สมมัยอาณาจมักรททที่แยกกมัน
1 พกษ 12-22; 2 พกษ; 2 พศด 10-36; โอบาดทยย; โยนาหย; โยเอล; อาโมส;
โฮเซยา; ออิสยาหย; มทคาหย; นาฮฮูม; เศฟมันยาหย; ฮะบากกุก; เยเรมทย;ย เพลงครรที่าครวญ
1

การแนะนราถถึงสมมัยอาณาจมักรททที่แยกกมัน
หลมังจากกษมัตรอิยซย าโลมอนเสทยชทวอิตไปแลล้ว กกเกอิดการสงครามภายในออิสราเอล ผลกกคคือไดล้แบบงออิสราเอล
เปกน 2 ภาค คคือ ภาคเหนคือ กมับภาคใตล้
ก
อาณาจมักรภาคเหนคือ
1
เรอิรมตล้นในปทกบอน ค.ศ. 931 และอยฮูไบ ดล้ 210 ปท
2
กษมัตรอิยยองคยแรกคคือ เยโรโบอมัมททที่ 1
3
กษมัตรอิยยองคยสกุดทล้ายคคือ โฮเซยา
4
มทกษมัตรอิยทย รมังหมด 19 องคย กษมัตรอิยทย กุกคนเปกนคนอธรรม
5
อาณาจมักรนทรประกอบดล้วย 10 ตระกฮูล
6
เมคืองหลวงคคือกรกุงสะมาเรทย
7
ชาวอมัสซทเรทยไดล้ชนะเขาในปทกบอน ค.ศ. 721 และนราเขาไปเปกนเชลย
8
ไมบมทวมันททที่เขาไดล้กลมับมาจากการเปกนเชลยในประเทศอมัสซทเรทย
ข
อาณาจมักรภาคใตล้
1
เรอิรมตล้นในปทกบอน ค.ศ. 931 และอยฮูไบ ดล้ 326 ปท
2
กษมัตรอิยยองคยแรกคคือ เรโหโบอมัม
3
กษมัตรอิยยองคยสกุดทล้ายคคือ เศเดคทยาหย
4
มทกษมัตรอิยทย รมังหมด 20 องคย มทกษมัตรอิยย 19 องคย กมับนางกษมัตรอิยย 1 องคย กษมัตรอิยย 8 องคยใน
20 องคยนร มันเปกนคนชอบธรรม
5
อาณาจมักรนทรประกอบดล้วย 2 ตระกฮูล (คคือยฮูดาหยกบมั เบนยามอิน)
6
เมคืองหลวงคคือกรกุงเยรฮูซาเลกม
7
ชาวบาบอิโลนไดล้ชนะเขาในปทกบอน ค.ศ. 605 และนราเขาไปเปกนเชลย
8
พวกเขาไดล้กลมับมาจากการเปกนเชลย 3 ระลอก
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สมมัยอาณาจมักรททแที่ ยกกมันนทรไดล้แบงออกเปกน 2 ระยะเวลา
1
อาณาจมักรททแที่ ยกกมัน (ทมัรงภาคเหนคือกมับภาคใตล้) (ปทกบอน ค.ศ. 931-721)
2
อาณาจมักรเดทยว (ภาคใตล้เทบานมัรน) (ปทกบอน ค.ศ. 721-605)
กษมัตรอิยยตบาง ๆ ในสมมัยอาณาจมักรททที่แยกกมัน (1 พกษ 12:1-5, 14-24)
ฝบายภาคเหนคือ
ก
เยโรโบอมัมททที่ 1 (1 พกษ 11:26--14:20; 2 พศด 9:29--13:22)
1
เขาครอบครองเปกนเวลา 22 ปท (931-910) (14:20)
2
เขาทรางานในราชกาลของกษมัตรอิยยซาโลมอน (11:26)
3
เขานราศาสนาปลอมเขล้ามาในอาณาจมักรของเขา เพคืที่อประชาชนจะไมบกลมับไปนมมัสการใน
กรกุงเยรฮูซาเลกม (12:28)
4
เขาทรารฮูปเคารพลฮูกวมัวทองครา 2 ตมัว แลล้วตมัรงมมันไวล้ททที่เมคืองเบธเอลกมับเมคืองดาน
(12:29-32)
5
เขาไมบไดล้เลคือกพวกปกุโรหอิตจากตระกฮูลเลวท (12:31)
6
พระเจล้าลงโทษเขาเพราะเหตกุททที่เขาไมบไดล้เลคือกพวกปกุโรหอิตจากตระกฮูลเลวท (12:33; 13:4;
14:1, 17)
ก
มคือของเขาเหทที่ยวแหล้งไป (13:4)
ข
ลฮูกชายของเขา คคืออาบทยาหย ไดล้เสทยชทวอิต (13:33-14:1, 17)
ค
วงศยของเขาถฮูกทราลาย คคือวงศยของเขาจะไมบครอบครองออิสราเอลตบอไป
(14:10-11; 15:29)
ง
ในอนาคตชาวออิสราเอลจะตล้องเปกนเชลยในประเทศอมัสซทเรทย (14:15)
7
เขาไดล้ยอินคราพยากรณยวาบ วมันหนถึงที่ กษมัตรอิยโย ยสอิยาหยจะเผากระดฮูกของพวกปกุโรหอิตบนแทบน
บฮูชาททที่เขากราลมังถวายเครคือที่ งบฮูชาอยฮูนบ ร มัน (13:2; 2 พกษ 23:15-16)
8
มทการสงครามระหวบางเขากมับเรโหโบอมัมตลอดเวลา (14:30)
9
อาบทยาหย บกุตรของเรโหโบอมัม ไดล้ชนะเขา ถถึงแมล้วาบ เขามททหารมากกวบาเปกน 2 เทบา ในวมัน
เดทยวกมันนมัรนทหารภาคเหนคือตายเปกน 500,000 คน (2 พศด 13:1-3, 13-18)
10 พระเจล้าบมันทถึกไวล้ 21 ครมัรงวบา "เขากระทราใหล้ออิสราเอลทราบาป" (14:16; 15:30)
11 พระเจล้าทรงประหารเขา (2 พศด 13:20)
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นาดมับ (15:25-28)
1
เขาครอบครองเปกนเวลา 2 ปท (910-909) (15:25)
2
เขาเปกนลฮูกของเยโรโบอมัมททที่ 1 (15:25)
3
เขาถฮูกฆบาเสทยโดยบาอาชา ซถึที่งเปกนผฮูล้จลาจล (15:28)
บาอาชา (15:27--16:7; 2 พศด 16:1-6)
1
เขาครอบครองเปกนเวลา 24 ปท (909-886) (15:33)
2
เขาทราใหล้คราพยากรณยของอาหอิยาหยสราเรกจในเมคือที่ เขาไดล้ฆบานาดมับกมับญาตอิ ๆ ของเขา
(14:10, 14; 15:29)
3
เขาสฮูล้รบกมับกษมัตรอิยยอาสา ไดล้สรล้างเมคืองรามาหย โดยหวมังวบาจะเลอิกการตอิดตบอกมับกรกุง
เยรฮูซาเลกม (2 พศด 16:1-6)
4
ผฮูล้พยากรณยเยฮฮูไดล้พยากรณยวาบ วงศยของบาอาชาจะถฮูกทราลายเหมคือนอยบางวงศยของ
เยโรโบอมัมททที่ 1 (16:1-7)
เอลาหย (16:6-14)
1
เขาครอบครองเปกนเวลา 2 ปท (886-885) (16:8)
2
เขาเปกนลฮูกของบาอาชา (16:6)
3
เขาถฮูกฆบาเสทยโดยศอิมรท ซถึที่งเปกนผฮูล้บมัญชาการกองรถรบ (16:10)
ศอิมรท (16:9-20)
1
เขาครอบครองเปกนเวลา 7 วมัน (885) (16:15)
2
เขาทราใหล้คราพยากรณยของเยฮฮูสราเรกจในเมคืที่อเขาไดล้ฆบาเอลาหยกบมั ญาตอิ ๆ ของเขา
(16:7, 12)
3
อมรท ซถึที่งเปกนผฮูล้บมัญชาการกองทมัพ ไดล้ชนะเขาแลล้วศอิมรทไดล้เผาตมัวเองกมับพระราชวมังเสทย
(16:15-19)
ทอิบนท (16:21-22)
1
เขาเรทยกรล้องสอิทธอิรบมั ตราแหนบงเปกนกษมัตรอิยยเปกนเวลา 5 ปท (885-880)
2
ครถึงที่ หนถึที่งของประชาชนตอิดตามทอิบนท บกุตรชายกทนทมั แตบในททที่สกุดอมรทชนะทอิบนทจงถึ สอิรนชทวอิต
และอมรทกขก ร ถึนเปกนกษมัตรอิยย
3
ไมบมทบมันทถึกวบาทอิบนทเสทยชทวอิตอยบางไร
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อมรท (16:15-28)
1
เขาครอบครองเปกนเวลา 12 ปท (885-874) (16:23)
2
เขายล้ายเมคืองหลวงจากเมคืองททระซาหยไปยมังกรกุงสะมาเรทย (16:23-24)
3
เขาเปกนกษมัตรอิยทย ทที่ชมัวที่ มาก (16:25-28)
อาหมับ (16:28--22:40; 2 พศด 18:1-34)
1
เขาครอบครองเปกนเวลา 22 ปท (874-853) (16:29)
2
เขาแตบงงานกมับนางเยเซเบล (16:31)
3
เขาไดล้ชนะชาวซทเรทยเปกนเวลา 2 ครมัรง (20:1-22, 23-43)
4
เขาชมัวที่ กวบาบอิดาของเขา คคืออมรท (16:33; 21:25-26)
5
ผฮูล้พยากรณยเอลทยาหยไดล้เตคือนเขาวบา จะมทการกมันดารอาหารเปกนเวลา 3 1/2 ปท เพราะเหตกุ
ความบาปของอาหมับ (16:31--17:1; ยก 5:17)
6
ผฮูล้พยากรณยเอลทยาหยไดล้ฆบาผฮูล้พยากรณยของพระบาอมัล 450 คน กมับผฮูล้พยากรณยของ
พระอาเซราหย 400 คน บนภฮูเขาคารเมล พวกผฮูล้พยากรณยเทกจเหลบานทรไดล้รมับการเลทรยง
ชทวอิตจากเยเซเบล (18:19-40)
7
ทมัรงผฮูล้พยากรณยเอลทยาหยกบมั ผฮูล้พยากรณยมทคายาหยไดล้พยากรณยถถึงความตายของอาหมับ
(21:19; 22:29-38)
8
เขาถฮูกฆบาเสทยในตอนททสที่ ฮูล้รบกมับชาวซทเรทย (22:35-37)
อาหมัสยาหย (1 พกษ 22:40--2 พกษ 1:18; 2 พศด 20:35-37)
1
เขาครอบครองเปกนเวลา 2 ปท (853-852) (22:51)
2
เขาเปกนลฮูกชายคนโตของอาหมับกมับเยเซเบล
3
เขาไดล้รบวมมคือกมับกษมัตรอิยยเยโฮซาฟมัท (ภาคใตล้) ในการสรล้างเรคือททที่เมคืองเอซอิโอนเกเบอรย
(2 พศด 20:35-37)
4
เขาตกลงมาจากชบองพระแกลตาขบายททหที่ ล้องชมัรนบนในกรกุงสะมาเรทย (2 พกษ 1:2-4)
5
เขาขอใหล้พระบาอมัลเซบฮูบชบวยรมักษาเขาใหล้หาย แตบเขาไดล้รมับการวบากลบาวของเอลทยาหยแทน
แลล้วภายหลมังเขาพยายามจมับเอลทยาหย แตบจมับไมบไดล้ (1:2-18)
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เยโฮรมัม (โยรมัม) (2 พกษ 3:1--9:25; 2 พศด 22:5-7)
1
เขาครอบครองเปกนเวลา 12 ปท (852-841) (3:1-3)
2
เขาเปกนลฮูกชายคนเลกกของอาหมับและเปกนนล้องชายของอาหมัสยาหย
3
เขาไดล้รบวมมคือกมับกษมัตรอิยยเยโฮซาฟมัท (ภาคใตล้) ในการสฮูบรบกมับประเทศโมอมับ (3:4-9)
4
ผฮูล้พยากรณยเอลทชาไดล้ทราการอมัศจรรยยเพคืที่อชบวยฝบายออิสราเอลชนะ เขาทราการอมัศจรรยยนร ทเพราะ
เหตกุกษมัตรอิยยเยโฮชาฟมัท (3:14-27)
5
เอลทชาไดล้ชบวยเยโฮรมัมโดยบอกเขาวบาชาวซทเรทยจะมาสฮูบรบกมับออิสราเอล แตบเอลทชาหล้ามไมบ
ใหล้เขาฆบาทหารซทเรทยททที่พระเจล้าทราใหล้ตาบอด (6:8-23)
6
เยโฮรมัมเปกนกษมัตรอิยยเมคือที่ คนโรคเรคืรอน 4 คนไดล้นราชาวสะมาเรทยไปพบอาหารของชาวซทเรทย
(7:1-10, 16-20)
7
เยโฮรมัมเปกนกษมัตรอิยยเมคือที่ นาอามานชาวซทเรทยไดล้รมับการรมักษาใหล้หายจากโรคเรคืร อน (5:1-19)
8
กษมัตรอิยยเยฮฮูไดล้ฆบากษมัตรอิยยเยโฮรมัมททที่หฮูบเขายอิสเรเอล (9:14-26)
เยฮฮู (2 พกษ 9:1--10:36; 2 พศด 22:7-12)
1
เขาครอบครองเปกนเวลา 28 ปท (841-814) (10:36)
2
เขาไดล้รบมั การเจอิมตมัรงใหล้เปกนกษมัตรอิยจย ากผฮูล้พยากรณยคนหนถึงที่ ของเอลทชา (9:1-10)
3
เขามทชคืที่อเสทยงในการขมับรถมล้า (9:20) และในการฆบาคน เขาประหารคนตบอไปนทร
ก
กษมัตรอิยยอาหมัสยาหยของยฮูดาหย หลานของเยโฮซาฟมัท (9:27)
ข
กษมัตรอิยยเยโฮรมัมของออิสราเอล (9:24)
ค
เยเซเบล (9:30-37)
ง
ลฮูกชาย 70 คนของอาหมับ (10:1-11)
จ
ญาตอิ 42 คนของอาหมัสยาหย (10:13-14)
ฉ
พวกททนที่ มมัสการพระบาอมัล (10:25)
4
แตบเยฮฮูไมบไดล้ตามพระเจล้าดล้วยสกุดจอิตสกุดใจเพราะวบาเขายมังนมมัสการรฮูปเคารพโคทองคราของ
เยโรโบอมัมททที่ 1 (10:29-31)
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เยโฮอาหาส (2 พกษ 13:1-9)
1
เขาครอบครองเปกนเวลา 17 ปท (814-798) (13:1-3)
2
เขาเปกนลฮูกชายของเยฮฮู
3
ทหารซทเรทยเกคือบทราลายทหารทมัรงหมดของเขา (13:5, 7)
4
เขาเคยวอิงวอนพระเจล้าใหล้มาชบวย (เหมคือนยมังกษมัตรอิยยอาหมับใน 1 พกษ 21:27-30) แตบเขา
ไมบไดล้กลมับใจเสทยใหมบ (13:4-7)
เยโฮอาช (2 พกษ 13:10--14:16; 2 พศด 25:17-24)
1
เขาครอบครองเปกนเวลา 16 ปท (798-782) (5 + 11 = 16 ปท) (13:10)
2
เขาเปกนลฮูกชายของเยโฮอาหาส
3
เขาไปเยทยที่ มเยทยนเอลทชาในตอนททเที่ อลทชาใกลล้จะเสทยชทวอิต (13:14-19)
4
เขาชนะกษมัตรอิยอย ามาซอิยาหยของยฮูดาหย (14:8-14)
5
เขาไดล้เตคือนกษมัตรอิยยอามาซอิยาหยกบอนททที่เขาทมัรงสองสฮูบรบกมัน (14:9-11)
6
เขาไดล้ชนะกรกุงเยรฮูซาเลกมและเอาพวกเชลยกมับทรมัพยยสมบมัตมอิ ากมายไปจากกรกุงนมัรน
(14:13-14)
เยโรโบอมัมททที่ 2 (2 พกษ 14:23-29)
1
เขาครอบครองเปกนเวลา 41 ปท (793-753) (11 + 30 = 41 ปท) (14:23-24)
2
เขาเปกนลฮูกชายของเยโฮอาช
3
เขาตทเอาดอินแดนออิสราเอลคคืนมา (14:25-27)
4
ผฮูล้พยากรณยโยนาหยอยฮูใบ นเวลานทร (14:25)
เศคารอิยาหย (2 พกษ 14:29--15:12)
1
เขาครอบครองเปกนเวลา 6 เดคือน (753) (15:8-9)
2
เขาเปกนโหลนชายของเยฮฮู
3
ชมัลลฮูม ซถึที่งเปกนผฮูล้จลาจล ไดล้ฆบาเศคารอิยาหย (15:10) นทที่ทราใหล้คราพยากรณยของพระเจล้าตบอ
กษมัตรอิยยเยฮฮูสราเรกจ (10:30; 14:29; 15:8-12)
ชมัลลฮูม (2 พกษ 15:10-15)
1
เขาครอบครองเปกนเวลา 1 เดคือน (752) (15:13)
2
เมนาเฮม ซถึงที่ เปกนทหาร ไดล้ฆบาชมัลลฮูม (15:14-15)
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เมนาเฮม (2 พกษ 15:14-22)
1
เขาครอบครองเปกนเวลา 10 ปท (752-742) (15:17)
2
เขาเปกนกษมัตรอิยยของออิสราเอลททดที่ กุจรล้ายททที่สกุด (15:16)
3
เขาใหล้เงอิน 1000 ตะลมันตย (2 ลล้านเหรทยญ) แกบกษมัตรอิยปย ฮูลของอมัสซทเรทย เพคืที่อกษมัตรอิยยนร มันจะ
ไมบสฮูล้รบกมับออิสราเอล (15:19-20)
เปคาหอิยาหย (2 พกษ 15:22-26)
1
เขาครอบครองเปกนเวลา 2 ปท (742-740) (15:23)
2
เขาเปกนลฮูกชายของเมนาเฮม (15:22)
3
เปคาหย แมบทมัพของเปคาหอิยาหย ไดล้ฆบาเขา (15:25)
เปคาหย (2 พกษ 15:27-31; 2 พศด 28:5-8)
1
เขาครอบครองเปกนเวลา 20 ปท (740-732) (15:27)
บางคนคอิดวบาเปคาหยครอบครองเปกนเวลา 12 ปทพรล้อมกมับเมนาเฮมและเปคาหอิยาหย
แลล้วครอบครองคนเดทยวเปกนเวลา 8 ปท
2
โฮเชยาไดล้ฆบาเปคาหย (15:30)
โฮเชยา (2 พกษ 15:30--17:6)
1
เขาครอบครองเปกนเวลา 9 ปท (732-722) (17:1)
2
เขาเปกนกษมัตรอิยยองคยสกุดทล้ายของออิสราเอล (ภาคเหนคือ)
3
หลมังจากททที่เขากมับออิสราเอลเปกนเมคืองขถึรนของกษมัตรอิยยแชลมาเนเสอรยแหบงอมัสซทเรทย เขาไดล้
รบ วมมคือกมับอทยปอิ ตยในการทรยศตบออมัสซทเรทย (17:3-4)
4
เขาถฮูกขมังไวล้และออิสราเอลเปกนเชลยในประเทศอมัสซทเรทย (17:4-6)

ฝบายภาคใตล้
ก
เรโหโบอมัม (1 พกษ 11:42--14:31; 2 พศด 9:31--12:16)
1
เขาครอบครองเปกนเวลา 17 ปท (931-913) (14:21-24)
2
เขาเปกนลฮูกชายของซาโลมอน (14:21)
3
ประเทศออิสราเอลไดล้แบงออกเปกน 2 ภาค (คคือภาคเหนคือและภาคใตล้) กกเพราะเหตกุ
ความโงบเขลาของเขา (12:1-15)
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เขามทภรรยา 18 คน กมับนางสนม 60 คน ภรรยาททเที่ ขาชอบมากททที่สกุดคคือ มาอาคาหย
ลฮูกสาวททที่ชมัวที่ ของอมับชาโลม (2 พศด 11:21-22; 1 พกษ 15:1-3, 9-13)
5
กษมัตรอิยยชอิชมักของอทยปอิ ตยมาบกุกรกุกกรกุงเยรฮูซาเลกม (14:25-26)
อาบทยมมั (1 พกษ 14:31--15:8; 2 พศด 13:1-22)
1
เขาครอบครองเปกนเวลา 3 ปท (913-911) (15:1-3)
2
เขาชนะกษมัตรอิยยเยโรโบอมัม (ภาคเหนคือ) โดยททที่พระเจล้าทรงชบวยเขา (2 พศด 13:1-19)
3
ถถึงแมล้วาบ พระเจล้าชบวยเขาชนะออิสราเอล เขากกกลายเปกนกษมัตรอิยทย ทที่ชมัวที่ มาก (15:3)
อาสา (1 พกษ 15:8-14; 2 พศด 14:1--16:14)
1
เขาครอบครองเปกนเวลา 41 ปท (911-870) (15:9-10)
2
เขาเปกนกษมัตรอิยยองคยแรกของยฮูดาหยทเทที่ ปกนคนชอบธรรม (15:11)
3
เขานราชาวยฮูดาหยในการฟคืร นฟฮู (15:12-15) และเขาไดล้สรล้างเมคืองตบาง ๆ หลายแหบง
(2 พศด 14:6-8)
4
พระเจล้าทรงตอบคราอธอิษฐานของเขาและทรงชบวยชาวยฮูดาหยใหล้พล้นจากทหารเอธอิโอเปทย
(2 พศด 14:9-13)
5
เขาไดล้ถอดมาอาคาหยจากตราแหนบงพระนางเพราะเหตกุรฮูปเคารพของพระนาง (15:13)
6
ผฮูล้ทรานายฮานานทไดล้วาบ กลบาวอาสาเพราะเหตกุความบาปของอาสา แลล้วอาสาไดล้ขมังฮานานท
ไวล้ในคกุก (2 พศด 16:7-10)
7
เขาเสทยชทวอิตเนคืที่องจากโรคในพระบาทซถึที่งเขาไมบยอมอธอิษฐานตบอพระเจล้าในเรคืที่องนทร
(2 พศด 16:12-13)
เยโฮซาฟมัท (1 พกษ 22:41-50; 2 พศด 17:1--20:37)
1
เขาครอบครองเปกนเวลา 25 ปท (873-848) เขาครอบครองเปกนเวลา 3 ปทพรล้อมกมับบอิดา
(กษมัตรอิยอย าสา) (25 ปทนร รท บ วม 3 ปท ดล้วย) (22:41-42)
2
เขานราชาวยฮูดาหยในการฟคืร นฟฮูตบอไป (2 พศด 17:3-6)
3
เขาใหล้พวกเลวทไปสอนพระคมัมภทรยทมัวที่ ยฮูดาหย (2 พศด 17:7-9)
4
เขาประนทประนอมในการรบ วมมคือกมับกษมัตรอิยยอาหมับและกมับลฮูกชายสองคนของอาหมับชคืที่อ
อาหมัสยาหย กมับ เยโฮรมัม
ก
เขาไดล้รบวมมคือฝบายสมรสกมับอาหมับ (2 พศด 18:1)
ข
เขาไดล้รบวมมคือฝบายทหารกมับอาหมับ (1 พกษ 22; 2 พศด 18:2-3, 28-29; 19:1-3)
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เขาไดล้รบวมงานกมับอาหมัสยาหย (2 พศด 20:35-37)
ง
เขาไดล้รบวมฝบายทหารกมับเยโฮรมัม (2 พกษ 3:6-7, 10-15)
เยโฮรมัม (โยรมัม) (1 พกษ 22:50; 2 พกษ 8:16-24; 2 พศด 21:1-20)
1
เขาครอบครองเปกนเวลา 8 ปท (853-841) เขาครอบครองเปกนเวลา 4 ปท พรล้อมกมับบอิดา
(กษมัตรอิยยเยโฮซาฟมัท) (4 + 8 = 12 ปท) (2 พศด 21:5)
2
เขาสมรสกมับลฮูกสาวของกษมัตรอิยอย าหมับ (2 พศด 21:6)
3
เขาไดล้ฆบาพทที่นล้อง 6 คนของตน (2 พศด 21:2-4)
4
เขาไดล้รบมั คราพยากรณยจากเอลทยาวบาพระเจล้าจะพอิพากษาลงโทษเขาเพราะความชมัวที่ อมัน
มากมายของเขา (2 พศด 21:12-15)
5
พวกฟทลอิสเตทยกมับพวกอาหรมับไดล้ชนะพวกยฮูดาหยตามคราพยากรณยของเอลทยา
(2 พศด 21:16-17)
6
เขาตายดล้วยโรครล้าย และเมคืที่อตายไปแลล้ว ประชาชนกกไมบโศกเศรล้า (2 พศด 21:18-19)
อาหมัสยาหย (2 พกษ 8:24--9:29; 2 พศด 22:1-9)
1
เขาครอบครองเปกนเวลา 1 ปท (841) (22:1-4)
2
เขาเปกนลฮูกชายคนเลกกของเยโฮรมัม (22:1)
3
กษมัตรอิยยเยฮฮู (ภาคเหนคือ) ไดล้ฆบาเขา (22:5-9)
พระนางอาธาลอิยาหย (2 พกษ 11:1-20; 2 พศด 22:1--23:21)
1
เขาครอบครองเปกนเวลา 6 ปท (841-835) (11:3)
2
เขาเปกนมารดาของอาหมัสยาหย (11:1)
3
เขาไดล้ฆบาลฮูก ๆ ทกุกคนของอาหมัสยาหย นอกจากโยอาชททไที่ ดล้ถฮูกซบอนไวล้จากเขา (11:1-3)
4
เขาเองถฮูกประหารชทวอิต (11:13-16)
โยอาช (เยโฮอาช) (2 พกษ 11:1--12:21; 2 พศด 22:10--24:27)
1
เขาครอบครองเปกนเวลา 40 ปท (835-796) (12:1-3)
2
เขาสมังที่ เยโฮยาดา ซถึที่งเปกนมหาปกุโรหอิต ใหล้ซบอมพระวอิหาร (12:4-16)
3
หลมังจากความตายของเยโฮยาดา โยอาชอยฮูหบ บางไกลจากพระเจล้าอยบางมาก
(2 พศด 24:15-19)
4
เขาไดล้สมังที่ ใหล้ประหารเศคารอิยาหย ซถึที่งเปกนปกุโรหอิต เพราะเหตกุวาบ เขาไดล้วาบ กลบาวความบาปของ
ยฮูดาหยและขอใหล้ทกุกคนกลมับใจเสทยใหมบ (2 พศด 24:20-22)
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5
ขล้าราชการของเขาไดล้ฆบาเขาเสทย (2 พศด 24:25-26)
อามาซอิยาหย (2 พกษ 14:1-20; 2 พศด 25:1-28)
1
เขาครอบครองเปกนเวลา 29 ปท (796-767) (0 + 5 + 24 = 29 ปท) (2 พศด 25:1)
2
ตอนแรก ๆ เขาเปกนคนชอบธรรม และไดล้ประหารชทวอิตของคนททฆที่ บาโยอาจบอิดาของเขา
(2 พศด 25:2-3)
3
ผฮูล้พยากรณยคนหนถึงที่ ไดล้วาบ กลบาวเขาเพราะเหตกุวบาเขาไดล้จล้างทหารออิสราเอลเพคืที่อสฮูล้รบกมับ
เอโดม (2 พศด 25:5-8)
4
เขาใหล้ทหารออิสราเอลกลมับบล้านหมด แลล้วโดยความชบวยเหลคือจากพระเจล้า ชาวยฮูดาหยไดล้
ชนะชาวเอโดม (2 พศด 25:9-12)
5
เขาไดล้เอารฮูปเคารพของชาวเสอทรยกลมับมาและนมมัสการรฮูปเหลบานมัรน (2 พศด 25:14)
6
หลมังจากนมัรนเขาไดล้สฮูล้รบกมับชาวออิสราเอลและชาวออิสราเอลไดล้ชนะเขา (2 พศด 25:17-25)
7
ความตายของเขา (2 พศด 25:26-28)
อกุสซทยาหย (อาซารอิยาหย) (2 พกษ 15:1-7; 2 พศด 26:1-23)
1
เขาครอบครองเปกนเวลา 52 ปท (791-739) เขาครอบครองเปกนเวลา 24 ปทพรล้อมกมับบอิดา
(กษมัตรอิยอย ามาซอิยาหย) (24 + 16 + 12 = 52 ปท) (2 พศด 26:1-5)
2
เขาไดล้ชบวยยฮูดาหยใหล้เจรอิญฝบายทหารและฝบายเศรษฐกอิจมากกวบากษมัตรอิยยอนคืที่ ๆ
(2 พศด 26:6-15)
3
เขาพยายามทราหนล้าททที่ของปกุโรหอิต (2 พศด 26:16)
4
เขาถฮูกลงโทษโดยกลายเปกนคนโรคเรคืรอน (2 พศด 26:17-21)
โยธาม (2 พกษ 15:30, 32-38; 2 พศด 27:1-9)
1
เขาครอบครองเปกนเวลา 16 ปท (750-731) เขาครอบครองเปกนเวลา 12 ปทพรล้อมกมับบอิดา
(กษมัตรอิยอย กุสซทยาหย) (12 + 8 = 20 ปททรงมั หมด) (2 พศด 27:1; 2 พกษ 15:30)
2
เขาเปกนกษมัตรอิยทย ทที่ดท (2 พศด 27:2, 6)
3
เขาสรล้างประตฮูบนของพระวอิหารและสรล้างปล้อมกมับหอคอยตามปบาไมล้ (2 พศด 27:3-4)
4
เขาชนะชาวอมัมโมนและไดล้รมับเงอินกมับขล้าวสาลทจากเขาทกุก ๆ ปท (2 พศด 27:5)
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อาหมัส (2 พกษ 16:1-20; 2 พศด 28:1-27)
1
เขาครอบครองเปกนเวลา 16 ปท (731-715) เขาครอบครองเปกนเวลา 12 ปทพรล้อมกมับบอิดา
(กษมัตรอิยโย ยธาม) (12 + 3 + 13 = 28 ปททรงมั หมด) (2 พศด 28:1)
2
เขาเปกนกษมัตรอิยทย ทที่ชมัวที่ มาก (2 พศด 28:2-4, 22-25)
3
เขาเผาลฮูก ๆ ของตนเปกนเครคือที่ งบฮูชาแกบพระบาอมัล (2 พศด 28:3)
4
เขาเปกนคนแรกททที่ไดล้ยอินคราพยากรณยเรคือที่ งการบมังเกอิดจากสาวพรหมจารทของพระครอิสตย
(อสย 7:1-16).
เฮเซคทยาหย (2 พกษ 18:1--20:21; 2 พศด 29:1--32:33)
1
เขาครอบครองเปกนเวลา 29 ปท (715-686) เขาครอบครองเปกนเวลา 13 ปทพรล้อมกมับบอิดา
(กษมัตรอิยอย าหมัส) (13 + 18 + 11 = 42 ปททรงมั หมด) (2 พศด 29:1)
2
เขาเปกนกษมัตรอิยทย ทที่ชอบธรรมททสที่ กุดตมัรงแตบกษมัตรอิยยดาวอิด (2 พศด 29:2)
3
เขาเปกนกษมัตรอิยทย ทที่รรที่ารวยททสที่ กุดตมัรงแตบกษมัตรอิยยซาโลมอน (2 พศด 32:27-29)
4
เขาไดล้ชราระพระวอิหาร (2 พศด 29:16-19) และไดล้ทราลายรฮูปเคารพในยฮูดาหย
(2 พศด 31:1)
5
เขาใหล้ออิสราเอลถคือเทศกาลปมัสกาใหญบทสทที่ กุดตมัรงแตบกษมัตรอิยยซาโลมอน (2 พศด 30)
6
เขาเหกนทฮูตสวรรคยแหบงความตายทราลายทหารอมัสซทเรทยททที่อยฮูรบ อบ ๆ กรกุงเยรฮูซาเลกม
(2 พศด 32:21-22; 2 พกษ 19:35)
7
เขาไดล้รบมั การรมักษาอยบางอมัศจรรยยและมทชวท อิตตบอไปอทก 15 ปท (2 พกษ 20:1-19)
มนมัสเสหย (2 พกษ 21:1-18; 2 พศด 33:1-20)
1
เขาครอบครองเปกนเวลา 55 ปท (697-642) (11 + 44 = 55 ปททรงมั หมด) (2 พศด 33:1)
2
เขาครอบครองนานกวบากษมัตรอิยยอนคืที่ ๆ ไมบวาบ ภาคเหนคือหรคือภาคใตล้
3
เขาเปกนกษมัตรอิยทย ทที่ชมัวที่ ททสที่ กุด (2 พศด 33:2-10)
4
เขาไดล้กลมับใจเสทยใหมบตอนททอที่ ยฮูใบ นคกุกของพวกศมัตรฮู แลล้วพระเจล้าไดล้ใหล้เขาครอบครองตบอ
(2 พศด 33:11-13, 15-17)
อาโมน (2 พกษ 21:19-26; 2 พศด 33:21-25)
1
เขาครอบครองเปกนเวลา 2 ปท (642-640) (2 พศด 33:21)
2
เขาเปกนคนชมัวที่ เหมคือนมนมัสเสหยบอิดาของเขา แตบเขาไมบไดล้กลมับใจเสทยใหมบ
(2 พศด 33:22-23)
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3
เขาถฮูกฆบาเสทยโดยขล้าราชการของเขาเอง (2 พศด 33:24-25)
โยสอิยาหย (2 พกษ 22:1--23:30; 2 พศด 34:1--35:27)
1
เขาครอบครองเปกนเวลา 31 ปท (640-609) (2 พศด 34:1)
2
เขาเปกนกษมัตรอิยทย ทที่ชอบธรรมททสที่ กุดตมัรงแตบกษมัตรอิยยดาวอิดและเปกนกษมัตรอิยยสกุดทล้ายของยฮูดาหยททที่
ชอบธรรม (2 พศด 34:2-7; 1 พกษ 13:1-2)
3
เมคือที่ ไดล้พบหนมังสคือพระบมัญญมัตอิของโมเสสในพระวอิหารแลล้ว เขาไดล้นราชนชาตอิยฮูดาหยในการ
ฟคืร นฟฮูใหญบ (2 พศด 34:14-21, 29-33)
4
เขาใหล้ออิสราเอลถคือเทศกาลปมัสกาใหญบกวบาเทศกาลของกษมัตรอิยเย ฮเซคทยาหย
(2 พศด 35:1, 18-19)
5
เขาถฮูกฆบาเสทยคณะททที่เขาสฮูล้รบกมับทหารอทยปอิ ตย (2 พศด 35:20-25)
เยโฮอาหาส (2 พกษ 23:31-33; 2 พศด 36:1-4)
1
เขาครอบครองเปกนเวลา 3 เดคือน (609) (2 พศด 36:1-2)
2
เขาเปกนลฮูกคนกลางของโยสอิยาหย
3
เขาถฮูกถอดจากตราแหนบงเปกนกษมัตรอิยโย ดยกษมัตรอิยยฟาโรหยของอทยปอิ ตย (2 พศด 36:3)
4
เขาถฮูกนราไปยมังอทยปอิ ตยใหล้เปกนเชลยแลล้วเสทยชทวอิตททที่นมันที่ (2 พศด 36:4; 2 พกษ 23:34)
เยโฮยาคอิม (2 พกษ 23:34--24:5; 2 พศด 36:5-7)
1
เขาครอบครองเปกนเวลา 11 ปท (609-597) (2 พศด 36:5)
2
เขาเปกนพทที่ชายของเยโฮอาหาส (2 พศด 36:4)
3
เขาเปกนกษมัตรอิยยของยฮูดาหยททที่ชมัวที่ ททสที่ กุดนอกจากกษมัตรอิยมย นมัสเสหย (2 พกษ 23:36--24:4)
4
กรกุงเยรฮูซาเลกมกลายเปกนเมคืองขถึรนของบาบอิโลนหลมังจากททกที่ รกุงบาบอิโลนไดล้ชนะประเทศ
อทยปอิ ตย (2 พกษ 24:1)
5
เขาขบมเหงเยเรมทยผย ฮูล้พยากรณย (ยรม 36:9, 21-26)
6
ในราชกาลของเขา ดาเนทยลกมับชาวยอิวหนกุบมสาวอคืที่น ๆ ถฮูกนราไปยมังบาบอิโลน (ดนล 1:1-7)
(ปทกบอนค.ศ. 606)
7
เขาไดล้เสทยชทวอิต และตามคราพยากรณยของเยเรมทยย เขาถฮูกฝมังไวล้อยบางฝมังลา (ยรม 22:18-19;
2 พศด 36:6)
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เยโฮยาคทน (2 พกษ 24:6-16; 2 พศด 36:8-10)
1
เขาครอบครองเปกนเวลา 3 เดคือน (597) (2 พกษ 24:8) อายกุ 18 ปท
2
เขาเปกนลฮูกชายของเยโฮยาคอิมและหลานชายของโยสอิยาหย (2 พกษ 24:6)
3
พระเจล้าทรงแชบงสาปเขาวบา ลฮูก ๆ ของเขาจะไมบครอบครองยฮูดาหย (ยรม 22:24-30)
4
ทมัรงเอเสเคทยล (อสค 19:5-9) กมับเยเรมทยย (ยรม 22:24-26) ไดล้พยากรณยวาบ เขาจะถฮูกนราไป
เปกนเชลยในบาบอิโลน
5
เขาถฮูกนราไปเปกนเชลยในครมัรงททสที่ องททที่กษมัตรอิยบย าบอิโลนมายมังกรกุงเยรฮูซาเลกม ในปทกบอน
ค.ศ. 597 เอเสเคทยลไปยมังบาบอิโลนในเวลานทรดล้วย (2 พกษ 24:11-16)
6
เขาเสทยชทวอิตททกที่ รกุงบาบอิโลน (2 พกษ 25:27-30)
ท
เศเดคทยาหย (2 พกษ 24-17--25:30; 2 พศด 36:11-21)
1
เขาครอบครองเปกนเวลา 11 ปท (597-586) (24:18-19)
2
เขาเปกนลฮูกคนเลกกของโยสอิยาหยและเปกนลกุงของเยโฮวาคทน (2 พกษ 24:17)
3
เขาขบมเหงเยเรมทยผย ฮูล้พยากรณย (ยรม 38:1-6)
4
เขากบฏตบอกษมัตรอิยบย าบอิโลน ถฮูกจมับ ถฮูกทราใหล้ตาบอด และถฮูกนราไปยมังบาบอิโลน
(2 พกษ 25:1-7)
5
ในเวลานทรกรกุงเยรฮูซาเลกมถฮูกเผาและพระวอิหารถฮูกทราลาย (2 พกษ 25:8-9)
พวกศาสดาพยากรณย
ก
ลมักษณะแหบงพวกศาสดาพยากรณย
1
คราวบา "ศาสดาพยากรณย" ในภาษาฮทบรฮูคคือ "นาบท" ซถึที่งหมายความวบา "ตล้ม"
2
คราวบา "ศาสดาพยากรณย" ในภาษากรทกคคือ "pro" ซถึงที่ หมายความวบา "แทน" และ "phemi"
ซถึงที่ หมายความวบา "พฮูด" ดมังนมัรนศาสดาพยากรณยเปกนผฮูล้ทพทที่ ฮูดแทนพระเจล้าอยบางรล้อนใจ
3
ศาสดาพยากรณยไมบเหมคือนปกุโรหอิต ปกุโรหอิตเปกนผฮูล้แทนมนกุษยยตบอพระเจล้า แตบ
ศาสดาพยากรณยเปกนผฮูล้แทนพระเจล้าตบอมนกุษยย แลล้วศาสดาพยากรณยไมบไดล้รมับตราแหนบงนทร
ตบอจากบอิดาเหมคือน อยบางปกุโรหอิตกมับกษมัตรอิยย
4
ศาสดาพยากรณยไดล้ประกาศและพยากรณย
5
ซามฮูเอลเปกนคนแรกททมที่ ทตราแหนบงศาสดาพยากรณย แตบแนบนอนมทคนอคืที่นททไที่ ดล้พยากรณยกบอน
ซามฮูเอล เชบน เอโนค ยาโคบ กมับโมเสส ซามฮูเอลไดล้ตรมังวอิทยาลมัยสราหรมับพวก
ศาสดาพยากรณย (1 ซมอ 19:20; กจ 3:24; 13:20; ฮบ 11:32)
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อากาบมัสเปกนศาสดาพยากรณยคนสกุดทล้ายในพระคมัมภทรย (กจ 11:27-28; 21:10-11)
พวกศาสดาพยากรณยตล้องการใหล้ทรมังประเทศมทการฟคืร นฟฮูและเขารมักชาตอิออิสราเอลมาก
คนสวนมากไมบชอบพวกศาสดาพยากรณย
คราพยากรณยของพวกเขามทอยฮูบ 6 ชนอิด
ก
การเสดกจมาครมัรงแรกของพระเยซฮู (อสย 7:14; 9:6; 53; มคา 5:2)
ข
การเสดกจมาครมัรงททสที่ องของพระเยซฮู (อสย 2:4; 66:15-16; ศคย 13:4-9)
ค
การกระจมัดกระจายของออิสราเอล (ยรม 25:11; พบญ 28)
ง
การรวบรวมออิสราเอล (อสย 43:5-6; ยรม 24:6; อสค 11:27; อมส 9:14-15)
จ
ความทกุกขยลราบาก 7 ปท (อสย 13:6-7, 10-11; 24:1, 19-20; 34:2-4;
63:3-4, 6; ยอล 2:1-2)
ฉ
อาณาจมักร 1,000 ปทของพระเยซฮู (อสย 2:1-3; 35; 65:18-25)
พวกศาสดาพยากรณยในสมมัยพระคมัมภทรยเดอิมไมบรฮูล้เกทที่ยวกมับครอิสตจมักร (อฟ 3:5-6)
เพราะเหตกุนร ทพวกเขาไมบไดล้เขล้าใจคราพยากรณยทกุกขล้อของเขาเอง (1 ปต 1:10-11;
ลก 24:25-27)
ในสมมัยพระคมัมภทรยเดอิม พวกเขาไดล้เปรทยบกมับยามประตฮูทเทที่ ฝล้าอยฮูบ (อสย 21:8, 11; ยรม 6:17;
44:4; อสค 3:17; 33:2-3; ฮบก 2:1)
ผฮูล้พยากรณยเทกจเปกนเหตกุสบวนหนถึงที่ ททอที่ อิสราเอลกมับยฮูดาหยเปกนเชลยในประเทศอมัสซทเรทยกมับ
ประเทศบาบอิโลนนมัรน (ยรม 23:13-14, 21-22)
พระคมัมภทรมย ทวอิธทพอิสฮูจนยวาบ ผฮูล้พยากรณยเปกนจรอิงหรคือปลอม
ก
คราพยากรณยของเขาสราเรกจทกุกขล้อไหม? ถล้าไมบ เขาเปกนผฮูล้พยากรณยเทกจ
(พบญ 18:21-22)
ข
เขาแนะนราประชาชนใหล้นมมัสการพระเจล้าหรคือพระตบาง ๆ? ถล้าเปกนพระตบาง ๆ เขา
เปกนผฮูล้พยากรณยเทกจ (พบญ 13:1-3)
ค
เขาใชล้สที่ อิงของตบาง ๆ เพคืที่อชบวยในการทรานายหรคือเปลบา? ถล้าใชล้สที่ อิงของตบาง ๆ เขาเปกน
ผฮูล้พยากรณยเทกจ (พบญ 18:10-11)

ข

ชคืที่อของพวกศาสดาพยากรณย
ศาสดาพยากรณยแทล้
1
อาแบล (ลก 11:49-51)
2
เอโนค (ยด 1:14-15)
3
โนอาหย (ปฐก 9:24-27)
4
อมับราฮมัม (ปฐก 20:7)
5
ออิสอมัค (ปฐก 27:27-29; สดด 105:8-15)
6
ยาโคบ (ปฐก 49:1-27)
7
นางเดโบราหย (วนฉ 4-5)
8
ศาสดาพยากรณยททที่เราไมบรจฮูล้ มักชคืที่อ (วนฉ 6:7-10)
9
บกุรษกุ ของพระเจล้าในสมมัยของเอลท (1 ซมอ 2:27-36)
10 ซามฮูเอล (1 ซมอ 3:20)
11 พวกศาสดาพยากรณย (1 ซมอ 10:5-13; 19:20-24)
12 โมเสส (พบญ 18:15; 34:10-12)
13 นางมอิเรทยม (อพย 15:20)
14 อาโรน (อพย 7:1)
15 พวกผฮูล้ใหญบ 70 คน (กดว 11:24-29)
16 กาด (1 ซมอ 22:5; 2 ซมอ 24:11-19; 1 พศด 21:9-19; 29:29)
17 นาธมัน (2 ซมอ 7:1-17; 12:1-25; 1 พกษ 1:5-53; 1 พศด 17:1-15; 29:29)
18 ดาวอิด (กจ 2:29-31; พวกสดกุดททพทที่ ยากรณยถถึงพระเยซฮู)
19 อาหอิยาหย (1 พกษ 11:26-49; 12:15; 14:1-18)
20 เชไมอาหย (1 พกษ 12:21-24; 1 พศด 12:1-16)
21 บกุรษกุ ของพระเจล้าจากยฮูดาหย (1 พกษ 13:1-34)
22 ออิดโด (2 พศด 9:29; 12:15; 13:22)
23 อาซารอิยาหย (2 พศด 15:1-19)
24 ฮานานท (2 พศด 16:7-10)
25 เยฮฮูบกุตรฮานานท (1 พกษ 16:1-4; 2 พศด 19:1-3)
26 เอลทยาหย (1 พกษ 17:1; 2 พกษ 2:14)

27 ศาสดาพยากรณยททที่เราไมบรจฮูล้ มักชคืที่อ (1 พกษ 20:13-15)
28 ชายคนหนถึงที่ ในพวกศาสดาพยากรณย (1 พกษ 20:35-43)
29 มทคายาหย (1 พกษ 22:1-40)
30 ยาฮาซทเอล (2 พศด 20:14-30)
31 เอลทเอเซอรย (2 พศด 20:37)
32 เอลทชา (1 พกษ 19:16-19; 2 พกษ 2-8; 13:14-21)
33 พวกศาสดาพยากรณย (2 พกษ 2:3-15; 4:1, 38; 6:1; 9:1)
34 เศคารอิยาหยบกุตรเยโฮวาดา (2 พศด 24:20-22; ลก 11:49-51)
35 บกุรษกุ ของพระเจล้า (2 พศด 25:5-10)
36 ศาสดาพยากรณยททที่เราไมบรจฮูล้ มักชคืที่อ (2 พศด 25:15)
37 เศคารอิยาหย (2 พศด 26:5)
38 โอเดด (2 พศด 28:8-15)
39 ภรรยาของออิสยาหย (อสย 8:3)
40 ภรรยาของชมัลลฮูม คคือนางฮกุลดาหย (2 พกษ 22:14-20)
(หมายเหตกุ--รายการนทรไมบไดล้รบวมพวกศาสดาพยากรณยทเทที่ ขทยนในพระคมัมภทรย เชบนออิสยาหย อาโมส
เปกนตล้น)
41 ยอหยนผฮูล้ใหล้บมัพตอิศมา (มธ 11:9; 14:5; 21:26; ลก 1:76; ยน 1:23)
42 นางอมันนา (ลก 2:36)
43 อากาบมัส (กจ 11:27-28; 21:10-11)
44 ศาสดาพยากรณย 2 คนททปที่ ระกาศเวลา 3 1/2 ปท (วว 11:3-12)
45 พระเยซฮูครอิสตย (มธ 21:11; ลก 4:24; 7:16; 24:19; ยน 4:19; 6:14; 7:40)
ผฮูล้พยากรณยเทกจ
1
ผฮูล้พยากรณยเทกจของพระบาอมัล
ก
เอลทยาหยทราลายหลายคนในพวกนทร (1 พกษ 18:19, 22, 40)
ข
เยฮฮูทราลายคนในพวกนทรททที่เหลคืออยฮูบ (2 พกษ 10:18-27)
2
บาลาอมัม (กดว 22-24)
3
กษมัตรอิยยซาอฮูล (1 ซมอ 10:1-13; 19:24)
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ผฮูล้พยากรณยแกบจากเบธเอล (1 พกษ 13:11-19)
เศเดคทยาหย (1 พกษ 22:5-12)
ฮานมันยาหย (ยรม 28:11)
นางโนอมัดยาหย (นหม 6:14)
บารเยซฮู (เอลทมาส) (กจ 13:6-8)
นางเยเซเบล (วว 2:20)
ผฮูล้พยากรณยเทกจ (สมัตวยรล้ายททที่ 2) (วว 16:13; 19:20; 20:10)

ศาสดาพยากรณยททที่สราคมัญ 2 คน
เอลทยาหยกบมั เอลทชา
1
เอลทยาหยกบมั กษมัตรอิยยอาหมับ
ก
เขาประกาศวบาจะมทความแหล้งแลล้งเปกนเวลา 3 1/2 ปท (1 พกษ 17:1; ยก 5:17)
ข
เขาแขกงขมันกมับผฮูล้พยากรณยเทกจของพระบาอมัลททภที่ ฮูเขาคารเมล (1 พกษ 18:17-20)
ค
เขาพยากรณยวาบ ความแหล้งแลล้งจะเสรกจสอิรนลง (1 พกษ 18:41-46)
ง
เขาประกาศวบากษมัตรอิยยอาหมับกมับภรรยาจะตล้องตายอยบางไร (1 พกษ 21:17-24)
2
เอลทยาหยกบมั นกกาททลที่ ราธารเครทท (1 พกษ 17:2-7)
3
เอลทยาหยและหญอิงมบายชาวศาเรฟมัท (1 พกษ 17:8-16, 17-24)
4
เอลทยาหยกบมั โอบาดทหย (1 พกษ 18:1-16)
5
เอลทยาหยกบมั ชนชาตอิออิสราเอล (1 พกษ 18:20-24)
6
เอลทยาหยกบมั ผฮูล้พยากรณยเทกจของพระบาอมัล (1 พกษ 18:25-40)
7
เอลทยาหยกบมั พระเจล้า (1 พกษ 19:1-18)
8
เอลทยาหยกบมั เอลทชา
ก
ทรงเรทยกเอลทชาใหล้เปกนผฮูล้รบมั ใชล้ของพระเจล้า (1 พกษ 19:19-21)
ข
เอลทชาเตรทยมไวล้สราหรมับการรมับใชล้พระเจล้า (2 พกษ 2:1-10)
9
เอลทยาหยกบมั กษมัตรอิยยอาหมัสยาหย (2 พกษ 1:1-17)
10 เอลทยาหยไปสวรรคย (2 พกษ 2:11)

เอลทยาหย--การอมัศจรรยยตบาง ๆ
1
ฝนไมบตกเปกนเวลา 3 1/2 ปท (1 พกษ 17:1; ยก 5:17)
2
นกกาเลทรยงเอลทยาหยทลทที่ ราธารเครทท (1 พกษ 17:6)
3
อาหารของหญอิงมบายชาวศาเรฟมัทไมบหมด (1 พกษ 17:14)
4
ลฮูกชายของหญอิงมบายชาวศาเรฟมัทเปกนขถึรนมาจากความตาย (1 พกษ 17:17-24)
5
เอลทยาหยอธอิษฐานและไฟลงมาจากสวรรคย (1 พกษ 18:38)
6
ไฟลงมาจากสวรรคยและฆบาทหาร 51 คน (2 พกษ 1:10)
7
ไฟลงมาจากสวรรคยและฆบาทหารอทก 51 คน (2 พกษ 1:12)
8
การแยกนรราของแมบนราจอรยแดน (2 พกษ 2:8)
เอลทชา--การอมัศจรรยยตบาง ๆ
1
การแยกนรราของแมบนราจอรยแดน (2 พกษ 2:14)
2
การชราระนรราแหบงเมคืองเยรทโค (2 พกษ 2:19-22)
3
การพอิพากษาพวกหนกุบม ๆ ททที่เมคืองเบธเอล (2 พกษ 2:23-24)
4
การทราใหล้หกุบเขาเตกมไปดล้วยนรรา (2 พกษ 3:16-27)
5
การทราใหล้ขวดเปลบาเตกมไปดล้วยนรรามมัน (2 พกษ 4:1-7)
6
ผฮูล้หญอิงททที่เมคืองชฮูเนมซถึที่งเปกนหมมันไดล้รมับลฮูกชาย (2 พกษ 4:14-17)
7
เดกกชายททที่ตายแลล้วไดล้เปกนขถึรนมาททเที่ มคืองชฮูเนม (2 พกษ 4:18-21; 32-37)
8
การชราระอาหารททเที่ ปกนพอิษททเที่ มคืองกอิลกาล (2 พกษ 4:38-41)
9
การเลทรยงผฮูล้ชาย 100 คนอยบางอมัศจรรยย (2 พกษ 4:42-44)
10 การรมักษานาอามานจากโรคเรคืรอน (2 พกษ 5:1-19)
11 โรคเรคืรอนของนาอามานไดล้ตอิดกมับเกหะซท (2 พกษ 5:20-27)
12 การทราใหล้หมัวขวานลอยนรรา (2 พกษ 6:1-7)
13 การสราแดงแผบนการสงครามของกษมัตรอิยยซทเรทย (2 พกษ 6:8-12)
14 การอธอิษฐานขอใหล้คนใชล้เหกนพวกทฮูตสวรรคยซงถึที่ เปกนทหาร (2 พกษ 6:13-17)
15 การทราใหล้ทหารซทเรทยทกุกคนเปกนคนตาบอด (2 พกษ 6:18-23)
16 คนททที่ตายแลล้วไดล้เปกนขถึรนมาเมคืที่อเขาวางศพของเขาบนศพของเอลทชา (2 พกษ 13:20-21)

คราพยากรณยของเอลทชา
1
เกหะซทจะเปกนคนโรคเรคืรอน (2 พกษ 5:20-27)
2
เมคืองสะมาเรทยจะพบอาหาร (2 พกษ 7:1)
3
ความตายของนายทหารคนหนถึงที่ (2 พกษ 7:2)
4
การกมันดารอาหารเปกนเวลา 7 ปท (2 พกษ 8:1)
5
ความตายของเบนฮาดมัด กษมัตรอิยยของซทเรทย (2 พกษ 8:7-10)
6
การครอบครองของกษมัตรอิยยฮาซาเอลแหบงซทเรทย (2 พกษ 8:11-15)
7
การททอที่ อิสราเอลจะชนะซทเรทย 3 ครมัรง (2 พกษ 13:14-19)
4

หนมังสคือในพระคมัมภทรยเดอิมททที่ถฮูกเขทยนไวล้ในสมมัยนทร
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ผฮูล้เขทยน
โอบาดทหย
โยนาหย
นาฮฮูม
อาโมส
โฮเชยา
โยเอล
ออิสยาหย
มทคาหย
เศฟมันยาหย
ฮะบากกุก
เยเรมทยย
เพลงครรที่าครวญ

รมับใชล้กทที่ปท
10
35
30
7
60
7
58
35
20
3
32

ปทรบมั ใชล้
850-840
785-750
650-620
760-753
760-700
841-834
739-681
735-700
640-620
609-606
627-575
586

เขทยนถถึงพวกไหน
ใตล้ (เอโดม)
เหนคือ (นทนะเวหย)
เหนคือ (นทนะเวหย)
เหนคือ (ออิสราเอล)
เหนคือ
ใตล้ (ยฮูดาหย)
ใตล้
ใตล้
ใตล้
ใตล้
ใตล้
ใตล้

