สมมัยอาณาจมักร
1 ซมอ 8-31; 2 ซมอ; 1 พกษ 1-11; 1 พศด; 2 พศด 1-9; สดด; สภษ; ปญจ; พซม
1

ซาออูล กษมัตรริยอย์ งคย์แรกของอริสราเอล
ก
การเลลือกซาออูล (1 ซมอ 8-12)
1
เหตตุการณย์ทนทที่ นาไปสอูสการเลลือกซาออูล
ก
พวกหมัวหนน้าอาวตุโสของอริสราเอลมาประชตุมกมันททเที่ มลืองรามาและเรทยกรน้องใหน้
ซามอูเอลประทานกษมัตรริยอย์ งคย์หนนงที่ แกสพวกตน (8:1-20)
ข
ซามอูเอลไมสพอใจและไดน้ชช ทแจงถนงขน้อเสทยในการมทกษมัตรริยย์ (8:11-18)
ค
อยสางไรกกตาม พระเจน้าทรงแจน้งแกสซามอูเอลวสาพระองคย์ตมัดสรินพระทมัยททจที่ ะประทาน
กษมัตรริยย์ใหน้แกสอริสราเอล และทรงใหน้ซามอูเอลไปคอยผอูน้นนาคนใหมสททที่จะมาหาตน
ภายใน 24 ชมัวที่ โมง (9:16)
ง
วมันรตุสงขนชน ซาออูลกกไดน้ทนาใหน้คนาพยากรณย์นช ทสนาเรกจ โดยซาออูลมาขอใหน้ซามอูเอลชสวย
บอกวสา สมัตยย์ของตนททหที่ ายไปนมัชนอยอูทส ไทที่ หน (9:18-20)
2
เหตตุการณย์ทซทที่ าออูลไดน้รมับเลลือกใหน้เปกนกษมัตรริยย์
ก
ซาออูลไดน้รบมั การชโลมจากซามอูเอลเมลืที่ออยอูกส นมั ตามลนาพมังททที่เมลืองรามา (10:1)
ข
ซามอูเอลไดน้ประกาศตมัชงซาออูลใหน้เปกนกษมัตรริยย์ตสอหนน้าคนทมัวที่ ไปททที่เมลืองมริสปาหย์
(10:24)
โปรดสมังเกตวสา ในตอนนทชซาออูลเปกนคนททที่ถสอมใจมาก เขารอูน้สนกวสาตนเองไมสสมควร
ททจที่ ะเปกนกษมัตรริยย์ (10:21) เมลืที่อซามอูเอลประกาศอยสางเปกนทางการใหน้ซาออูลเปกน
กษมัตรริยย์ พวกเขาตน้องไปพาตมัวซาออูลออกมาจากททซที่ สอน (10:22-23)
3
การยลืนยมันวสาทรงเลลือกซาออูล
ก
เมลือที่ พริธทชโลมใหน้ซาออูลเปกนกษมัตรริยผย์ าส นพน้นไปแลน้ว ซาออูลกกกลมับไปยมังไรส นาของตน
ททเที่ มลืองกริเบอาหย์ (10:26)
ข
ตสอมาซาออูลตมัชงกองทหาร 330,000 คนขนชนเพลืที่อชสวยเมลืองของอริสราเอล คลือเมลือง
ยาเบชกริเลอาดใหน้พน้นจากศมัตรอูผอูน้เหทชยมโหด ซาออูลจนงไดน้แสดงความสามารถใหน้
ปรากฏวสา เขาสามารถเปกนผอูน้นนาแผสนดรินไดน้ (11:8-15)
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ข

ซามอูเอลจนงรวบรวมชาวอริสราเอลไวน้ทเทที่ มลืองกริลกาล และไดน้เทศนาสมังที่ สอน
ประชาชนเปกนครมัชงสตุดทน้ายททไที่ ดน้มทการบมันทนกไวน้
1
ซามอูเอลเตลือนประชาชนและกษมัตรริยย์ของเขาถนงเรลือที่ งความโงสเขลาไมสเชลืที่อฟมัง
พระเจน้า (12:25)
2
พระเจน้าเองทรงเนน้นคนาเตลือนนทชโดยบมันดาลใหน้เกริดการอมัศจรรยย์ฟน้ารน้องและ
ฝนตก (12:18)
ไมสทรงพอพระทมัยซาออูล (1 ซมอ 13:1-15:9) ซนที่งซาออูลทนาใหน้เกริดขนชนโดย
1
โดยการถวายเครลือที่ งบอูชาของปตุโรหริต (13:9)
2
โดยการบอูชาใหน้ประหารบตุตรชายของพระองคย์เอง (13:15-14:52)
ก
อริสราเอลถอูกคตุกคามโดยกองทมัพฟทลริสเตทย (13:23)
ข
อริสราเอลยมังไมสไดน้คน้นพบเคลกดลมับในการหลอมเหลกก แตสศมัตรอูไดน้คน้นพบเคลกดลมับ
นมัชนแลน้ว อริสราเอลจนงเสทยเปรทยบมาก (13:19-22)
ค
โดยการทนางานของพระเจน้า โยนาธานกมับองครมักษย์ทสานไดน้ทนาการโจมตทคสาย
ฟทลริสเตทยอยสางรวดเรกว (14:4-12)
ง
การโจมตทครมัชงนมัชนประสบความสนาเรกจมาก ผลทนาใหน้พวกฟทลริสเตทยแตกพสายไปสริชน
(14:13-23)
จ
อยสางไรกกตาม กสอนการสอูน้รบครมัชงนทช ซาออูลไดน้ทรงออกคนาสมังที่ ดน้วยความโงสเขลาหน้าม
ทหารของพระองคย์กรินอะไรจนกวสาจะชนะเสทยกสอน (14:24-26)
ฉ
ตสอมาขน้อหน้ามนทชทนาใหน้กองทมัพททหที่ ริวโหยฝสาฝลืนกฎเลวทของพระเจน้า (14:32)
ช
โยนาธานไมสทราบคนาสมังที่ อมันโงสเขลาของบริดา ทสานจนงกรินนนชาผนชงลงไป (14:27-31)
ซ
เมลือที่ ซาออูลทรงทราบเขน้า จนงบมัญชาใหน้ประหารบตุตรของพระองคย์นชมันเสทย (14:43-44)
ฌ โยนาธานรอดจากความตาย เพราะพวกทหารททสที่ นานนกในพระคตุณของทสาน (14:45)
3
โดยการไมสทนาตามพระบมัญชาของพระเจน้าซนที่งทรงใหน้ทนาลายคนนอกศาสนาชลืที่ออากมัก และ
บน้านเมลืองของเขา (15:9) เหตตุการณย์นช สท นาคมัญเพราะ
ก
แสดงวสาพระเจน้าทรงปฏริเสธซาออูลอยสางสริชนเชริง (15:11)
ข
เผยใหน้เหกนถนงกฎพระคมัมภทรอย์ มันยริงที่ ใหญส (ดอู 15:22-23)
ค
เปกนการพบครมัชงสตุดทน้ายระหวสางซาออูลกมับซามอูเอล จนซามอูเอลไดน้ตายไป (15:35)

2

ดาวริด กษมัตรริยทย์ ดทที่ ทททที่สตุดของอริสราเอล (1 ซมอ 16-2 ซมอ 31; 1 พศด 11-29)
ก
ดาวริดผอูน้เลทชยงแกะ (16:1-13) หลมังจากททที่พระเจน้าทรงปฏริเสธพทที่ชายทมัชง 7 คนของเขาแลน้ว ดาวริดจนง
ไดน้รมับการชโลมจากซามอูเอลในเมลืองเบธเลเฮม
ข
ดาวริดนมักดนตรท (16:14-23)
1
ขณะนมัชน กษมัตรริยย์ซาออูลถอูกมารรน้ายมารบกวน
2
เพราะชลืที่อเสทยงดาวริดททมที่ ทความสามารถในการดทดกะจมับปทที่ ซาออูลจนงบมัญชาใหน้นนาตมัวดาวริดมา
บรรเลงดนตรทใหน้พระองคย์ฟมัง
3
เสทยงดนตรทอมันไพเราะของดาวริดกกชสวยใหน้ซาออูลบรรเทาจากความทตุกขย์
ค
ดาวริดทหารกลน้า (1 ซมอ 17) ดน้วยสลริงเพทยงอมันเดทยว (กมับการชโลมจากพระเจน้า) ดาวริดกกเอาชนะ
ยมักษย์ฟทลริสเตทยสอูง 3 เมตร ชลืที่อ โกลริอมัทไดน้ และทนาใหน้อริสราเอลชนะสงคราม
ง
ดาวริดเปกนผอูน้ทรงประสงคย์ (1 ซมอ 18-31)
1
บมัดนทช ดาวริดเรริที่มเปกนมริตรสหายกมับโยนาธานบตุตรซาออูลจนตลอดชทวริต (18:1-4)
2
ดาวริดทนาใหน้ซาออูลทรงพริโรธ (1 ซมอ 18:8) ดาวริดไดน้รบมั คนาสรรเสรริญจากพวกหญริง
อริสราเอลเพราะเขาฆสาโกลริอมัทไดน้ (18:6-7) หญริงเหลสานทชรอน้ งเพลงวสา ซาออูลไดน้ฆสาคน
หลายพมัน แตสดาวริดไดน้ฆสาคนหลายหมลืที่น
3
ซาออูลพยายามททจที่ ะจมัดการกมับเหตตุการณย์นช ท ดน้วยการ
ก
การลดตนาแหนสง (เปรทยบเททยบ 18:5 กมับ 18:13)
ข
พยายามฆสาดาวริดดน้วยพระองคย์เองอยสางลมับ ๆ (ดอู 18:11; 19:10-17)
ค
ใชน้อบตุ าย ซาออูลทรงสมัญญาวสาจะยกนางมทคาล (ธริดาคนเลกกของพระองคย์) ใหน้
แตสงงานกมับดาวริด ถน้าดาวริดฆสาพวกฟทลริสเตทย 100 คน ดาวริดจนงออกไปฆสาฟทลริสเตทย
200 คน (18:25-27)
4
ดาวริดแตสงงานกมับภรรยาคนแรก คลือ นางมทคาล (18:27-28) ซนงที่ ตสอมา นางไดน้ชสวยชทวริต
ดาวริดไวน้ (19:12)
5
โยนาธานเตลือนดาวริดวสาซาออูลพยายามจะฆสาดาวริดอทก (20:18-22, 35-42)
6
ดาวริดไปยมังเมลืองโนบ และ (เมลืที่อไดน้โกหกเกทที่ยวกมับสาเหตตุทมทที่ านทที่แลน้ว) จนงไดน้รบมั ขนมกมับ
กระบทจที่ ากอาหริเมเลคมหาปตุโรหริต (21:1-9)
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ดาวริดกกไปยมังเมลืองชาวฟทลริสเตทย ชลืที่อเมลืองกมัท และแกลน้งทนาเปกนบน้าตสอพระพมักตรย์กษมัตรริยย์
อาคทช (21:10-15) ดาวริดไดน้ใชน้ถชนาอดตุลลมัมเปกนกองบมัญชาการของเขา และเรริที่มชสองสตุมผอูน้คน
จมัดตมัชงเปกนกองทมัพ ซนที่งตอนแรกกองทมัพนทชมทท ช มังหมด 400 คน (22:1-2)
ในชสวงนทชเอง ทหาร 3 คนของดาวริดไดน้เลกดลอดผสานกองทมัพศมัตรอูเพลืที่อไปเอานนชาจากบสอใน
เมลืองเบธเลเฮกมมาใหน้ดาวริดดลืที่ม เพราะเขากระหายนนชานมัก ดาวริดประทมับใจมากจนงปฏริเสธดลืที่ม
นนชานมัชน แตสไดน้เทออกถวายพระเจน้า (1 พศด 11:16-19)
ดาวริดไปยมังแผสนดรินโมอมับ แตสฆาตผอูน้พยากรณย์ของพระเยโฮวาหย์ไดน้สมังที่ ใหน้พวกเขากลมับไป
ยมังแผสนดรินยอูดาหย์ (22:3-5) สนาหรมับเรลือที่ งนทชนช นมั พระเจน้าเองเคยแกน้ปญ
มั หาครมัชงหนนที่งแลน้วโดย
การนนายสาทวดของดาวริดจากโมอมับเขน้าไปในยอูดาหย์ (ดอู นรธ 1)
โดเอกชาตริอาโดมเปกนคนโลภไดน้ทรยศมอบอาหริเมเลคแกสซาออูล กษมัตรริยผย์ อูน้บน้าคลมังที่ จนงบมัญชา
ใหน้ประหารปตุโรหริต 85 ตนททที่เมลืองโนบ เพทยงเพราะอาหริเมเลคเคยใหน้ขนมและดาบแกสดาวริด
(22:12-19)
ดาวริดชสวยเมลืองอริสราเอล คลือเมลืองคะอทลาไวน้จากพวกฟทลริสเตทย (23:1-6) ตสอมาพระเจน้าทรง
เตลือนใหน้ดาวริดหนทไปเสทยจากเมลืองนทช เพราะชาวเมลืองททใที่ จโลเลกนาลมังเตรทยมจะมอบดาวริดใหน้
แกสซาออูล (23:10-12)
ดาวริดไวน้ชวท ริตซาออูลในถนชาททที่ปสาเอนเกดท โดยการตมัดชายเสลืชอชมัชนนอกไปหนนงที่ ชริชน ทมัชง ๆ ททที่เขา
จะตมัดศทรษะซาออูลออกเสทยใหน้ไดน้ (24:1-15) ใจของดาวริดกกนนกโทษตนเองในการกระทนาททที่
ขาดความเคารพนมัชน (24:5)
ซาออูลทรงยอมรมับวสาตนเองโงสเขลา และยอมรมับความจรริงวสาพระองคย์ทราบวสาพระเจน้าไดน้
ทรงเลลือกดาวริดใหน้ปกครองอริสราเอล (24:16-22)
ดาวริดแตสงงานกมับภรรยาคนททที่ 2 ชลืที่อนางอาบทกายริล นางเปกนแมสหมน้าย เคยเปกนภรรยาของ
เจน้าของฝอูงแกะผอูน้มมังที่ มทและเยสอหยริงที่ ชายผอูน้มมังที่ มทนช ทเคยปฏริเสธททจที่ ะชสวยดาวริดในยามททที่เขาขมัดสน
อทก 10 วมันตสอมา พระเยโฮวาหย์กทก รงประหารชายคนนมัชนเสทย (25:1-42) (กสอนหนน้านทช
ซามอูเอลไดน้ตายไป และถอูกฝมังไวน้ทเทที่ มลืองรามา) ขณะนมัชนซาออูลไดน้ประทานนางมทคาล
(ภรรยาคนแรกของดาวริด) ใหน้ แกสชายอทกคนหนนงที่ (25:44)
ดาวริดไดน้ไวน้ชทวริตซาออูลเปกนครมัชงททที่ 2 ททเที่ ชริงเขาในปสาศริฟ และเพลืที่อพริสอูจนย์ใหน้ซาออูลเหกนดาวริดจนง
สมังที่ ใหน้ทหารคนหนนงที่ เกกบหอกกมับขวดนนชาของพระองคย์ไวน้ขณะททที่กษมัตรริยยย์ งมั คงนอนอยอู ส
(26:1-16)
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ซาออูลจนงยอมรมับอทกครมัชงหนนงที่ วสาตนเองชมัวที่ และสมัญญาวสาจะไมสตามฆสาดาวริดอทก
(1 ซมอ 26:17-24) โปรดสมังเกตวสาคราวนทชกษมัตรริยย์ชมัวที่ และขตุสนเคลืองพระทมัยรมักษาคนาพอูดของ
พระองคย์
17 ดาวริดเสลืที่อมลงและยอมยน้ายเขน้าไปอยอูใส นเมลืองของฟทลริสเตทย ชลืที่อ เมลืองศริกลาก (27:1) บมัดนทช
เขาจมัดกองทมัพใหน้บรริบรอู ณย์ดวน้ ยทหารกลน้า ทหารเหลสานทชมทชลืที่อเสทยงเรลือที่ ง
ก
ความแขกงแกรส ง (1 พศด 12:2,8)
ข
การมทพระวริญญาณ (1 พศด 12:18)
18 ในชสวงนทชดาวริดไดน้ใชน้เวลา 16 เดลือนเขน้าโจมตทปลน้นเมลืองตสาง ๆ ททไที่ มสใชสพวกอริสราเอล และ
ดาวริดไดน้พอูดโนน้มนน้าวอาคทชกษมัตรริยย์ฟทลริสเตทยใหน้เชลืที่อวสาเมลืองเหลสานมัชน จรริง ๆ แลน้วเปกนเมลือง
อริสราเอล (ดอู 1 ซมอ 27:8-12)
19 ซาออูลทรงไปหาแมสมดแหสงเอนโดรย์ เพราะพระองคย์พยายามอยสางความสตุดสามารถททที่จะ
เรทยกซามอูเอลขนชนมาจากความตาย เพลืที่อซามอูเอลจะไดน้ใหน้คนาแนะนนาแกสพระองคย์ในเรลืที่อง
กองทมัพฟทลริสเตทยททนที่ สาเกรงขามนมัชน (28:1-11) อยสางไรกกตาม ซามอูเอลไดน้ปรากฏตมัวขนชน
โดยททที่แมสมดไมสไดน้ทนาอะไรเลย และไดน้พยากรณย์ถงน ความพสายแพน้และความตายของซาออูล
ในสนามรบในวมันรตุสงขนชน (28:12-25)
20 ซาออูลพสายแพน้ตสอพวกฟทลริสเตทย พระองคย์จนงทรงลน้มทมับกระบทที่ของตนเพลืที่อจะไมสถอูกทรมาน
ในเงลืชอมมลือศมัตรอู บตุตรชายทมัชงหลายของพระองคย์รวมทมัชงโยนาธานกกถอูกฆสาตายในสงคราม
ดน้วย (31:1-7)
ดาวริดผอูน้มทอนานาจ (2 ซมอ 1-10; 1 พศด 11-19)
1
ดาวริดอยอูใส นเมลืองศริกลากไดน้ยรินขสาวการตายของซาออูลและโยนาธาน จนงโศกเศรน้าไวน้ทตุกขย์
เพลืที่อพวกเขา (1:1-27)
2
มทพระบมัญชามาจากพระเจน้า ดาวริดจนงกลมับไปยมังดรินแดนปาเลสไตนย์และไดน้รมับการชโลม
จากชาวตระกอูลยอูดาหย์ ใหน้เปกนกษมัตรริยขย์ องพวกเขาททเที่ ฮโบรน นทที่เปกนการชโลมครมัช งททที่ 2 ของ
ดาวริด (2:1-4) บมัดนทชดาวริดอายตุราว ๆ 30 ปทและพระองคย์จะปกครองยอูดาหย์นาน 7 ปท ครนงที่
(2 ซมอ 5:5)
3
อมับเนอรย์แมสทมัพของซาออูลไดน้ตชมังใหน้อริชโบเชทราชโอรสของซาออูลขนชนปกครอง 10 ตระกอูล
(2:8-10)
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อมับเนอรย์จนาตน้องฆสาอาสาเฮลนน้องชายโยอาบเพลืที่อเปกนการปน้องกมันตมัว (2:18-23) โยอาบ
ไดน้ยรินเรลือที่ งนทช เขน้าจนงฆสาอมับเนอรย์เสทย (3:30)
ขณะนมัชน ดาวริดไดน้นางมทคาลภรรยาแรกคลืนมาอทก ภายหลมังพระองคย์แตสงงานกมับหญริงอทก 4
คน รวมเปกนภรรยา 7 คน ขณะอยอูใส นเมลืองเฮโบรนนมัชน (2 ซมอ 3:2-5; 1 พศด 3:1-4) และ
ททเที่ มลืองเฮโบรนนทชเอง บตุตร 4 คน (จากบตุตรอทกหลายคน) ไดน้เกริดมา ซนที่งตสอมาบตุตรพวกนทชไดน้
นนาความเศรน้าโศกมาใหน้แกสดาวริดเองบตุตร 4 คนนมัชนคลือ
ก
อมัมโนน ผอูน้ขสมขลืนนน้องสาวตสางมารดาของตน (13:1-14)
ข
ทามารย์ (13:1)
ค
อมับซาโลม ผอูน้ฆสาอมัมโนนเพราะความผริดครมัชงนมัชน ตสอมาเขาไดน้กสอการกบฏตสอกษมัตรริยย์
ดาวริด (13:28; 15:13-14)
ง
อาโดนทยาหย์ ผอูน้พยายามจะลอบชริงบมัลลมังกย์ของดาวริด ขณะททกที่ ษมัตรริยย์ชราทรงบรรทม
ใกลน้ตายอยอูส (1 พศก 1)
ภายหลมังการสงครามอมันยาวนานระหวสางตระกอูลซาออูลกมับตระกอูลดาวริด อริชโบเชทกกถอูกคน
ของตนเอง 2 คนฆสาตาย นทคที่ ลือจตุดสนาคมัญเพราะจากนทชไป กกไมสมทอะไรมาหยตุดดาวริดอทก
พระองคย์จนงไดน้ครอบครองอาณาจมักรอริสราเอลทมัชงหมด (2 ซมอ 4)
ดาวริดไดน้รมับการชโลมททเที่ มลืองเฮโบรนใหน้ปกครองทมัวที่ ทมัชงอริสราเอล นทที่เปกนการชโลมครมัชงททที่ 3
ของพระองคย์ ซนที่งมทการฉลอง 3 วมันอมันนสาอมัศจรรยย์ พรน้อมทมัชงกองทหารเกทยรตริยศเกลือบ
400,000 คนจากอริสราเอล 12 ตระกอูลเขน้ารส วมกมัน (5:1-5; 1 พศด 12:23-40)
ตสอมา ดาวริดไดน้ทรงยนดกรตุงเยรอูซาเลกมไวน้เปกนเมลืองหลวงถาวรของพระองคย์ ตมัชงแตสนช ทสลืบไป
พระเจน้าทรงประกาศใหน้กรตุงเยรอูซาเลกมเปกนเมลืองทททที่ รงเลลือกสรรไวน้ (ดอู พบญ 12:5-6, 11;
26:2; อสย 9:27; 10:1; 1 พศก 8:29; 11:36; 15:4; 2 พศก 21:4, 7; 2 พศด 7:12;
สดด 78:68) พระองคย์ทรงขยายอาณาจมักรของพระองคย์ ทรงวสาจน้างฮทรามกษมัตรริยย์แผสนดริน
ไทระ ใหน้มาสรน้างพระราชวมังแกสพระองคย์ และทรงแตสงงานมทภรรยาและภรรยานน้อยหลาย
คน (5:6-16)
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ดาวริดนนาหทบสมัญญาไมตรทมา (2 ซมอ 6:1-19; 1 พศด 13:1-14; 15:1-16:43)
ก
วริธทททที่ดาวริดเคลลืที่อนยน้ายหทบสมัญญาไมตรท (ในเกวทยนใหมส) ทนาใหน้พระเจน้าไมสพอ
พระทมัย ผลกกคลือ ชายผอูน้หนนที่งททชที่ ลืที่อ อตุซาตน้องตายไป และทนาใหน้เกริดการลสาชน้าถนง 3
เดลือน (6:3-7, 11)
ข
ในททที่สตุด หทบสมัญญาไมตรทจนงเดรินทางเขน้าเมลือง มาพรน้อมดน้วยเสทยงโหสรอน้ งเสทยงเพลง
และเสทยงเลสนดนตรทดมังกนกกน้อง (6:14-15)
ค
ดาวริดทรงแตสงตมัชงพวกเลวทบางคนใหน้ "ปฏริบมัตริตสอหนน้าหทบสมัญญาไมตรทของ
พระเยโฮวาหย์ ใหน้เปกนการสรรเสรริญฉลองพระเดชพระคตุณพระเยโฮวาหย์พระเจน้า
พวกอริสราเอล" (1 พศด 16:4; 25:7) ซนที่งพวกนทชเปกนคณะนมักรน้อง 288 คนททไที่ มสตน้อง
ทนาอะไรเลย นอกจากรน้องสรรเสรริญและขอบพระคตุณพระเยโฮวาหย์เทสานมัชน
ง
บมัดนทชดาวริดทรงประทานเพลงสดตุดบท ทแรกของพระองคย์ทไทที่ ดน้มทการบมันทตุกไวน้
(1 พศด 16:7-36)
พอดาวริดกลมับถนงบน้านกกถอูกนางมทคาลภรรยาของพระองคย์ตนาหนริวาส "เครส งศาสนาแสดง
อารมณย์เคลริบเคลริชมออกไปอยสางไรน้สาระ" (6:20-23)
ดาวริดทรงปรารถนาจะสรน้างพระวริหาร แตสพระเจน้าไมสทรงอนตุญาตตามขน้อเรทยกรน้องนทช
(2 ซมอ 7:1-17; 1 พศด 17:1-15)
บมัดนทชพระเจน้าทรงประทานสมัญญาไมตรทดาวริดแกสพระองคย์ (7:8-17) สมัญญาไมตรทสนาคมัญนทช
กลสาวไวน้วาส
ก
ดาวริดจะมทบตตุ รชายซนงที่ ยมังไมสเกริด ซนงที่ บตุตรคนนทชจะสลืบทอดตสอจากดาวริด และจะทรง
ตมัชงอาณาจมักรนทชใหน้มนมั ที่ คง (7:12)
ข
บตุตรชายคนนทช (ซาโลมอน) จะสรน้างพระวริหาร แทนททที่ดาวริดจะเปกนผอูน้สรน้าง (7:13)
ค
บมัลลมังกย์แหสงอาณาจมักรของดาวริดจะมมันที่ คงสลืบไปเปกนนริตยย์ (7:13)
ง
จะไมสทรงนนาบมัลลมังกย์ไปจากพระองคย์ (ซาโลมอน) เลย แมน้วาส ความผริดบาปของ
พระองคย์นช มันจะควรแกสการตทสอน (ดอู สดด 89:33-37) (7:14-15)
จ
ตระกอูล บมัลลมังกย์ และอาณาจมักรของดาวริดจะมมันที่ คงสลืบไปเปกนนริตยย์ (7:16)
(ดอู ลก 1:28-33, 68-75; กจ 15:13-18 ดน้วย) ดาวริดจะทรงตอบแทนสมัญญาไมตรท
นทชโดยการอธริษฐานขอบพระคตุณอยสางไพเราะ (7:18-29)
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บมัดนทช ดาวริดทรงทนาใหน้อาณาจมักรของพระองคย์เขน้มแขกงขนชนโดยการเอาชนะพวกฟทลริสเตทย
พวกโมอมับ พวกซทเรทย และพวกเอโดมอยสางรวดเรกวตามลนาดมับ (8:1-14)
14 ดาวริดทรงตามพบเมฟทโบเชทบตุตรงสอยของโยนาธาน และไดน้ทรงแสดงความกรตุณาแกสเขา
(9:1-13)
15 พวกอมัมโมนปฏริเสธและเยาะเยน้ยตสอพระกรตุณาของดาวริด โดยการลบหลอูสพวกราชทอูตของ
พระองคย์ พวกอมัมโมนจนงถอูกลงโทษอยสางหนมัก (10:1-19)
ดาวริดคนบาป (2 ซมอ 11)
1
กษมัตรริยย์ทชทที่ อบตามใจตนเองกกหลงใหลและไดน้รสวมหลมับนอนกมับนางบมัทเชบาภรรยา
อตุรทอาหย์ ทหารของพระองคย์ (11:1-4)
2
นางบมัทเชบาจนงไปบอกดาวริด วสาเขาตมัชงครรภย์แลน้ว (11:5)
3
อตุรทอาหย์ถอูกเรทยกตมัวจากสนามรบใหน้กลมับบน้าน เพลืที่อเขาจะไดน้กลมับไปเยทยที่ มภรรยาของตน
และภายหลมังเขาไดน้เชลืที่อวสาลอูกททที่เกริดมานมัชนเปกนลอูกของเขาเอง (11:6)
4
อตุรทอาหย์ทราบดทวาส ขณะนทชสถานการณย์กาน ลมังคมับขมัน จนงปฏริเสธททจที่ ะกลมับไปหาภรรยา
(11:7-13)
5
ดาวริดไมสมททางเลลือก พระองคย์จนงสสงอตุรทอาหย์กลมับและทรงฝากจดหมายปริดผนนกไปถนงโยอาบ
เพลืที่อใหน้โยอาบจมัดการใหน้อตุรอท าหย์ตายเสทยในสนามรบ (11:14-17)
6
อตุรทอาหย์ถอูกฆสาตาย ดาวริดจนงไดน้แตสงงานกมับนางบมัทเชบา (11:26-27)
ดาวริดผอูน้โศกเศรน้า (2 ซมอ 12-20; 1 พศด 20-21)
1
หลมังจากททที่นางบมัทเชบาคลอดบตุตรแลน้ว นาธมันผอูน้พยากรณย์ไดน้เลสาใหน้ดาวริดฟมังเรลืที่องหนนที่งคลือ
มทชาวนารนที่ารวยผอูน้หนนที่งครอบครองแกะหลายพมันตมัว แตสไดน้ขโมยลอูกแกะตมัวเดทยวของชาวนา
จน ๆ ททเที่ ลทชยงไวน้เปกนสมัตยย์เลทชยง เอาไปฆสากรินเสทย (12:1-4)
2
ดาวริดกกทรงพริโรธยริงที่ นมัก และปฏริญาณวสา ชายรนที่ารวยททโที่ หดรน้ายนมัชนจะตน้องชดใชน้บาปของตน
ถนง 4 เทสา (12:5-6)
3
นาธมันจนงมทใจกลน้ากลสาววสา กษมัตรริยดย์ าวริดนมันที่ แหละ คลือ ชายผอูน้นช มัน (12:7-12)
4
ดาวริดทรงสารภาพความผริดบาปของตน และกลมับใจเสทยใหมส (12:13)
5
พระเจน้าทรงอภมัยโทษแกสดาวริด และทรงใหน้ผอูน้รบมั ใชน้ของพระองคย์ผอูน้นช ทชดใชน้ 4 เทสา เทสากมับ
จนานวนททกที่ ษมัตรริยย์ดาวริดจะใหน้คนรนที่ารวยนมัชนชดใชน้
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หลมังจากดาวริดสารภาพบาปแลน้ว 7 วมัน การใชน้หนทชครมัชงททที่ 1 กกมาถนง คลือ บตุตรททเที่ กริดมานมัชนไดน้
ตายไป (12:18) กษมัตรริยกย์ ยก อมรมับเหตตุการณย์นช ทดน้วยความเชลืที่อ โดยทรงเชลืที่อวสาพระองคย์จะไดน้
เหกนบตุตรนมัชนอทก (12:23)
ซาโลมอนทรงประสอูตริ (12:24)
การใชน้หนทชครมัชงททที่ 2 ของดาวริดมาถนงคลือ อมัมโมนบตุตรชายดาวริดหลงไหลทามารย์นน้องสาวตสาง
มารดา จนในททสที่ ตุดไดน้ขสมขลืนนางเสทย (13:14)
อมับซาโลมพทที่ชายแทน้ ๆ ของนางทามารย์ เรริมวางแผนททที่จะฆสาอมัมโมน อทก 2 ปท ตสอมาจนงฆสาเขา
ไดน้สนาเรกจ นทที่เปกนการใชน้หนทชครมัชงททที่ 3 (13:29)
อมับซาโลมหนทเขน้าปสากมันดารไปอยอูกส บมั ตาซนที่งเปกนคนนอกศาสนาถนง 3 ปท (13:38) โยอาบจนง
วสาจน้างหญริงเลสหย์เหลทที่ยมจมัดจากเมลืองเทโคอา เพลืที่อลสอลวงใหน้ดาวริดยอมอนตุญาตใหน้อมับซาโลม
กลมับกรตุงเยรอูซาเลกม (14:1-23)
อมับซาโลมจนงกลมับมาไดน้ แตสถอูกบริดาปฏริเสธไมสยอมใหน้เขน้าเฝน้านาน 2 ปท ในททสที่ ตุด อมับซาโลนกก
เผานาขน้าวเพลืที่อดนงดอูดความสนใจ ดาวริดทรงยอมพบอมับซาโลม (14:33)
อมับซาโลมเรริมวางแผนการททจที่ ะกบฏตสอบริดาของตน พอ 4 ปท ตสอมาเขากกพรน้อม จนงไดน้
วางแผนกสอการในเมลืองเฮโบรน (15:12)
พวกกบฏกกเขน้มแขกงขนชน ดาวริดจนงจนาตน้องหนทจากกรตุงเยรอูซาเลกม บมัดนทชพระเจน้าทรงทวงหนทชครมัชง
ททที่ 4 (15:14)
อาบทยาธารย์กบมั ศาโดกกกไปดน้วยกมันกมับดาวริด อยสางไรกกตาม ดาวริดทรงสมังที่ ใหน้มหาปตุโรหริต
รส วมกมันทมัชง 2 คนนทชกลมับกรตุงเยรอูซาเลกม ทสานทมัชง 2 จนงเชริญหทบสมัญญาไมตรทของพระเจน้ากลมับ
ไปดน้วย (15:24-29)
ดาวริดทรงเดรินรน้องไหน้ไปตามถนนขนชนสอูสภเอู ขาเอลายโอน (15:30)
เมลือที่ ดาวริดทรงทราบวสาอาหริโธเฟลททที่ปรนกษาของพระองคย์ไดน้เขน้ารส วมทนาการกบฏกมับ
อมับซาโลมดน้วย ดาวริดจนงสมังที่ หตุชยมั ททปที่ รนกษาอทกคนหนนที่งใหน้แกลน้งทนาเปกนไปสวามริภกมั ดริดตสอ
อมับซาโลมเพลืที่อใหน้หตุชมัยไปโตน้ แยน้งและคมัดคน้านคนาแนะนนาของอาหริโธเฟล (15:34)
คนาแนะนนาของหตุชมัยดน้อยกวสา แตสกลมับไดน้รมับ ความสนใจมากกวสา อาหริโธเฟลจนงกลมับบน้าน
ไปผอูกคอตาย (17:1-23)
ดาวริดถอูกชริเมอทตระกอูลซาออูลแชสงดสาและเอาหรินขวน้าง (16:5-8) แตสดาวริดไมสยอมสมังที่ ใหน้ฆสา
เขาเสทย (16:10-12)
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ทหารใหมสของอมับซาโลมสอูทน้ หารชนานาญศนกของดาวริดไมสไดน้ กองทมัพอมับซาโลมจนงสอูญเสทย
ทหารถนง 20,000 คน และพสายแพน้การศนกครมัชงนทช (18:7)
19 อมับซาโลมพยายามจะหนท แตสพมตุส ไมน้หนาทนบเกทที่ยวเอาไวน้จนงถอูกโยอาบฆสาตาย (18:14) ดาวริด
ทรงทราบวสาอมับซาโลมตายดน้วยมลือของโยอาบ กกทรงโศกเศรน้าเพราะบตุตรชายททที่ตายไป
(18:33; 19:1-4)
20 ดาวริดเรริที่มออกเดรินทางกลมับไปยมังกรตุงเยรอูซาเลกม และทรงสมัญญาวสา ถน้าอามาสาหลานชาย
พระองคย์สามารถรวบรวมคนตระกอูลยอูดาหย์ใหน้มาเชริญพระองคย์กลมับไปเปกนกษมัตรริยอย์ ทก
พระองคย์จะแตสงตมัชงอามาสาเปกนนายพลโยธา (19:13-14) โยอาบกกฆสาอามาสาตายอยสาง
ทารตุณเพลือที่ กนาจมัดคอูสแขสงททนที่ สากลมัวเสทย (20:6-22)
21 ดาวริดทรงไวน้ชวท ริตชริเมอทผอูน้ทรตุดลงแทบพระบาทของพระองคย์ททที่แมสนช นาจอรย์แดนและทอูล
อภมัยโทษ (19:23)
22 ดาวริดทรงพบกมับเมฟทโบเชท และทรงรมับฟมังสาเหตตุททที่สหายงสอยผอูน้นช ทไมสไดน้ไปอยอูกส บมั พระองคย์
ในปสา (19:24-30)
23 ดาวริดทรงพบกมับบาระซทลมัยชายชราผอูน้เคยเปกนมริตรสหายของพระองคย์ในปสา จนงทรงเชริญใหน้
ชายชรานมัชนเดรินทางไปกรตุงเยรอูซาเลกมพรน้อมกมับพระองคย์และอาศมัยอยอูทส ทที่นมันที่ (19:34-37)
24 เชบาชาวตระกอูลเบนยามรินไดน้นนา 10 ตระกอูลกสอการกบฏตสอดาวริด โยอาบจนงไดน้สมังที่ ใหน้คนฆสา
เชบาตาย (20:13-22)
25 ดาวริดไดน้กลมับไปยมังกรตุงเยรอูซาเลกม ทรงโศกเศรน้าแตสมทปมัญญามากขนชน ภายหลมังพระองคย์จะมท
ปมัญหาอทก แตสไมสใชสการสงครามหรลือกบฏ บมัดนทช ดาวริดทรงชดใชน้หนทชกบมั บมัทเชบาหมดแลน้ว
ดาวริดรมัฐบตุรตุษ (2 ซมอ 21:1-14)
1
ภมัยพริบมัตจริ ากพระเจน้าไดน้มาถนงพวกอริสราเอลนานถนง 3 ปท ดาวริดทรงทราบวสาเปกนเพราะใน
อดทต ตระกอูลซาออูลททกที่ ระหายเลลือดไดน้เขสนฆสาพวกกริเบโอน (21:1)
2
ในหนมังสลือโยชอูวา บทททที่ 9 อริสราเอลไดน้ทนาสมัญญาไมตรทกบมั พวกกริเบโอนวสา พวกเขาจะไมส
ถอูกทนารน้ายเลย บมัดนทชความผริดบาปครมัชงนมัชนกนาลมังถอูกลงโทษ (21:2)
3
ดาวริดจนงเจรจากมับพวกหมัวหนน้าของกริเบโอน พวกเขาตมักสรินวสา ถน้าใหน้ยตุตริธรรมแลน้ว จะตน้อง
ยอมใหน้พวกเขาประหารบตุตรทมัชง 7 คนของซาออูลซนที่งทตุกคนมทสสวนรส วมในการสมังหารหมอูส
พวกกริเบโอนใน คราวนมัชน เมลืที่อไดน้กระทนาตามนมัชนแลน้ว ภมัยพริบตมั ริกหก ายไป อยสางไรกกตาม
ดาวริดทรงไวน้ชวท ริต เมฟทโบเชท (21:5-7)
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ดาวริดผอูน้นมับพลเมลือง (2 ซมอ 24)
1
ดาวริดตกอยอูใส นอนานาจการทดลองของซาตาน จนงทรงนมับพวกอริสราเอล (1 พศด 21:1-6)
2
ตสอมา ดาวริดทรงกลมับใจเสทยใหมส พระเจน้าทรงเสนอใหน้ดาวริดเลลือกการลงโทษ 1 ใน 3
อยสางนทช (24:12-13)
ก
เกริดการกมันดารอาหาร 7 ปท
ข
ตน้องหนทจากพวกศมัตรอูนาน 90 วมัน
ค
เกริดโรคหสา 3 วมัน
3
ดาวริดเลลือกขน้อ 3 (24:15)
4
ผลกกคลือมทคนตาย 70,000 คน ภมัยพริบมัตริไดน้หยตุดลงเมลือที่ ดาวริดทอูลขอตสอทอูตแหสงความตายททที่
ลานนวดขน้าว ตสอมาดาวริดทรงซลืชอลานขน้าวนทชไวน้ (24:15-25; 1 พศด 21:18-30) พระวริหาร
ของซาโลมอนถอูกสรน้างขนชนบนททที่ดรินนทชเอง
ดาวริดผอูน้อตุปถมัมภย์ (1 พศด 22-29)
1
ขณะนทชดาวริดอายตุเกลือบจะ 70 พรรษาแลน้ว ตอนททพที่ ระองคย์อายตุ 30 พรรษานมัชน พระองคย์
ตมัชงใจวสาจะสรน้างพระวริหารสนาหรมับพระเจน้าแตสพระเจน้าทรงหน้ามไมสใหน้ทนาเชสนนมัชน (22:7-8)
2
อยสางไรกกตาม กษมัตรริยย์ชรานทชกไก ดน้รบมั อนตุญาตใหน้จมัดเตรทยมการตสาง ๆ สนาหรมับพระวริหารซนที่ง
ซาโลมอนจะทรงสรน้างขนชน (22:5, 9-10)
3
เพราะฉะนมัชนดาวริดจนงจมัดการเตรทยมการตสาง ๆ ดมังตสอไปนทช
ก
เหตตุผลในการสรน้างพระวริหาร คลือเพลืที่อททจที่ ะเปกนททปที่ ระดริษฐานหทบสมัญญาไมตรท
(22:19) และภาชนะอลืที่น ๆ ททมที่ าจากพลมับพลาชมัวที่ คราวซนที่งตมัชงอยอูทส เทที่ มลืองกริเบโอน
(21:29) พลมับพลาเดริมของโมเสสนมัชนเคยตมัชงอยอูทส ทที่เมลืองซทโล (ยซอ 18:1; 19:51;
วนฉ 18:31; 1 ซมอ 1:9; 3:3) แตสไดน้ถอูกพวกฟทลริสเตทยทนาลายเสทยพรน้อมกมับเมลือง
ชริโลหย์ (ดอู สดด 78:60; ยรม 7:12, 14; 26:6)
ข
คสาใชน้จสายในการสรน้างพระวริหาร
1
ทองหนมัก 100,000 ตะลมันตย์ (3,360,000 กริโลกรมัม) (22:14)
2
เงรินหนมัก 1,000,000 ตะลมันตย์ (33,600,000 กริโลกรมัม) (22:14)
หมายเหตตุ ราคาปมัจจตุบนมั จะเทสากมับ 1,875 พมันลน้านบาท ดาวริดเองประทาน
ใหน้เกลือบ 5 มลืนที่ ลน้านบาท (29:4-5) ดมังนมัชนคสาใชน้จสายทมัชงหมดในการกสอสรน้าง
พระวริหารอาจจะเกริน 25,000 ลน้านๆบาท
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ผอูน้ทไทที่ ดน้รมับมอบหมายใหน้ทนางานในพระวริหาร ดาวริดทรงแตสงตมัชงใหน้พวกเลวท 38,000
คนจมัดเตรทยมการกสอสรน้าง (23:3)
1
24,000 คนคอยดอูแลการกสอสรน้าง (23:4)
2
6,000 คนทนาหนน้าททที่เปกนนายและตตุลาการ (23:4)
3
4,000 คนเปกนนายประตอู (23:5)
4
4,000 คนเปกนนมักรน้องและนมักดนตรท (23:5)
ขณะนมัชนเอง ดาวริดทรงแบสงพวกปตุโรหริตออกเปกน 24 เวร (23:6; 24:1-3)
(เปรทยบเททยบ 24:10 กมับ ลก 1:5)
ง
ดนตรทในพระวริหาร ดาวริดไดน้ทรงแตสงตมัชงนมักดนตรท 288 คน เพริที่มเตริมจากนมักดนตรท
ประจนา 4,000 คน (25:7-8)
จ
กองทมัพของพระวริหาร ดาวริดไดน้มทกองทมัพ 288,000 คน ประกอบเวร 12 ผลมัด ๆ ละ
24,000 คน (27:1)
ฉ
แผนผมังพระวริหาร ดาวริดไดน้มอบแผนการสรน้างพระวริหารแกสซาโลมอนซนที่งพระเจน้า
ไดน้ทรงประทานแกสดาวริด (28:11, 19)
ช
งานททที่นสาทน้าทายสนาหรมับพวกททกที่ สอสรน้างพระวริหารและพวกหมัวหนน้าอริสราเอล
(22:17-19; 28:1-8; 29:1-5)
ซ
คนาตอบของพวกกสอสรน้างพระวริหาร (29:6-9, 20-21)
ฌ คนาแนะนนาแกสซาโลมอนผอูน้สรน้างพระวริหาร (22:11-13; 28:9-10, 20-21)
ญ คนาอธริษฐานตสอพระเจน้าแหสงพระวริหารนมัชน (29:1-19)
ฎ
ดาวริดนมักประพมันธย์ บทเพลงสรรเสรริญมททชมังหมด 150 บท ดาวริดทรงเขทยนเองถนง 77 บท
ซาโลมอน กษมัตรริยย์ผอูน้เหลลือเชลืที่อของอริสราเอล (1 พศก 1-11; 2 พศด 1-9)
ก
ชมัยชนะททที่พระองคย์ทรงมทตสอศมัตรอู (1 พศก 1:1-2:46)
1
ทรงมทชมัยชนะตสออาโดนทยาหย์
ก
ขณะททดที่ าวริดทรงนอนใกลน้ตายอยอูบส นเตทยงนมัชนเอง บตุตรชายคนโตขณะนมัชน คลือ
อาโดนทยาหย์ พยายามจะลอบชริงบมัลลมังกย์จากซาโลมอนนน้องชายตสางมารดา (1:5-8)
ข
นางบมัทเชบามาเยทยที่ มสามททใทที่ กลน้ตาย และชสวยจมัดการเตรทยมใหน้ซาโลมอนไดน้รมับ
การชโลมจากศาโดก (1:13-17, 39)
ค
อาโดนทยาหย์ถอูกภาคทมัณฑย์ไวน้ แตสภายหลมังถอูกสมังที่ ประหาร (2:19-25)

ทรงมทชมัยชนะตสออาบทยาธารย์ (2:26-27) แตสโดยเหตตุททที่อาบทยาธารย์จงรมักภมักดทตสอดาวริด เขาจนง
รอดชทวริต แตสไดน้ถอูกตมัดออกจากตนาแหนสงปตุโรหริต
3
ทรงมทชมัยชนะตสอโยอาบ (2:28-34) ในททสที่ ตุดนายพลผอูน้กระหายเลลือดผอูน้นช ทกถก อูกประหารไมส
เพทยง เพราะเขาสนมับสนตุนอาโดนทยาหย์เทสานมัชน แตสเพราะเขาไดน้ฆสาคนททที่ไมสมทความผริด รวม
ทมัชงฆสาอมับเนอรย์ อมับซาโลมและอามาสาดน้วย
4
ทรงมทชมัยชนะตสอชริเมอท (2:36-46) ชริเมอทกเก หมลือนกมับอาโดนทยาหย์นมันที่ แหละ คลือถอูกภาคทมัณฑย์
ไวน้ แตสเขาไดน้ทนาใหน้ซาโลมอนไมสวางใจเขาอทก เขาจนงถอูกลงโทษถนงตาย
สตริปญ
มั ญาททพที่ ระองคย์ไดน้รมับจากพระเจน้า (3:4-28)
1
ขณะททซที่ าโลมอนอยอูทส เทที่ มลืองกริเบโอนเพลือที่ ถวายเครลือที่ งบอูชา พระเยโฮวาหย์มาเยทยที่ มซาโลมอน
ในความฝมัน พระองคย์ตรมัสแกสซาโลมอนวสา ทสานจะไดน้ทตุกสริที่งททที่ทสานขอ กษมัตรริยย์ใหมสองคย์นช ท
จนงทอูลขอสตริปญ
มั ญา (3:6-9)
2
เมลือที่ ซาโลมอนทรงกลมับไปถนงกรตุงเยรอูซาเลกม พระองคย์กเก ผชริญกมับสถานการณย์ททที่มาทดสอบ
สตริปญ
มั ญาซนที่งพระองคย์พงนที่ ไดน้รบมั มา คลือ มทหญริงโสเภณท 2 คนมาเขน้าเฝน้าพระองคย์เกทที่ยวกมับเรลือที่ ง
ทารก 2 คน คนหนนที่งตายแลน้ว อทกคนหนนงที่ ยมังมทชวท ริตอยอู ส มารดาทมัชงสองคนนทชตสางกกอน้างวสาทารก
ททยที่ งมั มทชทวริต อยอูนส ช มันเปกนบตุตรของตน ซาโลมอนจนงทรงแนะนนาวสาใหน้ใชน้ดาบตมัดทารกคนนมัชน
ออกเปกน 2 ทสอน และประทานใหน้แกสพวกนางคนละทสอน ซนที่งแนสนอนแมสททที่แทน้จรริงจะตน้อง
ตกใจเมลืที่อไดน้ยรินเขน้า ดมังนมัชน ความจรริงจนงเปริดเผยขนชน (3:16-28)
ทรงปกครองทมัวที่ อริสราเอลอยสางเตกมททดที่ น้วยความสงบเรทยบรน้อย (1 พศก 4:1-34) การปกครองของ
ซาโลมอนในชสวงนทชเปกนแบบอยสางททแที่ สดงถนงการปกครองพมันปทของพระครริสตย์ เราจะเหกนไดน้วาส
1
ซาโลมอนมทพนมักงาน 12 คนคอยชสวยเหลลือในการปกครองของพระองคย์ (4:7) พระเยซอูจะ
ทรงมอบงานเหลสานทชใหน้แกสสาวก 12 คนของพระองคย์ (มธ 19:28)
2
ซาโลมอนปกครองทมัวที่ ทมัชงอาณาจมักรททที่อยอูใส นแผสนดรินบรริสทตุ ธริดนมัชน (4:21) พระครริสตย์จะ
ปกครองทมัวที่ ราชอาณาจมักรทตุกหนทตุกแหสง (ดอู วว 11:15)
3
ผอูน้อยอูใส ตน้บมังคมับบมัญชาของซาโลมอนรมับใชน้เหมลือนอยสางททเที่ ราจะรมับใชน้พระครริสตย์
(1 พศก 4:21; วว 22:3)
4
ซาโลมอนจะนนาสมันตริสตุขมาใหน้แกสเขตทน้องถริที่น (4:24) เหมลือนททที่พระครริสตย์จะทรงนนา
สมันตริสตุขมาใหน้ทวมั ที่ ทตุกหนทตุกแหสง (อสย 2:2-4)
2

ข

ค

ชาวยอูดาหย์และอริสราเอลไดน้อยอูกส นมั อยสางสงบสตุข "ทตุกคนกกอยอูใส ตน้เถาองตุสนของตน" (4:25)
สมมัยของพระครริสตย์กจก ะเปกนเชสนเดทยวกมัน (ยรม 23:6; มทคา 4:4; ศคย 3:10)
พระวริหารสนาหรมับนมมัสการททที่สรน้างโดยซาโลมอน (1 พศก 5-8; 2 พศด 2-7)
1
การกสอสรน้าง
ก
การกสอสรน้างเรริที่มขนชนในเดลือน พฤษภาคม ปทททที่ 4 ในราชการของซาโลมอนและ
สรน้างเสรกจสริชนในเดลือน พฤศจริกายน ปทททที่ 11 ในรมัชกาลของพระองคย์ ดมังนมัชนจนงใชน้
เวลาในการกสอสรน้างทมัชงสริชน 7 ปท (6:37-38)
ข
พระวริหารมทขนาดใหญสเปกน 2 เทสาของพลมับพลาโมเสส คลือ ยาว 30 เมตร กวน้าง 10
เมตร สอูง 15 เมตร (6:2) (เปรทยบเททยบกมับ อพย 26:16, 18)
ค
ซาโลมอนไดน้จมัดพวกคนงานททที่บางคนเปกนทาสสรน้างพระวริหาร ประกอบดน้วยชาว
อริสราเอล 100,000 คน ชสางตมัดหริน 80,000 คน และผอูน้คตุมงาน 3,300 คน
(5:13-16)
ง
พลืชนและผนมังทนาจากหรินหตุน้มดน้วยไมน้สนสทดารย์ประดมับทองคนา (6:16, 21-22)
จ
พระวริหารสรน้างขนชนโดยไมสมทเสทยงคน้อน ขวานหรลือเสทยงเครลือที่ งมลืออลืที่นใดเลย (6:7)
ฉ
พระวริหารนทชมทเชริงตะเกทยง 10 อมัน และมทโตต๊ะตมัชงขนมปมังถวาย 10 ตมัว ซนงที่ ตสางกมับ
พลมับพลาโมเสสททมที่ ทเพทยงอยสางละ 1 เทสานมัชน (7:48-49)
ช
ซาโลมอนไดน้จสายขน้าวสาลทเกลือบ 1,000,000 ถมัง และนนชามมันมะกอกบรริสทตุ ธริดราว
3180 ลริตรใหน้แกสกษมัตรริยย์ฮรท ามของเมลืองไทระเปกนคสาไมน้สนจากปสาละบาโนนเพลือที่
นนามาหตุน้มพระวริหาร (5:8-11)
ซ
ในสส วนททบที่ รริสตุทธริดทสทที่ ตุด มทรปอู เครอูบทองคนา 2 รอูป (8:7)
2
คนาอตุทศริ ซาโลมอนไดน้ทรงเลน้าเหตตุการณย์ประวมัตริศาสตรย์ทนทที่ นามาสอูสวมันหนน้ายรินดทนช ท (8:12-21;
2 พศด 6:1-11)
3
คนาอธริษฐานอน้อนวอน (8:22-53; 2 พศด 6:12-42) ซาโลมอนทรงอธริษฐานใหน้พระวริหาร
งดงามนทชเกริดผล 3 ประการดน้วยกมัน
ก
ผลตสอสส วนบตุคคล (1 พศก 8:31-32)
ข
ผลตสอประเทศชาตริ (1 พศก 8:33-40)
ค
ผลตสอพวกตสางประเทศ (1 พศก 8:41-43)
4
คนาอวยพร (1 พศก 8:54-61)
5

ง
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ฉ

ปรากฏการณย์อมัศจรรยย์ (2 พศด 7:1-3)
การถวาย (1 พศก 8:62-66; 2 พศด 7:4-10) ของถวายนทชประกอบดน้วยแกะ 120,000 ตมัว
และโค 22,000 ตมัว ซนที่งเปกนของถวายททที่มากททที่สตุดในพระคมัมภทรย์ และอาจจะมากททที่สตุด
ตลอดกาล
ความมมันที่ คงของพระองคย์
1
พระองคย์ทรงมทภรรยา 700 คนและอนตุภรรยา 300 คน (1 พศก 11:3)
2
พระองคย์ทรงมททองคนามหาศาล รายไดน้สสวนพระองคย์ทรงไดน้รบมั ทองคนาหนมักปทละ 666
ตะลมันตย์ (22,372 กริโลกรมัม) คลือมทราคาประมาณ 500,000,000 บาท (2 พศด 9:13;
2 พศด 1:15; 9:22) ถน้วยของพระองคย์ททที่ใชน้สนาหรมับดลืที่มนมัชนทนาดน้วยทองคนา (2 พศด 9:20)
3
พระองคย์ทรงมทมน้า 40,000 ตมัว (1 พศก 4:26)
4
พระองคย์ทรงมทรถรบ 1,400 เลสม ราคาเลสมละ 10,000 บาท (10:26, 29)
5
พระองคย์ทรงบมังคมับบมัญชาทหารมน้า 12,000 คน (10:26)
6
พระองคย์ทรงมทเรลือกนาปมัที่นเปกนอมันมาก (1 พศก 9:26-28; 10:22; 2 พศด 8:17-18)
7
พระองคย์ทรงไดน้สรน้างพระททที่นมังที่ ใหญสดน้วยงาชน้างประดมับทองคนาบรริสทตุ ธริด มทบมันได 6 ขมัชน
พนมักพริงโคน้งมทททที่เทน้าแขน และพระททนที่ มังที่ นทชลน้อมรอบดน้วยรอูปสริงโต 12 ตมัว นอนอยอูบส นบมันได
ขมัชนละ 2 ตมัว (1 พศก 10:18-20)
8
พระองคย์ทรงสรน้างโรงหลอมเหลกกขนชนททที่เมลืองอทซทออน-จทเบอรย์ (1 พศก 9:17)
คนาพยานเกทที่ยวกมับพระองคย์กเก ลลือที่ งลลือไปทมังที่ แผสนดริน (1 พศก 4:29-34; 10:1-13)
1
พระนางกษมัตรริยย์แหสงอาระเบทยกกเสดกจมาดอูความมมังที่ คมังที่ ของพระองคย์ และทดสอบสตริปญ
มั ญา
อมันเลลืที่องลลือของพระองคย์ พระนางไดน้เขน้ามายมังกรตุงเยรอูซาเลกมดน้วยความสงสมัย แตสเสดกจออก
ไปดน้วย คนาพยาน (1 พศก 10:7)
2
สตริปญ
มั ญาของซาโลมอนกกเปกนททปที่ ระจมักษย์กนมั ทมัวที่ ไปในเรลือที่ ง
ก
การพริพากษา (1 พศก 10:7)
ข
การปกครอง (4:29; 5:12)
ค
บทกวท (4:32)
ง
ความรอูน้เกทที่ยวกมับธรรมชาตริ (4:33)
จ
สถาปมัตยกรรมและวริศวกรรม (5:1-7; 9:15-22)
ฉ
การคน้า (9:26-10:29)

ช

ช
ปรมัชญา (ปญจ 2:3)
ซ
การทนาสวน (ปญจ 2:5)
การลสวงละเมริดของพระองคย์ทมทที่ ทตสอพระเจน้า
1
คนาเตลือนซาโลมอนเกทที่ยวกมับการลสวงละเมริด
ก
คนาเตลือนจากดาวริด
1
คนาเตลือนครมัชงแรก (1 พศด 22:13)
2
คนาเตลือนครมัชงสตุดทน้าย (1 พศก 2:3)
ข
คนาเตลือนจากพระเจน้า
1
คนาเตลือนครมัชงแรก (1 พศก 3:14)
2
คนาเตลือนครมัชงททที่ 2 (9:6-7)
3
คนาเตลือนครมัชงสตุดทน้าย (11:11)
2
ลมักษณะการลสวงละเมริดของซาโลมอน ประมาณ 450 ปทกสอนสมมัยซาโลมอน พระเจน้าไดน้
ทรงเขทยนคตุณสมบมัตริของบรรดากษมัตรริยย์ของอริสราเอลในอนาคต (พบญ 17:16-17)
แตสซาโลมอนกกไมสเชลืที่อฟมังทมัชง 3 ประการนทช
ก
พระองคย์มทเงรินและทองคนามากมาย (1 พศก 10:14-27)
ข
พระองคย์ทรงมทมน้าหลายหมลืที่นตมัว (4:26)
ค
พระองคย์ทรงมทภรรยาและอนตุภรรยาหลายรน้อยคน (11:3)
3
ผลการลสวงละเมริดของซาโลมอน
ก
เปกนครมัชงแรกททที่พระองคย์จะประสบภมัยจากผอูน้กสอความเดลือดรน้อนและกบฏยสอย ๆ
หลายครมัชง (11:14-25) ผอูน้กสอความเดลือดรน้อน 2 คนคลือ ฮาดมัดชาตริเอโดม (11:4-22)
และ เรโซนผอูน้เปกนโจร (11:23-25)
ข
หลมังจากททที่ซาโลมอนทรงสริชนพระชนแลน้ว พระเจน้าจะเอาแผสนดรินสส วนใหญสจาก
บตุตรของซาโลมอนใหน้แกสผอูน้อลืที่น (11:9-13, 26-40) ซนที่งผอูน้นช มันกกคลือ เยโรโบอมัมตระกอูล
เอฟราอริม (11:27-40) เยโรโบอมัมไดน้ทราบจากอาหริยาหย์ผอูน้พยากรณย์วาส เมลือที่
ซาโลมอนสริชน พระชนมย์แลน้ว เขาจะไดน้ปกครอง 10 ตระกอูล (จากทมัชงหมด 12
ตระกอูล) ซาโลมอนทรง ปกครองอยอูนส าน 40 ปท กกสช นริ พระชนมย์ (11:42-43)

