
หนา 778พงศกษัตริย ฉบับที่สอง
กษัตริยอาหัสยาหแหง

อิสราเอลไปถามบาอัลเซบูบ

1หลั งจากอาหับสิ้ นพระชนม
แลว เมืองโมอับก็กบฏตอคน

อิสราเอล
2ฝ ายอาหั สยาห ทรงตกลงมา
จากชองพระแกลตาข ายที่ หอง
ชั้ นบนของพระองคในกรุงสะ-
มาเรียและทรงประชวร จึงทรง
ใชบรรดาผูสื่ อสารไป รับสั่ งวา
"จงไปถามบาอัลเซบูบ พระแหง
เอโครนวา เราจะหายจากความ
เจ็บปวยนี้หรือไม"

เอลียาหติเตียนกษัตริย
แลวไดรอด
จากมือทหาร

3แตทูตสวรรคของพระเยโฮวาห
พูดกับเอลียาหชาวทิชบีวา "จง
ลุกข้ึนไปพบบรรดาผูสื่อสารของ
กษัตริยแหงสะมาเรีย และจงพูด
กับเขาทั้ งหลายวา `เพราะไม
มีพระเจาในอิสราเอลแลวหรือ
ทานจึงไปถามบาอัลเซบูบ พระ
แหงเอโครน'
4 เพราะฉะนั้ นบัดนี้ พระเยโฮ-
วาหตรัสดั่ งนี้ วา `เจาจะไมได
ลงมาจากที่นอนซึ่งเจาข้ึนไปนั้น
แตเจาจะตองตายแน'" แลว
เอลียาหก็ไป
5 ผูสื่ อสารนั้นก็กลับมาเฝาพระ
องค พระองคตรัสถามเขาทั้ ง

หลายวา "ทําไมพวกเจาจึงพากัน
กลับมา"
6และเขาทั้งหลายทูลพระองควา
"มี ชายคนหนึ่ งมาพบกั บพวก
ขาพระองค และพูดกับพวก
ขาพระองควา `จงกลับไปหา
กษัตริยผูใชทานมา และทูลพระ
องควา พระเยโฮวาหตรัสดังนี้วา
เพราะไมมีพระเจาในอิสราเอล
แลวหรือ เจาจึงใชคนไปถาม
บาอั ลเซบู บพระแห งเอโครน
เพราะฉะนั้ นเจ าจะไม ได ลง
มาจากที่นอนซึ่งเจาไดข้ึนไปนั้น
แตเจาจะตองตายแน'"
7พระองคตรัสถามเขาทั้ งหลาย
วา "คนที่ไดมาพบเจาและบอก
สิ่ งเหลานี้ แก เจานั้ นเปนคนใน
ลักษณะใด"
8 เขาทั้ งหลายทูลตอบพระองค
วา "ทานมีขนมากและมีหนัง
คาดเอวของทานไว" และพระ
องคตรัสวา "เปนเอลียาหชาว
ทิชบี"
9แลวกษัตริยก็รับสั่งใหนายกอง
ของทหารหาสิบคน พรอมกับ
ทหารหาสิบคนของเขาไปหาเอ-
ลียาห เขาได ข้ึนไปหาทาน ดู
เถิด ทานนั่ งอยูบนยอดภูเขา
และนายกองหาสิบคนนั้นกลาว
แกทานวา "ขาแตคนแหงพระ
เจา กษัตริยตรัสดังนี้วา `ลงมา'"

(1) 2 ซมอ 8:2; 2 พกษ 3:5
(2) 1 ซมอ 5:10; 1 พกษ 22:40; 2 พกษ 1:3, 6, 16; มธ 10:25; มก 3:22
(8) 1 พกษ 18:7; ศคย 13:4; มธ 3:4; มก 1:6
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หนา 779
10 แตเอลียาหตอบนายกองหา
สิบคนวา "ถาขาเปนคนแหงพระ
เจา ก็ขอใหไฟลงมาจากฟา
สวรรค เผาผลาญเจาและคนทั้ ง
หาสิบของเจาเถิด" แลวไฟก็ลง
มาจากฟาสวรรคและเผาผลาญ
เขากับคนทั้งหาสิบของเขาเสีย
11 พระองคก็ รับสั่ งใหนายกอง
ของทหารหาสิบคน พรอมกับ
ทหารหาสิบคนของเขาอีกพวก
หนึ่งไป และเขาก็กลาวแกทาน
วา "โอ ขาแตคนแหงพระเจา
กษัตริยตรัสดังนี้ วา `ลงมา
เร็วๆ'"
12 แตเอลียาหตอบวา "ถาขา
เปนคนแหงพระเจา ก็ขอใหไฟ
ลงมาจากฟ าสวรรค เผาผลาญ
เจาและคนทั้งหาสิบของเจาเถิด"
และไฟของพระเจาลงมาจากฟา
สวรรคและเผาผลาญเขากับคน
ทั้งหาสิบของเขาเสีย
13 และพระองค รับสั่ งใหนาย
กองของทหารห าสิบคนพวกที่
สามไปพรอมกับทหารหาสิบคน
ของเขา และนายกองคนที่สาม
ของทหารหาสิบคนนั้ นก็ ข้ึ นไป
และมาคุกเขาลงตอหนาเอลียาห
และวิงวอนทานวา "โอ ขาแตคน
แหงพระเจา ขาพเจาขอออน
วอนตอทาน ขอไดโปรดใหชีวิต
ของขาพเจาและชีวิตของผู รับใช
ของทานหาสิบคนนี้เปนสิ่งประ-

เสริฐในสายตาของทาน
14 ดูเถิด ไฟลงมาจากฟาสวรรค
และไดเผาผลาญนายกองหาสิบ
ทั้ งสองคนก อนหน านั้ นเสี ย
พรอมทั้งทหารหาสิบคนของเขา
ดวย แตบัดนี้ ขอใหชี วิตของ
ขาพเจาเปนสิ่ งประเสริฐในสาย
ตาของทาน"
15 แลวทูตสวรรคของพระเย-
โฮวาหกลาวแกเอลียาหวา "จง
ลงไปกับเขาเถิด อยากลัวเขา
เลย" ทานก็ลุกข้ึนลงไปกับเขา
เขาเฝากษัตริย
16 และทูลพระองควา "พระเย-
โฮวาหตรัสดังนี้วา `เพราะเจาได
ส งผู สื่ อสารไปยั งบาอั ลเซบูบ
พระแหงเอโครน เพราะไมมี
พระเจาในอิสราเอลที่จะทูลถาม
พระวจนะของพระองคอยางนั้น
หรือ เพราะฉะนั้นเจาจะไมไดลง
มาจากที่นอนซึ่งเจาไดข้ึนไปนั้น
แตเจาจะตองตายแน'"

อาหัสยาหส้ินชีวิต
แลวเยโฮรัมขึ้นครองแทน

17 พระองคก็สิ้ นชี วิตตามพระ
วจนะของพระเยโฮวาหซึ่ งเอลี-
ยาหกลาวนั้น และเยโฮรัมก็ข้ึน
ครองแทน ในปที่สองแหงรัช
กาลเยโฮรัมบุตรชายเยโฮชาฟท
กษัตริยแหงยูดาห เพราะพระ
องคหามีโอรสไม
18 สวนพระราชกิจนอกนั้นของ

2 พงศกษัตริย 1

(10) 1 พกษ 18:36-38; ลก 9:54
(13) 1 ซมอ 26:21; สดด 72:14
(17) 1 พกษ 22:50; มธ 1:8
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หนา 780
อาหัสยาหซึ่ งพระองคทรงกระ-
ทํา มิไดบันทึกไวในหนังสือ
พงศาวดารแหงกษัตริยประเทศ
อิสราเอลหรือ

เอลียาหขึ้นไปสูสวรรค

2และอยูมาเมื่อถึงเวลาที่พระ
เยโฮวาหจะทรงรับเอลียาห

ข้ึ นไปสู สวรรค ด วยลมหมุ น
เอลี ยาห และเอลี ชากําลั งเดิ น
ทางจากหมูบานกิลกาล
2และเอลียาหพูดกับเอลีชาวา
"ขอทานจงคอยอยูที่ นี่ เพราะ
พระเยโฮวาหทรงใชขาพเจาไป
ถึงเบธเอล" แตเอลีชาวา
"พระเยโฮวาหทรงพระชนมอยู
และทานเองมีชี วิตอยู แนฉันใด
ขาพเจาจะไมจากทานไปฉันนั้น"
ดังนั้ น ทานทั้ งสองก็ลงไปยัง
เบธเอล
3และเหลาศิษยแหงผูพยากรณ
ผูอยูในเบธเอลไดออกมาหาเอ-
ลีชาและบอกทานวา "ทานทราบ
ไหมวา วันนี้พระเยโฮวาหจะทรง
รับอาจารยของทานไปจากเปน
หัวหนาทาน" ทานตอบวา "ครับ
ขาพเจาทราบแลว เงียบๆไว"
4 เอลียาหพูดกับทานวา "เอลีชา
ขอทานคอยอยูที่นี่ เถิด เพราะ
พระเยโฮวาหทรงใชขาพเจาไป
ถึงเมืองเยรีโค" แตทานตอบวา
"พระเยโฮวาหทรงพระชนมอยู
และทานเองมีชี วิตอยู แนฉันใด

ขาพเจาจะไมจากทานไปฉันนั้น"
เพราะฉะนั้นทานทั้งสองจึงมายัง
เมืองเยรีโค
5และเหลาศิษยแหงผูพยากรณ
ผู อาศัยอยูในเมืองเยรีโคไดเขา
มาใกลเอลีชาและพูดกับทานวา
"ทานทราบไหมวา วันนี้พระเย-
โฮวาห จะทรงรั บอาจารย ของ
ท านไปจากเป นหั วหน าท าน"
ทานตอบวา "ครับ ขาพเจาทราบ
แลว เงียบๆไว"
6แลวเอลียาหจึงพูดกับทานวา
"ขอทานจงคอยอยูที่ นี่ เพราะ
พระเยโฮวาหทรงใชขาพเจาไป
ถึงแมน้ําจอรแดน" แตทานวา
"พระเยโฮวาหทรงพระชนมอยู
และทานเองมีชี วิตอยู แนฉันใด
ขาพเจาจะไมจากทานไปฉันนั้น"
แลวทานทั้งสองก็เดินตอไป
7คนห าสิ บคนของเหล าศิษย
แหงผู พยากรณก็ไปเหมือนกัน
และยืนอยูตรงหนาหางจากทาน
ทั้งสอง ฝายทานทั้งสองยืนอยูที่
แมน้ําจอรแดน
8 เอลี ยาห ก็ เอาเสื้ อคลุ มของ
ท านม วนเข าแล วฟาดลงที่ น้ํา
นั้ น น้ําก็แยกออกไปสองขาง
ทานทั้ งสองจึงเดินขามไปไดบน
ดินแหง
9และอยูมาเมื่อทานทั้งสองขาม
ไปแลว เอลียาหจึงพูดกับเอลีชา
วา "จงขอสิ่งที่อยากใหขาพเจา

2 พงศกษัตริย 1, 2

(1) ปฐก 5:24; 1 พกษ 19:16-21; ฮบ 11:5 (2) นรธ 1:15; 1 ซมอ 1:26; 2 พกษ 2:4
(3) 1 พกษ 20:35; 2 พกษ 2:5, 7, 15; 4:1, 38; 9:1
(8) อพย 14:21-22; ยชว 3:16-17; 2 พกษ 2:14
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หนา 781
ทําเพ่ือทานกอนที่ขาพเจาจะถูก
รับไปจากทาน" และเอลีชาตอบ
วา "ขอใหฤทธิ์ เดชของทานอยู
กับขาพเจาเปนสองเทาเดิม"
10 และทานตอบวา "ทานขอสิ่ง
ที่ยากนัก แตถาทานเห็นขาพเจา
ถูกรับข้ึนไปจากทาน ทานก็จะ
ไดอยางนั้ น แตถาทานไมเห็น
ก็จะไมเปนแกทานอยางนั้น"
11 และอยูมาเมื่อทานทั้งสองยัง
เดินพูดกันตอไป ดูเถิด รถเพลิง
คันหนึ่งและมาเพลิงไดแยกทาน
ทั้งสองออกจากกัน และเอลียาห
ไดข้ึนไปโดยลมหมุนเขาสวรรค

ฤทธ์ิเดชของเอลียาห
มาสวมทับเอลีชา

12 เอลีชาก็เห็น และทานไดรอง
วา "คุณพอของขาพเจา คุณพอ
ของขาพเจา รถรบของอิสราเอล
และพลมาประจํา" และทานก็ไม
ไดเห็นเอลียาหอีกเลย แลวทาน
ก็จับเสื้อของตนฉีกออกเปนสอง
ทอน
13 แลวทานก็หยิบเสื้อคลุมของ
เอลียาหที่ ตกลงมาจากเอลียาห
นั้น และกลับไปยืนอยูที่ ฝ งแม
น้ําจอรแดน
เอลีชามีฤทธ์ิเดชของเอลียาห

14 แลวทานก็เอาเสื้ อคลุมของ
เอลียาหที่ ตกลงมานั้นฟาดลงที่
น้ํากลาววา "พระเยโฮวาหพระ
เจาแหงเอลียาหทรงสถิตที่ ใด"

และเมื่ อทานฟาดลงที่น้ํา น้ําก็
แยกออกไปสองขาง และเอลีชา
ก็เดินขามไป
15 เมื่ อเหลาศิษยแหงผู พยา-
กรณที่อยู ณ เมืองเยรีโค แล
เห็นทาน เขาทั้ งหลายจึงวา
"ฤทธิ์เดชของเอลียาหอยูกับเอ-
ลีชา" และเขาทั้งหลายก็มาตอน
รับทาน แลวซบหนาลงถึงดินตอ
หนาทาน
เหลาศิษยแหงผูพยากรณ

ขาดความเชื่อ
16 เขาทั้ งหลายกลาวแกทานวา
"ดูเถิด มีหาสิบคนที่ เปนชาย
ฉกรรจอยู กับผู รับใชของท าน
ขอจงไปเที่ ยวหาอาจารย ของ
ทาน บางทีพระวิญญาณแหง
พระเยโฮวาหไดรับทานไปแลว
เหว่ียงทานลงมาที่ภูเขาหรือหุบ
เขาแหงหนึ่ งแหงใดบาง" และ
ทานวา "อยาใชเขาไปเลย"
17 แตเมื่ อเขาทั้ งหลายชักชวน
ทานจนทานละอายแลวทานจึง
วา "ใชไปซี" เพราะฉะนั้นเขาจึง
ใชหาสิบคนไป เขาทั้ งหลาย
แสวงหาเอลียาหอยูสามวันก็ไม
พบทาน
18 เขาทั้ งหลายก็กลับมาหาเอ-
ลีชา (ขณะเมื่ อทานพักอยูที่
เมืองเยรีโค) และทานพูดกับเขา
วา "ขามิไดบอกทานทั้ งหลาย
แลวหรือวา `อยาไปเลย'"

2 พงศกษัตริย 2

(11) ปฐก 5:24; 2 พกษ 6:17; สดด 104:4; ฮบ 11:5
(12) 1 พกษ 13:14 (14) 2 พกษ 2:8 (15) 2 พกษ 2:7
(16) 1 พกษ 18:12; อสค 8:3; กจ 8:39 (17) 2 พกษ 8:11
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หนา 782
เอลีชารักษานํ้าพุใหหาย

ท่ีเมืองเยรีโค
19 คนในเมืองพูดกับเอลีชาวา
"ดูเถิด ทําเลเมืองนี้ ก็ราเริงดี
ดังที่ เจานายของขาพเจาไดเห็น
แลว แตทวาน้ําไมดีและชาว
แผนดินก็แทงลูก"
20 ทานพูดวา "จงเอาชามใหม
มาลูกหนึ่ง   ใสเกลือไวในนั้น"
แลวเขาทั้งหลายก็หามาให
21 แลวทานก็ไปที่น้ําพุ โยน
เกลื อลงในนั้ นและกล าวว า
"พระเยโฮวาหตรัสดังนี้ วา เรา
ไดกระทําน้ํานี้ ใหดีแลว ตั้ งแต
นี้ ไปจะไมมีความตายหรือการ
แทงลูกมาจากน้ํานี้อีก"
22 ฉะนั้นน้ําจึงดีมาจนถึงทุกวัน
นี้ จริงตามถอยคําซึ่ งเอลีชาได
กลาวนั้น

หมีทําโทษ
คนลอเลียน

23 ท านได ข้ึ นไปจากที่ นั่ นถึ ง
เมืองเบธเอล และขณะเมื่อทาน
ข้ึ นไปตามทางมี เด็กชายเล็กๆ
บางคนออกมาจากเมื องล อ
เลียนทานวา "อายหัวลาน จงข้ึน
ไปเถิด อายหัวลาน จงข้ึนไป
เถิด"
24 ทานก็เหลียวดู แลวจึงแชง
เขาในพระนามพระเยโฮวาหและ
หมีตัวเมียสองตัวออกมาจากปา
ฉีกเด็กชายพวกนั้นเสียสี่สิบสอง

คน
25 จากที่ นั่ นท านก็ ข้ึ นไปถึ งภู
เขาคารเมล และจากที่นั่นทานก็
หันกลับมายังสะมาเรีย

เยโฮรัมครอบครอง
เหนืออิสราเอล

3ในปที่ สิ บแปดของรั ชกาล
เยโฮชาฟทกษัตริยแห งยู-

ดาห เยโฮรัมโอรสของอาหับได
เร่ิ มครอบครองเหนืออิสราเอล
ณ กรุงสะมาเรีย และทรงครอง
อยูสิบสองป
2พระองคทรงกระทําสิ่งที่ชั่ วใน
สายพระเนตรของพระเยโฮวาห
แต ไม เหมือนราชบิดาและราช
มารดาของพระองค พระองค
ทรงทําลายเสาศั กดิ์ สิ ทธิ์ แห ง
พระบาอัล ซึ่ งราชบิดาของพระ
องคทรงสรางนั้นเสีย
3แม กระนั้ นพระองค ยั งทรง
เกาะติดอยูกับบาปทั้ งหลายของ
เยโรโบอัมบุตรชายเนบัท ซึ่ ง
พระองคทรงกระทําใหอิสราเอล
ทําบาปดวย พระองคหาไดทรง
พรากจากบาปนั้นไม

โมอับกบฏตออิสราเอล
4ฝ ายเมชากษัตริย แห งโมอั บ
ทรงเปนผู ดําเนิ นกิจการเลี้ ยง
แกะ และพระองคตองถวายลูก
แกะหนึ่งแสนตัว และแกะผูหนึ่ง
แสนตัวพรอมกับขนของมันให
แกกษัตริยอิสราเอล

2 พงศกษัตริย 2, 3

(21) อพย 15:25-26; 2 พกษ 4:41; 6:6 (22) อสค 47:8-9 (24) พบญ 27:13-26
(25) 1 พกษ 18:19-20; 2 พกษ 4:25 (1) 2 พกษ 1:17
(2) 1 พกษ 16:31-32 (3) 1 พกษ 12:28-32 (4) 2 ซมอ 8:2; อสย 16:1-2
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หนา 783
5แต อยู มาเมื่ ออาหับสิ้ นพระ
ชนมแลว กษัตริยแหงโมอับก็
กบฏตอกษัตริยแหงอิสราเอล
6กษัตริ ย เยโฮรั มจึ งกรี ธาทัพ
ออกจากสะมาเรี ยในครั้ งนั้ น
และทรงเกณฑคนอิสราเอลทั้ ง
สิ้น
7พระองคทรงสงสารไปยังเย-
โฮชาฟทกษัตริยแห งยูดาห ว า
"กษัตริยแห งโมอับไดกบฏตอ
ขาพเจา ทานจะไปรบกับโมอับ
พร อมกับข าพเจ าได หรือไม "
และทานวา "เราจะไป เราก็เปน
ดังที่ทานเปน และประชาชนของ
เราก็ เปนดังประชาชนของทาน
บรรดาม าของเราก็ เป นดั งม า
ของทาน"
8แลวทานวา "เราจะข้ึนไปทาง
ใด" เยโฮรัมทรงตอบไปวา "ไป
ทางถิ่นทุรกันดารเมืองเอโดม"
9กษัตริยแหงอิสราเอลจึงเสด็จ
ไปพรอมกับกษัตริยแหงยูดาห
และกษัตริยแหงเอโดม และเมื่อ
ทั้ งสามกษัตริยเสด็จออมไปได
เจ็ดวันแลว ก็หาน้ําใหกองทัพ
และใหสัตวที่ ติดตามมานั้ นไม
ได
พระเจาทรงติเตียนพันธมิตร
ระหวางเยโฮชาฟทกับเยโฮรัม
10 แลวกษัตริยแหงอิสราเอลจึง
ตรัสวา "อนิจจาเอย พระเยโฮ-
วาหทรงเรียกสามกษัตริยนี้ มา

เพ่ือจะมอบไวในมือของโมอับ"
11 และเยโฮชาฟทตรัสวา "ที่นี่
ไมมี ผู พยากรณของพระเยโฮ-
วาห เพ่ือเราจะใหทูลถามพระ
เยโฮวาหหรือ" แลวขาราชการ
คนหนึ่ งของกษัตริยอิสราเอลจึง
ทูลวา "เอลีชาบุตรชาฟทอยูที่นี่
พระเจาขา เปนผูที่ เทน้ําใสมือ
เอลียาห"
12 และเยโฮชาฟทตรัสวา "พระ
วจนะแห งพระเยโฮวาหอยู กับ
ทาน" กษัตริยแหงอิสราเอลและ
เยโฮชาฟทและกษัตริยแหงเอ-
โดมจึงเสด็จลงไปหาทาน
13 และเอลีชาทูลกษัตริยแห ง
อิสราเอลวา "ขาพระองคมีเร่ือง
อะไรเกี่ ยวข องกั บพระองค
เสด็จไปหาผูพยากรณของเสด็จ
พอและผูพยากรณของเสด็จแม
ของพระองคเถิด" แตกษัตริย
แห งอิ สราเอลตรั สกั บท านว า
"หามิได ดวยพระเยโฮวาหทรง
เปนผู เรียกกษัตริยทั้ งสามนี้มา
เพ่ือมอบไวในมือของโมอับ"
14 และเอลีชาทูลวา "พระเยโฮ-
วาหจอมโยธา ซึ่ งขาพระองค
ปรนนิ บัติทรงพระชนมอยู แน
ฉันใด ถาขาพระองคมิไดเคารพ
คารวะตอพระพักตรเยโฮชาฟท
กษัตริยแหงยูดาหแลว ขาพระ
องคจะไม มองพระพักตรพระ
องคหรือดูแลพระองคเลย

2 พงศกษัตริย 3

(5) 2 พกษ 1:1 (7) 1 พกษ 22:4 (11) 1 พกษ 19:21; 22:7; ยน 13:4-5, 13-14
(12) 2 พกษ 2:25 (13) วนฉ 10:14; นรธ 1:15; 1 พกษ 18:19; 22:6-11, 22-25
(14) 1 พกษ 17:1; 2 พกษ 5:16
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15 ขอทรงนําผู เลนเครื่ องสาย
มาให ข าพระองคสั กคนหนึ่ ง"
และตอมาเมื่ อผู เลนเครื่ องสาย
บรรเลงแลว พระหัตถของพระ
เยโฮวาหก็มาเหนือทาน

พระเจาจะทรงประทาน
นํ้าและการมีชัย

16 และทานทูลวา "พระเยโฮ-
วาหตรัสดังนี้วา `ทําหุบเขานี้ให
เปนสระทั่วไปหมด'
17 เพราะพระเยโฮวาหตรัสดังนี้
วา `เจาทั้ งหลายจะไมเห็นลม
และจะไมเห็นฝน ถึงอยางไรก็ดี
หุบเขานั้ นจะมี น้ํา เต็มไปหมด
เพ่ือเจาจะไดดื่ม ทั้งเจา ฝูงสัตว
เลี้ยงและสัตวใชของเจา'
18 เ ร่ื องอย างนี้ เป นเรื่ องเล็ก
น อยในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห พระองคจะทรงมอบ
คนโมอับไวในมือของเจาดวย
19 เจาจะโจมตีเมืองที่มีปอมทุก
เมือง และเมืองเอกทุกเมืองและ
จะโคนตนไมลงทุกตน และจะ
จุกน้ําพุทุกแหงเสีย และทําไร
นาที่ดีทุกแปลงใหเสียดวยหิน"
20 และอยูมาพอรุงเชาประมาณ
เวลาถวายเครื่องธัญญบูชา ดู
เถิด มีน้ํามาจากทางเมืองเอโดม
จนแผนดินมีน้ําเต็มหมด

คนโมอับ
พายแพ

21 และเมื่ อคนโมอับทั้ งหลาย

ได ยินวาบรรดากษัตริยยกไปสู
รบกับตน คนที่มีอายุสวมเกราะ
และสูงข้ึนไปก็ไดรวบรวมกันเขา
และยกไปตั้งที่พรมแดน
22 เมื่ อเขาตื่ นข้ึ นในตอนเช า
และดวงอาทิตยสองแสงอยู บน
น้ํา คนโมอับเห็นน้ําที่ อยูตรง
ขามกับตนแดงอยางโลหิต
23 เขาทั้งหลายกลาววา "นี่เปน
โลหิต บรรดากษัตริยไดสูรบกัน
เอง และฆากันเอง เพราะฉะนั้น
บัดนี้ โมอับเอย มาริบเอาขาว
ของของเขา"
24 แตเมื่ อเขามาถึงคายอิสรา-
เอล คนอิสราเอลก็ลุกข้ึนตอสู
กับคนโมอับจนเขาทั้ งหลายหนี
ไป และเขาก็รุกหนาเขาไปใน
แผนดินฆาฟนคนโมอับ
25 เขาทั้งหลายไดทลายหัวเมือง
และตางคนก็ตางโยนหินเขาไป
ในไรนาที่ดีทุกแปลงจนเต็ม เขา
จุกน้ําพุเสียทุกแหง และโคนตน
ไมดีๆเสียหมด จนในคีรหะเร-
เชทมีแตหินของเมืองเหลืออยู
บรรดานักสลิ งไดลอมเมืองไว
และโจมตีได
26 เมื่ อกษัตริยแห งโมอับทรง
เห็นวาจะสูไมได พระองคก็ทรง
พาพลดาบเจ็ ดร อยคนจะตี ฝ า
ออกมาทางด านกษัตริ ย เมื อง
เอโดม แตออกมาไมได
27 แลวพระองคทรงนําโอรสหัว

2 พงศกษัตริย 3

(15) 1 ซมอ 10:5; 16:16, 23; 1 พศด 25:1
(16) 1 พกษ 4:3 (20) อพย 29:39-40 (25) อสย 16:7, 11; ยรม 48:31, 36
(27) พบญ 18:10; 2 พกษ 8:20; อมส 2:1; มคา 6:7
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ป ผูซึ่ งควรจะขึ้นครองแทนนั้น
ถวายเปนเครื่ องเผาบูชาเสียที่
บนกําแพง และมีพระพิโรธใหญ
ย่ิ งตอพวกอิสราเอล เขาทั้ ง
หลายก็ยกถอยไปจากพระองค
และกลับบานเมืองของตน

นํ้ามันหน่ึงไห
ของหญิงมายคนหนึ่ง

4ภรรยาของคนหนึ่ งในเหลา
ศิษยแหงผูพยากรณรองตอ

เอลีชาวา "ผูรับใชของทาน คือ
สามีของดิ ฉันสิ้ นชี วิตเสียแล ว
และทานก็ทราบอยู แลววาผู รับ
ใชของทานเกรงกลัวพระเยโฮ-
วาห แตเจาหนี้ไดมาเพ่ือนําเอา
บุตรชายสองคนของดิฉันไปเปน
ทาสของเขา"
2และเอลีชาตอบนางวา "บอก
ฉันมาซิ ว าจะให ฉันทําอะไรให
เจามีอะไรอยูในบานบาง" และ
นางตอบวา "สาวใชของทานไม
มี อะไรในบ านนอกจากน้ํ ามั น
หนึ่งไห"
3แลวทานกลาววา "จงออกไป
นอกบาน ขอยืมภาชนะจาก
เพ่ือนบานทุกคนของเจามาเปน
ภาชนะเปลา อยาใหนอย
4แลวจงเขาไปในเรือน ปด
ประตูขังตัวเจาและบุตรชายของ
เจาไว และจงเทน้ํามันใสภาชนะ
ทั้งหมด เมื่อลูกหนึ่งๆเต็มแลว
ก็ตั้งไวตางหาก"

5นางก็ลาไป และปดประตูขัง
นางและบุ ตรชายของนางไว
บุตรสงภาชนะมาให และนางก็
เทน้ํามัน
6และอยูมาเมื่อภาชนะเต็มหมด
แลวนางจึงบอกบุตรชายวา "เอา
ภาชนะมาให แม อี กลู กหนึ่ ง"
และเขาตอบนางวา "ไมมีอีก
แลว" แลวน้ํามันก็หยุดไหล
7นางก็ ไปเรียนใหคนของพระ
เจาทราบและทานบอกวา "ไปซี
ขายน้ํามันเสียเอาเงินชําระหนี้
ของเจา ที่เหลือนอกนั้นเจาและ
บุตรของเจาจงใชเลี้ยงชีวิต"

หญิงมั่งมีคนหน่ึง
แหงเมืองชูเนม

8 วั นหนึ่ งเอลี ชาเดินตอไปถึ ง
เมืองชูเนม  เปนที่ที่ หญิง
มั่ งมีคนหนึ่งอาศัยอยู และนาง
ไดชวนทานให รับประทานอา-
หาร ฉะนั้นเมื่อทานผานทางนั้น
ไปเมื่ อไร ทานก็แวะเขาไปรับ
ประทานอาหารที่นั่น
9และนางไดบอกสามีของนางวา
"ดูเถิด ดิฉันเห็นวาชายคนนี้เปน
คนบริสุทธิ์ของพระเจา เดินผาน
บานเราอยูเนืองๆ
10 ขอให เราทําหองเล็กไว บน
กําแพง วางเตียง โตะ เกาอี้และ
ตะเกียงไวใหทาน เพ่ือวาเมื่ อ
ทานมาหาเรา ทานจะไดเขาไป
พักในหองนั้น"

2 พงศกษัตริย 3, 4

(1) ลนต 25:39-41, 48; 1 ซมอ 22:2; 1 พกษ 20:35; 2 พกษ 2:3; นหม 5:2-5
(3) 2 พกษ 3:6
(8) ยชว 19:18
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11 วันหนึ่ งทานก็มาที่นั่น และ
แวะเขาไปในหองนั้น พักอยูที่
นั่น
12 ทานจึงบอกเกหะซีคนใชของ
ทานวา "ไปเรียกหญิงชาวชูเนม
คนนี้มา" เมื่อเขาเรียกนาง นาง
ก็มายืนอยูตอหนาทาน
13 ทานจึงบอกแกเกหะซีวา "จง
บอกนางวา ดูเถิด เธอลําบาก
มากมายอยางนี้ เพ่ือเรา จะให
เราทําอะไรใหเธอบาง มีอะไรจะ
ใหทูลกษัตริยเผ่ือเธอหรือ หรือ
ใหพูดอะไรกับผู บัญชาการกอง
ทัพ" นางตอบวา "ดิฉันอยูใน
หมูพวกพ่ีนองของดิฉันคะ"
14 และทานกลาววา "ถาอยาง
นั้นจะใหทําอะไรเพ่ือนาง" เก-
หะซีตอบวา "แทจริงนางไมมี
บุตรและสามีของนางก็แกแลว"
15 ทานจึงบอกวา "ไปเรียกเธอ
มา" และเมื่ อเขาไปเรียกนาง
นางก็มายืนอยูที่ประตู
16 ทานกลาววา "ในฤดูนี้ เมื่ อ
ครบกําหนดอุมทอง เจาจะได
อุ มบุตรชายคนหนึ่ ง" และนาง
ตอบวา "ขาแตคนแหงพระเจา
เจานายของดิฉัน หามิได อยา
มุสาแกสาวใชของทานเลย"
17 แตหญิงคนนั้ นก็ ตั้ งครรภ
และคลอดบุตรชายคนหนึ่ งใน
ฤดูนั้ นเมื่ อครบกําหนดอุมทอง
จริงตามที่เอลีชาบอกแกนางไว

บุตรชายของ
หญิงชาวชูเนม
  ฟนขึ้นชีพ

18 เมื่ อเด็กนั้นโตข้ึน วันหนึ่ ง
เขาออกไปหาบิดาของเขาในหมู
คนเกี่ยวขาว
19 เขาบอกบิดาของเขาวา "โอย
หัวของฉัน หัวของฉัน" บิดาจึง
สั่ งคนใชของเขาวา "อุมเขาไป
หาแมไป"
20 และเมื่ อเขาอุมมาใหมารดา
ของเด็ก เด็กนั้นก็นั่งอยูบนตัก
มารดาจนเที่ยงวัน แลวก็สิ้นชีวิต
21 นางจึงอุ มข้ึนไปวางไวบนที่
นอนของคนแหงพระเจา และ
ปดประตูเสียแลวไปขางนอก
22 นางก็ ไปเรี ยกสามีของนาง
กลาววา "ขอสงคนใชคนหนึ่งกับ
ลาตัวหนึ่ งมาใหฉัน เพ่ือฉันจะ
ไดรีบไปหาคนแหงพระเจา และ
กลับมาอีก"
23 และเขาถามวา "จะไปหาทาน
ทําไมในวันนี้ ไมใชวันข้ึนค่ํา
หรือวันสะบาโต" นางตอบวา "ก็
ดีอยูแลว"
24 นางก็ผูกอานลาและสั่งคนใช
ของนางวา "จงเรงลาไปเร็วๆ
อย าให ฝ เท าหย อนลงไดนอก
จากฉันสั่ง"
25 แลวนางก็ออกเดิน และมา
ถึงคนแหงพระเจาที่ ภูเขาคาร-
เมล อยูมาเมื่ อคนแหงพระเจา

2 พงศกษัตริย 4

(12) 2 พกษ 4:29-31; 5:20-27; 8:4-5
(16) 2 พกษ 4:28 (23) กดว 10:10; 28:11; 1 พศด 23:31
(25) 2 พกษ 2:25

 12_2kin.pub 
 page 9

 Friday, December 09, 2005 12:22 



หนา 787
เห็นนางมาแตไกล ทานก็พูดกับ
เกหะซีคนใชของทานวา "ดูเถิด
หญิงชาวชูเนมมาขางโนน
26 จงว่ิงไปรับนางทันที และ
กลาวแกนางวา `นางสบายดี
หรือ สามีสบายดีหรือ เด็กสบาย
ดีหรือ'" และนางไดตอบวา
"สบายดีคะ"
27 และเมื่ อนางมายังภู เขาถึ ง
คนแหงพระเจาแลว นางก็เขาไป
กอดเทาของทาน เกหะซีจึงเขา
มาจะจับนางออกไป แตคนแหง
พระเจาบอกวา "ปลอยเขาเถอะ
เพราะนางมีใจทุกขหนัก และ
พระเยโฮวาห ทรงซ อนเรื่ องนี้
จากฉัน หาไดตรัสสําแดงแกฉัน
ไม"
28 แลวนางจึงเรียนวา "ดิฉันขอ
บุตรชายจากเจ านายของดิ ฉัน
หรือคะ ดิฉันไมไดเรียนหรือวา
อยาลวงดิฉันเลย"
29 ทานจึงสั่ งเกหะซีวา "คาด
เอวของเจาเขา และถือไมเทา
ของเรา และไปเถอะ ถาเจาพบ
ใคร อยาสวัสดีกับเขา และถา
ใครสวัสดีกับเจาก็อยาตอบ และ
จงวางไมเทาของเราบนหนาของ
เด็กนั้น"
30 แลวมารดาของเด็กนั้นเรียน
วา "พระเยโฮวาหทรงพระชนม
อยู และตัวทานเองมีชี วิตอยูแน
ฉันใด ดิฉันจะไมพรากจากทาน

ไป" ดังนั้ นทานจึงลุกข้ึนตาม
นางไป
31 เกหะซี ได ล วงหน าไปก อน
และวางไม เทาบนหนาของเด็ก
นั้น แตไมมีเสียงหรืออาการเปน
เขาจึงกลับมาพบทานและเรียน
ทานวา "เด็กนั้นยังไมตื่น"
32 เมื่อเอลีชาเขามาในเรือน ดู
เถิด ทานเห็นเด็กนอนตายอยู
บนเตียงของทาน
33 ทานจึงเขาไปขางในปดประตู
ให ทั้ งสองอยู ข างในและได
อธิษฐานตอพระเยโฮวาห
34 แลวทานข้ึนไปนอนทับเด็ก
ใหปากทับปาก ตาทับตา และ
มือทับมือ และเมื่อทานเหยียด
ตัวของทานบนเด็ก เนื้อของเด็ก
นั้นก็อุนข้ึนมา
35 แลวทานก็ลุกข้ึนอีกเดินไป
เดิ นมาในเรื อนนั้ นครั้ งหนึ่ ง
แลวข้ึนไปเหยียดตัวของทานบน
เขา เด็กนั้นก็จามเจ็ดครั้ง และ
เด็กนั้นก็ลืมตาของตน
36 แลวทานก็เรียกเกหะซีมาสั่ ง
วา "ไปเรียกหญิงชาวชูเนมคนนี้
มา" เขาจึงไปเรียกนาง และเมื่อ
นางมาถึงทานแลวทานวา "จง
อุมบุตรชายของเจาข้ึนเถิด"
37 นางจึงเขามาซบหนาลงที่ เทา
ของทานกราบลงถึงดิน แลวนาง
ก็อุมบุตรชายของนางขึ้นออกไป
ขางนอก

2 พงศกษัตริย 4

(28) 2 พกษ 4:16 (29) อพย 7:19; 14:16; 1 พกษ 18:46; 2 พกษ 2:8, 14; 9:1
(30) 2 พกษ 2:2, 4 (33) 1 พกษ 17:20; 2 พกษ 4:4 (34) 1 พกษ 17:21-23
(35) 1 พกษ 17:21; 2 พกษ 8:1 (37) 1 พกษ 17:23

 12_2kin.pub 
 page 10

 Friday, December 09, 2005 12:22 



หนา 788
เอลีชาชําระอาหารที่มีพิษ

38 เอลีชามาถึงกิลกาลอีก เมื่อ
แผนดินเกิดกันดารอาหาร และ
เมื่ อเหลาศิษยแหงผู พยากรณ
นั่ งอยูตอหนาทาน ทานก็บอก
กับคนใชของทานวา "จงตั้ ง
หมอลูกใหญและตมขาวใหแก
เหลาศิษยแหงผูพยากรณ"
39 คนหนึ่ งในพรรคออกไปเก็บ
ผักที่ในทุงนา และพบไมเถาปา
เถาหนึ่ง เขาเก็บไดน้ําเตาปาจน
เต็มตัก กลับมาหั่นใสในหมอ
ข าวตมโดยไมทราบว าเปนผล
อะไร
40 เขาก็ เทออกใหคนเหลานั้ น
รับประทาน ตอมาขณะที่ เขา
กําลังรับประทานขาวตมอยูนั้ น
เขารองข้ึนวา "โอ ขาแตคนแหง
พระเจา มีความตายอยูในหมอ
นี้" และเขาก็รับประทานกันไม
ได
41 ทานก็วา "จงเอาแปงมา"
ทานก็ใสแปงลงในหมอ และ
บอกวา "จงเทออกใหคนเหลา
นั้นรับประทาน" และไมมีอันต-
รายอยูในหมอนั้น

เอลีชาเลี้ยงหน่ึงรอยคน
อยางอัศจรรย

42 มี ชายคนหนึ่ งมาจากบ าน
บาอัลชาลิชาหนําของมาใหคน
แหงพระเจา มีขนมปงเปนผล
แรกคือ ขนมขาวบารเลย ย่ีสิบ

กอนและรวงขาวใหมใสกระสอบ
ของเขามาและเอลีชาวา "จงให
แกคนเหลานั้นรับประทาน"
43 แต คนใ ช คนนี้ ต อ บ ว า
"ขาพเจาจะตั้ งอาหารเทานี้ ให
คนหนึ่งรอยรับประทานไดอยาง
ไร" ทานจึงสั่งซ้ําวา "จงใหคน
เหลานั้นรับประทานเถิด  เพราะ
พระเยโฮวาห ตรั สสั่ งดั งนี้ ว า
`เขาทั้ งหลายจะได รับประทาน
และยังเหลืออีก'"
44 เขาจึ งตั้ งอาหารไว ตอหน า
เขาทั้ งหลาย เขาทั้ งหลายก็รับ
ประทาน และยังเหลืออยู จริง
ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห

นาอามานชาวซีเรีย
ไดรับการรักษาใหหาย

5นาอามานผู บัญชาการกอง
ทัพของกษัตริยประเทศซี-

เรีย เปนคนสําคัญมากของ
กษัตริย เปนคนมีเกียรติ เพราะ
วา พระเยโฮวาหทรงนําชัยชนะ
มายังซีเรียโดยทานนี้ ทานเปน
วีรบุรุษดวย แตทานเปนโรค
เร้ือน
2ฝ ายคนซี เรียยกพวกไปปลน
ครั้งหนึ่งนั้น ไดจับเด็กหญิงคน
หนึ่ งมาจากแผนดินอิสราเอลมา
เปนเชลย และเธอมาปรนนิบัติ
ภรรยาของนาอามาน
3 เธอไดเรียนนายผูหญิงของเธอ
วา "อยากใหเจานายของดิฉันไป

2 พงศกษัตริย 4, 5

(38) 2 พกษ 2:1, 3; 8:1 (40) อพย 10:17 (41) อพย 15:25; 2 พกษ 2:21; 5:10
(42) 1 ซมอ 9:4, 7; 1 คร 9:11; กท 6:6 (43) ลก 9:13, 17; ยน 6:9, 11
(44) มธ 14:20; 15:37; ยน 6:13 (1) อพย 11:3; ลก 4:27 (2) 2 พกษ 6:23; 13:20
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หนา 789
อยูกับผูพยากรณผูซึ่งอยูในสะ-
มาเรีย ทานจะไดรักษาโรคเรื้อน
ของเจานายเสียใหหาย"
4นาอามานจึงไปทูลกษัตริยเจา
นายของทานวา "สาวใชจาก
แผนดิ นอิ สราเอลพูดว าอย าง
นั้นๆ"
5กษัตริยแหงซีเรียตรัสวา "จง
ไปเถิด เราจะสงสารไปยัง
กษัตริยแหงอิสราเอล" แลวทาน
ก็ไป นําเงินหนักสิบตะลันต
ทองคําหนักหกพันเชเขล และ
เสื้อสิบชุดไปดวย
6และทานก็นําสารไปยังกษัตริย
แหงอิสราเอลใจความวา "เมื่อ
สารนี้มาถึงทาน ดูเถิด ขาพเจา
ไดสงนาอามานข าราชการของ
ขาพเจามา เพ่ือขอใหทานรักษา
เขาใหหายจากโรคเรื้อน"
7และอยู มาเมื่ อกษัตริ ย แห ง
อิสราเอลทรงอ านสารนั้ นแล ว
พระองคก็ทรงฉีกฉลองพระองค
ตรัสวา "เราเปนพระเจาซึ่งจะให
ตายและใหมีชีวิตหรือ ชายคนนี้
จึงสงสารมาใหเรารักษาคนหนึ่ง
ที่ เปนโรคเรื้อน ขอใครครวญดู
เถิดวา เขาแสวงหาเหตุพิพาท
กับเราอยางไร"
8แตเมื่ อเอลีชาคนแหงพระเจา
ได ยินวากษัตริยแหงอิสราเอล
ไดทรงฉีกฉลองพระองค จึงใช
คนไปทูลกษัตริยวา "ไฉนพระ

องค จึ งทรงฉีกฉลองพระองค
ของพระองคเสีย ขอใหเขามาหา
ขาพระองคเถิด เพ่ือเขาจะได
ทราบวา มีผูพยากรณคนหนึ่ ง
ในอิสราเอล"
9นาอามานจึงมาพรอมกับบรร-
ดามาและรถรบของทาน มา
หยุดอยูที่ประตูเรือนของเอลีชา
10 เอลีชาก็สงผู สื่อสารมาเรียน
ทานวา "ขอจงไปชําระตัวในแม
น้ําจอรแดนเจ็ดครั้ ง และเนื้ อ
ของท านจะกลับคื นเป นอย าง
เดิม และทานจะสะอาด"
11 แตนาอามานก็โกรธและไป
เสีย บนวา "ดูเถิด ขาคิดวาเขา
จะออกมาหาขาเปนแน และมา
ยืนอยูและออกพระนามของพระ
เยโฮวาหพระเจาของเขา แลว
โบกมือเหนือที่นั้ นใหโรคเรื้ อน
หาย
12 อาบานาและฟารปารแมน้ํา
เมืองดามัสกัสไมดีกว าบรรดา
ลําน้ําแหงอิสราเอลดอกหรือ ขา
จะชําระตัวในแมน้ําเหลานั้นและ
จะสะอาดไมไดหรือ" ทานจึงหัน
ตั วแล วไปเสียด วยความเดือด
ดาล
13 แตพวกขาราชการของทาน
เขามาใกลและเรียนทานวา "คุณ
พอของขาพเจา ถาทานผู
พยากรณจะสั่ งใหทานกระทําสิ่ง
ใหญโตประการหนึ่ง ทานจะไม

2 พงศกษัตริย 5

(5) 1 ซมอ 9:8; 2 พกษ 8:8-9
(7) ปฐก 30:2; พบญ 32:39; 1 ซมอ 2:6
(10) 2 พกษ 4:41; ยน 9:7 (13) 1 ซมอ 28:23
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หนา 790
กระทําหรือ ถาเชนนั้นเมื่อทาน
ผูพยากรณกลาวแกทานวา `จง
ไปลางและสะอาดเถิด' ควรทาน
จะทําย่ิงข้ึนเทาใด"
14 ทานจึงลงไปจุ มตัวเจ็ดครั้ ง
ในแมน้ําจอรแดนตามถอยคํา
ของคนแหงพระเจา และเนื้ อ
ของทานก็กลับคืนเปนอยางเนื้อ
เด็กเล็กๆ และทานก็สะอาด
15 แล วท านจึ งกลั บไปยั งคน
แหงพระเจา ทั้ งตัวทานและ
พรรคพวกของทาน และทานมา
ยืนอยู ขางหนาเอลีชาและทาน
กลาววา "ดูเถิด บัดนี้ขาพเจา
ทราบแลววาไมมีพระเจาทั่ วไป
ในโลกนอกจากที่ ในอิ สราเอล
เพราะฉะนั้นบัดนี้ขอทานรับของ
กํานัลสักอยางหนึ่ งจากผู รับใช
ของทานเถิด"
16 แตทานตอบวา "พระเยโฮ-
วาห ซึ่ งข าพเจ าปรนนิ บัติ ทรง
พระชนมอยู แนฉันใด ขาพเจา
จะไมรับสิ่ งใดเลยฉันนั้น" และ
ทานก็ไดชักชวนใหรับไวแตเอ-
ลีชาไดปฏิเสธ
17 แล วนาอามานจึ งกล าวว า
"มิฉะนั้ นขอทานไดโปรดใหดิน
บรรทุกลอสักสองตัวใหแกผู รับ
ใชของทานเถิด เพราะตั้ งแต
นี้ ไปผู รับใชของทานจะไมถวาย
เครื่องเผาบูชาหรือเครื่องสัตว-
บูชาแดพระอื่น แตจะถวายแด

พระเยโฮวาหเทานั้น
18 ในเรื่ องนี้ ขอพระเยโฮวาห
ทรงโปรดใหอภัยแกผู รับใชของ
ทาน ในเมื่อนายของขาพเจาไป
ในนิเวศของพระริมโมนเพ่ือจะ
นมัสการที่นั่น ทรงพิงอยูที่ มือ
ของขาพเจา และขาพเจาจะตอง
โนมคํานับในนิเวศของพระริม-
โมน เมื่ อขาพเจาโนมตัวลงใน
นิเวศของพระริมโมนนั้น ขอ
พระเยโฮวาหทรงใหอภัยแก ผู
รับใชของทานในกรณีนี้"
19 เอลีชาจึงตอบทานวา "จงไป
โดยสันติภาพเถิด" แตเมื่อนา-
อามานออกไปไดไมไกลนัก
ความบาปและการทําโทษ

ของเกหะซี
20 เกหะซีคนใชของเอลีชาคน
แหงพระเจาคิดวา "ดูเถิด นาย
ของข าพเจ าไมยอมรับจากมือ
ของนาอามานคนซีเรียซึ่ งของที่
ทานนํามา พระเยโฮวาหทรง
พระชนมอยู แนฉันใด ขาพเจา
จะว่ิงตามไปเอามาจากเขาบาง"
21 เกหะซี จึ งตามนาอามานไป
และเมื่ อนาอามานแลเห็นวามี
คนว่ิงตามทานมา ทานก็ลงจาก
รถรบตอนรับเขาพูดวา "ทุก
อยางเรียบรอยดีหรือ"
22 เขาตอบวา "เรียบรอยดี นาย
ของขาพเจาใชขาพเจามา กลาว
วา `ดูเถิด มีชายหนุมสองคนใน

2 พงศกษัตริย 5

(14) 2 พกษ 5:10; โยบ 33:25; ลก 4:27 (15) ปฐก 33:11; อสร 1:3; ดนล 2:47; 3:29
(16) ปฐก 14:22-23; 2 พกษ 3:14; 5:20, 26; มธ 10:8; กจ 8:18:20
(18) 2 พกษ 7:2, 17 (20) 2 พกษ 4:12; 8:4-5 (22) 2 พกษ 4:26
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หนา 791
เหลาศิษยแหงผูพยากรณ มา
จากแดนเทือกเขาเอฟราอิม ขอ
ทานโปรดใหเงินแกเขาทั้งหลาย
สักหนึ่ งตะลันตและเสื้ อสักสอง
ชุด'"
23 และนาอามานกลาววา "ขอ
โปรดรั บไปสองตะลั นต เถิ ด"
ทานก็เชิญชวนเขา และเอาเงิน
สองตะลั นต ใส กระสอบผู กไว
พรอมกับเสื้อสองตัว ใหคนใช
สองคนแบกไป เขาก็แบกเดิน
ข้ึนหนาเกหะซีมา
24 เมื่อเขามาถึงภูเขา เกหะซีก็
รับมาจากมือของเขาทั้งสอง เอา
ไปเก็ บไว ในเรื อนและให คน
เหลานั้นกลับ เขาทั้ งสองก็จาก
ไป
25 เกหะซีก็เขาไปยืนอยูตอหนา
นายของตน และเอลีชาถามเขา
วา "เกหะซี เจาไปไหนมา" เขา
ตอบวา "ผู รับใชของทานไมได
ไปไหน"
26 แตทานกลาวแกเขาวา "เมื่อ
ชายคนนั้นหันมาจากรถรบตอน
รับเจานั้น จิตใจของเรามิไดไป
กับเจาดอกหรือ นั่นเปนเวลา
ควรที่จะรับเงิน รับเสื้อผา สวน
ตนมะกอกเทศ และสวนองุ น
แกะและวัว และคนใชชายหญิง
หรือ
27 ฉะนั้ นโรคเรื้ อนของนาอา-
มานจะติ ดอยู ที่ เจ าและที่ เชื้ อ

สายของเจาเปนนิตย" เขาก็ออก
ไปจากหน าท านเปนโรคเรื้ อน
ขาวอยางหิมะ

เอลีชาเอาหัวขวาน
กลับคืน

6ฝายเหลาศิษยแหงผู พยา-
กรณกลาวกับเอลีชาวา "ดู

เถิด สถานที่ซึ่งขาพเจาทั้งหลาย
อยู ใตความดูแลของทานนั้ นก็
เล็กเกินไป ไมพอแกพวกเรา
2ขอใหเราไปที่ แมน้ําจอรแดน
ตางคนตางเอาไมทอนหนึ่ งมา
สรางที่อาศัยของเราที่นั่น" และ
ทานตอบวา "ไปเถอะ"
3แลวคนหนึ่งกลาววา "ขอทาน
โปรดไปกั บผู รั บใช ของท าน
ดวย" และทานก็ตอบวา "ขาจะ
ไป"
4ทานก็ไปกับเขาทั้งหลาย และ
เมื่อเขามาถึงแมน้ําจอรแดนเขา
ก็โคนตนไม
5ขณะที่คนหนึ่ งฟนไมอยู หัว
ขวานของเขาตกลงไปในน้ํ า
และเขารองข้ึนวา "อนิจจา นาย
ครับ ขวานนั้นผมขอยืมเขามา"
6แล วคนแห งพระเจ าถามว า
"ขวานนั้นตกที่ไหน" เมื่อเขาชี้ที่
ใหทานแลว ทานก็ตัดไมอัน
หนึ่ งทิ้ งลงไปที่นั่น ทําใหขวาน
เหล็กนั้นลอยข้ึนมา
7และทานบอกวา "หยิบข้ึนมา
ซิ" เขาก็เอื้อมมือไปหยิบข้ึนมา

2 พงศกษัตริย 5, 6

(26) ปญจ 3:1, 6 (27) อพย 4:6; กดว 12:10; 2 พกษ 15:5; 1 ทธ 6:10
(1) 2 พกษ 4:38 (3) 2 พกษ 5:23
(5) อพย 22:14 (6) อพย 15:25; 2 พกษ 2:21; 4:41

 12_2kin.pub 
 page 14

 Friday, December 09, 2005 12:22 



หนา 792
เอลีชาให

กษัตริยแหงอิสราเอล
ทราบถึงแผนการ
ของเบนฮาดัด

8ฝ ายกษัตริยแหงซี เรียรบพุ ง
กับอิสราเอล พระองคปรึกษา
กั บข าราชการของพระองค ว า
"เราจะตั้งคายของเราที่นั่นๆ"
9แตคนแหงพระเจาสงขาวไปยัง
กษัตริยแหงอิสราเอลวา "ขอ
พระองค ทรงระวั งอย าผ านมา
ทางนั้น เพราะคนซีเรียกําลังยก
ลงไปที่นั่น"
10 และกษัตริย แห งอิสราเอล
ทรงใช ให ไปยั งสถานที่ ซึ่ งคน
แห งพระเจ าบอกและเตือนให
พระองคจึงทรงระวังตัวไดที่นั่น
มิใชเพียงครั้งสองครั้ง
11 กษัตริยแหงซีเรียก็ไมสบาย
พระทัยมากเพราะเรื่ องนี้ พระ
องค จึ งทรงเรี ยกข าราชการมา
ตรัสวา "พวกทานจะไมบอกเรา
หรือวา คนใดในพวกเราที่ อยู
ฝายกษัตริยแหงอิสราเอล"
12 ขาราชการคนหนึ่ งของพระ
องคทูลวา "โอ ขาแตกษัตริย
เจานายของขาพระองค ไมมีผู
ใดพระเจาขา แตเอลีชาผูพยา-
กรณซึ่งอยู ในอิสราเอลทูลบรร-
ดาถ อยคําซึ่ งพระองค ตรั สใน
ห องบรรทมของพระองค แก
กษัตริยแหงอิสราเอล"

เอลีชาอยูในโดธาน
13พระองคจึงตรัสวา "จงไปหา
ดูวา เขาอยูที่ไหน เพ่ือเราจะใช
คนไปจับเขามา" มีคนทูลพระ
องควา "ดูเถิด เขาอยูในโดธาน"
14พระองคจึงทรงสงมา รถรบ
และกองทัพใหญ เขาไปกันใน
กลางคืนและลอมเมืองนั้นไว
15 เมื่ อคนใชของคนแห งพระ
เจาตื่ นข้ึนเวลาเชาตรู และออก
ไป ดูเถิด กองทัพพรอมกับมา
และรถรบก็ลอมเมืองไว และคน
ใชนั้นบอกทานวา "อนิจจา นาย
ของขาพเจา เราจะทําอยางไรดี"
16 ทานตอบวา "อยากลัวเลย
เพราะฝายเรามีมากกวาฝายเขา"
17 แลวเอลีชาก็อธิษฐานวา "ขา
แตพระเยโฮวาห ขอทรงเบิกตา
ของเขาเพ่ือเขาจะไดเห็น" และ
พระเยโฮวาหทรงเบิกตาของชาย
หนุมคนนั้น และเขาก็ไดเห็น
และดูเถิด ที่ภูเขาก็เต็มไปดวย
มา และรถรบเพลิงอยู รอบเอ-
ลีชา
เอลีชานําทหารซีเรียท่ีตาบอด

ไปยังกรุงสะมาเรีย
18 และเมื่อคนซีเรียลงมารบกับ
ทาน เอลีชาก็อธิษฐานตอพระ
เยโฮวาหวา "ขอทรงโปรดใหคน
เหลานี้ตาบอดไปเสีย" พระองค
จึงทรงใหเขาทั้งหลายตาบอดไป
ตามคําของเอลีชา

2 พงศกษัตริย 6

(8) 2 พกษ 8:28-29 (13) ปฐก 37:17 (16) อพย 14:13; 1 พกษ 17:13; 2 พศด 32:7
(17) กดว 22:31; 2 พกษ 2:11; สดด 34:7; 68:17; ศคย 1:8; 6:1-7; ลก 24:31
(18) ปฐก 19:11; กจ 13:11
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หนา 793
19 และเอลีชาบอกคนเหลานั้ น
วา "ไมใชทางนี้ และไมใชเมือง
นี้ จงตามขามา และขาจะพาไป
ยังคนนั้นซึ่ งเจาแสวงหา" และ
ทานก็พาเขาไปกรุงสะมาเรีย
20 และอยู มาพอเขาไปในกรุ ง
สะมาเรีย เอลีชาก็ทูลวา "ขาแต
พระเยโฮวาห ขอทรงเบิกตาของ
คนเหลานี้ เพ่ือเขาจะเห็นได"
พระเยโฮวาหจึงทรงเบิกตาของ
เขาทั้ งหลายและเขาทั้ งหลายก็
เห็น และดูเถิด เขามาอยูกลาง
กรุงสะมาเรีย
21 และเมื่อกษัตริยแหงอิสรา-
เอลเห็นเขาเขา จึงตรัสแกเอลีชา
วา "บิดาของขาพเจา จะให
ขาพเจาฆาเขาเสียหรือ จะให
ขาพเจาฆาเขาเสียหรือ"
22 ทานก็ทูลตอบวา "ขอพระ
องค อย าทรงประหารเขาเสี ย
พระองคจะประหารคนที่ จับมา
เปนเชลยเสียดวยดาบและดวย
ธนูของพระองคหรือ ขอทรง
โปรดจัดอาหารและน้ําตอหนา
เขา เพ่ือใหเขารับประทานและ
ดื่ม แลวปลอยใหเขาไปหาเจา
นายของเขาเถิด"
23 พระองคจึงทรงจัดการเลี้ ยง
ใหญใหเขา และเมื่ อเขาไดกิน
และดื่ มแล วก็ทรงปลอยเขาไป
และเขาทั้ งหลายไดกลับไปหา
เจานายของตน และพวกซีเรียมิ

ไดมาปลนในแผนดินอิสราเอล
อีกเลย

กองทัพซีเรีย
ลอมกรุงสะมาเรีย

24 และอยูมาภายหลังเบนฮาดัด
กษัตริยแหงซีเรียทรงจัดกองทัพ
ทั้ งสิ้นของพระองคแลวไดเสด็จ
ข้ึนไปลอมกรุงสะมาเรีย
25 มี การกั นดารอาหารอย าง
หนักในสะมาเรีย และดูเถิด
ขณะเมื่อเขาลอมอยูจนหัวลาตัว
หนึ่ งเขาขายกันเปนเงินแปดสิบ
เชเขล และมูลนกเขาครึ่ งลิตร
เปนเงินหาเชเขล
26 ขณะที่กษัตริยแหงอิสราเอล
ทรงผานไปบนกําแพง มีผูหญิง
คนหนึ่ งรองทูลพระองควา "โอ
ขาแตกษัตริย เจานายของขา
พระองค ขอทรงชวย"
27พระองคตรัสวา "ถาพระเย-
โฮวาหมิไดทรงชวยเจา เราจะ
ชวยเจาไดจากไหน จากลานนวด
ขาวหรือจากบอยํ่าองุนหรือ"
28 และกษัตริยทรงถามนางวา
"เจาเปนอะไรไป" นางทูลตอบ
วา "หญิงคนนี้บอกขาพระองค
วา `เอาลูกชายของเจามาใหเรา
กินเสียวันนี้ เถิด และเราจะกิน
ลูกชายของฉันวันพรุงนี้'
29 เราจึงตมลูกชายของขาพระ
องคและกิน และรุงข้ึนขาพระ
องคก็พูดกับนางวา `เอาลูกชาย

2 พงศกษัตริย 6

(21) 2 พกษ 2:12; 5:13; 8:9 (22) รม 12:20 (23) 2 พกษ 5:2; 6:8-9
(24) 1 พกษ 20:1 (25) 2 พกษ 4:38; 8:1
(29) ลนต 26:27-29; พบญ 28:52-57; ยก 4:10
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หนา 794
ของเจามา เพ่ือเราจะกินเสีย'
และนางก็ซอนลูกชายของนาง
เสีย"
30 และตอมาเมื่อกษัตริยทรงได
ยินถอยคําของหญิงนั้น พระ
องคก็ฉีกฉลองพระองค พระ
องคกําลังดําเนินอยู บนกําแพง
ประชาชนก็มองดู ดูเถิด พระ
องคทรงฉลองพระองคผากระ-
สอบอยูแนบเนื้อ
31 และพระองคตรัสวา "ถา
ศีรษะของเอลีชาบุตรชาฟทยัง
อยูบนเขาในวันนี้ ก็ขอพระเจา
ทรงลงโทษแกเราและใหหนักย่ิง
กวา"

เบนฮาดัดหาโอกาส
ฆาเอลีชา

32 แตเอลีชานั่ งอยู ในบานของ
ทาน และพวกผู ใหญก็นั่ งอยู
ดวย กษัตริยทรงใชคนมาจาก
ตอเบ้ืองพระพักตรพระองค แต
กอนที่ ผูสื่อสารจะมาถึง เอลีชา
ก็พูดกับพวกผูใหญวา "ทานทั้ง
หลายเห็นหรือไมเลา ที่บุตรชาย
ของฆาตกรคนนี้ ใช คนมาเอา
ศีรษะของขาพเจา ดูเถิด เมื่อผู
สื่ อสารมา จงปดประตูและยึด
ประตูใหแนนกันเขาไว  เสียง
เทาของนายของเขาตามเขามามิ
ใชหรือ"
33 ขณะที่ ทานยังพูดกับเขาทั้ ง
หลายอยู ดูเถิด ผูสื่อสารลงมา

หาทาน และบอกวา "ดูเถิด
เหตุรายนี้ มาจากพระเยโฮวาห
ขาพเจาจะรอคอยพระเยโฮวาห
อีกทําไม"

เอลีชาพยากรณวา
จะมีอาหารพอ

7แตเอลีชาบอกวา "ขอฟง
พระวจนะของพระเยโฮวาห

พระเยโฮวาหตรัสดังนี้วา พรุงนี้
ประมาณเวลานี้ยอดแปงถังหนึ่ง
เขาจะขายกันหนึ่ งเชเขล และ
ขาวบารเลยสองถังเชเขล ที่
ประตูเมืองสะมาเรีย"
2 แล วนายทหารคนสนิ ทของ
กษัตริยตอบคนแหงพระเจาวา
"ดูเถิด ถาแมพระเยโฮวาหทรง
สรางหนาตางในฟาสวรรค สิ่งนี้
จะเปนข้ึนไดหรือ" แตทานบอก
วา "ดูเถิด ทานจะเห็นกับตาของ
ทานเอง แตจะไมไดกิน"
3มีคนโรคเรื้ อนสี่ คนอยู ที่ ทาง
เขาประตูเมือง เขาพูดกันวา
"เราจะนั่งที่นี่จนตายทําไมเลา
4ถาเราวา `ใหเราเขาไปใน
เมือง' การกันดารอาหารก็อยูใน
เมือง และเราก็จะตายที่นั่น และ
ถาเรานั่งที่นี่เราก็ตายเหมือนกัน
ฉะนั้นบัดนี้จงมาเถิด ใหเราเขา
ไปในกองทัพของคนซีเรีย ถา
เขาไวชี วิตของเรา เราก็จะรอด
ตาย ถาเขาฆาเรา ก็ไดแตตาย
เทานั้นเอง"

2 พงศกษัตริย 6, 7

(30) 1 พกษ 21:27 (31) นรธ 1:17; 1 พกษ 19:2 (32) 1 พกษ 18:4, 13-14; 21:10
(33) โยบ 2:9 (1) 2 พกษ 7:18-19 (2) ปฐก 7:11; 2 พกษ 5:18; 7:17, 19-20
(3) ลนต 13:45-46; กดว 5:2-4 (4) 2 พกษ 6:24
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พระเจาทรงทําใหคนซีเรีย

ตกใจแลวหนีไป
5ดังนั้นเขาจึงลุกข้ึนในเวลาโพล
เพลเพ่ือจะไปยังคายของคนซี-
เรีย แตเมื่อเขามาถึงริมคายของ
คนซีเรียแลว ดูเถิด ไมมีใครที่
นั่นสักคน
6 เพราะองคพระผู เป นเจ าได
ทรงกระทําใหกองทัพของคนซี-
เรียไดยินเสียงรถรบ เสียงมา
และเสียงกองทัพใหญ เขาจึงพูด
กันและกันวา "ดูเถิด กษัตริย
แห งอิ สราเอลได จ างบรรดา
กษัตริยแหงคนฮิตไทต และ
บรรดากษัตริยแหงอียิปตมารบ
เราแลว"
7 เขาจึงลุกข้ึนหนีไปในเวลาโพล
เพล และทิ้ งเต็นท มาและลา
ของเขา ทิ้ งคายไวอยางนั้นเอง
และหนีไปเอาชีวิตรอด
8และเมื่อคนโรคเรื้อนเหลานี้มา
ถึงที่ริมคาย เขาก็เขาไปในเต็นท
หนึ่ งกินและดื่ม และขนเงิน
ทองคําและเสื้อผาเอาไปซอนไว
แล วเขาก็ กลั บมาเข าไปในอี ก
เต็นทหนึ่งขนเอาขาวของออกไป
จากที่นั่นดวยเอาไปซอนไว
9แลวเขาพูดกันและกันวา "เรา
ทําไมถูกเสียแลว วันนี้ เปนวัน
ขาวดี ถาเรานิ่ งอยูและคอยจน
แสงอรุณข้ึนโทษจะตกอยูกับเรา
เพราะฉะนั้นบัดนี้มาเถิด ใหเรา

ไปบอกยังสํานักพระราชวัง"
10 เขาจึ งมาเรี ยกนายประตู
เมือง และบอกเรื่ องราวแกเขา
วา "เรามายังคายของคนซีเรีย
และดูเถิด เราไมเห็นใครและไม
ไดยินเสียงผู ใดที่นั่ น มีแตมา
ผูกอยู และลาผูกอยู  และ
เต็นทตั้งอยูอยางนั้นเอง"
11 แล วเขาบอกแก เหล านาย
ประตู และพวกเขาก็บอกกันไป
ถึงสํานักพระราชวัง
12 กษัตริยก็ทรงตื่ นบรรทมใน
กลางคืน และตรัสกับขาราชการ
วา "เราจะบอกใหวาคนซีเรีย
เตรียมสู รบเราอยางไร เขาทั้ ง
หลายรูอยูวาเราหิว เขาจึงออก
ไปซอนตัวอยู นอกคายที่ กลาง
ทุงคิดวา `เมื่อเขาออกมาจากใน
เมืองเราจะจับเขาทั้งเปน แลวจะ
เขาไปในเมือง'"
13 และขาราชการคนหนึ่ งทูลวา
"ขอรับสั่ งใหคนเอามาที่ เหลือ
อยู ในเมืองสักหาตัว (ดูเถิด
บางทีมาเหลานั้ นจะยังเปนอยู
อยางคนอิสราเอลที่ เหลืออยู ใน
เมือง หรือดูเถิด จะเปนอยาง
คนอิสราเอลที่ ได พินาศแลวก็
ชางเถิด) ขอใหเราสงคนไปดู"
14 เขาจึงเอามากับรถรบสองคัน
และกษัตริยทรงสงใหไปติดตาม
กองทัพของคนซีเรีย ตรัสวา "จง
ไปดู"

2 พงศกษัตริย 7

(6) 2 ซมอ 5:24; 1 พกษ 10:29
(7) สดด 48:4-6; สภษ 28:1
(12) 2 พกษ 6:24-29
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15 เขาทั้ งหลายจึงติดตามไปจน
ถึงแมน้ําจอรแดน และดูเถิด
ตลอดทางมีเสื้อผาและเครื่องใช
ซึ่ งคนซีเรียทิ้ งเมื่ อเขารีบหนีไป
ผูสื่อสารก็กลับมาทูลกษัตริย

คําพยากรณเรื่อง
อาหารสําเร็จ

16 แล วประชาชนก็ ยกออกไป
ปลนเต็นททั้งหลายของคนซีเรีย
ยอดแปงจึงขายกันถังละเชเขล
และข าวบาร เลย สองถั งเชเขล
ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห
17 ฝายกษัตริยทรงแตงตั้ งนาย
ทหารคนสนิทใหเปนนายประตู
และประชาชนก็เหยียบไปบนเขา
ตรงประตู เขาจึงสิ้นชีวิตตามซึ่ง
คนแหงพระเจาไดกลาวไวในวัน
เมื่อกษัตริยเสด็จลงมาหาทาน
18 และเป นไปตามที่ คนแห ง
พระเจาไดทูลกษัตริยวา "ขาว
บาร เลยสองถั งขายหนึ่ งเชเขล
และยอดแปงหนึ่ งถังหนึ่ งเชเขล
ประมาณเวลานี้ ในวันพรุ งนี้ ที่
ประตูเมืองสะมาเรีย"
19 และนายทหารคนสนิทก็ได
ตอบคนแหงพระเจาวา "ดูเถิด
ถ าแมพระเยโฮวาห ทรงสร าง
หนาตางในฟาสวรรค สิ่ งนี้ จะ
เปนข้ึนไดหรือ" และทานได
ตอบวา "ดูเถิด ทานจะเห็นกับ
ตาของทานเองแตจะไมไดกิน"
20 และอยู มาก็ บั งเกิดเป นดั ง

นั้ นแกเขา เพราะประชาชน
เหยียบไปบนเขาที่ ประตู เมือง
และเขาก็ไดสิ้นชีวิต

เอลีชาพยากรณถึง
การกันดารอาหาร

เจ็ดป

8ฝายเอลีชาไดบอกหญิงคนที่
ทานไดใหบุตรชายของนาง

กลับคืนชีวิตมาวา "จงลุกข้ึน
และออกไปทั้ งครัวเรือนของเจา
ไปอาศัยอยูที่ ใดซึ่ งเจาจะอาศัย
อยู ได เพราะพระเยโฮวาหทรง
เรียกให เกิดการกันดารอาหาร
และจะเปนแกแผนดินนี้เจ็ดป"
2หญิ งคนนั้ นก็ ลุ กข้ึ นกระทํา
ตามถอยคําของคนแหงพระเจา
นางยกออกไปทั้ งครัวเรือนของ
นาง ไปอาศัยอยูในแผนดิน
ฟลิสเตียเจ็ดป
3และอยู มาเมื่ อสิ้ นเจ็ดปแล ว
หญิงคนนั้ นก็กลับมาจากแผน
ดินฟลิสเตีย และไดออกไปทูล
อุทธรณตอกษัตริยเพ่ือขอบาน
และที่ดินของนางคืน
4ฝายกษัตริยกําลังตรัสกับเก-
หะซีคนใชของคนแหงพระเจ า
อยู วา "จงบอกเราถึงบรรดา
มหกิจที่เอลีชาไดกระทํา"
5และอยูมา เมื่อเขากําลังทูล
กษัตริยถึงเร่ืองที่ เอลีชาไดเรียก
ชีวิตของศพคนหนึ่ งกลับคืนมา
ดูเถิด ผูหญิงคนที่ทานไดให

2 พงศกษัตริย 7, 8

(16) 2 พกษ 7:1 (17) 2 พกษ 6:32; 7:2 (18) 2 พกษ 7:1
(1) 2 ซมอ 21:1; 1 พกษ 18:2; 2 พกษ 4:18, 31-35, 38; 6:25; สดด 105:16
(4) 2 พกษ 4:12; 5:20-27 (5) 2 พกษ 4:35
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บุตรชายกลับคืนชีวิตมาไดอุท-
ธรณตอกษัตริยเพ่ือขอบานและ
ที่ดินของนางคืน และเกหะซีทูล
วา "โอ ขาแตกษัตริย เจานาย
ของขาพระองค นี่ เปนนางคน
นั้น และคนนี้แหละเปนบุตรชาย
ของนางซึ่ งเอลีชาไดใหกลับคืน
ชีวิตมา"
6และเมื่อกษัตริยตรัสถามหญิง
คนนั้น นางก็ทูลเร่ืองถวายพระ
องค กษัตริยจึงทรงตั้งเจาหนาที่
คนหนึ่ งใหแกนางรับสั่ งวา "จง
จัดการคืนทุกสิ่ งที่ เปนของของ
นาง พรอมทั้งพืชผลของนานั้น
ตั้ งแตวันที่นางออกจากแผนดิน
มาจนถึงบัดนี้"

เอลีชาพยากรณถึง
การครอบครองของ
ฮาซาเอลเหนือซีเรีย

7 ฝ ายเอลี ชามายั งดามั สกั ส
เบนฮาดัดกษัตริยแหงซีเรียทรง
ประชวร และเมื่อมีคนทูลวา
"คนแหงพระเจามาที่นี่"
8กษัตริ ย ตรั สกั บฮาซาเอลว า
"จงนําของกํานัลไปพบคนแหง
พระเจา ใหทูลถามพระเยโฮวาห
โดยทานวา `ขาพเจาจะหายปวย
ไหม'"
9ฮาซาเอลจึงไปพบทานนําของ
กํานัลไปดวย คือสินคาอยางดี
ทุกอยางของเมืองดามัสกัสจุอูฐ
ตางสี่สิบตัว เมื่อเขามายืนอยูตอ

หนาทานเขากลาววา "บุตรของ
ทานคือเบนฮาดัด กษัตริยแหง
ซีเรีย ไดทรงใชขาพเจามาหา
ทาน กลาววา `ขาพเจาจะหาย
ปวยหรือ'"
10 และเอลีชาตอบเขาวา "จงไป
ทูลพระองควา `พระองคจะทรง
หายประชวรแน' แตพระเยโฮ-
วาห ทรงสําแดงแก ข าพเจ าว า
พระองคจะสิ้นพระชนมแน"
11 และทานก็เพงหนาจองมอง
เขาแนนิ่ งจนเขาอาย และคน
แหงพระเจาก็รองไห
12 และฮาซาเอลถามวา "เหตุใด
เจานายของขาพเจาจึงรองไห"
ทานตอบวา "เพราะขาพเจา
ทราบถึงเหตุรายซึ่งทานจะกระ-
ทําตอประชาชนอิสราเอล ทาน
จะเอาไฟเผาปอมปราการของ
เขาเสีย และทานจะสังหารคน
หนุมๆเสียดวยดาบ และจับ
เด็กๆโยนลง และผาทองหญิง
ที่มีครรภเสีย"
13 และฮาซาเอลตอบวา "ผู รับ
ใชของทานผู เปนแต เพียงสุนัข
เปนใครเลา ซึ่งจะกระทําสิ่งใหญ
โตนี้" เอลีชาตอบวา "พระเยโฮ-
วาห ทรงสําแดงแก ข าพเจ าว า
ทานจะเปนกษัตริยครอบครอง
ประเทศซีเรีย"
14 และเขาก็ไปจากเอลีชามายัง
นายของตน ผู ซึ่ งถามเขาวา

2 พงศกษัตริย 8

(7) 2 พกษ 6:24 (8) 1 ซมอ 9:7; 1 พกษ 14:3; 19:15; 2 พกษ 1:2
(9) 1 พกษ 19:15 (10) 2 พกษ 8:15 (11) 2 พกษ 2:17; ลก 19:14
(12) นหม 3:10; 2 พกษ 10:32; 12:17 (13) 1 ซมอ 17:43; 2 ซมอ 9:8; 1 พกษ 19:15
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"เอลีชาว าอย างไรกับเจ าบ าง"
และเขาทูลตอบวา "เขาบอกวา
พระองคจะหายประชวรแน"
15 และอยูมาในวันรุงข้ึน  เขา
ก็เอาผาปูที่นอนจุมน้ําคลุมพระ
พักตรพระองคไว จนพระองค
สิ้นพระชนม และฮาซาเอลก็ข้ึน
ครองแทน

เยโฮรัมกับเยโฮชาฟท
ครอบครองเหนือยูดาห

พรอมกัน
(2 พศด 21:5)

16 ในปที่หาแหงโยรัมโอรสอา-
หับกษัตริยของอิสราเอล เมื่ อ
เยโฮชาฟทยังเปนกษัตริย ของ
ยูดาหอยู เยโฮรัมโอรสเยโฮชา-
ฟทกษัตริยของยูดาหไดทรงเริ่ม
ครอบครอง
17 เมื่ อพระองคทรงเริ่ มครอบ
ครองนั้ นมีพระชนมายุสามสิบ
สองพรรษา และพระองคทรง
ครอบครองในเยรูซาเล็มแปดป
18 และพระองคทรงดําเนินตาม
มรรคาของบรรดากษัตริยแหง
อิสราเอล ตามอยางที่ ราชวงศ
อาหับกระทํา เพราะวาธิดาของ
อาหับเป นมเหสี ของพระองค
และพระองคทรงกระทําชั่ วใน
สายพระเนตรของพระเยโฮวาห
19 อยางไรก็ดีพระเยโฮวาหจะ
ไมทรงทําลายยูดาห เพราะทรง
เห็ นแก ดาวิดผู รั บใช ของพระ

องค เหตุที่พระองคไดตรัสสัญ-
ญาวา จะทรงประทานประทีปแก
ดาวิด และแกราชโอรสของพระ
องคเปนนิตย
20 ในรัชกาลของพระองค เอ-
โดมไดกบฏออกหางจากการปก
ครองของยูดาห และตั้งกษัตริย
ข้ึนเหนือตน
21 แลวโยรัมก็ เสด็จพรอมกับ
บรรดารถรบของพระองคผ าน
ไปถึงศาอีร พอกลางคืนพระ
องคก็ลุกข้ึนโจมตีคนเอโดมซึ่ ง
มาลอมพระองคนั้น พรอมกับผู
บัญชาการรถรบ แลวกองทัพได
หนีกลับเต็นทเสีย
22 เอโดมจึ งได กบฏออกห าง
จากการปกครองของยูดาหจน
ทุกวันนี้ แลวลิบนาหก็ไดกบฏ
ในคราวเดียวกัน
23 สวนพระราชกิจนอกนั้นของ
โยรัม และบรรดาสิ่งซึ่งพระองค
ทรงกระทํา มิไดบันทึกไวใน
หนังสือพงศาวดารแหงกษัตริย
ประเทศยูดาหหรือ

เยโฮรัมส้ินพระชนม
(2 พศด 21:19-20)

24 โยรัมจึงทรงลวงหลับไปอยู
กับบรรพบุรุษของพระองค และ
เขาฝงไวกับบรรพบุรุษของพระ
องคในนครดาวิด และอาหัส-
ยาห โอรสของพระองค ได ข้ึ น
ครองแทน

2 พงศกษัตริย 8

(16) 2 พกษ 1:17; 3:1; 2 พศด 21:3 (17) 2 พศด 21:5-10 (18) 2 พกษ 8:26-27
(19) 2 ซมอ 7:13; 1 พกษ 11:36 (20) ปฐก 27:40; 1 พกษ 22:47; 2 พกษ 3:27
(22) ยชว 21:13; 2 พกษ 19:8; 2 พศด 21:10 (24) 2 พศด 22:1, 7
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หนา 799
25 ในป ที่ สิ บสองแห งรั ชกาล
โยรั มโอรสของอาหั บกษัตริ ย
แหงอิสราเอล อาหัสยาหโอรส
เยโฮรั มกษัตริ ย แห งยูดาห ได
ทรงเริ่มครอบครอง
26 เมื่ออาหัสยาหทรงเริ่มครอบ
ครองนั้นมีพระชนมายุย่ีสิบสอง
พรรษา และทรงครอบครองใน
เยรูซาเล็มหนึ่ งป พระมารดา
ของพระองคทรงพระนามอาธา-
ลิยาห พระนางเปนธิดาของอมรี
กษัตริยแหงอิสราเอล
27 พระองค ทรงดําเนิ นตาม
มรรคาราชวงศของอาหับด วย
และทรงกระทําชั่ วในสายพระ
เนตรของพระเยโฮวาห ดังที่
ราชวงศ ของอาหั บได กระทํา
เพราะทรงเป นราชบุตรเขยใน
ราชวงศของอาหับ

อาหัสยาหรวมกับเยโฮรัม
ในการสูรบท่ีราโมทกิเลอาด

(2 พศด 22:5)
28 พระองคเสด็จกับโยรัมโอรส
ของอาหับ เพ่ือทําสงครามกับ
ฮาซาเอลกษัตริยแหงซีเรียที่รา-
โมทกิเลอาด และคนซีเรียกระ-
ทําใหโยรัมบาดเจ็บ

อาหัสยาหเสด็จไปเยี่ยม
เยโฮรัมท่ียิสเรเอล
(2 พศด 22:6)

29 และกษัตริยโยรัมไดกลับมา
รักษาพระองคที่ยิสเรเอลใหหาย

บาดเจ็บจากที่คนซีเรียไดกระทํา
แกพระองคที่ รามาห เมื่ อ
พระองคทรงสู กันกับฮาซาเอล
กษัตริยแหงซีเรีย และอาหัส-
ยาห โอรสของเยโฮรัมกษัตริ ย
แหงยูดาหไดเสด็จลงไปหาโยรัม
โอรสของอาหั บในยิ สเรเอล
เพราะวาพระองคทรงประชวร
เยฮูไดรับการเจิมตั้งใหเปน
กษัตริยเหนืออิสราเอล

9แล วเอลี ชาผู พยากรณ ได
เรียกเหลาศิษยแหงผูพยา-

กรณมาคนหนึ่ง และพูดกับเขา
วา "จงคาดเอวของเจาไว ถือ
น้ํามันขวดนี้ไปที่ราโมทกิเลอาด
2และเมื่อเจาไปถึงแลว จงมอง
ดู เยฮูบุตรเยโฮชาฟทบุตรนิมซี
จงเขาไปหาเขา ใหลุกข้ึนจากหมู
พวกพ่ีนอง และนําเขาเขาไปใน
หองชั้นใน
3แลวจงเอาน้ํามันในขวดเทลง
บนศีรษะของเขา และกลาววา
`พระเยโฮวาหตรัสดังนี้ วา เรา
เจิมตั้ งเจาใหเปนกษัตริยเหนือ
อิสราเอล' แลวจงเปดประตูออก
หนีไป อยารอชาอยู"
4คนหนุมนั้นคือคนหนุมที่ เปน
ผูพยากรณจึงไปยังราโมทกิเล-
อาด
5และเมื่อเขามาถึง ดูเถิด บรร-
ดาผู บั งคั บบัญชาทหารกําลั ง
ประชุมกันอยู และเขากลาววา

2 พงศกษัตริย 8, 9

(26) 2 พศด 22:2 (27) 2 พศด 22:3-4 (28) 1 พกษ 22:3, 29; 2 พศด 22:5
(29) 2 พกษ 9:15-16; 2 พศด 22:6-7 (1) 1 พกษ 20:35; 2 พกษ 4:29; 8:28-29
(2) 2 พกษ 9:5, 11 (3) 1 พกษ 19:16
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หนา 800
"โอ ขาแตทานผู บัญชาการ
ข าพเจ ามี ธุ ระด วนมาถึ งท าน"
และเยฮูพูดวา "มาหาคนใดใน
พวกเรา" และเขาวา "โอ ขาแต
ทานผูบัญชาการ มาหาทาน"
6ท านก็ ลุ กข้ึ นเข าไปในเรื อน
และคนหนุ มนั้ นก็ เทน้ํามันบน
ศีรษะของทาน กลาววา "พระ
เยโฮวาหพระเจาแหงอิสราเอล
ตรัสดังนี้วา เราเจิมตั้งเจาไวเปน
กษั ตริ ย เหนื อประชาชนของ
พระเยโฮวาหคือเหนืออิสราเอล
7และเจาจงโคนราชวงศของอา-
หับนายของเจา เพ่ือเราจะไดจัด
การสนองเยเซเบลเพราะโลหิต
ของบรรดาผู พยากรณ ผู รับใช
ของเรา และเพราะโลหิตของ
บรรดาผู รั บใช ทั้ งสิ้ นของพระ
เยโฮวาห
8 เพราะว าราชวงศ อาหั บทั้ ง
หมดจะตองพินาศ และเราจะตัด
คนที่ ปสสาวะรดกําแพงไดออก
เสียจากอาหับ ทั้ งคนที่ ยังอยู
และเหลืออยูในอิสราเอล
9และเราจะกระทําราชวงศของ
อาหับใหเหมือนราชวงศของเย-
โรโบอัมบุตรเนบัท และเหมือน
ราชวงศของบาอาชาบุตรอาหิ-
ยาห
10 และสุนัขจะกินเยเซเบลในที่
ดินสวนพระองค ณ ยิสเรเอล
และจะไมมีผู ใดฝงศพพระนาง"

แลวเขาก็เปดประตูหนีไป
ทหารอิสราเอล

ยอมรับ
เยฮูเปนกษัตริย

11 เมื่ อ เยฮู ออกมาสู พวกข า
ราชการของเจานายของทาน คน
หนึ่ งพูดกับทานวา "ทุกอยาง
เรียบรอยดีหรือ ทําไมคนบาคน
นี้ จึงมาหาทาน" ทานพูดกับเขา
ทั้ งหลายวา "ทานทั้งหลายรู จัก
ชายคนนั้นและทราบเขาพูดอะ-
ไรแลว"
12 และเขาทั้ งหลายวา "นั่นไม
เปนความจริง ขอบอกเรามา
เถิด" และทานวา "เขาพูดอยาง
นี้กับขาพเจาวา `พระเยโฮวาห
ตรัสดังนี้ วา เราเจิมตั้ งเจาให
เปนกษัตริยเหนืออิสราเอล'"
13 แลวทุกคนก็รีบเปลื้องเสื้อ-
ผาของตนออกวางไวรองทานที่
ข้ันบันไดซึ่งเปลาอยู และเขาทั้ง
หลายเปาแตร และปาวรองวา
"เยฮูเปนกษัตริย"

เยฮูฆาโยรัม
14 ดังนี้แหละ เยฮูบุตรชายเย-
โฮชาฟทบุตรชายนิมซีไดรวมกัน
คิดกบฏตอโยรัม (ฝายโยรัม
พร อมกับอิ สราเอลทั้ งปวงยั ง
ระวังปองกันราโมทกิเลอาดอยู
เพราะเหตุฮาซาเอลกษัตริยแหง
ซีเรีย
15 แตกษัตริยโยรัมทรงกลับไป

2 พงศกษัตริย 9

(6) 1 ซมอ 2:7-8; 1 พกษ 19:16 (7) พบญ 32:35 (8) พบญ 32:36; 1 ซมอ 25:22
(9) 1 พกษ 14:10; 15:29; 16:3 (10) 1 พกษ 21:23 (11) ยรม 29:26; ฮซย 9:7
(13) มธ 21:7-8; มก 11:7-8 (14) 1 พกษ 22:3; 2 พกษ 8:28 (15) 2 พกษ 8:29
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หนา 801
รักษาพระองคที่ยิสเรเอล เพราะ
บาดแผลซึ่ งชนซี เรียไดกระทํา
แกพระองค เมื่อพระองคทรงสู
รบกับฮาซาเอลกษัตริยแหงซี-
เรีย) เยฮูจึงตรัสวา "ถานี่ เปน
ความประสงคของทานทั้งหลาย
ก็ขออย าใหคนหนึ่ งคนใดเล็ด
ลอดออกไปจากเมืองเพ่ื อบอก
ขาวที่ยิสเรเอล"
16 แล วเยฮู ก็ เสด็ จทรงรถรบ
และเสด็จไปยังยิสเรเอล เพราะ
โยรัมบรรทมที่นั่น และอาหัส-
ยาหกษัตริยแหงยูดาหได เสด็จ
ลงมาเย่ียมโยรัม
17 ฝายทหารยามยืนอยู บนหอ
คอยที่ ยิสเรเอล เขามองเห็น
พวกของเยฮูมาจึงวา "ขาพเจา
เห็นคนพวกหนึ่ง" โยรัมตรัสวา
"จงใช ใหพลม าคนหนึ่ งไปพบ
เขาใหถามเขาวา `มาอยางสันติ
หรือ'"
18 คนนั้ นจึ งข้ึ นม าไปพบท าน
และพูดวา "กษัตริยตรัสดังนี้วา
`มาอยางสันติหรือ'" และเยฮู
ตอบวา "ทานเกี่ยวของอะไรกับ
สันติ จงเลี้ ยวกลับตามเรามา"
และทหารยามก็รายงานวา "ผู
สื่อสารไปถึงเขาแลว แตเขาไม
กลับมา"
19 พระองค จึ งรับสั่ งใชพลม า
คนที่สองออกไป ผูนั้นมาถึงเขา
แลวก็พูดวา "กษัตริยตรัสดังนี้

วา `มาอยางสันติหรือ'" และเยฮู
ตอบวา "ทานเกี่ยวของอะไรกับ
สันติ จงเลี้ยวกลับตามเรามา"
20 ทหารยามก็รายงานวา "เขา
ไปถึงแลวแตเขาไมกลับมา และ
การขับรถนั้ นก็ เหมือนกับการ
ขับรถของเยฮูบุตรนิมซี เพราะ
เขาขับรวดเร็วนัก"
21 โยรัมตรัสวา "จงเตรียม
พรอม" และเขาก็จัดรถรบของ
พระองคใหพรอมไว แลวโยรัม
กษัตริยแหงอิสราเอลและอา-
หั สยาห กษั ตริ ย แห งยู ดาห ก็
เสด็จออกไป ตางก็ทรงรถรบ
ของพระองคเอง ทรงออกไป
ปะทะกับเยฮู มาพบกันเขา ณ
ที่ดินแปลงของนาโบทชาวยิสเร-
เอล
22 และอยูมาเมื่อโยรัมเห็นเยฮู
แลวจึงตรัสวา "เยฮูมาอยางสันติ
หรือ" เยฮูตอบวา "จะสันติอยาง
ไรได เมื่ อการเลนชู และ
วิทยาคมของเยเซเบลมารดาของ
ทานยังมีอยูมากเชนนี้"
23 แลวโยรัมทรงชักบังเหียนหัน
กลับหนี ไปพลางรับสั่ งกับอา-
หัสยาหวา "โอ ขาแตอาหัสยาห
เขารวมกันคิดกบฏ"
24 และเยฮูก็โกงธนูดวยสุดกํา-
ลัง ยิงถูกเยโฮรัมระหวางพระ
อังสาทั้งสอง ลูกธนูจึงแทงทะลุ
พระหทัยของพระองค พระองค

2 พงศกษัตริย 9

(16) 2 พกษ 8:29
(21) 1 พกษ 19:17; 21:1-14; 2 พศด 22:7
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หนา 802
ก็ ทรงล มลงในรถรบของพระ
องค
25 เยฮูตรัสกับบิดคารนายทหาร
ของพระองควา "จงยกศพเขา
ข้ึ นและโยนทิ้ งลงไปในที่ ดิ น
แปลงของนาโบทชาวยิ สเรเอล
จําไวเถอะ เมื่อฉันและทานข่ีมา
เคียงกันมาตามอาหับบิดาของ
เขาไป พระเยโฮวาหทรงกลาว
โทษเขาดังนี้
26พระเยโฮวาหตรัสวา `เราได
เห็นโลหิตของนาโบทและโลหิต
ของลูกหลานของเขาเมื่อวานนี้ '
พระเยโฮวาหตรัสวา `แนทีเดียว
เราจะสนองเจาบนที่ดินแปลงนี้
แหละ' ฉะนั้นบัดนี้จงยกเขาขึ้น
ทิ้งไวบนที่ดินแปลงนี้แหละตาม
พระวจนะของพระเยโฮวาห"
อาหัสยาหกษัตริยแหงยูดาห

ถูกฆาเสีย
( 2 พศด 22:9)

27 เมื่ ออาหัสยาหกษัตริยแหง
ยูดาหเห็นดังนั้น พระองคทรง
หนีไปทางบานในสวน และเยฮูก็
ติดตามพระองคไปตรัสวา "จง
ยิงทานในรถรบดวย" และเขาทั้ง
หลายไดยิงพระองคตรงทางขาม
เขาตําบลกูรซึ่ งอยู ใกลอิบเลอัม
และพระองคทรงหนีไปถึงเมือง
เมกิดโด และสิ้นพระชนมที่นั่น
28 ข าราชการของพระองค ก็
บรรทุ กพระศพใส รถรบไปยั ง

เยรูซาเล็ม และฝงไวในอุโมงค
ของพระองคกับบรรพบุ รุษของ
พระองคในนครดาวิด
29 ในปที่สิบเอ็ดแหงรัชกาลโย-
รัมโอรสของอาหับ อาหัสยาห
เร่ิมครอบครองเหนือยูดาห

เยเซเบลส้ินพระชนม
ตามคําพยากรณ

30 เมื่ อเยฮูมาถึงเมืองยิสเรเอล
เยเซเบลทรงไดยินเรื่องนั้น พระ
นางก็ทรงเขียนตาและแตงพระ
เศียรและทรงมองออกไปทาง
พระแกล
31 และเมื่อเยฮูผานเขาประตูวัง
มา พระนางมีพระเสาวนียวา
"ศิมรี ผู ฆ านายของเขามี สั นติ
หรือ"
32 แล วเยฮู แหงนพระพั กตร
ทอดพระเนตรที่พระแกลตรัสวา
"ใครอยูฝายเรา ใครบาง" มี
ขันทีสองสามคนชะโงกหนาตาง
ออกมาดูพระองค
33พระองคตรัสวา "โยนนางลง
มา" เขาจึงโยนพระนางลงมา
และโลหิตของพระนางก็กระเด็น
ติดผนังกําแพงและติดมา และ
พระองค ทรงม ายํ่ า ไปบนพระ
นาง
34 แล วพระองค เสด็ จเข าไป
เสวยและทรงดื่ม และพระองค
ตรัสวา "จัดการกับหญิงที่ ถูก
สาปคนนี้ เอาไปฝงเสีย เพราะ

2 พงศกษัตริย 9

(25) 1 พกษ 21:19, 24-29; อสย 13:1 (26) 1 พกษ 21:13, 19
(27) 2 พศด 22:7, 9 (30) ยรม 4:30; อสค 23:40
(31) 1 พกษ 16:9-20; 2 พกษ 9:18-22 (34) 1 พกษ 16:31
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เธอเปนธิดาของกษัตริย"
35 แต เมื่ อเขาจะไปฝ งศพพระ
นาง เขาก็พบแตกะโหลกพระ
เศียร พระบาทและฝาพระหัตถ
ของพระนาง
36 เมื่ อเขากลับมาทูลพระองค
พระองคตรัสวา "นี่ เปนไปตาม
พระวจนะของพระเยโฮวาห ซึ่ง
พระองค ตรั สทางเอลียาหชาว
ทิ ชบี ผู รั บใช ของพระองค ว า
`สุนัขจะกินเนื้อของเยเซเบลใน
เขตแดนยิสเรเอล'
37 และศพของเยเซเบลจะเปน
เหมือนมูลสัตวบนพ้ืนทุ งในเขต
แดนยิสเรเอล เพ่ือวาจะไมมีใคร
กลาววา `นี่คือเยเซเบล'"

การพิพากษา
ราชวงศของอาหับ

10ฝ ายอาหั บมี โอรสเจ็ ด
สิ บองค ในสะมาเ รี ย

เยฮู จึ งทรงพระอักษรส งไปยั ง
สะมาเรียถึ งบรรดาผู ปกครอง
เมืองยิสเรเอลนั้น ถึงพวกผู
ใหญ และถึงบรรดาพี่เลี้ยงแหง
โอรสของอาหับวา
2 "เพราะบรรดาโอรสของนาย
ของทานอยูกับทาน และทานมี
รถรบและมา และเมืองที่มีปอม
ดวยและอาวุธ พอจดหมายนี้มา
ถึงทาน
3จงคัดเลือกโอรสนายของทาน
องคที่ ดีที่ สุด และเหมาะสมที่

สุด จงตั้ งทานไวบนพระที่นั่ ง
ของพระชนกของทาน และจงสู
รบเพ่ือราชวงศนายของทาน"
4แตเขาทั้ งหลายกลัวอยางที่สุด
และพูดวา "ดูเถิด กษัตริยสอง
องค ยังตานทานพระองคไมได
แลว เราจะตอสูพระองคได
อยางไร"
5ฉะนั้ นผู ที่ ปกครองดู แลพระ
ราชวัง และผูที่ปกครองดูแล
บานเมือง พรอมทั้งพวกผูใหญ
และพวกพ่ีเลี้ยงของราชโอรส ก็
ใชคนใหไปทูลเยฮูวา "ขาพระ
องคทั้ งหลายเป นผู รั บใชของ
พระองค และขาพระองคจะ
กระทําทุกอยางที่ พระองคตรัส
สั่งแกขาพระองค ขาพระองคจะ
ไมตั้ งกษัตริยผูหนึ่ งผู ใด ขอ
ทรงกระทําตามที่ชอบพระทัยใน
สายพระเนตรของพระองคเถิด"
6แล วพระองค ทรงมี ลายพระ
หัตถไปถึงเขาฉบับที่สองวา "ถา
ทานทั้งหลายอยูฝายเรา และถา
ทานพรอมที่จะเชื่อฟงเสียงของ
เรา จงนําศีรษะของบรรดาโอรส
นายของทานมาหาเราที่ยิสเรเอล
พรุ งนี้ เวลานี้" ฝายโอรสของ
กษัตริย เจ็ดสิบองคดวยกันอยู
กับคนใหญคนโตในเมือง ผูซึ่ ง
ไดชุบเลี้ยงทานทั้งหลายมา
7และอยูมาเมื่อลายพระหัตถมา
ถึงเขาทั้งหลาย  เขาก็จับโอรส

2 พงศกษัตริย 9, 10

(36) 1 พกษ 21:23
(37) สดด 83:10
(4) 2 พกษ 9:24, 27 (7) 1 พกษ 21:21
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ของกษัตริยฆาเสียเจ็ดสิบองค
ดวยกัน เอาศีรษะใสตะกราสง
ไปยังพระองคที่ยิสเรเอล
8 เมื่อผูสื่อสารมาทูลพระองควา
"เขานําศีรษะโอรสของกษัตริย
มาแลวพระเจาขา" พระองคตรัส
วา "จงกองไวเปนสองกองตรง
ทางเขาประตูเมืองจนถึงรุงเชา"
9อยูมาพอรุ งเชาพระองคเสด็จ
ออกไปประทับยืน ตรัสกับประ-
ชาชนทั้ งปวงวา "ทานทั้ งหลาย
เปนผู ไรความผิด ดูเถิด สวน
เราไดกบฏตอนายของเราและ
ประหารพระองคเสีย แตผู ใด
เลาที่ฆาบรรดาคนเหลานี้
10 จงทราบเถิดวาพระวจนะของ
พระเยโฮวาห ซึ่ งพระเยโฮวาห
ตรัสเกี่ยวกับราชวงศของอาหับ
จะไม ตกดิ นแต อย า ง ไรเลย
เพราะพระเยโฮวาหทรงกระทํา
ตามที่พระองคตรัสโดยเอลียาห
ผูรับใชของพระองค"
11 เยฮูทรงประหารราชวงศของ
อาหับที่ เหลืออยู ในยิสเรเอลทั้ ง
สิ้ น คนใหญคนโตทุกคนของ
พระองค   และญาติพ่ีนองของ
พระองค และปุโรหิตของพระ
องค ดังนี้ แหละไมเหลือไวสัก
คนเดียวเลย
12 แล วพระองค ก็ ทรงลุ กข้ึ น
เสด็จออกไปยังสะมาเรีย เมื่ อ
พระองคประทับที่โรงตัดขนแกะ

ตามทางที่เสด็จ
13 เยฮูทรงพบพระญาติของอา-
หัสยาหกษัตริยแหงยูดาห และ
พระองคตรัสถามวา "ทานทั้ ง
หลายคือใคร" และเขาทั้งหลาย
ทูลตอบวา "ขาพเจาทั้งหลายคือ
ญาติของอาหัสยาห และขาพ-
เจาทั้ งหลายลงมาเย่ี ยมบรรดา
โอรสของกษัตริยและโอรสของ
ราชมารดา"
14พระองครับสั่งวา "จับเขาทั้ง
เปน" เขาทั้ งหลายก็จับเขาทั้ ง
เปนและประหารเขาเสียที่บอโรง
ตัดขนแกะสี่ สิบสองคนดวยกัน
ไมเหลือไวสักคนเดียว
เยฮูไวชีวิตของเยโฮนาดับ

15 และเมื่อพระองคเสด็จจากที่
นั่นก็ทรงพบเยโฮนาดับบุตรชาย
เรคาบมาหาพระองค พระองค
ทรงตอนรับเขาและตรัสกับเขา
วา "จิตใจของทานซื่อตรงตอจิต
ใจของฉัน อยางจิตใจของฉัน
ตรงตอจิตใจของทานหรือ" และ
เยโฮนาดับทูลวา "ตรง พระเจา
ขา" เยฮูตรัสวา "ถาตรงก็ย่ืนมือ
มาใหเรา" เขาจึงย่ืนมือของเขา
และเยฮูก็จับเขาข้ึนมาบนรถรบ
16 พระองคตรัสวา "มากับเรา
เถิด และดูความรอนรนของเรา
เพ่ือพระเยโฮวาห" พระองคจึง
ใหเขานั่งรถรบของพระองคไป
17 และเมื่ อพระองคมาถึงสะ-

2 พงศกษัตริย 10

(9) 2 พกษ 9:14-24 (10) 1 ซมอ 3:19; 1 พกษ 8:56; 21:17-24, 29; ยรม 44:28
(13) 2 พกษ 8:24, 29; 2 พศด 21:17 (14) 2 พศด 22:8 (15) 1 พศด 2:55
(16) 1 พกษ 19:10 (17) 1 พกษ 21:21; 2 พกษ 9:8; 2 พศด 22:8
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มาเรีย พระองคทรงประหารคน
ทั้ งปวงที่ เปนราชวงศของอาหับ
ที่ เหลืออยู ในสะมาเรียเสีย จน
พระองค ทรงทําลายอาหับเสีย
สิ้น ตามพระวจนะของพระเย-
โฮวาหซึ่ งพระองคตรัสกับเอลี-
ยาห
18 แล วเยฮู ทรงประชุ มบรร-
ดาประชาชนทั้ งสิ้ น และตรัส
กับเขาทั้งหลายวา "อาหับปรน-
นิบัติพระบาอัลแตเล็กนอย แต
เยฮูจะปรนนิบัติพระองคมาก

เยฮูทําลายการนับถือ
พระบาอัลในอิสราเอล

19 ฉะนั้ นบัดนี้ จงเรียกผู พยา-
กรณของพระบาอัลมาใหหมด
ทั้ งบรรดาผู รั บใช และปุ โรหิ ต
ของทาน อยาใหผูใดขาดไปเลย
เพราะเราจะมี สั ตวบู ชาอย าง
ใหญโตที่ จะถวายแกพระบาอัล
ผูใดขาดจะมีชีวิตอยูไมได" แต
เยฮูทรงกระทําเปนอุบายเพ่ือจะ
ทําลายผูนับถือพระบาอัล
20 และเยฮูตรัสสั่ งวา "จงจัด
ประชุมอันศักดิ์สิทธิ์สําหรับพระ
บาอัล" เขาก็ปาวรองเรียกประ-
ชุมเชนนั้น
21 และเยฮูทรงใชใหไปทั่วอิส-
ราเอล และผูนับถือพระบาอัลก็
มาทั้ งหมดจึงไมมี เหลือสักคน
หนึ่งที่ไมไดมา และเขาทั้งหลาย
ก็ เขาไปในนิ เวศของพระบาอัล

และนิ เวศของพระบาอัลก็ เต็ม
แนน
22 พระองคตรัสสั่ งผู ที่ ดู แลตู
เสื้อวา "จงเอาเสื้อสําหรับบรรดา
ผูนับถือพระบาอัลออกมา" เขา
ก็เอาเสื้อออกมาใหเขาทั้งหลาย
23 แลวเยฮูเสด็จเขาไปในนิเวศ
ของพระบาอัล พรอมกับเยโฮ-
นาดับบุตรชายเรคาบ พระองค
ตรั สกั บผู นั บถื อพระบาอั ลว า
"จงคนดู ดูใหดีวาไมมีผู รับใช
ของพระเยโฮวาหอยู ในหมูพวก
ทาน ใหมีแตผูนับถือพระบาอัล
เทานั้น"
24 แลวเขาทั้ งหลายเขาไปถวาย
เครื่ องสัตวบูชาและเครื่ องเผา
บูชา เยฮูทรงวางคนแปดสิบคน
ไวภายนอก และตรัสวา "ชายคน
ใดที่ ปลอยใหคนหนึ่ งคนใดซึ่ ง
เรามอบไวในมือเจาหนีรอดไป
ได เขาตองเสียชีวิตของเขา
แทน"
25 และอยูมาเมื่อพระองคเสร็จ
การถวายเครื่องเผาบูชา เยฮูรับ
สั่ งแกทหารรักษาพระองคและ
พวกนายทหารวา "จงเขาไปฆา
เขาเสีย อยาใหรอดสักคนเดียว"
เมื่ อเขาฆาเขาทั้ งหลายเสียดวย
คมดาบแลว ทหารรักษาพระ
องค และพวกนายทหารก็ โยน
ศพเขาทั้ งหลายออกไปขางนอก
แลวก็ไปที่ เมืองแหงนิ เวศของ

2 พงศกษัตริย 10

(18) 1 พกษ 16:31-32 (19) 1 พกษ 18:19; 22:6
(21) 1 พกษ 16:32; 2 พกษ 11:18
(24) 1 พกษ 20:39
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พระบาอัล
26 เขานําเอาเสาศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอยู
ในนิ เวศของพระบาอัลออกมา
เผาเสีย
27 และเขาทั้ งหลายทลายเสา
ศักดิ์ สิทธิ์ แหงพระบาอัล และ
ทลายนิ เวศของพระบาอั ลและ
กระทําใหเปนสวมจนทุกวันนี้
28 เยฮูทรงกวาดลางพระบาอัล
จากอิสราเอลดังนี้แหละ
29 แตเยฮูมิไดทรงหันจากบาป
ทั้งหลายของเยโรโบอัมบุตรชาย
เนบัท ซึ่งพระองคทรงกระทําให
อิสราเอลทําบาปดวย คือวัวทอง
คําซึ่ งอยู ในเมืองเบธเอลและใน
เมืองดาน

พระสัญญาสําหรับ
ชั่วอายุท่ีส่ีของเยฮู

30 และพระเยโฮวาหตรัสกับเยฮู
วา "เพราะเจาไดทําดีในการ
ที่ กระทําสิ่ งที่ ถูกตองในสายตา
ของเรา และไดกระทําตอราช
วงศอาหับตามทุกอยางที่ อยู ใน
ใจของเรา ลูกหลานของเจาชั่ ว
อายุที่สี่จะไดนั่ งบนบัลลังกแหง
อิสราเอล"
31 แตเยฮูมิไดทรงระมัดระวังที่
จะดําเนิ นตามพระราชบัญญัติ
ของพระเยโฮวาหพระเจ าแห ง
อิสราเอลดวยสิ้นสุดพระทัยของ
พระองค พระองคมิไดทรงหัน
เสียจากบาปทั้ งหลายของเยโร-

โบอัม ซึ่งพระองคทรงกระทําให
อิสราเอลทําบาปดวย
32 ในสมัยนั้นพระเยโฮวาหทรง
เร่ิ มตัดส วนของอิสราเอลออก
ฮาซาเอลไดรบชนะตามบรรดา
พรมแดนอิสราเอล
33 ตั้ งแต แมน้ํ าจอร แดนฟาก
ตะวันออก ทั่วแผนดินกิเลอาด
คนกาด คนรูเบนและคนมนัส-
เสห ตั้งแตอาโรเออร ซึ่งอยูขาง
ที่ลุมแมน้ําอารโนน คือกิเลอาด
และบาชาน

เยฮูส้ินพระชนม
เยโฮอาหาสครอบครองแทน

34 สวนพระราชกิจนอกนั้นของ
เยฮู และบรรดาสิ่ งซึ่ งพระองค
ทรงกระทํา และยุทธพลังทั้งสิ้น
ของพระองค มิไดบันทึกไวใน
หนังสือพงศาวดารแหงกษัตริย
ประเทศอิสราเอลหรือ
35 เยฮูจึงทรงลวงหลับไปอยูกับ
บรรพบุรุษของพระองค และเขา
ก็ฝงไวในกรุงสะมาเรีย และเย-
โฮอาหาสโอรสของพระองคได
เสวยราชยแทนพระองค
36 เวลาที่ เยฮูทรงครอบครอง
เหนืออิสราเอลในสะมาเรียนั้ น
เปนย่ีสิบแปดป
เชื้อพระวงศของยูดาหถูก

ทําลายเสียส้ิน เวนแตโยอาช

11เ มื่ อ อ าธ า ลิ ย าห พระ
มารดาของอาหั สยาห

2 พงศกษัตริย 10, 11

(26) พบญ 7:5, 25; 1 พกษ 14:23 (27) อสร 6:11; ดนล 2:5 (29) 1 พกษ 12:28-30
(30) 2 พกษ 9:6-7; 11:35; 13:1, 10 (31) 1 พกษ 14:16 (32) 1 พกษ 19:17
(33) พบญ 2:36; อมส 1:3-5 (35) 2 พกษ 13:1 (1) 2 พกษ 8:26; 2 พศด 22:10
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ทรงเห็นวาโอรสของพระนางสิ้น
พระชนม พระนางก็ลุกข้ึนทรง
ทําลายเชื้อพระวงศเสียสิ้น
2แตเยโฮเชบาธิดาของกษัตริย
โยรัม พระนองนางของอาหัส-
ยาห ไดนําโยอาชโอรสของอา-
หัสยาหและลอบลักเธอไปจาก
ทามกลางโอรสของกษัตริย ผูซึ่ง
จะถูกประหารชีวิต และพระนาง
เก็บเธอและพ่ีเลี้ยงของเธอไวใน
ห องบรรทมเพื่ อซ อนเธอเสี ย
จากอาธาลิยาห ดังนี้แหละ เธอ
จึงมิไดถูกประหารชีวิต
3และเธออยู กั บพระนางหกป
ซ อนอยู ในพระนิ เวศของพระ
เยโฮวาห และอาธาลิยาหก็
ครอบครองแผนดิน

โยอาชรับตําแหนง
เปนกษัตริยเหนือยูดาห

(2 พศด 23:1-11)
4แตในปที่ เจ็ดเยโฮยาดาไดใช
ใหบรรดานายทัพนายกอง ผู
บังคับบัญชากองและพวกทหาร
รักษาพระองค ใหเขาทั้ งหลาย
มาหาท านที่ ในพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห และทานไดทํา
พันธสัญญากับเขาทั้งหลาย และ
ใหเขาปฏิญาณในพระนิเวศของ
พระเยโฮวาห และทานไดนํา
โอรสของกษัตริยมาใหเขาเห็น
5และทานบัญชาเขาทั้ งหลายวา
"นี่ เป นสิ่ งที่ ท านทั้ งหลายพึ ง

กระทํา คือหนึ่งในสามของพวก
ทาน ผูเขาเวรวันสะบาโต ใหเฝา
พระราชวัง
6ฝายอีกหนึ่งในสามประจําอยูที่
ประตูสูร และอีกหนึ่ งในสาม
ประจําอยูที่ประตูขางหลังทหาร
รักษาพระองค ใหเฝาพระราชวัง
เพ่ือปองกันไว
7สวนทานทั้ งหลายอีกสองพวก
คือผูที่ ออกเวรวันสะบาโต ให
เฝาพระนิ เวศของพระเยโฮวาห
รอบกษัตริย
8ทานทั้งหลายจงลอมกษัตริยไว
รอบ ทุกคนถืออาวุธของตนไว
ผู ที่ เข ามาใกลแถวใหประหาร
ชีวิตเสีย จงอยูกับกษัตริยเมื่ อ
พระองค เสด็ จออกและเสด็ จ
เขา"
9นายทัพนายกองก็ ได กระทํา
ตามที่ เยโฮยาดาปุโรหิตสั่ งทุก
ประการ ตางก็นําคนของตนที่จะ
เขาเวรวันสะบาโต พรอมกับคน
ที่จะออกเวรวันสะบาโตนั้น มา
หาเยโฮยาดาปุโรหิต
10 และปุโรหิตก็มอบหอกและ
โลซึ่ งอยู ในพระวิหารของพระ
เยโฮวาห อันเปนของกษัตริย
ดาวิดแกนายทัพนายกอง
11 และทหารรักษาพระองคถือ
อาวุธทุกคนยืนประจําอยูตั้ งแต
พระวิหารดานขวาไปถึงพระวิ-
หารดานซาย รอบแทนบูชาและ

2 พงศกษัตริย 11

(2) 2 พกษ 8:25; 2 พศด 22:11
(4) 2 พกษ 12:2; 2 พศด 23:1 (5) 1 พศด 9:25
(9) 2 พศด 23:8 (10) 2 ซมอ 8:7; 1 พศด 18:7
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พระวิหารอยูรอบกษัตริย
12 แล วท านก็ นํ า โอรสของ
กษัตริ ย ออกมาสวมมงกุ ฎให
และมอบพระโอวาทให และเขา
ทั้ งหลายตั้ งทานไว เปนกษัตริย
และไดเจิมทาน และเขาทั้ ง
หลายก็ตบมือ พูดวา "ขอ
กษัตริยทรงพระเจริญ"
อาธาลิยาหถูกประหารชีวิต

(2 พศด 23:12-15)
13 เมื่ ออาธาลิ ยาห ทรงสดั บ
เสี ยงทหารรั กษาพระองคและ
เสียงประชาชน พระนางก็เสด็จ
เขาไปหาประชาชนที่ พระวิหาร
ของพระเยโฮวาห
14 และเมื่ อพระนางทอดพระ
เนตร ดูเถิด กษัตริยประทับยืน
อยู ที่ ข างเสาตามธรรมเนี ยม
ประเพณี มีนายทัพนายกองและ
พลแตรอยู ขางกษัตริย และ
ประชาชนแหงแผนดินทั้ งสิ้ นก็
ราเริง และเปาแตร พระนาง
อาธาลิยาหก็ ฉีกฉลองพระองค
ทรงรองวา "กบฏ กบฏ"
15 แลวเยโฮยาดาปุโรหิตก็บัญ-
ชานายทัพนายกองทั้ งปวง ผูที่
ไดตั้งใหควบคุมกองทัพวา "จง
คุมพระนางออกมาระหวางแถว
ทหาร ผูใดติดตามพระนางไปก็
จงประหารเสียดวยดาบ" เพราะ
ปุโรหิตกลาววา "อยาใหพระนาง
ถูกประหารในพระนิเวศของพระ

เยโฮวาห"
16 เขาทั้ งหลายจึงจับพระนาง
และพระนางก็ ไปตามทางที่ ม า
เขาพระราชวัง และถูกประหาร
เสียที่นั่น
การฟนฟูมาโดยเยโฮยาดา

(2 พศด 23:16-21)
17 และเยโฮยาดาได กระทํา
พันธสัญญาระหว างพระเยโฮ-
วาหและกษัตริยและประชาชน
วา ใหเขาเปนประชาชนของพระ
เยโฮวาห และระหวางกษัตริย
กับประชาชนดวย
18 แล วประชาชนทั้ งสิ้ นแห ง
แผนดินก็เขาไปในนิเวศของพระ
บาอัล และพังนิเวศเสีย เขาทํา
ลายแทนบูชาและรูปเคารพของ
พระบาอัลเสียเปนชิ้นๆ และได
ประหารชีวิตมัทตานปุโรหิตของ
พระบาอัลเสียที่ หน าแทนบูชา
และปุโรหิตก็วางยามไวดูแลพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห
19 และท านไดนํานายทัพนาย
กอง ผูบังคับบัญชากอง ทหาร
รักษาพระองค และประชาชนทั้ง
สิ้ นแหงแผนดิน และเขาทั้ ง
หลายได นํากษัตริ ย ลงมาจาก
พระนิเวศของพระเยโฮวาห ไป
ตามทางประตูทหารรักษาพระ
องคไปถึงพระราชวัง และพระ
องค เสด็จประทับบนพระที่ นั่ ง
ของกษัตริย

2 พงศกษัตริย 11

(12) อพย 25:16; 31:18; 1 ซมอ 10:24 (13) 2 พกษ 8:26; 2 พศด 23:12
(14) 2 พกษ 23:3; 2 พศด 34:31 (17) ยชว 24:24-25; 1 ซมอ 10:25; 2 ซมอ 5:3
(18) พบญ 12:3; 1 พกษ 18:40; 2 พกษ 10:11, 26-27; 2 พศด 23:18

 12_2kin.pub 
 page 31

 Friday, December 09, 2005 12:22 



หนา 809
20 ประชาชนทุ กคนแห งแผ น
ดินจึงราเริง และบานเมืองก็
สงบเงียบ และอาธาลิยาหทรง
ถูกประหารดวยดาบแลวที่พระ
ราชวัง
21 เมื่ อเยโฮอาชได เร่ิ มครอบ
ครองนั้นมีพระชนมายุเจ็ดพรร-
ษา
การครอบครองของเยโฮอาช

(2 พศด 24:2)

12ในปที่ เจ็ ดแห งรั ชกาล
เยฮู เยโฮอาชได เร่ิม

ครอบครอง และพระองคทรง
ปกครองในกรุงเยรูซาเล็มสี่สิบป
พระมารดาของพระองคทรงพระ
นามวาศิบียาหชาวเบเออรเชบา
2และเยโฮอาชทรงกระทําสิ่ งที่
ถูกตองในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห ตลอดรัชสมัยของพระ
องคตามที่ เยโฮยาดาปุโรหิตได
สั่งสอนพระองค
3ถึงกระนั้นเขาก็ยังมิไดร้ือปูช-
นียสถานสูงเอาไป ประชาชนยัง
คงถวายสัตวบูชา และเผาเครื่อง
หอมในปูชนียสถานสูงเหลานั้น

พวกปุโรหิตท่ีไมสัตยซ่ือ
(2 พศด 24:4-5)

4 เยโฮอาชตรัสกับพวกปุโรหิต
วา "เงินอันเปนของถวายที่บริ-
สุทธิ์ ทั้ งสิ้ นซึ่ งเขานํามาในพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห เงินที่
เรียกจากรายบุคคล คือเงินที่

กําหนดให เสี ยตามรายบุ คคล
และบรรดาเงิ นซึ่ งประชาชน
ถวายดวยความสมัครใจที่ จะนํา
มาไวในพระนิเวศของพระเยโฮ-
วาห
5 ให ปุโรหิตรับเงินนั้ นจากหมู
คนที่ รู จักกัน ใหเขาซอมพระ
นิเวศตรงที่ที่ เขาเห็นวาตองการ
ซอมแซม"
6แต เมื่ อถึ งปที่ ย่ี สิ บสามแห ง
รัชกาลกษัตริยเยโฮอาชปรากฏ
วา ปุโรหิตมิไดทําการซอมแซม
พระนิเวศ
7 เพราะฉะนั้นกษัตริย เยโฮอาช
จึงตรัสเรียกเยโฮยาดาปุ โรหิต
และปุโรหิตอื่นๆและตรัสกับเขา
วา "ไฉนทานจึงมิไดซอมแซม
พระนิเวศ เพราะฉะนั้นบัดนี้อยา
เก็บเงินจากคนที่ทานรู จักอีกตอ
ไปเลย แตใหสงไปเพ่ือการ
ซอมแซมพระนิเวศ"
8 ปุโรหิตจึงตกลงวาจะไมรับเงิน
จากประชาชนอีก และเขาไม
ตองทําการซอมแซมพระนิเวศ

การซอมแซมพระวิหาร
(2 พศด 24:8-14)

9แลวเยโฮยาดาปุโรหิตนําหีบมา
ใบหนึ่ง เจาะรูๆหนึ่งที่ฝาหีบนั้น
และตั้ งไวที่ ข างๆแทนบูชาดาน
ขวาเมื่ อเขาไปในพระนิเวศของ
พระเยโฮวาห และพวกปุโรหิตผู
ที่ เฝาอยูที่ธรณีประตูก็นําเงินทั้ง

2 พงศกษัตริย 11, 12

(21) 2 พศด 24:1-14 (1) 2 พศด 24:1 (2) 2 พกษ 11:4
(3) 1 พกษ 15:14; 22:43; 2 พกษ 14:4 (4) อพย 30:13-16; 35:5
(6) 2 พศด 24:5 (7) 2 พศด 24:6 (9) 2 พศด 23:1; 24:8; มก 12:41
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หมดซึ่ งเขานํามาในพระนิ เวศ
ของพระเยโฮวาหใสไวในหีบนั้น
10 และเมื่ อเขาเห็นวามี เงินใน
หีบมากแลว ราชเลขาของ
กษัตริยและมหาปุโรหิตมานับ
เงิน และเอาเงินที่เขาพบในพระ
นิเวศของพระเยโฮวาหนั้นใสถุง
มัดไว
11 แลวเขาจะมอบเงินที่ชั่งออก
แลวนั้นใสมือของคนงานผูดูแล
พระนิเวศของพระเยโฮวาห แลว
เขาจะจายตอใหแกชางไมและ
ชางกอสราง ผูทํางานพระนิเวศ
ของพระเยโฮวาห
12 และใหแกชางกอ และชาง
สกัดหิน ทั้งจายซื้อตัวไม และ
หินสกัด ที่ ใชในการซอมแซม
พระนิเวศของพระเยโฮวาห และ
เพ่ื อค าใช จ ายทั้ งหมดในงาน
ซอมแซมพระนิเวศนั้น
13 แต ว าเงิ นที่ นํามาถวายใน
พระนิเวศของพระเยโฮวาหนั้นมิ
ได นําไปใช ในการทําอ างเงิ น
ตะไกรตัดไสตะเกียง ชาม แตร
หรือภาชนะทองคําใดๆ หรือ
ภาชนะเงิน
14 เพราะเงินนั้ นเขาใหแกคน
งานซึ่งทํางานซอมพระนิเวศของ
พระเยโฮวาห
15 และเขามิไดขอบัญชีจากคน
ที่ เขามอบเงินใสในมือใหเอาไป
จายแกคนงาน เพราะวาเขาปฏิ-

บัติงานดวยความสัตยซื่อ
16 เงินที่ ไดจากการไถการละ-
เมิด และเงินที่ ไดจากการไถ
บาป มิไดนํามาไวในพระนิเวศ
ของพระเยโฮวาห เงินนั้นเปน
ของปุโรหิต

ทหารซีเรียไดยึดเมืองกัท
แตเยโฮอาชทรงไถ
กรุงเยรูซาเล็มไว

17 แล วครา วนั้ นฮาซ า เอล
กษัตริยแหงซีเรียไดยกข้ึนไปสู
รบกับเมืองกัทและยึดเมืองนั้น
ได แตเมื่ อฮาซาเอลมุ งพระ
พักตรจะไปตีกรุงเยรูซาเล็ม
18 เยโฮอาชกษัตริยแหงยูดาห
ทรงนําเอาสวนศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมด
ที่เยโฮชาฟท และเยโฮรัม และ
อาหั สยาหบรรพบุ รุษของพระ
องค กษัตริยแหงยูดาหถวายไว
นั้ น และสวนศักดิ์ สิทธิ์ ของ
พระองคเอง และทองคําทั้งหมด
ที่ พบในคลังพระนิเวศของพระ
เยโฮวาห และของสํานักพระ
ราชวัง และสงสิ่งเหลานี้ ไปกํา-
นัลฮาซาเอลกษัตริยแห งซี เรีย
แลวฮาซาเอลก็ถอยทัพจากกรุง
เยรูซาเล็ม

โยอาชส้ินพระชนม
อามาซิยาหครอบครองแทน

(2 พศด 24:25-27)
19 สวนพระราชกิจนอกนั้นของ
โยอาช และบรรดาสิ่ งซึ่ งพระ

2 พงศกษัตริย 12

(10) 2 ซมอ 8:17; 2 พกษ 19:2 (12) 2 พกษ 22:5-6 (13) 2 พศด 24:14
(15) 2 พกษ 22:7; 1 คร 4:2; 2 คร 8:20 (16) ลนต 5:15, 18; 7:7; กดว 18:9
(17) 2 พกษ 8:12; 2 พศด 24:23 (18) 1 พกษ 14:20; 15:18; 2 พกษ 16:8; 18:15
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หนา 811
องคทรงกระทํา มิไดบันทึก
ไว ในหนั งสื อพงศาวดารแห ง
กษัตริยประเทศยูดาหหรือ
20 ข าราชการของพระองคลุก
ข้ึนกระทําการทรยศและประหาร
โยอาชเสียในวังมิลโลตามทางที่
ลงไปยังสิลลา
21 คือโยซาคารบุตรชายชิเมอัท
และเยโฮซาบาดบุตรชายโชเมอร
ขาราชการของพระองคไดประ-
หารพระองค พระองคจึงสิ้ น
พระชนม และเขาฝงไวกับ
บรรพบุรุษของพระองคในนคร
ดาวิด และอามาซิยาหโอรสของ
พระองคไดข้ึนครองแทน

เยโฮอาหาสครอบครอง
เหนืออิสราเอล

13ในปที่ ย่ี สิบสามแห งรัช
กาลโยอาชโอรสของอา-

หัสยาหกษัตริยแหงยูดาห เย-
โฮอาหาสโอรสของเยฮู ได เร่ิ ม
ครอบครองเหนื ออิสราเอลใน
สะมาเรีย และทรงครอบครอง
อยูสิบเจ็ดป
2พระองคทรงกระทําสิ่ งที่ชั่ วชา
ในสายพระเนตรของพระเยโฮ-
วาห และกระทําตามบาปทั้ ง
หลายของเยโรโบอั มบุ ตรชาย
เนบัท ซึ่งพระองคไดทรงกระทํา
ใหอิสราเอลทําบาปดวย พระ
องคหาไดพรากจากสิ่ งเหลานั้น
ไม

3และพระพิโรธของพระเยโฮ-
วาหก็พลุงข้ึนตออิสราเอล และ
พระองคทรงมอบเขาทั้งหลายไว
ในมือของฮาซาเอลกษัตริยแหง
ซีเรีย และในมือของเบนฮาดัด
โอรสของฮาซาเอลเนืองๆ

เยโฮอาหาสแสวงหา
พระเยโฮวาห

4แลวเยโฮอาหาสไดวิงวอนพระ
เยโฮวาห และพระเยโฮวาหทรง
สดับทาน เพราะพระองคทรง
เห็นการบีบบังคับอิสราเอล คือ
ที่กษัตริยแหงซีเรียบีบบังคับเขา
อยางไร
5 (เพราะฉะนั้ นพระเยโฮวาห
ทรงประทานผู ช วยผู หนึ่ งแก
อิสราเอล เขาจึงรอดพนจากมือ
คนซีเรีย และประชาชนอิสรา-
เอลก็อาศัยอยูในเต็นทเขาอยาง
เดิม
6ถึงกระนั้นเขาก็มิไดพรากจาก
บาปทั้ งหลายของราชวงศเยโร-
โบอัม ซึ่งพระองคทรงกระทําให
อิสราเอลทําดวย แตทรงดําเนิน
ในบาปนั้น และเสารูปเคารพก็
ยังคงอยูในสะมาเรียดวย)
7 เพราะมิไดเหลือกองทัพไวให
เยโฮอาหาสเกินกวาทหารมาหา
สิบคน และรถรบสิบคัน และ
ทหารราบหนึ่ งหมื่นคน เพราะ
กษัตริยแหงซี เรียไดทําลายเขา
ทั้งหลายเสีย ทําใหเหมือนละ-

2 พงศกษัตริย 12, 13

(20) 2 พกษ 14:5; 2 พศด 24:25 (21) 2 พศด 24:26-27 (1) 2 พกษ 10:35; 12:1
(2) 2 พกษ 12:26-33 (3) วนฉ 2:14; 2 พกษ 8:12 (4) อพย 3:7, 9; วนฉ 2:18
(5) 2 พกษ 13:25; 14:25; นหม 9:27 (6) 1 พกษ 16:33 (7) 2 พกษ 10:32; อมส 1:3
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หนา 812
อองเวลานวดขาว

เยโฮอาหาสสิ้นพระชนม
8สวนพระราชกิ จนอกนั้ นของ
เยโฮอาหาส และบรรดาสิ่ งซึ่ ง
พระองคทรงกระทํา และยุทธ
พลังของพระองค มิไดบันทึก
ไว ในหนั งสื อพงศาวดารแห ง
กษัตริยประเทศอิสราเอลหรือ
9และเยโฮอาหาสทรงลวงหลับ
ไปอยู กั บบรรพบุ รุ ษของพระ
องค และเขาฝงไวในสะมาเรีย
และโยอาชโอรสของพระองคข้ึน
ครองแทนพระองค
10 ในปที่ สามสิ บเจ็ ดแห งรั ช
กาลโยอาชกษัตริ ย แห งยูดาห
เยโฮอาชโอรสเยโฮอาหาสไดเร่ิม
ครอบครองเหนื ออิสราเอลใน
สะมาเรีย และพระองคทรง
ครอบครองสิบหกป
11 พระองคทรงกระทําสิ่ งที่ ชั่ ว
ร ายในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห พระองคมิไดพราก
จากบรรดาบาปของเยโรโบอัม
บุตรชายเนบัท ซึ่งพระองคทรง
กระทําใหอิสราเอลทําดวย แต
พระองคทรงดําเนินในบาปนั้น

เยโฮอาช
ส้ินพระชนม

(2 พกษ 14:15-16)
12 สวนพระราชกิจนอกนั้นของ
โยอาช และบรรดาสิ่ งซึ่ งพระ
องคทรงกระทํา และยุทธพลังซึ่ง

พระองคทรงสูรบกับอามาซิยาห
กษัตริยแหงยูดาห มิไดบันทึก
ไว ในหนั งสื อพงศาวดารแห ง
กษัตริยประเทศอิสราเอลหรือ
13 โยอาชจึงทรงลวงหลับไปอยู
กับบรรพบุรุษของพระองค และ
เยโรโบอัมทรงประทับบนบัล-
ลังกของพระองค และเขาฝง
พระศพโยอาชไวในสะมาเรียกับ
กษัตริยแหงอิสราเอล
14 เมื่อเอลีชาลมปวยดวยโรคที่
ทานจะตองสิ้นชีวิต โยอาช
กษัตริยแหงอิสราเอลไดเสด็จลง
ไปหาทาน และกันแสงตอหนา
ทาน ตรัสวา "โอ บิดาของขา
บิดาของขา ราชรถของอิสราเอล
และพลมาของประเทศ"
15 และเอลี ชาทู ลพระองค ว า
"ขอทรงเอาคันธนูและลูกธนูมา"
พระองค จึ งทรงเอาคันธนูและ
ลูกธนูมา
16 แลวทานทูลกษัตริยแหงอิส-
ราเอลวา "ขอทรงหยิบธนู" และ
พระองคทรงหยิบมา และเอลีชา
เอามือของตนวางบนพระหัตถ
ของกษัตริย
17 และทานทูลวา "ขอทรงเปด
หนาตางดานตะวันออก" และ
พระองคทรงเปด แลวเอลีชาทูล
วา "ขอทรงยิง" และพระองคก็
ทรงยิง และทานทูลวา "ลูกธนู
แหงการชวยใหรอดพนของพระ

2 พงศกษัตริย 13

(12) 2 พกษ 13:14-19, 25; 14:8-15
(13) 2 พกษ 14:16 (14) 2 พกษ 2:12
(17) 1 พกษ 20:26
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หนา 813
เยโฮวาห ลูกธนูแหงการชวยให
รอดพนจากซีเรีย เพราะพระ
องคจะทรงตอสู กับคนซี เรียที่
อาเฟก จนกวาพระองคจะทรง
กระทําใหเขาสิ้นไป"

โยอาชมีความเชื่อนอย
18 และทานทูลวา "ขอทรงหยิบ
ลูกธนู" และพระองคทรงหยิบ
มัน และทานทูลกษัตริยแหง
อิสราเอลวา "เอาลูกธนูตีพ้ืน
ดิน" และพระองคทรงตีสามครั้ง
แลวทรงหยุดเสีย
19 แลวคนแห งพระเจาก็ โกรธ
พระองค และทูลวา "พระองค
ควรจะไดตี สักห าหรือหกคร้ั ง
แลวพระองคจะไดตีซีเรียจนกวา
พระองคจะทรงกระทําใหเขาสิ้น
ไป แตบัดนี้พระองคจะตีซีเรีย
ไดเพียงสามครั้งเทานั้น"

เอลีชาส้ินชีวิต
การอัศจรรยท่ีอุโมงค

ของเอลีชา
20 และเอลีชาสิ้นชีวิต เขาก็ฝง
ไว ฝายหมูคนโมอับเคยปลน
แผนดินนั้นในฤดูแลง
21 อยูมาเมื่อเขากําลังสงศพคน
หนึ่งไป ดูเถิด เขาเห็นโจรหมู
หนึ่ง เขาจึงโยนศพชายคนนั้นลง
ไปในอุโมงคของเอลีชา พอศพ
ชายคนนั้นลงไปแตะตองกระดูก
ของเอลีชา เขาก็คืนชีวิตลุก
ข้ึนยืน

22 ฝายฮาซาเอลกษัตริยแหงซี-
เรียไดบีบบังคับคนอิสราเอลอยู
ตลอดรัชกาลของเยโฮอาหาส
23 แต พระเยโฮวาห ทรงพระ
กรุณาตอเขา และทรงเมตตาเขา
และพระองคทรงหันมาทางเขา
เพราะพันธสัญญาของพระองค
กับอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ
และจะไมทรงทําลายเขา หรือ
ทอดทิ้งเขาเสียใหพนพระพักตร
จนบัดนี้
24 เมื่อฮาซาเอลกษัตริยแหงซี-
เรียสิ้นพระชนม เบนฮาดัดโอรส
ของพระองค ได ข้ึ นครองแทน
พระองค
25 แลวเยโฮอาชโอรสของเยโฮ-
อาหาสไดยึดบรรดาหัวเมืองจาก
พระหัตถเบนฮาดัดบุตรชายฮา-
ซาเอลกลับคืนมา เปนหัวเมือง
ที่พระองคตีไปไดจากพระหัตถ
เยโฮอาหาสพระชนกของพระ
องคเมื่ อทําสงครามกัน โยอาช
ไดรบชนะพระองคสามครั้ งและ
ไดหัวเมืองอิสราเอลกลับคืนมา

กษัตริยอามาซิยาห
ครอบครองเหนือยูดาห

(2 พศด 25:1)

14ในปสองแหงรัชกาลโย-
อาชโอรสของเยโฮอา-

หาสกษัตริยแหงอิสราเอล อา-
มาซิยาหโอรสของโยอาชกษัตริย
แหงยูดาหไดเร่ิมครอบครองนั้น

2 พงศกษัตริย 13, 14

(19) 2 พกษ 13:25 (20) 2 พกษ 3:5; 24:2 (22) 2 พกษ 8:12-13
(23) ปฐก 13:16-17; 17:2-7; อพย 2:24-25; 32:13; 2 พกษ 14:27
(25) 2 พกษ 10:32-33; 12:17; 13:18-19; 14:25 (1) 2 พกษ 13:10; 2 พศด 25:1
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หนา 814
2 เมื่ อพระองค ทรงเริ่ มครอบ
ครองนั้น พระองคมีพระชนมายุ
ย่ีสิบหาพรรษา และพระองค
ทรงครองในเยรูซาเล็มย่ีสิบเกา
ป พระมารดาของพระองคมี
พระนามวาเยโฮอัดดานชาวเยรู-
ซาเล็ม
3และพระองคทรงกระทําสิ่ งที่
ถูกตองในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห แตยังไมเหมือนกับ
ดาวิดบรรพบุ รุษของพระองค
พระองคทรงกระทําตามทุกสิ่งที่
โยอาชราชบิดาของพระองคได
ทรงกระทํา
4แตวาปูชนียสถานสูงนั้ นยังมิ
ไดทรงรื้อเสีย  ประชาชนยังคง
ถวายสั ตวบู ชาและเผาเครื่ อง
หอมบนปูชนียสถานสูงเหลานั้น
5และอยู มาเมื่ อราชอาณาจักร
อยู ในพระหั ตถ ของพระองค
อยางมั่นคงแลว พระองคก็ทรง
ประหารชีวิตขาราชการของพระ
องค ผู ที่ ฆ ากษัตริย คือพระราช
บิดาของพระองคเสีย
6แตพระองคมิไดทรงประหาร
ชี วิตลูกหลานของเหลาฆาตกร
นั้น ตามซึ่งไดบันทึกไวในหนัง-
สือพระราชบัญญัติของโมเสส ที่
พระเยโฮวาหทรงบัญชาวา "อยา
ใหบิดาตองรับโทษถึงตายแทน
บุตรของตน หรือใหบุตรตองรับ
โทษถึงตายแทนบิดาของตน ให

ทุกคนรับโทษถึงตายเนื่ องดวย
บาปของคนนั้นเอง"
7พระองคทรงประหารชีวิตคน
เอโดมหนึ่ งหมื่ นคนในหุบเขา
เกลือ และยึดเมืองเส-ลาดวย
การสงคราม และเรียกเมืองนั้น
วา โยกเธเอล ซึ่งเปนชื่อมาถึง
ทุกวันนี้

สงครามระหวาง
อิสราเอลกับยูดาห

(2 พศด 25:17-24)
8และอามาซิ ยาหทรงใช ผู สื่ อ
สารไปหาเยโฮอาชโอรสของเย-
โฮอาหาสโอรสของเยฮูกษัตริย
แหงอิสราเอลทูลวา "มาเถิด ขอ
ใหเราเผชิญหนากัน"
9และเยโฮอาชกษัตริยแหงอิส-
ราเอลทรงสงขาวไปยังอามาซิ-
ยาหกษัตริยแหงยูดาหวา "ตน
ผักหนามบนภูเขาเลบานอนสง
ข าวไปหาตนสนสีดารบนภู เขา
เลบานอนวา `จงยกบุตรสาวของ
เจาให เปนภรรยาบุตรชายของ
เรา' และสัตวปาทุงตัวหนึ่งแหง
เลบานอนผานมา และยํ่าตนผัก
หนามลงเสีย
10 จริงอยู ทานไดโจมตีเอโดม
และพระทัยของทานก็ทําใหทาน
ผยองข้ึน จงพอใจในสงาราศี
ของทานเถิด และอยูกับบาน
เพราะไฉนทานจึงเราใจตนเอง
ใหตอสูและรับอันตราย อันจะ

2 พงศกษัตริย 14

(3) 2 พกษ 12:2 (4) 2 พกษ 12:3 (5) 2 พกษ 12:20
(6) พบญ 24:16; ยรม 31:30 (7) ยชว 15:38; 2 ซมอ 8:13 (8) 2 พศด 25:17-18
(9) วนฉ 9:8-15; 2 พกษ 4:33 (10) พบญ 8:14; 2 พศด 32:25
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หนา 815
ใหทานลมลง ทั้งทานและยูดาห
ดวย"
11 แตอามาซิยาหหาทรงฟงไม
เยโฮอาชกษัตริยแหงอิสราเอล
จึงข้ึนไป และพระองคกับอา-
มาซิ ยาห กษัตริ ย แห งยูดาห ก็
เผชิญหนากันที่ เบธเชเมช ซึ่ ง
เปนของยูดาห
12 และยูดาหก็พายแพอิสรา-
เอล และทุกคนก็หนีกลับไป
เต็นทของตน
13 และเยโฮอาชกษั ตริ ย แห ง
อิ สร า เอลก็ จั บอ ามาซิ ยาห
กษัตริยแหงยูดาหโอรสของเย-
โฮอาชโอรสของอาหัสยาหไดที่
เมืองเบธเชเมช และไดเสด็จมา
ยังเยรูซาเล็ม และทลายกําแพง
เยรูซาเล็มลงเสียสี่รอยศอก ตั้ง
แตประตู เอฟราอิมจนถึงประตู
มุม
14 และพระองคทรงริบทองคํา
และเงินทั้ งหมด และเครื่องใช
ทั้ งหมดที่ พบในพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห และในคลังของ
สํานักพระราชวัง พรอมกับคน
ประกัน และพระองคกลับไปยัง
สะมาเรีย
15 สวนพระราชกิจนอกนั้นของ
เยโฮอาช ซึ่งพระองคทรงกระทํา
ทั้งยุทธพลังของพระองค และที่
พระองคทรงสูรบกับอามาซิยาห
กษัตริยแห งยูดาหอย างไรนั้ น

มิ ได บั นทึ กไว ในหนั งสื อพง-
ศาวดารแห งกษัตริ ย ประเทศ
อิสราเอลหรือ
16 และเยโฮอาชทรงลวงหลับไป
อยู กับบรรพบุ รุษของพระองค
และเขาฝ งไว ในสะมาเรี ยกั บ
บรรดากษัตริ ย แห งอิ สราเอล
และเยโรโบอั มโอรสของพระ
องคไดครอบครองแทนพระองค

อามาซิยาหส้ินพระชนม
(2 พศด 25:26-28)

17 อามาซิยาหโอรสของโยอาช
กษัตริยแหงยูดาหทรงพระชนม
อยู สิบหาป หลังจากสวรรคต
ของเยโฮอาชโอรสของเยโฮอา-
หาสกษัตริยแหงอิสราเอล
18 สวนพระราชกิจนอกนั้นของ
อามาซิยาห มิไดบันทึกไวใน
หนังสือพงศาวดารแหงกษัตริย
ประเทศยูดาหหรือ
19 และเขาได ร วมกั นกบฏต อ
พระองคในเยรูซาเล็ม และพระ
องคทรงหนีไปยังลาคีช แตเขา
ใช คนไปตามพระองค ที่ ลาคี ช
และประหารชีวิตพระองคเสียที่
นั่น
20 และเขานําพระศพบรรทุกมา
กลับมา และฝงไวในเยรูซาเล็ม
อยู กับบรรพบุ รุษของพระองค
ในนครดาวิด
21 และประชาชนทั้ งสิ้นแหงยู-
ดาหก็ตั้งอาซาริยาห ผูซึ่งมีพระ

2 พงศกษัตริย 14

(11) ยชว 19:38 (13) นหม 8:16; 12:39; ยรม 31:38
(14) 1 พกษ 7:51; 2 พกษ 12:18; 16:8 (15) 2 พกษ 13:12-13
(17) 2 พศด 25:25-28 (19) ยชว 10:13; 2 พศด 25:27 (21) 2 พกษ 15:13
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หนา 816
ชนมายุสิบหกพรรษา ใหเปน
กษัตริ ย แทนอามาซิ ยาห พระ
ราชบิดาของพระองค
22พระองคทรงสรางเมืองเอลัท
และใหกลับข้ึนแกยูดาห หลัง
จากที่กษัตริยทรงลวงหลับไปอยู
กับบรรพบุรุษของพระองค

เยโรโบอัมท่ีสอง
ครอบครองเหนืออิสราเอล

23 ในปที่สิบหาแหงรัชกาลอา-
มาซิยาหโอรสของโยอาชกษัตริย
แหงยูดาห เยโรโบอัมโอรสของ
โยอาชกษัตริยแหงอิสราเอลได
เร่ิมครอบครองในสะมาเรีย และ
ทรงครอบครองอยูสี่สิบเอ็ดป
24 และพระองคทรงกระทําสิ่งที่
ชั่ วรายในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห พระองคมิไดทรง
พรากจากบาปทั้ งสิ้ นของเยโร-
โบอัมบุตรชายเนบัท ซึ่ งพระ
องคทรงกระทําใหอิสราเอลทํา
บาป
25 พระองค ทรงตี เอาดินแดน
อิ สราเอลคืนมาตั้ งแตทางเข า
เมื องฮามั ทไกลไปจนถึ งทะเล
แหงที่ ราบ ตามพระวจนะของ
พระเยโฮวาหพระเจาแหงอิสรา-
เอล ซึ่งพระองคตรัสโดยผูรับใช
ของพระองคคือโยนาห ผู เปน
บุตรชายอามิททัย ผูพยากรณ
ผูมาจากกัธเฮเฟอร
26 เพราะพระเยโฮวาหทอดพระ

เนตรเห็นวา ความทุกขใจของ
อิสราเอลนั้นขมข่ืนนัก เพราะไม
มีใครยังอยูหรือเหลืออยู และ
ไมมีผูใดชวยอิสราเอล
27 พระเยโฮวาหมิไดตรัสวาจะ
ทรงลบนามอิสราเอลเสียจากใต
ฟาสวรรค แตพระองคทรงชวย
เขาโดยพระหัตถของเยโรโบอัม
โอรสของโยอาช
เยโรโบอัมท่ีสองส้ินพระชนม
เศคาริยาหขึ้นครองแทน

28 สวนพระราชกิจนอกนั้นของ
เยโรโบอัม และบรรดาสิ่งซึ่งพระ
องคทรงกระทํา และยุทธพลัง
ของพระองค พระองคสูรบอยาง
ไร และเร่ืองที่พระองคทรงตีเอา
ดามัสกัสและฮามัทคืนแกอิส-
ราเอล ซึ่งไดเคยเปนของยูดาห
มิ ได บั นทึ กไว ในหนั งสื อพง-
ศาวดารแห งกษัตริ ย ประเทศ
อิสราเอลหรือ
29 และเยโรโบอัมทรงลวงหลับ
ไปอยู กั บบรรพบุ รุ ษของพระ
องค คือบรรดากษัตริยแหงอิส-
ราเอล และเศคาริยาหโอรสของ
พระองคข้ึนครองแทนพระองค

อาซาริยาห (อุสซียาห)
ไดครอบครองเหนือยูดาห

(2 พศด 26:1-3)

15ในปที่ ย่ี สิบเจ็ดแห งรัช
กาลเยโรโบอัมกษัตริ ย

แหงอิสราเอล อาซาริยาหโอรส

2 พงศกษัตริย 14, 15

(22) 1 พกษ 9:26; 2 พกษ 16:6 (24) 1 พกษ 12:26-33 (25) กดว 13:21; 34:8
(26) อพย 3:7; พบญ 32:36; 2 พกษ 13:4; สดด 106:44 (27) 2 พกษ 13:5, 23
(28) 2 ซมอ 8:6; 1 พกษ 11:24 (29) 2 พกษ 15:8 (1) 2 พกษ 14:21; 15:13, 30
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หนา 817
ของอามาซิยาหกษัตริยแหงยู-
ดาหไดเร่ิมครอบครอง
2 เมื่ อพระองค ทรงเริ่ มครอบ
ครองนั้น พระองคทรงมีพระ
ชนมายุสิบหกพรรษา และพระ
องคทรงครอบครองอยู ในกรุง
เยรูซาเล็มหาสิบสองป พระ
มารดามีพระนามวาเยโคลียาห
ชาวเยรูซาเล็ม
3พระองคไดทรงกระทําสิ่งที่ถูก
ต องในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห ตามทุกสิ่ งที่อามาซิ-
ยาห ราชบิดาของพระองค ทรง
กระทํา
4ถึงกระนั้นปูชนียสถานสูงก็ยัง
มิไดถูกกําจัดเสีย ประชาชนยัง
ถวายสั ตวบู ชาและเผาเครื่ อง
หอมบนปูชนียสถานสูงเหลานั้น
5และพระเยโฮวาหทรงลงทัณฑ
กษัตริย กษัตริยจึงทรงเปนโรค
เร้ือนจนถึงวันสิ้นพระชนม และ
ทรงประทับในวังตางหาก และ
โยธามโอรสของกษัตริยควบคุม
สํานักพระราชวัง และทรงวินิจ-
ฉัยประชาชนแหงแผนดิน

อาซาริยาหส้ินพระชนม
โยธามขึ้นครองแทนพระองค

6สวนพระราชกิ จนอกนั้ นของ
อาซาริยาห และบรรดาสิ่ งซึ่ ง
พระองคทรงกระทํา มิไดบันทึก
ไว ในหนั งสื อพงศาวดารแห ง
กษัตริยประเทศยูดาหหรือ

7และอาซาริยาหทรงลวงหลับ
ไปอยู กั บบรรพบุ รุ ษของพระ
องค และเขาฝงไวกับบรรพบุรุษ
ของพระองคในนครดาวิด และ
โยธามโอรสของพระองค ข้ึ น
ครองแทนพระองค
8ในปที่สามสิบแปดแหงรัชกาล
อาซาริยาหกษัตริยแห งยูดาห
เศคาริยาหโอรสของเยโรโบอัม
ข้ึนครองเหนืออิสราเอลในสะ-
มาเรียหกเดือน
9และพระองคทรงกระทําสิ่ งที่
ชั่ วรายในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห ดังที่บรรพบุรุษของ
พระองคทรงกระทํา พระองคมิ
ไดทรงพรากจากบาปทั้ งหลาย
ของเยโรโบอั มบุ ตรชายเนบัท
ซึ่งพระองคทรงกระทําใหอิสรา-
เอลทําบาป

เศคาริยาหส้ินพระชนม
ชัลลูมขึ้นครองแทนพระองค

10 ชัลลูมบุตรชายยาเบชรวมกัน
กบฏตอพระองค และลมพระ
องคเสียตอหนาประชาชน และ
ประหารพระองคเสีย และข้ึน
ครองแทนพระองค
11 สวนพระราชกิจนอกนั้นของ
เศคาริยาห ดูเถิด ไดบันทึก
ไว ในหนั งสื อพงศาวดารแห ง
กษัตริยประเทศอิสราเอล
12 เหตุการณนี้ เปนไปตามพระ
ดํารัสที่พระเยโฮวาหตรัสแกเยฮู

2 พงศกษัตริย 15

(4) 2 พกษ 12:3; 14:4; 15:35 (5) ลนต 13:46; กดว 12:14; 2 พศด 26:19-23
(7) 2 พศด 26:23 (8) 2 พกษ 14:29 (9) 2 พกษ 14:24
(10) อมส 7:9 (12) 2 พกษ 10:30
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หนา 818
วา "บุตรชายของเจาจะนั่ งบน
บัลลังกแหงอิสราเอลถึงชั่ วอายุ
ที่สี่" และเปนไปอยางนั้นแหละ
13 ชัลลูมบุตรชายยาเบชไดเร่ิม
ครอบครองในปที่ สามสิ บเก า
แหงรัชกาลอุสซียาหกษัตริยของ
ยูดาห และทานครองในสะมา-
เรียเวลาหนึ่งเดือนเต็ม
14 แลวเมนาเฮมบุตรชายกาดี
ไดข้ึนมาจากเมืองทีรซาหและมา
ยังสะมาเรีย และทานก็ลมชัลลูม
บุตรชายยาเบชเสียที่ในสะมาเรีย
และประหารชีวิตทานเสีย และ
ไดข้ึนครอบครองแทนทาน
15 สวนพระราชกิจนอกนั้นของ
ชัลลูม และการรวมกันคิดกบฏ
ที่ทานไดกระทํา ดูเถิด ไดบัน-
ทึกไวในหนังสือพงศาวดารแหง
กษัตริยประเทศอิสราเอล

เมนาเฮม
ครอบครอง

เหนืออิสราเอล
16 ในคราวนั้น เมนาเฮมเขา
ปลนทิฟสาหและบรรดาผูที่ อยู
ในเมืองนั้น และดินแดนของ
เมืองนั้นตั้งแตทีรซาหไป เพราะ
เขามิไดเปดใหแกทาน ทานจึง
โจมตีเมืองนั้น และทานไดผา
ทองหญิงมีครรภในเมืองนั้นเสีย
ทุกคน
17 ในปที่สามสิบเกาแหงรัชกาล
อาซาริยาหกษัตริยแห งยูดาห

เมนาเฮมบุตรชายกาดี ได เ ร่ิ ม
ครอบครองเหนืออิสราเอล และ
พระองคทรงครอบครองในสะ-
มาเรียสิบป
18 และพระองคทรงกระทําสิ่งที่
ชั่ วรายในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห พระองคมิไดพราก
จากบาปทั้ งหลายของเยโรโบอัม
บุตรชายเนบัทตลอดรัชสมัยของ
พระองค ซึ่งพระองคทรงกระทํา
ใหอิสราเอลทําบาป
19 ปู ลกษั ตริ ย แห งอั สซี เ รี ย
ได ยกข้ึ นมาต อสู แผ นดิ นนั้ น
และเมนาเฮมไดถวายเงินหนึ่ ง
พันตะลันตแกปูล เพ่ือจะใหปูล
ชวยใหพระองคยึดพระราชอา-
ณาจักรไวในพระหัตถของพระ
องคได
20 เมนาเฮมได เร งรัดเอาเงิ น
นั้นมาจากอิสราเอล คือจากคน
มั่งมีทุกคน เงินคนละหาสิบเช-
เขล เพ่ือถวายแกกษัตริยแหง
อัสซีเรีย กษัตริยแหงอัสซีเรียจึง
ยกทัพกลับ และมิไดทรงยับย้ัง
อยูในแผนดินนั้น

เมนาเฮมส้ินพระชนม
เปคาหิยาห
ขึ้นครอง

แทนพระองค
21 สวนพระราชกิจนอกนั้นของ
เมนาเฮม และบรรดาสิ่งซึ่งพระ
องคทรงกระทํา มิไดบันทึกไวใน

2 พงศกษัตริย 15

(14) 1 พกษ 14:17 (16) 1 พกษ 4:24; 2 พกษ 8:12; ฮซย 13:16
(19) 2 พกษ 14:5; 1 พศด 5:26; อสย 9:1; 66:19; ฮซย 8:9
(20) 2 พกษ 23:35

 12_2kin.pub 
 page 41

 Friday, December 09, 2005 12:22 



หนา 819
หนังสือพงศาวดารแหงกษัตริย
ประเทศอิสราเอลหรือ
22 และเมนาเฮมก็ล วงหลับไป
อยู กับบรรพบุ รุษของพระองค
และเปคาหิยาหโอรสก็ ข้ึนครอง
แทนพระองค

เปคาหิยาหส้ินพระชนม
เปคาหขึ้นครอง
แทนพระองค

23 ในปที่หาสิบแหงรัชกาลอา-
ซาริยาหกษัตริยแหงยูดาห เป-
คาหิยาหโอรสของเมนาเฮมได
เร่ิ มครอบครองเหนืออิสราเอล
ในสะมาเรีย และพระองคทรง
ครอบครองสองป
24 และพระองคทรงกระทําสิ่งที่
ชั่ วรายในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห พระองคมิไดทรง
พรากจากบาปทั้ งหลายของเย-
โรโบอัมบุตรชายเนบัท ซึ่ งพระ
องคทรงกระทําใหอิสราเอลทํา
บาป
25 แต เปคาห บุตรชายเรมาลิ-
ยาห แมทัพของพระองค ได
รวมกันคิดกบฏตอพระองคและ
ไดประหารพระองค เสียในสะ-
มาเรีย ในพระราชวังแหงราช
สํานัก กับอารโกบและอารีเอห
และมีคนกิเลอาดหาสิบคนรวม
กับทาน ทานไดสังหารพระองค
และได ข้ึนครอบครองแทนพระ
องค

26 สวนพระราชกิจนอกนั้นของ
เปคาหิยาห และบรรดาสิ่ งซึ่ ง
พระองคทรงกระทํา ดูเถิด มี
บันทึกไวในหนังสือพงศาวดาร
แหงกษัตริยประเทศอิสราเอล

เปคาหครอบครองเหนือ
อิสราเอล เปคาหส้ินพระชนม

27 ในปที่หาสิบสองแหงรัชกาล
อาซาริยาหกษัตริยแห งยูดาห
เปคาห บุตรชายเรมาลิยาห ได
เร่ิ มครอบครองเหนืออิสราเอล
ในสะมาเรีย และทรงครอบ
ครองย่ีสิบป
28 และพระองคทรงกระทําสิ่งที่
ชั่ วรายในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห พระองคมิไดทรง
พรากจากบาปทั้ งหลายของเย-
โรโบอัมบุตรชายเนบัท ซึ่ งพระ
องคทรงกระทําใหอิสราเอลทํา
บาป
29 ในรัชกาลของเปคาหกษัตริย
แหงอิสราเอล ทิกลัทปเลเสอร
กษัตริ ยแห งอั สซี เรียไดยกมา
และยึดเมืองอิโยน อาเบลเบธ-
มาอาคาห ยาโนอาห คาเดช
ฮาโซร กิเลอาด กาลิลี แผนดิน
นัฟทาลีทั้งหมด และกวาดตอน
ประชาชนเปนเชลยไปยังอัสซี-
เรีย
30 แลวโฮเชยาบุตรชายเอลาห
ได ร วมกั นคิ ดกบฏต อเปคาห
บุตรชายเรมาลิยาห และลมพระ

2 พงศกษัตริย 15

(25) 1 พกษ 16:18 (27) 2 พศด 28:6; อสย 7:1
(29) 1 พกษ 15:20; 2 พกษ 16:7, 10; 17:6; 1 พศด 5:26; อสย 9:1
(30) 2 พกษ 17:1; ฮซย 10:3, 7, 15
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องคลง และประหารพระองค
เสีย และข้ึนครองแทนพระองค
ในปที่ ย่ี สิ บแห งรัชกาลโยธาม
โอรสของอุสซียาห
31 สวนพระราชกิจนอกนั้นของ
เปคาห และบรรดาสิ่ งซึ่ งพระ
องคทรงกระทํา ดูเถิด มีบันทึก
ไว ในหนั งสื อพงศาวดารแห ง
กษัตริยประเทศอิสราเอล
โยธามครอบครองเหนือยูดาห

(2 พศด 26:23)
32 ในปที่สองแหงรัชกาลเปคาห
บุตรชายเรมาลิยาหกษัตริยแหง
อิสราเอล โยธามโอรสของอุสซี-
ยาหกษัตริยแหงยูดาห ได เร่ิ ม
ครอบครอง
33 เมื่ อพระองคทรงเริ่ มครอบ
ครองนั้ นมีพระชนมายุย่ี สิบหา
พรรษา และพระองคทรงครอบ
ครองในเยรูซาเล็มสิบหกป พระ
มารดาของพระองคมีพระนาม
วาเยรูชาบุตรสาวของศาโดก
34 และพระองคทรงกระทําสิ่งที่
ถูกตองในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห พระองคทรงกระทํา
ตามทุกสิ่ งที่ อุ สซียาหพระราช
บิดาของพระองคทรงกระทํา
35 ถึงกระนั้ นปูชนียสถานสูงก็
ยังมิไดถูกกําจัดเสีย ประชาชน
ยังถวายสัตวบูชาและเผาเครื่ อง
หอมบนปูชนียสถานสูงนั้น พระ
องคทรงสรางประตูบนของพระ

นิเวศแหงพระเยโฮวาห
36 สวนพระราชกิจนอกนั้นของ
โยธามและบรรดาสิ่งซึ่งพระองค
ไดทรงกระทํา มิไดบันทึกไวใน
หนังสือพงศาวดารแหงกษัตริย
ประเทศยูดาหหรือ
37 ในกาลครั้ งนั้นพระเยโฮวาห
ไดทรงใชเรซีนกษัตริยแหงซีเรีย
และเปคาหบุตรชายเรมาลิยาห
ใหมาสูกับยูดาห
38 โยธามไดทรงลวงหลับไปอยู
กับบรรพบุรุษของพระองค และ
ไดฝงไวกับบรรพบุรุษของพระ
องคในนครดาวิดบรรพบุรุษของ
พระองค และอาหัสโอรสของ
พระองคข้ึนครอบครองแทน
อาหัสครอบครองเหนือยูดาห

(2 พศด 28:1)

16ในป ที่ สิ บเจ็ ดแห ง รั ช
กาลเปคาหบุตรชายเร-

มาลิยาห อาหัสโอรสของโยธาม
กษัตริยแหงยูดาหไดเร่ิมครอบ
ครอง
2อาหัสมีพระชนมายุย่ีสิบพรร-
ษาเมื่ อพระองคทรงเริ่ มครอง
ราชย และพระองคทรงครอง
ราชยในกรุงเยรูซาเล็มสิบหกป
และพระองคมิไดทรงกระทําสิ่ ง
ที่ ถู กตองในสายพระเนตรของ
พระเยโฮวาหพระเจ าของพระ
องค ดังดาวิดบรรพบุรุษของ
พระองคไดทรงกระทํา

2 พงศกษัตริย 15, 16

(32) 2 พศด 5:17; 27:1 (34) 2 พกษ 15:3-4; 2 พศด 26:4-5
(35) 2 พกษ 15:4; 2 พศด 23:20; 27:3
(37) 2 พกษ 15:26-27; 16:5-9; อสย 7:1 (1) 2 พศด 28:1; อสย 1:1
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3แตพระองค ทรงดําเนิ นตาม
ทางของกษัตริย ทั้ งหลายแห ง
อิสราเอล และถวายโอรสของ
พระองคใหลุยไฟ ตามการกระ-
ทําอั นน าสะอิ ดสะเอี ยนของ
ประชาชาติ ซึ่งพระเยโฮวาหทรง
ขั บไล ออกไปจากเบื้ องหน า
ประชาชนอิสราเอล
4และพระองคทรงถวายสัตว-
บูชาและเผาเครื่องหอมบนปูช-
นียสถานสูง และในเนินสูง และ
ใตตนไมสีเขียวทุกตน
ซีเรียกับอิสราเอลบุกรุกยูดาห

(2 พศด 28:5-8)
5แล วเรซี นกษัตริ ยแห งซี เรี ย
และเปคาหบุตรชายเรมาลิยาห
กษัตริยแหงอิสราเอลทรงยกขึ้น
มาทําสงครามกับกรุงเยรูซาเล็ม
และกษัตริยทั้ งสองไดลอมอา-
หัสไว แตทรงเอาชัยชนะยังไม
ได
6คราวนั้นเรซีนกษัตริยแหงซี-
เรียได เขายึดเมืองเอลัทคืนให
ซีเรีย และทรงขับไลพวกยิวเสีย
จากเอลัท และคนซีเรียมาที่
เอลัท และอยูที่นั่นจนทุกวันนี้
7อาหัสจึงทรงสงผูสื่อสารไปยัง
ทิกลัทปเลเสอรกษัตริยแหงอัส-
ซีเรียวา "ขาพเจาเปนคนใชของ
ทาน และเปนบุตรของทาน ขอ
เชิญข้ึ นมาช วยข าพเจ าใหพ น
จากมื อของกษัตริ ย แห งซี เรี ย

และจากมือของกษัตริยแหงอิส-
ราเอล ผูซึ่งลุกข้ึนตอสูขาพเจา"
8อาหัสทรงนําเอาเงินและทอง
คําซึ่ งมีอยูในพระนิเวศแหงพระ
เยโฮวาห และในคลังสํานักพระ
ราชวัง และสงเปนของกํานัล
ถวายแกกษัตริยแหงอัสซีเรีย
9กษัตริยแหงอัสซีเรียก็ทรงฟง
พระองค กษัตริยแหงอัสซีเรียก็
ทรงยกทัพข้ึนไปยังดามัสกัสและ
ยึดได จับประชาชนเมืองนั้นไป
เปนเชลยยังเมืองคีร และทรง
ประหารเรซีนเสีย
10 เมื่ อกษัตริย อาหัสเสด็จไป
ดามัสกัสเพ่ือพบกับทิกลัทปเล-
เสอรกษัตริยแหงอัสซีเรียก็ทรง
เห็นแทนบูชาที่ดามัสกัส และ
กษัตริยอาหัสทรงสงหุนแทนบู-
ชาไปยั งอุ รียาห ปุ โรหิตพร อม
ทั้ งแบบแปลนตามลักษณะการ
สราง
11 และอุรียาหปุโรหิตก็ไดสราง
แทนบูชานั้นตามแบบทุกประ-
การซึ่ งกษัตริ ย อาหั สไดส งมา
จากดามัสกัส อุรียาหปุโรหิต
จึงไดสร างแทนบูชานั้ นกอนที่
กษัตริยอาหัสเสด็จจากดามัสกัส
มาถึง
12 และเมื่ อกษัตริ ย เสด็ จจาก
ดามัสกัสถึงแลว กษัตริยก็ทรง
เห็นแทนบูชา แลวกษัตริยทรง
เข ามาใกล แท นบู ชาเสด็ จข้ึ น

2 พงศกษัตริย 16

(3) ลนต 18:21; พบญ 12:31 (4) พบญ 12:2; 1 พกษ 14:23 (5) 2 พกษ 15:37
(6) 2 พกษ 14:22; 2 พศด 26:2 (7) 2 พกษ 15:29 (8) 2 พกษ 12:17; 2 พศด 28:21
(9) 2 พกษ 14:28; อสย 22:6; อมส 1:5; 9:7 (11) อสย 8:2 (12) 2 พศด 26:16, 19
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ถวายบนนั้น
13 และทรงเผาเครื่ องเผาบูชา
ของพระองค และธัญญบูชาของ
พระองค และทรงเทเครื่ อง
ดื่ มบูชาของพระองค และทรง
พรมเลือดเครื่ องสันติ บูชาของ
พระองคลงบนแทนนั้น
14 และพระองค ทรงย ายแทน
บูชาทองสัมฤทธิ์ ซึ่งอยูตอพระ
พักตรพระเยโฮวาหออกเสียจาก
ขางหนาพระนิเวศ จากสถานที่
ระหวางแทนบูชาและพระนิเวศ
ของพระเยโฮวาห และตั้งไวทาง
ดานเหนือแหงแทนบูชานั้น
15 และกษัตริยอาหัสทรงบัญชา
กับอุรียาหปุโรหิตวา "บนแทน
ใหญนี้ทานจงเผาเครื่องเผาบูชา
ตอนเชาและธัญญบูชาตอนเย็น
และเครื่ องเผาบูชาของกษัตริย
และเครื่ องธัญญบูชาของพระ
องค พรอมกับเครื่ องเผาบูชา
ของบรรดาประชาชนแห งแผน
ดิน และธัญญบูชาของเขาทั้ ง
หลาย และเครื่องดื่มบูชาของเขา
ทั้ งหลาย และจงพรมเลือดทั้ ง
หมดของเครื่ องเผาบูชาบนนั้ น
และเลื อดทั้ งหมดของเครื่ อง
สัตวบูชา แตแทนบูชาทองสัม-
ฤทธิ์ใหเปนที่ที่ขาจะทูลถามพระ
เจา"
16 อุรียาหปุโรหิตไดกระทําการ
เหลานี้ทั้งสิ้นตามพระบัญชาของ

กษัตริยอาหัส
17 และกษัตริ ย อาหั สทรงตั ด
แผงแทนนั้นออก และทรงยกขัน
ออกไปจากแทนเสีย และพระ
องคทรงเอาขันสาครลงมาเสีย
จากวัวทองสัมฤทธิ์ที่ รองอยูนั้น
ทรงวางไวบนพ้ืนกอนหิน
18 และศาลาวันสะบาโตซึ่ งเขา
ไดสรางไวในพระนิเวศ และทาง
เขาพระนิเวศของพระเยโฮวาห
ชั้นนอกสําหรับกษัตริยนั้น พระ
องคทรงเปลี่ยนเสีย เพราะเห็น
แกกษัตริยแหงอัสซีเรีย

อาหัสส้ินพระชนม
กษัตริยเฮเซคียาห
ขึ้นครอบครองแทน

(2 พศด 28:26-27)
19 สวนพระราชกิจนอกนั้นของ
อาหัส ซึ่งพระองคทรงกระทํา มิ
ไดบันทึกไวในหนังสือพงศาว-
ดารแหงกษัตริยประเทศยูดาห
หรือ
20 และอาหั สทรงล วงหลับไป
อยู กับบรรพบุ รุษของพระองค
และเขาฝงไวกับบรรพบุรุษของ
พระองคในนครดาวิด และเฮ-
เซคียาห โอรสของพระองค ข้ึ น
ครอบครองแทนพระองค

โฮเชยาครอบครอง
เหนืออิสราเอล

17ในป ที่ สิ บสองแห งรั ช
กาลอาหัสกษัตริยแห ง

2 พงศกษัตริย 16, 17

(14) อพย 27:1-2; 40:6, 29; 2 พศด 4:1 (15) อพย 29:39-41
(17) 1 พกษ 7:23-25, 27-29; 2 พศด 28:24
(20) 2 พศด 28:27 (1) 2 พกษ 15:30
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ยูดาห โฮเชยาบุตรชายเอลาหได
เร่ิมครอบครองในกรุงสะมาเรีย
เหนืออิสราเอล และพระองค
ทรงครอบครองเกาป
2และพระองคทรงกระทําสิ่ งที่
ชั่ วรายในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห แตก็ไมเหมือนกับ
กษัตริยทั้งหลายแหงอิสราเอลที่
อยูมากอนพระองค

อิสราเอล
(คือตระกูลภาคเหนือ)
ถูกกวาดไปเปนเชลย

ยังอัสซีเรีย
3แชลมาเนเสอร กษัตริ ย แห ง
อัสซีเรียไดยกทัพมารบกับพระ
องค และโฮเชยาทรงยอมเปนผู
รั บใช และถวายเครื่ องบรรณา
การ
4แตกษัตริยอัสซีเรียไดทรงพบ
ความทรยศในโฮเชยา เพราะ
พระองคทรงใช ผู สื่ อสารไปยัง
โสกษัตริยแหงอียิปต และ
ไม ถวายเครื่ องบรรณาการแก
กษัตริยอัสซีเรียตามซึ่งพระองค
ทรงเคยกระทําทุกป เพราะฉะ-
นั้ นกษัตริยแห งอัสซี เรียจึ งขัง
พระองคไว และจําพระองคไว
ในคุก
5แลวกษัตริยแหงอัสซีเรียก็ทรง
บุกเขาทั่วแผนดินและมายังสะ-
มาเรีย และพระองคทรงลอม
เมืองไวสามป

6ในปที่ เกาแหงรัชกาลโฮเชยา
กษัตริยแหงอัสซีเรียยึดไดเมือง
สะมาเรีย และพระองคทรงนํา
ชนอิสราเอลไปยังอัสซีเรีย ให
เขาอยูที่ฮาลาห และขางแมน้ํา
ฮาโบร แมน้ําเมืองโกซาน และ
ในหัวเมืองแหงชาวมีเดีย
7ที่เปนอยางนั้น ก็เพราะประ-
ชาชนอิสราเอลไดกระทําบาปตอ
พระเยโฮวาหพระเจาของตน ผู
ทรงนําเขาข้ึ นออกมาจากแผน
ดินอียิปต จากพระหัตถของ
ฟาโรหกษัตริยแหงอียิปต และ
ไดเกรงกลัวพระอื่นๆ
8และได ดําเนินตามกฎเกณฑ
แหงประชาชาติทั้งหลาย ซึ่งพระ
เยโฮวาหไดทรงขับไลไปเสียให
พนหนาประชาชนอิสราเอล และ
ตามกฎเกณฑ ซึ่ งกษัตริ ย แห ง
อิสราเอลทรงทําข้ึนมา
9 และประชาชนอิ สราเอลได
กระทําสิ่ งที่ ไมชอบตอพระเย-
โฮวาหพระเจาของตนอยางลับๆ
เขาได สร างปูชนียสถานสู งทั่ ว
บานทั่ วเมืองสําหรับตน ตั้ ง
แตที่ที่มีหอคอยเหตุ กระทั่งถึง
เมืองที่มีปอม
10 เขาไดตั้ งเสาศักดิ์ สิทธิ์ และ
เสารูปเคารพบนเนินเขาสูงทุก
แหง และใตตนไมเขียวทุกตน
11ณ ที่นั่ นเขาไดเผาเครื่ อง
หอมบนปูชนียสถานสูงทั้ งหมด

2 พงศกษัตริย 17

(3) 2 พกษ 18:9-12; 24:1 (5) 2 พกษ 18:9; ฮซย 13:16
(6) ลนต 26:32-33; พบญ 28:36, 64; 29:27-28 (7) ยชว 23:16; วนฉ 6:10
(8) ลนต 18:3; พบญ 18:9 (9) 2 พกษ 18:8 (10) อพย 34:12-14; พบญ 12:2
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หนา 824
นั้น ตามอยางประชาชาติซึ่งพระ
เยโฮวาห ทรงกวาดไปเสี ยต อ
หนาเขาทั้ งหลาย และเขาทั้ ง
หลายไดกระทําสิ่ งชั่ วรายกระทํา
ใหพระเยโฮวาหทรงพระพิโรธ
12 และเขาทั้ งหลายปรนนิ บัติ
รูปเคารพ ซึ่ งพระเยโฮวาหได
ตรัสแกเขาแลววา "เจาอยากระ-
ทําอยางนี้"
13พระเยโฮวาหยังทรงตักเตือน
อิสราเอลและยูดาหโดยผูพยา-
กรณ ทุ กคนและโดยผู ทํานาย
ทุกคนวา "จงหันกลับจากทางชั่ว
รายทั้งหลายของเจา และรักษา
บัญญัติ ของเราและกฎเกณฑ
ของเรา ตามราชบัญญัติทุกขอ
ซึ่ งเราได บัญชาแกบรรพบุ รุษ
ของเจา และซึ่ งเราไดสงมายัง
เจาโดยผู พยากรณผู รับใชของ
เรา"
14 เขาไมฟงแตทําใหคอของตน
แข็ง ดังคอของบรรพบุรุษของ
เขาไดเปนมาแลว ผูซึ่งมิไดเชื่อ
ถือพระเยโฮวาหพระเจาของเขา
15 เขาทอดทิ้ งกฎเกณฑ ของ
พระองค และพันธสัญญาของ
พระองคซึ่ งไดทรงกระทําไวกับ
บรรพบุรุษของเขา และพระโอ-
วาทซึ่ งพระองคไดทรงประทาน
แกเขา เขาทั้งหลายติดตามสิ่งที่
ไรสาระและกลายเปนผูที่ไรสา-
ระไป และเขาติดตามประชาชาติ

ที่อยูรอบๆเขา ซึ่งพระเยโฮวาห
ไดทรงบัญชาเขามิใหเขากระทํา
ตาม
16 และเขาทั้ งหลายได ละทิ้ ง
พระบัญญัติทั้ งสิ้ นของพระเย-
โฮวาหพระเจาของตน และได
หลอรูปเคารพสําหรับตนเปนลูก
วัวสองตัว และเขาไดสรางเสา
รูปเคารพ และนมัสการบรรดา
บริวารของฟาสวรรค และปรน-
นิบัติพระบาอัล
17 และเขาทั้ งหลายได ถวาย
บุตรชายหญิงของเขาใหลุยไฟ
ใชการทํานายและใช เวทมนตร
และยอมขายตัวเองเพ่ือกระทํา
ความชั่ วร ายในสายพระเนตร
ของพระเยโฮวาห ซึ่ งเปนการ
ย่ัวยุใหพระองคทรงกริ้วโกรธ
18 เพราะฉะนั้ นพระเยโฮวาห
ทรงพระพิโรธตออิสราเอลย่ิงนัก
และทรงให เขาออกไปเสียจาก
สายพระเนตรของพระองค ไมมี
ผูใดเหลืออยูนอกจากตระกูลยู-
ดาหเทานั้น
19 ยูดาหมิไดรักษาพระบัญญัติ
ของพระเยโฮวาหพระเจาของเขา
ดวย แตดําเนินตามกฎเกณฑซึ่ง
อิสราเอลทําข้ึนมา
20 และพระเยโฮวาหทรงปฏิเสธ
ไมรับเชื้อสายทั้ งสิ้ นของอิสรา-
เอล และไดใหเขาทั้งหลายทุกข
ใจ และทรงมอบเขาไวในมือของ

2 พงศกษัตริย 17

(12) อพย 20:3-5 (13) 1 ซมอ 9:9 (14) อพย 32:9; 33:3 (15) อพย 24:6-8
(16) อพย 32:8; พบญ 4:19 (17) ลนต 18:21; พบญ 18:10 (18) 1 พกษ 11:13, 32
(19) ยรม 3:8 (20) วนฉ 2:14; 2 พกษ 13:3; 15:29
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ผูปลน จนกวาพระองคไดทรง
เหว่ียงเขาเสียจากสายพระเนตร
ของพระองค
21 เพราะพระองคทรงฉีกอิส-
ราเอลจากราชวงศของดาวิดและ
เขาไดตั้งเยโรโบอัมบุตรชายเน-
บัทใหเปนกษัตริย และเยโรโบ-
อัมทรงชักนําอิ สราเอลไปจาก
การที่ติดตามพระเยโฮวาห และ
กระทําให เขาทําบาปอยางใหญ
หลวง
22ประชาชนอิสราเอลไดดําเนิน
ในความบาปทั้งสิ้นซึ่งเยโรโบอัม
ไดทรงกระทํา เขาทั้ งหลายไม
พรากจากบาปเหลานั้นเลย
23 จนพระเยโฮวาหทรงใหอิส-
ราเอลออกไปเสียจากสายพระ
เนตรของพระองค ตามที่พระ
องคตรัสโดยบรรดาผู พยากรณ
ผู รับใชของพระองค อิสราเอล
จึ งถู กกวาดไปเป นเชลยจาก
แผนดินของตนยังประเทศอัส-
ซีเรียจนทุกวันนี้

คนตางชาติมาอาศัยอยู
ในหัวเมืองตางๆ
ของอิสราเอล

24 และกษัตริยแหงอัสซีเรียได
นําประชาชนมาจากบาบิโลน คู-
ธาห อิฟวาห ฮามัท เสฟารวา-
อิม และบรรจุเขาไวในหัวเมือง
สะมาเรียแทนประชาชนอิสรา-
เอล เขาทั้งหลายก็เขาถือกรรม

สิทธิ์สะมาเรีย และอาศัยอยูใน
หัวเมืองของประเทศนั้น
25 และตั้ งแตตนที่ เขามาอาศัย
อยูที่นั่น เขามิไดยําเกรงพระเย-
โฮวาห ฉะนั้นพระเยโฮวาหจึง
ทรงใชสิงโตมาทามกลางเขา ซึ่ง
ไดฆาเขาเสียบาง
26 เพราะฉะนั้น มีผู ไปทูล
กษัตริยแหงอัสซีเรียวา "ประ-
ชาชาติซึ่ งพระองคไดทรงพาเอา
ไปใหอยูในหัวเมืองสะมาเรียนั้น
ไม รู ลั กษณะของพระเจ าของ
แผนดินนั้น ฉะนั้นพระองคจึง
สงสิงโตมาทามกลางเขา และดู
เถิด สิงโตนั้นไดฆาเขาเสีย
เพราะเขาไมรู พระลักษณะแหง
พระเจาของแผนดินนั้น"
27 แลวกษัตริยแหงอัสซีเรียจึง
บัญชาวา "จงสงปุโรหิตสัก
คนหนึ่งไปที่นั่นจากบรรดาที่เจา
กวาดเอามา จงใหเขาไปอยูที่นั่น
และใหสั่ งสอนพระลักษณะแหง
พระเจาของแผนดินนั้น"
28 ฉะนั้นปุโรหิตผูหนึ่งในบรร-
ดาซึ่ งเขากวาดมาจากสะมาเรีย
จึงมาอาศัยอยูที่ เบธเอลและสั่ ง
สอนเขาทั้ งหลายวา เขาจะตอง
ยําเกรงพระเยโฮวาหอยางไร
29 แตวา ทุกๆประชาชาติยัง
สรางรูปพระของตนเอง และตั้ง
ไวในนิ เวศแหงปูชนียสถานสูง
ซึ่งชาวสะมาเรียไดสรางไว ทุกๆ

2 พงศกษัตริย 17

(21) 1 พกษ 11:11, 31; 12:20 (23) 1 พกษ 14:16; 2 พกษ 17:6
(24) 2 พกษ 18:34; อสค 4:2, 10
(29) 1 พกษ 12:31; 13:32
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หนา 826
ประชาชาติในหัวเมืองที่ เขาอา-
ศัยอยู
30 ชาวบาบิ โลนสรางพระสุค-
คทเบโนท ชาวคูทสรางพระ
เนอรกัล ชาวฮามัทสรางพระ
อาชิมา
31 และชาวอิ ฟวาห สร างพระ
นิบหัสและพระทารทัก และชาว
เสฟารวาอิมเผาลูกของตนในไฟ
ถวายพระอัดรัมเมเลคและพระ
อานัมเมเลค ซึ่ งเปนพระของ
เมืองเสฟารวาอิม
32 เขาทั้ งหลายเกรงกลั วพระ
เยโฮวาหดวย และไดกําหนด
ประชาชนจากทามกลางเขาให
เปนปุโรหิตของปูชนียสถานสูง
นั้ น ซึ่ งถวายสัตวบูชาสําหรับ
พวกเขาในนิ เวศแห งปู ชนี ย-
สถานสูงเหลานั้น
33 เขาจึงเกรงกลัวพระเยโฮวาห
แต ปรนนิ บั ติ พระของเขาเอง
ดวย ตามอยางประชาชาติซึ่งเขา
ไดถูกนําใหจากออกมาเสียนั้น
34 ทุ กวั นนี้ เขาก็ กระทําตาม
อยางเดิม เขาทั้ งหลายไมยํา-
เกรงพระเยโฮวาห และเขาทั้ ง
หลายไม กระทําตามกฎเกณฑ
หรือกฎ หรือพระราชบัญญัติ
หรือพระบัญญัติ ซึ่งพระเยโฮ-
วาหทรงบัญชาแกลูกหลานของ
ยาโคบ ผู ซึ่ งพระองคทรง
ประทานนามวาอิสราเอล

35 ซึ่ งพระเยโฮวาหทรงกระทํา
พันธสัญญากับเขาทั้ งหลายและ
บัญชาแกเขาวา "เจาอยายําเกรง
พระอื่นๆ หรือกราบนมัสการ
พระนั้น หรือปรนนิบัติ หรือ
ถวายสัตวบูชาแกพระนั้น
36 แตเจาจงยําเกรงพระเยโฮ-
วาห ผูซึ่ งนําเจาข้ึนออกมาจาก
แผนดินอียิปตดวยกําลังอันย่ิ ง
ใหญและดวยพระหัตถที่ เหยียด
ออก เจาจงโนมตัวลงตอพระ
องค และเจาจงถวายสัตวบูชา
ตอพระองค
37 และกฎเกณฑ และกฎ และ
พระราชบัญญัติ และพระบัญ-
ญัติซึ่ งพระองคทรงจารึกใหแก
เจา เจาทั้ งหลายจงระวังที่ จะ
กระทําตามเสมอ เจาอยายํา-
เกรงพระอื่นเลย
38 เจ าทั้ งหลายอย าลื มพันธ-
สัญญาซึ่ งเราไดกระทําไวกับเจา
และอยายําเกรงพระอื่นเลย
39 แต เจ าทั้ งหลายจงยําเกรง
พระเยโฮวาหพระเจ าของเจ า
และพระองคจะทรงชวยเจาให
พนมือศัตรูทั้งสิ้นของเจา"
40 ถึงอยางนั้นเขาทั้ งหลายก็มิ
ไดฟง แตเขายังกระทําตามอยาง
เดิมของเขา
41 ประชาชาติ เหล านี้ จึ งเกรง
กลัวพระเยโฮวาห และปรนนิบัติ
รูปเคารพสลักของเขาดวย ลูก

2 พงศกษัตริย 17

(30) 2 พกษ 17:24 (31) ลนต 18:21 (32) 1 พกษ 12:31; 13:33 (33) ศคย 1:5
(34) ปฐก 32:28; 35:10 (35) อพย 20:5; วนฉ 6:10 (36) อพย 6:6; 9:15; 14:15-30
(37) พบญ 5:32 (38) พบญ 4:23; 6:12 (41) 2 พกษ 17:32-33
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หนา 827
ของเขาก็เชนเดียวกัน หลานของ
เขาก็เชนเดียวกัน บรรพบุรุษ
ของเขาทําอยางไร เขาก็กระทํา
อยางนั้นจนทุกวันนี้

เฮเซคียาหไดครอบครอง
เหนือยูดาห

(2 พศด 29:1)

18อยู มาในป ที่ สามแห ง
รัชกาลโฮเชยาบุตรชาย

เอลาห กษัตริยแหงอิสราเอล
เฮเซคียาห โอรสของอาหัส
กษัตริยแหงยูดาหไดเร่ิมครอบ
ครอง
2 เมื่ อพระองค ทรงเริ่ มครอบ
ครองนั้นพระองคมีพระชนมายุ
ย่ีสิบหาพรรษา และพระองค
ทรงครอบครองในกรุงเยรูซา-
เล็มย่ีสิบเกาป พระมารดาของ
พระองคมีพระนามวาอาบีบุตร
สาวของเศคาริยาห
3และพระองคทรงกระทําสิ่ งที่
ถูกตองในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห ตามทุกสิ่ งที่ ดาวิด
บรรพบุ รุษของพระองคไดทรง
กระทํา

การฟนฟู
ในสมัยของเฮเซคียาห

(2 พศด 29:3--31:21)
4พระองคทรงรื้อปูชนียสถานสูง
ทิ้งไป และทรงพังเสาศักดิ์สิทธิ์
เสีย และตัดเสารูปเคารพลงเสีย
และพระองคทรงทุบงูทองสัม-

ฤทธิ์ ซึ่ งโมเสสสรางข้ึนนั้ นเปน
ชิ้นๆ เพราะวาประชาชนอิสรา-
เอลไดเผาเครื่องหอมใหแกงูนั้น
จนถึงวันเหลานั้น เขาเรียกงูนั้น
วาเนหุชทาน
5พระองค ทรงวางพระทั ยใน
พระเยโฮวาหพระเจาแหงอิสรา-
เอล เพราะฉะนั้นในบรรดา
กษัตริยแหงยูดาหตอจากพระ
องคมาหรือในบรรดาผู อยูกอน
พระองค ไมมีผู ใดเหมือนพระ
องค
6 เพราะวาพระองคทรงยึดพระ
เยโฮวาหแนน พระองคมิไดทรง
พรากจากการติดตามพระองค
เลย แตไดรักษาพระบัญญัติซึ่ง
พระเยโฮวาหทรงบัญชาแกโม-
เสส
7และพระเยโฮวาหทรงสถิตกับ
พระองค พระองคทรงออกไปยัง
ที่ใด พระองคก็ทรงกระทําความ
สําเร็จที่นั่ น พระองคไดทรง
กบฏต อกษัตริ ย แห งอั สซี เรี ย
และไมยอมปรนนิบัติทาน

เฮเซคียาหทรงชนะ
คนฟลิสเตีย

8พระองคทรงโจมตีคนฟลิสเตีย
ไกลไปจนถึงเมืองกาซาและดิน
แดนเมืองนั้น ตั้ งแตที่ ที่ มีหอ
คอยเหตุกระทั่งถึงเมืองที่มีปอม
9และอยูมาในปที่สี่ แหงรัชกาล
กษัตริยเฮเซคียาห ซึ่ งเปนปที่

2 พงศกษัตริย 17, 18

(1) 2 พกษ 16:2; 17:1; 2 พศด 28:27; 29:1 (2) 2 พศด 29:1-2
(4) กดว 21:5-9; 2 พศด 31:1 (5) 2 พกษ 19:10; 23:25 (6) พบญ 10:20; ยชว 23:8
(7) ปฐก 39:2; 1 ซมอ 18:5 (8) 2 พกษ 17:9; 1 พศด 4:41 (9) 2 พกษ 17:3; มธ 1:9
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หนา 828
เจ็ดแหงรัชกาลโฮเชยาบุตรชาย
เอลาห กษั ตริ ย แห งอิ สราเอล
แชลมาเนเสอรกษัตริยแหงอัส-
ซีเรียไดทรงยกข้ึนมารบสะมา-
เรียและลอมเมืองไว
10 และเมื่ อสิ้ นสามป เขาก็ ยึด
เมืองนั้นได ในปที่หกแหงรัช
กาลเฮเซคียาห ซึ่ งเปนปที่ เกา
แหงรัชกาลโฮเชยากษัตริยแหง
อิสราเอล สะมาเรียก็ถูกยึดไป
11 กษัตริยแหงอัสซีเรียไดกวาด
เอาคนอิสราเอลไปยังอัสซี เรีย
ไปไวที่ ฮาลาห และขางแมน้ํา
ฮาโบรแมน้ําเมืองโกซาน และใน
หัวเมืองของคนมีเดีย
12 เพราะว าเขาทั้ งหลายมิ ได
เชื่อฟงพระสุรเสียงของพระเย-
โฮวาหพระเจาของตน แตได
ละเมิดพันธสัญญาของพระองค
คือทุกอยางซึ่งโมเสสผูรับใชของ
พระเยโฮวาหไดบัญชาไว และ
เขาทั้ งหลายไมฟง ไมกระทํา
ตาม
เซนนาเคอริบบุกรุกยูดาห

13 ในป ที่ สิ บสี่ แห ง รั ชกาล
กษัตริยเฮเซคียาห เซนนาเคอ-
ริบกษัตริยแหงอัสซี เรียไดทรง
ยกข้ึ นมาต อสู บรรดานครที่ มี
ปอมของยูดาห และยึดได
14 และเฮเซคียาหกษัตริยแหง
ยูดาหทรงใช ให ไปทูลกษัตริย
แห งอั สซี เรี ยที่ เมื องลาคี ชว า

"ขาพเจาไดกระทําผิด ขอถอน
ทัพไปเสียจากขาพเจา ทานจะ
ปรับสักเทาใด ขาพเจาจะยอม
ทั้ งสิ้น" และกษัตริยแหงอัสซี-
เรียไดเรียกรองเอาเงินสามรอย
ตะลันต และทองคําสามสิบตะ-
ลันต จากเฮเซคียาหกษัตริย
แหงยูดาห
15 และเฮเซคียาห ไดมอบเงิน
ทั้งหมดซึ่งมีอยูในพระนิเวศของ
พระเยโฮวาห และในคลังสํานัก
พระราชวัง
16 ในครั้ งนั้ นเฮเซคี ยาห ทรง
ลอกทองคําจากประตูทั้ งหลาย
ของพระวิหารแหงพระเยโฮวาห
และจากเสาประตูซึ่ งเฮเซคียาห
กษัตริยแหงยูดาหทรงบุทองคํา
ไว และทรงมอบใหแกกษัตริย
แหงอัสซีเรีย
การอวดอางอยางหยิ่งยโส

ของเซนนาเคอริบ
(2 พศด 32:9-19)

17 และกษัตริยแหงอัสซีเรียได
รับสั่งใหทารทาน รับสารีสและ
รับชาเคห ไปพรอมกับกองทัพ
ใหญจากเมืองลาคีชถึงกรุงเยรู-
ซาเล็มเขาเฝากษัตริยเฮเซคียาห
เขาก็ ข้ึ นไปยั งกรุ งเยรู ซาเล็ ม
เมื่อเขาข้ึนมาเขาก็มายืนอยูทาง
รางระบายน้ําสระบน ซึ่ งอยูที่
ถนนลานซักฟอก
18 และเมื่ อเขาเรียกหากษัตริย

2 พงศกษัตริย 18

(10) 2 พกษ 17:6 (11) 2 พกษ 17:6; 1 พศด 5:26 (12) 2 พกษ 17:7-18
(13) 2 พศด 32:1; อสย 36:1-39:8 (15) 1 พกษ 15:18-19; 2 พกษ 12:18; 16:8
(17) 2 พกษ 20:20; อสย 7:3 (18) 2 พกษ 19:2; อสย 22:20
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หนา 829
แลว เอลียาคิมบุตรชายฮิลคี-
ยาห ผู บัญชาการราชสํานัก
พรอมกับเชบนาหราชเลขา และ
โยอาห บุตรชายของอาสาฟเจา
กรมสารบรรณ ก็ออกไปหาพวก
เขา
19 และรับชาเคห พูดกับเขาวา
"จงทูลเฮเซคียาหวา `พระมหา
กษัตริย คือกษัตริยแหงอัสซีเรีย
ตรัสดังนี้วา ทานวางใจในอะไร
20 ทานคิดวา (แตเปนเพียงแต
ถอยคําไรสาระ) "เรามียุทธ
ศาสตรและแสนยานุภาพ" หรือ
เดี๋ ยวนี้ ทานวางใจในใคร ทาน
จึงไดกบฏตอเรา
21 ดูเถิด เดี๋ยวนี้ทานวางใจใน
ไมเทาออช้ํา คืออียิปต ซึ่งจะตํา
มือของคนใดๆที่ ใช ไม เท านั้ น
ยัน ฟาโรหกษัตริยแหงอียิปต
เปนเชนนั้นตอทุกคนที่วางใจใน
เขา
22 แตถาท านทั้ งหลายจะบอก
เราวา "เราวางใจในพระเยโฮ-
วาหพระเจาของเรา" ก็ปูชนีย-
สถานสูงและแทนบูชาของพระ
องคนั้นมิใชหรือที่เฮเซคียาหร้ือ
ทิ้งเสียแลว พลางกลาวแกยูดาห
และเยรูซาเล็มวา "ทานทั้งหลาย
จงนมัสการที่หนาแทนบูชานี้ ใน
เยรูซาเล็มเถิด"
23 ฉะนั้นบัดนี้ มาเถิด มาทํา
สัญญากันกับกษัตริยแหงอัสซี-

เรียนายของขา เราจะใหมาสอง
พันตัวแกเจา ถาฝายเจาหาคน
ที่ข่ีมาเหลานั้นได
24 แล วอย างนั้ นเจ าจะขั บไล
นายกองแตเพียงคนเดียวในหมู
ข าราชการผู นอยที่ สุดของนาย
ของเราอยางไรได แตเจายังวาง
ใจพ่ึงอี ยิปตเพ่ือรถรบและเพ่ือ
พลมา
25 ย่ิ งกว านั้ นอีกที่ เรามาตอสู
สถานที่นี้ เพ่ือทําลายเสีย ก็ข้ึน
มาโดยปราศจากพระเยโฮวาห
หรือ พระเยโฮวาหตรัสแกขาวา
"จงข้ึนไปตอสูกับแผนดินนี้และ
ทําลายเสีย"'"

รับชาเคหดูหมิ่นพวกยิว
26 แลวเอลียาคิมบุตรชายฮิล-
คียาหและเชบนาหและโยอาห
เรียนรับชาเคหวา "ขอทีเถอะ
ขอพูดกับผู รับใชของท านเปน
ภาษาอารัมเถิด เพราะเราเขาใจ
ภาษานั้น ขออยาพูดกับเราเปน
ภาษาฮีบรูใหประชาชนผู อยูบน
กําแพงนั้นไดยินเลย"
27 แต รับชาเคหพูดกับเขาทั้ ง
หลายวา "นายของขาใชใหเรามา
พูดถ อยคําเหล านี้ แกนายของ
เจาและแกเจา และไมใหพูดกับ
คนที่นั่ งอยูบนกําแพง ผูที่ จะ
ตองกินข้ี และกินเย่ี ยวของเขา
พรอมกับเจาอยางนั้นหรือ"
28 แลวรับชาเคหไดยืนรองตะ-

2 พงศกษัตริย 18

(19) 2 พศด 32:10; สดด 118:8-9 (21) อสย 30:2-7; อสค 29:6-7
(22) 2 พกษ 18:4; 2 พศด 31:1; 32:12
(26) อสร 4:7; อสย 36:11-39:8; ดนล
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หนา 830
โกนเสียงดั งเปนภาษาฮีบรู ว า
"จงฟ งพระวจนะของพระมหา
กษัตริย คือกษัตริยแหงอัสซีเรีย
29 กษัตริยตรัสดังนี้วา `อยาให
เฮเซคียาหลวงเจา เพราะเขาไม
สามารถที่ จะชวยเจาใหพนจาก
พระหัตถของพระองค
30 อยาใหเฮเซคียาหกระทําให
เจ าวางใจในพระเยโฮวาห โดย
กลาววา "พระเยโฮวาหจะทรง
ชวยเราใหพนแน และจะไมทรง
มอบเมืองนี้ไวในมือของกษัตริย
แหงอัสซีเรีย"'
31 อยาฟงเฮเซคียาห เพราะ
กษัตริยแหงอัสซีเรียตรัสดังนี้วา
`จงทําสัญญาไมตรี กับเราด วย
ของกํานัล และออกมาหาเรา
แลวทุกคนจะไดกินจากเถาองุน
ของตน และทุกคนจะกินจากตน
มะเดื่อของตน และทุกคนจะดื่ม
น้ําจากที่ขังน้ําของตน
32 จนเราจะมานํา เจ า ไปยั ง
แผนดินที่ เหมือนแผนดินของ
เจาเอง เปนแผนดินที่มีขาวและ
น้ําองุน เปนแผนดินที่มีขนมปง
และสวนองุ น เปนแผนดินที่มี
น้ํ า มั นมะกอกเทศและน้ํ า ผ้ึ ง
เพ่ื อเจ าทั้ งหลายจะมี ชี วิตอยู
และไมตาย และอยาฟงเฮเซคี-
ยาห เมื่ อเขานําเจ าผิ ดไปโดย
กลาววา "พระเยโฮวาหจะทรง
ชวยเราทั้งหลายใหพน"

33 มีพระแหงประชาชาติองคใด
เคยช วยแผนดินของตนใหพน
จากพระหัตถของกษัตริยแห ง
อัสซีเรียไดหรือ
34 พระของเมื องฮามั ทและ
เมืองอารปดอยูที่ไหน พระของ
เมืองเสฟารวาอิม เฮนาและ
อิฟวาหอยูที่ไหน เขาไดชวยสะ-
มาเรียใหพนจากมือของเราหรือ
35พระองคใดในบรรดาพระทั้ง
หลายของประเทศเหลานี้ไดชวย
ประเทศของตนใหพ นจากมื อ
ของเรา แลวพระเยโฮวาหจะทรง
ชวยเยรูซาเล็มใหพนจากมือของ
เราหรือ'"
36 แตประชาชนนิ่ งไมตอบเขา
สักคําเดียว เพราะพระบัญชา
ของกษัตริยมีวา "อยาตอบเขา
เลย"
37 แลวเอลียาคิมบุตรชายฮิลคี-
ยาห ผูบัญชาการราชสํานัก และ
เชบนาหราชเลขา และโยอาห
บุตรชายอาสาฟเจ ากรมสาร-
บรรณ ไดเขาเฝาเฮเซคียาหดวย
เสื้อผาฉีกขาด และกราบทูลถอย
คําของรับชาเคห

ขาวสารจากเฮเซคียาห
ถึงอิสยาห

19อยูมาเมื่อกษัตริยเฮเซ-
คียาหทรงไดยิน พระ

องคก็ทรงฉีกฉลองพระองคเสีย
และทรงเอาผ ากระสอบคลุ ม

2 พงศกษัตริย 18, 19

(29) 2 พศด 32:15 (31) 1 พกษ 4:20 (32) พบญ 8:7-9; 11:12 (33) 2 พกษ 19:12
(34) 2 พกษ 17:24; 19:13 (35) ดนล 3:15 (37) อสย 33:7
(1) 2 พกษ 18:13; 2 พศด 32:20-22; สดด 69:11; อสย 37:1
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หนา 831
พระองค และเสด็จเขาไปในพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห
2และพระองคทรงใชเอลียาคิม
ผูบัญชาการราชสํานัก และเชบ-
นาหราชเลขา และพวกปุโรหิต
ใหญ คลุมตัวดวยผากระสอบ
ไปหาอิ สยาห ผู พยากรณ บุตร
ชายของอามอส
3 เขาทั้งหลายเรียนทานวา "เฮ-
เซคียาหตรัสดังนี้ วา `วันนี้ เปน
วันทุกขใจ วันถูกติเตียนและ
หมิ่นประมาท เด็กก็ถึงกําหนด
คลอด แตไมมีกําลังเบงให
คลอด
4ชะรอยพระเยโฮวาหพระเจ า
ของทานคงจะสดับบรรดาถอย
คําของรับชาเคห ผูซึ่ งกษัตริย
แหงอัสซี เรียนายของเขาไดสั่ ง
มาใหเยยพระเจาผูทรงพระชนม
และจะทรงขนาบถอยคําซึ่ งพระ
เยโฮวาหพระเจาของทานไดทรง
สดับ เพราะฉะนั้นขอทานถวาย
คําอธิษฐานเพ่ือสวนชนที่ เหลือ
อยูนี้'"
5ดังนั้ นขาราชการของกษัตริย
เฮเซคียาหมาถึงอิสยาห
6อิสยาหก็บอกเขาทั้ งหลายวา
"จงทูลนายของทานเถิดวา พระ
เยโฮวาหตรัสดังนี้ วา `อยากลัว
เพราะถอยคําที่เจาไดยินนั้น ซึ่ง
ขาราชการของกษัตริยแหงอัส-
ซีเรียไดกลาวหยาบชาตอเรา

7ดูเถิด เราจะบรรจุจิตใจ
อยางหนึ่งในเขาเพ่ือเขาจะไดยิน
ขาวลือ และกลับไปยังแผนดิน
ของเขา และเราจะใหเขาลมลง
ดวยดาบในแผนดินของเขาเอง'"
เซนนาเคอริบทาทายพระเจา

(2 พศด 32:17)
8 รับชาเคหไดกลับไป และได
พบกษัตริ ย แห งอั สซี เรี ยสู รบ
เมืองลิบนาห เพราะเขาไดยินวา
พระองคออกจากลาคีชแลว
9และเมื่ อกษัตริ ย ทรงได ยิ น
เร่ืองทีรหะคาหกษัตริยแหงเอ-
ธิโอเปยวา "ดูเถิด เขาไดยกออก
มาสู รบกับพระองคแลว" พระ
องคจึงสงผู สื่อสารไปเฝาเฮเซ-
คียาหทูลวา
10 " เจ าจงพู ดกั บเฮเซคี ยาห
กษัตริยแหงยูดาหดังนี้วา `อยา
ใหพระเจาของทานซึ่ งทานวาง
ใจนั้นลวงทานวา "เยรูซาเล็ม
จะมิ ได ถู กมอบไว ในมื อของ
กษัตริยแหงอัสซีเรีย"
11 ดูเถิด ทานไดยินแลววา
บรรดากษัตริยแหงอัสซี เรียได
กระทําอะไรกับแผนดินทั้ งสิ้ น
บาง ทําลายเสียหมดอยางสิ้ น
เชิง สวนทานเองจะรับการชวย
ใหพนหรือ
12 บรรดาพระของบรรดาประ-
ชาชาติไดชวยเขาใหรอดพนหรือ
คือประชาชาติซึ่ งบรรพบุรุษของ

2 พงศกษัตริย 19
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หนา 832
เราไดทําลาย คือโกซาน ฮาราน
เรเซฟ และประชาชนของเอเดน
ซึ่งอยูในเทลอัสสาร
13 กษัตริยของฮามัท กษัตริย
ของอารปด กษัตริยของเมือง
เสฟารวาอิม เฮนาและอิฟวาห
อยูที่ไหน'"

เฮเซคียาหทรงอธิษฐาน
(2 พศด 32:20)

14 เฮเซคียาหทรงรับจดหมาย
จากมือของผูสื่ อสาร และทรง
อาน และเฮเซคียาหไดข้ึนไปยัง
พระนิเวศของพระเยโฮวาห และ
ทรงคลี่ จดหมายนั้ นออกต อ
เบ้ืองพระพักตรพระเยโฮวาห
15 และเฮเซคียาหทรงอธิษฐาน
ตอเบ้ืองพระพักตรพระเยโฮวาห
วา "โอ ขาแตพระเยโฮวาหพระ
เจาแหงอิสราเอล ผูทรงประทับ
ระหวางพวกเครูบ พระองคทรง
เปนพระเจาแหงบรรดาราชอา-
ณาจักรของแผนดินโลก พระ
องคแตองคเดียว พระองคได
ทรงสรางฟาสวรรคและแผนดิน
โลก
16 ขาแตพระเยโฮวาห ขอทรง
เงี่ ยพระกรรณสดับ ขาแตพระ
เยโฮวาห ขอทรงเบิกพระเนตร
ทอดพระเนตร และขอทรงสดับ
ถอยคําของเซนนาเคอริบ ซึ่งเขา
ไดใชมาเยยพระเจ าผู ทรงพระ
ชนม

17 ขาแตพระเยโฮวาห เปน
ความจริงที่กษัตริยแหงอัสซีเรีย
ไดกระทําแกประชาชาติทั้งหลาย
และแผนดินของประชาชาตินั้ น
รางเปลา
18 และไดเหว่ียงพระของประ-
ชาชาตินั้นเขาไฟ เพราะเขามิใช
พระ เปนแตผลงานของมือ
มนุษย เปนไมและหิน เพราะ
ฉะนั้นเขาจึงถูกทําลายเสีย
19 ฉะนั้นบัดนี้ โอ ขาแตพระ
เยโฮวาหพระเจาของขาพระองค
ทั้งหลาย ขอทรงชวยขาพระองค
ใหพนมือของเขา เพ่ือราชอาณา
จักรทั้ งสิ้ นแหงแผนดินโลกจะ
ทราบวา พระองคทรงเปนพระ
เยโฮวาหพระเจ าแตพระองค
เดียว"
พระเจาทรงตอบคําอธิษฐาน

โดยทางอิสยาห
20 แลวอิสยาหบุตรชายอามอส
ไดใชใหไปเฝาเฮเซคียาหทูลวา
"พระเยโฮวาหพระเจาแหงอิส-
ราเอลตรัสดังนี้วา เราไดยินคํา
อธิษฐานของเจ าเร่ื องเซนนา-
เคอริบกษัตริยแหงอัสซีเรียแลว
21 ตอไปนี้ เปนพระวจนะที่พระ
เยโฮวาหตรัสเกี่ยวกับทานนั้นวา
`ธิดาพรหมจารีแหงศิโยนดูหมิ่น
เจาและหัวเราะเยาะเยยเจา ธิดา
แหงเยรูซาเล็มสั่นศีรษะใสเจา
22 เจาเยยและกลาวหยาบชาตอ
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ผูใด เจาข้ึนเสียงของเจาตอผูใด
แลวเบ่ิงตาของเจาอยางเยอหย่ิง
ตอผู ใด ตอองคบริสุทธิ์ แหง
อิสราเอลนะซิ
23 เจาไดเยยองคพระผู เปนเจา
ดวยผูสื่อสารของเจา และเจาได
วา "ดวยรถรบเปนอันมากของ
ขา ขาไดข้ึนไปที่สูงของภูเขา ถึง
ที่ ไกลสุดของเลบานอน ขาจะ
โคนตนสนสีดารที่ สูงที่ สุดของ
มันลง ทั้งตนสนสามใบที่ดีที่สุด
ของมัน ขาจะเขาไปในที่ พํานัก
ในชายแดนของมัน และที่ปาไม
แหงคารเมล
24 ขาขุดบอและด่ืมน้ําตางดาว
ขาเอาฝาเทาของขากวาดธารน้ํา
ทั้งสิ้นของสถานที่ที่ถูกลอมโจม
ตีใหแหงไป"
25 เจาไมไดยินหรือวา เราได
จัดไวนานแลว เราไดกะแผนงาน
ไวแตดึกดําบรรพ ณ บัดนี้ เรา
ใหเปนไปแลว คือเจาจะทําเมือง
ที่มีปอมใหพังลงใหเปนกองสิ่ ง
ปรักหักพัง
26 ส วนชาวเมื องนั้ นมี อํานาจ
นอย เขาสะดุ งกลัวและอับอาย
เขาเหมือนหญาที่ ทุ งนา และ
เหมือนหญาออน เหมือนหญาที่
บนยอดหลังคาเรือน เหมือน
ขาวเกรียมไปกอนที่ มันจะงอก
งามอยางนั้น
27 แตเราไดรู จักการที่ เจานั่งลง

กับการออกไปและเขามาของเจา
และการเกรี้ ยวกราดของเจาตอ
เรา
28 เพราะเจาไดเกร้ียวกราดตอ
เรา และความจองหองของเจา
ไดมาเขาหูของเรา ฉะนั้นเราจะ
เอาขอของเราเกี่ยวจมูกเจา และ
บังเหียนของเราใสริมฝปากเจา
และเราจะหันเจ ากลั บไปตาม
ทางซึ่งเจามานั้น
29 และนี่จะเปนหมายสําคัญแก
เจา คือปนี้เจาจะกินสิ่งที่งอกข้ึน
เอง และในปที่สองสิ่งที่ผลิจาก
เดิม แลวในปที่สาม จงหวาน
และเกี่ยว และปลูกสวนองุนและ
กินผลของมัน
30 ส วนที่ รอดและเหลื อแห ง
วงศวานของยูดาหจะหย่ังรากลง
ไป และเกิดผลข้ึนบน
31 เพราะวาสวนคนที่ เหลือจะ
ออกไปจากเยรูซาเล็ม และสวน
ที่รอดมาจะออกมาจากภูเขาศิ-
โยน ความกระตือรือรนของพระ
เยโฮวาหจอมโยธาจะกระทําการ
นี้'
32 เพราะฉะนั้นพระเยโฮวาหจึง
ตรัสเกี่ยวกับกษัตริยแหงอัสซี-
เรียดังนี้ วา `ทานจะไมเขาใน
นครนี้ หรื อยิ งลู กธนู ไปที่ นั่ น
หรือถือโล เข ามาข างหน านคร
หรือสรางเชิงเทินสูมัน
33 ทานมาทางใด ทานจะตอง

2 พงศกษัตริย 19
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กลับไปทางนั้น ทานจะไมเขามา
ในนครนี้ พระเยโฮวาหตรัสดังนี้
แหละ
34 เพราะเราจะปองกันนครนี้ไว
เพ่ือใหรอด เพ่ือเห็นแกเราเอง
และเห็ นแก ดาวิดผู รั บใช ของ
เรา'"
35 และอยูมา ในคืนนั้นทูต
สวรรคของพระเยโฮวาหไดออก
ไป และไดประหารคนในคาย
แห งคนอั สซี เรี ยเสียหนึ่ งแสน
แปดหมื่นหาพันคน และเมื่อคน
ลุกข้ึนในเวลาเชามืด ดูเถิด พวก
เหลานั้นเปนศพทั้งนั้น

เซนนาเคอริบกลับบาน
และถูกประหารชีวิต

36 แลวเซนนาเคอริบกษัตริ ย
แหงอัสซีเรียก็ไดยกไป และ
กลับบานและอยูในนีนะเวห
37 และอยูมา เมื่อทานนมัสการ
ในนิเวศของพระนิสโรกพระของ
ทาน อัดรัมเมเลคและชาเรเซอร
โอรสของทานประหารทานเสีย
ดวยดาบ และหนีไปยังแผนดิน
อารมีเนีย และเอสารฮัดโดนโอ-
รสของทานข้ึนครอบครองแทน
ทาน

เฮเซคียาหทรงประชวร
แลวหายเปนปกติ
(2 พศด 32:24)

20ในวันเหลานั้ นเฮเซคี-
ยาห ทรงประชวรใกล

จะสิ้นพระชนม และผูพยากรณ
อิสยาห บุตรชายของอามอสเขา
มาเฝาพระองค และทูลพระองค
วา "พระเยโฮวาหตรัสดังนี้ วา
`จงจัดการบานการเมืองของเจา
ใหเรียบรอย เจาจะตองตาย
เจาจะไมฟน'"
2แล วเฮเซคี ยาห ทรงหั นพระ
พักตรเขาขางฝา และอธิษฐาน
ตอพระเยโฮวาหวา
3"โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขาพระ
องคขอวิงวอนตอพระองค ขอ
ทรงระลึกวา ขาพระองคดําเนิน
อยูตอเบ้ืองพระพักตรพระองค
ดวยความจริงและดวยใจที่เพียบ
พรอม และไดกระทําสิ่งที่ประ-
เสริฐในสายพระเนตรของพระ
องคมาอยางไร" และเฮเซคียาห
ทรงกันแสงอยางปวดราว
4และอยู มาก อนที่ อิ สยาห จะ
ออกไปถึงลาน พระวจนะของ
พระเยโฮวาหมาถึงทานวา
5"จงกลับไปบอกเฮเซคียาหเจา
นายแห งประชาชนของเราว า
พระเยโฮวาหพระเจาของดาวิด
บรรพบุรุษของเจา ตรัสดังนี้ วา
`เราได ยินคําอธิษฐานของเจ า
แลว เราไดเห็นน้ําตาของ
เจาแลว ดูเถิด เราจะรักษาเจา
ในวันที่ สามเจาจะข้ึนไปยังพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห
6และเราจะเพ่ิมชีวิตของเจาอีก

2 พงศกษัตริย 19, 20
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หนา 835
สิบหาป เราจะชวยเจาและเมือง
นี้ พ นจากมือของกษัตริย แห ง
อัสซีเรีย และจะปองกันเมืองนี้
ไว เพ่ือเห็นแกเราเอง และ
เพ่ื อเห็นแกดาวิดผู รั บใช ของ
เรา'"
7และอิสยาหบอกวา "เอาขนม
มะเดื่อมาอันหนึ่ง" เขาก็เอามา
วางไวบนพระยอดนั้น พระองค
จึงทรงหายเปนปกติ
8และเฮเซคียาหตรัสกับอิสยาห
วา "อะไรจะเปนหมายสําคัญวา
พระเยโฮวาหจะทรงรักษาขาพ-
เจา และวาขาพเจาจะไดข้ึนไป
ยังพระนิเวศของพระเยโฮวาหใน
วันที่สาม"
9และอิสยาหทูลวา "ตอไปนี้
เป นหมายสําคั ญสําหรั บพระ
องคจากพระเยโฮวาห ที่พระเย-
โฮวาหจะทรงกระทําตามที่ พระ
องคทรงตรัสไว คือวา จะใหเงา
คืบหนาไปสิบข้ัน หรือยอนกลับ
มาสิบข้ัน"
10 เฮเซคียาหตรัสตอบวา "เปน
การง ายที่ เงาจะยาวออกไปอีก
สิบข้ัน แตใหเงายอนกลับมาสิบ
ข้ันตางหาก"
11 และอิสยาหผูพยากรณก็รอง
ทูลตอพระเยโฮวาห และพระ
องคทรงนําเงายอนกลับมาสิบ
ข้ัน ซึ่งเงานั้นไดเลยไปในนาฬิ-
กาแดดของอาหัส

เฮเซคียาหสําแดงคลังทรัพย
ท้ังหมดของพระองคให
คนจากบาบิโลนเห็น
(2 พศด 32:27-31)

12 คราวนั้น เบโรดัคบาลาดัน
โอรสของบาลาดันกษัตริยแหง
บาบิ โลนทรงส งราชสารและ
เครื่ องบรรณาการมายังเฮเซคี-
ยาห เพราะพระองคทรงไดยิน
วา เฮเซคียาหทรงประชวร
13 และเฮเซคียาห ไดทรงตอน
รับเขา และพระองคทรงพาเขา
ชมคลังทรัพยทั้ งหมดของพระ
องค ใหชมเงิน ทองคํา และ
เครื่องเทศ และน้ํามันประเสริฐ
และคลั งพระแสงของพระองค
ทุกอย างซึ่ งมี ในทองพระคลั ง
ไมมีสิ่ งใดที่ ในพระราชวังหรือ
ในราชอาณาจักรของพระองคทั้ง
สิ้นซึ่ งเฮเซคียาหมิไดสําแดงแก
เขา
14 แลวอิสยาหผูพยากรณก็เขา
เฝากษัตริยเฮเซคียาห และทูล
พระองควา "คนเหลานี้ทูลอะไร
บาง และเขามาเฝาพระองคแต
ไหน" และเฮเซคียาหตรัสวา
"เขาไดมาจากเมืองไกล จากบา-
บิโลน"
15 ทานทูลวา "เขาเห็นอะไรใน
พระราชวั งของพระองคบ าง"
และเฮเซคียาหตรัสตอบวา "เขา
เห็นทุกอยางในวังของเรา ไมมี

2 พงศกษัตริย 20

(7) อสย 38:21 (8) วนฉ 6:17; อสย 7:11, 14; 38:22 (9) กดว 23:19; อสย 23:7-8
(11) ยชว 10:12-14; อสย 38:8-9 (12) 2 พกษ 8:8-9
(13) 2 พกษ 16:9 (15) 2 พกษ 20:13
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หนา 836
สิ่งใดในพระคลังของเราซึ่งเรามิ
ไดสําแดงแกเขา"
16 แลวอิสยาหทูลเฮเซคียาหวา
"ขอทรงฟ งพระวจนะของพระ
เยโฮวาห
17 ดูเถิด วันเวลากําลังยาง
เขามาเมื่ อสรรพสิ่ งทั้ งสิ้ นในวัง
ของเจา และสิ่ งซึ่ งบรรพบุรุษ
ของเจาไดสะสมจนถึงทุกวันนี้
จะตองถูกเอาไปยังบาบิโลน ไม
มีสิ่ งใดเหลือเลย พระเยโฮวาห
ตรัสดังนี้แหละ
18 และลูกบางคนซึ่ งถือกําเนิด
จากเจา ผูซึ่ งเกิดมาแกเจา จะ
ถูกนําเอาไป และเขาจะเปนขันที
ในวังของกษัตริยแหงบาบิโลน"
19 แลวเฮเซคียาหตรัสกับอิส-
ยาหวา "พระวจนะของพระเย-
โฮวาหซึ่ งทานกลาวนั้ นก็ดีอยู "
เพราะพระองคดําริวา "ก็ดีแลว
มิใชหรือ ในเมื่อมีความอยูเย็น
เปนสุขและความจริงในวันเวลา
ของเรา"

เฮเซคียาห
ส้ินพระชนม

(2 พศด 32:32-33)
20 สวนพระราชกิจนอกนั้นของ
เฮเซคียาห และยุทธพลังทั้งสิ้น
ของพระองค และที่พระองค
ทรงสรางสระและรางระบายน้ํา
นําน้ําเขามาในกรุงอยางไร มิได
บันทึกไวในหนังสือพงศาวดาร

แหงกษัตริยประเทศยูดาหหรือ
21 และเฮเซคียาหทรงลวงหลับ
ไปอยู กั บบรรพบุ รุ ษของพระ
องค และมนัสเสหโอรสของพระ
องค ข้ึ นครอบครองแทนพระ
องค

มนัสเสหไดครอบครอง
เหนือยูดาห

(2 พศด 33:1-9)

21มนัสเสหมีพระชนมายุ
สิบสองพรรษาเมื่ อพระ

องคเร่ิมครอบครอง และพระ
องคทรงครอบครองในกรุงเยรู-
ซาเล็มหาสิบหาป พระมารดา
ของพระองคมีพระนามวาเฮฟ-
ซีบาห
2และพระองคทรงกระทําสิ่ งที่
ชั่ วรายในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห ตามการกระทําอันนา
สะอิดสะเอียนของประชาชาติ
ซึ่ งพระเยโฮวาหทรงขับไลออก
ไปใหพนหนาประชาชนอิสรา-
เอล
3 เพราะพระองคทรงสรางปูช-
นียสถานสูง ซึ่ งเฮเซคียาหพระ
ราชบิดาของพระองคทรงทําลาย
เสียนั้นข้ึนใหม และพระองค
ทรงสรางแทนบูชาสําหรับพระ
บาอัล และทรงสรางเสารูปเคา-
รพ ดังที่อาหับกษัตริยแหงอิส-
ราเอลทรงกระทํา และทรง
นมั สการบริ วารทั้ งสิ้ นของฟ า

2 พงศกษัตริย 20, 21

(17) 2 พกษ 24:13; 25:13-15; 2 พศด 36:10 (18) 2 พกษ 24:12; 2 พศด 33:11
(19) 1 ซมอ 3:18; โยบ 1:21; สดด 39:9 (20) 2 พกษ 18:17; 2 พศด 32:3
(21) 2 พกษ 16:20 (1) 2 พศด 33:1-9 (2) 2 พกษ 16:3 (3) พบญ 4:19; 17:2-5
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หนา 837
สวรรค และปรนนิบัติพระเหลา
นั้น
4และพระองคทรงสรางแทนบู-
ชาในพระนิเวศของพระเยโฮวาห
ซึ่ งพระเยโฮวาหไดตรัสวา "เรา
จะบรรจุนามของเราไวในเยรู-
ซาเล็ม"
5และพระองคไดสรางแทนบูชา
สําหรั บบรรดาบริ วารแห งฟ า
สวรรค ในลานทั้ งสองของพระ
นิเวศแหงพระเยโฮวาห
6และพระองคไดทรงถวายโอรส
ของพระองคใหลุยไฟ ถือฤกษ
ยาม การใชเวทมนตร ทรงเจา
เขาผี และพอมดหมอผี พระ
องคทรงกระทําความชั่วรายเปน
อั นมากในสายพระเนตรของ
พระเยโฮวาห ซึ่งเปนการย่ัวยุให
พระองคทรงกริ้วโกรธ
7สวนรูปเคารพสลักจากเสารูป
เคารพที่ พระองค ทรงสร า ง
นั้ น พระองคทรงตั้ งไวในพระ
นิเวศคือพระนิเวศที่ พระเยโฮ-
วาหตรัสกับดาวิดและซาโลมอน
โอรสของพระองควา "ในนิเวศนี้
และในเยรูซาเล็ม ซึ่งเราไดเลือก
ออกจากตระกูลทั้ งสิ้ นของอิส-
ราเอล เราจะบรรจุนามของเรา
ไวเปนนิตย
8 เราจะไม เปนเหตุ ให เท าของ
อิ สราเอลพเนจรออกไปจาก
แผนดินซึ่ งเราไดใหกับบรรพ-

บุรุษของเขาอีก ถาเขาเพียง
แตระมัดระวังที่ จะกระทําตาม
ทุ กอย างซึ่ ง เราได บั ญชาเขา
และตามราชบัญญัติทั้ งสิ้ นซึ่ ง
โมเสสผูรับใชของเราบัญชาเขา"
9แตเขามิไดฟง และมนัสเสห
ไดชักจูงเขาใหกระทําชั่ วมากย่ิง
ไปกวาบรรดาประชาชาติ ซึ่ ง
พระเยโฮวาหทรงทําลายเสียตอ
หนาประชาชนอิสราเอลได เคย
กระทําแลวเสียอีก

พระเจาทรงเตือน
เรื่องความชั่วราย
ของมนัสเสห

10 และพระเยโฮวาห ตรั สโดย
เหลาผูพยากรณผู รับใชของพระ
องควา
11 "เพราะมนัสเสหกษัตริยแหง
ยูดาหไดกระทําการอันนาสะอิด
สะเอียนเหลานี้ และไดประพฤติ
ชั่ วร ายย่ิ งกว าสิ่ งทั้ งปวงที่ คน
อาโมไรตไดกระทํา ผู ซึ่ งอยูมา
กอนพระองค และไดทรงกระทํา
ให ยูดาหทําบาปดวยรูปเคารพ
ทั้งหลายของพระองคอีกดวย
12 เพราะฉะนั้ นพระเยโฮวาห
พระเจาแหงอิสราเอลตรัสดังนี้
วา `ดูเถิด เรากําลังนําเหตุราย
มาถึงเยรูซาเล็มและยูดาห อยาง
ที่ผูใดซึ่งไดยินแลวหูทั้งสองของ
เขาจะซาไป
13 และเราจะเอาเชือกอย างที่

2 พงศกษัตริย 21

(4) 2 ซมอ 7:13; 1 พกษ 8:29; 9:3 (5) 1 พกษ 6:36; 7:12 (6) ลนต 18:21; 19:29
(7) 2 ซมอ 7:13 (8) 2 ซมอ 7:10 (9) สภษ 29:12 (10) 2 พกษ 17:13
(11) ปฐก 15:16; 1 พกษ 21:26 (12) 1 ซมอ 3:11; ยรม 19:3 (13) 2 พกษ 22:16
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หนา 838
วัดกรุงสะมาเรียขึงเหนือกรุงเย-
รูซาเล็ม และใชลูกดิ่งอยางที่วัด
ราชวงศอาหับ และเราจะลาง
เยรูซาเล็มอยางเขาลางชาม ลาง
และพลิกควํ่า
14 และเราจะทอดทิ้งมรดกสวน
ที่ เหลือของเรา และมอบเขาไว
ในมือศัตรูของเขา และเขาทั้ ง
หลายจะเปนเหย่ือ และเปนของ
ริบของศัตรูทั้งสิ้นของเขา
15 เพราะเขาไดกระทําสิ่ งที่ ชั่ ว
รายในสายตาของเรา และได
ย่ั วยุใหเราโกรธ ตั้ งแตวันที่
บรรพบุ รุษของเขาออกจากอี-
ยิปต กระทั่งถึงทุกวันนี้'"

มนัสเสห
ผูกระทําใหโลหิตตก

ส้ินพระชนม
(2 พศด 33:18-20)

16 ย่ิ งกว านั้ นมนัสเสห ไดทรง
กระทําใหโลหิตที่ไรความผิดตก
เปนอันมาก จนเต็มเยรูซาเล็ม
จากปลายข างหนึ่ งถึ งปลายอีก
ขางหนึ่ ง นอกเหนือจากบาปที่
พระองคทรงกระทําใหยูดาหทํา
ดวย โดยประพฤติสิ่ งที่ ชั่ วราย
ในสายพระเนตรของพระเยโฮ-
วาห
17 สวนพระราชกิจนอกนั้นของ
มนัสเสห และบรรดาสิ่งซึ่งพระ
องคทรงกระทํา และบาปซึ่งพระ
องคทรงกระทํา มิไดบันทึก

ไว ในหนั งสื อพงศาวดารแห ง
กษัตริยประเทศยูดาหหรือ
18 และมนัสเสห ทรงล วงหลับ
ไปอยู กั บบรรพบุ รุ ษของพระ
องค และเขาฝงไวในพระอุท-
ยานริมพระราชวังของพระองค
ในสวนของอุสซา และอาโมน
โอรสของพระองคได ข้ึ นครอบ
ครองแทนพระองค

อาโมนไดครอบครอง
เหนือยูดาห

(2 พศด 33:20-23)
19 อาโมนมี พระชนมายุ ย่ี สิ บ
สองพรรษาเมื่ อพระองค เ ร่ิ ม
ครอบครอง และพระองคทรง
ครอบครองในกรุ งเยรู ซาเล็ ม
สองป พระมารดาของพระองคมี
พระนามวาเมชุลเลเมทบุตรสาว
ของฮารูสชาวโยทบาห
20 และพระองคทรงกระทําสิ่งที่
ชั่ วรายในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห อยางมนัสเสหบิดา
ของพระองคไดทรงกระทํา
21 พระองคทรงดําเนินในทาง
ทั้ งสิ้ นซึ่ งบิดาของพระองคทรง
ดําเนิน และปรนนิบัติรูปเคารพ
ซึ่งบิดาของพระองคทรงปรนนิ-
บัติ และนมัสการรูปเหลานั้น
22พระองคทรงทอดทิ้งพระเย-
โฮวาหพระเจ าแห งบรรพบุ รุษ
ของพระองค และมิไดทรงดํา-
เนินในมรรคาของพระเยโฮวาห

2 พงศกษัตริย 21

(14) ยรม 6:9 (16) 2 พกษ 24:4 (17) 2 พศด 33:11-19-20
(18) 2 พศด 33:20 (19) 2 พศด 33:21-23
(20) 2 พกษ 21:2-6 (22) วนฉ 2:12-13; 1 พกษ 11:33
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หนา 839
อาโมนส้ินพระชนม

โยสิยาหไดครอบครอง
แทนพระองค

(2 พศด 33:24-25)
23 และขาราชการของอาโมนได
ร วมกั นคิ ดกบฏต อพระองค
และประหารกษั ตริ ย ในพระ
ราชวังของพระองคเสีย
24 แตประชาชนแหงแผนดินได
ประหารทุกคนที่รวมกันคิดกบฏ
ตอกษัตริยอาโมน และประชา
ชนแห งแผนดินไดตั้ งโยสิยาห
โอ รส ของพระ องค ให เ ป น
กษัตริยแทนพระองค
25 สวนพระราชกิจนอกนั้นของ
อาโมนซึ่งพระองคทรงกระทํา มิ
ไดบันทึกไวในหนังสือพงศาว-
ดารแหงกษัตริยประเทศยูดาห
หรือ
26 และเขาฝงไวในอุโมงคของ
พระองคในสวนของอุสซา และ
โยสิ ยาห โอรสของพระองค ได
ครอบครองแทนพระองค

โยสิยาหไดครอบครอง
เหนือยูดาห

(2 พศด 34:1)

22โยสิยาหมีพระชนมายุ
แปดพรรษาเมื่ อ เ ร่ิ ม

ครอบครอง และพระองคทรง
ครอบครองในกรุ งเยรู ซาเล็ ม
สามสิบเอ็ดป พระมารดาของ
พระองคมีพระนามวา เยดีดาห

บุตรสาวของอาดายาหชาวโบส-
คาท
2และพระองคไดทรงกระทําสิ่ ง
ที่ ถู กตองในสายพระเนตรของ
พระเยโฮวาห และทรงดําเนินใน
มรรคาทั้ งสิ้ นของดาวิดบรรพ-
บุรุษของพระองค และมิไดทรง
หันไปทางขวามือหรือซายมือ

การซอมแซมพระวิหาร
(2 พศด 34:8-13)

3และอยู มาในปที่ สิบแปดแหง
รัชกาลกษัตริยโยสิยาห กษัตริย
ทรงใชชาฟานบุตรชายอาซาลิ-
ยาห บุตรชายเมชุลลามราชเลขา
ไปยังพระนิเวศของพระเยโฮวาห
รับสั่งวา
4"จงข้ึนไปหาฮิลคียาหมหาปุ-
โรหิต เพ่ือใหทานรวมเงินซึ่งเขา
นําเขามาในพระนิ เวศของพระ
เยโฮวาห ซึ่ งผู รักษาธรณีประตู
ไดเก็บจากประชาชน
5และให มอบไว ในมื อของคน
งานผูดูแลพระนิเวศของพระเย-
โฮวาห และใหเขาจายแกคนงาน
ผูที่อยู ณ พระนิเวศของพระเย-
โฮวาห ที่ทําการซอมแซมพระ
นิเวศอยู
6 คือใหแกชางไม และแกชาง
กอสราง และแกชางปูน ทั้งสํา-
หรับซื้ อตัวไมและหินสกัดเพ่ื อ
ซอมแซมพระนิเวศ"
7แตไมไดขอบัญชีจากเขาเรื่ อง

2 พงศกษัตริย 21, 22

(23) 2 พกษ 12:20; 14:19; 1 พศด 3:14; 2 พศด 33:24-25 (24) 2 พกษ 14:5
(1) ยชว 15:39; 1 พกษ 13:2; 2 พศด 34:1 (2) ยชว 1:7; พบญ 5:32
(3) 2 พศด 34:8 (4) 2 พกษ 12:4, 9-10 (5) 2 พกษ 12:11-14 (7) 2 พกษ 12:15
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เงินที่จายใสมือของเขา เพราะ
เขากระทําดวยความสัตยซื่อ

พวกเขาไดพบ
พระราชบัญญัติ
ของโมเสส

(2 พศด 34:14-15)
8และฮิลคียาหมหาปุโรหิตพูด
กับชาฟานราชเลขาวา "ขาพเจา
ไดพบหนั งสือพระราชบัญญัติ
ในพระนิเวศของพระเยโฮวาห"
และฮิลคียาหไดมอบหนังสือนั้น
ใหชาฟานและทานก็อาน
9และชาฟานราชเลขาไดเขาเฝา
ก ษั ตริ ย และทู ลรายงานต อ
กษัตริยอีกวา "ผู รับใชของพระ
องคไดเทเงินที่พบในพระนิเวศ
ออก และไดมอบไวในมือของ
คนงานผูดูแลพระนิเวศของพระ
เยโฮวาห"
10 แล วชาฟานราชเลขาได ทูล
กษัตริยวา "ฮิลคียาหปุโรหิตได
มอบหนังสือแกขาพระองคมวน
หนึ่ ง" และชาฟานก็อานถวาย
กษัตริย
11 และอยูมาเมื่ อกษัตริยไดฟง
ถอยคําของหนังสือแหงพระราช
บัญญัติ พระองคทรงฉีกฉลอง
พระองค
12 และกษัตริยทรงบัญชาฮิลคี-
ยาหปุโรหิต และอาหิคัมบุตร
ชายชาฟาน และอัคโบรบุตรชาย
มีคายาห และชาฟานราชเลขา

และอาสายาห ผู รับใชของ
กษัตริย รับสั่งวา
13 "จงไปทูลถามพระเยโฮวาห
ใหเรา ใหประชาชนและใหยู-
ดาหทั้ งหมดเกี่ ยวกับถอยคําใน
หนังสือนี้ที่ไดพบ เพราะวา พระ
พิโรธของพระเยโฮวาหซึ่ งพลุ ง
ข้ึนตอเราทั้งหลายนั้นใหญหลวง
นัก เพราะวาบรรพบุรุษของเรา
มิไดเชื่อฟงถอยคําของหนังสือนี้
กระทําทุกสิ่งซึ่งเขียนไวเกี่ยวกับ
เราทั้งหลาย"
14 ฮิลคียาหปุโรหิต และอาหิ-
คัม และอัคโบร และชาฟานและ
อาสายาห ไดไปหาฮุลดาหหญิง
ผู พยากรณ ภรรยาของชั ลลู ม
บุ ตรชายของทิ กวาห บุ ตรชาย
ฮารฮัสผูดูแลตู เสื้ อ (เวลานั้น
นางอยู ในเยรูซาเล็มแขวงสอง)
และเขาทั้ งหลายไดสนทนากับ
นาง

คําพยากรณ
ของนางฮุลดาห

(2 พศด 34:22-28)
15 และนางตอบพวกเขาว า
"พระเยโฮวาหพระเจาแหงอิส-
ราเอลตรัสดังนี้วา `จงบอกชาย
คนที่ใชพวกเจามาหาเรานั้นวา
16 "พระเยโฮวาหตรัสดังนี้วา ดู
เถิด เราจะนําเหตุรายมาเหนือ
สถานที่นี้ และเหนือชาวเมืองนี้
ตามบรรดาถอยคําในหนังสือซึ่ง

2 พงศกษัตริย 22

(8) พบญ 31:24-26; 2 พศด 34:14 (12) 2 พกษ 25:22; 2 พศด 34:20; ยรม 26:24
(13) พบญ 29:23-28; 31:17-18 (14) 2 พศด 34:22
(16) พบญ 29:27; ดนล 9:11-14
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กษัตริยแหงยูดาหไดอานนั้น
17 เพราะเขาทั้งหลายไดทอดทิ้ง
เรา และไดเผาเครื่องหอมถวาย
พระอื่น เพ่ือเขาจะไดกระทําให
เราโกรธดวยผลงานทั้ งสิ้ นแหง
มือของเขา เพราะฉะนั้นความ
พิโรธของเราจึ งจะพลุ งข้ึ นตอ
สถานที่นี้ และจะดับเสียไมได"
18 แตฝายกษัตริยแหงยูดาหผู
ได ส งเจ ามาถามพระเยโฮวาห
นั้น เจาจงไปบอกเขาวา "พระ
เยโฮวาหพระเจาแหงอิสราเอล
ตรัสดังนี้ วา เกี่ยวกับเรื่องถอย
คําที่เจาไดยิน
19 เพราะจิตใจของเจาออนโยน
และเจ าได ถ อมตั วลงต อพระ
พักตรพระเยโฮวาห เมื่ อเจา
ไดยินเรากลาวตอตานสถานที่นี้
และตอตานชาวเมืองนี้ วาเขาจะ
ตองกลายเปนที่รกรางและที่ถูก
สาป และเจาไดฉีกเสื้อและรอง
ไหตอหนาเรา เราก็ไดยินเจา
แลวดวย พระเยโฮวาหตรัสดังนี้
แหละ
20 เพราะฉะนั้น ดูเถิด เราจะ
รวบเจาไปไวกับบรรพบุรุษของ
เจา และเจาจะถูกรวบไปยังอุ-
โมงคของเจาอยางสันติ และ
ตาของเจาจะไมเห็นเหตุรายทั้ ง
สิ้ นซึ่ งเราจะนํามาเหนือที่ นี้ "'"
และเขาทั้ งหลายก็ไดนําถอยคํา
เหลานั้นมาทูลกษัตริยอีก

การอานพระราชบัญญัติ
ใหประชาชนฟง

(2 พศด 34:29-30)

23แลวกษัตริยทรงใชและ
บรรดาผูใหญของยูดาห

และเยรูซาเล็มไดมาชุมนุมกับ
พระองค
2และกษัตริยเสด็จข้ึนไปยังพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห และคน
ยูดาหทั้งสิ้น และบรรดาชาวกรุง
เยรู ซาเล็ มพร อมกับพระองค
และปุโรหิต และผูพยากรณ
และประชาชนทั้งปวงทั้งเล็กและ
ใหญ และพระองคทรงอาน
ถอยคําทั้งหมดในหนังสือพันธ-
สัญญา ซึ่ งไดพบในพระนิเวศ
ของพระเยโฮวาหใหเขาฟง
3และกษัตริยทรงประทับยืนขาง
เสา และทรงกระทําพันธสัญญา
ตอพระพักตรพระเยโฮวาหว า
จะดําเนินตามพระเยโฮวาห และ
รักษาพระบัญญัติ พระโอวาท
และกฎเกณฑของพระองคดวย
สุดพระจิตสุดพระทัยของพระ
องค จะปฏิบัติตามถอยคําของ
พันธสัญญานี้ ซึ่ งเขียนไวใน
หนังสือนี้ และประชาชนทั้งปวง
ก็เขาสวนในพันธสัญญานั้น

โยสิยาหนําคนอิสราเอล
ในการแกใหม

(2 พศด 34:33)
4และกษัตริยทรงบัญชาฮิลคี-

2 พงศกษัตริย 22, 23

(17) พบญ 29:25-27 (18) 2 พศด 34:26 (19) อพย 10:3; ลนต 26:31-32
(20) สดด 37:37; อสย 57:1-2 (1) 1 ซมอ 19:11; 2 พศด 34:29-30
(2) พบญ 31:10-13; 2 พกษ 22:8 (3) 2 พกษ 11:14, 17 (4) 2 พกษ 21:3-7; 25:18
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ยาหมหาปุโรหิต และพวกปุโร-
หิตรอง และผู รักษาธรณีประตู
ใหนําเครื่ องใชทั้ งสิ้ นที่ ทําข้ึ น
สําหรับพระบาอัล สําหรับเสา
รูปเคารพ และสําหรับบรรดา
บริวารของฟาสวรรคออกมาจาก
พระวิหารของพระเยโฮวาห พระ
องคทรงเผาเสียที่ ภายนอกกรุง
เยรูซาเล็มในทุ งนาแหงขิดโรน
และขนมูลเถาของมันไปยังเบธ-
เอล
5และพระองคทรงกําจัดปฏิมา-
กรปุโรหิต ผูซึ่ งบรรดากษัตริย
แหงยูดาหไดสถาปนา ใหเผา
เครื่ องหอมในปูชนียสถานสูงที่
หัวเมืองแหงยูดาห และรอบๆ
กรุงเยรูซาเล็ม ทั้ งคนเหลานั้ น
ที่เผาเครื่องหอมถวายพระบาอัล
ถวายดวงอาทิตย ดวงจันทร
และหมูดาวประจําราศี และบริ-
วารทั้งสิ้นของฟาสวรรค
6 และพระองค ทรงนําเสารู ป
เคารพออกมาจากพระนิเวศของ
พระเยโฮวาห ภายนอกเยรูซา-
เล็มถึงลําธารขิดโรน และเผา
เสียที่ลําธารขิดโรน และทรงทุบ
ใหเปนผงคลี และเหว่ียงผงคลี
นั้นลงบนหลุมศพของคนสามัญ
7และพระองคทรงทําลายเรือน
กะเทย ซึ่งอยูขางพระนิเวศของ
พระเยโฮวาหเสีย เปนที่ที่ผูหญิง
ทอมานสําหรับเสารูปเคารพ

8และพระองคทรงใหปุโรหิตทั้ง
หมดออกจากหัวเมืองยูดาหและ
ทรงกระทําใหปูชนียสถานสูงเสีย
ความศักดิ์ สิทธิ์ คือที่ ที่ ปุโรหิต
ไดเผาเครื่ องหอม ตั้ งแตเมือง
เกบาถึงเบเออรเชบา และพระ
องคทรงทําลายปูชนียสถานสูง
ของประตูเมือง ซึ่ งอยูตรงทาง
เข าประตู โยชู วาผู ว าราชการ
เมือง ซึ่งอยูทางซายมือที่ประตู
เมือง
9ถึงอยางไรก็ดีปุโรหิตแหงปูช-
นียสถานสู งมิได ข้ึ นไปยังแทน
บูชาแหงพระเยโฮวาหในกรุงเย-
รูซาเล็ม แตเขาทั้ งหลายกิน
ขนมปงไร เชื้ อทามกลางพวกพ่ี
นองของเขาเอง
10 และทรงกระทําใหโทเฟทเสีย
ความศักดิ์ สิทธิ์ คือที่ที่ หุบเขา
บุตรแหงฮินโนม เพ่ือจะไมมีผู
ใดถวายบุตรชายหญิงของตนให
ลุยไฟตอพระโมเลค
11 และพระองคทรงกําจัดมาซึ่ง
บรรดากษัตริ ย แห งยู ดาห ได
ถวายแกดวงอาทิตย ที่ตรงทาง
เขาพระนิเวศของพระเยโฮวาห
ขางหองนาธันเมเลคขาราชสํา-
นัก ซึ่ งอยู ในบริเวณ และพระ
องคทรงเผารถรบของดวงอา-
ทิตยเสียดวยไฟ
12 และแทนบนหลังคาหองชั้ น
บนของอาหัส ซึ่งบรรดากษัตริย

2 พงศกษัตริย 23

(5) 2 พกษ 21:3 (6) อพย 32:20; 2 พกษ 21:7 (7) อพย 35:25-26; 38:8
(8) ยชว 21:17; 1 พกษ 15:22 (9) 1 ซมอ 2:36; อสค 44:10 (10) ลนต 18:21
(12) 2 พกษ 21:5; 2 พศด 33:5; ยรม 19:13; ศฟย 1:5
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ของยูดาหไดสรางไว และแทน
บูชาซึ่ งมนัสเสห ไดสร างไว ใน
ลานทั้ งสองของพระนิ เวศแห ง
พระเยโฮวาห กษัตริยทรงดึงลง
มาใหหักเสียที่ นั่ น และทรง
เหว่ียงผงคลีของมันลงไปในลํา-
ธารขิดโรน
13 และกษัตริ ยทรงกระทําให
ปูชนียสถานสูงซึ่ งอยู หน ากรุง
เยรูซาเล็มเสียความศักดิ์ สิทธิ์
ซึ่งอยูทางมือขวาของภูเขาพินาศ
ซึ่งซาโลมอนกษัตริยแหงอิสรา-
เอลไดสรางสําหรับพระอัชโท-
เรทสิ่ งนาสะอิดสะเอียนของคน
ไซดอน และสําหรับพระเคโมช
สิ่ งนาสะอิดสะเอียนของคนโม-
อับ และสําหรับพระมิลโคมสิ่ ง
นาสะอิดสะเอียนของชนอัมโมน
14 และพระองค ทรงทุ บเสา
ศักดิ์ สิทธิ์ เปนชิ้ นๆ และตัด
เหลาเสารูปเคารพลงเสีย และ
เอากระดูกมนุษยถมที่นั้น
15 ย่ิ งกวานั้ นอีก แทนบูชาที่
เบธเอล ปูชนียสถานสูงซึ่งเยโร-
โบอัมบุตรชายเนบัทไดตั้งไว ผู
ซึ่ งกระทําให อิสราเอลทําบาป
ดวย พระองคทรงรื้ อแทนบูชา
กั บปู ชนี ยสถานสู งนั้ นลงและ
ทรงเผาปูชนียสถานสูงนั้ น บด
ให เปนผงคลีและพระองคทรง
เผาเสารูปเคารพเสียดวย
16 และเมื่อโยสิยาหทรงหันพระ

พักตร พระองคทอดพระเนตร
อุโมงคฝงศพอยูบนภูเขา และ
พระองคทรงใชใหไปเอากระดูก
ออกมาเสียจากอุโมงค และเผา
เสียบนแทนบูชา และทรงกระทํา
ใหเสียความศักดิ์สิทธิ์ ตามพระ
วจนะของพระเยโฮวาห ซึ่ งคน
แหงพระเจาไดปาวรองไว ผูซึ่ง
ปาวรองถึงสิ่งเหลานี้
17 แลวพระองคตรัสวา "อนุ-
สาวรียที่ เรามองเห็นขางโนนคือ
อะไร" คนเมืองนั้นก็ทูลพระองค
วา "เปนอุโมงคฝงศพของคน
แหงพระเจาผูมาจากยูดาห และ
ไดปาวรองถึงสิ่งเหลานี้ ซึ่งพระ
องคไดทรงกระทําตอแทนบูชาที่
เบธเอล"
18 และพระองคตรัสวา "ใหเขา
อยูที่นั่นแหละ อยาใหผู ใดยาย
กระดูกของเขา" เขาทั้งหลายจึง
ทิ้ งกระดูกของเขาไว อย างนั้ น
พรอมกับกระดูกของผูพยากรณ
ผูออกมาจากสะมาเรีย
19 โยสิยาหทรงกําจัดนิ เวศทั้ ง
สิ้ นของปูชนียสถานสูงที่ อยู ใน
หัวเมืองสะมาเรีย ซึ่ งบรรดา
กษัตริ ย แห งอิ สราเอลได ทรง
สรางไวกระทําใหพระเยโฮวาห
ทรงกริ้ว พระองคทรงกระทําตอ
ที่ เหลานั้ นตามทุกอยางที่ พระ
องคทรงกระทําที่เบธเอล
20 และพระองค ทรงประหาร

2 พงศกษัตริย 23

(13) 1 พกษ 11:5-7 (14) อพย 23:24; พบญ 7:5-25 (15) 1 พกษ 12:28-33
(16) 1 พกษ 13:2 (17) 1 พกษ 13:1, 30-31 (18) 1 พกษ 13:11, 31
(19) 2 พศด 34:6-7 (20) อพย 22:20; 1 พกษ 13:2; 18:40
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ปุโรหิตทั้ งปวงแหงปูชนียสถาน
สูงซึ่ งอยู ที่ นั่ นเสียบนแทนบูชา
และเผากระดู กคนเสี ยบนนั้ น
แล วพระองค ก็ เสด็ จกลั บกรุ ง
เยรูซาเล็ม

การถือเทศกาลปสกา
(2 พศด 35:1-19)

21 และกษัตริยทรงบัญชาประ-
ชาชนทั้งปวงวา "จงถือเทศกาล
ปสกาถวายแดพระเยโฮวาหพระ
เจาของเจา ดังที่ เขียนไวใน
หนังสือพันธสัญญานี้"
22 เพราะวาเทศกาลปสกาอยาง
นี้ มิไดถือกันมาตั้ งแตสมัยผู วิ-
นิจฉัยผูที่ ครอบครองอิสราเอล
หรือระหวางสมัยบรรดากษัตริย
แหงอิสราเอลหรือกษัตริยแหง
ยูดาห
23 แตในปที่สิบแปดแหงรัชกาล
กษัตริย โยสิยาหไดถือเทศกาล
ปสกานี้ถวายแดพระเยโฮวาหใน
กรุงเยรูซาเล็ม
24 ย่ิงกวานั้นอีกโยสิยาหไดกํา-
จัดคนทรง และแมมด และเท-
ราฟม และรูปเคารพ และบรร-
ดาสิ่ งนาสะอิดสะเอียนซึ่ งเห็น
กันอยู ในแผนดินยูดาหและใน
กรุงเยรูซาเล็ม เพ่ือพระองคจะ
ทรงสถาปนาถ อยคําแห งพระ
ราชบัญญัติซึ่ งเขียนอยูในหนัง-
สือที่ ฮิลคียาหปุโรหิตไดพบใน
พระนิเวศของพระเยโฮวาห

25 ก อนพระองคหามีกษัตริ ย
องคใดเหมือนพระองคไม ผูซึ่ง
หันหาพระเยโฮวาหดวยสุดพระ
จิตสุดพระทัย และดวยสิ้นสุด
พระกําลัง ตามพระราชบัญญัติ
ทั้ งสิ้ นของโมเสส หรือผูที่
เกิดมาทีหลังพระองค ก็ไมมี
ใครเหมือนพระองค
26 ถึงกระนั้นพระเยโฮวาหมิได
ทรงหั นจากพระพิ โรธอั นแรง
กล าและย่ิ งใหญ ของพระองค
พระพิโรธของพระองค ไดพลุ ง
ข้ึนตอยูดาห ดวยการกระทํา
ทั้ งสิ้ นของมนัสเสหอันเปนเหตุ
ใหพระองคทรงพระพิโรธ
27 และพระเยโฮวาห ตรั สว า
"เราจะใหยูดาหออกเสียจากสาย
ตาของเราดวย ดังที่เราไดกระ-
ทําใหอิสราเอลออกเสีย และเรา
จะเหว่ียงเมืองนี้ ซึ่ งเราได เลือก
ออกไปเสีย คือเยรูซาเล็ม กับ
นิเวศซึ่งเราไดบอกวา `นามของ
เราจะอยูที่นั่น'"
กษัตริยโยสิยาหส้ินพระชนม

(2 พศด 35:20-27)
28 สวนพระราชกิจนอกนั้นของ
โยสิยาห และบรรดาสิ่ งซึ่ งพระ
องคทรงกระทํา มิไดบันทึก
ไว ในหนั งสื อพงศาวดารแห ง
กษัตริยประเทศยูดาหหรือ
29 ในสมัยของพระองค ฟาโรห
เนโคกษัตริยของอียิปตเสด็จข้ึน

2 พงศกษัตริย 23

(21) อพย 12:3; ลนต 23:5 (22) 2 พศด 35:18-19 (24) ลนต 19:31; 20:27
(25) 2 พกษ 18:5 (26) 2 พกษ 21:11-12 (27) 1 พกษ 8:29; 9:3; 2 พกษ 17:18
(29) วนฉ 5:19; 2 พกษ 14:8; 2 พศด 35:20; ยรม 46:2

 12_2kin.pub 
 page 67

 Friday, December 09, 2005 12:22 



หนา 845
ไปยังกษัตริ ย แห งอั สซี เรี ยถึ ง
แมน้ํายูเฟรติส กษัตริยโยสิยาห
เสด็จไปปะทะพระองค และเมื่อ
ฟาโรหเนโคทรงเห็นพระองคก็
ประหารพระองคเสียที่ เมืองเม-
กิดโด
30 ขาราชการของพระองคก็นํา
พระศพใสรถรบไปจากเมืองเม-
กิดโด และนํามายังกรุงเยรูซา-
เล็ม และฝงไวในอุโมงคของ
พระองค และประชาชนแหง
แผนดินนั้นก็รับเยโฮอาหาสโอ-
รสโยสิยาหเจิมทานไว และตั้ ง
ทานใหเปนกษัตริยแทนราชบิดา
ของทาน

ฟาโรหปลด
กษัตริยเยโฮอาหาส
ออกจากราชสมบัติ
(2 พศด 36:1-2)

31 เยโฮอาหาสมีพระชนมายุ ย่ี
สิบสามพรรษาเมื่อพระองคทรง
เร่ิมครอบครอง และพระองค
ทรงครอบครองในกรุงเยรูซา-
เล็มสามเดือน พระมารดาของ
พระองคมีพระนามวา ฮามุทาล
บุตรสาวของเยเรมียชาวลิบนาห
32 และพระองคทรงกระทําสิ่งที่
ชั่ วรายในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาหตามทุกสิ่ งซึ่ งบรรพ-
บุรุษของพระองคไดกระทํา
33 และฟาโรห เนโคก็ จั บพระ
องค ขั งไวที่ ริบลาหในแผนดิน

ฮามัท เพ่ือมิใหพระองคครอบ
ครองในเยรูซาเล็ม และกําหนด
บรรณาการจากแผนดินนั้นเปน
เงินหนึ่ งรอยตะลันต และทอง
คําหนึ่งตะลันต

เยโฮยาคิมครอบครอง
เหนือยูดาห

(2 พศด 36:4-5)
34 และฟาโรหเนโคทรงตั้งเอลี-
ยาคิมโอรสโยสิยาหเปนกษัตริย
แทนโยสิยาหบิดาของทาน และ
เปลี่ยนชื่อของทานเปนเยโฮยา-
คิม แตไดพาเยโฮอาหาสไปเสีย
และท านมาถึ งอี ยิปต และสิ้ น
ชีวิตเสียที่นั่น
35 และเยโฮยาคิ มก็ มอบเงิ น
และทองคําแกฟาโรห แตพระ
องคทรงเก็บภาษีจากชาวแผน
ดินเพ่ือมอบเงินตามบัญชาของ
ฟาโรห พระองคทรงเรงรัดเอา
เงิ นและทองคําของประชาชน
แหงแผนดินนั้น จากทุกคนตาม
การประเมิน เพ่ือมอบแกฟาโรห
เนโค
36 เยโฮยาคิมมีพระชนมายุย่ีสิบ
หาพรรษาเมื่ อพระองคทรงเริ่ ม
ครอบครอง และพระองคทรง
ครอบครองในกรุงเยรูซาเล็มสิบ
เอ็ดป พระมารดาของพระองค
มีพระนามวา เศบูดาหบุตรสาว
เปดายาหชาวรูมาห
37 และพระองคทรงกระทําสิ่งที่

2 พงศกษัตริย 23

(30) 2 พศด 35:24; 36:1-4 (31) 2 พกษ 24:18; 1 พศด 3:15; ยรม 22:11
(33) 2 พกษ 25:6; ยรม 52:27 (34) 2 พกษ 24:17; 2 พศด 36:4; ยรม 22:11-12
(35) 2 พกษ 23:33 (36) 2 พศด 36:5; ยรม 22:18-19; 26:1
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ชั่วรายในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาหตามทุกสิ่ งซึ่ งบรรพ-
บุรุษของพระองคไดทรงกระทํา

เยโฮยาคิมรับใช
เนบูคัดเนสซาร

(2 พศด 36:6-7)

24ในรัชกาลของพระองค
เนบูคัดเนสซารกษัตริย

แหงบาบิโลนยกข้ึนมา และเย-
โฮยาคิมเปนคนใชของพระองค
สามป แลวทานก็กลับกบฏตอ
พระองค
2และพระเยโฮวาหทรงใชพวก
คนเคลเดีย และพวกคนซีเรีย
และพวกคนโมอับ และพวกคน
อัมโมนมาตอสูกับทาน และทรง
ใช เขาทั้ งหลายไปต อสู ยู ดาห
เพ่ือจะทําลายเสีย ตามพระวจ-
นะของพระเยโฮวาหซึ่ งพระองค
ตรัสโดยบรรดาผูพยากรณผู รับ
ใชของพระองค
3แทจริงเหตุการณนี้ เกิดข้ึนกับ
ยูดาห ตามพระบัญชาของพระ
เยโฮวาห เพ่ื อจะให เขาออกไป
เสียจากสายพระเนตรของพระ
องค เพราะบรรดาบาปของ
มนัสเสห ตามทุกอยางซึ่ งพระ
องคไดทรงกระทํา
4และเพราะโลหิตที่ ไรความผิด
ซึ่ งท านได ทําให หลั่ งนั้ นด วย
เพราะทานไดกระทําใหโลหิตไร
ความผิดตกเต็มเยรูซาเล็ม และ

พระเยโฮวาหไมทรงอภัย
5สวนพระราชกิ จนอกนั้ นของ
เยโฮยาคิม และบรรดาสิ่ งซึ่ ง
พระองคทรงกระทํา มิได
บันทึกไวในหนังสือพงศาวดาร
แหงกษัตริยประเทศยูดาหหรือ

เยโฮยาคิมส้ินพระชนม
รัชสมัยของเยโฮยาคีน

(2 พศด 36:8-9)
6 เยโฮยาคิมจึงทรงลวงหลับไป
อยู กับบรรพบุ รุษของพระองค
และเยโฮยาคี นโอรสของพระ
องค ข้ึ นครอบครองแทนพระ
องค
7และกษัตริย แห งอี ยิปตมิ ได
ทรงยกออกมาจากแผนดินของ
พระองคอีก เพราะกษัตริยแหง
บาบิโลนไดยึดแดนทั้งสิ้นซึ่งเปน
ของกษัตริยอี ยิปตตั้ งแตแมน้ํา
อียิปตถึงแมน้ํายูเฟรติส
8 เยโฮยาคี นมีพระชนมายุสิ บ
แปดพรรษาเมื่ อพระองค ทรง
เร่ิมครอบครอง และพระองค
ทรงครอบครองในกรุงเยรูซา-
เล็มสามเดือน พระมารดาของ
พระองคมีพระนามวา เนหุชทา
บุตรสาวของเอลนาธันชาวเยรู-
ซาเล็ม
9และพระองคทรงกระทําสิ่ งที่
ชั่ วรายในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห ตามทุกสิ่งซึ่งราชบิดา
ของพระองคทรงกระทํา

2 พงศกษัตริย 23, 24

(1) พบญ 29:22-29; 2 พศด 36:6 (2) 2 พกษ 20:17; 21:12-14; 23:27; ยรม 25:9
(3) 2 พกษ 21:2, 11; 23:26 (4) 2 พกษ 21:16 (6) 2 พศด 36:6, 8; ยรม 22:18-19
(7) ยรม 37:57; 46:2 (8) 2 พศด 36:9
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10 คราวนั้นขาราชการของเนบู-
คัดเนสซารกษัตริยแหงบาบิโลน
ยกข้ึนมายังกรุงเยรูซาเล็มลอม
กรุงไว

เนบูคัดเนสซารสง
ชาวเยรูซาเล็มหลายคน

ไปเปนเชลย
11 และเนบูคัดเนสซารกษัตริย
แหงบาบิโลนเสด็จมาที่ เมืองนั้น
ขณะเมื่อขาราชการของพระองค
ยังลอมเมืองอยู
12 และเยโฮยาคีนกษัตริยแหง
ยู ดาห ทรงมอบพระองค แก
กษัตริยแหงบาบิโลน พระองค
เอง และพระมารดาของพระ
องค และขาราชการของพระ
องค และเจานายของพระองค
และข าราชสํานั กของพระองค
กษั ตริ ย แห งบาบิ โลนจั บพระ
องคเปนนักโทษในปที่แปดแหง
รัชกาลของพระองค
13 ไดขนเอาบรรดาทรัพยสินใน
พระนิเวศของพระเยโฮวาห และ
ทรัพย สิ นในสํานั กพระราชวั ง
และตัดบรรดาเครื่ องใชทองคํา
เปนชิ้นๆ ซึ่ งซาโลมอนกษัตริย
แหงอิสราเอลทรงสรางไวในพระ
วิหารของพระเยโฮวาห ดังที่
พระเยโฮวาหตรัสไวกอนแลว
14 พระองค ทรงกวาดชาวเย-
รูซาเล็มไปหมด ทั้ งเจานายทั้ ง
ปวง และทแกลวทหารทั้ งหมด

เปนเชลยหนึ่ งหมื่นคน มีชาง
ฝมือและชางเหล็กทั้งหมด ไมมี
ผู ใดเหลือนอกจากประชาชนที่
จนที่สุดแหงแผนดิน
15 และพระองค นําเยโฮยาคีน
ไปยังบาบิโลน ทั้ งพระชนนี
บรรดาพระมเหสี ขาราชสํานัก
ของพระองค และบุคคลชั้นหัว
หนาของแผนดิน พระองคจับ
เปนเชลยจากกรุงเยรูซาเล็มถึง
บาบิโลน
16 และกษัตริ ย แห งบาบิ โลน
ทรงนําเชลยมายังบาบิโลน คือ
ทแกลวทหารทั้งหมดเจ็ดพันคน
และชางฝมือและชางเหล็กหนึ่ ง
พัน ทุกคนแข็งแรง และเหมาะ
สําหรับการรบ

เศเดคียาหครอบครอง
เหนือยูดาห

(2 พศด 36:10-18)
17 และกษัตริยแหงบาบิโลนตั้ ง
มัทธานิยาหปตุลาของเยโฮยา-
คีนเป นกษัตริ ย แทนพระองค
และเปลี่ ยนพระนามวาเศเดคี-
ยาห
18 เศเดคียาหมีพระชนมายุ ย่ี
สิบเอ็ดพรรษาเมื่อพระองคทรง
เร่ิมครอบครอง และพระองค
ทรงครอบครองในกรุงเยรูซา-
เล็มสิบเอ็ดป พระมารดาของ
พระองคมีพระนามวา ฮามุทาล
บุตรสาวของเยเรมียชาวลิบนาห

2 พงศกษัตริย 24

(10) ดนล 1:1 (12) ยรม 22:24-30; 24:1 (13) 2 พกษ 20:17; อสย 39:6
(14) 1 ซมอ 13:19 (15) 2 พศด 36:10; อสธ 2:6 (16) ยรม 52:28
(17) 1 พศด 3:15; 2 พศด 36:4, 10 (18) 2 พกษ 23:31; 2 พศด 36:11
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19 และพระองคทรงกระทําสิ่งที่
ชั่ วรายในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห ตามทุกสิ่งซึ่งเยโฮยา-
คิมทรงกระทํา
เศเดคียาหกบฏตอบาบิโลน

20 เพราะว าโดยพระพิโรธของ
พระเยโฮวาหนั้นเหตุการณมาถึง
ขีดที่ พระองคทรงเหว่ี ยงเยรู-
ซาเล็มและยูดาหไปใหพนพระ
พักตรพระองค และเศเดคียาห
ไดกบฏตอกษัตริยแหงบาบิโลน

การลอมกรุงเยรูซาเล็ม
การนําคนไปเปนเชลย

ครั้งสุดทาย
(2 พศด 36:17-20)

(ยรม 39:8-10)

25และอยูมา เมื่อวันที่สิบ
เดือนที่ สิบปที่ เกาแหง

รัชกาลของพระองค เนบูคัด-
เนสซารกษัตริยแหงบาบิโลนได
ยกมาพรอมกับกองทัพทั้ งสิ้ น
ของพระองคเขาสูรบกรุงเยรูซา-
เล็ม และลอมกรุงนั้นไว และเขา
ทั้ งหลายไดสรางเครื่ องลอมไว
รอบ
2กรุงนั้นจึงถูกลอมอยูถึงปที่สิบ
เอ็ดแหงรัชกาลกษัตริยเศเดคี-
ยาห
3 เมื่อวันที่เกาของเดือนที่สี่ การ
กันดารอาหารในกรุงนั้ นก็ ร าย
กาจนัก ไมมีอาหารใหแกประ-
ชาชนแหงแผนดิน

4แลวกรุงนั้ นก็แตก ทหารทั้ ง
สิ้ นหนีออกไปในกลางคืนตาม
ทางประตู เมืองระหวางกําแพง
ทั้ งสอง ซึ่ งอยู ริมราชอุทยาน
(ทั้ งๆที่ คนเคลเดี ยอยู รอบ
เมือง) และกษัตริยก็เสด็จตาม
ทางไปที่ราบ
5แตกองทัพของคนเคลเดียได
ไลตามกษัตริย และมาทันพระ
องคในที่ ราบเมืองเยรีโค และ
กองทัพทั้ งสิ้ นของพระองค ก็
กระจัดกระจายไปจากพระองค
6แลวเขาจึงจับกษัตริยนําข้ึนมา
ยังกษัตริยแห งบาบิโลนที่ ริบ-
ลาห และพวกเขาไดพิพากษา
พระองค
7 เขาไดประหารชีวิตบรรดาโอ-
รสของเศเดคียาหตอพระพักตร
ของพระองค แลวทําพระเนตร
เศเดคียาหใหบอดไป ไดผูกมัด
พระองค ไว ด วยโซ ตรวนทอง
สัมฤทธิ์ และพาพระองคไปยัง
บาบิโลน
8 เมื่อวันที่ เจ็ดเดือนที่หาซึ่งเปน
ปที่ สิบเก าของรัชกาลกษัตริย
เนบูคัดเนสซารกษัตริยแหงบา-
บิโลน เนบูซาระดานผูบัญชาการ
ทหารรักษาพระองค ขาราชการ
คนหนึ่ งของกษัตริยแหงบาบิ-
โลน ไดมายังเยรูซาเล็ม
9ทานไดเผาพระนิ เวศของพระ
เยโฮวาหเสีย และเผาพระราชวัง

2 พงศกษัตริย 24, 25

(19) 2 พศด 26:12 (20) 2 พศด 36:13 (1) 2 พศด 36:17; ยรม 34:2
(3) 2 พกษ 6:24-25 (4) ยรม 39:2, 4-7; อสค 12:12 (6) 2 พกษ 23:33; ยรม 32:4
(7) ยรม 39:7; อสค 17:16 (8) 2 พกษ 24:12 (9) 2 พศด 36:19; สดด 79:1
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และเผาบานเรือนทั้ งหมดของ
เยรูซาเล็ม ทานเผาบานใหญทุก
หลังลงหมด
10 และทหารคนเคลเดี ยทั้ ง
หมดผู อยู กับผู บัญชาการทหาร
รักษาพระองคไดทลายกําแพง
รอบเยรูซาเล็มลง
11 และประชาชนที่ เหลืออยู ซึ่ ง
อยูในเมือง และคนหลบหนีซึ่ ง
หลบหนีไปยังกษัตริยแหงบาบิ-
โลน พรอมกับมวลชนที่ เหลือ
อยูนั้ น เนบูซาระดานผู บัญชา
การทหารรักษาพระองคไดกวาด
ไปเปนเชลย
12 แต ผู บัญชาการทหารรักษา
พระองค ไดละคนจนแห งแผน
ดินไวใหเปนคนทําสวนองุนและ
เปนคนทําไรไถนา
13 และเสาทองสัมฤทธิ์ซึ่งอยูใน
พระนิเวศของพระเยโฮวาห และ
เชิงกับขันสาครทองสัมฤทธิ์ ซึ่ง
อยู ในพระนิ เวศของพระเยโฮ-
วาหนั้ น คนเคลเดียไดทุบเปน
ชิ้นๆ และขนเอาทองสัมฤทธิ์ไป
ยังบาบิโลน
14 เขาขนหมอ พลั่ว และตะไกร
ตัดไสตะเกียง และชอน และ
บรรดาเครื่องใชทองสัมฤทธิ์ ซึ่ ง
ใชในงานปรนนิบัติเอาไปเสีย
15 ทั้ งถาดรองไฟดวย กับชาม
สิ่ งใดที่ทําดวยทองคํา ผู บัญชา
การทหารรักษาพระองคก็ขนเอา

ไปเปนทองคํา และสิ่ งใดที่ทํา
ดวยเงินก็ขนเอาไปเปนเงิน
16 สวนเสาสองตน ขันสาคร
หนึ่ งลูก และเชิงซึ่ งซาโลมอน
ทรงสรางสําหรับพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาหนั้น ทองสัมฤทธิ์
ของภาชนะทั้ งหมดนี้ ก็ เหลือที่
จะชั่งได
17 เสาตนหนึ่ งสูงสิบแปดศอก
และบัวควํ่าทองสัมฤทธิ์มีบนเสา
บัวควํ่านั้นสูงสามศอก มีตาขาย
กับลูกทับทิมลวนทองสัมฤทธิ์
อยูบนบัวควํ่าโดยรอบ และเสา
ตนที่สองก็เหมือนกันพรอมตา-
ขาย
18 และผู บัญชาการทหารรักษา
พระองคก็ จับเสไรอาห ปุโรหิต
ผู ใหญและเศฟนยาห ปุโรหิตที่
สอง กับผู รักษาธรณีประตูสาม
คนไปดวย
19 และจากเมืองนั้ นทานไดจับ
ขาราชสํานักซึ่ งเปนผู บัญชาการ
กองทัพ กับที่ปรึกษาของ
กษัตริยอีกหาคนที่ พบในเมือง
นั้น และเลขาธิการคือผู บัญชา
การกองทัพผู เกณฑประชาชน
แหงแผนดิน และอีกหกสิบคน
จากประชาชนแหงแผนดิน ซึ่ ง
พบในเมือง
20 และเนบูซาระดานผู บัญชา
การทหารรักษาพระองค ได จับ
คนเหลานี้ ไป พามาถึงกษัตริย

2 พงศกษัตริย 25

(10) 2 พกษ 14:13; นหม 1:3 (11) ยรม 39:9 (12) 2 พกษ 24:14; ยรม 39:10
(13) 1 พกษ 7:15, 23 (14) อพย 27:3; 1 พกษ 7:45 (16) 1 พกษ 7:47
(17) 1 พกษ 7:15-22; ยรม 52:21 (18) 1 พศด 6:14; ยรม 21:1 (19) ยรม 52:25
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แหงบาบิโลนที่ริบลาห
21 และกษัตริยแหงบาบิโลนได
ทรงฟนเขา และประหารชีวิตเขา
ทั้ งหลายเสียที่ ริบลาห ในแผน
ดินฮามัท ยูดาหจึงถูกกวาดเปน
เชลยไปจากแผนดินของตน

เกดาลิยาหไดรับ
การตั้งให

เปนเจาเมือง
22 พระองคทรงตั้ งเกดาลิยาห
บุตรชายอาหิคัมบุตรชายชาฟาน
ใหเปนเจาเมืองเหนือประชาชน
ผู เหลื ออยู ในแผ นดิ นยู ดาห
ผู ซึ่ งเนบู คั ดเนสซาร กษั ตริ ย
บาบิโลนไดทรงเหลือไว
23 เมื่อบรรดาผูบังคับบัญชาพล
รบ ทั้ งตัวเขาทั้ งหลายและคน
ของเขาไดยินวา กษัตริยแหง
บาบิโลนไดแตงตั้งเกดาลิยาหให
เปนเจาเมือง เขาก็มาหาเกดาลิ-
ยาหที่มิสปาห คืออิชมาเอลบุตร
ชายเนธานิยาห และโยฮานัน
บุตรชายคาเรอาห และเสไรอาห
บุตรชายทันหุเมทชาวเนโทฟาห
และยาอาซั นยาห บุตรชายคน
มาอาคาห ทั้ งเขาทั้ งหลาย
และคนของเขา
24 และเกดาลิยาหก็กระทําสัตย
ปฏิญาณแกเขาและคนของเขาวา
"อยากลัวที่ จะเปนผู รับใชของ
คนเคลเดียเลย จงอาศัยใน
แผนดินและปรนนิ บัติกษัตริย

แหงบาบิโลน แลวทานก็จะอยู
เย็นเปนสุข"
25 แตอยูมาในเดือนที่ เจ็ดอิช-
มาเอลบุตรชายเนธานิยาหบุตร
ชายเอลีชามาผู เปนเชื้อพระวงศ
ได เข ามาพร อมกับชายสิ บคน
ไดโจมตีและฆาเกดาลิยาหและ
พวกยิวกับคนเคลเดียผู อยู กับ
ทานที่มิสปาหเสีย
26 แลวประชาชนทั้งปวง ทั้งเล็ก
และใหญ และผูบังคับบัญชาพล
รบไดลุกข้ึน และไปยังอียิปต
เพราะเขากลัวคนเคลเดีย
27 และอยูมา ในปที่ สามสิบ
เจ็ดแหงการเนรเทศเยโฮยาคีน
กษัตริยแหงยูดาห ในเดือนที่
สิบสองเมื่ อวันที่ ย่ี สิบเจ็ดของ
เดือนนั้น เอวิลเมโรดักกษัตริย
แหงบาบิโลน ในปที่พระองค
ทรงเริ่ มครอบครอง ทรง
พระกรุณาโปรดให เยโฮยาคี น
กษัตริยแหงยูดาหพนจากเรือน
จํา
28 พระองค ตรั สด วยคําอ อน
หวานแกทาน และใหนั่งสูงกวา
บรรดาที่ นั่ งของกษัตริ ย ที่ อยู
ในบาบิโลนกับพระองค
29 เยโฮยาคีนจึงไดถอดเครื่ อง
แตงกายของนักโทษออก และ
ได รับประทานที่ โต ะเสวยของ
กษัตริย เป นปกติทุกวันตลอด
ชีวิต

2 พงศกษัตริย 25

(21) ลนต 26:33; พบญ 28:36, 64 (22) 2 พกษ 22:12; ยรม 40:5
(23) ยรม 40:7-9 (25) ยรม 41:1-3 (26) ยรม 43:4-7
(27) ปฐก 40:13, 20; 2 พกษ 24:12, 15; ยรม 52:31 (29) 2 ซมอ 9:7
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30 สวนงบประมาณที่ใหนั้นก็ได
รับพระราชทานจากกษัตริยตาม

ความตองการรายวั นอยู เสมอ
ตลอดเมื่อทานมีชีวิตอยู

2 พงศกษัตริย 25
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