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บทที่ 14
1 และ 2 พงศกษัตริย

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปน้ีได
-  บอกชื่อผูแตงหนังสือ 1 และ 2 พงศกษัตริย
-  บอกไดวาหนังสือเหลานี้เขียนถึงใคร
-  บอกเปาหมายของหนังสือแตละเลม
-  เขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญของหนังสือ 1 และ 2 พงศกษัตริยจากความทรงจํ า
-  ชีแ้จงหลักการชีวิตและการรับใชใน 1 และ 2 พงศกษัตริย

1 พงศกษัตริย
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คํ านํ า

ผูเขียน ไมมีใครทราบ อาจจะเปนเยเรมีย
เขียนถึงใคร ถึงชาวอิสราเอล
เปาหมาย เพื่อบันทึกตอไปถึงสิ่งที่พระเจาทรงกระทํ าตอประชากรของพระองคคืออิสราเอล
ขอพระคัมภีรสํ าคัญ

แตเราจะเหลือเจ็ดพันคนไวในอิสราเอลคือ ทกุเขาซึ่งมิไดนอมลงตอพระ
บาอัล และทุกปากซึ่งมิไดจุบรูปน้ัน”   1 พงศกษัตริย 19:18

หลกัการของชีวิตและการรับใช การประนีประนอมดูเหมือนจะเปนวิธีที่งายดีแตวาคุณมักจะตองจาย
ราคาแพงภายหลังเสมอ  (คือตองเสียสิ่งที่ดีๆ ไปเพราะไปประนีประนอมกับสิ่งที่ไมดี)

บุคคลสํ าคัญ ดาวิด  โซโลมอน  กษัตริยของยูดาหและอิสราเอล  (ดูตารางเกี่ยวกับกษัตริยทายบท)
นาบาธ อาหับ เอลียาห  เอลีชา

โครงราง
I รัชสมัยของกษัตริยโซโลมอน 1:1-11:43

ก.  เจิมโซโลมอนเปนกษัตริย  1:1-53
ข.  คํ ากํ าชับของดาวิดตอโซโลมอนและมรณกรรมของดาวิด  2:1-46
ค.  การแตงงานของโซโลมอนและการเลือกเอาสติปญญา  3:1-28
ง.  การบริหารของโซโลมอน  4:1-34
จ.  กิจกรรมการสรางพระวิหารของโซโลมอน  5:1-8:66
ฉ.  ความมั่งคั่งและสงาราศีของโซโลมอน  9:1-10:29
ช.  ความบาปของโซโลมอน  11:1-43

II รัชสมัยของกษัตริยตางๆ ของยูดาหและอิสราเอล 12:1-22:53  ตอเน่ืองไปถึง 2 พงศกษัตริย (ดู
ตารางของกษัตริยเหลานี้)

ก.  เรโหโบอับขึ้นครองราชย  12:1-33
ข.  กษัตริยตางๆ ของยูดาห  จากเรโหโบอัมถึงเยโฮซาฟท  13:1-22:53
ค.  กษัตริยตางๆ ของอิสราเอล  เยโรโบอัม  ถึงอาหัสยาห  13:1-22:53
ง.  งานรับใชของผูเผยพระวจนะเอลียาหที่มีตออิสราเอล  17:1-22:53

2 พงศกษัตริย
คํ านํ า
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ผูเขียน ไมมีใครทราบ
เขียนถึงใคร ถึงชาวอิสราเอล
เปาหมาย เพื่อบันทึกตอไปถึงสิ่งที่พระเจาทรงกระทํ ากับประชากรของพระองคคือ อิสราเอล
ขอพระคัมภีรสํ าคัญ

“และอยูมาเมื่อทานทั้งสองขามไปแลว  เอลยีาหจึงพูดกับเอลีชาวา “จง
ขอสิ่งที่อยากใหขาพเจาทํ าเพื่อทานกอนที่ขาพเจาจะถูกรับไปจากทาน”  และเอลี
ชาตอบวา “ขอใหฤทธ์ิเดชของทานอยูกับขาพเจาตามสวนสิทธิบุตรหัวป”

และทานตอบวา “ทานขอสิ่งที่ยากนัก แตถาทานเห็นขาพเจาถูกรับข้ึนไป
จากทาน ทานก็จะไดอยางน้ัน แตถาทานไมเห็นก็จะไมเปนแกทานอยางน้ัน””  2
พงศกษัตริย  2:9-10

หลกัการของชีวิตและการรับใช  ราชอาณาจักรของโลกนี้เปนสิ่งชั่วคราว  อาจรุงเรืองขึ้นและลมลงภายใต
การควบคุมของพระเจา

บุคคลสํ าคัญ กษัตริยของอิสราเอลและยูดาห  (ดูตารางกษัตริยทายบท)  เอลีชา  เอลียาห

โครงราง
I งานรบัใชของเอลีชาและบันทึกตอไปถึงกษัตริยของอิสราเอล  1:1-10:36
II บนัทึกเรื่องกษัตริยตางๆ ของอิสราเอลและยูดาห  11:1-17:41 ตอจากบันทึกใน 1 พงศกษัตริย

(ดูตารางกษัตริยทายบท)
III รัชสมัยของกษัตริยของยูดาห  ตัง้แตเฮเซคียาหจนถึงเศคาริยาห  18:1-25:30

ชื่อ                                        

บททดสอบตนเอง บทที่ 14
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1. ใครเปนผูเขียนหนังสือ 1 และ 2 พงศกษัตริย
                                                                                                                         

2. จงบอกเปาหมายของหนังสือ 1 พงศกษัตริย
                                                                                                                         
                                                                                                                         

3. หนังสือ 1 พงศกษัตริยเขียนถึงใคร?
                                                                                                                         

4. จงบอกหลักการของชีวิตและการรับใชของหนังสือ 1 พงศกษัตริย
                                                                                                                         
                                                                                                                         

5. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า ของ 1 พงศกษัตริย
                                                                                                                         
                                                                                                                         

6. จงบอกเปาหมายของหนังสือ 2 พงศกษัตริย
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

7. หนังสือ 2 พงศกษัตริยเขียนถึงใคร?
                                                                                                                         

8. จงบอกหลักการของชีวิตและการรับใชของหนังสือ 2 พงศกษัตริย
                                                                                                                         
                                                                                                                         

9. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญของ 2 พงศกษัตริยจากความทรงจํ า
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 14

1. ผูเขียนไมมีใครรู อาจเปนเยเรมีย
2. เพ่ือบันทึกตอไปถึงสิ่งที่พระเจาทรงกระทํ ากับประชาชนของพระองคคือ อิสราเอล
3. อิสราเอล
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4. การประนีประนอมดูเหมือนจะเปนวิธีที่งายแตคุณตองจายราคาแพงภายหลัง
5. “แตเราจะเหลือเจ็ดพันคงไวในอิสราเอลคือทุกเขาซึ่งมิไดนอมลงตอพระบาอัล  และทุกปากซึ่งมิ

ไดจุบรูปน้ัน”  1 พงศกษัตริย 19:18
6. เพ่ือบันทึกตอไปถึงสิ่งที่พระเจาทรงกระทํ ากับประชากรของพระองคคือ อิสราเอล
7. อิสราเอล
8. ราชอาณาจักรของโลกนี้เปนสิ่งที่ชั่วคราว  อาจรุงเรืองขึ้นและลมสลายลงไดภายใตการควบคุม

ของพระเจา
9. ““และอยูมาเม่ือทานทั้งสองขามไปแลว  เอลียาหจึงพูดกับเอลีชาวา “จงขอสิ่งที่อยากให

ขาพเจาทํ าเพื่อทานกอนที่ขาพเจาจะถูกรับไปจากทาน”  และเอลีชาตอบวา “ขอใหฤทธิ์เดชของ
ทานอยูกับขาพเจาตามสวนสิทธิบุตรหัวป”

และทานตอบวา “ทานขอสิ่งที่ยากนัก แตถาทานเห็นขาพเจาถูกรับขึ้นไปจากทาน ทาน
กจ็ะไดอยางนั้น แตถาทานไมเห็นก็จะไมเปนแกทานอยางนั้น””  2 พงศกษัตริย  2:9-10

เพื่อศึกษาตอไป

1.   1 พงศกษัตริย  บันทึกการไมรวมตัวกันของอิสราเอล 12 เผา  ตารางในชวงนี้สรุปขอมูล
เพ่ือราชอาณาจักรที่แตกแยกของยูดาหและอิสราเอล แผนที่แสดงใหเห็นการแบงของเขตแดน

2.  กษัตริยโซโลมอน บุคคลสํ าคัญในหนังสือ 1 พงศกษัตริย  เปนผูเขียนสุภาษิต  ปญญาจารย
และเพลงของซาโลมอน คุณจะไดศึกษาหนังสือเหลานี้ตอไปในหลักสูตรนี้
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3.  ตารางของกษัตริยแหงอิสราเอลและยูดาหที่ใหไวในชวงทายนี้จะชวยคุณเม่ือคุณศึกษา
หนังสือพงศกษัตริยและพงศาวดาร

ตารางสรุปอาณาจักรที่แบงแยกกันเปน 2 ฝาย
อิสราเอล 933-722 ก.ค.ศ. ยูดาห  933-586 ก.ค.ศ.
ชื่ออ่ืนๆ
เผาทั้งสิบ
อาณาจักรทางเหนือ
สะมาเรีย
เอฟราอิม

ชื่ออ่ืน
เผาทั้งสอง
อาณาจักรทางใต
พงศพันธุของดาวิด

ตระกูลที่ปกครอง
9 ราชวงศหรือ 9 ตระกูล
กษัตริย 19 องค
(ทุกคนชั่วราย)
ฆาตัวตายหนึ่งคน
ถูกฆาตาย 7 คน

ตระกูลที่ปกครอง
หนึ่งราชวงศ (ดาวิด)
กษัตริย 20 องค
(หลายคนเกรงกลัวพระเจา)

ถูกฆาตาย 5 คน

ระยะเวลา
211 ป

ระยะเวลา
347 ป

การเปนเชลย
มากกวา 2/3 ของคะนาอัน
เปนสวนที่ดีที่สุด

การเปนเชลย
นอยกวา 1/3 ของคะนาอัน
มีพระวิหารและกรุงเยรูซาเล็ม

ศาสนา
ละทิ้งวิธีนมัสการที่พระเจาทรงบัญญัติ
นมัสการลูกวัวทองคํ าตลอดประวัติศาสตรของชาตินี้
เพ่ิมเติมการนมัสการของพระบาอัลและ
อาเปราหเขาไปในรัชสมัยของอาหับ

ศาสนา
เพ่ิมเติมการไหวรูปเคารพเขาไปกับการนมัสการพระเจา
มีการปฏิรูปบอยครั้ง
กษัตริยที่ยํ าเกรงพระเจา ครองราชยนานกวากษัตริยที่ชั่ว
ราย

กษัตริยของอิสราเอล

พระนามของกษัตริย               ระยะเวลาครองราชย             เวลา                                อางอิง
ในปตางๆ                กคศ.

เยโรโบอัมที่ 1 22         976-954      I พงศกษัตริย ll:26-l4:20
นาดับ         2         954-953      I พงศกษัตริย l5:25-28
บาอาชา            24         953-930      I พงศกษัตริย l5:27-l6:7
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เอลาห 2         930-929      I พงศกษัตริย l6:6-l4
ศิมรี     (7 วนั)          929      I พงศกษัตริย l6:9-20
อมรี              l2         929-9l8      I พงศกษัตริย l6:l5-28
อาหับ            2l         9l8-898      I พงศกษัตริย l6:28-22:40
อาหัสยาห            1         898-897      I พงศกษัตริย 22:40-
                                            II พงศกษัตริย l:l8
  เยโฮรัม          ll         897-885      II พงศกษัตริย 3:l-9:25
  เยฮู              28         885-857      II พงศกษัตริย 9:l-l0:36
 เยโฮอาหาส          l6         857-84l      II พงศกษัตริย l3:l-9
  โยอาช    l6         84l-825      II พงศกษัตริย l3:l0-l4:l6
 เยโรโบอัมที่ 2       40         825-773     II พงศกษัตริย l4:23-29
  เศคาริยาห         1/2        773-772      II พงศกษัตริย l4:29-l5:l2
  ชัลลูม        (1เดือน)         772      II พงศกษัตริย l5:l0-l5
  เมนาเฮม           l0         772-762      II พงศกษัตริย l5:l4-22
  เปคาหิยาห           2         762-760      II พงศกษัตริย l5:22-26
  เปคาห             20         760-730      II พงศกษัตริย l5:27-3l
  โฮเชยา             9         730-72l      II พงศกษัตริย l5:30-l7:6

กษัตริยแหงยูดาห

พระนามของกษัตริย               ระยะเวลาครองราชย             เวลา                                อางอิง
ในปตางๆ                  กคศ.

เรโหโบอัม         l7          976-959    I พงศกษัตริย ll:42-l4:3l
อาบียัม            3          959-996    I พงศกษัตริย l4:3l-l5:8
อาสา             4l          956-9l5    I พงศกษัตริย l5:8-24
เยโฮซาฟท       25          9l5-893    I พงศกษัตริย 22:4l-50
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โยรัม           8          893-886    II พงศกษัตริย 8:l6-24
อาหัสสิยาห           l          886-885    II พงศกษัตริย 8:24-9:29
อาชาลิยาห          6          885-879    II พงศกษัตริย ll:l-20
โยอาช            40          879-840    II พงศกษัตริย ll:l-l2:2l
อามาสิยาห          29          840-8ll    II พงศกษัตริย l4:l-20
อาซาริยาห (อุสซียาห) 52          8ll-759    II พงศกษัตริย l5:l-7
โยธาม          l8          759-743    II พงศกษัตริย l5:32-38
อาหัส             l9          743-727    II พงศกษัตริย l6:l-20
เฮเซคียาห         29          727-698    II พงศกษัตริย l8:l-20:2l
มานัสเสห         55          698-643    II พงศกษัตริย 2l:l-l8
อัมโมน              2          643-640    II พงศกษัตริย 2l:l9-26
โยสิยาห           3l          640-609    II พงศกษัตริย 22:l-23:30
โยโฮอาช      (3 เดือน)          609    II พงศกษัตริย 23:3l-33
เยโฮยาคิม        ll          609-597    II พงศกษัตริย 23:34-24:5
เยโฮยาคีน   (3 เดือน)          597    II พงศกษัตริย 24:6-l6
เศเดคียาห         ll          597-586    II พงศกษัตริย 24:l7-25:30

แผนที่อาณาจักรที่ถูกแบง


