงนภีร เตสือนวตาพระเจข้าทรง
โกรธกนับยถูดาหรและทรงมอบพวกเขาไวข้แกตอาณาจนักรฝตายเหนสือเพสืที่อการตภีสอน อยตางไรกป็ตาม ฝตาย
หลนังกป็ททาเกธินขอบเขตของตนและฆตาฟนันพวกพภีที่นข้องของตนทภีที่อยถูตฝตายใตข้อยตางโหดเหภีร ยม ความ
รรุนแรงนนัรนไดข้ขจึรนไปถจึงสวรรครและพระเจข้าทรงกรธิรวกนับการททาเชตนนนัรน อธิสราเอลยนังจนับพวกยธิว 
200,000 คนมาเปป็นเชลยในฐานะทาสชายและทาสหญธิงอภีกดข้วย อยตางไรกป็ตาม พระเจข้าทรงเตสือน
ผตานผถูข้พยากรณรทตานนภีรวตาอธิสราเอลกป็มภีความผธิดในความบาปตตางๆตตอพระพนักตรรพระเจข้าเชตนกนัน 
พวกเขาจจึงควรตนัรงใจฟนังใหข้ดภี

11 บจัดนททั้ขอฟจังขด้าพเจด้า และขอสญ่งเชลยซขยิ่งทญ่านไดด้นทามาจากญาตวิพทยิ่นด้องของทญ่านกลจับไป 
เพราะวญ่าพระพวิโรธอจันแรงกลด้าของพระเยโฮวาหค์อยผญ่เหนรอทญ่านทจัทั้งหลาย" ผถูข้พยากรณรทตานนภีร จจึง (ใน
นามของพระเจข้า) สนัที่งอธิสราเอลใหข้ปลตอยตนัวพวกเชลยชาวยธิวของตนเกรงวตาพระพธิโรธของพระเจข้า
จะตกมาเหนสือพวกเขา

12 บางคนในหจัวหนด้าคนเอฟราอวิมครอ อาซารวิยาหค์บมตรชายโยฮานจัน เบเรควิยาหค์บมตรชายเม
ซวิลเลโมท เยฮวิสคทยาหค์บมตรชายชจัลลผมและอามาสาบมตรชายหจัดลจัย ไดด้ยรนขขทั้นขจัดขวางบรรดาผผด้ททยิ่



กลจับมาจากสงคราม 13 พผดกจับเขาทจัทั้งหลายวญ่า "เจด้าอยญ่านทาเชลยเขด้ามาททยิ่นทยิ่ เพราะเจด้ามมญ่งหมายททยิ่จะ
นทาโทษบาปมาเหนรอเราตญ่อพระเยโฮวาหค์ เพวิยิ่มเขด้ากจับบาปและการละเมวิดในปจัจจมบจันของเรา เพราะ
วญ่าการละเมวิดของเรากป็ใหญญ่โตอยผญ่ พระพวิโรธอจันแรงกลด้าตญ่ออวิสราเอลมทอยผญ่แลด้ว" พอไดข้ทราบถจึงทรุก
สธิที่งทภีที่เกธิดขจึรน พวกผถูข้นทาของอาณาจนักรฝตายเหนสือจจึงสนัที่งเหลตาทหารของตนใหข้ปลตอยตนัวเหลตาเชลยชาว
ยธิวของพวกเขาเสภีย พวกเขารถูข้วตาตนไดข้ททาเกธินขอบเขตของตนแลข้วและไดข้ททาใหข้พระเยโฮวาหร
พระเจข้าไมตพอพระทนัย พวกเขารถูข้วตาพระเจข้าทรงกรธิรวเพราะการททาเลยเถธิดของกองทนัพของพวกเขา

14 เพราะฉะนจัทั้น ผผด้ถรออาวมธจขงทวิทั้งเชลยและของททยิ่รวิบมาตญ่อหนด้าเจด้านายและชมมนมมชนทจัทั้ง
ปวง 15 และผผด้ชายซขยิ่งถผกระบมชรยิ่อนจัทั้นไดด้ลมกขขทั้นเอาเสรทั้อผด้าอจันเปป็นของททยิ่รวิบมาใหด้แกญ่คนททยิ่เปลรอยกาย
อยผญ่ในพวกเชลยและเขากป็นมญ่งหญ่มใหด้เขาไวด้ และใหด้รองเทด้า และจจัดหาอาหารและเครรยิ่องดรยิ่มใหด้ และ
ชโลมเขา และนทาคนททยิ่อญ่อนเปลททั้ยในพวกเขาขขทั้นลา นทาเขากลจับมายจังญาตวิพทยิ่นด้องของเขาททยิ่เมรองเยรท
โค ครอเมรองตด้นอวินทผลจัม และเขาทจัทั้งหลายกป็กลจับไปยจังสะมาเรทย

กทาลนังพลถสืออาวรุธจากอาณาจนักรฝตายเหนสือจจึงปลตอยตนัวเหลตาเชลยชาวยธิวของตนตตอหนข้า
พวกผถูข้นทาพลเรสือนของอาณาจนักรนนัรน คนเหลตานนัรนทภีที่ถถูกเอตยชสืที่อในขข้อ 12 จจึงรนับดถูแลพวกเชลยศจึกและ
เอาเสสืรอผข้านรุตงหตมคนเหลตานนัรนทภีที่ตข้องการเสสืรอผข้าจากของทภีที่รธิบมา จนัดหาอาหารใหข้พวกเขา ใสตยาพนัน
แผลใหข้พวกเขา และชตวยเหลสือคนอตอนแอและคนงตอยเปลภีรยเสภียขา โดยเอาพวกเขาขจึรนหลนังลา พวก
เขาจจึงนทาคนเหลตานนัรนไปยนังเยรภีโคใกลข้แมตนทร าจอรรแดน จนทรุกวนันนภีร เยรภีโคถถูกเรภียกวตาเมสืองตข้น
อธินทผลนัม พวกเชลยศจึกชาวยธิวจจึงถถูกปลตอยตนัวและไดข้รนับอนรุญาตใหข้กลนับบข้าน นนั ที่นกป็ยนังเปป็นระยะ
ทางทภีที่ไกลอยถูตดภี

แมข้อาณาจนักรฝตายเหนสือไดข้เลยเถธิดเจตนาของพระเจข้าในการตภีสอนยถูดาหร กระนนัรนยถูดาหรกป็
ถถูกททาใหข้ตทที่าลงเพราะความบาปของตนในการนนับถสือรถูปเคารพและการออกไปจากพระเจข้า 
ทนัรงหมดนภีร เกธิดขจึรนกนับอาหนัสผถูข้ซจึที่งยอมใหข้ความชนั ที่วนนัรนเกธิดขจึรนและถจึงขนาดนทาพวกเขาไปในความชนั ที่ว
เดภียวกนันนนัรน



2 พศด 28:16-19 ครจัทั้งนจัทั้นกษจัตรวิยค์อาหจัสทรงใชด้ใหด้ไปหากษจัตรวิยค์แหญ่งอจัสซทเรทยเพรยิ่อขอ
ความชญ่วยเหลรอ 17 เพราะคนเอโดมไดด้บมกรมกเขด้ามาอทก และโจมตทยผดาหค์ และจจับไปเปป็นเชลยบด้าง 
18 และคนฟทลวิสเตทยไดด้เขด้าปลด้นหจัวเมรองในหมบเขาและททยิ่ภาคใตด้ของยผดาหค์ และไดด้ยขดเมรองเบธเช
เมช อจัยยาโลน เกเดโรท และโสโคกจับชนบท ทวิมนาหค์กจับชนบท และทจัทั้งกวิมโซกจับชนบท และเขากป็
ตจัทั้งอยผญ่ททยิ่นจัยิ่น 19 เพราะพระเยโฮวาหค์ทรงกระททาใหด้ยผดาหค์ตด้อยตทยิ่าลงดด้วยเหตมอาหจัสกษจัตรวิยค์แหญ่ง
อวิสราเอล เพราะอาหจัสทรงกระททาใหด้ยผดาหค์เปลรอยเปลญ่าไปแลด้วและไดด้ละเมวิดตญ่อพระเยโฮวาหค์อยญ่าง
รด้ายแรง

สธิที่งตตางๆเลวรข้ายยธิที่งขจึรนสทาหรนับอาหนัส เขาไมตยอมเขป็ดหลาบ ขข้อ 16 และขข้อตตอๆไปพรรณนา
ถจึงการทภีที่คนเอโดมทางทธิศตะวนันออกและคนฟภีลธิสเตภียทางทธิศตะวนันตกก ทาลนังรนังควานยถูดาหร มภีความ
ยรุตงยากอยถูตรอบดข้าน เกรงวตาจะมภีคทาถามใดๆในเรสืที่องนภีร  พระเจข้าทรงเปป็นผถูข้ทภีที่ก ทาลนังตภีสอนอาหนัสและยถู
ดาหรเชตนนนัรน “เพราะพระเยโฮวาหรทรงกระททาใหข้ยถูดาหรตข้อยตทที่าลงดข้วยเหตรุอาหนัสกษนัตรธิยรแหตง
อธิสราเอล เพราะอาหนัสทรงกระททาใหข้ยถูดาหรเปลสือยเปลตาไปแลข้วและไดข้ละเมธิดตตอพระเยโฮวาหร
อยตางรข้ายแรง” คทาทภีแปลเปป็น เปลรอยเปลญ่า (พารา ในโครงสรข้างฮธิฟธิลซจึที่งมนันเปป็นตรงนภีร ) มภีความ
หมายวตา ‘ละทธิรงการยนับยนัรงชนั ที่งใจ’ อาหนัสละทธิรงการยนับยนัรงชนั ที่งใจตามแบบพระเจข้าทภีที่ตตอตข้านการนนับถสือ
รถูปเคารพและการประพฤตธิผธิดศภีลธรรมทนั ที่วแผตนดธินของเขา ในการททาเชตนนนัรนเขาละเมธิดตตอองคร
พระผถูข้เปป็นเจข้าอยตางรข้ายแรง

2 พศด 28:20-22 ฉะนจัทั้นทวิกลจัทปวิเลเสอรค์กษจัตรวิยค์แหญ่งอจัสซทเรทยจขงยกขขทั้นมาตญ่อสผด้กจับ
พระองคค์ และกระททาใหด้พระองคค์ทมกขค์พระทจัยแทนททยิ่จะสนจับสนมนพระองคค์ใหด้เขด้มแขป็ง 21 เพราะ
อาหจัสทรงเอาของสญ่วนหนขยิ่งจากพระนวิเวศของพระเยโฮวาหค์ และจากราชสทานจัก และจากเจด้านาย
ถวายเปป็นบรรณาการแกญ่กษจัตรวิยค์ของอจัสซทเรทย แตญ่หาเปป็นประโยชนค์แกญ่พระองคค์ไมญ่ 22 ในคราวทมกขค์
ยากนจัทั้น พระองคค์ยวิยิ่งละเมวิดตญ่อพระเยโฮวาหค์ ครอกษจัตรวิยค์อาหจัสองคค์เดทยวกจันนททั้แหละ

ในทตามกลางความยรุตงยากทนัรงสธิรนของเขา อาหนัสสตงไปหาทธิกลนัทปธิเลเสอรรกษนัตรธิยรแหตงอนัส
ซภีเรภียและขอความชตวยเหลสือทางทหาร อนันทภีที่จรธิงเขาเอาเงธินทรุนจากพระวธิหารและจากพวกผถูข้นทา



ของประชาชาตธินนัรนและสตงมนันเปป็นคตาจข้างไปใหข้ทธิกลนัทปธิเลเสอรร อาหนัสททาบาปตตอพระเจข้าหนนักยธิที่ง
กวตาเดธิม แมข้กระนนัรนพอไดข้รนับเงธินคตาจข้างจากอาหนัสแลข้ว ทธิกลนัทปธิเลเสอรรกลนับไมตสตงความชตวยเหลสือ
มาใหข้อาหนัส

2 พศด 28:23-25 เพราะพระองคค์ทรงถวายสจัตวบผชาแกญ่พระของเมรองดามจัสกจัสซขยิ่งไดด้
ใหด้พระองคค์พญ่ายแพด้และตรจัสวญ่า "เพราะวญ่าพระแหญ่งกษจัตรวิยค์ของซทเรทยไดด้ชญ่วยเขาทจัทั้งหลาย เราจขงจะ
ถวายสจัตวบผชาแกญ่พระเหลญ่านจัทั้นเพรยิ่อจะชญ่วยเรา" แตญ่พระเหลญ่านจัทั้นเปป็นเครรยิ่องททาลายพระองคค์ และ
ทจัทั้งอวิสราเอลทจัทั้งปวงดด้วย 24 และอาหจัสทรงรวบรวมเครรยิ่องใชด้ของพระนวิเวศแหญ่งพระเจด้า และตจัด
เครรยิ่องใชด้แหญ่งพระนวิเวศของพระเจด้าเปป็นชวิทั้นๆ และพระองคค์ทรงปวิดประตผพระนวิเวศของพระเยโฮ
วาหค์ และพระองคค์ทรงสรด้างแทญ่นบผชาสทาหรจับพระองคค์ทมกมมมเมรองเยรผซาเลป็ม 25 พระองคค์ทรง
สรด้างปผชนทยสถานสผงในหจัวเมรองของยผดาหค์ทมกหจัวเมรองเพรยิ่อเผาเครรยิ่องหอมถวายพระอรยิ่น กระททาใหด้
พระเยโฮวาหค์พระเจด้าแหญ่งบรรพบมรมษของพระองคค์ทรงพระพวิโรธ

อาหนัสซจึที่งอยถูตหตางไกลจากพระเจข้าจจึงคธิดวตาตนสามารถหาความชตวยเหลสือไดข้จากพวกพระ
แหตงดามนัสกนัส ดนังนนัรนเขาจจึงถวายสนัตวบถูชาแกตพระเหลตานนัรน วธิธภีคธิดแบบบธิดเบสือนของเขากป็คสือวตา ถข้า
พวกพระแหตงดามนัสกนัสชตวยเหลสือคนซภีเรภีย บางทภีถข้าเขาถวายสนัตวบถูชาแกตพระเหลตานนัรนดข้วย พระ
เหลตานนัรนกป็จะชตวยเขา นภีที่มภีแตตเพธิที่มเขข้ากนับจรุดจบทภีที่ใกลข้เขข้ามาหาเขา

อาหนัสทภีที่วธิกลจรธิตไปแลข้วจจึงเอาภาชนะทองคทาและเงธินออกไปจากพระวธิหาร (นตาจะหลอม
พวกมนันใหข้ละลาย) และแปลงพวกมนันไวข้สทาหรนับการใชข้งานสตวนตนัวของเขาเอง จากนนัรนเขากป็เอา
ไมข้กระดานตอกประตถูเหลตานนัรนของพระวธิหารและปธิดมนันเสภีย เพสืที่อแทนทภีที่มนัน เขา “สรข้างแทตนบถูชา
สทาหรนับพระองครทรุกมรุมเมสืองเยรถูซาเลป็ม” นอกจากนภีร  เขาททาใหข้การนนับถสือรถูปเคารพแพรตทวภีขจึรนทนั ที่วยถู
ดาหรและสตงเสรธิมประชาชาตธิของเขาใหข้เผาเครสืที่องหอมถวายพระอสืที่นๆ ในการททาเชตนนนัรน เขา 
“กระททาใหข้พระเยโฮวาหรพระเจข้าแหตงบรรพบรุรรุษของพระองครทรงพระพธิโรธ”

2 พศด 28:26-27 สญ่วนพระราชกวิจนอกนจัทั้นของพระองคค์ และพระราชวจัตรของ
พระองคค์ทจัทั้งสวิทั้น ตจัทั้งแตญ่ตด้นจนปลาย ดผเถวิด เขาบจันทขกไวด้ในหนจังสรอของกษจัตรวิยค์แหญ่งยผดาหค์และ



อวิสราเอล 27 และอาหจัสกป็ลญ่วงหลจับไปอยผญ่กจับบรรพบมรมษของพระองคค์ เขากป็ฝจังพระศพไวด้ในกรมง ครอ
ในเยรผซาเลป็ม แตญ่เขามวิไดด้นทาพระศพไปไวด้ในอมโมงคค์ของกษจัตรวิยค์แหญ่งอวิสราเอล และเฮเซคทยาหค์โอรส
ของพระองคค์ไดด้ครอบครองแทนพระองคค์ การกระททาทภีที่นตาสะอธิดสะเอภียนเหลตานนัรนของกษนัตรธิยรผถูข้
ชนั ที่วรข้ายองครนภีร ยนังถถูกบนันทจึกไวข้ในพงศาวดารอสืที่นๆทภีที่ไมตไดข้รนับการดลใจของยถูดาหรและอธิสราเอลดข้วย 
เมสืที่อเขาตาย เขาถถูกฝนังศพในเยรถูซาเลป็ม แตตไมตใชตในสรุสานหลวงของเหลตากษนัตรธิยรแหตงยถูดาหร แมข้แตต
ชาวยถูดาหรกป็ตระหนนักวตากษนัตรธิยรองครนภีรชนั ที่วรข้ายขนาดไหน เฮเซคภียาหรบรุตรชายของเขาจจึงรนับชตวงตตอ
เรสืที่องยรุตงๆทภีที่บธิดาเขาไดข้ททาไวข้และสสืบทอดบนัลลนังกรแหตงยถูดาหรตตอจากเขา

*****

ภนำพรวมของ 2 พงศนำวดนำร 29: รนัชกาลของเฮเซคทยาหร์ถถูกเกรติที่นนคาในบทนทนั้ แมต้เขาเปก็นบนุตร
ชายของหนขที่งในกษนัตรติยร์เหลต่านนันั้นททที่แยต่ททที่สนุดของยถูดาหร์ เขากก็กลายเปก็นหนขที่งในกษนัตรติยร์เหลต่านนันั้นททที่ยติที่ง
ใหญต่อยต่างแทต้จรติงของมนัน อนันททที่จรติง นอกเหนสือจากกษนัตรติยร์ดาวติดแลต้ เฮเซคทยาหร์อาจเปก็นกษนัตรติยร์ททที่ยติที่ง
ใหญต่ททที่สนุดททที่เคยครองราชยร์ในอาณาจนักรแหต่งอติสราเอลหรสือยถูดาหร์ แมต้มทการละทตินั้งความจรติงอยต่าง
มากในรนัชกาลของบติดาของเขา (อาหนัส) ผต่านความเปก็นผถูต้นคาของเฮเซคทยาหร์ การฟสืนั้นฟถูครนันั้งใหญต่กก็
แพรต่ไปทนัที่วแผต่นดตินนนันั้น อนันททที่จรติง 2 พงศาวดาร 30:26 กลต่าววต่าไมต่เคยมทความชสืที่นบานฝต่ายวติญญาณ
เชต่นนนันั้นในแผต่นดตินนนันั้นมาตนันั้งแตต่สมนัยปทแรกๆของซาโลมอน 2 พงศาวดาร 29 พรรณนาถขงการททที่เฮ
เซคทยาหร์ในปทแรกของเขาในฐานะกษนัตรติยร์เรติที่มทคาใหต้พระวติหารและการนมนัสการททที่ถถูกกคาหนดไวต้
ของมนันกลนับคสืนสถูต่สภาพเดติมในทนันทท เขาขขนั้นครองบนัลลนังกตอนเขาอายนุยทที่สติบหต้าปทและครองราชยร์
ยทที่สติบเกต้าปท

2 พศด 29:1-2 เมรยิ่อเฮเซคทยาหค์มทพระชนมายมยทยิ่สวิบหด้าพรรษา พระองคค์ทรงเรวิยิ่ม
ครอบครอง และพระองคค์ทรงครอบครองในกรมงเยรผซาเลป็มยทยิ่สวิบเกด้าปท พระมารดาของพระองคค์
ทรงพระนามวญ่า อาบทยาหค์ บมตรสาวของเศคารวิยาหค์ หนจึที่งในกษนัตรธิยรเหลตานนัรนทภีที่ยธิที่งใหญตอยตางแทข้จรธิง
ของยถูดาหรจจึงเกธิดมาจากหนจึที่งในกษนัตรธิยรเหลตานนัรนทภีที่แยตทภีที่สรุด เฮเซคภียาหรเปป็นกษนัตรธิยรองครหนจึที่งทภีที่ยธิ ที่ง
ใหญตและดทาเนธินตามอยตางพระเจข้า เขาครองราชยรตนัรงแตตตอนเขาอายรุยภีที่สธิบหข้าปภีจนกระทนั ที่งเขาอายรุหข้า



สธิบสภีที่ปภี เหตรุใดเขาถจึงสธิรนชภีวธิตตอนอายรุยนังนข้อยไมตไดข้ถถูกหมายเหตรุไวข้ในพระคนัมภภีรร ชสืที่อมารดาของ
เขาซจึที่งใน 2 พงศรกษนัตรธิยร 18:2 ปรากฏในรถูปยตอถถูกใหข้ไวข้ครบถข้วนตรงนภีร  กรุญแจทภีที่ไขสถูตความแตกตตาง
อยตางสธิรนเชธิงระหวตางตนัวเขาและอาหนัสบธิดาของเขาอาจอยถูตตรงทภีที่การอบรมสนัที่งสอนทภีที่เขาไดข้รนับจาก
มารดาของเขาและอาจเปป็นอธิทธธิพลของปรุโรหธิตคนหนจึที่งทภีที่ดทาเนธินตามอยตางพระเจข้าในสมนัยแรกๆ
ของเขา

2 และพระองคค์ทรงกระททาสวิยิ่งททยิ่ถผกตด้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหค์ ตามซขยิ่งดาววิด
บรรพบมรมษของพระองคค์ไดด้ทรงกระททาทมกประการ อรุปนธิสนัยของกษนัตรธิยรผถูข้ยธิที่งใหญตองครนภีรถถูกสรรุปยตอ
ในคทาๆหนจึที่ง “พระองครทรงกระททาสธิที่งทภีที่ถถูกตข้อง” การกระททา ความสทาเรป็จ คทาพถูด และเหตรุจถูงใจ
ทนัรงหมดของเขาถถูกลดลงมาอยถูตทภีที่สมการอนันเรภียบงตายนภีร : “พระองครทรงกระททาสธิที่งทภีที่ถถูกตข้อง” ความ
เรภียบงตายของมนันถถูกแซงหนข้าโดยความลจึกซจึร งของมนันเทตานนัรน ดนังนนัรนชภีวธิตและการครองราชยรของ
เขาจจึงสอดคลข้องและคลข้ายคลจึงอยตางมากกนับ “ซจึที่งดาวธิดบรรพบรุรรุษของพระองครไดข้ทรงกระททาทรุก
ประการ”

2 พศด 29:3-7 ในปทแรกแหญ่งรจัชกาลของพระองคค์ในเดรอนแรก พระองคค์ทรงเปวิด
ประตผพระนวิเวศของพระเยโฮวาหค์ และไดด้ทรงททาการซญ่อมแซมประตผนจัทั้น 4 พระองคค์ทรงนทา
ปมโรหวิตและคนเลวทเขด้ามาและทรงใหด้เขาชมมนมมททยิ่ถนนดด้านตะวจันออก หลนังจากเปป็นกษนัตรธิยรมาไมต
ถจึงหนจึที่งปภี เฮเซคภียาหรเปธิดพระวธิหารอภีกครนัร งและซตอมแซมประตถูตตางๆของมนันซจึที่งถถูกททาใหข้เสภียความ
ศนักดธิธ สธิทธธิธ ไปโดยบธิดาของเขา เขาฟสืร นฟถูระบบปรุโรหธิตของอาโรนและใหข้คนเลวภีกลนับเขข้าททางาน
ปรนนธิบนัตธิทภีที่เหมาะสมของตนทนันทภี เขาจจึงเรภียกประชรุมคนเหลตานนัรนในลานใหญตของพระวธิหารซจึที่ง
อยถูตดข้านทธิศตะวนันออกของมนัน

5 และตรจัสกจับเขาวญ่า "คนเลวทเออ๋ย ขอฟจังเรา จงชทาระตจัวใหด้บรวิสมทธวิธิ์ และชทาระพระนวิเวศ
ของพระเยโฮวาหค์พระเจด้าแหญ่งบรรพบมรมษของทญ่านใหด้บรวิสมทธวิธิ์ และขนสวิยิ่งสกปรกออกเสทยจาก
สถานบรวิสมทธวิธิ์ 6 เพราะบรรพบมรมษของเราทจัทั้งหลายไดด้กระททาการละเมวิด และไดด้กระททาสวิยิ่งททยิ่ชจัยิ่วใน



สายพระเนตรพระเยโฮวาหค์พระเจด้าของเรา เขาทจัทั้งหลายไดด้ทอดทวิทั้งพระองคค์ และหจันหนด้าของเขา
เสทยจากททยิ่ประทจับของพระเยโฮวาหค์ และไดด้หจันหลจังใหด้

เฮเซคภียาหรจจึงสนัที่งคนเลวภีใหข้ชทาระตนัวพวกเขาใหข้สะอาดในทางพธิธภีเสภียกตอน (นนัที่นคสือ จงชทาระ
ตนัวใหข้บรธิสรุทธธิธ ) และจากนนัรนคตอยชทาระพระวธิหารใหข้สะอาด ความโสโครกทภีที่วตานภีร อาจหมายถจึงรถูป
เคารพตตางๆหรสือเครสืที่องประดนับตตางๆของการนนับถสือรถูปเคารพซจึที่งไดข้ถถูกนทาเขข้ามาในพระวธิหารโดย
อาหนัส ไมตมภีคทาถามเลยวตาคนจทานวนมากในยถูดาหรไดข้หนันไปเสภียจากพระเยโฮวาหรพระเจข้าและไดข้
ทอดทธิรงพระองครในปภีกตอนๆนนัรน อนันทภีที่จรธิงพวกเขาไดข้หนันหลนังของตนใหข้พระเจข้าแลข้ว

7 เขาปวิดประตผมมขพระนวิเวศดด้วย และไดด้ดจับประททปเสทย และมวิไดด้เผาเครรยิ่องหอมหรรอถวาย
เครรยิ่องเผาบผชาในสถานบรวิสมทธวิธิ์แดญ่พระเจด้าแหญ่งอวิสราเอล เฮเซคภียาหรเตสือนใจคนเลวภีทภีที่มาชรุมนรุมกนัน
วตาในชตวงรนัชสมนัยของอาหนัส พระวธิหารไดข้ถถูกปธิดตาย คนันประทภีปเหลตานนัรนทภีที่อยถูตขข้างในพระวธิหารถถูก
ดนับเสภีย และไมตมภีการถวายเครสืที่องสนัตวบถูชาใดๆแดตพระเจข้าแหตงอธิสราเอล

2 พศด 29:8-11 เพราะฉะนจัทั้นพระพวิโรธของพระเยโฮวาหค์จขงมาบนยผดาหค์และ
เยรผซาเลป็ม และพระองคค์ทรงกระททาใหด้เขาเปป็นสวิยิ่งททยิ่นญ่าหวาดเสทยว เปป็นททยิ่สยดสยอง และเปป็นททยิ่เยด้ย
หยจันตามททยิ่ทญ่านไดด้เหป็นกจับตาของทญ่านแลด้ว 9 เพราะดผเถวิด บวิดาทจัทั้งหลายของเราไดด้ลด้มลงดด้วยดาบ 
และบมตรชายบมตรสาวกจับภรรยาของเราไดด้เปป็นเชลยเพราะเหตมนททั้ เพราะการละทธิรงความจรธิงและ
ความชนั ที่วชข้าของการนนับถสือรถูปเคารพทภีที่ถถูกยอมใหข้เกธิดขจึรนในยถูดาหร พระพธิโรธของพระเจข้าจจึงถถูกเท
ออกเหนสือพวกเขาในการสงครามไมตรถูข้จบในชตวงรนัชกาลของอาหนัส คนมากมายในยถูดาหรไดข้เสภีย
ชภีวธิตในศจึกเหลตานนัรนและสมาชธิกครอบครนัวจทานวนมากไดข้ถถูกจนับไปเปป็นเชลยอนันเปป็นผลทภีที่ตามมา 
วลภีทภีที่กลตาวถจึง เปป็นททยิ่สยดสยองและเปป็นททยิ่เยด้ยหยจัน จรธิงๆแลข้วหมายถจึงความรกรข้างวตางเปลตาและ
เสภียงทภีที่คนเราททาขจึรนเมสืที่อเหป็นภาพทภีที่นตาสะเทสือนใจ ในวนัฒนธรรมของเรา คนเรากป็อาจผธิวปากกนับตนัว
เองและกลตาววตา “โอข้ ตายแลข้ว” เมสืที่อเหป็นบางสธิที่งทภีที่นตาสะเทสือนใจอยตางแทข้จรธิง เชตน อรุบนัตธิเหตรุรข้ายแรง
หรสือความพธินาศอนันเกธิดจากพายรุทภีที่นตากลนัวลถูกหนจึที่ง ประเดป็นกป็คสือวตา หลนังจากทภีที่พระเจข้าทรงจนัดการ
กนับประชาชนของพระองครแลข้ว คนอสืที่นๆกป็เหป็นมนันและมภีปฏธิกธิรธิยาเชตนนนัรน



10 บจัดนททั้เรามทใจประสงคค์ททยิ่จะกระททาพจันธสจัญญากจับพระเยโฮวาหค์พระเจด้าแหญ่งอวิสราเอล 
เพรยิ่อวญ่าพระพวิโรธอจันแรงกลด้าของพระองคค์จะหจันไปเสทยจากเรา เฮเซคภียาหรจจึงประกาศวตาเขาไดข้
ตนัรงใจแนตวแนตทภีที่จะฟสืร นฟถูพนันธสนัญญานนัรนกนับพระเจข้าเหมสือนอยตางทภีที่อาสาและเยโฮยาดาไดข้กระททา 
เพราะวตาเฮเซคภียาหร กระทนั ที่งในระยะแรกนภีร แหตงการครองราชยรของเขา กป็เกรงกลนัวพระพธิโรธของ
พระเจข้า เหป็นไดข้ชนัดวตาการกระททาตตางๆของเขาถถูกกระตรุข้นสตวนหนจึที่งแลข้วโดยความเกรงกลนัวองคร
พระผถูข้เปป็นเจข้า

11 บมตรชายทจัทั้งหลายของขด้าพเจด้าเออ๋ย อยญ่าเพวิกเฉยเพราะพระเยโฮวาหค์ไดด้ทรงเลรอกทญ่านใหด้
ยรนอยผญ่เฉพาะพระพจักตรค์ของพระองคค์ เพรยิ่อปรนนวิบจัตวิพระองคค์ และเปป็นผ ผด้ปรนนวิบจัตวิของพระองคค์ 
และเผาเครรยิ่องหอม" กษนัตรธิยรจจึงเตสือนสตธิคนเลวภีทภีที่มาชรุมนรุมกนันมธิใหข้เพธิกเฉยในการฟสืร นฟถูการ
ปรนนธิบนัตธิอนันเหมาะสมตตอพระเจข้าทภีที่พระวธิหาร เขาเตสือนใจคนเหลตานนัรนวตาพระเจข้าไดข้ทรงเลสือกพวก
เขาแลข้วสทาหรนับงานรนับใชข้นภีร  มนันไมตใชตแคตหนข้าทภีที่ แตตคสือสธิทธธิพธิเศษ

2 พศด 29:12-16 แลด้วคนเลวทกป็ลมกขขทั้น ครอมาฮาทบมตรชายอามาสจัย และโยเอลบมตร
ชายอาซารวิยาหค์ ผผด้เปป็นลผกหลานของโคฮาท และลผกหลานของเมรารท มทคทชบมตรชายอจับดท และอาซา
รวิยาหค์บมตรชายเยฮาลเลเลล และของคนเกอรค์โชน มทโยอาหค์บมตรชายศวิมมาหค์ และเอเดนบมตรชายโย
อาหค์ 13 และลผกหลานของเอลทซาฟาน มทชวิมรทและเยอทเอล และลผกหลานของอาสาฟ มทเศคารวิยาหค์
และมจัทธานวิยาหค์ 14 และลผกหลานของเฮมาน มทเยฮทเอลและชวิเมอท และลผกหลานของเยดผธผน มทเชไม
อาหค์และอมสซทเอล 15 เขาทจัทั้งหลายรวบรวมพทยิ่นด้องของเขา และชทาระตนใหด้บรวิสมทธวิธิ์ และเขด้าไปตาม
ททยิ่กษจัตรวิยค์ไดด้ทรงบจัญชา โดยพระวจนะของพระเยโฮวาหค์ ใหด้ชทาระพระนวิเวศของพระเยโฮวาหค์ใหด้
บรวิสมทธวิธิ์ 16 ปมโรหวิตไดด้เขด้าไปในสญ่วนขด้างในของพระนวิเวศของพระเยโฮวาหค์เพรยิ่อชทาระใหด้บรวิสมทธวิธิ์ 
และเขานทาสวิยิ่งสกปรกททยิ่เขาพบในพระววิหารของพระเยโฮวาหค์ออกมาททยิ่ลานพระนวิเวศของพระเย
โฮวาหค์ และคนเลวทกป็ขนเอาของนจัทั้นออกไปยจังลทาธารขวิดโรน

ทภีที่ถถูกใหข้รายชสืที่อไวข้ขข้างบนคสือ เหลตาผถูข้นทาของคนเลวภีทภีที่ขนับเคลสืที่อนพวกพภีที่นข้องของตนใหข้ชทาระ
พระวธิหารใหข้บรธิสรุทธธิธ และตระเตรภียมมนันสทาหรนับการปรนนธิบนัตธิตตอพระเจข้า เชตนเดภียวกนัน พวก



ปรุโรหธิตลถูกหลานอาโรนกป็เขข้าไปในสตวนขข้างในของพระวธิหารเองและเอาสธิที่งนตาสะอธิดสะเอภียนทนัรง
สธิรนแหตงการนนับถสือรถูปเคารพทภีที่เคยมภีกตอนหนข้านนัรนออกไป จากนนัรนคนเลวภีกป็เอาสธิที่งโสโครกทภีที่เปป็นรถูป
เคารพไปทธิรงในลทาธารขธิดโรน ซจึที่งอยถูตทางทธิศตะวนันออกของพระวธิหาร มนันนตาจะถถูกชะลข้างไปเสภีย
พรข้อมกนับฝนทภีที่ตกครนัร งตตอไป

2 พศด 29:17-19 เขาเรวิยิ่มชทาระในวจันแรกของเดรอนแรก และในวจันททยิ่แปดของเดรอน
นจัทั้นเขามายจังมมขของพระเยโฮวาหค์ เขาชทาระพระนวิเวศของพระเยโฮวาหค์อยผญ่แปดวจัน และในวจันททยิ่
สวิบหกของเดรอนแรกกป็เสรป็จ 18 แลด้วเขาเขด้าไปหากษจัตรวิยค์เฮเซคทยาหค์และทผลวญ่า "ขด้าพระองคค์ทจัทั้ง
หลายไดด้กระททาความสะอาดพระนวิเวศของพระเยโฮวาหค์สวิทั้นเสรป็จแลด้ว ทจัทั้งแทญ่นเครรยิ่องเผาบผชา และ
เครรยิ่องใชด้ของแทญ่นนจัทั้นทจัทั้งสวิทั้น และโตต๊ะขนมปจังหนด้าพระพจักตรค์ และเครรยิ่องใชด้ของโตต๊ะนจัทั้นทจัทั้งสวิทั้น 
19 เครรยิ่องใชด้ทจัทั้งสวิทั้นซขยิ่งกษจัตรวิยค์อาหจัสคจัดทวิทั้งในรจัชสมจัยของพระองคค์ เมรยิ่อพระองคค์ไดด้กระททาการ
ละเมวิด ขด้าพระองคค์ทจัทั้งหลายไดด้เตรทยมพรด้อมและไดด้ชทาระแลด้ว และดผเถวิด ของเหลญ่านจัทั้นกป็อยผญ่หนด้า
แทญ่นบผชาของพระเยโฮวาหค์"

โครงการชทาระพระวธิหารใหข้สะอาดเรธิที่มตข้นในวนันทภีที่หนจึที่งของเดสือนนธิสาน (นนัที่นคสือ ประมาณ
เดสือนเมษายน) ในสนัปดาหรเดภียว พระวธิหารเองไดข้ถถูกชทาระใหข้สะอาดจากรตองรอยทนัรงสธิรนของการ
นนับถสือรถูปเคารพออกไปจนถจึงมรุขของมนัน กตอนถจึงวนันทภีที่สธิบหกของเดสือนนนัรน พวกเขาไดข้ชทาระพระ
วธิหารจนสะอาดทนัรงหมด รวมถจึงลานของมนันดข้วย จากนนัรนพวกเขากป็แจข้งเฮเซคภียาหรวตาการชทาระพระ
วธิหารใหข้สะอาดกป็เสรป็จสมบถูรณรแลข้ว ยธิที่งกวตานนัรนภาชนะทภีที่จทาเปป็นเหลตานนัรนสทาหรนับงานปรนนธิบนัตธิซจึที่ง
ไดข้ถถูกคนัดทธิรงโดยอาหนัสกป็ถถูกคข้นพบ ถถูกซตอมแซม ถถูกชทาระใหข้สะอาด และบนัดนภีรพรข้อมแลข้วสทาหรนับ
งานปรนนธิบนัตธิทภีที่แทตนบถูชาทองสนัมฤทธธิธ นนัรนของพระวธิหาร

2 พศด 29:20-24 แลด้วกษจัตรวิยค์เฮเซคทยาหค์ทรงลมกขขทั้นแตญ่เชด้า และรวบรวมเจด้านายของ
กรมง และเสดป็จขขทั้นไปยจังพระนวิเวศของพระเยโฮวาหค์ เชข้าตรถูตวนันถนัดมา เฮเซคภียาหรกป็เรภียกชรุมนรุมพวก
ผถูข้นทาของเยรถูซาเลป็มและเขข้าไปในพระวธิหาร เขาไมตยอมเสภียเวลาเลยในการถวายเกภียรตธิองครพระผถูข้
เปป็นเจข้า



21 และเขาไดด้นทาวจัวผผด้เจป็ดตจัว แกะผผด้เจป็ดตจัว ลผกแกะเจป็ดตจัว และแพะผผด้เจป็ดตจัวเปป็นเครรยิ่องบผชา
ไถญ่บาปสทาหรจับราชอาณาจจักร สถานบรวิสมทธวิธิ์และยผดาหค์ และพระองคค์ทรงบจัญชาใหด้ลผกหลานของอา
โรน ครอปมโรหวิตใหด้ถวายของเหลญ่านจัทั้นบนแทญ่นบผชาของพระเยโฮวาหค์ 22 เขาทจัทั้งหลายจขงฆญ่าวจัวผผด้
และปมโรหวิตกป็รจับเลรอดและพรมททยิ่แทญ่นบผชา และเขาทจัทั้งหลายฆญ่าแกะผผด้ และเอาเลรอดของมจันพรม
แทญ่นบผชา และฆญ่าลผกแกะ เอาเลรอดของมจันพรมแทญ่นบผชา 23 แลด้วแพะผผด้สทาหรจับเปป็นเครรยิ่องบผชา
ไถญ่บาปนจัทั้นเขานทามาททยิ่กษจัตรวิยค์และททยิ่ประชมมชน และเขาทจัทั้งหลายกป็เอามรอของเขาวางบนแพะนจัทั้น 
24 และปมโรหวิตกป็ฆญ่าแพะเสทย และเอาเลรอดของมจันททาการครนดทกจันบนแทญ่นนจัทั้นเพรยิ่อททาการลบมลทวิน
บาปใหด้อวิสราเอลทจัทั้งปวง เพราะกษจัตรวิยค์ทรงบจัญชาวญ่า ใหด้ททาเครรยิ่องเผาบผชาและเครรยิ่องบผชาไถญ่บาป
สทาหรจับอวิสราเอลทจัทั้งปวง

เฮเซคภียาหรจจึงสนัที่งปรุโรหธิตเหลตานนัรนใหข้ถวายวนัวผถูข้เจป็ดตนัว ลถูกแกะเจป็ดตนัว และแพะเจป็ดตนัวเปป็น
เครสืที่องบถูชาไถตบาปแดตพระเจข้าเพสืที่อประชาชาตธินนัรน พวกเขาจจึงททาการถวายเครสืที่องบถูชาไถตบาปเหลตานภีร
อยตางระมนัดระวนังเพสืที่อททาการลบมลทธินบาปตตอพระพนักตรรพระเจข้าเพสืที่อประชาชาตธิทภีที่บาปหนานนัรน 
นอกจากนภีร  เครสืที่องเผาบถูชาตตางๆและเครสืที่องบถูชาไถตบาปตตางๆเพสืที่อคนอธิสราเอลทนัรงปวงกป็ถถูกถวายวนัน
นนัรนดข้วย ในแตตละกรณภี เลสือดทภีที่ถถูกททาใหข้ไหลออกของสนัตวรเหลตานนัรนทภีที่ถถูกถวายเปป็นเครสืที่องบถูชาถถูก
ประพรมบนแทตนบถูชานนัรน ดนังนนัรน ความบาปตตางๆของอธิสราเอลจจึงถถูกลบมลทธินสทาหรนับวนันนนัรน

2 พศด 29:25-30 แลด้วพระองคค์ทรงใหด้คนเลวทประจทาอยผญ่ในพระนวิเวศของพระเยโฮ
วาหค์ มทฉาบ พวิณใหญญ่ และพวิณเขาคผญ่ ตามบจัญญจัตวิของดาววิด และของกาดผผด้ททานายของกษจัตรวิยค์ และ
ของนาธจันผผด้พยากรณค์ เพราะวญ่าพระบจัญญจัตวินจัทั้นมาจากพระเยโฮวาหค์ทางผผด้พยากรณค์ของพระองคค์ 
26 คนเลวทกป็ยรนอยผญ่ ถรอเครรยิ่องดนตรทของดาววิด และปมโรหวิตถรอแตร เฮเซคภียาหรยนังรสืรอฟสืร นคณะนนักรข้อง
และวงดนตรภีของพระวธิหารซจึที่งดาวธิดไดข้จนัดตนัรงไวข้เมสืที่อนานมาแลข้วขจึรนใหมตดข้วย

27 แลด้วเฮเซคทยาหค์ทรงบจัญชาวญ่า ใหด้ถวายเครรยิ่องเผาบผชานจัทั้นบนแทญ่น และเมรยิ่อเรวิยิ่มถวาย
เครรยิ่องเผาบผชา กป็เรวิยิ่มถวายเพลงแดญ่พระเยโฮวาหค์ และแตรกจับเครรยิ่องดนตรทของดาววิดกษจัตรวิยค์ของ
อวิสราเอลกป็เรวิยิ่มดด้วย 28 ชมมนมมชนทจัทั้งสวิทั้นกป็นมจัสการ และนจักรด้องกป็รด้องเพลง และคนดนตรทกป็เปญ่าแตร



ททาอยญ่างนททั้อยผญ่จนถวายเครรยิ่องเผาบผชาเสรป็จ 29 เมรยิ่อการถวายบผชาเสรป็จแลด้ว กษจัตรวิยค์และคนทจัทั้งปวงททยิ่
อยผญ่กจับพระองคค์กป็กราบลงนมจัสการ

หลนังจากทภีที่เครสืที่องบถูชาไถตบาปเหลตานนัรนสทาหรนับการททาใหข้คสืนดภีก นันและการลบมลทธินบาปไดข้
ถถูกถวายแลข้ว เฮเซคภียาหรกป็สนัที่งใหข้ถวายเครสืที่องเผาบถูชาพธิเศษ (มภีกลธิที่นหอมและดข้วยใจสมนัคร) เพสืที่อการ
สรรเสรธิญและการขอบพระครุณแดตพระเจข้า ขณะเดภียวกนัน วงดนตรภีของคนเลวภีกป็บรรเลงดนตรภี
ประกอบคณะนนักรข้องของพระวธิหารและพวกเขาขนับรข้องเพลงสรรเสรธิญแดตพระเจข้า พรข้อมกนับการ
ประโคมเสภียงแตรแดตพระเจข้า ทนัรงหมดนภีรดทาเนธินตตอไปจนกระทนั ที่งเสรป็จสธิรนการถวายเครสืที่องเผาบถูชา
นนัรน จากนนัรนกษนัตรธิยรและทรุกคนทภีที่อยถู ตทภีที่นนัที่นกป็กข้มกราบลงในการนมนัสการแดตพระเจข้า

30 และกษจัตรวิยค์เฮเซคทยาหค์และเจด้านายกป็บจัญชาใหด้คนเลวทรด้องเพลงสรรเสรวิญพระเยโฮวาหค์
ดด้วยถด้อยคทาของดาววิดและของอาสาฟผผด้ททานาย และเขาทจัทั้งหลายรด้องเพลงสรรเสรวิญดด้วยความ
ยวินดท และเขากป็กด้มศทรษะลงนมจัสการ เฮเซคภียาหรกป็บนัญชาผถูข้นทาและคนเลวภีทนัรงปวงทภีที่อยถูตทภีที่นนัที่นใหข้รข้อง
เพลงสรรเสรธิญแดตพระเจข้าเชตนกนันจากเพลงสดรุดภีตตางๆทภีที่ถถูกเขภียนโดยดาวธิดและอาสาฟ พวกเขาจจึง
รข้องเพลงสรรเสรธิญแดตพระเจข้า “ดข้วยความยธินดภี และเขากป็กข้มศภีรษะลงนมนัสการ”

2 พศด 29:31-36 แลด้วเฮเซคทยาหค์ตรจัสวญ่า "บจัดนททั้ทญ่านทจัทั้งหลายไดด้ชทาระตจัวของทญ่านใหด้
บรวิสมทธวิธิ์ตญ่อพระเยโฮวาหค์ จงเขด้ามาใกลด้ นทาเครรยิ่องสจัตวบผชา และเครรยิ่องบผชาโมทนามายจังพระนวิเวศ
ของพระเยโฮวาหค์" และชมมนมมชนกป็นทาเครรยิ่องสจัตวบผชาและเครรยิ่องบผชาโมทนา และทมกคนททยิ่มทใจ
สมจัครกป็ไดด้นทาเครรยิ่องเผาบผชามา 32 จทานวนเครรยิ่องเผาบผชาซขยิ่งชมมนมมชนนทามา ครอวจัวผผด้เจป็ดสวิบตจัว 
แกะผผด้หนขยิ่งรด้อยและลผกแกะสองรด้อย ทจัทั้งสวิทั้นนททั้เปป็นเครรยิ่องเผาบผชาแดญ่พระเยโฮวาหค์ 33 และเครรยิ่อง
บผชาททยิ่มอบถวายไวด้ มทวจัวผผด้หกรด้อยตจัว และแกะสามพจันตจัว

จากนนัรนพระวธิหารกป็ถถูกเปธิดสทาหรนับการนมนัสการสาธารณะและการถวายเครสืที่องสนัตวบถูชา
ตตางๆโดยประชาชาตธินนัรนอยตางอธิสระ  ในการถวายเครสืที่องสนัตวบถูชาเหลตานนัรนทภีที่จะตามมาในการเปธิด
ใชข้พระวธิหารอภีกครนัร งวนันนนัรน วนัวผถูข้ 70 ตนัว, แกะผถูข้ 100 ตนัว และลถูกแกะ 200 ตนัวถถูกถวายเปป็นเครสืที่องเผา



บถูชา วนัวผถูข้ 600 ตนัวและแกะ 3,000 ตนัวทภีที่เปป็น “เครสืที่องบถูชาทภีที่มอบถวายไวข้” อาจหมายถจึงสนัตวรตตางๆทภีที่
ถถูกอรุทธิศถวายไวข้สทาหรนับเปป็นเครสืที่องสนันตธิบถูชาตตางๆโดยบรรดาเจข้าของของพวกมนัน

34 แตญ่มทปมโรหวิตนด้อยเกวินไป จนถลกหนจังเครรยิ่องเผาบผชาทจัทั้งหมดไมญ่ไดด้ คนเลวทพทยิ่นด้องของ
เขากป็ไดด้ชญ่วยจนเสรป็จงาน และจนกวญ่าปมโรหวิตคนอรยิ่นจะเสรป็จการชทาระตนใหด้บรวิสมทธวิธิ์ เพราะในการ
ชทาระตนนจัทั้นคนเลวทจรวิงจจังยวิยิ่งกวญ่าพวกปมโรหวิต นตาเสภียดายทภีที่วตาไมตมภีปรุโรหธิตทภีที่ชทาระตนัวอยตางเหมาะ
สมแลข้วมากพอสทาหรนับงานปรนนธิบนัตธิ (นนัที่นคสือ ถถูกชทาระใหข้บรธิสรุทธธิธ ) เพสืที่อทภีที่จะจนัดการเครสืที่องสนัตว
บถูชาเหลตานนัรนทนัรงหมดวนันนนัรน ดนังนนัรนคนเลวภีจจึงถถูกกดดนันใหข้ททางานปรนนธิบนัตธิในการชตวยเหลสือพวก
ปรุโรหธิตทภีที่ปฏธิบนัตธิหนข้าทภีที่อยถู ตจนกวตาจะถจึงเวลาทภีที่ปรุโรหธิตคนอสืที่นๆสามารถชทาระตนัวอยตางเหมาะสม
สทาหรนับงานปรนนธิบนัตธิ นตาสนใจทภีที่มภีหมายเหตรุวตาคนเลวภีเทภีที่ยงธรรมในใจในการอรุทธิศตนัวของพวกเขา
แกตงานรนับใชข้นภีรมากกวตาพวกปรุโรหธิตจทานวนมาก ฝตายหลนังเหป็นไดข้ชนัดวตาไมตเอาใจใสตในการเตรภียม
พรข้อมสทาหรนับงานปรนนธิบนัตธิ

35 นอกจากเครรยิ่องเผาบผชามทจทานวนมากมายแลด้วยจังมทไขมจันของเครรยิ่องสจันตวิบผชา และมท
เครรยิ่องดรยิ่มบผชาคผญ่กจับเครรยิ่องเผาบผชาดด้วย ดจังนททั้แหละงานปรนนวิบจัตวิในพระนวิเวศของพระเยโฮวาหค์กป็
ฟรทั้นครนมาอทก 36 เฮเซคทยาหค์กจับประชาชนทจัทั้งปวงกป็เปรมปรทดวิธิ์ดด้วยการททยิ่พระเจด้าไดด้ทรงกระททาใหด้
แกญ่ประชาชนครจัทั้งนททั้ เพราะเรรยิ่องนททั้เกวิดขขทั้นปจัจจมบจันทจันดญ่วน ดนังนนัรนในเดสือนทภีที่หนจึที่งแหตงรนัชกาลของ
เขาในฐานะกษนัตรธิยร เฮเซคภียาหรไมตเพภียงเปธิดใชข้พระวธิหารใหมตเทตานนัรน แตตยนังททาเชตนนนัรนในลนักษณะทภีที่
เปป็นตามแบบของพระเจข้าดข้วย เครสืที่องบถูชาไถตบาปและเครสืที่องเผาบถูชาเหลตานนัรนไมตเพภียงถถูกถวาย
เทตานนัรน แตตเครสืที่องสนันตธิบถูชาจทานวนมากกป็ถถูกถวายเชตนกนัน เขาพรข้อมกนับประชาชนของเขาเปรมปรภีดธิธ
ทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงจนัดเตรภียมประชาชนเชตนนนัรนเพสืที่อนมนัสการพระเยโฮวาหรเหมสือนทภีที่พวกเขาไดข้
กระททา แนตนอนวตาไมตมภีการแจข้งใหข้ทราบลตวงหนข้ามากนนักเกภีที่ยวกนับเรสืที่องนภีร เพราะเหตรุทภีที่วตามนันเปป็น
ชตวงแรกๆในรนัชกาลของเฮเซคภียาหร ถจึงกระนนัรน เรากป็รถูข้แลข้ววตาการครองราชยรของเฮเซคภียาหรจะเปป็น
ไปในรถูปแบบใด

*****



ภนำพรวมของ 2 พงศนำวดนำร 30: บทถนัดไปนทนั้พรรณนาวต่าหลนังจากททที่พระวติหารถถูกเปติดใชต้
งานใหมต่แลต้วในเดสือนแรกของปทนนันั้น เฮเซคทยาหร์กก็ไมต่ยอมเสทยเวลาเลยในการสต่งขต่าวไปทนัที่วทนันั้งยถูดาหร์
และอติสราเอลโดยประกาศเรสืที่องการฟสืนั้นฟถูการถสือเทศกาลปนัสกา เพราะวต่าพติธทปนัสกาจะตต้องถถูกถสือใน
เดสือนแรกและเวลานนันั้นไดต้ผต่านพต้นไปแลต้ว เขาจขงประกาศวต่ามนันจะถถูกถสือในเดสือนททที่สองของปทนนันั้น 
(ประมาณเดสือนพฤษภาคม) เมสืที่อทนันั้งประชาชาตติแหต่งยถูดาหร์และหลายสต่วนของอติสราเอลตอบกลนับ 
การฟสืนั้นฟถูครนันั้งใหญต่กก็แพรต่ไปทนัที่วแผต่นดตินนนันั้นในแบบททที่ไมต่เคยถถูกพบเหก็นมากต่อนเลยตนันั้งแตต่สมนัยของ
ซาโลมอนเมสืที่อเขาอนุทติศถวายพระวติหารนนันั้นเปก็นครนันั้งแรก

2 พศด 30:1-5 เฮเซคทยาหค์ทรงรจับสจัยิ่งไปถขงอวิสราเอลและยผดาหค์ทจัทั้งปวง และทรง
พระอจักษรถขงเอฟราอวิมกจับมนจัสเสหค์ดด้วยวญ่า เขาทจัทั้งหลายควรจะมายจังพระนวิเวศของพระเยโฮวาหค์
ททยิ่เยรผซาเลป็ม เพรยิ่อจะถรอเทศกาลปจัสกาถวายแดญ่พระเยโฮวาหค์พระเจด้าของอวิสราเอล 2 เพราะวญ่า
กษจัตรวิยค์และเจด้านายของพระองคค์ทจัทั้งชมมนมมชนทจัทั้งปวงในเยรผซาเลป็มไดด้ปรขกษากจันททยิ่จะถรอเท
ศกาลปจัสกาในเดรอนททยิ่สอง 3 ดด้วยเขาทจัทั้งหลายจะถรอปจัสกาตามกทาหนดไมญ่ไดด้ เพราะวญ่าพวกปมโรหวิต
ยจังมวิไดด้ชทาระตนใหด้บรวิสมทธวิธิ์เพทยงพอแกญ่จทานวน และประชาชนยจังมวิไดด้ชมมนมมกจันในเยรผซาเลป็ม

เนสืที่องจากทภีที่พระวธิหารนนัรนไดข้ถถูกชทาระใหข้บรธิสรุทธธิธ แลข้วและถถูกเปธิดใชข้งานใหมตแลข้วในเดสือน
แรกของปภีนนัรน พธิธภีปนัสกาจจึงไมตสามารถถถูกจนัดในเวลาปกตธิของมนันไดข้ – วนันทภีที่สธิบหข้าของเดสือนแรก 
ดนังนนัรนเฮเซคภียาหรจจึงขอคทาปรจึกษาของพวกผถูข้นทาแหตงประชาชาตธินนัรนเพสืที่อทภีที่จะจนัดพธิธภีปนัสกาในเดสือนทภีที่
สองของปภีนนัรน ยธิที่งกวตานนัรน ไมตมภีพวกปรุโรหธิตมากพอทภีที่ชทาระตนัวอยตางเหมาะสมและยนังไมตมภีการสตง
ขตาวออกไปยนังประชาชนดข้วย ดนังนนัรนพวกเขาจจึงตกลงทภีที่จะถสือเทศกาลปนัสกาในเดสือนทภีที่สองของปภี
นนัรน ดนังนนัรนเฮเซคภียาหรจจึงสตงจดหมายตตางๆไปยนังอธิสราเอลทนันั้งปวง ไมตใชตแคตยถูดาหร โดยเชธิญชวนพวก
เขาใหข้มายนังเยรถูซาเลป็มเพสืที่อถสือเทศกาลปนัสกา

แนวคธิดบรธิตธิชอธิสราเอลลธิซจึที่มและเดอะเวธิลดรไวลดรเชธิรรชออฟกป็อดสอนวตาสธิบตระกถูลฝตาย
เหนสือนนัรนสถูญหายไปแลข้ว ตตอมากลายเปป็นผถูข้อาศนัยของหมถูตเกาะบรธิตธิช และพบทภีที่ลภีรภนัยบนชายฝนัที่งตตางๆ



ของทวภีปอเมรธิกาเหนสือ อยตางไรกป็ตาม สมมตธิฐานทนัรงหมดของพวกเขากป็เหลวไปเมสืที่อเราหมายเหตรุ
วตาตนัวแทนตตางๆจากอธิสราเอลทนัรงหมดตอบกลนับมาในระดนับหนจึที่ง

4 และแผนงานนจัทั้นกป็เปป็นททยิ่ชอบแกญ่กษจัตรวิยค์และชมมนมมชนทจัทั้งปวง 5 เขาจขงลงมตวิใหด้ททา
ประกาศออกไปทจัยิ่วอวิสราเอล ตจัทั้งแตญ่เบเออรค์เชบาถขงเมรองดานวญ่า ประชาชนควรมาถรอปจัสกาถวาย
แดญ่พระเยโฮวาหค์พระเจด้าแหญ่งอวิสราเอลททยิ่เยรผซาเลป็ม เพราะเขามวิไดด้ถรอเปป็นเวลานานตามททยิ่ไดด้
กทาหนดไวด้ ประชาชาตธิอธิสราเอลทนัรงหมดตนัรงแตตเบเออรรเชบาในตอนใตข้สรุดจนถจึงดานในตอนเหนสือ
สรุดจจึงถถูกเชธิญชวนใหข้มายนังเยรถูซาเลป็มเพสืที่อถสือเทศกาลปนัสกา “เพราะเขามธิไดข้ถสือเปป็นเวลานานตามทภีที่
ไดข้ก ทาหนดไวข้” แนตนอนวตาอาณาจนักรฝตายเหนสือมธิไดข้ถสือเทศกาลปนัสกามาเปป็นเวลานานแลข้ว นตาเศรข้า
ทภีที่แมข้แตตยถูดาหรกป็ปลตอยปละละเลยเรสืที่องนภีร ในปภีหลนังๆ

2 พศด 30:6-9 คนเดวินหนจังสรอจขงออกไปทจัยิ่วอวิสราเอลและยผดาหค์ ถรอหนจังสรอจาก
กษจัตรวิยค์และบรรดาเจด้านายของพระองคค์ เพราะกษจัตรวิยค์ไดด้ทรงบจัญชาวญ่า "ชนอวิสราเอลเออ๋ย จงกลจับ
มาหาพระเยโฮวาหค์ พระเจด้าของอจับราฮจัม อวิสอจัค และอวิสราเอล เพรยิ่อพระองคค์จะหจันกลจับมายจังคน
สญ่วนททยิ่เหลรออยผญ่ของทญ่าน ผผด้ซขยิ่งหนทรอดจากพระหจัตถค์ของกษจัตรวิยค์แหญ่งอจัสซทเรทย 7 ทญ่านอยญ่าเปป็น
เหมรอนบวิดาและเหมรอนพทยิ่นด้องของทญ่านผผด้ไดด้กระททาการละเมวิดตญ่อพระเยโฮวาหค์พระเจด้าแหญ่ง
บรรพบมรมษของเขา พระองคค์จขงทรงมอบเขาใหด้ถขงความเศรด้าสลดตามททยิ่ทญ่านเองกป็เหป็นอยผญ่

พวกผถูข้นทาสาร (ตรงตนัวคสือ พวกนนักวธิที่ง) ถถูกสตงไปทนั ที่วประชาชาตธิอธิสราเอลซจึที่งรวมอาณาจนักร
ฝตายเหนสือดข้วย ไมตมภีบนันทจึกวตาโฮเชยากษนัตรธิยรแหตงฝตายเหนสือมภีปฏธิกธิรธิยาอยตางไรตตอคทาเชธิญของเฮเซคภี
ยาหร ในจดหมายเหลตานนัรนทภีที่ถถูกสตงไป เฮเซคภียาหรคะยนัรนคะยอคนอธิสราเอลทนัรงปวง รวมถจึงอาณาจนักร
ฝตายเหนสือดข้วยวตา “จงกลนับมาหาพระเยโฮวาหร พระเจข้าของอนับราฮนัม อธิสอนัค และอธิสราเอล เพสืที่อ
พระองครจะหนันกลนับมายนังคนสตวนทภีที่เหลสืออยถูตของทตาน ผถูข้ซจึที่งหนภีรอดจากพระหนัตถรของกษนัตรธิยรแหตง
อนัสซภีเรภีย” พระเจข้าจะทรงกลนับไปหาประชาชนของพระองครจรธิงๆเมสืที่อพวกเขาหนันมาหาพระองคร ดถู
ยากอบ 4:8 พระเจข้าไดข้ทรงเรธิที่มตภีสอนอาณาจนักรฝตายเหนสือโดยอนัสซภีเรภียแลข้ว ดถู 2 พงศรกษนัตรธิยร 15:19,
29 บางคนในอธิสราเอลไดข้ถถูกจนับเปป็นเชลยแลข้วโดยอนัสซภีเรภีย (จดหมายเหลตานนัรนของเฮเซคภียาหรถถูก



สตงออกไปประมาณสภีที่ปภีกตอนการถถูกกวาดตข้อนไปเปป็นเชลยครนัร งสรุดทข้ายของอธิสราเอลโดยอนัสซภีเรภีย
ในปภี 722 กตอน ค.ศ.) เฮเซคภียาหรยนังเตสือนสตธิพภีที่นข้องของตนในฝตายเหนสือดข้วยวตา “ทตานอยตาเปป็น
เหมสือนบธิดาและเหมสือนพภีที่นข้องของทตานผถูข้ไดข้กระททาการละเมธิดตตอพระเยโฮวาหรพระเจข้าแหตง
บรรพบรุรรุษของเขา พระองครจจึงทรงมอบเขาใหข้ถจึงความเศรข้าสลดตามทภีที่ทตานเองกป็เหป็นอยถูต”

8 และคราวนททั้อยญ่าคอแขป็งอยญ่างบวิดาของทญ่านทจัทั้งหลายเลย แตญ่จงยอมมอบตจัวทญ่านแดญ่พระเย
โฮวาหค์ และมายจังสถานบรวิสมทธวิธิ์ของพระองคค์ซขยิ่งพระองคค์ทรงชทาระไวด้ใหด้บรวิสมทธวิธิ์เปป็นนวิตยค์ และ
ปรนนวิบจัตวิพระเยโฮวาหค์พระเจด้าของทญ่าน เพรยิ่อพระพวิโรธอจันแรงกลด้าของพระองคค์จะหจันไปเสทยจาก
ทญ่าน 9 เพราะถด้าทญ่านทจัทั้งหลายหจันกลจับมายจังพระเยโฮวาหค์ พทยิ่นด้องของทญ่านและลผกหลานของทญ่าน
จะประสบความเอป็นดผจากผผด้ททยิ่จจับเขาไปเปป็นเชลย และจะไดด้กลจับมายจังแผญ่นดวินนททั้อทก เพราะพระเย
โฮวาหค์พระเจด้าของทญ่านทรงพระเมตตาและกรมณา ถด้าทญ่านกลจับมาหาพระองคค์ พระองคค์จะไมญ่ทรง
หจันพระพจักตรค์ไปจากทญ่าน"

เฮเซคภียาหรเตสือนสตธิพภีที่นข้องของเขาในฝตายเหนสือตตอไปอภีกใหข้ถตอมตนัวพวกเขาลงตตอพระ
พนักตรรพระเยโฮวาหรพระเจข้าของพวกเขาและมายนังพระวธิหารและปรนนธิบนัตธิพระองครเกรงวตา
พระองครจะทรงตภีสอนพวกเขาในความกรธิรว เขาเตสือนสตธิพวกเขาตตอไปอภีกถจึงความกรรุณาและ
ความเมตตาของพระเจข้าสทาหรนับคนเหลตานนัรนทภีที่หนันมาหาพระองครในการกลนับใจใหมต

2 พศด 30:10-11 คนเดวินหนจังสรอจขงไปตามหจัวเมรองตญ่างๆทจัยิ่วแผญ่นดวินเอฟราอวิมและ
มนจัสเสหค์ไกลไปจนถขงเศบผลมน แตญ่คนทจัทั้งหลายกป็หจัวเราะเยาะเขา และเยด้ยหยจันเขา 11 มทแตญ่คนอา
เชอรค์ มนจัสเสหค์และเศบผลมนบางคนททยิ่ถญ่อมตจัวและมายจังเยรผซาเลป็ม การอข้างอธิงถจึงเอฟราอธิมและมนนัส
เสหรเปป็นชสืที่อเรภียกทนั ที่วไปอภีกชสืที่อสทาหรนับอาณาจนักรฝตายเหนสือ พวกผถูข้นทาสารของเฮเซคภียาหรจจึงผตานไป
ทนั ที่วอาณาจนักรฝตายเหนสือเพภียงเพสืที่อทภีที่จะถถูกหนัวเราะเยาะและดถูถถูกในสถานทภีที่หลายแหตง ถจึงกระนนัรนคน
จาก “อาเชอรร มนนัสเสหรและเศบถูลรุนบางคนทภีที่ถตอมตนัวและมายนังเยรถูซาเลป็ม”

2 พศด 30:12-14 พระหจัตถค์ของพระเจด้าอยผญ่เหนรอยผดาหค์ดด้วย ทรงใหด้เขาเปป็นใจ
เดทยวกจันททยิ่จะกระททาตามซขยิ่งกษจัตรวิยค์และเจด้านายไดด้บจัญชาเขาไวด้ตามพระวจนะของพระเยโฮวาหค์ 



13 ประชาชนเปป็นอจันมากมาประชมมกจันในเยรผซาเลป็มเพรยิ่อถรอเทศกาลกวินขนมปจังไรด้เชรทั้อในเดรอนททยิ่
สอง เปป็นการชมมนมมใหญญ่ยวิยิ่งนจัก 14 พวกเขาลมกขขทั้นและไดด้กทาจจัดแทญ่นบผชาททยิ่อยผญ่ในเยรผซาเลป็มและ
แทญ่นสทาหรจับเผาเครรยิ่องหอมทจัทั้งปวงนจัทั้น เขาขนไปทวิทั้งเสทยในลทาธารขวิดโรน

ในยถูดาหร ประชาชาตธินนัรนลรุกขจึรนดข้วยใจพรข้อมเพรภียงเพสืที่อถสือเทศกาลปนัสกาเพราะวตาพระเจข้า
ไดข้ประทานใจทภีที่จะกระททาเชตนนนัรนแกตพวกเขา ดนังนนัรนชรุมนรุมชนใหญตโตจจึงรวมตนัวกนันทภีที่เยรถูซาเลป็ม
เพสืที่อถสือเทศกาลปนัสกาและเทศกาลกธินขนมปนังไรข้เชสืรอในเดสือนทภีที่สองของปภีนนัรน (ประมาณเดสือน
พฤษภาคม) ณ เวลานนัรน ยนังมภีความเคลสืที่อนไหวระดนับรากหญข้าทภีที่จะชทาระเยรถูซาเลป็มใหข้สะอาดจาก
แทตนบถูชารถูปเคารพทนัรงปวงทภีที่มภีอยถูตทนั ที่วนครนนัรนดข้วย พวกมนันถถูกโยนทธิรงลงไปในทตอระบายนทราของ
นครนนัรน นนัที่นคสือ ลทาธารขธิดโรนทางทธิศตะวนันออกของเมสืองนนัรน

2 พศด 30:15-20 และเขาทจัทั้งหลายไดด้ฆญ่าแกะปจัสกาในวจันททยิ่สวิบสทยิ่ของเดรอนททยิ่สอง 
ปมโรหวิตและคนเลวทกป็ตด้องรผด้สขกละอาย เพราะฉะนจัทั้นเขาจขงชทาระตจัวใหด้บรวิสมทธวิธิ์ และนทาเครรยิ่องเผาบผชา
มาในพระนวิเวศของพระเยโฮวาหค์ 16 เขาทจัทั้งหลายเขด้าประจทาตทาแหนญ่งททยิ่เขาเคย ตามพระราช
บจัญญจัตวิของโมเสสคนของพระเจด้า ปมโรหวิตกป็เอาเลรอดซขยิ่งเขารจับมาจากมรอของคนเลวทประพรม

เทศกาลปนัสกาจจึงถถูกถสือในวนันทภีที่ 14 ของเดสือนทภีที่สอง อยตางไรกป็ตาม ปรุโรหธิตและคนเลวภี
จทานวนมากกป็รถูข้สจึกละอายทภีที่ตนไมตเอาใจใสตและละเลยในการไมตชทาระตนัวใหข้บรธิสรุทธธิธ อยตางเหมาะสม 
(นนัที่นคสือ การททาความสะอาดตนเองในทางพธิธภี) ซจึที่งตรงขข้ามกนับความเตป็มใจและความกระตสือรสือรข้น
ของประชาชน คนเหลตานนัรนทภีที่ปฏธิบนัตธิหนข้าทภีที่ปรนนธิบนัตธิของตนทภีที่พระวธิหารกป็ททาเชตนนนัรนตามพระราช
บนัญญนัตธิของโมเสส

17 เพราะวญ่ามทหลายคนในชมมนมมชนนจัทั้นยจังมวิไดด้ชทาระตนใหด้บรวิสมทธวิธิ์ เพราะฉะนจัทั้นคนเลวทจขง
ตด้องฆญ่าแกะปจัสกาแทนทมกคนททยิ่มลทวิน เพรยิ่อกระททาใหด้บรวิสมทธวิธิ์ตญ่อพระเยโฮวาหค์ คนจทานวนมากทภีที่
ชรุมนรุมกนันทภีที่เยรถูซาเลป็มไมตไดข้สะอาดในทางพธิธภี ดนังนนัรนคนเลวภีจทานวนมากจจึงงตวนอยถูตกนับการฆตาลถูก
แกะปนัสกาสทาหรนับคนเหลตานนัรนทภีที่ไมตสะอาดเพสืที่อชทาระพวกเขาใหข้บรธิสรุทธธิธ อยตางเหมาะสม



18 เพราะวญ่ามวลชนนจัทั้น คนเปป็นอจันมากททยิ่มาจากเอฟราอวิม มนจัสเสหค์ อวิสสาคารค์ และเศบผลม
นยจังไมญ่ไดด้ชทาระตน ถขงกระนจัทั้นเขากป็ยจังรจับประทานปจัสกาผวิดตญ่อขด้อททยิ่กทาหนดไวด้ แตญ่เฮเซคทยาหค์ทรง
อธวิษฐานเผรยิ่อเขาวญ่า "ขอพระเยโฮวาหค์ผผด้ประเสรวิฐทรงใหด้อภจัยแกญ่ทมกๆคน 19 ผผด้ปจักใจเสาะหา
พระเจด้า ครอพระเยโฮวาหค์พระเจด้าแหญ่งบรรพบมรมษของเขา ถขงแมด้วญ่าจะไมญ่ชทาระตจัวตามกฎของความ
บรวิสมทธวิธิ์แหญ่งสถานบรวิสมทธวิธิ์นททั้"

ผถูข้จารธิกจทานวนมากจากตระกถูลฝตายเหนสือเหลตานนัรนไมตไดข้ถถูกชทาระใหข้สะอาดอยตางเหมาะสม 
แตตกป็ยนังอยถูตทภีที่เทศกาลปนัสกานนัรนซจึที่งเปป็นการฝตาฝสืนสธิที่งทภีที่ถถูกเขภียนไวข้ในคนัมภภีรรโทราหร ดนังนนัรน เฮเซคภียาหร
จจึงวธิงวอนเผสืที่อพวกเขาโดยขอรข้องพระเจข้าใหข้ “ทรงใหข้อภนัยแกตทรุกๆคนผถูข้ปนักใจเสาะหาพระเจข้า คสือ
พระเยโฮวาหรพระเจข้าแหตงบรรพบรุรรุษของเขา ถจึงแมข้วตาจะไมตชทาระตนัวตามกฎของความบรธิสรุทธธิธ แหตง
สถานบรธิสรุทธธิธ นภีร ”

20 พระเยโฮวาหค์ทรงฟจังเฮเซคทยาหค์และทรงรจักษาประชาชน พระเจข้าจจึงทรงสดนับฟนังคทา
อธธิษฐานของเฮเซคภียาหรและทรงใหข้อภนัยพวกเขา ปกตธิแลข้วพระเจข้าทรงสนพระทนัยในสภาพของ
หนัวใจมากกวตาเรสืที่องทางเทคนธิคตตางๆของการปรนนธิบนัตธิภายนอก คนมากมายเหลตานภีร ไดข้มายนัง
เยรถูซาเลป็มดข้วยใจทภีที่เปธิดออกและกลนับใจใหมต พระเจข้าจจึงทรงเปภีที่ยมดข้วยความเมตตาตตอพวกเขา

2 พศด 30:21-22 และประชาชนอวิสราเอลททยิ่อยผญ่ ณ เยรผซาเลป็มไดด้ถรอเทศกาลกวิน
ขนมปจังไรด้เชรทั้อเจป็ดวจันดด้วยความยวินดทยวิยิ่ง และคนเลวทกจับปมโรหวิตไดด้สรรเสรวิญพระเยโฮวาหค์ทมกวจันๆ 
รด้องเพลงททาเสทยงดจังดด้วยเครรยิ่องดนตรทของเขาถวายแดญ่พระเยโฮวาหค์ 22 และเฮเซคทยาหค์ทรงกลญ่าว
หนมนใจพวกคนเลวททจัทั้งปวงผผด้สอนถขงความรผด้อจันประเสรวิฐแหญ่งพระเยโฮวาหค์ พวกเขาจขงรจับ
ประทานอาหารในเทศกาลนจัทั้นเจป็ดวจัน ไดด้ถวายสจัตวค์เปป็นเครรยิ่องสจันตวิบผชา และสารภาพความผวิด
บาปตญ่อพระเยโฮวาหค์พระเจด้าแหญ่งบรรพบมรมษของตน

เทศกาลปนัสกาจจึงถถูกถสือทภีที่เยรถูซาเลป็มพรข้อมกนับเทศกาลกธินขนมปนังไรข้เชสืรอ ดนังนนัรนจจึงมภีความ
ชสืที่นบานและการสรรเสรธิญใหญตยธิที่งแดตพระเจข้าแตตละวนันของมนัน กษนัตรธิยรเองกป็กลตาว “หนรุนใจ” พวก
เลวภีและพวกปรุโรหธิตอยตางชนัดเจนเพสืที่อใหข้ก ทาลนังใจพวกเขา คนเหลตานภีร เปป็นผถูข้สนัที่งสอนพวกยธิวจทานวน



มากทภีที่กลายเปป็นผถูข้อตานไมตออกเขภียนไมตไดข้แลข้วในรถูปแบบทภีที่ก ทาหนดไวข้ของการนมนัสการพระเยโฮ
วาหร คนทนัรงปวงทภีที่ชรุมนรุมกนันจจึงถสือเทศกาลปนัสกาและเทศกาลกธินขนมปนังไรข้เชสืรอพรข้อมกนับเครสืที่อง
สนันตธิบถูชาจทานวนมากและการสารภาพความบาปตตางๆของพวกเขาตตอพระพนักตรรพระเจข้า มนันเปป็น
ชตวงเวลาแหตงการฟสืร นฟถูครนัร งใหญตอยตางแทข้จรธิง

2 พศด 30:23-27 แลด้วชมมนมมชนทจัทั้งสวิทั้นกป็ตกลงกจันททยิ่จะถรอเทศกาลไปอทกเจป็ดวจัน เขา
จขงถรอเทศกาลไปอทกเจป็ดวจันดด้วยความยวินดท 24 เพราะเฮเซคทยาหค์กษจัตรวิยค์แหญ่งยผดาหค์ไดด้ทรงประทาน
วจัวผผด้หนขยิ่งพจันตจัวและแกะเจป็ดพจันตจัวแกญ่ชมมนมมชน และพวกเจด้านายไดด้ใหด้วจัวผผด้หนขยิ่งพจันตจัวและแกะ
หนขยิ่งหมรยิ่นตจัวแกญ่ชมมนมมชน และปมโรหวิตเปป็นจทานวนมากกป็ไดด้ชทาระตนใหด้บรวิสมทธวิธิ์

เฮเซคภียาหรสตวนตนัวเองไดข้ใหข้วนัวผถูข้ 1,000 ตนัวและแกะ 7,000 ตนัวแกตพระวธิหารเพสืที่อเปป็นเครสืที่อง
เผาบถูชา ยธิที่งกวตานนัรนพวกเจข้านายของประชาชาตธินนัรนยนังไดข้ใหข้วนัวผถูข้อภีก 1,000 ตนัวและแกะ 10,000 ตนัว
เพสืที่อทภีที่จะถถูกถวายเชตนกนัน ตอนนนัรนไมตมภีเวลาทภีที่จะถวายพวกมนันในชตวงแปดวนันนนัรนของวนันบรธิสรุทธธิธ
เหลตานนัรนทภีที่รวมกนัน ดนังนนัรนประชาชนทภีที่มาชรุมนรุมกนันจากฝตายเหนสือพรข้อมกนับคนเหลตานนัรนแหตงยถูดาหร
จจึงตกลงทภีที่จะถสืออภีกเจป็ดวนัน พวกเขาทนัรงหมดตกลงอยตางดภีใจ นอกจากนภีร  พอถจึงตอนนภีรพวกปรุโรหธิต
จทานวนมากไดข้ชทาระตนัวใหข้บรธิสรุทธธิธ อยตางเหมาะสมแลข้วสทาหรนับการปรนนธิบนัตธิ

25 ชมมนมมชนทจัทั้งสวิทั้นของยผดาหค์ กจับบรรดาปมโรหวิตและคนเลวท และชมมนมมชนทจัทั้งสวิทั้นซขยิ่งออก
มาจากอวิสราเอล และคนตญ่างดด้าวซขยิ่งออกมาจากแผญ่นดวินอวิสราเอลและซขยิ่งอยผญ่ในยผดาหค์เปรมปรทดวิธิ์
กจัน 26 จขงมทความชรยิ่นบานใหญญ่ยวิยิ่งในเยรผซาเลป็ม เพราะตจัทั้งแตญ่สมจัยของซาโลมอนโอรสของดาววิด
กษจัตรวิยค์แหญ่งอวิสราเอลไมญ่เคยมทอยญ่างนททั้เลยในเยรผซาเลป็ม

ชรุมนรุมชนใหญตโตทภีที่มารวมตนัวกนันแหตงยถูดาหร พวกปรุโรหธิต พวกคนเลวภีและเหลตาตนัวแทน
ของอาณาจนักรฝตายเหนสือตลอดจนพวกเขข้าจารภีตทภีที่อาศนัยอยถู ตในยถูดาหรตตางชสืที่นชมยธินดภี การชสืที่นชมยธินดภี
ในเยรถูซาเลป็มตอนนนัรนยธิที่งใหญตกวตาเวลาใดนนับตนัรงแตตซาโลมอนไดข้อรุทธิศถวายพระวธิหารในคราวแรก

27 แลด้วบรรดาปมโรหวิตและคนเลวทไดด้ลมกขขทั้นอวยพรประชาชน เสทยงของเขากป็ถขงพระกรรณ
และคทาอธวิษฐานของเขากป็ขขทั้นมายจังททยิ่ประทจับบรวิสมทธวิธิ์ของพระองคค์ครอสวรรคค์ พอจบการถสือวนัน



บรธิสรุทธธิธ เหลตานนัรนซจึที่งกธินเวลาสองสนัปดาหร พวกปรุโรหธิตและคนเลวภีกป็ลรุกขจึรนทภีที่พระวธิหารและอวยพร
ประชาชนกตอนพวกเขากลนับไปบข้านของตน นอกจากนภีร  การอวยพรและการอธธิษฐานของพวกเขา
กป็ไดข้ยธินไปถจึงสวรรครซจึที่งเปป็นทภีที่ๆพระเจข้าทรงใสตพระทนัยเปป็นพธิเศษ ไมตวตามภีการสทาแดงทภีที่มองเหป็นไดข้
เปป็นพธิเศษของการเหป็นชอบของพระเจข้าหรสือไมตนนัรนไมตไดข้ถถูกบนันทจึกไวข้ อยตางไรกป็ตาม พระวธิญญาณ
บรธิสรุทธธิธ ทรงเปธิดเผยเรสืที่องเดภียวกนันนภีรอยตางชนัดเจนแกตผถูข้บนันทจึกพงศาวดารซจึที่งไดข้รนับการดลใจ

*****

ภนำพรวมของ 2 พงศนำวดนำร 31: บทถนัดไปนทนั้พรรณนาถขงผลททที่ตามมาเหลต่านนันั้นของการ
ฟสืนั้นฟถูในยถูดาหร์

2 พศด 31:1 เมรยิ่อสทาเรป็จงานนททั้ทจัทั้งสวิทั้นแลด้วอวิสราเอลทจัทั้งปวงผผด้อยผญ่ททยิ่นจัยิ่นไดด้ออกไปยจัง
หจัวเมรองยผดาหค์และททาลายเสาศจักดวิธิ์สวิทธวิธิ์เปป็นชวิทั้นๆ และโคญ่นบรรดาเสารผปเคารพลง และพจังปผชนทย
สถานสผงลง และพจังแทญ่นทจัยิ่วยผดาหค์และเบนยามวินทจัทั้งสวิทั้นและในเอฟราอวิมกจับมนจัสเสหค์ จนเขา
ททาลายเสทยหมดสวิทั้น แลด้วประชาชนอวิสราเอลทจัทั้งปวงกป็กลจับไปยจังหจัวเมรองของตน ทมกคนกลจับไปยจัง
ททยิ่ดวินของเขา โปรดสนังเกตวตาประชาชาตธินนัรนทนัรงหมด ทนัรงในยถูดาหรและฝตายเหนสือ เรธิที่มททาลายรถูป
เคารพตตางๆของแผตนดธินนนัรน เมสืที่อการฟสืร นฟถูมา ความชนั ที่วกป็ถถูกกทาจนัดออกไป

2 พศด 31:2-6 เฮเซคทยาหค์ไดด้ทรงจจัดการแบญ่งบรรดาปมโรหวิตและคนเลวทเปป็นกองๆ 
แตญ่ละกองตามหนด้าททยิ่ปรนนวิบจัตวิของตน ครอบรรดาปมโรหวิตและคนเลวท ใหด้เปป็นพนจักงานฝญ่ายเครรยิ่อง
เผาบผชาและเครรยิ่องสจันตวิบผชาใหด้ปรนนวิบจัตวิ และใหด้ถวายโมทนาและสรรเสรวิญภายในประตผคญ่ายของ
พระเยโฮวาหค์ 3 สญ่วนททยิ่กษจัตรวิยค์ทรงบรวิจาคจากทรจัพยค์สวินสญ่วนพระองคค์นจัทั้น เปป็นเครรยิ่องเผาบผชาครอ
เครรยิ่องเผาบผชาสทาหรจับเชด้าและสทาหรจับเยป็น และเครรยิ่องเผาบผชาสทาหรจับวจันสะบาโต วจันขขทั้นหนขยิ่งคทยิ่า
และเทศกาลตามกทาหนด ดจังททยิ่บจันทขกไวด้ในพระราชบจัญญจัตวิของพระเยโฮวาหค์

หลนังจากการเปธิดใชข้พระวธิหารอภีกครนัร งและการถสือเทศกาลปนัสกาอยตางยธิที่งใหญต เฮเซคภียาหรกป็
จนัดใหข้มภีการแบตงกองเวรตตางๆ (นนัที่นคสือ กะตตางๆ) ตามทภีที่ก ทาหนดไวข้ของคนเลวภีขจึรนใหมต เขายนังจนัดใหข้



มภีการถวายเครสืที่องเผาบถูชาตตางๆของกษนัตรธิยรทรุกเชข้าและเยป็นรวมถจึงเครสืที่องบถูชาอสืที่นๆและวนันบรธิสรุทธธิธ
อสืที่นๆทภีที่ก ทาหนดไวข้เชตนกนัน

4 และพระองคค์ทรงบจัญชาประชาชนผผด้อยผญ่ในเยรผซาเลป็มใหด้บรวิจาคสญ่วนททยิ่เปป็นของปมโรหวิต
และของคนเลวท เพรยิ่อเขาเหลญ่านจัทั้นจะไดด้เขด้มแขป็งขขทั้นในพระราชบจัญญจัตวิของพระเยโฮวาหค์ 5 พอพระ
บจัญชากระจายออกไป ประชาชนอวิสราเอลกป็ไดด้บรวิจาคเขด้ามาอยญ่างมากมาย มทผลรมญ่นแรกของขด้าว 
นททั้าองมญ่น นททั้ามจัน นททั้าผขทั้ง และผลวิตผลทมกอยญ่างของไรญ่นา และเขานทาสวิบชจักหนขยิ่งแหญ่งของทมกชนวิดเขด้ามา
อยญ่างมากมาย เฮเซคภียาหรยนังสนัที่งประชาชนแหตงเยรถูซาเลป็มใหข้บรธิจาคแกตพวกปรุโรหธิตและคนเลวภีซจึที่ง
สธิบชนักหนจึที่งอนันเปป็นสธิทธธิอนันชอบของพวกเขาจากบรรดาผลแรกแหตงแผตนดธินนนัรนดข้วย เพราะ
ตระหนนักถจึงความตข้องการตตางๆของผถูข้รนับใชข้เหลตานภีรของพระเจข้า เฮเซคภียาหรจจึงมรุตงทภีที่จะหนรุนใจพวก
เขาในงานของพวกเขา ทนันทภีทภีที่คทาบนัญชานภีรถถูกออก คนอธิสราเอลกป็พรข้อมใจกนัน “นทาสธิบชนักหนจึที่งแหตง
ของทรุกชนธิดเขข้ามาอยตางมากมาย” พรข้อมกนับผลแรกของแผตนดธินนนัรนตามทภีที่ก ทาหนดไวข้

6 และประชาชนอวิสราเอลและยผดาหค์ผผด้อาศจัยอยผญ่ในหจัวเมรองของยผดาหค์ไดด้นทาสวิบชจักหนขยิ่งของ
วจัวและแกะ และสวิบชจักหนขยิ่งของสวิยิ่งบรวิสมทธวิธิ์ททยิ่มอบถวายแดญ่พระเยโฮวาหค์พระเจด้าของเขา และเกป็บ
ไวด้เปป็นกองๆ ชาวกรรุงเยรถูซาเลป็มไมตเพภียงนทาสธิบชนักหนจึที่งของตนมาอยตางเตป็มใจเทตานนัรน แตตคนทภีที่เหลสือ
ของประชาชาตธินนัรนกป็ททาเชตนนนัรนดข้วย รวมถจึงคนเหลตานนัรนทภีที่เปป็นของตระกถูลตตางๆทภีที่อยถูตฝตายเหนสือ 
ความคธิดกป็คสือวตาพวกเขานทาสธิบชนักหนจึที่งมากองไวข้เปป็นกองๆ

2 พศด 31:7-10 ในเดรอนททยิ่สามเขาเรวิยิ่มกองสมมขขทั้นและสทาเรป็จในเดรอนททยิ่เจป็ด 8 เมรยิ่อเฮ
เซคทยาหค์และเจด้านายมาเหป็นกองเหลญ่านจัทั้น ทญ่านทจัทั้งหลายกป็ถวายสาธมการแดญ่พระเยโฮวาหค์ และ
อวยพรแกญ่อวิสราเอลประชาชนของพระองคค์ ในเดสือนทภีที่สามของปภีนนัรน (แคตหนจึที่งเดสือนหลนังจากเท
ศกาลปนัสกาครนัร งใหญตนนัรนทภีที่ถถูกบนันทจึกไวข้ในบททภีที่แลข้ว) รากฐานสทาหรนับคลนังเกป็บของถวายใกลข้พระ
วธิหารกป็ถถูกวางเพสืที่อกองเหลตานนัรนของบรรดาผลแรกและสธิบชนักหนจึที่งซจึที่งถถูกนทามายนังทภีที่นนั ที่น ทนัรงเฮเซคภี
ยาหรและเหลตาเจข้านายของเขาจจึงถวายสาธรุการแดตองครพระผถูข้เปป็นเจข้าและอวยพรประชาชนเพราะ
ความใจกวข้างและความเชสืที่อฟนังของพวกเขาตตอพระเจข้า



9 เฮเซคทยาหค์กป็ทรงไตญ่ถามปมโรหวิตและคนเลวทถขงเรรยิ่องกองเหลญ่านจัทั้น 10 อาซารวิยาหค์ปมโรหวิต
ใหญญ่ ผผด้เปป็นวงศค์วานของศาโดกทผลตอบพระองคค์วญ่า "ตจัทั้งแตญ่ประชาชนไดด้เรวิยิ่มนทาสญ่วนบรวิจาคเขด้ามา
ในพระนวิเวศของพระเยโฮวาหค์ พวกขด้าพระองคค์ไดด้รจับประทานและมทพอกจับมทเหลรอมาก เพราะ
พระเยโฮวาหค์ไดด้ทรงอทานวยพระพรประชาชนของพระองคค์ จขงมทเหลรออยผญ่ใหญญ่โตอยญ่างนททั้" เมสืที่อเฮ
เซคภียาหรไตตถามพวกปรุโรหธิตและคนเลวภีเกภีที่ยวกนับของถวายกองโตเหลตานนัรน มหาปรุโรหธิตกป็ตอบกลนับ
ไปวตา “ตนัรงแตตประชาชนไดข้เรธิที่มนทาสตวนบรธิจาคเขข้ามาในพระนธิเวศของพระเยโฮวาหร พวกขข้า
พระองครไดข้รนับประทานและมภีพอกนับมภีเหลสือมาก เพราะพระเยโฮวาหรไดข้ทรงอทานวยพระพร
ประชาชนของพระองคร จจึงมภีเหลสืออยถูตใหญตโตอยตางนภีร ” (อาซารธิยาหรเปป็นมหาปรุโรหธิตของครอบครนัว
ของเอเลอาซารรแหตงวงศรวานของศาโดก ผถูข้ซจึที่งถถูกตนัรงใหข้เปป็นมหาปรุโรหธิตในสมนัยของซาโลมอน
ตอนทภีที่อาบภียาธารรถถูกขนับออกไป) แนตทภีเดภียวเมสืที่อประชาชนของพระเจข้าถวายสธิบชนักหนจึที่ง กป็มภีมาก
เกธินพอสทาหรนับงานของพระเจข้า การถวายสธิบชนักหนจึที่งเปป็นวธิธภีการของพระเจข้าเสมอเพสืที่อทภีที่งานของ
พระเจข้าจะถถูกจนัดหาเงธินทรุน

2 พศด 31:11-19 แลด้วเฮเซคทยาหค์จขงทรงบจัญชาใหด้เขาจจัดหด้องในพระนวิเวศของพระเย
โฮวาหค์และเขาทจัทั้งหลายกป็จจัดไวด้ 12 และเขาทจัทั้งหลายนทาสวิยิ่งบรวิจาคเขด้ามาอยญ่างสจัตยค์ซรยิ่อทจัทั้งสวิบชจักหนขยิ่ง
และของมอบถวาย หจัวหนด้าเจด้านหนด้าททยิ่ผผด้ดผแลครอโคนานวิยาหค์คนเลวทกจับชวิเมอทนด้องชายเปป็นคนรอง 
หข้องเหลตานนัรนทภีที่วตานภีร อาจหมายถจึงคลนังเกป็บของถวายซจึที่งถถูกสรข้างขจึรนตธิดกนับพระวธิหารเพสืที่อเปป็นทภีที่เกป็บ
บรรดาผลแรกและสธิบชนักหนจึที่งของประชาชนของพระเจข้า ประชาชนจจึงลรุกขจึรนและ “นทาสธิที่งบรธิจาค
เขข้ามาอยตางสนัตยรซสืที่อทนัรงสธิบชนักหนจึที่งและของมอบถวาย” หนัวหนข้านายคลนังของมนันคสือเลวภีคนหนจึที่ง
นามวตาโคนานธิยาหรพรข้อมกนับชธิเมอภีนข้องชายของเขาซจึที่งเปป็นผถูข้ชตวยคนแรก 

13 เยฮทเอล อาซาซวิยาหค์ นาหจัท อาสาเฮล เยรทโมท โยซาบาด เอลทเอล อวิสมาควิยาหค์ มาฮาท 
และเบไนยาหค์ เปป็นผผด้ควบคมมชญ่วยเหลรอโคนานวิยาหค์ และชวิเมอทนด้องชายของเขา โดยการแตญ่งตจัทั้งของ
กษจัตรวิยค์เฮเซคทยาหค์ และอาซารวิยาหค์เจด้าหนด้าททยิ่ชจัทั้นผผด้ใหญญ่ของพระนวิเวศของพระเจด้า 14 โคเร บมตรชา
ยอวิมนาหค์คนเลวท ผผด้เฝด้าประตผตะวจันออก เปป็นผผด้ดผแลของบผชาททยิ่ถวายตามใจสมจัครแกญ่พระเจด้า แจก
สญ่วนบรวิจาคททยิ่สงวนไวด้สทาหรจับพระเยโฮวาหค์และสวิยิ่งบรวิสมทธวิธิ์ททยิ่สมด 15 เอเดน มวินยามวิน เยชผอา เชไม



อาหค์ อามารวิยาหค์ เชคานวิยาหค์ไดด้ชญ่วยเขาในตทาแหนญ่งหนด้าททยิ่ในหจัวเมรองของปมโรหวิต ใหด้แจกแกญ่พทยิ่นด้อง
ของเขาทจัทั้งหลาย ทจัทั้งผผด้ใหญญ่และผผด้นด้อยเหมรอนกจันตามกองเวร

เลวภีคนอสืที่นๆถถูกมอบหมายหนข้าทภีที่ใหข้เปป็นผถูข้ชตวยในการดถูแลและการบรธิหารของถวายเหลตา
นนัรนทภีที่ถถูกนทามายนังคลนังเกป็บของถวายของพระวธิหาร

16 เวด้นแตญ่คนเหลญ่านจัทั้นททยิ่ขขทั้นทะเบทยนไวด้ตามผผด้ชาย ตจัทั้งแตญ่สามขวบขขทั้นไป ทมกคนททยิ่เขด้าไปใน
พระนวิเวศของพระเยโฮวาหค์ เปป็นเวรตามหนด้าททยิ่ประจทาวจันททยิ่ตด้องททา เพรยิ่อททาการปรนนวิบจัตวิตาม
หนด้าททยิ่โดยกองของเขา 17 การขขทั้นทะเบทยนปมโรหวิตกป็กระททาตามวงศค์วานแหญ่งบรรพบมรมษของเขา 
สญ่วนคนเลวทตจัทั้งแตญ่อายมยทยิ่สวิบปทขขทั้นไปกป็ขขทั้นตามหนด้าททยิ่ของเขา ตามกองเวรของเขาทจัทั้งหลาย 18 และ
ขขทั้นทะเบทยนทจัทั้งลผกเลป็กๆของเขา ภรรยาของเขา บมตรชายบมตรสาวของเขามวลชนทจัทั้งสวิทั้น เพราะใน
ตทาแหนญ่งหนด้าททยิ่นจัทั้นเขาทจัทั้งหลายไดด้ชทาระตจัวใหด้บรวิสมทธวิธิ์ 19 สทาหรจับลผกหลานของอาโรนครอพวก
ปมโรหวิต ผผด้อยผญ่ในทมญ่งนารวมรอบหจัวเมรองของเขานจัทั้น มทผ ผด้ชายในหจัวเมรองตญ่างๆ ผผด้ถผกระบมชรยิ่อใหด้แจก
จญ่ายสญ่วนแบญ่งแกญ่ผผด้ชายทมกคนในพวกปมโรหวิต และทมกคนในพวกคนเลวทผผด้ซขยิ่งไดด้ขขทั้นทะเบทยนไวด้

ของถวายเหลตานนัรนของพระวธิหารจจึงถถูกมอบใหข้แกตพวกคนเลวภีและพวกปรุโรหธิตเพสืที่อชตวย
เหลสือในการประทนังชภีวธิตของพวกเขาในการรนับใชข้นภีร  ทภีที่ถถูกใหข้รายชสืที่อไวข้ตรงนภีรคสือ หลายกลรุตมและ
หลายวงศรวานซจึที่งจะไดข้รนับของถวายเหลตานนัรนจากคลนังเกป็บของถวายของพระวธิหาร

2 พศด 31:20-21 เฮเซคทยาหค์ทรงกระททาดจังนททั้ทจัยิ่วทจัทั้งยผดาหค์ และพระองคค์ทรงกระททา
สวิยิ่งททยิ่ดทและชอบ และททยิ่เปป็นความจรวิงตญ่อพระพจักตรค์พระเยโฮวาหค์พระเจด้าของพระองคค์ 21 และงาน
ทมกอยญ่างซขยิ่งพระองคค์ทรงเรวิยิ่มกระททาในการปรนนวิบจัตวิแหญ่งพระนวิเวศของพระเจด้า และตามพระราช
บจัญญจัตวิและพระบจัญญจัตวิ เพรยิ่อแสวงหาพระเจด้าของพระองคค์ พระองคค์ทรงกระททาดด้วยเตป็มพระทจัย 
และทรงจทาเรวิญขขทั้น ภาพรวมของการรนับใชข้ของเฮเซคภียาหรถถูกบนันทจึกตรงนภีร  เขา “กระททาสธิที่งทภีที่ดภีและ
ชอบ และทภีที่เปป็นความจรธิงตตอพระพนักตรรพระเยโฮวาหรพระเจข้าของพระองคร และงานทรุกอยตางซจึที่ง
พระองครทรงเรธิที่มกระททาในการปรนนธิบนัตธิแหตงพระนธิเวศของพระเจข้า และตามพระราชบนัญญนัตธิและ
พระบนัญญนัตธิ เพสืที่อแสวงหาพระเจข้าของพระองคร พระองครทรงกระททาดข้วยเตป็มพระทนัย และทรง



จทาเรธิญขจึรน” เมสืที่อกษนัตรธิยรผถูข้ดทาเนธินตามทางของพระเจข้าผถูข้นภีร อรุทธิศตนัวทนัรงหมดเพสืที่อปรนนธิบนัตธิองครพระผถูข้
เปป็นเจข้าดข้วยสธิรนสรุดใจของเขา สธิที่งทภีที่เขากระททากป็เจรธิญขจึรน บทเรภียนหนจึที่งยนังมภีอยถู ตในเรสืที่องนภีรตราบจนทรุก
วนันนภีร

*****

ภนำพรวมของ 2 พงศนำวดนำร 32: บทสนุดทต้ายนทนั้ซขที่งเลต่าเกทที่ยวกนับชทวติตของเฮเซคทยาหร์สอนอะไร
เราหลายอยต่าง บางททหลนักการสคาคนัญนนันั้นถถูกพบในขต้อ 31 ซขที่งเราอต่านวต่า “พระเจต้ากก็ทรงปลต่อย
พระองคร์ตามอคาเภอใจ เพสืที่อจะทดลองพระองคร์ และเพสืที่อจะทราบพระดคารติทนันั้งสตินั้นในพระทนัยของ
พระองคร์” บทนทนั้นคาเสนอการทดสอบสคาคนัญๆหลายอยต่างในชทวติตของเฮเซคทยาหร์ พระเจต้าบางครนันั้งกก็
อาจทดสอบประชาชนของพระองคร์เพสืที่อพระประสงคร์ตต่างๆแบบพระเจต้าของพระองคร์เอง ใน 2 
พงศาวดาร 32 ประวนัตติศาสตรร์ปรติมาณมหาศาลถถูกสรนุปยต่อไวต้

จนักรวรรดติอนัสซทเรทยกคาลนังคนุกคามตะวนันออกกลางทนันั้งหมดขณะนนันั้น มนันเปก็น “สนุดยอด
มหาอคานาจ” ของโลกในสมนัยนนันั้น ในชต่วงรนัชกาลของเฮเซคทยาหร์ คนอนัสซทเรทยภายใตต้การนคาของ
เซนนาเคอรติบไดต้โจมตท เอาชนะและกวาดตต้อนอาณาจนักรฝต่ายเหนสือของอติสราเอลไปเปก็นเชลย 2 
พงศร์กษนัตรติยร์ 17 ใหต้รายละเอทยดเกทที่ยวกนับวต่าพระเจต้าทรงอนนุญาตใหต้คนอนัสซทเรทยกวาดตต้อนไปเปก็น
เชลยและตทสอนอาณาจนักรฝต่ายเหนสือเพราะการละทตินั้งความจรติงของพวกเขา บนัดนทนั้เซนนาเคอรติบ
และคนอนัสซทเรทยกคาลนังเขต้าสถูต่ปฏติบนัตติการทางทหารเพสืที่อตต่อสถูต้ยถูดาหร์ พวกเขารนุกรานยถูดาหร์และตนันั้งคต่าย
ลต้อมหนัวเมสืองตต่างๆททที่มทปต้อมของอาณาจนักรนนันั้น

มทหลนักการฝต่ายวติญญาณประการหนขที่งแฝงอยถูต่ซขที่งปรากฏใหต้เหก็นอยต่างชนัดเจนตรงนทนั้ กต่อนหนต้า
นทนั้เฮเซคทยาหร์เปก็นชายคนหนขที่งททที่ดคาเนตินตามทางของพระเจต้าและไดต้แสวงหาททที่จะปรนนติบนัตติองคร์พระ
ผถูต้เปก็นเจต้าดต้วยสตินั้นสนุดใจของเขา พระเจต้าจขงทคาใหต้เขาเจรติญขขนั้นและอวยพรเขา บนัดนทนั้เขาเผชติญการ
ทดสอบททที่รนุนแรง หลนักการททที่ถถูกแสดงภาพประกอบในททที่นทนั้กก็คสือวต่า เกสือบเสมอเลยททที่พระเจต้าจะทรง
อนนุญาตใหต้ชต่วงเวลาแหต่งการทดสอบเขต้ามาหาคนเหลต่านนันั้นททที่ปรนนติบนัตติพระองคร์ ในการเฝต้าสนังเกต
ดถูบนุคคลททที่ดคาเนตินตามทางของพระเจต้าคนใดกก็ตามททที่ยติที่งใหญต่ในพระคนัมภทรร์ ไมต่ชต้ากก็เรก็ว ความยนุต่งยาก



ยต่อมเขต้ามาในชทวติตของพวกเขา เฮเซคทยาหร์ไมต่ใชต้กรณทยกเวต้น พระเจต้าทรงอนนุญาตใหต้การทดสอบ
ตต่างๆเขต้ามาเพราะเหตนุผลหลายประการ: (1) เพสืที่อทดสอบประชาชนของพระองคร์เพสืที่อดถูวต่าแทต้จรติง
แลต้วพวกเขาเปก็นคนเชต่นไรเมสืที่อความทนุกขร์ลคาบากเขต้ามา; (2) เพสืที่อสอนบทเรทยนตต่างๆททที่คนเราคง
ไมต่มทวนันเรทยนรถูต้เลยเมสืที่อทนุกอยต่างกคาลนังไปไดต้สวย; (3) เพสืที่อเสรติมกคาลนัง – เหลก็กกลต้ายต่อมถถูกทคาใหต้
แขก็งแกรต่งไดต้โดยไฟเทต่านนันั้น

2 พศด 32:1 ภายหลจังเหตมการณค์เหลญ่านททั้และการสถาปนาขขทั้นนจัทั้น เซนนาเคอรวิ
บกษจัตรวิยค์อจัสซทเรทยยกมาบมกรมกยผดาหค์ และตจัทั้งคญ่ายลด้อมหจัวเมรองททยิ่มทปด้อมไวด้ ทรงดทารวิททยิ่จะยขดไวด้ 
ประมาณสธิบสามปภีหลนังจากเหตรุการณรเหลตานนัรนของสองบทกตอนหนข้านภีร  อนัสซภีเรภียกป็โจมตภีและ
รรุกรานยถูดาหรภายใตข้การนทาของเซนนาเคอรธิบ เวลานนัรนคสือประมาณปภี 713 กตอน ค.ศ.  อนัสซภีเรภียไดข้
พธิชธิตอาณาจนักรฝตายเหนสือของอธิสราเอลแลข้วและกวาดตข้อนมนันไปเปป็นเชลย บนัดนภีร เซนนาเคอรธิบคธิด
ทภีที่จะพธิชธิตยถูดาหรเชตนกนัน หนัวเมสืองทภีที่มภีปข้อมเหลตานนัรนหมายถจึง นครตตางๆทภีที่มภีก ทาแพงและจจึงมภีเครสืที่อง
ปข้องกนันขข้าศจึก คนอนัสซภีเรภียจจึงโจมตภีและลข้อมหนัวเมสืองสทาคนัญๆของยถูดาหร โดยหวนังวตาจะยจึดพวกมนัน
กตอนโจมตภีเยรถูซาเลป็ม

2 พศด 32:2-6 และเมรยิ่อเฮเซคทยาหค์ทรงเหป็นวญ่าเซนนาเคอรวิบยกมาดด้วยเจตนาจะ
ตญ่อสผด้กจับเยร ผซาเลป็ม 3 พระองคค์ทรงวางแผนการกจับเจด้านายของพระองคค์ และทแกลด้วทหารของ
พระองคค์ ททยิ่จะอมดนททั้าตามนททั้าพมททยิ่อยผญ่นอกเมรองเสทย และเขาทจัทั้งหลายกป็ทรงชญ่วยพระองคค์ 4 มท
ประชาชนเปป็นอจันมากรวบรวมกจันเขด้ามา และเขาทจัทั้งหลายอมดนททั้าพมและปวิดลทาธารซขยิ่งไหลผญ่านแผญ่น
ดวินเสทย พผดวญ่า "ททาไมจะใหด้บรรดากษจัตรวิยค์อจัสซทเรทยยกมาพบนททั้าเปป็นอจันมากเลญ่า"

เพราะตระหนนักวตาเยรถูซาเลป็มเปป็นเปข้าหมายตตอไปในรายการของเซนนาเคอรธิบ เฮเซคภียาหร
จจึงปรจึกษากนับพวกผถูข้นทาของเขาทภีที่เปป็นเจข้านายและวางแผนกลยรุทธรตนัรงรนับ ดข้วยรถูข้วตาคนอนัสซภีเรภียจะ
ลข้อมเยรถูซาเลป็ม เฮเซคภียาหรจจึงวางแผนทภีที่จะใชข้นทร าเปป็นอาวรุธเชธิงยรุทธศาสตรร มภีนทร าเหลสืออยถูตนข้อยมากๆ
รอบเยรถูซาเลป็ม แหลตงนทราหลนักสทาหรนับทนัรงภถูมธิภาคนนัรนคสือ บตอนทราพรุกภีโฮน ซจึที่งตนัรงอยถูตทางดข้านทธิศตะวนัน
ออกของนครดาวธิด จรธิงๆแลข้วมนันเปป็นตข้นนทราของลทาธารขธิดโรน แผนการของเฮเซคภียาหรนนัรนเรภียบ



งตาย พวกเขาจะปกปธิดตานทราของบตอนทราพรุนนัรนดข้วยสธิที่งปลถูกสรข้างบางอยตางและผนันนทรานนัรนผตานทาง
อรุโมงครใตข้ดธินอนันหนจึที่งเขข้ามาในนครนนัรน คนอนัสซภีเรภียกป็จะขาดนทราและนครนนัรนจะมภีนทร าเหลสือเฟสือ

พวกวธิศวกรชาวยธิวจจึงสรข้างงานวธิศวกรรมชธิรนหนจึที่งอนันนตาอนัศจรรยร อรุโมงครหนจึที่งถถูกเจาะ
เขข้าไปในหธินแขป็งใตข้นครนนัรนจากกภีโฮนไปจนถจึงทภีที่เรภียกวตาสระสธิโลอนัมในเวลาตตอมาซจึที่งอยถูตในนคร
นนัรน สธิที่งทภีที่นตาอนัศจรรยรยธิที่งกวตากป็คสือวตาพวกเขาเรธิที่มสรข้างทางอรุโมงครจากปลายทนัรงสองดข้านในทนันทภีและ
มาบรรจบกนันตรงกลาง – โดยปราศจากเครสืที่องมสือตตางๆทภีที่ทนันสมนัย อรุโมงครนนัรน – ซจึที่งตนัรงแตตนนัรนมาถถูก
เรภียกวตาทางนทราของเฮเซคภียาหร – ยนังอยถูตจนทรุกวนันนภีร  พวกยธิวตอนนนัรนจจึงมภีนทร าเพภียงพอตอนทภีที่คนอนัส
ซภีเรภียมาถจึงและคนอนัสซภีเรภียไมตเคยคข้นพบตข้นนทราเหลตานนัรนแหตงกภีโฮน

5 พระองคค์ทรงประกอบกวิจอยญ่างบขกบขน สรด้างกทาแพงททยิ่สลจักหจักพจังนจัทั้นทจัยิ่วไปใหมญ่ และสรด้าง
หอคอยขขทั้น และทรงสรด้างกทาแพงขด้างนอกอทกชจัทั้นหนขยิ่ง และพระองคค์ทรงเสรวิมกทาแพงปด้อมมวิลโลททยิ่
นครดาววิด ทรงสรด้างหอกและโลญ่เปป็นจทานวนมาก 6 และพระองคค์ทรงตจัทั้งผผด้บจังคจับการตญ่อตด้านไวด้
เหนรอประชาชน และทรงรวบรวมเขด้าไวด้ดด้วยกจัน ณ ถนนททยิ่ประตผนคร และตรจัสอยญ่างหนมนใจเขา
ทจัทั้งหลายวญ่า

เฮเซคภียาหรททาการจนัดเตรภียมทางทหารตตางๆเพธิที่มเตธิมสทาหรนับศจึกทภีที่จะมานภีร  สตวนตตางๆของ
กทาแพงกรรุงเยรถูซาเลป็มซจึที่งชทารรุดทรรุดโทรมกป็ถถูกสรข้างขจึรนใหมตและถถูกเสรธิมเครสืที่องปข้องกนันขข้าศจึก 
หอคอยตนัรงรนับเพธิที่มเตธิมตตางๆถถูกสรข้างขจึรนตลอดแนวกทาแพงและกทาแพงเสรธิมอภีกชนัรนถถูกสรข้างขจึรน
ตลอดแนวดข้านทธิศเหนสือของนครนนัรนเพราะวตานภีที่เปป็นทภีทๆี่ การโจมตภีจะมาอยตางไมตตข้องสงสนัย (อภีก
สามดข้านทภีที่เหลสือของนครนนัรนถถูกปกปข้องโดยหรุบเขาลจึกตตางๆ) มธิลโลเปป็นกทาแพงหนจึที่งทภีที่มภีเครสืที่อง
ปข้องกนันขข้าศจึกซจึที่งตนัดขวางเยรถูซาเลป็มตอนกลาง (ทอดยาวจากทธิศตะวนันออกไปทธิศตะวนันตก) ซจึที่ง
แยกนครบนจากนครลตาง (นนัที่นคสือ นครดาวธิด) แนวปข้องกนันขข้าศจึกทภีที่สทาคนัญยธิที่งนภีร ถถูกสรข้างขจึรนใหมตและ
ถถูกเสรธิมความแขป็งแกรตง หอกตตางๆไมตวตาจะเปป็นลถูกธนถูหรสือหอกตตางๆพรข้อมกนับโลตตตางๆซจึที่งถถูกททา
ขจึรนเปป็นปรธิมาณมหาศาลเพสืที่อเตรภียมพรข้อมททาสงคราม เฮเซคภียาหรยนังจนัดระเบภียบนครนนัรนใหข้กลาย
เปป็นกลรุตมทหารพลเรสือนตตางๆทภีที่มภีนายทหารทนัรงหลายเหนสือทนัรงนครนนัรนดข้วย เขาจจึงรวบรวม



ประชาชนของเขาใน ‘ลานกวข้างกลางนคร’ ของประตถูดข้านทธิศตะวนันออกของนครนนัรนเพสืที่อใหข้
ก ทาลนังใจพวกเขา

2 พศด 32:7-8 "จงเขด้มแขป็งและกลด้าหาญเถวิด อยญ่ากลจัวหรรอทด้อถอยตญ่อกษจัตรวิยค์อจัส
ซทเรทย และตญ่อกองทจัพทจัทั้งสวิทั้นททยิ่อยผญ่กจับเขานจัทั้น เพราะมทผผด้หนขยิ่งฝญ่ายเราททยิ่ใหญญ่กวญ่าฝญ่ายเขา 8 ฝญ่ายเขามท
แตญ่กทาลจังเนรทั้อหนจัง แตญ่ฝญ่ายเรามทพระเยโฮวาหค์พระเจด้าของเราทรงสถวิตกจับเราททยิ่ทรงชญ่วยเราและสผด้รบ
ฝญ่ายเรา" ประชาชนกป็วางใจในพระดทารจัสของเฮเซคทยาหค์กษจัตรวิยค์แหญ่งยผดาหค์

โปรดสนังเกตความเชสืที่ออนันยธิที่งใหญตและคทาพถูดใหข้ก ทาลนังใจทภีที่ถถูกพบในขข้อ 7-8 เฮเซคภียาหรหนรุน
ใจประชาชนของเขาใหข้เขข้มแขป็ง กลข้าหาญและไมตกลนัวกษนัตรธิยรแหตงอนัสซภีเรภียหรสือมวลชนทภีที่มากนับเขา
“เพราะมภีผถูข้หนจึที่งฝตายเราทภีที่ใหญตกวตาฝตายเขา” เราไมตถถูกบอกขนาดทภีที่เจาะจงของกทาลนังพลของแตตละ
ฝตาย อยตางไรกป็ตาม ยถูดาหรเปป็นประชาชาตธิเลป็กๆโดยไมตใหญตกวตาขนาดของหลายเขตในภถูมธิศาสตรร
ของอเมรธิกา ตรงกนันขข้าม อนัสซภีเรภียประกอบดข้วยพสืรนทภีที่ๆปนัจจรุบนันครอบคลรุมประเทศอธิรนักและซภีเรภีย
ในปนัจจรุบนัน เทตาทภีที่เปป็นไปไดข้ ยถูดาหรมภีก ทาลนังทหารนข้อยกวตาอยตางมหาศาล กระนนัรนเฮเซคภียาหรกป็บอก
ประชาชนของตนวตามภีผถูข้อยถูตกนับพวกเขามากกวตาอยถูตกนับคนอนัสซภีเรภีย ไมตตข้องสงสนัยเลยวตาสธิที่งทภีที่เขา
หมายถจึงนภีรดนังทภีที่ปรากฏชนัดในขข้อ 8 กป็คสือวตาองครพระผถูข้เปป็นเจข้าและเหลตากองทนัพแหตงสวรรครอยถูตฝตาย
พวกเขา (2 พงศรกษนัตรธิยร 19:35 บตงบอกวตากองทนัพคนอนัสซภีเรภียมภีทหารราบ 185,000 คนพรข้อมใชข้
งาน)

เซนนาเคอรธิบพจึที่งไดข้แตตแขนแหตงเนสืรอหนนัง นนัที่นคสือ พละกทาลนังของมนรุษยร เฮเซคภียาหรรถูข้วตาพวก
เขาพจึที่งไดข้แตตองครพระผถูข้เปป็นเจข้าพระเจข้าของพวกเขาเพสืที่อทภีที่จะชตวยพวกเขาสถูข้รบศจึกตตางๆของพวกเขา 
เราควรหมายเหตรุไวข้วตาททาไมเฮเซคภียาหรถจึงมภีความมนั ที่นใจขนาดนนัรน เขารถูข้วตาเขาไดข้ใหข้เกภียรตธิองครพระ
ผถูข้เปป็นเจข้าและดทาเนธินชภีวธิตเพสืที่อพระองคร เขารถูข้วตาเขาไดข้กระททาสธิที่งทภีที่ถถูกตข้องในสายพระเนตรขององคร
พระผถูข้เปป็นเจข้า เขารถูข้วตาเขาอยถูตบนพสืรนดธินแหตงการอธธิษฐาน ดนังนนัรนเขาจจึงรถูข้วตาพระเจข้าจะทรงชตวยพวก
เขาใหข้พข้น พสืรนฐานแหตงความเชสืที่ออนันยธิที่งใหญตของเขาคสือ ความรถูข้ทภีที่วตาเขาไดข้ใหข้เกภียรตธิองครพระผถูข้เปป็น



เจข้าและกระททาสธิที่งทภีที่ถถูกตข้องในสายพระเนตรของพระองคร ประชาชนแหตงอาณาจนักรนนัรนจจึง “วางใจ
ในพระดทารนัสของเฮเซคภียาหรกษนัตรธิยรแหตงยถูดาหร”

2 พศด 32:9-16 ภายหลจังเซนนาเคอรวิบกษจัตรวิยค์แหญ่งอจัสซทเรทย (ผผด้ซขยิ่งกทาลจังลด้อมเมรอง
ลาคทชอยผญ่ดด้วยกทาลจังรบทจัทั้งสวิทั้นของพระองคค์) ไดด้รจับสจัยิ่งใหด้ขด้าราชการของพระองคค์ไปยจังกรมง
เยรผซาเลป็มถขงเฮเซคทยาหค์กษจัตรวิยค์ของยผดาหค์ และถขงประชาชนทจัทั้งปวงของยผดาหค์ททยิ่อยผญ่ในเยรผซาเลป็มวญ่า
เซนนาเคอรธิบสตงแมตทนัพคนหนจึที่งนามวตารนับชาเคหร (ดถู 2 พงศรกษนัตรธิยร 18:17) และขข้าราชการคนอสืที่นๆ
ไปเยาะเยข้ยและเรภียกรข้องใหข้เยรถูซาเลป็มยอมจทานน เซนนาเคอรธิบเองยนังอยถู ตทภีที่ลาคภีชซจึที่งอยถูตหตางไป
ประมาณ 30 ไมลรทางทธิศตะวนันตกเฉภียงใตข้ของเยรถูซาเลป็ม มนันเปป็นนครหนจึที่งทภีที่มภีการปข้องก นันเขข้มแขป็ง
บนยอดเนธินเขาลถูกหนจึที่งและเซนนาเคอรธิบหวนังวตาจะททาใหข้นครนนัรนอดอยากจนยอมจทานนโดยการ
ลข้อมกรรุง ดนังนนัรนเขาจจึงสตงเหลตาผถูข้ใตข้บนังคนับบนัญชาไปเพสืที่อเรภียกรข้องใหข้เยรถูซาเลป็มยอมจทานน โดยหา
ทางทภีที่จะขตมขวนัญพวกเขา 

10 "เซนนาเคอรวิบกษจัตรวิยค์แหญ่งอจัสซทเรทยตรจัสดจังนททั้วญ่า `เจด้าทจัทั้งหลายพขยิ่งอะไร เจด้าจขงยรนมจัยิ่นใหด้
ลด้อมอยผญ่ในกรมงเยรผซาเลป็ม 11 เฮเซคทยาหค์มวิไดด้พาเจด้าใหด้หลงเพรยิ่อจะมอบใหด้เจด้าตายดด้วยการอดอาหาร
และความกระหายหรรอ ในเมรยิ่อเขาบอกเจด้าวญ่า "พระเยโฮวาหค์พระเจด้าของเราจะทรงชญ่วยเราใหด้พด้น
จากมรอของกษจัตรวิยค์แหญ่งอจัสซทเรทย" 12 เฮเซคทยาหค์คนนททั้แหละมวิใชญ่หรรอททยิ่ไดด้กทาจจัดปผชนทยสถานสผง 
และแทญ่นบผชาของพระองคค์ และบจัญชาแกญ่ยผดาหค์กจับเยรผซาเลป็มวญ่า "เจด้าจงนมจัสการอยผญ่หนด้าแทญ่นบผชา
แทญ่นเดทยว และเจด้าจงเผาเครรยิ่องหอมบนแทญ่นนจัทั้น" 13 เจด้าไมญ่รผด้หรรอวญ่าเราและบรรพบ มรมษของเราไดด้
กระททาอะไรแกญ่ชนชาตวิทจัทั้งหลายแหญ่งประเทศตญ่างๆ พระของบรรดาประชาชาตวิแหญ่งประเทศเหลญ่า
นจัทั้นสามารถททยิ่จะชญ่วยประเทศของเขาใหด้พด้นจากมรอของเราหรรอ 14 ในพวกพระทจัทั้งปวงแหญ่ง
ประชาชาตวิเหลญ่านจัทั้นททยิ่บรรพบมรมษของเราไดด้ททาลายเสทยอยญ่างสวิทั้นเชวิง ยจังมทพระองคค์ใดเลญ่าททยิ่สามารถ
ชญ่วยประชาชนของตนใหด้พด้นจากมรอของเรา แลด้วพระเจด้าของเจด้านญ่ะหรรอจะสามารถชญ่วยเจด้าใหด้พด้น
จากมรอของเรา 15 เพราะฉะนจัทั้นบจัดนททั้อยญ่าใหด้เฮเซคทยาหค์ลญ่อลวงเจด้า หรรอพาเจด้าใหด้หลงในททานองนททั้ 
อยญ่าเชรยิ่อเขา เพราะไมญ่มทพระแหญ่งประชาชาตวิหรรอราชอาณาจจักรใดททยิ่สามารถชญ่วยประชาชนของตน



ใหด้พด้นจากมรอของเรา หรรอจากมรอบรรพบมรมษของเรา พระเจด้าของเจด้าจะชญ่วยเจด้าใหด้พด้นจากมรอของ
เราไดด้นด้อยยวิยิ่งกวญ่านจัทั้นสจักเทญ่าใดเลญ่า'" 16 และขด้าราชการของพระองคค์กป็กลญ่าวทจับถมพระเยโฮวาหค์
พระเจด้าและเฮเซคทยาหค์ผผด้รจับใชด้ของพระองคค์มากยวิยิ่งกวญ่านจัทั้น

รนับชาเคหรจจึงเยาะเยข้ยทนัรงชาวกรรุงเยรถูซาเลป็มและพระเจข้าของพวกเขา เขาและเหลตาผถูข้นทาสาร
ของเขาทภีที่ถถูกสตงไปยนังเยรถูซาเลป็มลข้อเลภียนการพจึที่งพาของเฮเซคภียาหรทภีที่มภีตตอองครพระผถูข้เปป็นเจข้าพระเจข้า
ของพวกเขา พวกเขาโจมตภีการทภีที่เฮเซคภียาหรยข้ายปถูชนภียสถานสถูงและรถูปเคารพตตางๆทภีที่มภีอยถูตทนั ที่วแผตน
ดธินนนัรนออกไปเสภีย พวกเขาบอกเปป็นนนัยวตาหายนะทภีที่ก ทาลนังจะมานภีร เปป็นเพราะเฮเซคภียาหรไดข้ทอดทธิรง
พระเหลตานภีร  พวกเขาเตสือนใจยถูดาหรถจึงสธิที่งทภีที่พวกเขาไดข้กระททาแกตประชาชาตธิเหลตานนัรนทภีที่อยถูตลข้อมรอบ
ซจึที่งรวมถจึงอธิสราเอลทภีที่อยถูตฝตายเหนสือดข้วย พวกเขาแจข้งเยรถูซาเลป็มใหข้ทราบวตาพระเจข้าของพวกเขาจะ
ไมตสามารถชตวยพวกเขาใหข้พข้นจากมสือของพวกเขาไดข้

จากนนัรนแมตทนัพอนัสซภีเรภียผถูข้โงตเขลากป็กลตาวเรสืที่องโงตๆอภีกเรสืที่องทภีที่เปป็นคทาพถูดหมธิที่นประมาท ชาวอนัส
ซภีเรภียทภีที่โอหนังผถูข้นภีร จจึงเปรภียบพระเจข้าผถูข้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธ แหตงอธิสราเอลวตาเทภียบเทตากนับเหลตาเทพเจข้าทภีที่เปป็น
พระตตางดข้าวของประชาชาตธิตตางๆทภีที่อยถูตลข้อมรอบ มนันเปป็นคทาพถูดหมธิที่นประมาทอยตางทภีที่สรุด เพราะคน
อนัสซภีเรภียไดข้บดขยภีรประเทศตตางๆทภีที่อยถูตใกลข้เคภียงแลข้ว รนับชาเคหรจจึงถามอยตางหนข้าไมตอายวตา พระตตางๆ
ของสถานทภีที่เหลตานนัรนอยถูตทภีที่ไหน? พระเหลตานนัรนสามารถชตวยใหข้พข้นจากอทานาจแหตงกองทนัพอนัสซภีเรภีย
อนันเกรภียงไกรไดข้หรสือ? แนตนอนวตารถูปเคารพพระตตางดข้าวเหลตานนัรนไมตมภีฤทธธิธ เดชใดๆเลยอยถูตแลข้ว แตต
รนับชาเคหรไดข้ความฉธิบหายเปป็นความพธินาศของตนแลข้วโดยการบอกเปป็นนนัยวตาพระเยโฮวาหร
พระเจข้าไมตดภีไปกวตาพระเหลตานนัรน เขาถามวตาถข้าบรรดารถูปเคารพพระตตางดข้าวของประชาชาตธิเหลตา
นนัรนซจึที่งอนัสซภีเรภียไดข้พธิชธิตแลข้วไมตสามารถชตวยใหข้พข้นจากอทานาจของเซนนาเคอรธิบไดข้ พระเยโฮวาหร
จะชตวยพวกเขาใหข้พข้นไดข้อยตางไร? นนัที่นเปป็นความผธิดพลาดครนัร งใหญตทภีที่จะใหข้ฤทธธิธ เดชของพระเยโฮ
วาหรเทภียบเทตากนับบรรดาพระทภีที่ไมตมภีฤทธธิธ ของประชาชาตธิทภีที่นนับถสือพระตตางดข้าวเหลตานนัรนทภีที่อยถูตลข้อม
รอบ รนับชาเคหรไดข้ประทนับตราหายนะของตนัวเองแลข้วโดยการทข้าทายพระเยโฮวาหร



2 พศด 32:17-19 และพระองคค์ทรงพระอจักษรหมวิยิ่นประมาทพระเยโฮวาหค์พระเจด้า
ของอวิสราเอล และตรจัสทจับถมพระองคค์วญ่า "พระของบรรดาประชาชาตวิแหญ่งประเทศทจัทั้งหลายมวิไดด้
ชญ่วยประชาชนของตนใหด้พด้นจากมรอของเราฉจันใด พระเจด้าของเฮเซคทยาหค์กป็จะไมญ่ชญ่วยประชาชน
ของตนใหด้พด้นจากมรอของเราฉจันนจัทั้น" 18 และเขาทจัทั้งหลายกป็ตะโกนความนททั้ดด้วยเสทยงอจันดจังเปป็น
ภาษาฮทบรผใหด้ชาวเยรผซาเลป็มผผด้อยผญ่บนกทาแพงฟจัง เพรยิ่อใหด้เขาตกใจและหวาดหวจัยิ่นไหว จะไดด้ยขดเอา
เมรองนจัทั้น 19 เขาไดด้พผดถขงพระเจด้าแหญ่งเยรผซาเลป็มอยญ่างกจับททยิ่เขาพผดถขงพระแหญ่งชนชาตวิทจัทั้งหลาย
ของแผญ่นดวินโลก ซขยิ่งเปป็นผลงานของมรอมนมษยค์

ยธิที่งกวตานนัรน เซนนาเคอรธิบยนังใชข้ “สสืที่อขตาวสารตตางๆ” โดยการเขภียนจดหมายทภีที่นตากลนัวหลาย
ฉบนับดข้วย เหป็นไดข้ชนัดวตาเขากทาลนังใชข้สงครามจธิตวธิทยา เขายนังสตงพวกผถูข้นทาสารไปดข้วยซจึที่ง “ตะโกน
ความนภีรดข้วยเสภียงอนันดนังเปป็นภาษาฮภีบรถูใหข้ชาวเยรถูซาเลป็มผถูข้อยถู ตบนกทาแพงฟนัง เพสืที่อใหข้เขาตกใจและ
หวาดหวนั ที่นไหว” สทาหรนับรายละเอภียดเพธิที่มเตธิม ดถู 2 พงศรกษนัตรธิยร 19:9-13 โปรดสนังเกตอภีกวตาเขาดตาวตา
“พระเยโฮวาหรพระเจข้าของอธิสราเอล...ไดข้พถูดถจึงพระเจข้าแหตงเยรถูซาเลป็ม” คนอนัสซภีเรภียภีในความโอหนัง
ของพวกเขาไดข้ประทนับตราความฉธิบหายของตนแลข้วในการดถูถถูกพระเจข้าของเฮเซคภียาหร พวกเขา
จจึงเชสืรอเชธิญพระพธิโรธของพระเจข้าของเฮเซคภียาหรใหข้ตกลงบนพวกเขาเอง พวกเขาเลสือกหาเรสืที่อง
ทะเลาะกนับพระองครผถูข้ทรงมภีฤทธธิธ มากยธิที่งกวตาและประทนับตราความหายนะของตนแลข้ว

2 พศด 32:20 แลด้วกษจัตรวิยค์เฮเซคทยาหค์และผผด้พยากรณค์อวิสยาหค์บมตรชายอามอสไดด้
อธวิษฐานเพราะเรรยิ่องนททั้และรด้องทผลตญ่อสวรรคค์ สทาหรนับรายละเอภียดเกภีที่ยวกนับเรสืที่องนภีร  ดถู 2 พงศรกษนัตรธิยร 
19:14-19 และอธิสยาหร 37:15-20

2 พศด 32:21 และพระเยโฮวาหค์ทรงใชด้ทผตสวรรคค์องคค์หนขยิ่ง ซขยิ่งไดด้ตจัดทแกลด้ว
ทหารทจัทั้งปวงและผผด้บจังคจับกองและนายทหารในคญ่ายของกษจัตรวิยค์แหญ่งอจัสซทเรทยออกเสทย เพราะ
ฉะนจัทั้นพระองคค์จขงเสดป็จกลจับไปยจังแผญ่นดวินของพระองคค์ดด้วยความอจับอายขายพระพจักตรค์ และเมรยิ่อ
พระองคค์เสดป็จเขด้าในนวิเวศแหญ่งพระของพระองคค์ คนเหลญ่านจัทั้นททยิ่ออกมาจากบจัทั้นเอวของพระองคค์
เองไดด้ฆญ่าพระองคค์ดด้วยดาบเสทยททยิ่นจัยิ่น 2 พงศรกษนัตรธิยร 19:35-36 ใหข้รายละเอภียดเปป็นภาพชนัดเจนวตา



หลนังจากคทาอธธิษฐานของเฮเซคภียาหรแลข้ว พระเจข้าทรงสตงทถูตสวรรครมรณะองครหนจึที่งมาซจึที่งฆตาทหาร
อนัสซภีเรภีย 185,000 คนในคสืนถนัดมา เซนนาเคอรธิบซจึที่งพตายแพข้อยตางสธิรนเชธิงจจึงสะบนักสะบอมกลนับไป
ยนังนภีนะเวหร หลนังจากนนัรนไมตนาน เขากป็ถถูกลอบสนังหารโดยเหลตาบรุตรชายของตนัวเองขณะอยถูตใน
วธิหารแหตงพระตตาวดข้าวของเขา ดถู 2 พงศรกษนัตรธิยร 19:36-37 สทาหรนับรายละเอภียดเพธิที่มเตธิม

2 พศด 32:22-23 ดจังนจัทั้นพระเยโฮวาหค์จขงทรงชญ่วยเฮเซคทยาหค์และชาวเยรผซาเลป็มใหด้
พด้นจากพระหจัตถค์ของเซนนาเคอรวิบกษจัตรวิยค์แหญ่งอจัสซทเรทย และจากมรอของศจัตรผทจัทั้งสวิทั้นของพระองคค์
และพระองคค์ทรงนทาเขาทจัทั้งหลายอยผญ่ทมกดด้าน 23 และคนเปป็นอจันมากนทาของถวายพระเยโฮวาหค์
มายจังกรมงเยรผซาเลป็ม และของกทานจัลตญ่างๆมาถวายเฮเซคทยาหค์กษจัตรวิยค์แหญ่งยผดาหค์ พระองคค์จขงทรง
เปป็นททยิ่ยกยญ่องในสายตาของทจัทั้งปวงตจัทั้งแตญ่เวลานจัทั้นเปป็นตด้นมา พระเจข้าจจึงทรงชตวยเฮเซคภียาหรและ
เยรถูซาเลป็มใหข้พข้นจากคนอนัสซภีเรภียอยตางนตาอนัศจรรยรและททาใหข้ประเทศอสืที่นๆไมตกลข้ารนังแกเขา 
นอกจากนภีรพระเจข้า “ทรงนทาเขาทนัรงหลายอยถูตทรุกดข้าน” ยธิที่งกวตานนัรน พระเจข้าทรงททาใหข้เฮเซคภียาหรเปป็น
ใหญตเหลสือเกธินจนประชาชาตธิมากมายของภถูมธิภาคนนัรนนทาของกทานนัลตตางๆมาบรรณาการเขา โดย
หวนังทภีที่จะผถูกมธิตรกนับเขา “พระองครจจึงทรงเปป็นทภีที่ยกยตองในสายตาของประชาชาตธิทนัรงปวงตนัรงแตตเวลา
นนัรนเปป็นตข้นมา” แนตทภีเดภียว พระเจข้าทรงอวยพรผถูข้ชอบธรรม ดถู เพลงสดรุดภี 5:12

2 พศด 32:24-26 ครจัทั้งนจัทั้นเฮเซคทยาหค์ทรงประชวนใกลด้จะสวิทั้นพระชนมค์ และพระองคค์
ทผลอธวิษฐานตญ่อพระเยโฮวาหค์ และพระเยโฮวาหค์ทรงตอบ และประทานหมายสทาคจัญอยญ่างหนขยิ่งใหด้
แกญ่เฮเซคทยาหค์ ดถูเหมสือนวตาเมสืที่อพระเจข้าทรงอวยพรเฮเซคภียาหรอยตางบรธิบถูรณรแลข้ว เขากป็เรธิที่มคธิดวตาตนัว
เองกป็ไมตใชตยตอย ความเยตอหยธิที่งเปป็นสธิที่งหนจึที่งทภีที่นตากลนัวและพระเจข้าทรงมองมนันอยตางไมตพอพระทนัย 
พระเจข้าจจึงทรงตภีสอนเขาดข้วยความเจป็บปตวยรรุนแรง ถจึงกระนนัรนเฮเซคภียาหรกป็ระบายความในใจของ
เขาตตอพระเจข้าในคทาอธธิษฐาน โดยอข้อนวอนขอการรนักษาใหข้หาย พระเจข้าทรงรนักษาเขาใหข้หาย ดถู 2 
พงศรกษนัตรธิยร 20:1-11

25 แตญ่เฮเซคทยาหค์มวิไดด้สนองพระคมณนจัทั้น เพราะพระทจัยของพระองคค์ผยองขขทั้น เพราะ
ฉะนจัทั้นพระพวิโรธจขงมาเหนรอพระองคค์ ยผดาหค์และเยรผซาเลป็ม กระนนัรนเฮเซคภียาหรกป็กลนับไปมภีทตาทภีทภีที่



เชสืที่อมนั ที่นในตนเองและเยตอหยธิที่งอภีกแลข้ว เขาเรธิที่มไมตตระหนนักพระครุณและเหป็นไดข้ชนัดวตาไมตรนับรถูข้พระเจข้า
ผถูข้ไดข้ทรงอวยพรเขาขนาดนนัรน งานรนับใชข้มากมายจนทรุกวนันนภีร ไดข้ถถูกททาใหข้ตกตทที่าลงเมสืที่อหลนังจาก
บรรลรุความสทาเรป็จใหญตโตแลข้วกป็เรธิที่มเกธิดความเยตอหยธิที่งและยกยตองตนเอง “เพราะฉะนนัรนพระพธิโรธ
จจึงมาเหนสือพระองคร ยถูดาหรและเยรถูซาเลป็ม”

วลภีทภีที่วตาใจของเขาผยองขจึรนเปป็นเครสืที่องบตงชภีรชนัดเจนถจึงความเยตอหยธิที่ง สรุภาษธิต 16:18 เตสือนวตา 
“ความเยตอหยธิที่งเดธินหนข้าการถถูกททาลาย” เฮเซคภียาหรเกสือบถถูกททาลายอยถูตรอมรตอแลข้ว โปรดสนังเกตดข้วย
วตาความบาปของเขาททาใหข้ผถูข้อสืที่นตกอยถูตในอนันตราย ความบาปของคนๆเดภียวยตอมสตงผลตตอผถูข้อสืที่น
เสมอ ความโงตเขลาสตวนหนจึที่งของเฮเซคภียาหรอาจเปป็นการอนรุญาตใหข้คนบาบธิโลนดถูความมนั ที่งคนั ที่งแหตง
พระวธิหารดนังทภีที่บนันทจึกไวข้ใน 2 พงศรกษนัตรธิยร 20:12-19 บาบธิโลนซจึที่งเฮเซคภียาหรรถูข้อยตางไมตตข้องสงสนัยกป็
ชนั ที่วชข้าพอๆกนับอนัสซภีเรภีย เขาไดข้ออมชอมอยตางโงตเขลาในการรตวมมสือกนับคนเหลตานนัรน 

26 แตญ่เฮเซคทยาหค์ทรงอญ่อนนด้อมถญ่อมพระทจัยททยิ่กทาเรวิบนจัทั้นลง ทจัทั้งพระองคค์และชาวเยรผซาเลป็ม
พระพวิโรธของพระเยโฮวาหค์จขงมวิไดด้มาเหนรอเขาทจัทั้งหลายในรจัชกาลเฮเซคทยาหค์ เหป็นไดข้ชนัดวตาเฮเซคภี
ยาหรรถูข้ตนัวถจึงความผธิดพลาดแหตงวธิธภีการตตางๆของตนและถตอมตนัวลง เหป็นไดข้ชนัดวตาพระเจข้าทรงไดข้
ความสนใจของเขาแลข้วผตานทางการตภีสอนซจึที่งไมตถถูกระบรุเจาะจง ดนังนนัรนพระเจข้าจจึงทรงยนับยนัรงการ
พธิพากษาเพธิที่มเตธิมในชตวงทภีที่เขามภีชภีวธิตอยถูต

2 พศด 32:27-30 เฮเซคทยาหค์ทรงมทราชทรจัพยค์และเกทยรตวิใหญญ่ยวิยิ่ง และพระองคค์ทรง
สรด้างคลจังไวด้สทาหรจับพระองคค์ เพรยิ่อเกป็บเงวิน ทองคทา และเพชรพลอยตญ่างๆ เครรยิ่องเทศ โลญ่ และ
สทาหรจับทรจัพยค์สวินททยิ่มทคญ่าทมกชนวิด 28 ทจัทั้งฉางสทาหรจับขด้าว นททั้าองมญ่น และนททั้ามจัน ททยิ่ผลวิตมา และโรงเกป็บ
สจัตวค์เลททั้ยงทมกชนวิดและคอกแกะ 29 พระองคค์ทรงจจัดหจัวเมรองเพรยิ่อพระองคค์ดด้วย ทจัทั้งฝผงแพะแกะและ
ฝผงวจัวเปป็นอจันมาก เพราะพระเจด้าทรงประทานทรจัพยค์สวินใหด้พระองคค์มากยวิยิ่ง

การอวยพรของพระเจข้าทภีที่มภีตตอเฮเซคภียาหรและการททาใหข้เขาเจรธิญขจึรนทภีที่ตามมาจจึงถถูกบนันทจึก
ไวข้ นอกเหนสือจากความสทาเรป็จของเขาในฐานะกษนัตรธิยรและในการเมสืองระหวตางประเทศแลข้ว เขา



ยนังกลายเปป็นคนมนั ที่งมภีดข้วย “เพราะพระเจข้าทรงประทานทรนัพยรสธินใหข้พระองครมากยธิ ที่ง” เหป็นไดข้ชนัดวตา
เฮเซคภียาหรไมตสทานจึกบรุญครุณสทาหรนับเรสืที่องนภีรกตอนหนข้านภีร

30 เฮเซคทยาหค์องคค์นททั้เองทรงปวิดทางนททั้าออกตอนบนของนททั้าพมกทโฮนเสทย แลด้วนทาไปใหด้ไหล
ลงไปทางทวิศตะวจันตกของนครดาววิด และเฮเซคทยาหค์ทรงจทาเรวิญในพระราชกวิจทจัทั้งสวิทั้นของ
พระองคค์ รายละเอภียดเพธิที่มเตธิมเกภีที่ยวกนับ ‘ทางนทรา’ เชธิงยรุทธศาสตรรของเฮเซคภียาหรถถูกบนันทจึกไวข้ มนันยนัง
อยถูตจนถจึงวนันนภีรพรข้อมกนับทางนทราออกดข้านทธิศใตข้ของมนันทภีที่สระสธิโลอนัม จงระลจึกถจึง 31:20-21 เฮเซคภี
ยาหรเรธิที่มการครองราชยรของตนโดยการปรนนธิบนัตธิองครพระผถูข้เปป็นเจข้าดข้วยสธิรนสรุดใจ ดนังนนัรนเขาจจึง 
“จทาเรธิญในพระราชกธิจทนัรงสธิรนของพระองคร” พระเจข้าทรงใหข้เกภียรตธิความชอบธรรม ความเชสืที่อฟนัง 
และการอรุทธิศหมดทนัรงตนัวจนทรุกวนันนภีร

2 พศด 32:31 อยญ่างไรกป็ตามในเรรยิ่องทผตททยิ่เจด้านายเมรองบาบวิโลนใชด้ใหด้มาถามถขง
การมหจัศจรรยค์ซขยิ่งไดด้เกวิดขขทั้นในแผญ่นดวิน พระเจด้ากป็ทรงปลญ่อยพระองคค์ตามอทาเภอใจ เพรยิ่อจะทดลอง
พระองคค์ และเพรยิ่อจะทราบพระดทารวิทจัทั้งสวิทั้นในพระทจัยของพระองคค์

แมข้เปป็นชายคนหนจึที่งทภีที่ยธิ ที่งใหญตและดทาเนธินตามทางของพระเจข้า เฮเซคภียาหรกป็เปป็นมนรุษยรเดธิน
ดธินและตนัดสธินใจเรสืที่องหนจึที่งทภีที่โงตเขลามากๆ เขาอนรุญาตใหข้พวกทถูตของบาบธิโลนชมความมนั ที่งคนั ที่งของ
คลนังทรนัยพรพระวธิหาร คนบาบธิโลนจะกลนับมาอภีกประมาณหนจึที่งรข้อยปภีตตอมาและยจึดเอาทรนัพยรเหลตา
นนัรนมาเปป็นของตนัวเอง สทาหรนับรายละเอภียดเพธิที่มเตธิมของเรสืที่องนภีร  ดถู 2 พงศรกษนัตรธิยร 20:12-19

2 พศด 32:32-33 ฝญ่ายพระราชกวิจนอกนจัทั้นของเฮเซคทยาหค์ และความดทของพระองคค์ 
ดผเถวิด มทบจันทขกไวด้ในนวิมวิตของอวิสยาหค์ผผด้พยากรณค์บมตรชายอามอส และในหนจังสรอของกษจัตรวิยค์แหญ่งยผ
ดาหค์และอวิสราเอล 33 และเฮเซคทยาหค์ลญ่วงหลจับไปอยผญ่กจับบรรพบมรมษของพระองคค์ และเขาฝจังพระ
ศพไวด้ในอมโมงคค์สทาคจัญททยิ่สมดของโอรสของดาววิด และบรรดาคนยผดาหค์และชาวเยรผซาเลป็มทจัทั้งปวงไดด้
ถวายเกทยรตวิเมรยิ่อพระองคค์สวิทั้นพระชนมค์ และมนจัสเสหค์โอรสของพระองคค์ไดด้ครอบครองแทน
พระองคค์



รายละเอภียดเพธิที่มเตธิมตตางๆเกภีที่ยวกนับการครองราชยรของเฮเซคภียาหรถถูกบนันทจึกไวข้ในอธิสยาหร 
36-39 และ 2 พงศรกษนัตรธิยร 18-20 ทภีที่นตาสนใจคสือคทาทภีที่แปลเปป็น ความดท (เชเซด) หลนักๆแลข้วมนันถถูก
แปลเปป็น ‘ความเมตตา’, ‘ความกรรุณา’ และ ‘ความรนักมนั ที่นคง’ กษนัตรธิยรผถูข้นภีร ไมตเพภียงยธิที่งใหญตเทตานนัรน 
แตตเหป็นไดข้ชนัดวตามภีความกรรุณาดข้วย พอเขาสธิรนชภีวธิตตอนอายรุ 54 ปภี เขากป็ถถูกฝนังศพไวข้ “ในอรุโมงคร
สทาคนัญทภีที่สรุดของโอรสของดาวธิด” เหลตาขข้าราชบรธิพารของเขารถูข้วตากษนัตรธิยรของตนเปป็นหนจึที่งใน
ทายาททภีที่ยธิที่งใหญตทภีที่สรุดเหลตานนัรนของดาวธิด ดนังนนัรนเขาจจึงถถูกฝนังศพในททาเลทภีที่ถถูกเลสือกสรรซจึที่งวตางอยถูตใน
สรุสานหลวงในเยรถูซาเลป็ม พธิธภีศพหลวงจจึงถถูกจนัดขจึรนเพสืที่อเขา นตาเศรข้าทภีที่มนนัสเสหรบรุตรชายของเขาไมต
เหมสือนบธิดาของเขาเลย เขาททาความชนั ที่วรข้ายในสายพระเนตรขององครพระผถูข้เปป็นเจข้า

*****

ภนำพรวมของ 2 พงศนำวดนำร 33: ในรนัชกาลของมนนัสเสหร์ การเรติที่มตต้นของจนุดจบของ
อาณาจนักรแหต่งยถูดาหร์เรติที่มขขนั้นแลต้ว แมต้โยสติยาหร์หลานชายของเขาเปก็นดวงสวต่างจต้าดวงหนขที่งฝต่าย
วติญญาณ กษนัตรติยร์องคร์อสืที่นๆททที่เหลสือของยถูดาหร์กก็มสืดมติดฝต่ายวติญญาณ มนนัสเสหร์รสืนั้อฟสืนั้นความชนัที่วชต้าททที่เฮ
เซคทยาหร์บติดาของเขาไดต้ขจนัดออกไปและยอมใหต้บรรดาสติที่งนต่าสะอติดสะเอทยนหนนักยติที่งกวต่าเขต้ามา 
ตอนจบของบทนทนั้ยนังใหต้สรนุปยต่อสนันั้นๆเกทที่ยวกนับการครองราชยร์ของอาโมนบนุตรชายของเขาดต้วยซขที่งแยต่
ยติที่งกวต่า ใน 2 พงศาวดาร 33 มทบนันทขกไวต้วต่ามนนัสเสหร์ครองราชยร์นานหต้าสติบหต้าปท แตต่ “พระองคร์ทรง
กระทคาสติที่งททที่ชนัที่วรต้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหร์ ตามการกระทคาททที่นต่าสะอติดสะเอทยนของ
ประชาชาตติ ซขที่งพระเยโฮวาหร์ทรงขนับไลต่ไปเสทยใหต้พต้นหนต้าประชาชนอติสราเอล” สติที่งททที่ถถูกบอกเปก็น
นนัยกก็คสือวต่าเขานคาความลนุต่มหลงในการทคาผติดศทลธรรมของคนคานาอนันกลนับเขต้ามาสถูต่แผต่นดตินนนันั้น

2 พศด 33:1-2 เมรยิ่อมนจัสเสหค์เรวิยิ่มครอบครองมทพระชนมายมสวิบสองพรรษา และ
พระองคค์ทรงครอบครองในเยรผซาเลป็มหด้าสวิบหด้าปท 2 พระองคค์ทรงกระททาสวิยิ่งททยิ่ชจัยิ่วรด้ายในสาย
พระเนตรของพระเยโฮวาหค์ ตามการกระททาททยิ่นญ่าสะอวิดสะเอทยนของประชาชาตวิ ซขยิ่งพระเยโฮวาหค์
ทรงขจับไลญ่ไปเสทยใหด้พด้นหนด้าประชาชนอวิสราเอล



มนนัสเสหรบรุตรชายของเฮเซคภียาหรขจึรนครองบนัลลนังกรแหตงยถูดาหรเมสืที่ออายรุสธิบสองปภีและครอง
ราชยรจนเขามภีอายรุหกสธิบเจป็ดปภี อยตางไรกป็ตามเขาททา “สธิที่งทภีที่ชนั ที่วรข้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮ
วาหร” ในชตวงการครองราชยรอนันชนั ที่วชข้าของเขา สภาพฝตายศภีลธรรมและฝตายวธิญญาณของยถูดาหรกป็
ตกตทที่าลงสถูตระดนับของยรุคสมนัยของคนคานาอนันเมสืที่อหลายรข้อยปภีกตอนหนข้านนัรน การครองราชยรของเขา
จจึงเปป็นการเรธิที่มตข้นของจรุดจบของยถูดาหร ถจึงกระนนัรน เขากป็กลนับใจในเวลาตตอมา ดถู 33:11-13

2 พศด 33:3-6 เพราะพระองคค์ทรงสรด้างปผชนทยสถานสผงขขทั้นใหมญ่ ซขยิ่งเฮเซคทยาหค์
พระราชบวิดาของพระองคค์ไดด้ทรงพจังลงนจัทั้น และทรงสรด้างแทญ่นบผชาแดญ่พระบาอจัล และทรงททา
บรรดาเสารผปเคารพ และนมจัสการบรวิวารทจัทั้งสวิทั้นของฟด้าสวรรคค์ และปรนนวิบจัตวิพระเหลญ่านจัทั้น 4 และ
พระองคค์ทรงสรด้างแทญ่นบผชาในพระนวิเวศของพระเยโฮวาหค์ ซขยิ่งพระเยโฮวาหค์ตรจัสวญ่า "นามของเรา
จะอยผญ่ในเยรผซาเลป็มเปป็นนวิตยค์" 5 และพระองคค์ไดด้ทรงสรด้างแทญ่นบผชาสทาหรจับบรรดาบรวิวารแหญ่งฟด้า
สวรรคค์ในลานทจัทั้งสองแหญ่งพระนวิเวศของพระเยโฮวาหค์

โปรดสนังเกตรายการสธิที่งนตาสะอธิดสะเอภียนฝตายวธิญญาณเหลตานนัรนทภีที่มนนัสเสหรนทากลนับเขข้ามา 
การนมนัสการพระบาอนัลถถูกรสืร อฟสืร นพรข้อมกนับความเสสืที่อมทรามดข้านศภีลธรรมทนัรงหมดของมนัน เขา 
“นมนัสการบรธิวารทนัรงสธิรนของฟข้าสวรรคร และปรนนธิบนัตธิพระเหลตานนัรน” สธิที่งทภีที่ถถูกอข้างอธิงถจึงในทภีที่นภีรอยตาง
ชนัดเจนกป็คสือ การรนับเอาวธิธภีปฏธิบนัตธิของคนนนับถสือรถูปเคารพในการนมนัสการดวงดาวตตางๆในฟข้า
สวรรคร เชตน ดวงอาทธิตยร ดวงจนันทรรและดวงดาวทนัรงหลาย นอกจากนภีร  เขายนังบนังอาจสรข้างแทตนบถูชา
รถูปเคารพตตางๆอนันหมธิที่นประมาทแมข้แตตในพระวธิหารของพระเจข้าทภีที่เยรถูซาเลป็มดข้วย

ในขข้อ 4 คทาพถูดเสภียดสภีอนันขมขสืที่นถถูกบนันทจึกไวข้วตา “ซจึที่งพระเยโฮวาหรตรนัสวตา "นามของเราจะ
อยถูตในเยรถูซาเลป็มเปป็นนธิตยร"” สธิที่งทภีที่ถถูกบอกเปป็นนนัยกป็คสือวตา องครพระผถูข้เปป็นเจข้าทรงระลจึกดข้วยความ
โทมนนัสถจึงความขนัดแยข้งกนันของนธิเวศนนัรนซจึที่งถถูกสรข้างขจึรนเพสืที่อพระนามของพระองครทภีที่บนัดนภีร เปป็น
สถานทภีที่แหตงการหมธิที่นประมาทและการนนับถสือรถูปเคารพ



6 และพระองคค์ไดด้ทรงถวายโอรสของพระองคค์ใหด้ลมยไฟในหมบเขาบมตรชายของฮวินโนม ถรอ
ฤกษค์ยาม ใชด้เวทมนตรค์ ใชด้ไสยศาสตรค์ ตวิดตญ่อกจับคนทรงและพญ่อมดหมอผท พระองคค์ทรงกระททาสวิยิ่ง
ททยิ่ชจัยิ่วรด้ายเปป็นอจันมากในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหค์ ซขยิ่งเปป็นการยจัยิ่วยมใหด้พระองคค์ทรงกรวิทั้วโกรธ

มภีบนันทจึกเกภีที่ยวกนับการทภีที่มนนัสเสหรใหข้ “โอรสของพระองครใหข้ลรุยไฟในหรุบเขาบรุตรชายของ
ฮธินโนม” นภีที่เปป็นขข้ออข้างอธิงหนจึที่งถจึงวธิธภีปฏธิบนัตธิอนันเหลสือเชสืที่อของการถวายเดป็กทารกแกตพระโมเลค 
พระคนัมภภีรรไมตไดข้กลตาวชนัดเจน อยตางไรกป็ตาม การใหข้เดป็กๆผตานเขข้าไปในไฟอยตางนข้อยกป็เปป็นบท
ทดสอบหนจึที่งของ “การชทาระใหข้บรธิสรุทธธิธ ” ทภีที่นนั ที่นเดป็กทารกคนหนจึที่งถถูกผตานเขข้าไปในไฟจรธิงๆของ
แทตนบถูชาของพระโมเลค บางครนัร งมนันกป็เกภีที่ยวขข้องกนับการฆตาบถูชายนัญเดป็กทารกจรธิงๆใหข้แกตพระโม
เลค

แมข้พระคนัมภภีรรไมตไดข้ใหข้รายละเอภียดเหลตานนัรนไวข้ แหลตงขข้อมถูลทางประวนัตธิศาสตรรอสืที่นๆกป็
บนันทจึกวตารถูปเคารพโลหะอนันหนจึที่งถถูกหลตอใหข้กลวงภายในโดยอยถูตในรถูปของผถูข้ชายคนหนจึที่งทภีที่นนั ที่งอยถูต
หรสือสนัตวรตนัวหนจึที่งทภีที่ยสืนตรง ศภีรษะของมนันเปป็นหนัวของวนัวผถูข้ตนัวหนจึที่ง รถูปเคารพนภีรมภีแขนสองขข้างทภีที่
เหยภียดออกในมรุมทภีที่ชถูขจึรนขข้างบนซจึที่งททาใหข้เดป็กคนหนจึที่งทภีที่ถถูกวางบนแขนนนัรนกลธิรงเขข้าไปในปากขนาด
ใหญตทภีที่อข้าอยถูตของมนัน ไฟรข้อนๆลรุกโชนอยถูตภายในรถูปเคารพโลหะนภีร จนกระทนั ที่งมนันสตองแสงเปป็นสภี
แดง

จากนนัรนพวกคนนนับถสือพระตตางดข้าวกป็จะถวายลถูกๆของตนบนแขนสองขข้างทภีที่เหยภียดออก
ของรถูปเคารพทภีที่เหมสือนเตาหลอมนภีรซจึที่งกลสืนกธินเดป็กทารกเหลตานนัรน ดนตรภีเสภียงดนังโดยเฉพาะทภีที่มภี
กลองตตางๆกป็ดนังกระหจึที่มเพสืที่อกลบเสภียงรข้องของเดป็กเลป็กๆเหลตานนัรนขณะทภีที่พวกเขาถถูกเผาไหมข้จนตาย 
วธิธภีปฏธิบนัตธิของคนนนับถสือพระตตางดข้าวนภีรถถูกเชสืที่อวตามภีไวข้เพสืที่อเอาใจและระงนับความพธิโรธของพระโม
เลค

ในบนันทจึกเกภีที่ยวกนับมนนัสเสหรใน 2 พงศรกษนัตรธิยร 21:16 มภีบนันทจึกวตา “มนนัสเสหรไดข้ทรงกระททา
ใหข้โลหธิตทภีที่ไรข้ความผธิดตกเปป็นอนันมาก จนเตป็มเยรถูซาเลป็มจากปลายขข้างหนจึที่งถจึงปลายอภีกขข้างหนจึที่ง” 
แมข้วธิธภีปฏธิบนัตธิของการททาใหข้เดป็กๆผตานเขข้าไปในไฟไมตถถูกกลตาวถจึงในบรธิบทนนัรนโดยตรง มนันกป็ดถู



เหมสือนชนัดเจนวตาพวกเขาเปป็นสตวนหนจึที่งของโลหธิตทภีที่ไรข้ความผธิดดนังกลตาว ความคลข้ายคลจึงกนับการ
ททาแทข้งในปนัจจรุบนันกป็ชนัดเจนเหลสือเกธิน

โปรดสนังเกตในบรธิบทโดยตรงวตามนนัสเสหรยนัง “ถสือฤกษรยาม ใชข้เวทมนตรร ใชข้ไสยศาสตรร 
ตธิดตตอกนับคนทรงและพตอมดหมอผภี” ดข้วย ทนัรงหมดนภีร เปป็นศาสตรรเรข้นลนับ การกลตาวถจึง “ฤกษรยามและ
เวทมนตรร” อาจหมายถจึงโหราศาสตรร สตวนไสยศาสตรร คนทรงและพตอมดหมอผภีลข้วนเปป็นการ
ตธิดตตอกนับพวกปภีศาจโดยตรงและกระทนั ที่งพญามารเองดข้วยซทรา อนันทภีที่จรธิงมนนัสเสหรนมนัสการพญามาร
แทนทภีที่จะนมนัสการพระเจข้า ไมตจทาเปป็นตข้องกลตาวเลยวตา “พระองครทรงกระททาสธิที่งทภีที่ชนั ที่วรข้ายเปป็นอนัน
มากในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหร ซจึที่งเปป็นการยนั ที่วยรุใหข้พระองครทรงกรธิรวโกรธ”

2 พศด 33:7-8 และรผปเคารพสลจัก ซขยิ่งครอรผปเคารพททยิ่พระองคค์ทรงสรด้างนจัทั้น 
พระองคค์ทรงตจัทั้งไวด้ในพระนวิเวศของพระเจด้า ซขยิ่งพระเจด้าตรจัสกจับดาววิดและซาโลมอนโอรสของดา
ววิดวญ่า "ในนวิเวศนททั้และในเยรผซาเลป็ม ซขยิ่งเราไดด้เลรอกออกจากตระกผลทจัทั้งสวิทั้นของอวิสราเอล เราจะ
บรรจมนามของเราไวด้เปป็นนวิตยค์ 8 และเราจะไมญ่ใหด้เทด้าของอวิสราเอลพเนจรออกไปจากแผญ่นดวินซขยิ่ง
เราไดด้กทาหนดใหด้บรรพบมรมษของเจด้าอทกเลย ถด้าเขาเพทยงแตญ่จะระมจัดระวจังกระททาทมกอยญ่างซขยิ่งเราไดด้
บจัญชาเขาไวด้ ครอราชบจัญญจัตวิ กฎเกณฑค์ และกฎทจัทั้งสวิทั้นซขยิ่งไดด้ใหด้ไวด้โดยทางโมเสส"

มนนัสเสหรยนังมภีใจกลข้าหมธิที่นประมาททภีที่จะไมตเพภียงมภีแทตนบถูชาตตางๆใหข้แกตบรรดาพระตตางดข้าว
ของเขาทภีที่พระวธิหารเทตานนัรน แตตเขายนังตนัรง “รถูปเคารพสลนัก”  ในพระวธิหารของพระเจข้าดข้วย อภีกครนัร งทภีที่
คทาพถูดเสภียดสภีของการทภีที่อยตางไรและททาไมนธิเวศนนัรนถจึงไดข้ถถูกสรข้างขจึรนและถถูกอรุทธิศถวายแดตพระเยโฮ
วาหรพระเจข้าถถูกกลตาวซทราในขข้อ 7 และ 8 ผถูข้เขภียนศนักดธิธ สธิทธธิธ ทตานนภีร จจึงยกคทาพถูดทภีที่พระเจข้าไดข้ตรนัสแกตดา
วธิดและซาโลมอนเกภีที่ยวกนับพระวธิหารนนัรน ดถู 2 ซามถูเอล 7:13 และ 1 พงศรกษนัตรธิยร 8:29 โดยการททา
เชตนนนัรน มนนัสเสหรจจึงททาใหข้พระวธิหารนนัรนซจึที่งถถูกสรข้างขจึรนเพสืที่อนมนัสการพระเยโฮวาหรพระเจข้าเสภีย
ความศนักดธิธ สธิทธธิธ  ในการใหข้พระนามของพระองครอยถู ตทภีที่พระวธิหารนนัรน พระเจข้าไดข้ทรงสนัญญาวตาจะไมต
โยกยข้ายอธิสราเอลออกไปจากแผตนดธินของพวกเขา อยตางไรกป็ตาม เงสืที่อนไขของพระสนัญญานนัรนคสือ 
ความเชสืที่อฟนังทภีที่มภีตตอพระบนัญชาตตางๆของพระองคร



2 พศด 33:9-10 มนจัสเสหค์ทรงชจักจผงยผดาหค์และชาวเยรผซาเลป็มใหด้หลง เขาจขงไดด้
กระททาความชจัยิ่วรด้ายยวิยิ่งกวญ่าบรรดาประชาชาตวิ ซขยิ่งพระเยโฮวาหค์ไดด้ทรงททาลายใหด้พด้นหนด้า
ประชาชนอวิสราเอลนจัทั้น 10 พระเยโฮวาหค์ตรจัสกจับมนจัสเสหค์และประชาชนของพระองคค์ แตญ่เขาทจัทั้ง
หลายไมญ่ฟจัง

มภีการสรรุปครตาวๆเกภีที่ยวกนับการทภีที่ “มนนัสเสหรทรงชนักจถูงยถูดาหรและชาวเยรถูซาเลป็มใหข้หลง เขา
จจึงไดข้กระททาความชนั ที่วรข้ายยธิที่งกวตาบรรดาประชาชาตธิ ซจึที่งพระเยโฮวาหรไดข้ทรงททาลายใหข้พข้นหนข้า
ประชาชนอธิสราเอลนนัรน” พระเจข้าไดข้ทรงใชข้อธิสราเอลในยรุคสมนัยกตอนหนข้านนัรนเพสืที่อขนับไลตคนคานา
อนันออกไปจากแผตนดธินนนัรนเพราะการนตาสะอธิดสะเอภียนตตางๆของพวกเขา เรสืที่องเสภียดสภีอนันนตาเศรข้ากป็
คสือวตา ยถูดาหรภายใตข้มนนัสเสหรนทาสธิที่งนตาสะอธิดสะเอภียนตตางๆทภีที่แยตยธิที่งกวตาเขข้ามา โปรดสนังเกตในขข้อ 10 
วตา “พระเยโฮวาหรตรนัสกนับมนนัสเสหรและประชาชนของพระองคร แตตเขาทนัรงหลายไมตฟนัง” พระเจข้า
ทรงสตงพวกผถูข้พยากรณรมาหามนนัสเสหรและยถูดาหรโดยเตสือนพวกเขาใหข้ระวนังการพธิพากษาทภีที่จะมา
เพสืที่อใหข้พวกเขากลนับใจใหมต ดถู 2 พงศรกษนัตรธิยร 21:10-15 พรข้อมกนับความบาปอนันนตาเกลภียด ใจทภีที่แขป็ง
กระดข้างและความดสืรอรนัรนมนักเขข้ามาสมทบดข้วยบตอยๆ ดนังนนัรนยถูดาหรและมนนัสเสหรจจึงไมตยอมฟนัง

2 พศด 33:11-13 เพราะฉะนจัทั้นพระเยโฮวาหค์ทรงใหด้ผผด้บจังคจับกองทหารของกษจัตรวิยค์
แหญ่งอจัสซทเรทยมาตญ่อสผด้เขาทจัทั้งหลาย ไดด้จจับมนจัสเสหค์ทญ่ามกลางพงหนามและจทาจองดด้วยตรวนและนทา
พระองคค์มายจังบาบวิโลน โปรดสนังเกตความสนัมพนันธรแบบเหตรุและผลระหวตางเหตรุการณรเหลตานนัรนใน
สธิบขข้อแรกของบทนภีรกนับขข้อ 11 พระเจข้าทรงตภีสอนมนนัสเสหรอยตางสาหนัสโดยกษนัตรธิยรแหตงอนัสซภีเรภีย 
มนนัสเสหรถถูกททาใหข้เปป็นเชลยศจึกและถถูกลตามโซตพาตนัวไปยนังบาบธิโลน คทาวตา เพราะฉะนนันั้น ใหข้การ
เชสืที่อมโยงตามลทาดนับของเหตรุการณรเหลตานนัรนทภีที่เกธิดกตอนกนับเหตรุการณรทภีที่ตามมา อนัสซภีเรภียยนังเปป็น
อทานาจครอบครองในตะวนันออกกลางของสมนัยนนัรนอยถูตเหมสือนเดธิม มนนัสเสหรถถูกจนับตนัวเปป็นเชลยไป
ยนังบาบธิโลน ซจึที่งเปป็นนครหนจึที่งภายใตข้การควบครุมของอนัสซภีเรภีย

12 และเมรยิ่อพระองคค์ทรงทมกขค์ยาก พระองคค์ทรงววิงวอนขอพระกรมณาตญ่อพระเยโฮวาหค์
พระเจด้าของพระองคค์ และถญ่อมพระทจัยลงอยญ่างมากตญ่อพระพจักตรค์พระเจด้าของบรรพบมรมษของ



พระองคค์ 13 พระองคค์ทรงอธวิษฐานตญ่อพระเจด้า และพระเจด้าทรงรจับคทาววิงวอนของพระองคค์ และ
ทรงฟจังคทาอด้อนวอนของพระองคค์ และนทาพระองคค์กลจับมายจังกรมงเยรผซาเลป็มในราชอาณาจจักรของ
พระองคค์อทก แลด้วมนจัสเสหค์ทรงทราบวญ่าพระเยโฮวาหค์ทรงเปป็นพระเจด้า 

ความคธิดทภีที่นตาอนัศจรรยรสองประการถถูกพบในขข้อ 12 และ 13 ประการแรกกป็คสือวตา เมสืที่อมนนัส
เสหรเผชธิญการตภีสอนของพระเจข้าเชตนนนัรน เขากป็ “วธิงวอนขอพระกรรุณาตตอพระเยโฮวาหรพระเจข้าของ
พระองคร และถตอมพระทนัยลงอยตางมากตตอพระพนักตรรพระเจข้าของบรรพบรุรรุษของพระองคร” มภีคทา
พถูดเสภียดสภีในการทภีที่หลนังจากการออกไปจากพระเยโฮวาหรพระเจข้าอยตางหมธิที่นประมาทเชตนนนัรน 
พระเจข้ายนังทรงถถูกเรภียกวตาเปป็นพระเจข้าของมนนัสเสหร พระเจข้าจนทรุกวนันนภีรทรงมภีวธิธภีตตางๆทภีที่จะททาใหข้
ครธิสเตภียนทนัรงหลายทภีที่มนักกบฏถตอมใจลงเชตนกนัน

สธิที่งนตาอนัศจรรยรประการทภีที่สองกป็คสือ พระเมตตาและพระครุณของพระเจข้า เมสืที่อมนนัสเสหรถตอม
ตนัวลงในการกลนับใจใหมตและการอธธิษฐานขอการยกโทษของพระเจข้า พระเจข้า “ทรงฟนังคทา
อข้อนวอนของพระองคร และนทาพระองครกลนับมายนังกรรุงเยรถูซาเลป็มในราชอาณาจนักรของพระองคร
อภีก” แทข้จรธิงพระครุณของพระเจข้าเปป็นเรสืที่องนตาอนัศจรรยรและพระเมตตาของพระองครกป็ยธิที่งใหญตเหนสือ
ฟข้าสวรรครอยตางแทข้จรธิง ขอบพระครุณพระเจข้าสทาหรนับพระเมตตาและพระครุณของพระองคร ถข้า
พระเจข้าจะทรงยกโทษคนทภีที่ใชข้การไมตไดข้ขนาดนนัรนอยตางมนนัสเสหร พระองครยตอมจะทรงปฏธิบนัตธิอยตาง
กรรุณากนับคนเหลตานนัรนกระทนั ที่งจนทรุกวนันนภีรทภีที่มาหาพระองครในการกลนับใจใหมตดข้วยใจทภีที่ชอกชทรา ดถู 
เพลงสดรุดภี 51:17

2 พศด 33:14-16 ภายหลจังพระองคค์ทรงสรด้างกทาแพงชจัทั้นนอกใหด้นครดาววิดทางตะวจัน
ตกของกทโฮนในหมบเขาไปจนถขงทางเขด้าประตผปลา แลด้ววงรอบตทาบลโอเฟล และกญ่อขขทั้นใหด้สผงมาก 
และพระองคค์ทรงตจัทั้งผผด้บจังคจับบจัญชากองทจัพใหด้อยผญ่ในหจัวเมรองมทปด้อมในยผดาหค์ทจัทั้งสวิทั้น 15 และ
พระองคค์ทรงเอาพระตญ่างดด้าวและรผปเคารพไปเสทยจากพระนวิเวศของพระเยโฮวาหค์ และแทญ่นบผชา
ทจัทั้งสวิทั้นซขยิ่งพระองคค์ไดด้ทรงสรด้างไวด้บนภผเขาแหญ่งพระนวิเวศของพระเยโฮวาหค์ และในเยรผซาเลป็ม และ
พระองคค์ทรงทวิทั้งออกไปนอกเมรอง 16 และพระองคค์ทรงซญ่อมแทญ่นบผชาของพระเยโฮวาหค์ และทรง



ถวายเครรยิ่องสจัตวบผชาเปป็นเครรยิ่องสจันตวิบผชาและเครรยิ่องโมทนาพระคมณบนแทญ่นนจัทั้น และพระองคค์ทรง
บจัญชาใหด้ยผดาหค์ปรนนวิบจัตวิพระเยโฮวาหค์พระเจด้าแหญ่งอวิสราเอล

หลนังจากมนนัสเสหรไดข้รนับอนรุญาตใหข้กลนับไปยนังเยรถูซาเลป็ม เขากป็ซตอมแซมเครสืที่องปข้องกนัน
ขข้าศจึกตตางๆของนครนนัรน กภีโฮนอยถูตทางดข้านทธิศตะวนันออกของเยรถูซาเลป็ม เขาจจึงสรข้างก ทาแพงของ
เยรถูซาเลป็มขจึรนใหมตตนัรงแตตทธิศตะวนันตกของกภีโฮนตลอดทางลข้อมรอบไปยนังดข้านทธิศตะวนันตกซจึที่งเปป็น
ทภีทๆี่ ทางเขข้าประตถูปลาตนัรงอยถูตไปจนถจึงยนัฟฟา ‘โอเฟล’ เปป็นสนันเขาหนจึที่งตลอดแนวดข้านทธิศตะวนันออก
ของเยรถูซาเลป็มระหวตางนครบนและนครลตาง ทภีที่นนั ที่นมนนัสเสหรสรข้างกทาแพงนครเพธิที่มเตธิมขจึรนใหมต ทภีที่
สทาคนัญยธิที่งกวตากป็คสือวตา เขาเรธิที่มกวาดลข้างการนนับถสือรถูปเคารพในเยรถูซาเลป็มและพระวธิหารทภีที่กตอนหนข้า
นนัรนเขาอนรุญาตใหข้มภี เขาก ทาจนัดรถูปเคารพตตางๆและรถูปเคารพอนันใหญตนนัรนทภีที่เขาไดข้ตนัรงไวข้ในพระวธิหาร
พรข้อมกนับแทตนบถูชารถูปเคารพทนัรงหมด นอกจากนภีร  “พระองครทรงซตอมแทตนบถูชาของพระเยโฮวาหร 
และทรงถวายเครสืที่องสนัตวบถูชาเปป็นเครสืที่องสนันตธิบถูชาและเครสืที่องโมทนาพระครุณบนแทตนนนัรน และ
พระองครทรงบนัญชาใหข้ยถูดาหรปรนนธิบนัตธิพระเยโฮวาหรพระเจข้าแหตงอธิสราเอล”

2 พศด 33:17 ถขงกระนจัทั้นกป็ดทประชาชนกป็ยจังถวายสจัตวบผชาททยิ่ปผชนทยสถานสผง แตญ่
ถวายตญ่อพระเยโฮวาหค์พระเจด้าของเขาเทญ่านจัทั้น แมข้ดถูเหมสือนมภีการฟสืร นฟถูในยถูดาหรในชตวงปภีทข้ายๆแหตง
รนัชกาลของมนนัสเสหร ประชาชนกป็ยนังถวายเครสืที่องสนัตวบถูชาสตวนตนัวตตอไปบนปถูชนภียสถานสถูงเหลตา
นนัรนทภีที่มภีอยถูตทนั ที่วยถูดาหร แมข้พวกเขาททาเชตนนนัรนแดตพระเยโฮวาหรเทตานนัรน ถจึงกระนนัรนนนัที่นกป็เปป็นการฝตาฝสืน
พระราชบนัญญนัตธิของพระเจข้า ดถู พระราชบนัญญนัตธิ 12:5-15

2 พศด 33:18-20 สญ่วนพระราชกวิจนอกนจัทั้นของมนจัสเสหค์ และคทาอธวิษฐานของ
พระองคค์ตญ่อพระเจด้า และถด้อยคทาของผผด้ททานาย ผผด้ทผลพระองคค์ในพระนามของพระเยโฮวาหค์พระเจด้า
แหญ่งอวิสราเอล ดผเถวิด มทบจันทขกไวด้ในหนจังสรอของกษจัตรวิยค์แหญ่งอวิสราเอล 19 และคทาอธวิษฐานของ
พระองคค์ และเรรยิ่องททยิ่พระเจด้าทรงรจับคทาววิงวอนของพระองคค์ บาปทจัทั้งสวิทั้นของพระองคค์ และการ
ละเมวิดของพระองคค์ทจัทั้งสวิทั้น และสถานททยิ่ซขยิ่งพระองคค์ทรงสรด้างปผชนทยสถานสผง และตจัทั้งบรรดาเสา
รผปเคารพและรผปเคารพสลจัก กญ่อนททยิ่พระองคค์ทรงถญ่อมพระองคค์ลงนจัทั้น ดผเถวิด เขาบจันทขกไวด้ใน



หนจังสรอประวจัตวิททยิ่ผผด้ททานายแตญ่ง รายละเอภียดเพธิที่มเตธิมตตางๆเกภีที่ยวกนับการครองราชยรของมนนัสเสหรถถูก
เขภียนไวข้ในหนนังสสือตตางๆทภีที่อยถูตนอกสารบบซจึที่งสถูญหายไปในประวนัตธิศาสตรรแลข้ว มภีการกลตาวอภีกครนัร ง
ถจึงความบาปของเขา คทาอธธิษฐานแหตงการกลนับใจใหมตของเขา และพระเมตตาของพระเจข้าทภีที่มภีตตอ
เขา

20 มนจัสเสหค์จขงทรงลญ่วงหลจับไปอยผญ่กจับบรรพบมรมษของพระองคค์ และเขาฝจังพระศพไวด้ใน
พระราชวจังของพระองคค์ และอาโมนโอรสของพระองคค์ไดด้ครอบครองแทนพระองคค์ อภีกครนัร งทภีที่คทา
ทภีที่ใชข้เรภียกแทนการเสภียชภีวธิตถถูกใชข้ นนั ที่นคสือ การลตวงหลนับไปอยถูตกนับบรรพบรุรรุษของตน จากนนัรนมนนัส
เสหรถถูกฝนังศพในอรุทยานแหตงวนังของเขาทภีที่เยรถูซาเลป็มแทนทภีที่จะในสรุสานหลวงของเหลตากษนัตรธิยรแหตง
ยถูดาหร อาโมนบรุตรชายของเขาสสืบทอดบนัลลนังกรตตอจากเขา

2 พศด 33:21-23 เมรยิ่ออาโมนเรวิยิ่มครอบครองมทพระชนมายมยทยิ่สวิบสองพรรษา และ
พระองคค์ทรงครอบครองในเยรผซาเลป็มสองปท 22 พระองคค์ทรงกระททาความชจัยิ่วรด้ายในสาย
พระเนตรของพระเยโฮวาหค์ อยญ่างมนจัสเสหค์ราชบวิดาของพระองคค์ทรงกระททานจัทั้น อาโมนถวาย
สจัตวบผชาแกญ่รผปเคารพสลจักทจัทั้งสวิทั้น ซขยิ่งมนจัสเสหค์ราชบวิดาของพระองคค์ไดด้ทรงสรด้างขขทั้น และทรง
ปรนนวิบจัตวิรผปเคารพนจัทั้น อาโมนบรุตรชายของมนนัสเสหรครองราชยรแคตสองปภี เขาททาเหมสือนกนับทภีที่บธิดา
ของเขาไดข้กระททาในชตวงเวลาสตวนใหญตแหตงรนัชกาลของเขา นนัที่นคสือ “กระททาความชนั ที่วรข้ายในสาย
พระเนตรของพระเยโฮวาหร” ความจรธิงของสรุภาษธิต 28:2 ถถูกใหข้ภาพประกอบ เหลตากษนัตรธิยรทภีที่ชนั ที่ว
รข้ายมนักมภีการครองราชยรทภีที่ไรข้เสถภียรภาพ อาโมนนนับถสือรถูปเคารพสลนักตตางๆซจึที่งฝตาฝสืนคทาบนัญชาตตางๆ
ของพระเจข้าโดยตรง

23 และพระองคค์มวิไดด้ถญ่อมพระองคค์ลงตญ่อพระพจักตรค์พระเยโฮวาหค์ อยญ่างมนจัสเสหค์ราชบวิดา
ของพระองคค์ไดด้ถญ่อมพระองคค์ลงนจัทั้น แตญ่อาโมนองคค์นททั้ไดด้ละเมวิดยวิยิ่งๆขขทั้น ตตางจากบธิดาของเขา อา
โมนไมตยอมถตอมตนัวลงตตอพระพนักตรรพระเจข้าและ “ไดข้ละเมธิดยธิที่งขจึรนๆ” ผลทภีที่ตามมาเหลตานนัรนของ
มนันถถูกบนันทจึกไวข้ในขข้อถนัดไป บทเรภียนทภีที่เราไดข้รนับกป็คสือวตา มนนัสเสหรกลนับใจจากความบาปของตน
และพระเจข้าทรงยกโทษเขา อยตางไรกป็ตาม ขณะเดภียวกนัน เขากป็สถูญเสภียบรุตรชายของตนใหข้แกตพญา



มาร การกลนับใจใหมตอาจททาใหข้พระเจข้าทรงมภีพระเมตตา แตตปกตธิแลข้วมนันกป็จะไมตเปลภีที่ยนแปลงการ
เกป็บเกภีที่ยวผลแหตงความบาปซจึที่งถถูกหวตานไปแลข้ว การเกป็บเกภีที่ยวนนัรนปกตธิแลข้วมาในลถูกๆของคนๆนนัรน 
นภีที่เปป็นตนัวอยตางหนจึที่งทภีที่คลาสสธิค

2 พศด 33:24-25 แลด้วขด้าราชการของพระองคค์กป็รญ่วมกจันควิดกบฏตญ่อพระองคค์ และไดด้
ฆญ่าพระองคค์เสทยในพระราชวจังของพระองคค์ พวกผถูข้รนับใชข้ของอาโมนเองสมคบคธิดตตอสถูข้เขาและฆตา
เขาในเรสือนของเขาเอง แนตทภีเดภียวความบาปเปป็นความเหยภียดหยามแกตชนชาตธิใดกป็ตาม มนันนทามา
แมข้แตตความไรข้เสถภียรภาพทางการเมสือง

25 แตญ่ประชาชนแหญ่งแผญ่นดวินไดด้ประหารบรรดาคนเหลญ่านจัทั้นททยิ่ควิดกบฏตญ่อกษจัตรวิยค์อาโมน 
และประชาชนแหญ่งแผญ่นดวินไดด้แตญ่งตจัทั้งใหด้โยสวิยาหค์โอรสของพระองคค์ครอบครองแทนพระองคค์ ใน
การลรุกฮสือทภีที่ตามมา ประชากรแหตงยถูดาหรฆตาคนเหลตานนัรนทภีที่ลอบสนังหารอาโมนและตนัรงโยสธิยาหรบรุตร
ชายของเขาบนบนัลลนังกรแหตงยถูดาหร เขาเปป็นดวงสวตางจข้าดวงสรุดทข้ายของเหลตากษนัตรธิยรแหตงยถูดาหรกตอน
จรุดจบมาถจึง

*****

ภนำพรวมของ 2 พงศนำวดนำร 34: ชทวติตและการครองราชยร์ของโยสติยาหร์ถถูกเรติที่มตต้นตรงนทนั้ โย
สติยาหร์เปก็นกษนัตรติยร์ผถูต้ยติที่งใหญต่องคร์สนุดทต้ายแหต่งยถูดาหร์ อนันททที่จรติง มนันเปก็นความชอบธรรมของเขาททที่
ยนับยนันั้งพระพติโรธของพระเจต้าททที่จะมาสถูต่ยถูดาหร์ มนันมาหลนังการสตินั้นชทวติตของเขา โยสติยาหร์นคาการฟสืนั้นฟถู
ครนันั้งใหญต่มาสถูต่ความมสืดบอดฝต่ายวติญญาณททที่แพรต่หลายในอติสราเอล กระนนันั้นในปททต้ายๆของเขา 
เหมสือนกนับคนอสืที่นๆททที่พระเจต้าไดต้ทรงอวยพร เขากก็ลสืมททที่จะแสวงหาคคาปรขกษาของพระเจต้า มนันนคาไป
สถูต่ความพตินาศและความตายของเขา

2 พงศาวดาร 34 ใหต้รายละเอทยดเกทที่ยวกนับการขขนั้นเรสืองอคานาจของกษนัตรติยร์นต้อยโยสติยาหร์และ
การฟสืนั้นฟถูททที่เขานคามาสถูต่แผต่นดตินนนันั้น เขาเรติที่มการครองราชยร์ของเขาในฐานะเดก็กชายอายนุแปดปทคน
หนขที่ง กต่อนเขาอายนุสติบหกปท เขาไดต้โตเปก็นผถูต้ใหญต่แลต้วททที่จะแสวงหาองคร์พระผถูต้เปก็นเจต้า เขากคาจนัดการ
นนับถสือรถูปเคารพของแผต่นดตินนนันั้นและฟสืนั้นฟถูพระวติหาร ในการเปติดใชต้งานพระวติหารอทก สคาเนาชนุด



หนขที่งของพระราชบนัญญนัตติถถูกพบ เมสืที่อไดต้ยตินคคาเตสือนเหลต่านนันั้นเกทที่ยวกนับการพติพากษาของพระเจต้า
เพราะการละทตินั้งความจรติง โยสติยาหร์กก็กระทคาพนันธสนัญญากนับประชาชนของตนททที่จะอนุทติศตนัวอทกครนันั้ง
เพสืที่อปรนนติบนัตติองคร์พระผถูต้เปก็นเจต้า

2 พศด 34:1-2 เมรยิ่อโยสวิยาหค์เรวิยิ่มครอบครองมทพระชนมายมแปดพรรษา และ
พระองคค์ทรงครอบครองในเยรผซาเลป็มสามสวิบเอป็ดปท 2 พระองคค์ทรงกระททาสวิยิ่งททยิ่ถผกตด้องในสาย
พระเนตรของพระเยโฮวาหค์ และดทาเนวินในมรรคาของดาววิดบรรพบมรมษของพระองคค์ และ
พระองคค์มวิไดด้ทรงเอนเอทยงไปทางขวามรอหรรอทางซด้าย ไมตมภีบนันทจึกเกภีที่ยวกนับวตาใครเปป็นมารดาของ
โยสธิยาหร แนตนอนวตาเขาไมตไดข้รนับอธิทธธิพลในเรสืที่องทางของพระเจข้าและความชอบธรรมจากบธิดา
ของเขา ถจึงกระนนัรน พระเจข้ากป็ทรงสรรุปครตาวๆเกภีที่ยวกนับชภีวธิตและการครองราชยรของเขาดนังตตอไปนภีร : 
“พระองครทรงกระททาสธิที่งทภีที่ถถูกตข้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหร และดทาเนธินในมรรคาของดา
วธิดบรรพบรุรรุษของพระองคร และพระองครมธิไดข้ทรงเอนเอภียงไปทางขวามสือหรสือทางซข้าย” เขาไมต
เพภียงททาสธิที่งทภีที่ถถูกตข้องในฐานะเปป็นลนักษณะเฉพาะตนัวของชภีวธิตเทตานนัรน แตตเขายนังไมตหนันเหไปจากทาง
นนัรนดข้วย เขาอยถูตบนเสข้นทางเดธิมตลอด เขาไมตถถูกเบภีที่ยงเบนความสนใจไปยนังเรสืที่องตตางๆทภีที่สทาคนัญนข้อย
กวตาทางขวามสือหรสือซข้ายมสือ เขาไมตไดข้ถวายสธิที่งทภีที่ดภีทภีที่สรุดบนแทตนบถูชาแหตงสธิที่งทภีที่ดภี เขาดทาเนธินในทาง
เหลตานนัรนของดาวธิดบรรพบรุรรุษของเขาเมสืที่อเกสือบ 400 ปภีกตอนหนข้านนัรน

2 พศด 34:3-7 เพราะในปทททยิ่แปดแหญ่งรจัชกาลของพระองคค์ เมรยิ่อพระองคค์ยจังทรง
พระเยาวค์อยผญ่ พระองคค์ทรงเรวิยิ่มแสวงหาพระเจด้าของดาววิดบรรพบมรมษของพระองคค์ และในปทททยิ่สวิบ
สองพระองคค์ทรงเรวิยิ่มกวาดลด้างยผดาหค์และเยรผซาเลป็มดด้วยการกทาจจัดปผชนทยสถานสผง ทจัทั้งบรรดาเสา
รผปเคารพและรผปเคารพแกะสลจักและรผปเคารพหลญ่อ ขข้อความนภีรสรรุปเกภีที่ยวกนับความเปป็นเอกลนักษณร
แหตงรนัชกาลของโยสธิยาหร ขณะเปป็นชายหนรุตมอายรุสธิบหกปภี “พระองครทรงเรธิที่มแสวงหาพระเจข้าของ
ดาวธิดบรรพบรุรรุษของพระองคร” สธิที่งทภีที่เราไมตถถูกบอกกป็คสือวตาใครมภีอธิทธธิพลขนาดนนัรนตตอชภีวธิตของเขา 
บางทภีผถูข้นนัรนอาจเปป็นมารดาของเขาหรสืออาจเปป็นผถูข้สอนคนหนจึที่งทภีที่ดทาเนธินตามทางของพระเจข้า อยตาง
หลนังนตาจะใชตมากกวตา ผถูข้สอนในสมนัยนนัรนมนักเปป็นพวกเลวภีหรสือพวกปรุโรหธิต ซจึที่งมภีหลายคนทภีที่ยนังสนัตยร
ซสืที่อตตอพระเจข้า



เมสืที่ออายรุยภีที่สธิบปภี โยสธิยาหรกป็เรธิที่มชทาระยถูดาหรใหข้สะอาดจากการนนับถสือรถูปเคารพพระตตางดข้าวซจึที่งไดข้เขข้า
มาระบาดในแผตนดธินนนัรนในรนัชกาลของมนนัสเสหรและอาโมน โยสธิยาหรโจมตภีการนนับถสือรถูปเคารพ
อยตางดรุเดสือด 

4 และเขาพจังแทญ่นบผชาพระบาอจัลลงตญ่อพระพจักตรค์ของพระองคค์ และพระองคค์ทรงโคญ่น
บรรดารผปเคารพซขยิ่งตจัทั้งอยผญ่บนนจัทั้นลง และพระองคค์ทรงทมบบรรดาเสารผปเคารพและรผปเคารพแกะ
สลจักกจับรผปเคารพหลญ่อเปป็นชวิทั้นๆ และทรงกระททาใหด้เปป็นผงโรยบนหลมมศพของบรรดาคนททยิ่ถวาย
สจัตวบผชาแกญ่พระเหลญ่านจัทั้น 5 และพระองคค์ทรงเผากระดผกของปมโรหวิตบนแทญ่นพระเหลญ่านจัทั้น และ
ทรงกวาดยผดาหค์และเยรผซาเลป็ม 6 และพระองคค์ทรงกระททาเชญ่นกจันในหจัวเมรองของมนจัสเสหค์ เอฟรา
อวิมและสวิเมโอน และไปถขงนจัฟทาลท ในททยิ่สลจักหจักพจังซขยิ่งอยผญ่โดยรอบ 7 เมรยิ่อพระองคค์ทรงททาลายแทญ่น
บผชาและบรรดาเสารผปเคารพ และทรงทมบรผปเคารพสลจักใหด้เปป็นผง และทรงโคญ่นบรรดารผปเคารพ
ทจัทั้งสวิทั้นลงทจัยิ่วแผญ่นดวินอวิสราเอลแลด้ว พระองคค์เสดป็จกลจับเยรผซาเลป็ม

โปรดสนังเกตความถภีที่ถข้วนแหตงความรข้อนรนของเขา เขาพนังแทตนบถูชาเหลตานนัรนของพระบา
อนัลทภีที่อยถูตตตอหนข้าเขา เขาไมตเพภียงททาลายรถูปเคารพตตางๆและสธิที่งทภีที่เกภีที่ยวขข้องกนับพวกมนันเทตานนัรน เขายนัง
บดพวกมนันเปป็นผงและโปรยมนันบนหลรุมศพของคนเหลตานนัรนทภีที่ไดข้ถวายสนัตวบถูชาบนแทตนเหลตานนัรน 
เขาเผากระดถูกของพวกปรุโรหธิตของพระบาอนัลดข้วย ในการททาเชตนนนัรน เขาชทาระ “ยถูดาหรและ
เยรถูซาเลป็ม” ใหข้สะอาด ยธิที่งกวตานนัรน เขายนังขยายการรณรงครของเขาในการกวาดลข้างความบาปเขข้าไป
ในชนทภีที่เหลสืออยถูตของอาณาจนักรฝตายเหนสือดข้วยตลอดทางไปจนถจึงนนัฟทาลภีซจึที่งอยถู ตในแควข้นกาลธิลภี 
(อาณาจนักรฝตายเหนสือตอนนภีรถถูกจนับเปป็นเชลยและถถูกกวาดตข้อนไปแลข้วโดยคนอนัสซภีเรภีย)

หลนังจากทภีที่เขาททาลาย “แทตนบถูชาและบรรดาเสารถูปเคารพ และทรงทรุบรถูปเคารพสลนักใหข้
เปป็นผง และทรงโคตนบรรดารถูปเคารพทนัรงสธิรนลงทนั ที่วแผตนดธินอธิสราเอลแลข้ว พระองครเสดป็จกลนับ
เยรถูซาเลป็ม” ดนังนนัรน ในฐานะกษนัตรธิยรหนรุตมคนหนจึที่ง โยสธิยาหรซจึที่งพยายามอยตางสรุดความสามารถไดข้
กวาดลข้างการนนับถสือรถูปเคารพไปจากไมตเพภียงยถูดาหรเทตานนัรนแตตพสืรนทภีที่หลายสตวนของอดภีตอาณาจนักร
ฝตายเหนสือดข้วย



2 พศด 34:8-13 ในปทททยิ่สวิบแปดแหญ่งรจัชกาลของพระองคค์ เมรยิ่อพระองคค์ทรงกวาดลด้าง
แผญ่นดวินและพระนวิเวศแลด้ว พระองคค์ทรงใชด้ชาฟานบมตรชายอาซาลวิยาหค์ และมาอาเสอาหค์ผผด้วญ่า
ราชการนคร และโยอาหค์บมตรชายโยอาฮาสเจด้ากรมสารบรรณ ใหด้ซญ่อมแซมพระนวิเวศของพระเย
โฮวาหค์พระเจด้าของพระองคค์ 9 เมรยิ่อเขาทจัทั้งหลายมาหาฮวิลคทยาหค์มหาปมโรหวิตแลด้ว เขาไดด้มอบเงวินซขยิ่ง
คนทจัทั้งหลายนทามายจังพระนวิเวศของพระเจด้า ซขยิ่งคนเลวทผผด้เฝด้าธรณทประตผไดด้เกป็บจากมนจัสเสหค์และ
เอฟราอวิม และจากบรรดาคนททยิ่เหลรอของอวิสราเอล และจากยผดาหค์กจับเบนยามวินทจัทั้งสวิทั้น แลด้วพวก
เขากลจับไปยจังเยรผซาเลป็ม

มภีบนันทจึกไวข้วตาโยสธิยาหร (ตอนอายรุยภีที่สธิบหกปภี) หนันความสนใจของตนไปยนังการซตอมแซม
และการฟสืร นฟถูพระวธิหารทภีที่เยรถูซาเลป็ม หลนังจากชทาระแผตนดธินนนัรนและพระวธิหารใหข้สะอาดจากการ
นนับถสือรถูปเคารพทนัรงสธิรนแลข้ว เขากป็สนัที่งใหข้มภีการซตอมแซมพระวธิหาร ในชตวงรนัชสมนัยของบธิดาและปถูต
ของเขา (มนนัสเสหรและอาโมน) พระวธิหารไดข้ถถูกปลตอยใหข้ชทารรุดทรรุดโทรมและถจึงขนาดถถูกใชข้
สทาหรนับการนนับถสือรถูปเคารพดข้วยซทรา มภีการระดมทรุนจากพวกยธิว กระทนั ที่งจากคนเหลตานนัรนทภีที่ยนังอาศนัย
อยถูตในอาณาจนักรฝตายเหนสือทภีที่เปป็นอดภีตไปแลข้ว จากนนัรนเงธินทรุนเหลตานนัรนกป็ถถูกใชข้เพสืที่อเรธิที่มตข้นการฟสืร นฟถู
และการบถูรณะพระวธิหาร แผนการของพระเจข้าทภีที่มภีมาโดยตลอดกป็คสือ ทภีที่ประชาชนของพระเจข้าจะ
สนนับสนรุนงานของพระเจข้าและการจนัดหาเงธินทรุนใหข้แกตพระนธิเวศของพระเจข้า

10 เขาทจัทั้งหลายมอบใหด้แกญ่คนททางานผผด้ดผแลพระนวิเวศของพระเยโฮวาหค์ และมอบใหด้แกญ่คน
ททางานผผด้ททางานอยผญ่ในพระนวิเวศของพระเยโฮวาหค์ เพรยิ่อการซญ่อมแซมพระนวิเวศใหด้มจัยิ่นคง 11 เขาทจัทั้ง
หลายมอบใหด้แกญ่ชญ่างไมด้และชญ่างกญ่อสรด้างเพรยิ่อจะซรทั้อหวินสลจักและไมด้กระดาน เพรยิ่อประกจับและเปป็น
คานสทาหรจับอาคาร ซขยิ่งกษจัตรวิยค์แหญ่งยผดาหค์ไดด้ปลญ่อยใหด้ทรมดโทรมพจังทลายไป 12 และคนทจัทั้งหลายกป็
ททางานอยญ่างสจัตยค์ซรยิ่อ ผผด้คมมงานมทยาหาทและโอบาดทหค์คนเลวทลผกหลานของเมรารท และเศคารวิยาหค์กจับ
เมชมลลจัมลผกหลานของคนโคฮาทเปป็นผผด้ดผแล คนเลวททมกคนททยิ่ชทานาญเครรยิ่องดนตรท 13 เปป็นผผด้ดผแลคน
หาบหาม และบรรดาคนททยิ่ททางานปรนนวิบจัตวิทมกอยญ่าง คนเลวทบางคนเปป็นอาลจักษณค์ เปป็นเจด้าหนด้าททยิ่
และเปป็นนายประตผ



เหลตาชตางฝภีมสือผถูข้ชทานาญถถูกวตาจข้างใหข้ททาการซตอมแซมเหลตานนัรนทภีที่จทาเปป็นแกตพระวธิหาร ชตางผถูข้
ชทานาญเหลตานภีรททางานซตอมแซมพระวธิหารอยตางสนัตยรซสืที่อ นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาพวกเขาซสืที่อสนัตยรในการใชข้
เงธินทรุนของพระวธิหารและขยนันขนันแขป็งในงานของตน การก ทากนับดถูแลถถูกกระททาโดยพวกคนเลวภีซจึที่ง
ถถูกแตตงตนัรงใหข้อยถูตเหนสืองานนนัรน

2 พศด 34:14-17 ขณะททยิ่เขาทจัทั้งหลายนทาเงวินททยิ่ไดด้ถวายในพระนวิเวศของพระเยโฮวาหค์
ออกมา ฮวิลคทยาหค์ปมโรหวิตไดด้พบหนจังสรอพระราชบจัญญจัตวิของพระเยโฮวาหค์ซขยิ่งทรงประทานทาง
โมเสส 15 และฮวิลคทยาหค์พผดกจับชาฟานราชเลขาวญ่า "ขด้าพเจด้าไดด้พบหนจังสรอพระราชบจัญญจัตวิในพระ
นวิเวศของพระเยโฮวาหค์" และฮวิลคทยาหค์กป็มอบหนจังสรอนจัทั้นใหด้ชาฟาน 16 และชาฟานไดด้นทาหนจังสรอ
ไปถวายกษจัตรวิยค์ และตญ่อไปกป็ทผลรายงานกษจัตรวิยค์วญ่า "สวิยิ่งทจัทั้งปวงททยิ่พระองคค์ทรงมอบหมายแกญ่ผผด้รจับ
ใชด้ของพระองคค์ใหด้กระททานจัทั้น เขากทาลจังกระททาอยผญ่แลด้ว" 17 เขารวบรวมเงวินซขยิ่งพบในพระนวิเวศ
ของพระเยโฮวาหค์ และไดด้มอบไวด้ในมรอของผผด้ดผแลและคนงาน

มภีบนันทจึกเกภีที่ยวกนับวตาในระหวตางการฟสืร นฟถูพระวธิหารใหข้กลนับสถูตสภาพเดธิม สทาเนาชรุดหนจึที่งของ
พระราชบนัญญนัตธิของโมเสสถถูกคข้นพบ สธิที่งทภีที่ถถูกบอกเปป็นนนัยกป็คสือวตา ณ จรุดนภีร ในประวนัตธิศาสตรรสมนัย
พระคนัมภภีรรเดธิม พระวจนะของพระเจข้าไดข้อนันตรธานไปแลข้ว พรข้อมก นับความบาปและความ
เสสืที่อมทรามซจึที่งมภีอยถูตแพรตหลาย นภีที่จจึงไมตใชตเรสืที่องนตาประหลาดใจ ถจึงกระนนัรน พระเจข้ากป็ทรงพธิทนักษร
รนักษาพระวจนะของพระองครและเหมสือนเมลป็ดพสืชเมลป็ดหนจึที่งทภีที่ถถูกฝนัง มนันยตอมงอกเงยกลนับขจึรนมา
ในทภีที่แจข้งเสมอ พวกคนสทาคนัญในสมนัยนนัรนคสือ ฮธิลคภียาหรปรุโรหธิตผถูข้พบหนนังสสือเลตมนนัรน ชาฟาน
อาลนักษณรผถูข้มภีหนข้าทภีที่ดถูแลการบถูรณะนนัรนสตงมอบหนนังสสือเลตมนนัรนใหข้แกตกษนัตรธิยรโยสธิยาหร เมสืที่อชาฟาน
รายงานตตอกษนัตรธิยรถจึงความคสืบหนข้าของงานนนัรน เขากป็หมายเหตรุวตาหนนังสสือพระราชบนัญญนัตธิเลตมหนจึที่ง
ไดข้ถถูกคข้นพบ

2 พศด 34:18-21 แลด้วชาฟานราชเลขาทผลกษจัตรวิยค์วญ่า "ฮวิลคทยาหค์ปมโรหวิตไดด้มอบ
หนจังสรอแกญ่ขด้าพระองคค์มด้วนหนขยิ่ง" แลด้วชาฟานกป็อญ่านถวายตญ่อพระพจักตรค์กษจัตรวิยค์ 19 และอยผญ่มาเมรยิ่อ
กษจัตรวิยค์ทรงสดจับถด้อยคทาของพระราชบจัญญจัตวินจัทั้น พระองคค์ทรงฉทกฉลองพระองคค์ 20 และกษจัตรวิยค์



ทรงบจัญชาแกญ่ฮวิลคทยาหค์ อาหวิคจัมบมตรชายชาฟาน อจับโดนบมตรชายมทคาหค์ ชาฟานราชเลขา และอา
สายาหค์ผผด้รจับใชด้ของกษจัตรวิยค์ ตรจัสวญ่า 21 "จงไปทผลถามพระเยโฮวาหค์ใหด้แกญ่เรา และใหด้แกญ่บรรดาผผด้ททยิ่
เหลรออยผญ่ในอวิสราเอลและในยผดาหค์ เกทยิ่ยวกจับถด้อยคทาในหนจังสรอซขยิ่งไดด้พบนจัทั้น เพราะวญ่าพระพวิโรธของ
พระเยโฮวาหค์ซขยิ่งเทลงเหนรอเรานจัทั้นใหญญ่ยวิยิ่งนจัก เพราะวญ่าบรรพบมรมษของเราไมญ่ไดด้รจักษาพระวจนะ
ของพระเยโฮวาหค์ ตามซขยิ่งเขทยนไวด้ในหนจังสรอนททั้ทมกประการ"

มภีบนันทจึกเกภีที่ยวกนับวตาหนนังสสือพระราชบนัญญนัตธินนัรนถถูกอตานใหข้กษนัตรธิยรโยสธิยาหรฟนัง C.I.Scofield
ใหข้ความเหป็นวตา “ความรถูต้เรสืที่องความบาปเปก็นมาโดยพระราชบนัญญนัตตินนันั้น” เมสืที่อโยสธิยาหรไดข้ยธินพระ
ราชบนัญญนัตธิของพระเจข้า นตาจะจากหนนังสสือเลวภีนธิตธิหรสือหนนังสสือพระราชบนัญญนัตธิ เขากป็รถูข้สจึกฟข้องใจ
เรสืที่องความบาปของประชาชาตธินนัรนและของบรรพบรุรรุษของเขา เขาจจึงฉภีกเสสืรอกษนัตรธิยรของตนเพสืที่อ
แสดงออกถจึงความสธิรนหวนังและความเศรข้าเสภียใจของตน เหป็นไดข้ชนัดวตาแมข้แตตโยสธิยาหรผถูข้ดทาเนธินตาม
ทางของพระเจข้าจนถจึงบนัดนภีรกป็ยนังไมตเคยพบเคยเหป็นพระวจนะของพระเจข้าโดยตรง สธิที่งทภีที่ถถูกบอกเปป็น
นนัยกป็คสือวตาหลายสตวนของพระราชบนัญญนัตธิ (เบญจบรรณ) ถถูกอตานใหข้เขาฟนัง นนัที่นอาจรวมถจึงเลวภีนธิตธิ 
26 และพระราชบนัญญนัตธิ 28 ทนัรงสองบทนนัรนนทาเสนออยตางชนัดเจนมากๆวตาพระเจข้าจะทรงพธิพากษา
ประชาชนของพระองครถข้าพวกเขาออกไปจากพระองครและปรนนธิบนัตธิพระอสืที่นๆ ทนัรงเลวภีนธิตธิ 26 และ
พระราชบนัญญนัตธิ 28 กลตาวชนัดเจนมากๆในรายละเอภียดทภีที่เจาะจงวตาพระเจข้าจะทรงพธิพากษา
อธิสราเอลเชตนนนัรน นอกจากนภีร  โยสธิยาหรกป็ทราบดภีเชตนกนันวตาอธิสราเอล พวกพภีที่นข้องรตวมบรรพบรุรรุษของ
พวกเขาทภีที่อยถูตฝตายเหนสือไดข้ถถูกตภีสอนและถถูกกวาดตข้อนไปแลข้วโดยคนอนัสซภีเรภีย โยสธิยาหรทราบดภีถจึง
การนตาสะอธิดสะเอภียนของรถูปเคารพตตางๆซจึที่งมภีแพรตหลายภายใตข้เหลตากษนัตรธิยรทภีที่มากตอนเขา เขาจจึง
ตระหนนักถจึงสภาพการณรเลวรข้ายทภีที่ยถูดาหรเผชธิญ พระพธิโรธของพระเจข้าก ทาลนังจะมาตตอสถูข้ประชาชาตธิ
นนัรน

2 พศด 34:22-28 ฮวิลคทยาหค์และคนเหลญ่านจัทั้นซขยิ่งกษจัตรวิยค์ทรงใชด้ไปจขงไปยจังฮมลดาหค์หญวิง
ผผด้พยากรณค์ภรรยาของชจัลลผม บมตรชายทวิกวาหค์ บมตรชายหจัสราหค์ผผด้ดผแลฉลองพระองคค์ (นางอยผญ่ใน
เยรผซาเลป็มททยิ่แขวงสอง) และพผดกจับนางถขงเรรยิ่องนจัทั้น 23 และนางพผดกจับเขาวญ่า "พระเยโฮวาหค์
พระเจด้าแหญ่งอวิสราเอลตรจัสดจังนททั้วญ่า จงบอกชายผผด้ซขยิ่งใชด้พวกเจด้าใหด้มาหาเราวญ่า ขข้อเทป็จจรธิงทภีที่วตาคณะผถูข้



แทนของกษนัตรธิยรไปหาผถูข้พยากรณรหญธิงคนหนจึที่งบตงบอกวตาไมตมภีผถูข้พยากรณรหรสือปรุโรหธิตคนอสืที่นแลข้ว
ในแผตนดธินนนัรนทภีที่มภีฤทธธิธ เดชใดๆกนับพระเจข้า เหป็นไดข้ชนัดวตานางฮรุลดาหรเปป็นบรุคคลผถูข้เดภียวทภีที่ดทาเนธินตาม
ทางของพระเจข้าในอาณาจนักรนนัรน คทาทภีที่แปลเปป็น แขวงสอง (มติชเนหร์) มภีความหมายไมตชนัดเจน ไมตวตา
กรณภีใด คณะผถูข้แทนของกษนัตรธิยรกป็หนันไปหานางฮรุลดาหรเพสืที่อขอคทาตรนัสของพระเจข้า เหป็นไดข้ชนัดวตา
นางฮรุลดาหรกลตาวแทนพระเจข้าพรข้อมกนับคทาประกาศทภีที่วตา “พระเยโฮวาหร์พระเจต้าแหต่งอติสราเอลตรนัส
ดนังนทนั้วต่า” นางมภีขข้อความหนจึที่งจากพระเจข้าทภีที่จะถถูกสตงมอบแกตกษนัตรธิยร 

24 `พระเยโฮวาหค์ตรจัสดจังนททั้วญ่า ดผเถวิด เราจะนทาเหตมชจัยิ่วรด้ายมาเหนรอสถานททยิ่นททั้ และเหนรอชาว
เมรองนททั้ ครอคทาสาปทจัทั้งสวิทั้นททยิ่บจันทขกไวด้ในหนจังสรอซขยิ่งไดด้อญ่านถวายตญ่อพระพจักตรค์กษจัตรวิยค์แหญ่งยผดาหค์นจัทั้น
25 เพราะวญ่าเขาทจัทั้งหลายไดด้ทอดทวิทั้งเรา และไดด้เผาเครรยิ่องหอมถวายพระอรยิ่น เพรยิ่อเขาจะกระททาใหด้
เราโกรธดด้วยการงานทจัทั้งสวิทั้นแหญ่งมรอของเขา เพราะฉะนจัทั้นความพวิโรธของเราจะเทลงเหนรอสถานททยิ่
นททั้และจะดจับไมญ่ไดด้'

ยถูดาหรไดข้ทอดทธิรงพระเจข้าของพวกเขาโดยหนันไปหาพระอสืที่นๆทภีที่เปป็นรถูปเคารพและจจึงยนั ที่วยรุพ
ระองครใหข้ทรงกรธิรว ดนังนนัรนพระพธิโรธของพระองครจจึงก ทาลนังมาตตอสถูข้เยรถูซาเลป็ม นอกจากนภีร  ไมตมภีสธิที่งใด
ทภีที่พวกเขากระททาไดข้จะยนับยนัรงพระพธิโรธของพระเจข้ามธิใหข้ตกลงเหนสือพวกเขา

26 แตญ่กษจัตรวิยค์ของยผดาหค์ผผด้ใชด้เจด้าใหด้มาทผลพระเยโฮวาหค์นจัทั้น เจด้าจงทผลทญ่านดจังนททั้วญ่า `พระเยโฮ
วาหค์พระเจด้าแหญ่งอวิสราเอลตรจัสดจังนททั้วญ่า เรรยิ่องถด้อยคทาซขยิ่งเจด้าไดด้ยวินนจัทั้น 27 เพราะจวิตใจของเจด้าอญ่อน
โยน และเจด้าไดด้ถญ่อมตจัวลงตญ่อพระพจักตรค์พระเจด้า เมรยิ่อเจด้าไดด้ยวินถด้อยคทาททยิ่ปรจักปรทาสถานททยิ่นททั้ และชาว
เมรองนททั้ เจด้าไดด้ถญ่อมตจัวลงตญ่อหนด้าเรา และเจด้าไดด้ฉทกเสรทั้อผด้าของเจด้าและรด้องไหด้ตญ่อหนด้าเรา พระเยโฮ
วาหค์ตรจัสวญ่า เราไดด้ฟจังเจด้าดด้วย 28 ดผเถวิด เราจะรวบเจด้าไปอยผญ่กจับบรรพบมรมษของเจด้า และเขาจะรวบ
เจด้าไปสผญ่ททยิ่ฝจังศพอยญ่างสจันตวิ และตาของเจด้าจะไมญ่เหป็นบรรดาเหต มชจัยิ่วรด้ายซขยิ่งเราจะนทามาเหนรอสถาน
ททยิ่นททั้และชาวเมรองนททั้'" และเขาทจัทั้งหลายนทาพระวจนะกลจับมายจังกษจัตรวิยค์

อยตางไรกป็ตาม นางฮรุลดาหรเสนอการบรรเทานภีรสทาหรนับโยสธิยาหร พระเจข้าทรงทราบดภีถจึง
อรุปนธิสนัยทภีที่ตามอยตางพระเจข้าของโยสธิยาหรและความพยายามตตางๆของเขาทภีที่จะกอบกถู ข้ความชอบ



ธรรมมาสถูตอาณาจนักรนนัรน พระเจข้าไดข้ทรงสนังเกตวตา (1) โยสธิยาหรมภีใจทภีที่อตอนโยนและ (2) เขาไดข้ถตอม
ตนัวลงตตอพระพนักตรรพระเจข้า เพราะ (3) ความเสภียใจตามแบบพระเจข้าของเขาเพราะความบาปของ
อาณาจนักรของเขา พระเจข้าจจึงทรงแจข้งโยสธิยาหรวตาพระองครทรงไดข้ยธินคทาอธธิษฐานของเขาแลข้ว 
พระพธิโรธของพระเจข้าจะไมตถถูกหนันไปเสภียจากยถูดาหร อยตางไรกป็ตาม เพราะใจทภีที่ชอบธรรม ความ
ถตอมใจและความเสภียใจตามแบบพระเจข้าของโยสธิยาหร พระเจข้าจจึงทรงสนัญญาวตาพระพธิโรธของ
พระองครจะไมตมาในชนั ที่วชภีวธิตของโยสธิยาหร มนันจะถถูกเลสืที่อนออกไปกตอน แมข้โยสธิยาหรจะเสภียชภีวธิตกตอน
วนัยอนันควร มนันกป็จะไมตเกภีที่ยวขข้องกนับพระพธิโรธของพระเจข้าทภีที่มภีตตอยถูดาหร จธิตใจทภีที่ชอบธรรมของเขา
ไดข้ผนัดผตอนการพธิพากษาของพระเจข้า มนันจะยนังมาเหมสือนเดธิม แตตไมตใชตในชนั ที่วชภีวธิตของโยสธิยาหร

2 พศด 34:29-32 แลด้วกษจัตรวิยค์รจับสจัยิ่งใหด้รวบรวมบรรดาผผด้ใหญญ่ของยผดาหค์และ
เยรผซาเลป็ม 30 และกษจัตรวิยค์เสดป็จขขทั้นไปยจังพระนวิเวศของพระเยโฮวาหค์ พรด้อมกจับคนทจัทั้งปวงของยผ
ดาหค์และชาวเยรผซาเลป็มกจับปมโรหวิตและคนเลวท คนทจัทั้งปวงทจัทั้งใหญญ่และเลป็ก และพระองคค์ทรงอญ่าน
ถด้อยคทาทจัทั้งสวิทั้นในหนจังสรอพจันธสจัญญา ซขยิ่งไดด้พบในพระนวิเวศของพระเยโฮวาหค์ใหด้เขาฟจัง 31 และ
กษจัตรวิยค์ประทจับยรนอยผญ่ในพระททยิ่ของพระองคค์ และกระททาพจันธสจัญญาตญ่อพระพจักตรค์พระเยโฮวาหค์ 
ททยิ่จะทรงดทาเนวินตามพระเยโฮวาหค์ และรจักษาพระบจัญญจัตวิ พระโอวาทและกฎเกณฑค์ของพระองคค์
ดด้วยสมดพระจวิตสมดพระทจัย ททยิ่จะทรงประกอบกวิจตามถด้อยคทาของพจันธสจัญญาซขยิ่งบจันทขกไวด้ใน
หนจังสรอมด้วนนททั้ 32 แลด้วพระองคค์ทรงรจับสจัยิ่งบรรดาผผด้ททยิ่อยผญ่ในเยรผซาเลป็มและในเบนยามวินใหด้เขด้าสญ่วน
ในพจันธสจัญญานจัทั้น และชาวเยรผซาเลป็มกป็กระททาตามพจันธสจัญญาของพระเจด้า พระเจด้าของ
บรรพบมรมษของเขาทจัทั้งหลาย

โยสธิยาหรจจึงรวบรวมพวกผถูข้นทาทนัรงหมดและชาวกรรุงเยรถูซาเลป็มและยถูดาหรไปยนังพระวธิหารซจึที่ง
เปป็นทภีทๆี่ เขาเองอตาน “ถข้อยคทาทนัรงสธิรนในหนนังสสือพนันธสนัญญา” ใหข้พวกเขาฟนัง ไมตแนตชนัดวตาสตวนใดบข้าง
ของพระราชบนัญญนัตธิถถูกอตาน แตตมนันอาจจะเปป็นจากอพยพ 24 และหลายสตวนของหนนังสสือพระราช
บนัญญนัตธิ โดยเตสือนเกภีที่ยวกนับการตภีสอนของพระเจข้าทภีที่กระททาตตออธิสราเอลถข้าพวกเขาทอดทธิรงพระองคร



อาจเปป็นไดข้วตาโยสธิยาหรยสืนบนยกพสืรนทองสนัมฤทธธิธ ทภีที่ซาโลมอนไดข้สรข้างขจึรนสทาหรนับการปรากฏ
ตนัวอยตางเปป็นทางการตตางๆทภีที่พระวธิหาร ดถู 2 พงศรกษนัตรธิยร 11:14 ไมตวตากรณภีใด ทภีที่นนั ที่นตตอหนข้า
ประชาชนเขาผถูกมนัดตนัวเขาเองอภีกครนัร งตตอพนันธสนัญญาหนจึที่งกนับองครพระผถูข้เปป็นเจข้า (1) ทภีที่จะดทาเนธิน
ตามองครพระผถูข้เปป็นเจข้า, (2) ทภีที่จะเชสืที่อฟนังคทาบนัญชาตตางๆ พระโอวาทตตางๆและกฎเกณฑรตตางๆของ
พระองคร (นนัที่นคสือ บนัญญนัตธิทนัรงสธิรนของพระเจข้าในดข้านศภีลธรรม พลเมสือง และพธิธภีการ) นภีที่บอกเปป็นนนัย
ในขข้อความวตากษนัตรธิยรททาพนันธสนัญญานภีรกนับพระเจข้าเพสืที่อประชาชาตธินนัรนเพสืที่อทภีที่วตาพวกเขาจะเชสืที่อฟนัง
พระวจนะทนัรงสธิรนของพระเจข้าเชตนกนัน “ดข้วยสรุดจธิตสรุดใจของพวกเขา” ยธิที่งกวตานนัรน กษนัตรธิยรยนังตนัรงใจ
แนตวแนตตตอหนข้าประชาชนของเขา (3) ทภีที่จะประกอบกธิจตามถข้อยคทาของพนันธสนัญญาซจึที่งถถูกเขภียนไวข้
ในพระวจนะของพระเจข้า เหป็นไดข้ชนัดวตา ในการยสืนใหข้แกตพนันธสนัญญานนัรน ชาวยถูดาหรแสดงความ
เคารพตตอพระวจนะของพระเจข้าและเหป็นพข้องตามพนันธสนัญญานนัรนตตอหนข้าประชาชน

2 พศด 34:33 และโยสสิยาหห์ไดด้เอาสสิสิ่งททสิ่นน่าสะอสิดสะเอทยนทททั้งปวงออกไปเสทยจาก
ดสินแดนทททั้งสสิทั้นซซสิ่งเปป็นของประชาชนอสิสราเอล และทรงกระททาใหด้บรรดาผผด้ททสิ่อยผน่ในอสิสราเอลปรนนสิ
บทตสิพระเยโฮวาหห์พระเจด้าของเขาทททั้งหลาย เขาทททั้งหลายกป็มสิไดด้พรากไปจากการตสิดตามพระเยโฮ
วาหห์พระเจด้าของบรรพบบรบษของเขาทททั้งหลายตลอดรทชสมทยของพระองคห์ โยสสิยาหห์จจึงก กาจจัดความ
นนาสะอสิดสะเออียนของการนจับถถือรรูปเคารพออกไปเสอียจากทจั ทวทจัทงแผนนดสินอสิสราเอล ซจึทงรวมถจึง
เขตแดนของอาณาจจักรฝนายเหนถือดด้วย เขา “กระทกาใหด้บรรดาผรูด้ทอีทอยรู นในอสิสราเอลปรนนสิบจัตสิพระเย
โฮวาหห์พระเจด้าของเขาทจัทงหลาย” ในฐานะกษจัตรสิยห์เขาทททำใหหประชาชนของเขาปรนนสิบจัตสิองคห์พระผรูด้
เปป็นเจด้าและไมนใชนรรูปเคารพพระตนางดด้าวทจัทงหลาย เขาจจึงไมนพรากไปจากการตสิดตามองคห์พระผรูด้เปป็น
เจด้าตลอดชอีวสิตของเขา ชนางเปป็นคกาพยานทอีทยอดเยอีทยมโดยเฉพาะในทนามกลางความมถืดฝนายวสิญญาณทอีท
รายลด้อมการครองราชยห์ของเขา

*****

ภนำพรวมของ 2 พงศนำวดนำร 35: เหตนุการณร์ททที่โดดเดต่นสองเหตนุการณร์ถถูกบนันทขกไวต้ (1) การ
ถสือเทศกาลปนัสกาครนันั้งใหญต่โดยโยสติยาหร์และ (2) ความโงต่เขลาของเขาอนันนคาไปสถูต่ความตายของเขา



2 พศด 35:1-6 ยวิยิ่งกวญ่านจัทั้นโยสวิยาหค์ทรงถรอเทศกาลปจัสกาถวายแดญ่พระเยโฮวาหค์ใน
กรมงเยรผซาเลป็ม เขาฆญ่าแกะปจัสกาในวจันททยิ่สวิบสทยิ่ของเดรอนตด้น 2 พระองคค์ทรงแตญ่งตจัทั้งปมโรหวิตใหด้
ประจทาหนด้าททยิ่ และทรงสนจับสนมนเขาในการปรนนวิบจัตวิของพระนวิเวศแหญ่งพระเยโฮวาหค์ แมข้การถสือ
เทศกาลปนัสกาเปป็นวนันบรธิสรุทธธิธ หนจึที่งซจึที่งถถูกกทาหนดไวข้แลข้วบนปฏธิทธินฮภีบรถู การถสือเทศกาลครนัร งนภีร กป็
เปป็นเรสืที่องพธิเศษ นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาการถสือเทศกาลนภีร ไดข้ถถูกหลงลสืมไปนานแลข้ว อยตางไรกป็ตาม หลนัง
จากไดข้อตานพระราชบนัญญนัตธิของพระเจข้า โยสธิยาหรกป็ตนัรงใจแนตวแนตวตาจะนทาการถสือเทศกาลนภีรกลนับมา
ปฏธิบนัตธิอภีกครนัร งในรถูปแบบทภีที่ยธิที่งใหญต อนันทภีที่จรธิง ขข้อ 18 กลตาววตา “ตนัรงแตตสมนัยของซามถูเอลผถูข้พยากรณร 
ไมตมภีเทศกาลปนัสกาเหมสือนอยตางนภีร ไดข้ถสือกนันมาในอธิสราเอล ไมตมภีกษนัตรธิยรแหตงอธิสราเอลสนักองครหนจึที่ง
ทภีที่ถสือรนักษาเทศกาลปนัสกาอยตางทภีที่โยสธิยาหรไดข้ทรงถสือนภีร  และบรรดาปรุโรหธิตกนับคนเลวภี และยถูดาหรกนับ
อธิสราเอลทนัรงปวงซจึที่งอยถูตพรข้อมกนัน ทนัรงชาวเยรถูซาเลป็ม”

โยสธิยาหรจจึงจนัดเวรปรุโรหธิตและหนข้าทภีที่ๆพวกเขาไดข้รนับมอบหมายเหมสือนเมสืที่อกตอนเพสืที่อเตรภียม
พรข้อมสทาหรนับการถสือเทศกาลปนัสกาครนัร งใหญตทภีที่จะมภีขจึรน เขาจจึงหนรุนใจพวกเขาสทาหรนับงานทภีที่จะมา
นนัรน

3 และพระองคค์ตรจัสกจับคนเลวท ผผด้บรวิสมทธวิธิ์เฉพาะพระเยโฮวาหค์ ผผด้สอนอวิสราเอลทจัทั้งปวงวญ่า 
"จงวางหทบบรวิสมทธวิธิ์ไวด้ในพระนวิเวศ ซขยิ่งซาโลมอนโอรสของดาววิดกษจัตรวิยค์ของอวิสราเอลทรงสรด้าง
ไวด้ เจด้าทจัทั้งหลายไมญ่ตด้องใสญ่บญ่าหามไปอทก บจัดนททั้จงปรนนวิบจัตวิพระเยโฮวาหค์พระเจด้าของเจด้า และ
อวิสราเอลประชาชนของพระองคค์ นภีที่บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตาหภีบพนันธสนัญญาไดข้ถถูกยข้ายไปจากทภีที่
บรธิสรุทธธิธ ทภีที่สรุดในพระวธิหารแลข้ว ทภีที่ไหนและโดยใครนนัรนไมตชนัดเจน อยตางไรกป็ตาม โยสธิยาหรกป็สนัที่งใหข้
นทามนันกลนับไปยนังทภีทๆี่ เหมาะสมของมนัน โยสธิยาหรจจึงสนั ที่งพวกคนเลวภีซจึที่งเหป็นไดข้ชนัดวตาดถูแลหภีบนนัรนใหข้
นทามนันกลนับไปและคอยดถูแลเรสืที่องการปรนนธิบนัตธิอสืที่นๆของคนเลวภี

4 จงเตรทยมตจัวของเจด้าตามเรรอนบรรพบมรมษของเจด้าเปป็นกองๆ ตามบจันทขกพระราชดทารจัส
ชททั้แจงของดาววิดกษจัตรวิยค์แหญ่งอวิสราเอล และตามบจันทขกพระราชดทารจัสชททั้แจงของซาโลมอนโอรส
ของพระองคค์ 5 และยรนประจทาอยผญ่ในสถานบรวิสมทธวิธิ์ ตามพวกตญ่างๆตามครอบครจัวของบรรพบมรมษททยิ่



เปป็นพทยิ่นด้องของทญ่าน ผผด้เปป็นประชาชน และตามสญ่วนแบญ่งของแตญ่ละครอบครจัวของคนเลวท 6 และฆญ่า
แกะปจัสกาและชทาระตนใหด้บรวิสมทธวิธิ์ และเตรทยมไวด้ใหด้พทยิ่นด้องของเจด้า เพรยิ่อใหด้เขากระททาตามพระ
วจนะของพระเยโฮวาหค์ทางโมเสสนจัทั้น"

คนเลวภีจจึงถถูกสนัที่งใหข้เตรภียมตนัวใหข้พรข้อมในกองเวรตตางๆทภีที่เหมาะสมของตนสทาหรนับการถสือ
เทศกาลปนัสกาทภีที่จะถจึงนภีร  พวกเขาจจึงถถูกสนัที่งใหข้ฆตาลถูกแกะปนัสกาและเตรภียมพรข้อมทภีที่จะปรนนธิบนัตธิทภีที่
พระวธิหาร “ตามพระวจนะของพระเยโฮวาหรทางโมเสสนนัรน”

2 พศด 35:7-9 แลด้วโยสวิยาหค์ไดด้ทรงบรวิจาคแกญ่ประชาชนเปป็นเครรยิ่องปจัสกาบผชา
สทาหรจับคนทจัทั้งปวงททยิ่อยผญ่ททยิ่นจัยิ่น เปป็นลผกแกะและลผกแพะจากฝผงแพะแกะจทานวนสามหมรยิ่นตจัว และวจัว
ผผด้สามพจันตจัว สจัตวค์เหลญ่านททั้ไดด้มาจากทรจัพยค์สวินของกษจัตรวิยค์ 8 และเจด้านายของพระองคค์บรวิจาคดด้วย
ความเตป็มใจแกญ่ประชาชน แกญ่ปมโรหวิต และแกญ่คนเลวท ฮวิลคทยาหค์ เศคารวิยาหค์และเยฮทเอล เจด้าหนด้าททยิ่ชจัทั้น
หจัวหนด้าของพระนวิเวศแหญ่งพระเจด้า ไดด้มอบลผกแกะและลผกแพะสองพจันหกรด้อยตจัวกจับวจัวผผด้สามรด้อย
ตจัวแกญ่ปมโรหวิตเปป็นเครรยิ่องปจัสกาบผชา 9 กจับโคนานวิยาหค์ และเชไมอาหค์ กจับเนธจันเอล พวกนด้องชาย
ของเขา และฮาชาบวิยาหค์ และเยอทเอล กจับโยซาบาด หจัวหนด้าของคนเลวท ไดด้ใหด้ลผกแกะและลผกแพะ
หด้าพจันตจัวกจับวจัวผผด้หด้ารด้อยตจัวแกญ่คนเลวทเปป็นเครรยิ่องปจัสกาบผชา 

ในการเตรภียมพรข้อมสทาหรนับการเฉลธิมฉลองเทศกาลปนัสกาครนัร งใหญตนภีร  โยสธิยาหรเองจนัดหาลถูก
แกะ 30,000 ตนัวสทาหรนับประชาชนทภีที่อยถูตทภีที่นนัที่นนอกเหนสือจากวนัวผถูข้ 3,000 ตนัวสทาหรนับเครสืที่องเผาบถูชา
ตตางๆ พวกเจข้านายแหตงยถูดาหรกป็บรธิจาคสนัตวร 2,600 ตนัวสทาหรนับการถวายสนัตวบถูชา (อาจเปป็นลถูกแกะ
หรสือลถูกแพะ) และวนัวผถูข้ 300 ตนัวสทาหรนับเครสืที่องสนัตวบถูชาตตางๆ พภีที่นข้องของโยสธิยาหรและพวกคนเลวภี
ชนัรนหนัวหนข้ากป็บรธิจาคสนัตวร 5,000 ตนัว (อาจเปป็นลถูกแกะและลถูกแพะ) พรข้อมกนับวนัวผถูข้ 500 ตนัวเปป็น
เครสืที่องสนัตวบถูชาตตางๆ

2 พศด 35:10-13 เมรยิ่อเตรทยมการเรทยบรด้อยแลด้วบรรดาปมโรหวิตกป็ยรนประจทาททยิ่ของตน 
และคนเลวทกป็อยผญ่ตามกองของตน ตามพระบจัญชาของกษจัตรวิยค์ 11 แลด้วเขากป็ฆญ่าแกะปจัสกา แลด้ว
ปมโรหวิตกป็เอาเลรอดซขยิ่งรจับมาจากมรอเขาประพรม สญ่วนคนเลวทถลกหนจังสจัตวค์นจัทั้น 12 แลด้วเขากป็แยก



สญ่วนททยิ่เปป็นเครรยิ่องเผาบผชาไวด้ตญ่างหากเพรยิ่อแจกจญ่ายไดด้ตามพวกตญ่างๆ ผผด้เปป็นประชาชนททยิ่แบญ่งเปป็น
แตญ่ละครอบครจัว ใหด้ถวายแดญ่พระเยโฮวาหค์ ดจังททยิ่บจันทขกไวด้ในหนจังสรอของโมเสส และเขากระททากจับ
วจัวผผด้ททานองเดทยวกจัน 13 และเขากป็ปวิทั้งแกะปจัสกาดด้วยไฟตามกฎ และเขาทจัทั้งหลายตด้มเครรยิ่องบผชา
บรวิสมทธวิธิ์อรยิ่นๆในหมด้อ ในหมด้อขนาดใหญญ่ และในกระทะ และนทาไปใหด้ประชาชนทจัทั้งปวงโดยเรป็ว

หลนังจากการเตรภียมการใหญตโตขนาดนนัรนแลข้ว ลถูกแกะ (หรสือลถูกแพะ) จทานวนมหาศาลกป็ถถูก
ฆตา เลสือดของพวกมนันถถูกประพรมและพวกคนเลวภีชทาแหละสนัตวรเหลตานนัรน สนัตวรเหลตานนัรนซจึที่งถถูก
กทาหนดใหข้เปป็นเครสืที่องเผาบถูชาตตางๆในฐานะเปป็นเครสืที่องบถูชาแดตพระเจข้าแบบสมนัครใจซจึที่งมภีกลธิที่นหอม
หวานจจึงถถูกแยกไวข้ตตางหากจากลถูกแกะปนัสกาเหลตานนัรน เหป็นไดข้ชนัดวตาจากนนัรนเครสืที่องบถูชาเหลตานภีรถถูก
ถวายแยกตตางหากและถถูกททาเปป็นอาหารดนังทภีที่ถถูกหมายเหตรุไวข้ดข้านลตางสทาหรนับเนสืรออสืที่นๆ แลข้วลถูกแกะ
ปนัสกาเหลตานนัรนกป็ถถูกปธิร งตามกฎเหลตานนัรนของพระราชบนัญญนัตธิ เนสืรออสืที่นๆทภีที่เหลสือถถูกททาเปป็นอาหาร
(อาจเปป็นเนสืรอตรุตุ๋น) ในหมข้อและกระทะตตางๆ และมนันทนัรงหมดถถูกเสธิรรฟโดยเรป็วแกตมวลชนทภีที่มา
ชรุมนรุมกนัน

2 พศด 35:14-17 ภายหลจังเขาทจัทั้งหลายจขงเตรทยมสทาหรจับตนเองและสทาหรจับปมโรหวิต 
เพราะวญ่าปมโรหวิตลผกหลานของอาโรนตวิดธมระในการถวายเครรยิ่องเผาบผชาและสญ่วนไขมจันจนกลาง
ครน คนเลวทจขงเตรทยมเพรยิ่อตนเองและเพรยิ่อปมโรหวิตลผกหลานของอาโรน เพราะวตาพวกปรุโรหธิตยรุตงเหลสือ
เกธินในการเตรภียมพวกลถูกแกะปนัสกาตลอดทนัรงวนันนนัรน พวกคนเลวภีจจึงเตรภียมลถูกแกะตตางๆสทาหรนับตนัว
เองและสทาหรนับพวกปรุโรหธิตวนันนนัรน

15 บรรดานจักรด้องซขยิ่งเปป็นลผกหลานของอาสาฟอยผญ่ประจทาททยิ่ของตน ตามบจัญชาของดาววิด 
อาสาฟ และเฮมาน กจับเยดผธผนผผด้ททานายของกษจัตรวิยค์ และคนเฝด้าประตผกป็อยผญ่ประจทาทมกประตผ เขาไมญ่
จทาเปป็นละงานหนด้าททยิ่ของเขา เพราะคนเลวทพทยิ่นด้องของเขาไดด้เตรทยมไวด้ใหด้เขา พวกคนเลวภีทภีที่มภีหนข้าทภีที่
เฉพาะเจาะจงตตางๆ เชตน การรข้องเพลงในคณะนนักรข้องของพระวธิหารหรสือเปป็นพวกยามทภีที่ถถูกมอบ
หมายใหข้เฝข้าประตถูตตางๆของพระวธิหารกป็อยถูตเวรตลอดทนัรงวนัน อยตางไรกป็ตาม เลวภีคนอสืที่นๆกป็จนัดเตรภียม
พวกลถูกแกะปนัสกาสทาหรนับพวกเขาเชตนกนัน



16 เขาจขงเตรทยมการปรนนวิบจัตวิทจัทั้งสวิทั้นแดญ่พระเยโฮวาหค์ในวจันเดทยวนจัทั้นเอง เพรยิ่อจะถรอเท
ศกาลปจัสกา และถวายเครรยิ่องเผาบผชาบนแทญ่นบผชาของพระเยโฮวาหค์ ตามพระบจัญชาของกษจัตรวิยค์โย
สวิยาหค์ 17 และประชาชนอวิสราเอลผผด้อยผญ่ททยิ่นจัยิ่นไดด้ถรอเทศกาลปจัสกาเวลานจัทั้น และเทศกาลกวินขนมปจัง
ไรด้เชรทั้อเจป็ดวจัน ดนังนนัรนงานรนับใชข้ทนัรงสธิรนของพระวธิหารจจึงถถูกจนัดเตรภียมวนันนนัรนเพสืที่อ (1) ถสือเทศกาลปนัส
กาและ (2) เพสืที่อถวายเครสืที่องเผาบถูชาตตางๆแดตองครพระผถูข้เปป็นเจข้า บรรดาคนอธิสราเอลทภีที่อยถู ตทภีที่นนัที่น (ซจึที่ง
บอกเปป็นนนัยวตาไมตใชตแคตตระกถูลยถูดาหร) จจึงถสือเทศกาลปนัสกาทภีที่เยรถูซาเลป็มและเทศกาลกธินขนมปนังไรข้
เชสืรอตลอดเจป็ดวนันตตอมา

2 พศด 35:18-19 ตจัทั้งแตญ่สมจัยของซามผเอลผผด้พยากรณค์ ไมญ่มทเทศกาลปจัสกาเหมรอนอยญ่าง
นททั้ไดด้ถรอกจันมาในอวิสราเอล ไมญ่มทกษจัตรวิยค์แหญ่งอวิสราเอลสจักองคค์หนขยิ่งททยิ่ถรอเทศกาลปจัสกาอยญ่างททยิ่โยสวิ
ยาหค์ไดด้ทรงถรอนททั้ และบรรดาปมโรหวิตกจับคนเลวท และยผดาหค์กจับอวิสราเอลทจัทั้งปวงซขยิ่งอยผญ่พรด้อมกจัน ทจัทั้ง
ชาวเยรผซาเลป็ม 19 เขาถรอเทศกาลปจัสกานททั้ในปทททยิ่สวิบแปดแหญ่งรจัชกาลโยสวิยาหค์ 

ผถูข้บนันทจึกพงศาวดารศนักดธิธ สธิทธธิธ ทตานนภีร จจึงหมายเหตรุวตาไมตมภีเทศกาลปนัสกาใดถถูกถสือใน
อธิสราเอลเหมสือนอยตางนภีรนนับตนัรงแตตสมนัยของซามถูเอล นนัที่นเปป็นเรสืที่องนตาทจึที่งเพราะวตามนันรวมถจึงรนัชกาล
ของดาวธิด ซาโลมอน เยโฮชาฟนัทและเฮเซคภียาหรดข้วย ไมตมภีกษนัตรธิยรอธิสราเอลองครใดจนัดใหข้มภีการถสือ
เทศกาลปนัสกาเหมสือนอยตางทภีที่โยสธิยาหรกระททาเลย เทศกาลปนัสกาครนัร งใหญตนภีร ถถูกถสือในปภีทภีที่สธิบแปด
ของโยสธิยาหรเมสืที่อเขาอายรุประมาณยภีที่สธิบหกปภี

2 พศด 35:20-24 หลจังจากสวิยิ่งทจัทั้งปวงเหลญ่านททั้เมรยิ่อโยสวิยาหค์ไดด้เตรทยมพระววิหารไวด้ เนโค
กษจัตรวิยค์แหญ่งอทยวิปตค์ไดด้เสดป็จขขทั้นไปสผด้รบททยิ่คารคะมทชททยิ่แมญ่นททั้าย ผเฟรตวิส และโยสวิยาหค์เสดป็จออกไปสผด้รบ
กจับพระองคค์ 21 แตญ่พระองคค์รจับสจัยิ่งใหด้ทผตไปทผลโยสวิยาหค์วญ่า "กษจัตรวิยค์แหญ่งยผดาหค์เออ๋ย เรามทเรรยิ่องอะไร
เกทยิ่ยวขด้องกจับทญ่าน วจันนททั้เรามวิไดด้มาตญ่อสผด้ทญ่านแตญ่ตญ่อสผด้กจับวงศค์วานซขยิ่งเราททาสงครามดด้วย เพราะ
พระเจด้าทรงบจัญชาเราใหด้เรญ่งรทบ ขอยจับยจัทั้งการขจัดขวางพระเจด้าผผด้ทรงสถวิตกจับเรา เกรงวญ่าพระองคค์
จะทรงททาลายทญ่านเสทย" 22 ถขงกระนจัทั้นกป็ดทโยสวิยาหค์มวิไดด้หจันพระพจักตรค์ไปจากพระองคค์ แตญ่ทรง
ปลอมพระองคค์ เพรยิ่อจะสผด้รบกจับพระองคค์ มวิไดด้ฟจังพระดทารจัสของเนโคททยิ่ออกจากพระโอษฐค์ของ



พระเจด้า แตญ่เขด้ารบ ณ ททยิ่หมบเขาเมกวิดโด 23 และนจักธนผไดด้ยวิงกษจัตรวิยค์โยสวิยาหค์ และกษจัตรวิยค์ตรจัสกจับ
ขด้าราชการของพระองคค์วญ่า "จงพาเราไปเสทยเถอะ เพราะเราถผกบาดเจป็บสาหจัสแลด้ว" 24 ขด้าราชการ
ของพระองคค์จขงนทาพระองคค์ออกจากรถรบ และใหด้พระองคค์ประทจับในรถรบคจันททยิ่สองของ
พระองคค์ และนทาพระองคค์มาเยรผซาเลป็มและพระองคค์กป็สวิทั้นพระชนมค์ และเขาฝจังไวด้ในอมโมงคค์แหญ่ง
บรรพบมรมษของพระองคค์ ยผดาหค์และเยรผซาเลป็มทจัทั้งปวงไดด้ไวด้ทมกขค์ใหด้โยสวิยาหค์

ขข้อ 20-24 นทาเสนอปภีทข้ายๆของโยสธิยาหรและเรสืที่องราวอนันนตาเศรข้าของการเสภียชภีวธิตกตอนวนัย
อนันควรของเขา อภียธิปตรททาสงครามกนับบาบธิโลนและกองทนัพอภียธิปตร (ภายใตข้เนโค) กป็ก ทาลนังมรุตงหนข้าไป
สถูข้รบกนับบาบธิโลนทภีที่คารเคมธิชบนแมตนทร ายถูเฟรตธิส (คารเคมธิชตนัรงอยถูตในทภีที่ๆจะเปป็นประเทศซภีเรภียตอน
เหนสือในปนัจจรุบนัน) นนัที่นททาใหข้คนอภียธิปตรผตานเขข้ามาในแผตนดธินของอธิสราเอล โยสธิยาหรจจึงออกไปเพสืที่อ
แสดงตนัวตตอตข้านกองทนัพอภียธิปตร อาจเพสืที่อปข้องกนันมธิใหข้อภียธิปตรกลนับเขข้ามามภีอทานาจควบครุมใน
ปาเลสไตนรอภีก คนอภียธิปตรบอกเขาวตาพวกเขาไมตไดข้มภีเรสืที่องกนับเขา โยสธิยาหรไมตยอมฟนัง ปภีนนัรนคสือ 609 
กตอน ค.ศ. 

ในศจึกทภีที่เกธิดขจึรนตามมาทภีที่เมกธิดโด โยสธิยาหรไดข้รนับบาดเจป็บปางตายและถถูกพากลนับไปยนัง
เยรถูซาเลป็มซจึที่งเปป็นทภีที่ๆเขาเสภียชภีวธิต บางทภีบทเรภียนทภีที่เราไดข้รนับกป็คสือวตาโยสธิยาหรททาการตนัดสธินใจครนัร ง
ใหญตโดยไมตทถูลถามองครพระผถูข้เปป็นเจข้า เขาไมตแสวงหาพระพนักตรรขององครพระผถูข้เปป็นเจข้าในเรสืที่องนภีร  
การตนัดสธินใจของเขาทภีที่ใชข้ความเขข้าใจของเขาเองและปราศจากคทาปรจึกษาของพระเจข้าคสือจรุดจบของ
เขาและความพธินาศของเขา ภายหลนังศจึกนนัรน อภียธิปตรกป็มภีอทานาจควบครุมภถูมธิภาคนนัรนของอธิสราเอล
จรธิงๆดนังทภีที่จะถถูกใหข้รายละเอภียดในบทถนัดไป

2 พศด 35:25-27 เยเรมทยค์กลญ่าวคทาครทยิ่าครวญถวายโยสวิยาหค์ดด้วย และบรรดานจักรด้อง
ชายและนจักรด้องหญวิงทจัทั้งปวงกลญ่าวถขงโยสวิยาหค์ในคทาครทยิ่าครวญของเขาจนทมกวจันนททั้ เขาทจัทั้งหลาย
กระททาเรรยิ่องนททั้ใหด้เปป็นกฎในอวิสราเอล ดผเถวิด มทบจันทขกไวด้ในหนจังสรอครทยิ่าครวญ 26 สญ่วนพระราชกวิจ
นอกนจัทั้นของโยสวิยาหค์ และความดทของพระองคค์ ตามททยิ่บจันทขกไวด้ในพระราชบจัญญจัตวิของพระเยโฮ



วาหค์ 27 และพระราชกวิจของพระองคค์ ตจัทั้งแตญ่ตด้นจนปลาย ดผเถวิด มทบจันทขกไวด้ในหนจังสรอของกษจัตรวิยค์
แหญ่งอวิสราเอลและยผดาหค์

มภีบนันทจึกเกภีที่ยวกนับวตาในปภีแรกๆแหตงการรนับใชข้ของเยเรมภียร ผถูข้พยากรณรทตานนภีรครทที่าครวญเรสืที่อง
การเสภียชภีวธิตของโยสธิยาหร บทเพลงโศกเศรข้าตตางๆแหตงการระลจึกถจึงถถูกแตตงขจึรนโดยพวกนนักดนตรภี
ในยถูดาหรซจึที่งถถูกขนับรข้องโดยพวกยธิวกระทนั ที่งจนถจึงสมนัยของการเขภียนหนนังสสือพงศาวดารอาจโดยเอส
รา Jamieson, Fausset และ Brown เขภียนวตา “จรุดนนัรนในหรุบเขาเมกธิดโดทภีที่ศจึกนนัรนถถูกตตอสถูข้อยถูตใกลข้
เมสืองฮาดนัดรธิมโมน ดนังนนัรนคทาครทที่าครวญใหข้แกตการเสภียชภีวธิตของโยสธิยาหรจจึงถถูกเรภียกวตา ‘คทาครทที่าครวญ
แหตงฮาดนัดรธิมโมนในหรุบเขาเมกธิดโด’ ซจึที่งยธิที่งใหญตเหลสือเกธินและสสืบตตอมายาวนานเหลสือเกธินจนคทา
ครทที่าครวญของฮาดนัดกลายเปป็นคทาสรุภาษธิตเพสืที่อแสดงความโศกเศรข้าใดๆทภีที่ใหญตโตและเกธินธรรมดา
(ดถู เศคารธิยาหร 12:11)

รนัชกาลของโยสธิยาหรหนจึที่งในกษนัตรธิยรผถูข้ยธิ ที่งใหญตอยตางแทข้จรธิงแหตงอธิสราเอลจจึงสธิรนสรุดลงอยตาง
กะทนันหนัน มภีบนันทจึกอสืที่นๆเกภีที่ยวกนับเขาในหนนังสสือเลตมอสืที่นๆทภีที่ไมตไดข้รนับการดลใจของประวนัตธิศาสตรรยธิว
“หนนังสสือของกษนัตรธิยรแหตงอธิสราเอลและยถูดาหร” ไมตนตาจะหมายถจึงหนนังสสือพงศรกษนัตรธิยรทนัรงสองเลตม
ของพระคนัมภภีรร

*****

ภนำพรวมของ 2 พงศนำวดนำร 36: บทสนุดทต้ายของ 2 พงศาวดาร เปก็นบทหนขที่งททที่มสืดมติดใน
ประวนัตติศาสตรร์พระคนัมภทรร์เดติมและเปก็นบทหนขที่งททที่สคาคนัญมากในขณะเดทยวกนันดต้วย การพติพากษาของ
พระเจต้าททที่ถถูกบอกไวต้ลต่วงหนต้า (ททที่โยสติยาหร์จะไมต่ตต้องเผชติญ) บนัดนทนั้กก็ตกมาอยต่างหนนัก กษนัตรติยร์สทที่องคร์ททที่
อต่อนแอ ชนัที่วชต้าและสต่วนใหญต่แลต้วอยถูต่ไดต้ไมต่นานรวมกนันเปก็นรายชสืที่อสนุดทต้ายของเหลต่ากษนัตรติยร์แหต่งยถู
ดาหร์ ในบทนทนั้การกวาดตต้อนไปเปก็นเชลยยนังบาบติโลนเรติที่มตต้นขขนั้น อติสราเอล (และยถูดาหร์) ในฐานะ
อาณาจนักรหนขที่งททที่มทอธติปไตยสตินั้นสนุดการมทตนัวตนจนกระทนัที่งปท ค.ศ. 1948 อนันททที่จรติงแมต้อติสราเอลถถูก
สถาปนาขขนั้นใหมต่เปก็นประชาชาตติหนขที่งททที่มทเอกราช อาณาจนักรนนันั้นกก็ยนังไมต่ถถูกฟสืนั้นฟถูสถูต่สภาพเดติมอยถูต่ดท 
หตินโมต่ของพระเจต้าบดชต้าๆ แตต่พวกมนันบดอยต่างละเอทยดยติที่งนนัก



ผถูต้อยถูต่สมนัยเดทยวกนับบทนทนั้คสือ ผถูต้พยากรณร์เยเรมทยร์ ดาเนทยลและเอเสเคทยล การกวาดตต้อนไปเปก็น
เชลยยนังบาบติโลนดนังททที่หมายเหตนุไวต้ตรงนทนั้จรติงๆแลต้วมทสามระยะ ระยะแรกเรติที่มตต้นในประมาณปท 
605 กต่อน ค.ศ. ซขที่ง ณ เวลานนันั้นดาเนทยลและคนอสืที่นๆถถูกพาตนัวไปยนังบาบติโลน จากนนันั้นคนบาบติโลนกก็
กลนับมาประมาณอทกแปดปทตต่อมาและตทสอนแผต่นดตินนนันั้น โดยจนับพวกยติวอทกจคานวนหนขที่งไปยนังบาบติ
โลน

สนุดทต้ายในประมาณปท 586 กต่อน ค.ศ. เมสืที่อเศเดคทยาหร์กษนัตรติยร์องคร์สนุดทต้ายแหต่งยถูดาหร์กบฏตต่อ
เหลต่านายเหนสือหนัวชาวเคลเดทยของเขา คนบาบติโลนกก็กลนับมาพรต้อมการแกต้แคต้น เยรถูซาเลก็มถถูก
ทคาลาย พระวติหารถถูกทคาลาย พวกยติวสต่วนใหญต่ถถูกฆต่าตายหรสือไมต่กก็ถถูกกวาดตต้อนไปเปก็นเชลย วนัน
อนันมสืดมติดททที่สนุดเหลต่านนันั้นในประวนัตติศาสตรร์ของอติสราเอลเรติที่มตต้นขขนั้น ในชต่วงเวลานทนั้เองเหตนุการณร์
เหลต่านนันั้นของหนนังสสือดาเนทยล เยเรมทยร์และเอเสเคทยลถถูกเขทยนขขนั้น

2 พศด 36:1-3 ประชาชนแหญ่งแผญ่นดวินไดด้ตจัทั้งเยโฮอาหาสโอรสของโยสวิยาหค์ และใหด้
พระองคค์เปป็นกษจัตรวิยค์แทนราชบวิดาของพระองคค์ในเยรผซาเลป็ม 2 เมรยิ่อเยโฮอาหาสเรวิยิ่มครอบครองมท
พระชนมายมยทยิ่สวิบสามพรรษา และพระองคค์ทรงครอบครองในเยรผซาเลป็มสามเดรอน 3 แลด้วกษจัตรวิยค์
แหญ่งอทยวิปตค์ทรงถอดพระองคค์ในเยรผซาเลป็ม และกทาหนดใหด้แผญ่นดวินนจัทั้นถวายบรรณาการเปป็นเงวิน
หนขยิ่งรด้อยตะลจันตค์ และทองคทาหนขยิ่งตะลจันตค์

การครองราชยรเพภียงชตวงสนัรนๆของเยโฮอาหาสบรุตรชายของโยสธิยาหรถถูกบนันทจึกไวข้ เขาถถูก
แตตงตนัรงบนบนัลลนังกรของโยสธิยาหรบธิดาของเขาโดยประชาชนของแผตนดธินนนัรนตอนอายรุยภีที่สธิบสามปภี 
โปรดสนังเกตวตาเขาครองราชยรเพภียงสามเดสือนเทตานนัรน หลนังจากไดข้ชนัยชนะในศจึกทภีที่คารเคมธิช เนโค
กษนัตรธิยรแหตงอภียธิปตรกป็ “ถอดพระองครในเยรถูซาเลป็ม” และเรภียกเกป็บภาษภีประจทาปภีจากยถูดาหรดข้วย “เปป็น
เงธินหนจึที่งรข้อยตะลนันตร และทองคทาหนจึที่งตะลนันตร” การพธิพากษาทภีที่ถถูกพยากรณรโดยนางฮรุลดาหรผถูข้
พยากรณรหญธิงในบททภีที่ 34 กทาลนังเรธิที่มเกธิดขจึรนจรธิงแลข้ว เยโฮอาหาสถถูกจนับเปป็นเชลยศจึกไปยนังอภียธิปตร 
ขณะนนัรนอภียธิปตรเปป็นมหาอทานาจผถูข้ครอบครองภถูมธิภาคนนัรนและยถูดาหรถถูกบนังคนับใหข้เปป็นรนัฐศนักดธินาของ
มนัน



2 พศด 36:4-7 และกษจัตรวิยค์แหญ่งอทยวิปตค์ตจัทั้งใหด้เอลทยาควิมพระอนมชาของพระองคค์เปป็น
กษจัตรวิยค์เหนรอยผดาหค์และเยรผซาเลป็ม และทรงเปลทยิ่ยนพระนามของพระองคค์ใหมญ่วญ่า เยโฮยาควิม แตญ่เน
โคทรงจจับเยโฮอาหาสพระเชษฐานทาไปยจังอทยวิปตค์ 5 เมรยิ่อเยโฮยาควิมเรวิยิ่มครองราชยค์นจัทั้นทรงมทพระ
ชนมายมยทยิ่สวิบหด้าพรรษา และพระองคค์ทรงครองราชยค์ในเยรผซาเลป็มสวิบเอป็ดปท พระองคค์ทรงกระททา
ความชจัยิ่วรด้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหค์พระเจด้าของพระองคค์

ในการแสดงตนวตามภีอทานาจเหนสือยถูดาหร เนโคกษนัตรธิยรแหตงอภียธิปตรจจึงถอดเยโฮอาหาสจาก
บนัลลนังกรแหตงยถูดาหรและแตตงตนัรงเอลภียาคธิมนข้องชายของเขาขจึรนแทน ชสืที่อของเอลภียาคธิมจจึงถถูกเปลภีที่ยนเปป็น
เยโฮยาคธิม เยโฮอาหาสตายในอภียธิปตรตามทภีที่เยเรมภียร 22:10-12 กลตาวไวข้ เยโฮยาคธิมถถูกแตตงตนัรงใหข้ขจึรน
นนัที่งบนบนัลลนังกรแหตงยถูดาหรตอนอายรุยภีที่สธิบหข้าปภีและครองราชยรสธิบเอป็ดปภี รนัชกาลของเขาถถูกบรรยาย
ลนักษณะเฉพาะตนัวโดยผถูข้บนันทจึกพงศาวดารทภีที่ไดข้รนับการดลใจนภีรวตา “กระททาความชนั ที่วรข้ายในสาย
พระเนตรของพระเยโฮวาหรพระเจข้าของพระองคร”

6 เนบผคจัดเนสซารค์กษจัตรวิยค์แหญ่งบาบวิโลนเสดป็จขขทั้นมาตญ่อสผด้กจับพระองคค์ และจทาจองพระองคค์
ดด้วยตรวนเพรยิ่อพาพระองคค์ไปยจังบาบวิโลน 7 เนบผคจัดเนสซารค์ทรงนทาเครรยิ่องใชด้สญ่วนหนขยิ่งของพระ
นวิเวศของพระเยโฮวาหค์ไปยจังบาบวิโลน และทรงเกป็บไวด้ในววิหารของพระองคค์ในบาบวิโลน

กระแสนทราแหตงการเมสืองระหวตางประเทศจจึงเปลภีที่ยนแปลงและบาบธิโลนกลายเปป็น
มหาอทานาจแหตงตะวนันออกกลางแซงหนข้าคนอภียธิปตรและคนอนัสซภีเรภีย กษนัตรธิยรหนรุตมองครใหมตแหตงบา
บธิโลนคสือ เนบถูคนัดเนสซารรผถูข้รรุกรานยถูดาหรโดยเรป็วในปภี 605 กตอน ค.ศ. โดยอข้างตนัววตามภีอทานาจเหนสือ
อธิทธธิพลของอภียธิปตร เขายจึดเยรถูซาเลป็มและขนภาชนะศนักดธิธ สธิทธธิธ ทภีที่เปป็นทองคทาและเงธินของพระวธิหาร
ไปยนังบาบธิโลนและเกป็บพวกมนันไวข้ในวธิหารของพระเบลนัสของเขา (ดถู ดาเนภียล 5:2)

ณ เวลานภีร เองเชตนกนัน ดาเนภียลและเหลตาสหายของเขาถถูกกวาดตข้อนไปยนังบาบธิโลน มนันเปป็น
ปรนัชญาของคนบาบธิโลนทภีที่จะเอาตนัวคนหนรุตมทภีที่ฉลาดปราดเปรสืที่องของดธินแดนตตางๆทภีที่ถถูกพธิชธิตไป
และอบรมสนัที่งสอนพวกเขาในวนัฒนธรรมของบาบธิโลน เปข้าหมายของพวกเขาคสือ เพสืที่อใหข้การศจึกษา
พวกหนัวกระทธิแหตงดธินแดนทภีที่ถถูกพธิชธิตของพวกเขาเหมสือนคนบาบธิโลนและใชข้พวกเขาเพสืที่อชตวย



ปกครองจนักรวรรดธิของพวกเขา ดาเนภียลและเหลตาสหายของเขาเปป็นสตวนหนจึที่งของความพยายามนภีร  
ดาเนภียล 1:1 เปธิดเผยวตาการรรุกรานนภีร เกธิดขจึรนในปภีทภีที่สามแหตงรนัชกาลของเยโฮยาคธิม การกระจนัด
กระจายไประลอกแรกของพวกยธิวไดข้เรธิที่มขจึรนแลข้ว ดถู ดาเนภียล 1

2 พศด 36:8-10 สญ่วนพระราชกวิจนอกนจัทั้นของเยโฮยาควิม และการอจันนญ่า
สะอวิดสะเอทยนซขยิ่งพระองคค์ทรงกระททา และเหตมการณค์อรยิ่นๆซขยิ่งเกทยิ่ยวกจับพระองคค์ ดผเถวิด สวิยิ่งเหลญ่านททั้กป็
ถผกบจันทขกไวด้ในหนจังสรอของกษจัตรวิยค์แหญ่งอวิสราเอลและยผดาหค์ และเยโฮยาคทนโอรสของพระองคค์ไดด้
ครองราชยค์แทนพระองคค์ รนัชกาลของเยโฮยาคธิมถถูกบรรยายลนักษณะเฉพาะตนัววตาเปป็นทภีที่นตา
สะอธิดสะเอภียนตตอพระเจข้า เมสืที่อเขาสธิรนชภีวธิตดข้วยวนัยสามสธิบหกปภี เยโฮยาคภีนบรุตรชายของเขากป็ขจึรน
ครองบนัลลนังกรแหตงยถูดาหรตตอจากเขา เขาเปป็นทภีที่รถูข้จนักในชสืที่อเยโคนธิยาหรดข้วย (หรสือแมข้แตตชสืที่อยตอ โคนธิ
ยาหร)

9 เมรยิ่อเยโฮยาคทนเรวิยิ่มครองราชยค์นจัทั้นทรงมทพระชนมายมแปดพรรษา และพระองคค์ทรงครอง
ราชยค์ในเยรผซาเลป็มสามเดรอนกจับสวิบวจัน พระองคค์ทรงกระททาความชจัยิ่วรด้ายในสายพระเนตรของ
พระเยโฮวาหค์

บางคนคธิดวตามภีความขนัดแยข้งเรสืที่องรายละเอภียดตรงนภีร เมสืที่อเทภียบกนับ 2 พงศรกษนัตรธิยร 24:8 ทภีที่
ขข้อความอตานวตา “เยโฮยาคภีนมภีพระชนมายรุสธิบแปดพรรษาเมสืที่อพระองครทรงเรธิที่มครอบครอง” John 
Gill ออกความเหป็นนภีร เกภีที่ยวกนับสธิที่งทภีที่ถถูกคธิดวตาเปป็นความขนัดแยข้งกนันของพระคนัมภภีรร “ใน 2 พงศาวดาร 
36:9 เขาถถูกกลตาววตามภีอายรุเพภียงแปดปภี ซจึที่งอาจอธธิบายไดข้วตาเขาอาจถถูกแตตงตนัรงและถถูกประกาศใหข้
เปป็นกษนัตรธิยรโดยบธิดาของเขาในปภีแรกแหตงการครองราชยรของเขาผถูข้ครองราชยรสธิบเอป็ดปภี ดนังนนัรนเขา
จจึงอายรุแปดปภีตอนเขาเรธิที่มครองราชยรกนับบธิดา และอายรุสธิบแปดปภีตอนเขาเรธิที่มครองราชยรเพภียงลทาพนัง”
ไมตวตากรณภีใดกป็ตาม กษนัตรธิยรหนรุตมคนนภีรกป็ถถูกจดจทาวตาไดข้กระททาสธิที่งทภีที่ชนั ที่วรข้ายตตอพระพนักตรรพระเจข้า
เหมสือนกนับทภีที่บธิดาของเขาไดข้กระททา การครองราชยรของเขากธินเวลาเพภียงสามเดสือนเทตานนัรนเพราะ
เหตรุการณรตตางๆทภีที่เกธิดขจึรนในขข้อถนัดไป



10 พอถขงสวิทั้นปทแลด้วกษจัตรวิยค์เนบผคจัดเนสซารค์ทรงใชด้ใหด้นทาพระองคค์มายจังบาบวิโลน พรด้อมกจับ
เครรยิ่องใชด้ประเสรวิฐแหญ่งพระนวิเวศของพระเยโฮวาหค์ และตจัทั้งใหด้เศเดคทยาหค์ปวิตมลาของพระองคค์เปป็น
กษจัตรวิยค์เหนรอยผดาหค์และเยรผซาเลป็ม ในการโจมตภีครนัร งทภีที่สองทภีที่กระททาตตอเยรถูซาเลป็มในประมาณปภี 
597 กตอน ค.ศ. เนบถูคนัดเนสซารรกป็รรุกรานยถูดาหรอภีกครนัร งและถอดเยโฮยาคภีนจากบนัลลนังกรและแทนทภีที่
เขาดข้วยเศเดคภียาหรพภีที่ชายของเขา ในการรรุกรานครนัร งนนัรน พวกยธิวขนัดขสืนและคนบาบธิโลนเรธิที่มลข้อมกรรุง
เยรถูซาเลป็ม ไมตมภีหมายเหตรุไวข้วตาการลข้อมกรรุงครนัร งนนัรนกธินเวลานานเทตาใดกนันแนต อยตางไรกป็ตาม เหป็น
ไดข้ชนัดวตามนันไมตนาน

บางทภีเพราะวตาเยโฮยาคภีนไดข้ขนัดขสืนกองทนัพของบาบธิโลนและเนบถูคนัดเนสซารรอาจคธิดวตาโดย
การมอบบนัลลนังกรใหข้แกตเศเดคภียาหรตนจะมภีทาสทภีที่จงรนักภนักดภี เยโฮยาคภีนจจึงถถูกถอดและเศเดคภียาหรถถูก
ตนัรงเปป็นกษนัตรธิยรเหนสือยถูดาหร เยโฮยาคภีนจจึงถถูกพาไปเปป็นเชลยยนังบาบธิโลนพรข้อมก นับภาชนะศนักดธิธ สธิทธธิธ
เพธิที่มเตธิมของพระวธิหาร ณ เวลานภีร เองเนบถูคนัดเนสซารรกป็กวาดตข้อนเหลตาขรุนนางทนัรงหมดและบรรดา
ชตางฝภีมสือผถูข้ชทานาญสตวนใหญตของยถูดาหรไป เอเสเคภียลถถูกพาตนัวไปยนังบาบธิโลน ณ เวลานภีร เชตนกนัน

2 พศด 36:11-14 เมรยิ่อเศเดคทยาหค์เรวิยิ่มครอบครองมทพระชนมายมยทยิ่สวิบเอป็ดพรรษา และ
พระองคค์ทรงครอบครองในเยรผซาเลป็มสวิบเอป็ดปท 12 พระองคค์ทรงกระททาความชจัยิ่วรด้ายในสาย
พระเนตรของพระเยโฮวาหค์พระเจด้าของพระองคค์ พระองคค์มวิไดด้ถญ่อมพระองคค์ลงตญ่อหนด้าเยเรมทยค์ผผด้
พยากรณค์ ผผด้กลญ่าวจากพระโอษฐค์ของพระเยโฮวาหค์

เศเดคภียาหรพภีที่ชายของเยโฮยาคภีนถถูกแตตงตนัรงใหข้นนัที่งบนบนัลลนังกรแหตงยถูดาหรตอนอายรุยภีที่สธิบเอป็ดปภี
และครองราชยรสธิบเอป็ดปภี ผถูข้บนันทจึกพงศาวดารทภีที่ไดข้รนับการดลใจทตานนภีรบรรยายลนักษณะเฉพาะตนัว
ของเขาวตากระททา “ความชนั ที่วรข้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหรพระเจข้าของพระองคร” 
นอกจากนภีร  การครองราชยรของเขายนังอยถู ตในสมนัยเดภียวกนับการรนับใชข้ชตวงหลนังๆของเยเรมภียรผถูข้พยากรณร
ดข้วยซจึที่งเขภียนและเทศนากลตาวโทษความบาปของเขา อยตางไรกป็ตาม แมข้มภีผถูข้พยากรณรคนสทาคนัญของ
พระเจข้าเทศนากลตาวโทษความบาปของเขา เศเดคภียาหรกป็ “มธิไดข้ถตอมพระองครลงตตอหนข้าเยเรมภียรผถูข้



พยากรณร ผถูข้กลตาวจากพระโอษฐรของพระเยโฮวาหร” โปรดสนังเกตแหลตงทภีที่มาทภีที่ไดข้รนับการดลใจจาก
พระเจข้าแหตงขข้อความของเยเรมภียร: เขากลตาวจากพระโอษฐรของพระเยโฮวาหร

13 พระองคค์ทรงกบฏเชญ่นกจันตญ่อกษจัตรวิยค์เนบผคจัดเนสซารค์ ผผด้ซขยิ่งทรงใหด้พระองคค์ปฏวิญาณใน
พระนามของพระเจด้า พระองคค์ทรงแขป็งพระศอของพระองคค์ ททาพระทจัยใหด้กระดด้าง ไมญ่หจันไปหา
พระเยโฮวาหค์พระเจด้าแหญ่งอวิสราเอล 14 ยวิยิ่งกวญ่านจัทั้นบรรดาปมโรหวิตใหญญ่และประชาชนกป็ททาการ
ละเมวิดอยญ่างยวิยิ่งโดยการตวิดตามบรรดาสวิยิ่งททยิ่นญ่าสะอวิดสะเอทยนของประชาชาตวิ และเขาทจัทั้งหลาย
กระททาใหด้พระนวิเวศของพระเยโฮวาหค์ซขยิ่งพระองคค์ทรงชทาระใหด้บรวิสมทธวิธิ์ในเยรผซาเลป็มนจัทั้นเปป็น
มลทวินไป

เขาไมตเพภียงกบฏตตอพระเยโฮวาหรเทตานนัรน แตตเขายนังกบฏตตอเนบถูคนัดเนสซารรกษนัตรธิยรแหตงบา
บธิโลนดข้วย โปรดสนังเกตเพธิที่มเตธิมวตาเศเดคภียาหร “ททาพระทนัยใหข้กระดข้าง ไมตหนันไปหาพระเยโฮวาหร
พระเจข้าแหตงอธิสราเอล” ผถูข้นทาททาอยตางไร ประชาชนแหตงแผตนดธินนนัรนกป็ททาตามดข้วยในการหนันไปจาก
องครพระผถูข้เปป็นเจข้า หนนังสสือเยเรมภียรบนันทจึกจธิตใจทภีที่มนักกบฏของปาชเฮอรรปรุโรหธิตและผถูข้นทาคนอสืที่นๆ
ของยถูดาหร พวกเขาททาตามการนทาของเศเดคภียาหรในการกบฏตตอองครพระผถูข้เปป็นเจข้า เชตนเดภียวกนับ
บรรพบรุรรุษของเขาบางคน เศเดคภียาหรททาใหข้พระวธิหารนนัรนเปป็นมลทธินไปโดยการนทาการนนับถสือรถูป
เคารพกลนับเขข้ามาทภีที่นนั ที่นอภีกครนัร ง นภีที่บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตาในการตนัรงเศเดคภียาหรบนบนัลลนังกรแหตงยถู
ดาหร เขาไดข้ปฏธิญาณโดยพระเจข้าวตาจะสวามธิภนักดธิธ ตตอเนบถูคนัดเนสซารรและจะเปป็นผถูข้ใตข้บนังคนับบนัญชาทภีที่
จงรนักภนักดภี อยตางไรกป็ตาม กษนัตรธิยรผถูข้โงตเขลาองครนภีร กป็กบฏตตอเขาเชตนกนัน อภีกไมตนานนนัที่นจะพธิสถูจนรวตา
เปป็นจรุดจบของเขา

2 พศด 36:15-16 พระเยโฮวาหค์พระเจด้าแหญ่งบรรพบมรมษของเขาทรงใชด้ใหด้ทผตของ
พระองคค์มาอยญ่างไมญ่หยมดยจัทั้ง เพราะพระองคค์ทรงมทพระทจัยกรมณาตญ่อประชาชนของพระองคค์และ
ตญ่อททยิ่ประทจับของพระองคค์ 16 แตญ่เขาทจัทั้งหลายเยาะเยด้ยทผตของพระเจด้า และดผหมวิยิ่นพระวจนะของ
พระองคค์ และดญ่าผผด้พยากรณค์ของพระองคค์ จนพระพวิโรธของพระเยโฮวาหค์พล มญ่งขขทั้นตญ่อประชาชน
ของพระองคค์จนแกด้ไมญ่ไหว



ผถูข้บนันทจึกพงศาวดารศนักดธิธ สธิทธธิธ ทตานนภีรหยรุดชนั ที่วครถูต เพสืที่อสอดแทรกความเหป็นหนจึที่งทภีที่ทธิที่มแทง 
ทนัรงๆทภีที่ความบาปและการกบฏของยถูดาหรซจึที่งนทาโดยเศเดคภียาหรมภีอยถู ต พระเจข้ากป็ทรงมภีพระทนัยกรรุณาตตอ
พวกเขา พระองครจจึงทรงสตงผถูข้พยากรณรหลายคนมายนังพวกเขาและเตสือนพวกเขา ซจึที่งคนสทาคนัญๆใน
พวกนภีร  ไดข้แกต อธิสยาหร เยเรมภียร และเอเสเคภียลในบาบธิโลน นภีที่ยนังไมตเอตยถจึงพวกผถูข้พยากรณรคนอสืที่นๆอภีก 
ผถูข้พยากรณรเหลตานภีร ลรุกขจึรนแตตเชข้าตรถูตและเตสือนยถูดาหร ความคธิดนภีรกป็คสือวตาพวกเขาขยนันขนันแขป็งในการ
ททางานทภีที่พระเจข้าทรงสตงพวกเขาไปททา ดข้วยถข้อยคทาอนันนตาเศรข้า ผถูข้เขภียนศนักดธิธ สธิทธธิธ ทตานนภีรบนันทจึกวตา
 “แตตเขาทนัรงหลายเยาะเยข้ยทถูตของพระเจข้า และดถูหมธิที่นพระวจนะของพระองคร และดตาผถูข้พยากรณร
ของพระองคร จนพระพธิโรธของพระเยโฮวาหรพลรุตงขจึรนตตอประชาชนของพระองครจนแกข้ไมตไหว” 
การถถูกขตมเหงและการถถูกจทาครุกของเยเรมภียรจะเปป็นภาพประกอบหนจึที่งของเรสืที่องนภีรอยตางแนตนอน ยถู
ดาหรไดข้ททาใหข้ตนเองหมดหนทางแลข้ว พระพธิโรธของพระเจข้าก ทาลนังจะถถูกเทออกโดยปราศจาก
หนทางแกข้ไข จรุดจบของพวกเขาใกลข้เขข้ามาแลข้ว

2 พศด 36:17-19 พระองคค์จขงทรงนทากษจัตรวิยค์แหญ่งคนเคลเดทยมาตญ่อสผด้เขาทจัทั้งหลาย ผ ผด้
ซขยิ่งฆญ่าชายหนมญ่มของเขาดด้วยดาบในพระนวิเวศอจันเปป็นสถานบรวิสมทธวิธิ์ของเขา และไมญ่มทความกรมณา
แกญ่ชายหนมญ่มหรรอหญวิงพรหมจารท คนแกญ่หรรอคนชรา พระองคค์ทรงมอบทจัทั้งหมดไวด้ในมรอของเขา  
18 และเครรยิ่องใชด้ทจัทั้งสวิทั้นของพระนวิเวศของพระเจด้า ทจัทั้งใหญญ่และเลป็ก และทรจัพยค์สมบจัตวิแหญ่งพระ
นวิเวศของพระเยโฮวาหค์ และทรจัพยค์สมบจัตวิแหญ่งกษจัตรวิยค์และแหญ่งเจด้านายของพระองคค์ สวิยิ่งทจัทั้งหมดนททั้
พระองคค์ทรงนทามายจังบาบวิโลน 19 และเขาเผาพระนวิเวศของพระเจด้า และพจังกทาแพงเยรผซาเลป็มลง 
และเอาไฟเผาวจังของเมรองนจัทั้นเสทยสวิทั้น และททาลายเครรยิ่องใชด้ประเสรวิฐทจัทั้งปวงในนจัทั้น

พอทราบเกภีที่ยวกนับการคธิดคดทรยศและการกบฏของเศเดคภียาหร (โดยเฉพาะหลนังจากยก
บนัลลนังกรนนัรนใหข้แกตเขาแลข้ว) เนบถูคนัดเนสซารรกป็กลนับมาพรข้อมกนับการแกข้แคข้นตตอเยรถูซาเลป็ม ผถูข้เขภียน
ศนักดธิธ สธิทธธิธ ทตานนภีรกลตาวชนัดเจนวตาในทภีที่สรุดแลข้วพระเจข้าคสือผถูข้ทภีที่สตงคนบาบธิโลนมาตตอสถูข้เศเดคภียาหรและยถู
ดาหรทภีที่มนักกบฏ บาบธิโลนปธิดลข้อมเยรถูซาเลป็มนานสธิบแปดเดสือนซจึที่งในระหวตางนนัรนความอดอยากและ
โรครข้ายแรงททาลายนครนนัรนจนยตอยยนับ หนนังสสือเพลงครทที่าครวญเปป็นเรสืที่องราวการไวข้ทรุกขรของเยเรมภียร
ใหข้แกตการถถูกปธิดลข้อมอนันนตากลนัวนนัรน พอตภีกรรุงนนัรนแตกในทภีที่สรุด กองทนัพบาบธิโลนกป็ฆตาฟนันผถูข้คน



มากมายและไมตแสดงความกรรุณาแกตผถูข้ใดเลย – “ชายหนรุตมหรสือหญธิงพรหมจารภี คนแกตหรสือคนทภีที่
คข้อมลงเพราะชรา” พระวธิหารและวนังของกษนัตรธิยรถถูกกวาดเอาทรนัพยรสธินมภีคตาไปหมด ทนันทภีทภีที่ของมภี
คตาทนัรงสธิรนถถูกเอาไปแลข้ว คนบาบธิโลนกป็จรุดไฟเผาพระวธิหารและททาลายก ทาแพงกรรุงเยรถูซาเลป็มลงเสภีย 
– ปราการดตานสรุดทข้ายของพวกเขา

เมสืที่อคนบาบธิโลนยกทนัพออกไปจากเยรถูซาเลป็ม แทบจะไมตมภีสธิที่งใดเหลสือตนัรงอยถูตเลย นครนนัรนไดข้
ถถูกททาลายอยตางราบคาบ คนนข้อยนธิดทภีที่รอดชภีวธิตจากการโจมตภีกป็ถถูกจนับไปเปป็นนนักโทษยนังบาบธิโลน ยถู
ดาหร (และขยายความไดข้ถจึงอธิสราเอลดข้วย) สธิรนสรุดการมภีอยถูตของตนในฐานะรนัฐอธิสระ แมข้สรุดทข้าย
แลข้วจะมภีการฟสืร นฟถูแบบจทากนัดของเยรถูซาเลป็มภายใตข้เอสราและเนหะมภียร และความพยายามอนันอตอน
เปลภีรยทภีที่จะเรภียกรข้องเอกราชภายใตข้พวกมนัคคาบภี อธิสราเอลกป็ไรข้ซจึที่งการมภีตนัวตนจนกระทนั ที่งปภี ค.ศ. 
1948 การกวาดตข้อนไปเปป็นเชลยครนัร งสรุดทข้ายนภีร เกธิดขจึรนในปภี 586 กตอน ค.ศ. ขณะทภีที่พวกยธิวเรภียก
การกระจนัดกระจายของตนในสมนัยของเยโฮยาคธิมและเยโฮยาคภีนวตา “การตกเปป็นทาส” และ “การ
ตกเปป็นเชลย” ของพวกเขาตามลทาดนับ ตนัรงแตตปภี 586 กตอน ค.ศ. การกระจนัดกระจายไปนนัรนกป็เรธิที่มเปป็น
ทภีที่รถูข้จนักในชสืที่อ “การรกรข้างวตางเปลตา”

เยเรมภียรซจึที่งไดข้เหป็นการททาลายลข้างอนันนตากลนัวทภีที่กระททาตตอเยรถูซาเลป็มกลตาวในเพลงครทที่าครวญ 
3:1 วตา “ขข้าพเจข้าเปป็นคนทภีที่ไดข้เหป็นความทรุกขรใจ โดยไมข้เรภียวแหตงพระพธิโรธของพระองคร” อนันทภีที่จรธิง 
หนนังสสือเพลงครทที่าครวญทนัรงเลตมกป็พรรณนาแบบเปป็นคทาพยากรณรแตตใหข้เหป็นภาพชนัดเจนถจึงขอบเขต
แหตงพระพธิโรธของพระเจข้าซจึที่งถถูกเทออกโดยคนบาบธิโลน

2 พศด 36:20-21 และบรรดาผผด้ททยิ่รอดจากดาบนจัทั้นพระองคค์ทรงใหด้กวาดไปเปป็นเชลย
ยจังบาบวิโลน และเขาทจัทั้งหลายเปป็นผผด้รจับใชด้ของพระองคค์และแกญ่ราชวงศค์ของพระองคค์ จนถขงการ
สถาปนาราชอาณาจจักรเปอรค์เซทย 21 เพรยิ่อใหด้สทาเรป็จตามพระวจนะของพระเยโฮวาหค์ผญ่านปากของ
เยเรมทยค์ จนกวญ่าแผญ่นดวินจะไดด้ชรยิ่นชมกจับปทสะบาโตของมจัน เพราะตราบเทญ่าททยิ่มจันยจังวญ่างเปลญ่าอยผญ่ มจัน
กป็รจักษาสะบาโต เพรยิ่อจะใหด้ครบตามกทาหนดเจป็ดสวิบปท



2 พงศรกษนัตรธิยร 25:4-8 พรรณนาถจึงความพยายามโดยเศเดคภียาหรทภีที่จะหนภีออกไปจาก
เยรถูซาเลป็มและการถถูกประหารชภีวธิตของเขา พวกยธิวคนอสืที่นๆสตวนใหญตถถูกรวบตนัวและถถูกพาเดธินใน
ฐานะเชลยศจึกกลนับไปยนังเยรถูซาเลป็ม การตกเปป็นเชลยแบบทางการกธินเวลาจนถจึง “การสถาปนาราช
อาณาจนักรเปอรรเซภีย” ระยะเวลาเจาะจงของการตกเปป็นเชลยนภีรถถูกบอกลตวงหนข้าโดยเยเรมภียรในเยเร
มภียร 25:9-12 วตาเปป็นเจป็ดสธิบปภี นภีที่เปป็นการตอบแทนสทาหรนับ 490 ปภีนนัรนทภีที่คนอธิสราเอลสตวนใหญตเพธิก
เฉยบนัญญนัตธิเรสืที่องปภีสะบาโต อนันหลนังนภีร รวมเปป็นเจป็ดสธิบปภีสะบาโตทภีที่พวกเขาไดข้เพธิกเฉย

เมสืที่อนนับยข้อนปภีเหลตานนัรนกลนับไป เวลาทภีที่ปภีสะบาโตเหลตานนัรนถถูกฝตาฝสืนคสือตอนทภีที่ซาอถูลกลาย
เปป็นกษนัตรธิยรเหนสืออธิสราเอล ตนัรงแตตเวลานนัรนเปป็นตข้นมา อธิสราเอลไดข้เพธิกเฉยบนัญญนัตธิเรสืที่องปภีสะบาโต 
พระเจข้าจจึงทรงใหข้แผตนดธินนนัรนหยรุดพนักนานเจป็ดสธิบปภีเปป็นการตอบแทน หธินโมตของพระเจข้าบดชข้าๆ 
แตตพวกมนันบดอยตางละเอภียดยธิที่งนนัก คนมากมายในอธิสราเอลตอนนนัรนยตอมคธิดวตาปภีสะบาโตไมตใชต
เรสืที่องสทาคนัญอภีกตตอไป แตตพระเจข้าไมตเคยยกเลธิกบนัญญนัตธิขข้อนนัรนและการพธิพากษาของพระองครกป็มาใน
ทภีที่สรุด มนันมาเสมอ

2 พศด 36:22-23 ในปทแรกแหญ่งรจัชกาลไซรจัสกษจัตรวิยค์ของเปอรค์เซทย เพรยิ่อพระวจนะ
ของพระเยโฮวาหค์ทางปากของเยเรมทยค์จะสทาเรป็จ พระเยโฮวาหค์ทรงรบเรด้าจวิตใจของไซรจัสกษจัตรวิยค์
ของเปอรค์เซทย กษจัตรวิยค์จขงทรงมทประกาศตลอดราชอาณาจจักรของพระองคค์ และบจันทขกเปป็นลาย
ลจักษณค์อจักษรลงดด้วยวญ่า 23 "ไซรจัสกษจัตรวิยค์แหญ่งเปอรค์เซทยตรจัสดจังนททั้วญ่า `พระเยโฮวาหค์พระเจด้าของฟด้า
สวรรคค์ไดด้พระราชทานบรรดาราชอาณาจจักรแหญ่งแผญ่นดวินโลกแกญ่เรา และพระองคค์ทรงกทาชจับใหด้เรา
สรด้างพระนวิเวศใหด้พระองคค์ททยิ่เยรผซาเลป็ม ซขยิ่งอยผญ่ในยผดาหค์ มทผผด้ใดในทญ่ามกลางทญ่านทจัทั้งหลายททยิ่เปป็น
ประชาชนของพระองคค์ ขอพระเยโฮวาหค์พระเจด้าของเขาสถวิตกจับเขา ขอใหด้เขาขขทั้นไปเถวิด'" เพราะ
วตาผถูข้เขภียนศนักดธิธ สธิทธธิธ ทตานนภีร เขภียนถจึงคทาประกาศของไซรนัสในรถูปอดภีตกาล หลายคนจจึงคธิดเองวตาผถูข้แตตง
หนนังสสือพงศาวดารคสือ เอสรา นนั ที่นอาจเปป็นไปไดข้ ขข้อความศนักดธิธ สธิทธธิธ นภีร จจึงบนันทจึกวตาพระเจข้า “ทรง
รบเรข้าจธิตใจของไซรนัสกษนัตรธิยรของเปอรรเซภีย” คทาประกาศของไซรนัสทภีที่ถถูกบนันทจึกตรงนภีร แทบจะเปป็น
แบบเดภียวกนันกนับทภีที่ถถูกบนันทจึกไวข้ในเอสรา 1:2-3 ณ เวลานนัรนไซรนัสประกาศแกตทนัรงจนักรวรรดธิของเขา
วตาเขาจะอนรุญาตใหข้มภีการสรข้างพระวธิหารของพระเจข้าทภีที่เยรถูซาเลป็มขจึรนใหมต ยธิวคนใดกป็ตามใน



อาณาจนักรของเขาจจึงมภีอธิสระทภีที่จะกลนับไปยนังเยรถูซาเลป็มเพสืที่อสรข้างพระวธิหารนนัรนขจึรนใหมตไดข้ ราย
ละเอภียดของเรสืที่องนนัรนถถูกบนันทจึกไวข้ในหนนังสสือเอสราทภีที่ตามมา


