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หนนังสสอ 1 พงศศ์กษนัตรริยศ์
บทนนนำสสสู่ 1 พงศศ์กษษัตรริยศ์: หนนังสสือ 1 พงศศ์กษนัตรริยศ์มมีชสืชื่อเรมียกอมีกชสืชื่อวว่า หนนังสสือเลว่มทมีชื่สามแหว่ง

เหลว่ากษนัตรริยศ์แหว่งอริสราเอล ซซชื่งเปป็นบนันทซกทมีชื่ไดด้รนับการดลใจของพระเจด้าตว่อไปเกมีชื่ยวกนับ
ประวนัตริศาสตรศ์สมนัยพระคนัมภมีรศ์เดริมตนัตั้งแตว่สมนัยแหว่งการสริตั้นชมีพของดาวริดตลอดจนการแบว่ง
อาณาจนักรออกเปป็นสองสว่วนไปจนถซงรนัชกาลของเยโฮรนัมเหนสือยยูดาหศ์และอาหนัสยาหศ์ในสะมาเรมีย 
การรนับใชด้ของเอลมียาหศ์กป็ถยูกบนันทซกไวด้ในทมีชื่นมีตั้ดด้วย

ชาวยริวทนัชื่วไปถสือวว่าทนัตั้ง 1 พงศศ์กษนัตรริยศ์และ 2 พงศศ์กษนัตรริยศ์เปป็นการแบว่งยว่อยของหนนังสสือเลว่ม
ใหญว่กวว่าทมีชื่บนันทซกประวนัตริศาสตรศ์ของบรรดากษนัตรริยศ์ยริว ประเพณมียริวยกใหด้เยเรมมียศ์เปป็นผยูด้แตว่ง อนัชเชอ
รศ์ประมาณการวว่าเหตตุการณศ์ตว่างๆทมีชื่เกริดขซตั้นใน 1 พงศศ์กษนัตรริยศ์ครอบคลตุมระยะเวลา 118 ปมี

ภนำพรวมของ 1 พงศศ์กษษัตรริยศ์ 1: บทแรกของหนนังสสือเลว่มนมีตั้นนาเสนอชว่วงบนัตั้นปลายชมีวริตของ
ดาวริดและแผนการของอาโดนมียาหศ์ทมีชื่จะขซตั้นเปป็นกษนัตรริยศ์ตว่อจากเขา ซาโลมอนถยูกเจริมตนัตั้งเปป็นกษนัตรริยศ์
ทว่ามกลางความพยายามทมีชื่จะกว่อรนัฐประหารโดยอาโดนมียาหศ์พมีชื่ชายของเขา

1 พกษ 1:1-2 หนนังสสอ 1 พงศศ์กษนัตรริยศ์เรริที่มตข้นดข้วยบนันททึกเกภีที่ยวกนับชตวงบนัรนปลทำย
ชภีวริตของดทำวริด กษษัตรริยย์ดาวริดมมีพระชนมายยและทรงพระชรามากแลล้ว แมล้เขาจะหห่มผล้าใหล้พระองคย์
มากกก็ยษังไมห่อบอยห่น วลภีหลนังนภีรนตทำจะหมทำยถทึงกทำรหมดเรภีที่ยวแรงเตต็มทภีที่ในตนัวดทำวริด เขทำหนทำวสนัที่นตลอด 
2 เพราะฉะนษันั้นบรรดาขล้าราชการของพระองคย์จจึงกราบททลวห่า "ขอเสาะหาหญริงสาวพรหมจารมีมา
ถวายกษษัตรริยย์เจล้านายของขล้าพระองคย์ และขอใหล้เธออยทห่งานเฉพาะพระพษักตรย์พระองคย์ และดทแล
พระองคย์ ใหล้เธอนอนในพระทรวงของพระองคย์ เพพพื่อกษษัตรริยย์เจล้านายของขล้าพระองคย์จะไดล้ทรง
อบอยห่น" พวกผผข้รนับใชข้ของดทำวริดซทึที่งเปต็นหตวงผผข้นททำของตนทภีที่แกตชรทำและผตทำนศทึกมทำหนนักหนตวงจทึงเสทำะ
หทำหญริงสทำวคนหนทึที่งทภีที่สทำมทำรถปรนนริบนัตริเขทำไดข้และแมข้แตตนอนขข้ทำงเขทำเพสที่อใหข้ควทำมอบอรุตนแกต
รตทำงกทำยทภีที่แกตชรทำของเขทำ แมข้ไมตเหมทำะสมตทำมมทำตรฐทำนของสมนัยปนัจจรุบนัน มนันกต็ไมตไดข้สสที่อถทึงควทำม



ไมตเหมทำะสมในแผนกทำรนภีร เลย พวกคนรนับใชข้ของดทำวริดเพภียงแคตอยทำกชตวยเหลสอกษนัตรริยศ์ทภีที่แกตชรทำ
ของตนเทตทำนนัรน

1 พกษ 1:3-4 ดนังนนัรนเขาจจึงไดล้แสวงหานางสาวทมีพื่สวยงามตลอดดรินแดนอริสราเอล
ไดล้พบนางสาวอาบมีชากหญริงชาวชทเนม จจึงไดล้นนาเธอมาเฝล้ากษษัตรริยย์ ชผเนมเปต็นเมสองหนทึที่งในอริสรทำเอล
ตอนกลทำง ของตระกผลอริสสทำคทำรศ์ประมทำณหข้ทำไมลศ์ททำงใตข้ของภผเขทำททำโบรศ์ นอกจทำกนภีร  4 หญริงสาว
คนนษันั้นงามยริพื่งนษัก เธอไดล้ดทแลกษษัตรริยย์และอยทห่ปรนนริบษัตริพระองคย์ แตห่กษษัตรริยย์หาทรงรห่วมกษับเธอไมห่ 
อทำบภีชทำกเปต็นหญริงสทำวสวยคนหนทึที่ง อยตทำงไรกต็ตทำม กทำรปรนนริบนัตริของเธอทภีที่กระทททำตตอดทำวริดนนัรนกต็ใน
ฐทำนะนทำงพยทำบทำลคนหนทึที่ง ดทำวริดไมตไดข้ลตวงเกรินเธออยตทำงไมตเหมทำะสมเลย

1 พกษ 1:5-6 ขณะเดภียวกนัน ดข้วยรผข้วตทำดทำวริดมภีชภีวริตอยผตไดข้อภีกไมตนทำนแลข้ว ฝห่ายอาโดนมี
ยาหย์ โอรสของพระนางฮษักกมีทไดล้ยกตษัวเองขจึนั้นกลห่าววห่า "เราเองจะเปก็นกษษัตรริยย์" และทห่านไดล้เตรมียม
รถรบและพลมล้า กษับพลวริพื่งนนาหนล้าหล้าสริบคนไวล้เพพพื่อตนเอง อทำโดนภียทำหศ์เปต็นบรุตรชทำยคนหนทึที่งของดทำ
วริดโดยมทำรดทำของเขทำคสอ นทำงฮนักกภีท ภรรยทำคนหนทึที่งของดทำวริด นภีที่เปต็นภทำพประกอบแสนคลทำสสริค
ของมนัทธริว 23:12 ในขข้อนนัรนพระเยซผทรงเตสอนวตทำผผข้ทภีที่ยกชผตนัวเองจะถผกทททำใหข้ตทที่ทำลง ตตอมทำไมตนทำนนนัที่น
เปต็นสริที่งทภีที่เกริดขทึรนกนับอทำโดนภียทำหศ์จรริงๆ ในสตวนของรถรบ พลมข้ทำและพลวริที่งหข้ทำสริบคนทภีที่อยผตกนับเขทำ มนัน
นตทำสนใจตรงทภีที่วตทำอนับซทำโลมไดข้ทททำแบบเดภียวกนันเมสที่อหลทำยปภีกตอนหนข้ทำนนัรน ดผ 2 ซทำมผเอล 15:1 ดผ
เหมสอนวตทำแรงจผงใจของเขทำในกทำรทททำเชตนนนัรนกต็คสอ เพสที่อทททำใหข้ประชทำชนประทนับใจวตทำเขทำเปต็นชทำย
คนหนทึที่งทภีที่มภีตททำแหนตงผผข้นททำ

ยริที่งกวตทำนนัรน 6 พระราชบริดาของทห่านกก็ไมห่เคยขษัดใจทห่านดล้วยถามวห่า "ทนาไมเจล้ากระทนาเชห่นนมีนั้
เชห่นนษันั้น" ทห่านเปก็นชายงามดล้วย ทห่านเกริดมาถษัดอษับซาโลม เหต็นไดข้ชนัดวตทำอยตทำงนข้อยดทำวริดกต็ไมตไดข้
ตททำหนริเขทำเพรทำะพฤตริกรรมนภีร เลย อนันทภีที่จรริง บทำงคนคริดวตทำดทำวริดไมตเคยฝทึกวรินนัยบรุตรของเขทำ โดย
ปลตอยใหข้พวกแมตๆจนัดกทำรกนับลผกๆของเขทำเอง นภีที่เปต็นหนทึที่งในจรุดอตอนทภีที่ยริที่งใหญตของกทำรมภีภรรยทำ
หลทำยคน ไมตวตทำกรณภีใด ดทำวริดกต็ไมตไดข้ทข้ทำททำยอทำโดนภียทำหศ์ทภีที่ทททำตนัวรทำวกนับวตทำเขทำเปต็นกษนัตรริยศ์ นอกจทำก



นภีร  เขทำยนังเปต็นชทำยหนรุตมรผปงทำมดข้วย มทำรดทำของอทำโดนภียทำหศ์ไมตไดข้เปต็นมทำรดทำของอนับซทำโลม แตตเขทำ
เกริดหลนังอนับซทำโลมไมตนทำน

1 พกษ 1:7-9 อทำโดนภียทำหศ์จทึงพยทำยทำมทภีที่จะสรข้ทำงฐทำนททำงกทำรเมสองของตน ทห่านไดล้
ปรจึกษากษับโยอาบบยตรชายนางเศรยยาหย์และกษับอาบมียาธารย์ปยโรหริต เขาทษันั้งสองกก็ตริดตามและชห่วย
เหลพออาโดนมียาหย์ อทำโดนภียทำหศ์สทำมทำรถเกณฑศ์โยอทำบ แมตทนัพของดทำวริดและอทำบภียทำธทำรศ์ปรุโรหริตใหข้มทำ
เปต็นพวกตนไดข้ อยตทำงไรกต็ตทำม 8 แตห่ศาโดกปยโรหริต และเบไนยาหย์บยตรชายเยโฮยาดา และนาธษันผทล้
พยากรณย์กษับชริเมอมีและเรอมี และพวกทแกลล้วทหารของดาวริดมริไดล้อยทห่ฝห่ายอาโดนมียาหย์ แนตนอนวตทำ
ไมตใชตคนสททำคนัญๆทนัรงหมดของอริสรทำเอลเขข้ทำรตวมเปต็นพวกเดภียวกนับอทำโดนภียทำหศ์

ขณะเดภียวกนัน 9 อาโดนมียาหย์ไดล้ถวายแกะ วษัว และสษัตวย์อล้วนพมีเปก็นเครพพื่องบทชา ณ ศริลาแหห่งโศ
เฮเลทซจึพื่งอยทห่ขล้างๆเอนโรเกล และทห่านไดล้เชริญพมีพื่นล้องทษันั้งสรินั้นของทห่าน คพอราชโอรสของกษษัตรริยย์ และ
ประชาชนทษันั้งสรินั้นแหห่งยทดาหย์ทมีพื่เปก็นขล้าราชการของกษษัตรริยย์ อทำโดนภียทำหศ์เตรภียมงทำนเลภีรยงใหญตในแถบ
ชนบทททำงตอนเหนสอของกรรุงเยรผซทำเลต็ม แมข้เขทำยนังไมตไดข้เปต็นกษนัตรริยศ์ เขทำกต็ก ททำลนังทททำตนัวเหมสอน
กษนัตรริยศ์แลข้ว ดผเหมสอนวตทำเขทำหทำททำงทภีที่จะทททำตนัวใหข้เปต็นทภีที่โปรดปรทำนตตอชทำวยผดทำหศ์และพภีที่นข้องคนอสที่นๆ
ทภีที่เหลสอของเขทำ เหต็นไดข้ชนัดวตทำเขทำกททำลนังหทำเสภียงเพสที่อทภีที่จะชริงตททำแหนตงกษนัตรริยศ์ในกทำรหทำเสภียง
สนนับสนรุนจทำกคนเหลตทำนนัรนทภีที่มภีอริทธริพล

1 พกษ 1:10 เหต็นไดข้ชนัดวตทำซทำโลมอนพรข้อมกนับคนเหลตทำนนัรนทภีที่ภนักดภีตตอเขทำไมตไดข้
มทำรตวมกทำรเลภีรยงนภีรดข้วย แตห่ทห่านมริไดล้เชริญนาธษันผทล้พยากรณย์ หรพอเบไนยาหย์ หรพอพวกทแกลล้วทหาร 
หรพอซาโลมอนอนยชาของทห่าน ซทำโลมอนนข้องชทำยของเขทำเปต็นผผข้สสบรทำชบนัลลนังกศ์คนตตอไปอยตทำง
ชนัดเจน อทำโดนภียทำหศ์ก ททำลนังลอบชริงตททำแหนตงของนข้องตน ดนังนนัรนเขทำจทึงไมตปลตอยใหข้ซทำโลมอนทรทำบ
แผนกทำรของตนอยตทำงระมนัดระวนัง

1 พกษ 1:11-14 อยตทำงไรกต็ตทำม แลล้วนาธษันกก็ททลพระนางบษัทเชบาพระชนนมีของซา
โลมอนวห่า "พระองคย์ไมห่ทรงไดล้ยรินหรพอวห่า อาโดนมียาหย์ โอรสของพระนางฮษักกมีทไดล้ทรงราชยย์แลล้ว 
และดาวริดเจล้านายของขล้าพระองคย์กก็มริไดล้ทรงทราบเรพพื่อง 12 เพราะฉะนษันั้นบษัดนมีนั้ขอขล้าพระองคย์ถวาย



คนาปรจึกษา เพพพื่อพระองคย์จะไดล้ทรงชห่วยชมีวริตของพระองคย์ และชมีวริตของซาโลมอนโอรสของ
พระองคย์ไวล้ ควทำมจงรนักภนักดภีของนทำธนันนนัรนมภีตตอดทำวริดอยตทำงชนัดเจน เขทำรภีบเตสอนนทำงบนัทเชบทำเกภีที่ยว
กนับแผนกทำรของอทำโดนภียทำหศ์ อทำโดนภียทำหศ์ก ททำลนังทททำตนัวเหมสอนกษนัตรริยศ์และดทำวริดกต็ไมตทรทำบเรสที่องอยตทำง
เหต็นไดข้ชนัด นทำธนันจทึงเปต็นหตวงชภีวริตของทนัรงนทำงบนัทเชบทำและซทำโลมอนบรุตรชทำยของนทำง

เขทำจทึงใหข้คททำปรทึกษทำนทำงวตทำ 13 ขอเสดก็จเขล้าเฝล้ากษษัตรริยย์ดาวริด และกราบททลพระองคย์วห่า `โอ 
กษษัตรริยย์เจล้านายของหมห่อมฉษัน พระองคย์ไดล้ทรงปฏริญาณกษับสาวใชล้ของพระองคย์ไวล้มริใชห่หรพอวห่า "ซา
โลมอนบยตรของเจล้าจะครองสมบษัตริตห่อจากเราแนห่นอน และจะนษัพื่งบนบษัลลษังกย์ของเรา" มริใชห่หรพอ 
ไฉนอาโดนมียาหย์จจึงทรงครองเลห่าเพคะ' 14 ดทเถริด ขณะทมีพื่พระองคย์กราบททลกษษัตรริยย์อยทห่ ขล้าพระองคย์
จะตามเขล้าไปเฝล้า และสนษับสนยนพระเสาวนมียย์ของพระองคย์" แผนกทำรของนทำธนันกต็คสอ ใหข้นทำ
งบนัทเชบทำใหข้ดทำวริดยสนยนันอยตทำงเปริดเผยอภีกครนัร งถทึงกทำรตนัดสรินใจของเขทำทภีที่จะใหข้ซทำโลมอนครองรทำชยศ์
ตตอจทำกเขทำ (เหต็นไดข้ชนัดวตทำเหตรุกทำรณศ์นภีร เกริดขทึรนกตอนคททำประกทำศตตอหนข้ทำสทำธทำรณชนของดทำวริดทภีที่ใหข้ซทำ
โลมอนเปต็นผผข้สสบรทำชบนัลลนังกศ์ตตอจทำกเขทำตทำมทภีที่มภีบนันททึกไวข้ใน 1 พงศทำวดทำร 28) เมสที่อนทำงบนัทเชบทำไดข้
เขข้ทำไปพผดเรสที่องนภีรกนับดทำวริดแลข้ว นทำธนันกต็จะโผลตเขข้ทำไปตตอจทำกนนัรนทนันทภีและเตสอนควทำมจททำดทำวริดถทึง
เรสที่องนภีรดข้วย

1 พกษ 1:15-21 นทำงบนัทเชบทำจทึงตกลงตทำมแผนกทำรของนทำธนัน แลล้วพระนางบษัทเช
บากก็เขล้าไปเฝล้ากษษัตรริยย์ทมีพื่หล้องบรรทม กษษัตรริยย์ทรงพระชรามาก และอาบมีชากชาวชทเนมกก็กนาลษังอยทห่
ปรนนริบษัตริกษษัตรริยย์ 16 เมพพื่อพระนางบษัทเชบากราบถวายบษังคมกษษัตรริยย์แลล้ว กษษัตรริยย์กก็ตรษัสถามวห่า
"เจล้าประสงคย์สริพื่งใด" ทนัรงดทำวริดและนทำงบนัทเชบทำตตทำงแกตชรทำดข้วยกนันทนัรงคผต นนัที่นจทึงเปต็นเหตรุทภีที่วตทำทททำไม
อทำบภีชทำกถทึงถผกจข้ทำงใหข้มทำเปต็นนทำงพยทำบทำลของดทำวริด ดทำวริดจทึงถทำมวตทำภรรยทำทภีที่อยผตกรินดข้วยกนันมทำหลทำย
ปภีของตนตข้องกทำรอะไร

นทำงบนัทเชบทำจทึงเตสอนควทำมจททำดทำวริดถทึงคททำสนัญญทำนนัรนทภีที่เขทำไดข้ใหข้ไวข้กนับตนกตอนหนข้ทำนนัรน 
17 พระนางททลพระองคย์วห่า "ขล้าแตห่เจล้านายของขล้าพระองคย์ พระองคย์ไดล้ทรงปฏริญาณในพระนาม
ของพระเยโฮวาหย์พระเจล้าของพระองคย์ตห่อสาวใชล้ของพระองคย์วห่า `ซาโลมอนบยตรของเจล้าจะครอง



สมบษัตริตห่อจากเราแนห่นอน และเขาจะนษัพื่งบนบษัลลษังกย์ของเรา' ขข้อเทต็จจรริงทภีที่วตทำดทำวริดเคยใหข้คททำ
ปฏริญทำณไวข้กนับนทำงในพระนทำมของพระเยโฮวทำหศ์จทึงทททำใหข้คททำสนัญญทำของเขทำมภีผลผผกมนัด คททำประกทำศ
ตตอหนข้ทำสทำธทำรณชนของเขทำเรสที่องกทำรสสบรทำชบนัลลนังกศ์ของซทำโลมอนมภีขทึรนหลนังจทำกนนัรนไมตนทำนใน 1 
พงศทำวดทำร 28:5

นทำงบนัทเชบทำจทึงแจข้งใหข้ดทำวริดทรทำบถทึงสริที่งทภีที่ก ททำลนังเกริดขทึรน 18 ดทเถริด บษัดนมีนั้อาโดนมียาหย์ทรง
ราชยย์แลล้ว แมล้วห่าพระองคย์คพอกษษัตรริยย์เจล้านายของหมห่อมฉษันกก็หาทรงทราบไมห่ 19 เธอไดล้ถวายวษัว 
สษัตวย์อล้วนพมีและแกะเปก็นอษันมาก และไดล้เชริญบรรดาโอรสของกษษัตรริยย์ กษับอาบมียาธารย์ปยโรหริต กษับโย
อาบผทล้บษัญชาการกองทษัพ แตห่ซาโลมอนผทล้รษับใชล้ของพระองคย์ เธอหาไดล้เชริญไมห่

นทำงบนัทเชบทำจทึงอข้อนวอนดทำวริดใหข้ออกคททำแถลงกทำรณศ์เกภีที่ยวกนับวตทำใครจะสสบรทำชบนัลลนังกศ์ตตอ
จทำกเขทำ 20 โอ ขล้าแตห่กษษัตรริยย์เจล้านายของหมห่อมฉษัน อริสราเอลทษันั้งสรินั้นกก็เพห่งดทพระองคย์ เพพพื่อพระองคย์
จะตรษัสแกห่เขาวห่า จะทรงใหล้ผทล้ใดนษัพื่งบนบษัลลษังกย์ของกษษัตรริยย์เจล้านายของหมห่อมฉษันแทนพระองคย์ 
21 มริฉะนษันั้นจะเปก็นดษังนมีนั้ คพอเมพพื่อกษษัตรริยย์เจล้านายของหมห่อมฉษันลห่วงลษับไปอยทห่กษับบรรพบยรยษของ
พระองคย์แลล้ว หมห่อมฉษันและซาโลมอนบยตรของหมห่อมฉษันกก็จะตกเปก็นฝห่ายผริด" นอกจทำกนภีร  นทำ
งบนัทเชบทำยนังเปต็นกนังวลวตทำจะเกริดอะไรขทึรนกนับตนและซทำโลมอนหทำกอทำโดนภียทำหศ์ประสบควทำม
สททำเรต็จกนับแผนกทำรของเขทำ

อภีกครนัร งทภีที่จรุดอตอนอนันยริที่งใหญตของกทำรมภีภรรยทำหลทำยคนถผกเปริดเผย เหต็นไดข้ชนัดวตทำภรรยทำ
หลทำยคนของดทำวริดตตทำงแขตงขนันกนัน แทนทภีที่จะมภีควทำมเปต็นนทรทำหนทึที่งใจเดภียวกนันในครอบครนัว บรุตรชทำย
ทนัรงหลทำยของดทำวริดกลนับกลทำยเปต็นศนัตรผททำงกทำรเมสองตตอกนัน แมข้เรสที่องนภีร เกริดขทึรนไดข้อยตทำงแนตนอนใน
ครอบครนัวแบบผนัวเดภียวเมภียเดภียว กทำรมภีภรรยทำหลทำยคนกต็ดผเหมสอนจะทททำใหข้กทำรวริวทำทเชตนนนัรนขยทำย
ใหญตโตมทำกขทึรนไปอภีก

1 พกษ 1:22-27 เหมสอนทภีที่ไดข้วทำงแผนไวข้และเขข้ทำมทำไดข้จนังหวะพอดภี นทำธนันกต็มทำเขข้ทำเฝข้ทำ
พรข้อมกนับเรสที่องรทำวเดภียวกนัน ดทเถริด ขณะเมพพื่อพระนางกนาลษังกราบททลกษษัตรริยย์อยทห่ นาธษันผทล้พยากรณย์กก็
เขล้ามา 23 เขาทษันั้งหลายจจึงกราบททลกษษัตรริยย์วห่า "ดทเถริด นาธษันผทล้พยากรณย์" เมพพื่อนาธษันเขล้ามาตห่อพระ



พษักตรย์กษษัตรริยย์ เขากก็ซบหนล้าลงถจึงพพนั้นถวายคนานษับกษษัตรริยย์ 24 และนาธษันกราบททลวห่า "โอ ขล้าแตห่
กษษัตรริยย์เจล้านายของขล้าพระองคย์ พระองคย์รษับสษัพื่งไวล้หรพอวห่า `อาโดนมียาหย์จะครองตห่อจากเรา และจะ
นษัพื่งบนบษัลลษังกย์ของเรา' 25 เพราะวษันนมีนั้เธอไดล้ลงไปถวายวษัว สษัตวย์อล้วนพมีและแกะเปก็นอษันมาก และ
ไดล้เชพนั้อเชริญบรรดาโอรสของกษษัตรริยย์ ทษันั้งผทล้บษัญชาการกองทษัพ และอาบมียาธารย์ป ยโรหริต และดทเถริด เขา
ทษันั้งหลายกนาลษังกรินดพพื่มตห่อหนล้าเธอและกลห่าววห่า `ขอกษษัตรริยย์อาโดนมียาหย์ทรงพระเจรริญ' 26 แตห่สห่วน
ขล้าพระองคย์ผทล้รษับใชล้ของพระองคย์ และศาโดกปยโรหริต กษับเบไนยาหย์บยตรชายเยโฮยาดา และซาโลม
อนผทล้รษับใชล้ของพระองคย์เธอหาไดล้เชริญไมห่ 27 เหตยการณย์ทษันั้งนมีนั้บษังเกริดขจึนั้นโดยกษษัตรริยย์เจล้านายของขล้า
พระองคย์หรพอ และพระองคย์มริไดล้ตรษัสบอกแกห่ผทล้รษับใชล้ของพระองคย์วห่า จะทรงใหล้ผทล้ใดนษัพื่งบนบษัลลษังกย์
ของกษษัตรริยย์เจล้านายของขล้าพระองคย์ตห่อจากพระองคย์"

นทำธนันเลตทำยข้อนอยตทำงมภีวริธภีกทำรถทึงเรสที่องรทำวทนัรงหมดทภีที่เกริดขทึรนกนับอทำโดนภียทำหศ์ นอกจทำกนภีร  เขทำใสต
รทำยละเอภียดเพริที่มเขข้ทำไปดข้วยวตทำคนเหลตทำนนัรนทภีที่เปต็นพวกเดภียวกนับอทำโดนภียทำหศ์ก ททำลนังรข้องทผลพระเจข้ทำใหข้
ทรง “ชตวยกษนัตรริยศ์อทำโดนภียทำหศ์” นทำธนันถทำมดทำวริดสองครนัร งวตทำเขทำไดข้รนับรองอทำโดนภียทำหศ์เชตนนนัรนหรสอ
ไมต อทำจเปต็นไดข้วตทำองคศ์พระผผข้เปต็นเจข้ทำไดข้ทรงเปริดเผยแกตนทำธนันและแกตดทำวริดดข้วยวตทำซทำโลมอนควรเปต็น
กษนัตรริยศ์องคศ์ตตอไป เขทำจทึงประหลทำดใจวตทำทททำไมดทำวริดถทึงไมตไดข้บอกตนวตทำอทำโดนภียทำหศ์ควรเปต็น
กษนัตรริยศ์องคศ์ตตอไป

1 พกษ 1:28-30 พอไดข้ยรินเรสที่องรทำวนภีรทนัรงหมด กษนัตรริยศ์ดทำวริดกต็ตอบและกลตทำววตทำ "จง
เรมียกบษัทเชบาใหล้มาหาเรา" พระนางกก็เสดก็จเขล้ามาเฝล้าตห่อพระพษักตรย์กษษัตรริยย์ และประทษับยพนอยทห่ตห่อ
พระพษักตรย์กษษัตรริยย์ 29 แลล้วกษษัตรริยย์ทรงปฏริญาณวห่า "พระเยโฮวาหย์ทรงพระชนมย์อยทห่แนห่ฉษันใด คพอ
พระองคย์ผทล้ทรงไถห่ชมีวริตของเราจากบรรดาความทยกขย์ยาก 30 เราไดล้ปฏริญาณตห่อเจล้าในพระนามพระ
เยโฮวาหย์พระเจล้าแหห่งอริสราเอลวห่า `ซาโลมอนบยตรของเจล้าจะครองสมบษัตริตห่อจากเราแนห่นอน และ
เธอจะนษัพื่งบนบษัลลษังกย์ของเราแทนเรา' เรากก็จะกระทนาอยห่างนษันั้นวษันนมีนั้แหละ"

เหต็นไดข้ชนัดวตทำนทำงบนัทเชบทำไดข้ออกไปจทำกหข้องนนัรนแลข้วตอนทภีที่นทำธนันเขข้ทำมทำ ดทำวริดจทึงเรภียกนทำง
ใหข้เขข้ทำมทำอภีก ขณะทภีที่นทำงยสนอยผตขข้ทำงเตภียงเขทำ เขทำกต็ปฏริญทำณตตอนทำงอภีกครนัร งวตทำซทำโลมอนจะขทึรนเปต็น



กษนัตรริยศ์ตตอจทำกเขทำ นอกจทำกนภีร  เขทำสนัญญทำดข้วยวตทำเขทำจะสตงตตอมงกรุฎนนัรนใหข้แกตซทำโลมอนในวนันนนัรน
เลย

1 พกษ 1:31 พอไดข้ยรินเชตนนนัรน แลล้วพระนางบษัทเชบากก็ซบพระพษักตรย์ลงถจึงดรินถวาย
บษังคมกษษัตรริยย์ และกราบททลวห่า "ขอกษษัตรริยย์ดาวริดเจล้านายของหมห่อมฉษันจงทรงพระเจรริญเปก็น
นริตยย์" เหต็นไดข้ชนัดถทึงควทำมเคทำรพทภีที่นทำงบนัทเชบทำใหข้แกตสทำมภีผผข้แกตชรทำของนทำง แมข้นทำงรผข้วตทำเขทำจะอยผต
ตตออภีกไมตนทำนแลข้ว นทำงกต็ทผลขอชภีวริตอนันไมตรผข้จบใหข้แกตเขทำ แนตนอนวตทำนทำงบนัทเชบทำจรริงใจในคททำ
เยรินยอของตน ดทำวริดเปต็นสทำมภีของนทำงมทำหลทำยปภีและนทำงยตอมรนักเขทำอยตทำงแนตนอน

1 พกษ 1:32-35 ดทำวริดจทึงออกคททำสนัที่งวตทำ กษษัตรริยย์ดาวริดรษับสษัพื่งวห่า "จงเรมียกศาโดก
ปยโรหริต และนาธษันผทล้พยากรณย์ กษับเบไนยาหย์บยตรชายเยโฮยาดามาหาเรา" เขาทษันั้งหลายจจึงเขล้ามาเฝล้า
กษษัตรริยย์ กษนัตรริยศ์ชรทำผผข้นภีร จทึงเรภียกตนัวเหลตทำผผข้นททำชนัรนยอดของชนชทำตรินนัรนใหข้มทำเขข้ทำเฝข้ทำ ศทำโดกเปต็น
ปรุโรหริตใหญต นทำธนันเปต็นผผข้พยทำกรณศ์ทภีที่ไดข้รนับควทำมเชสที่อถสอมทำยทำวนทำน เบไนยทำหศ์หนทึที่งในทหทำรกลข้ทำ
ของดทำวริดเปต็นผผข้บนัญชทำกทำรองครนักษศ์ประจททำพระรทำชวนังของดทำวริด

ดนังนนัรน 33 และกษษัตรริยย์ตรษัสสษัพื่งเขาทษันั้งหลายวห่า "จงพาขล้าราชการของเจล้านายของเจล้าไปจษัด
ใหล้ซาโลมอนโอรสของเราขจึนั้นขมีพื่ลห่อของเรา และนนาเขาลงไปทมีพื่กมีโฮน 34 และใหล้ศาโดกปยโรหริต และ
นาธษันผทล้พยากรณย์เจริมตษันั้งเขาไวล้เปก็นกษษัตรริยย์เหนพออริสราเอลทมีพื่นษัพื่น แลล้วทห่านทษันั้งหลายจงเปห่าแตร และ
ประกาศวห่า `ขอกษษัตรริยย์ซาโลมอนทรงพระเจรริญ'

ดทำวริดสนัที่งใหข้คนพทำซทำโลมอนขทึรนขภีที่ลตอสภีขทำวของกษนัตรริยศ์ เหต็นไดข้ชนัดวตทำสนัตวศ์ตนัวนภีร ไมตเพภียงโดด
เดตนในเรสที่องสภีของมนันเทตทำนนัรน แตตยนังเปต็นของกษนัตรริยศ์อภีกดข้วย ขบวนแหตของกษนัตรริยศ์นภีร ไดข้รนับบนัญชทำ
จทำกดทำวริดใหข้ไปยนังนทรทำพรุกภีโฮนซทึที่งเปต็นทภีที่ๆซทำโลมอนจะถผกเจริมตนัรงเปต็นกษนัตรริยศ์ ทททำไมดทำวริดถทึงสนัที่งพวก
เขทำใหข้ไปทภีที่กภีโฮนกต็เปต็นเรสที่องทภีที่ถกเถภียงกนัน อทำจเปต็นไดข้วตทำนภีที่เปต็นสถทำนทภีทๆี่ ประชทำชนมทำชรุมนรุมกนัน
เพรทำะเหตรุนทร ทำพรุทภีที่อยผตทภีที่นนัที่น หทำกเปรภียบเทภียบควทำมตรงขข้ทำมกนันแลข้ว ทภีที่เอนโรเกลซทึที่งเปต็นทภีที่ๆอทำโดนภี
ยทำหศ์ก ททำลนังเฉลริมฉลองกต็มภีนทร ทำพรุอยผตแหตงหนทึที่งดข้วยซทึที่งปข้อนนทรทำใหข้แกตสระสริโลอนัม ประเพณภียริวบทำงแหลตง



กต็เชสที่อวตทำกษนัตรริยศ์ฮภีบรผตข้องถผกเจริมตนัรงขข้ทำงนทรทำพรุทภีที่มภีนทร ทำไหล ไมตมภีขข้อพระคนัมภภีรศ์ทภีที่บตงบอกเรสที่องนภีรและเหต็น
ไดข้ชนัดวตทำนภีที่เปต็นเหตรุกทำรณศ์เดภียวทภีที่เกริดขทึรนเกภีที่ยวกนับเรสที่องนภีร

อทำจเปต็นไดข้เชตนกนันวตทำกภีโฮนซทึที่งอยผตฝนัที่งตะวนันตกของเมสองนนัรนอยผตหตทำงไกลจทำกทภีที่ๆอทำโดนภียทำหศ์
ก ททำลนังจนัดงทำนเลภีรยงอยผตททำงฝนัที่งเหนสอทภีที่เอนโรเกล ไมตวตทำกรณภีใด พวกทภีที่อยผตฝตทำยอทำโดนภียทำหศ์กต็จะไมต
สทำมทำรถเขข้ทำแทรกแซงกนับกทำรเจริมตนัรงซทำโลมอนเปต็นกษนัตรริยศ์ไดข้

ดทำวริดสนัที่งอภีกวตทำบรรดทำขข้ทำรทำชกทำรทภีที่เขทำไวข้ใจจะตข้องเจริมตนัรงซทำโลมอนเปต็นกษนัตรริยศ์ตตอหนข้ทำ
ประชทำชนโดยเปตทำแตร (โชฟทำรศ์) เพสที่อสตงสนัญญทำณถทึงโอกทำสนนัรน จทำกนนัรนพวกเขทำจะตข้องทผลขอ
พระเจข้ทำใหข้ทรง “ชตวยกษนัตรริยศ์ซทำโลมอน” ตตอหนข้ทำประชทำชน

หลนังจทำกทททำอยตทำงนนัรนเสรต็จสริรนแลข้ว ดทำวริดกต็สนัที่งวตทำ  35 แลล้วทห่านทษันั้งหลายจงตริดตามเขาขจึนั้นมา 
และเขาจะมานษัพื่งบนบษัลลษังกย์ของเรา เพราะวห่าเขาจะไดล้เปก็นกษษัตรริยย์แทนเรา เราไดล้กนาหนดตษันั้งเขาไวล้
ใหล้เปก็นผทล้ครอบครองเหนพออริสราเอลและเหนพอยทดาหย์" กษนัตรริยศ์องคศ์ใหมตทภีที่ถผกเจริมตนัรงนภีร จทึงตข้องถผกพทำ
มทำหทำดทำวริดและนนัที่งบนบนัลลนังกศ์ของเขทำอยตทำงเปต็นททำงกทำรพรข้อมกนับคททำอวยพรเตต็มเปภีที่ยมของดทำวริด 
เมสที่อทททำเชตนนนัรนแลข้ว คนทนัรงปวงกต็จะทรทำบชนัดเจนวตทำซทำโลมอนเปต็นกษนัตรริยศ์องคศ์ใหมตเหนสออริสรทำเอล

1 พกษ 1:36-37 จทำกนนัรนเบไนยทำหศ์ซทึที่งอทำจเปต็นโฆษกสททำหรนับพวกทภีที่เหลสอกต็ตอบกลนับ
ไปวตทำ "เอเมน ขอพระเยโฮวาหย์พระเจล้าแหห่งกษษัตรริยย์เจล้านายของขล้าพระองคย์ตรษัสดษังนษันั้นเทอญ

37 พระเยโฮวาหย์ไดล้ทรงสถริตกษับกษษัตรริยย์เจล้านายของขล้าพระองคย์มาแลล้วฉษันใด กก็ขอทรง
สถริตกษับซาโลมอนฉษันนษันั้น และขอทรงกระทนาใหล้พระทมีพื่นษัพื่งของพระองคย์ใหญห่ยริพื่งกวห่าพระทมีพื่นษัพื่งของ
กษษัตรริยย์ดาวริดเจล้านายของขล้าพระองคย์" เบไนยทำหศ์จทึงกลตทำวเหต็นดภีดข้วยกนับกทำรตนัดสรินใจของกษนัตรริยศ์
และทผลขอพระพรของพระเจข้ทำใหข้แกตซทำโลมอน เบไนยทำหศ์อทำจกลตทำวเปต็นคททำพยทำกรณศ์และอทำจรผข้ลตวง
หนข้ทำดข้วย เขทำจทึงทผลขอพระเจข้ทำใหข้ทรงทททำใหข้บนัลลนังกศ์ของซทำโลมอนยริที่งใหญตกวตทำบนัลลนังกศ์ของดทำวริด
บริดทำของเขทำเสภียอภีก



1 พกษ 1:38 คนทนัรงสทำมนภีรซทึที่งแตตงตนัรงโดยดทำวริดจทึงเรริที่มปฏริบนัตริงทำนทภีที่ตนไดข้รนับมอบ
หมทำยทนันทภี ดษังนษันั้นศาโดกปยโรหริต นาธษันผทล้พยากรณย์ และเบไนยาหย์บยตรชายเยโฮยาดา และคนเคเรธมี
กษับคนเปเลทไดล้ลงไปจษัดใหล้ซาโลมอนประทษับบนลห่อพระทมีพื่นษัพื่งของกษษัตรริยย์ดาวริดและไดล้นนาทห่านมา
ถจึงกมีโฮน ตทำมทภีที่ดทำวริดไดข้รนับสนัที่งไวข้ ซทำโลมอนถผกพทำขทึรนขภีที่ลตอสภีขทำวของกษนัตรริยศ์ไปยนังนทรทำพรุกภีโฮน 
(“คนเคเรธภีกนับคนเปเลท” คสอ องครนักษศ์ทภีที่เปต็นทหทำรรนับจข้ทำงซทึที่งถผกจข้ทำงใหข้เปต็นทหทำรยทำมประจททำ
พระรทำชวนังของดทำวริด เหต็นไดข้ชนัดวตทำเบไนยทำหศ์เปต็นผผข้บนัญชทำกทำรของพวกเขทำ ดนังนนัรน พริธภีเจริมตนัรงซทำโลม
อนจทึงอยผตในสทำยตทำของทหทำรยทำมประจททำพระรทำชวนังของดทำวริด)

1 พกษ 1:39-40 ซทำโลมอนจทึงเปต็นกษนัตรริยศ์ทภีที่ไดข้รนับกทำรเจริมตนัรงแลข้ว แลล้วศาโดก
ปยโรหริตไดล้นนาเขาสษัตวย์ทมีพื่บรรจยนนนั้ามษันมาจากพลษับพลา และเจริมตษันั้งซาโลมอนไวล้ และเขาทษันั้งหลายกก็
เปห่าแตร และประชาชนทษันั้งปวงกลห่าววห่า "ขอกษษัตรริยย์ซาโลมอนทรงพระเจรริญ" เพสที่อทททำใหข้กทำรเจริม
ตนัรงซทำโลมอนเปต็นททำงกทำร นทรทำมนันทภีที่ใชข้เจริมตนัรงเขทำจทึงมทำจทำกพลนับพลทำนนัรน แนตนอนวตทำมนันเปต็นวริธภีปรรุง
แบบบรริสรุทธริธ สททำหรนับตททำแหนตงทภีที่พระเจข้ทำทรงแตตงตนัรง กทำรเปตทำแตร (โชฟทำรศ์) คสอ กทำรประกทำศแกต
สทำธทำรณชนเรสที่องกษนัตรริยศ์องคศ์ใหมต พอไดข้ยรินเสภียงแตรนนัรน ประชทำชนกต็รข้องออกมทำวตทำ “ขอพระเจข้ทำ
ทรงชตวยกษนัตรริยศ์ซทำโลมอนดข้วยเถริด” คททำรข้องทผลของพวกเขทำเจทำะจงทภีที่ซทำโลมอนโดยเฉพทำะ วลภีนภีร
จรริงๆแลข้วมภีควทำมหมทำยวตทำ “ขอพระเจข้ทำทรงโปรดพริทนักษศ์รนักษทำ (หรสอประททำนชภีวริตใหข้แกต) กษนัตรริยศ์
ซทำโลมอนดข้วยเถริด”

จทำกนนัรน 40 และประชาชนทษันั้งปวงกก็ตามเสดก็จไปเปห่าปมีพื่และเปรมปรมีดริดิ์ดล้วยความชพพื่นบานยริพื่ง
นษัก แผห่นดรินกก็แยกดล้วยเสมียงของเขาทษันั้งหลาย ขณะทภีที่กษนัตรริยศ์ทภีที่ไดข้รนับกทำรเจริมตนัรงองคศ์ใหมตนภีร ขภีที่ลตอสภี
ขทำวของดทำวริดกลนับขทึรนไปในกรรุงนนัรนเพสที่อไปยนังบนัลลนังกศ์ของดทำวริด ฝผงชนของกรรุงนนัรนกต็เดรินตทำมหลนัง
เขทำมทำดข้วย เหต็นไดข้ชนัดวตทำพวกเขทำกททำลนังโหตรข้องเสภียงดนังขณะทภีที่คนอสที่นๆกต็เลตนเครสที่องดนตรภีตตทำงๆ เสภียง
โหตรข้องและเสภียงตะโกนของฝผงชนกต็ดนังสนนัที่นเสภียจนพสรนแผตนดรินสนัที่นไหว เหลตทำสทำมนัญชนตตทำงชสที่นชม
ยรินดภีทภีที่ไดข้ทรทำบเรสที่องกษนัตรริยศ์องคศ์ใหมตของพวกเขทำ นนัที่นคสอ ซทำโลมอน พวกเขทำจทึงเฉลริมฉลองตทำม
ทข้องถนนกนันเอริกเกรริก



1 พกษ 1:41 ขณะเดภียวกนันอภีกฟทำกหนทึที่งของเมสอง เสภียงโหตรข้องของฝผงชนและ
เสภียงเปตทำแตรโชฟทำรศ์กต็ถผกไดข้ยริน อาโดนมียาหย์และบรรดาแขกทมีพื่อยทห่กษับทห่านเมพพื่อรษับประทานเสรก็จแลล้ว
กก็ไดล้ยรินเสมียงนษันั้น และเมพพื่อโยอาบไดล้ยรินเสมียงแตรกก็พทดวห่า "เสมียงอจึกทจึกครจึกโครมนมีนั้ทมีพื่ในกรยง
หมายความวห่ากระไร" เปต็นธรรมดทำทภีที่โยอทำบเขข้ทำใจอยตทำงชนัดเจนถทึงควทำมหมทำยของกทำรเปตทำแตรนนัรน 
มนันเปต็นระบบกทำรสตงสนัญญทำณแกตสทำธทำรณชนอยตทำงเปต็นททำงกทำร เขทำรผข้วตทำเกริดเรสที่องแลข้ว

1 พกษ 1:42-43 ขณะทมีพื่เขากนาลษังพทดอยทห่ ดทเถริด โยนาธานบยตรชายอาบมียาธารย์ปยโรหริต
กก็มาถจึง และอาโดนมียาหย์กก็กลห่าววห่า "เขล้ามาเถริด เพราะเจล้าเปก็นคนมมีกนาลษังมากจจึงนนาขห่าวดมีมา" 43 โย
นาธานกราบเรมียนอาโดนมียาหย์วห่า "หามริไดล้ เพราะกษษัตรริยย์ดาวริดเจล้านายของเราทษันั้งปวงไดล้ทรง
กระทนาใหล้ซาโลมอนเปก็นกษษัตรริยย์ โยอทำบซทึที่งแอบหวนังอยผตเลต็กๆกต็เชริญผผข้สสที่อสทำรหนรุตมคนนภีร เขข้ทำมทำโดย
หวนังวตทำเขทำนททำขตทำวดภีมทำใหข้ อยตทำงไรกต็ตทำม บรุตรของอทำบภียทำธทำรศ์กต็ทททำงทำนลตมทนันทภี เขทำแจข้งขตทำวรข้ทำย
เหมสอนระเบริดลง “กษนัตรริยศ์ดทำวริดเจข้ทำนทำยของเรทำทนัรงปวงไดข้ทรงกระทททำใหข้ซทำโลมอนเปต็นกษนัตรริยศ์”

1 พกษ 1:44-46 แนตนอนวตทำชทำยหนรุตมนภีรหอบแฮตกๆขณะทภีที่เขทำเลตทำใหข้ฟนังวตทำเกริดอะไร
ขทึรนแลข้วและกษษัตรริยย์ไดล้รษับสษัพื่งใหล้ศาโดกปยโรหริต นาธษันผทล้พยากรณย์ และเบไนยาหย์บยตรชายเยโฮยาดา 
กษับคนเคเรธมีและคนเปเลทตามซาโลมอนไป และเขาทษันั้งหลายกก็ไดล้จษัดใหล้ซาโลมอนประทษับบนลห่อ
พระทมีพื่นษัพื่งของกษษัตรริยย์ 45 และศาโดกปยโรหริต กษับนาธษันผทล้พยากรณย์ไดล้เจริมตษันั้งทห่านไวล้ใหล้เปก็นกษษัตรริยย์ 
ณ กมีโฮน และเขาทษันั้งหลายกก็ขจึนั้นมาจากทมีพื่นษัพื่นดล้วยความเปรมปรมีดริดิ์ เพราะฉะนษันั้นในกรยงจจึงอจึกทจึก
ครจึกโครม นมีพื่เปก็นเสมียงทมีพื่ทห่านทษันั้งหลายไดล้ยริน 46 ซาโลมอนไดล้ทรงประทษับบนพระราชบษัลลษังกย์ดล้วย 
ฝนันรข้ทำยทภีที่สรุดของอทำโดนภียทำหศ์ไดข้กลทำยเปต็นจรริงแลข้ว ขณะทภีที่พวกเขทำก ททำลนังกรินเลภีรยงกนันอยผต ดทำวริดบริดทำ
ของเขทำไดข้เจริมตนัรงนข้องชทำยตตทำงมทำรดทำของเขทำคสอซทำโลมอนเปต็นกษนัตรริยศ์แลข้ว นอกจทำกนภีร  ซทำโลมอน
ยนังนนัที่งบนบนัลลนังกศ์แลข้วดข้วย

1 พกษ 1:47-48 ผผข้สสที่อสทำรหนรุตมคนนภีร เลตทำตตอไปอภีกวตทำ ยริพื่งกวห่านษันั้นอมีกบรรดาขล้าราชการ
ของกษษัตรริยย์กก็เขล้าไปถวายพระพรแดห่กษษัตรริยย์ดาวริดเจล้านายของเราวห่า `ขอพระเจล้าทรงกระทนาใหล้
พระนามของซาโลมอนบษันลพอไปยริพื่งกวห่าพระนามของพระองคย์ และขอทรงกระทนาใหล้บษัลลษังกย์ของ



ซาโลมอนใหญห่ยริพื่งกวห่าบษัลลษังกย์ของพระองคย์' แลล้วกษษัตรริยย์กก็ทรงโนล้มพระกายลงบนแทห่นทมีพื่
บรรทม 48 และกษษัตรริยย์กก็ตรษัสดล้วยวห่า `สาธยการแดห่พระเยโฮวาหย์พระเจล้าของอริสราเอล ผทล้ไดล้ทรง
ประทานใหล้มมีคนหนจึพื่งนษัพื่งบนบษัลลษังกย์ของเราในวษันนมีนั้ ดล้วยตาของเราเองไดล้เหก็นแลล้ว'" นภีที่เปต็นขตทำวรข้ทำย
มทำกขทึรนไปอภีกสททำหรนับอทำโดนภียทำหศ์ พวกคนรนับใชข้ของดทำวริดไดข้อวยพรซทำโลมอนและดทำวริดเองยนัง
โนข้มตนัวลงบนเตภียงของตนตตอซทำโลมอนดข้วย ซทึที่งเปต็นกทำรอวยพรซทำโลมอนอยตทำงเปต็นททำงกทำร 
พระพรททำงกทำรของดทำวริดไดข้ใหข้แกตซทำโลมอนผผข้เปต็นกษนัตรริยศ์แลข้ว กษนัตรริยศ์ชรทำผผข้นภีร ไดข้สตงตตอคททำ
กษนัตรริยศ์ของตนใหข้แกตซทำโลมอนอยตทำงเปต็นททำงกทำรแลข้ว กทำรกระทททำนภีร เสรต็จสริรนลงแลข้ว มนันไมตอทำจ
เปลภีที่ยนแปลงไดข้แลข้ว

1 พกษ 1:49-50 งทำนเลภีรยงของอทำโดนภียทำหศ์เลริกแลข้ว แลล้วบรรดาแขกทษันั้งปวงของอาโด
นมียาหย์กก็กลษัว และลยกขจึนั้น ตห่างคนตห่างไปตามทางของตน พวกแขกเหรสที่อเขข้ทำใจอยตทำงชนัดเจนถทึงควทำม
หมทำยโดยนนัยของสริที่งทภีที่เกริดขทึรน พวกเขทำหนรุนหลนังผริดคนแลข้ว ซทำโลมอนมภีสริทธริอททำนทำจและมภีแนว
โนข้มทภีที่จะทททำกทำรลข้ทำงแคข้นตตอคผตอรริของเขทำดข้วย แขกเหรสที่อของอทำโดนภียทำหศ์จทึงวงแตกไปอยตทำงรวดเรต็ว

ยริที่งกวตทำนนัรน 50 ฝห่ายอาโดนมียาหย์กก็กลษัวซาโลมอน จจึงลยกขจึนั้นไปจษับเชริงงอนของแทห่นบทชา เหต็น
ไดข้ชนัดวตทำแทตนทภีที่วตทำนนัรนคสอ แทตนทองเหลสองทภีที่ยนังอยผตทภีที่พลนับพลทำเดริม กทำรควข้ทำเชริงงอนของแทตนนนัรนเปต็น
ธรรมเนภียมอยตทำงหนทึที่งทภีที่ไมตมภีพสรนฐทำนอยผตในพระรทำชบนัญญนัตริของโมเสส อยตทำงไรกต็ตทำมผผข้คนกต็คริดกนัน
วตทำไมตมภีใครกลข้ทำทภีที่จะทททำใหข้สถทำนทภีที่ๆศนักดริธ สริทธริธ เชตนนนัรนเปต็นมลทรินไปดข้วยโลหริตมนรุษยศ์ อทำโดนภียทำหศ์รผข้
ดภีวตทำชภีวริตของตนตกอยผตในอนันตรทำย เขทำจทึงไปเกทำะเชริงงอนของแทตนนนัรนไวข้แนตนเหมสอนเปต็นทภีที่หลบ
ภนัยจทำกกทำรลข้ทำงแคข้นของซทำโลมอนตทำมทภีที่เขทำคริด

1 พกษ 1:51-53 มภีคนมทำรทำยงทำนซทำโลมอนวตทำอทำโดนภียทำหศ์ไดข้ทททำอะไรลงไป มมีคนไป
กราบททลซาโลมอนวห่า "ดทเถริด อาโดนมียาหย์กลษัวกษษัตรริยย์ซาโลมอน เพราะดทเถริด เธอจษับเชริงงอนทมีพื่
แทห่นบทชาอยทห่กลห่าววห่า `ขอกษษัตรริยย์ซาโลมอนไดล้ปฏริญาณแกห่ขล้าพเจล้าในวษันนมีนั้วห่า พระองคย์จะไมห่
ประหารผทล้รษับใชล้ของพระองคย์เสมียดล้วยดาบ'" ซทำโลมอนจทึงตอบกลนับไปวตทำ 52 "ถล้าแมล้เขาสนาแดงตษัว



ไดล้วห่าเปก็นคนทมีพื่สมควร ผมสษักเสล้นเดมียวของเขาจะไมห่ตกลงยษังพพนั้นดริน แตห่ถล้าพบความชษัพื่วอยทห่ในตษัว
เขา เขาจะตล้องถจึงแกห่ความตาย"

ดนังนนัรน 53 กษษัตรริยย์ซาโลมอนตรษัสสษัพื่งใหล้คนไปนนาทห่านลงมาจากแทห่นบทชา และทห่านกก็มาก
ราบลงตห่อกษษัตรริยย์ซาโลมอน และซาโลมอนตรษัสแกห่ทห่านวห่า "จงกลษับไปวษังของทห่านเถริด" เมสที่อถผก
พทำตนัวไปหทำซทำโลมอน กษนัตรริยศ์องคศ์ใหมตจทึงเตสอนสตริอทำโดนภียทำหศ์อยตทำงเขข้มงวดใหข้กลนับบข้ทำนไป นภีที่
บอกเปต็นนนัยวตทำพฤตริกรรมของเขทำจะเปต็นตนัวก ททำหนดกทำรพริพทำกษทำในภทำยหลนัง

*****

ภนำพรวมของ 1 พงศศ์กษษัตรริยศ์ 2: บททมีชื่ 2 ของ 1 พงศศ์กษนัตรริยศ์นนาเสนอเหตตุการณศ์สนาคนัญ ดา
วริดกษนัตรริยศ์เฒว่าผยูด้อาวตุโสใหด้คนากนาชนับแกว่ซาโลมอนกษนัตรริยศ์องคศ์ใหมว่ การสริตั้นชมีวริตของดาวริดถยูกบนันทซก
ไวด้ตามมาดด้วยเรสืชื่องของการประหารชมีวริตอาโดนมียาหศ์ บทนมีตั้ยนังบนันทซกเกมีชื่ยวกนับการหลบหนมีและ
ความตายของโยอาบรวมถซงการประหารชมีวริตชริเมอมีดด้วย ซาโลมอนจซงรวมอนานาจใหด้เปป็นปซกแผว่น
ในฐานะกษนัตรริยศ์องคศ์ใหมว่

1 พกษ 2:1 ในชตวงบนัรนปลทำยชภีวริตของดทำวริด เขทำแนะนททำบรุตรชทำยของเขทำคสอซทำ
โลมอนในฐทำนะกษนัตรริยศ์องคศ์ใหมตอยตทำงแขต็งขนันวตทำ เมพพื่อเวลาทมีพื่ดาวริดจะสรินั้นพระชนมย์ใกลล้เขล้ามา 
พระองคย์ทรงกนาชษับซาโลมอนราชโอรสของพระองคย์วห่า คททำทภีที่แปลวตทำ กนาชษับ (ซาวาหศ์) จรริงๆแลข้วมภี
ควทำมหมทำยวตทำ ‘บนัญชทำ’ ดทำวริดจทึงสนัที่งซทำโลมอนในสริที่งตตอไปนภีร

1 พกษ 2:2 ดทำวริดจทึงก ททำชนับซทำโลมอนวตทำ "เรากนาลษังจะเปก็นไปตามทางของโลก
แลล้ว จงเขล้มแขก็งและสนาแดงตษัวของเจล้าใหล้เปก็นลทกผทล้ชาย คททำพผดทภีที่เขทำกลตทำววตทำจะไปตทำมททำงของโลก
กต็เปต็นกทำรบตงบอกวตทำเขทำใกลข้จะตทำยแลข้ว เขทำจทึงกนาชนับซทำโลมอนใหข้เปต็นคน (1) เขล้มแขก็งในดข้ทำน
อรุปนริสนัยและ (2) สนาแดงตษัวของเจล้าใหล้เปก็นลทกผทล้ชาย อนันหลนังนภีรนตทำจะหมทำยถทึงกทำรเปต็นคนกลข้ทำหทำญ 
มภีปนัญญทำและเปต็นผผข้ใหญต



1 พกษ 2:3-4 ดทำวริดจทึงสนัที่งซทำโลมอนวตทำ และจงรษักษาพระบษัญชากนาชษับของพระเย
โฮวาหย์พระเจล้าของเจล้า คพอดนาเนรินในบรรดาพระมรรคาของพระองคย์ และรษักษากฎเกณฑย์ของ
พระองคย์ พระบษัญญษัตริของพระองคย์ คนาตษัดสรินของพระองคย์ และพระโอวาทของพระองคย์ ดษังทมีพื่ไดล้
จารจึกไวล้ในพระราชบษัญญษัตริของโมเสส เพพพื่อเจล้าจะไดล้จนาเรริญในบรรดาการซจึพื่งเจล้าไดล้กระทนา และในทมีพื่
ใดๆทมีพื่เจล้าไป

ดทำวริดแนะนททำซทำโลมอนอยตทำงสรรุปยตอถทึงททำงทนัรงหลทำยของพระเจข้ทำ กลตทำวอยตทำงเจทำะจงกต็คสอ 
นนัที่นรวมถทึง “กฎเกณฑศ์ของพระองคศ์ พระบนัญญนัตริของพระองคศ์ คททำตนัดสรินของพระองคศ์ และพระ
โอวทำทของพระองคศ์” กฎเกณฑศ์และพระบนัญญนัตริตตทำงๆของพระองคศ์นตทำจะหมทำยถทึงบนัญญนัตริของ
โมเสสแบบครอบคลรุมซทึที่งในนนัรนไมตเพภียงนททำเสนอกฎขข้อบนังคนับดข้ทำนพริธภีกรรมตตทำงๆสททำหรนับคน
อริสรทำเอลเทตทำนนัรน แตตรวมถทึงบนัญญนัตริตตทำงๆของพระเจข้ทำในดข้ทำนศภีลธรรม จริตวริญญทำณและกทำรตนัดสริน
คดภีควทำมตตทำงๆดข้วย พระโอวทำทของพระองคศ์นตทำจะหมทำยถทึงสรรุปรวมของควทำมจรริงเกภีที่ยวกนับพระเจข้ทำ

ทภีที่ควรหมทำยเหตรุไวข้เปต็นพริเศษกต็คสอ คททำเตสอนของดทำวริดทภีที่วตทำ เมสที่อเชสที่อฟนังพระประสงคศ์และวริถภี
ททำงของพระเจข้ทำโดยรวมทนัรงหมด พระเจข้ทำกต็จะทรงทททำใหข้ซทำโลมอนเจรริญรรุตงเรสองในทรุกสริที่งทภีที่เขทำ
กระทททำ หลนักกทำรทภีที่สททำคนัญกวตทำกต็คสอวตทำ พระเจข้ทำไดข้ทรงสนัญญทำแลข้ววตทำจะอวยพรคนเหลตทำนนัรนทภีที่เชสที่อฟนัง
พระวจนะของพระองคศ์ นนั ที่นถผกกลตทำวชนัดเจนในพระรทำชบนัญญนัตริ 28 พระเจข้ทำทรงสนัญญทำเรสที่องนภีรกนับโย
ชผวทำเชตนกนันในโยชผวทำ 1:8 หลนักกทำรนนัรนยนังมภีอยผตจนทรุกวนันนภีร  พระเจข้ทำจะทรงอวยพรและทททำใหข้คน
เหลตทำนนัรนทภีที่เชสที่อฟนังพระองคศ์เจรริญ ดผ วริวรณศ์ 1:3 และ 22:7, 14

ดทำวริดกลตทำวตตอไปวตทำ 4 เพพพื่อพระเยโฮวาหย์จะไดล้รษักษาพระวจนะของพระองคย์ ซจึพื่งพระองคย์
ตรษัสเกมีพื่ยวกษับเราวห่า `ถล้าลทกหลานทษันั้งหลายของเจล้าระมษัดระวษังในวริถมีทางทษันั้งหลายของเขา ทมีพื่จะ
ดนาเนรินตห่อหนล้าเราดล้วยความจรริงอยห่างสยดจริตสยดใจของเขา (พระองคย์ตรษัสวห่า) ราชวงศย์จะไมห่ขาด
ชายทมีพื่จะนษัพื่งบนบษัลลษังกย์ของอริสราเอล' ถข้อยคททำทภีที่องคศ์พระผผข้เปต็นเจข้ทำตรนัสแกตดทำวริด (ซทึที่งถผกอข้ทำงอริงถทึง
ตรงนภีร ) นตทำจะเปต็นถข้อยคททำของพนันธสนัญญทำกนับดทำวริดทภีที่ทรงทททำไวข้ใน 2 ซทำมผเอล 7 เงสที่อนไขงตทำยๆ
สททำหรนับพระพรทภีที่พระเจข้ทำทรงสนัญญทำไวข้แกตลผกหลทำนของดทำวริดกต็คสอ ถด้า (1) พวกเขทำใสตใจตตอททำง



ของตน (2) ทภีที่จะดททำเนรินตตอพระพนักตรศ์พระเจข้ทำในควทำมจรริง (3) และทภีที่จะทททำเชตนนนัรนดข้วยสรุดจริตสรุดใจ
ของตน แมข้บรริบทบตงบอกชนัดเจนเกภีที่ยวกนับเชสรอสทำยของดทำวริดและรทำชวงศศ์ของเขทำทภีที่จะมทำ ในททำง
หลนักกทำรแลข้วพระสนัญญทำนภีรกต็ใชข้ไดข้กนับทรุกคน พระเจข้ทำจะทรงทททำใหข้เจรริญและทรงอวยพรคนเหลตทำ
นนัรนทภีที่ใสตใจทภีที่จะดททำเนรินตตอพระพนักตรศ์พระองคศ์ในควทำมจรริงดข้วยสรุดจริตสรุดใจของพวกเขทำ

1 พกษ 2:5-6 หลนังจทำกตนัรงหลนักกทำรตตทำงๆอนันสผงสตงทภีที่ซทำโลมอนควรใชข้ในกทำร
ปกครองแลข้ว ครทำวนภีรดทำวริดเปลภีที่ยนมทำปริดบนัญชภีแคข้นสตวนตนัวบข้ทำง เขทำจทึงเตสอนซทำโลมอนวตทำ ยริพื่งกวห่า
นษันั้นอมีก เจล้ากก็รทล้อย ทห่แลล้ววห่า โยอาบบยตรนางเศรยยาหย์ไดล้กระทนาอะไรแกห่เรา คพอวห่าเขาไดล้กระทนาประการ
ใดแกห่ผทล้บษัญชาการทษันั้งสองแหห่งกองทษัพของอริสราเอล คพอกระทนาแกห่อษับเนอรย์บ ยตรเนอรย์ และแกห่อามา
สาบยตรเยเธอรย์ทมีพื่โยอาบไดล้ฆห่าเสมีย ทนาใหล้โลหริตทมีพื่ตกในยามสงครามไหลในยามสษันตริ และวางโลหริต
ทมีพื่ตกในยามสงครามลงบนรษัดประคดทมีพื่เอวของเขา และลงบนรองเทล้าของเขา

โยอทำบเปต็นหลทำนชทำยของดทำวริดและเปต็นแมตทนัพทภีที่ดทำวริดวทำงใจมทำตลอดหลทำยปภี อยตทำงไร
กต็ตทำม ในชตวงปภีหลนังๆควทำมจงรนักภนักดภีของโยอทำบทภีที่มภีตตอดทำวริดไดข้จสดจทำงไปเสภียแลข้ว เขทำฝตทำฝสนคททำสนัที่ง
และฆตทำอนับซทำโลมเสภีย เขทำโอหนังตตอดทำวริดทภีที่ครทที่ทำครวญเรสที่องกทำรเสภียชภีวริตของอนับซทำโลม นอกจทำกนภีร
เขทำยนังไดข้เขข้ทำรตวมในควทำมพยทำยทำมทภีที่จะกตอรนัฐประหารเพสที่อตตอสผข้กนับซทำโลมอนในเรสที่องของอทำโดนภี
ยทำหศ์ดข้วย โยอทำบคสอผผข้ทภีที่ไดข้ฆตทำอนับเนอรศ์ ญทำตริและแมตทนัพของซทำอผลอยตทำงอธรรมและอยตทำงโหดเหภีร ยม 
(ดผ 2 ซทำมผเอล 3:27) โยอทำบยนังปฏริบนัตริอยตทำงโหดเหภีร ยมในกทำรฆตทำอทำมทำสทำผผข้เปต็นแมตทนัพของอนับซทำโลม
อภีกดข้วย ในชตวงปภีหลนังๆของเขทำ โยอทำบไดข้กลทำยเปต็นปสนใหญตทภีที่ใครกต็เอทำไมตอยผตซทึที่งไมตไดข้จงรนักภนักดภี
ตตอทนัรงดทำวริดหรสอซทำโลมอน

ดนังนนัรน ดทำวริดจทึงแนะนททำซทำโลมอนเกภีที่ยวกนับโยอทำบดนังนภีร  6 เพราะฉะนษันั้นเจล้าจงกระทนาใหล้
เหมาะสมตามปษัญญาของเจล้า อยห่าปลห่อยใหล้ศมีรษะหงอกของเขาลงไปสทห่แดนคนตายอยห่างสษันตริ เหต็น
ไดข้ชนัดวตทำโยอทำบกต็เหมสอนดทำวริดตรงทภีที่เปต็นคนชรทำแลข้วตอนนภีร  คททำทภีที่แปลวตทำ ศมีรษะหงอก (เซยศ์บาหศ์) 
จรริงๆแลข้วมภีควทำมหมทำยวตทำ ‘มภีอทำยรุ’ แมข้ดทำวริดเองมริไดข้จนัดกทำรก นับโยอทำบในชตวงบนัรนปลทำยชภีวริตของเขทำ 
เขทำกต็แนะนททำบรุตรของตนดข้วยถข้อยคททำมทำกมทำยใหข้ประหทำรชภีวริตโยอทำบเสภีย



1 พกษ 2:7 ตรงกนันขข้ทำม ดทำวริดกลนับสนัที่งซทำโลมอนวตทำ แตห่จงปฏริบษัตริดล้วยความ
เมตตาตห่อบยตรชายทษันั้งหลายของบารซริลลษัยคนกริเลอาด จงยอมใหล้เขาอยทห่ในหมทห่คนทมีพื่รษับประทานอยทห่
ทมีพื่โตต๊ะของเจล้า เพราะวห่าเมพพื่อเราหนมีจากอษับซาโลมพมีพื่ชายของเจล้านษันั้น เขาทษันั้งหลายไดล้มาพบกษับเรา
ดล้วยความเมตตาดษังนษันั้นแหละ บทำรซริลลนัยดนังทภีที่มภีกลตทำวไวข้ในขข้อควทำมตรงนภีร เปต็นผผข้ทภีที่ไดข้เสภีที่ยงชภีวริตของ
ตนเพสที่อแสดงควทำมจงรนักภนักดภีตตอดทำวริดในชตวงกทำรกบฏของอนับซทำโลม ดทำวริดจทึงแนะนททำซทำโลมอน
ใหข้แสดงควทำมกรรุณทำเสมอไปตตอบรุตรทนัรงหลทำยของบทำรซริลลนัย

1 พกษ 2:8-9 อยตทำงไรกต็ตทำม ดทำวริดยนังมภีบนัญชภีแคข้นอภีกหนทึที่งทภีที่ตข้องปริด เขทำเตสอน
ควทำมจททำซทำโลมอนวตทำ และดทเถริด มมีชริเมอมีบยตรเก-ราคนเบนยามรินจากบล้านบาฮทรริมอยทห่กษับเจล้าดล้วย เขา
เปก็นผทล้ดห่าเราอยห่างนห่าสลดใจในวษันทมีพื่เราเดรินไปยษังมาหะนาอริม แตห่เขามาตล้อนรษับเราทมีพื่แมห่นนนั้าจอรย์แดน
และเราจจึงไดล้ปฏริญาณตห่อเขาในพระนามพระเยโฮวาหย์วห่า `เราจะไมห่ประหารชมีวริตเจล้าดล้วยดาบ'

ดทำวริดเลตทำยข้อนถทึงชตวงเวลทำอนันแสนทรมทำนของกทำรกบฏของอนับซทำโลม ครทำวนนัรนชริเมอภีไดข้
แสดงตนวตทำอยผตฝตทำยอนับซทำโลมและเปต็นศนัตรผตตอดทำวริดอยตทำงชนัดเจน ดผ 2 ซทำมผเอล 16:5 หลนังจทำกดทำวริด
กลนับมทำดข้วยชนัยชนะแลข้ว ชริเมอภีกต็พลริกลริรนและดทำวริดกต็สนัญญทำวตทำจะไวข้ชภีวริตเขทำอยตทำงเมตตทำใหญตหลวง 
ดผ 2 ซทำมผเอล 19:18 แมข้มริไดข้บนันททึกไวข้กต็ตทำม เหต็นไดข้ชนัดวตทำกทำรกลนับใจใหมตของชริเมอภีในตอนนนัรน
เปต็นกทำรเสแสรข้งและเขทำไมตเคยภนักดภีตตอดทำวริดเลย แมข้ดทำวริดไดข้สนัญญทำแลข้ววตทำตนจะไมตฆตทำชริเมอภี เขทำกต็
ไมตเคยสนัญญทำวตทำคนอสที่นจะไมตฆตทำ เหต็นไดข้ชนัดวตทำเขทำกลนัววตทำควทำมไมตจงรนักภนักดภีของชริเมอภีจะเปต็น
อนันตรทำยตตอกทำรครองรทำชยศ์ของซทำโลมอนผผข้ยนังเปต็นเดต็กหนรุตม

ดนังนนัรนดทำวริดจทึงสนัที่งวตทำ 9 เพราะฉะนษันั้นบษัดนมีนั้เจล้าอยห่าถพอวห่าเขาไมห่มมีความผริด เพราะเจล้าเปก็นคน
มมีปษัญญา เจล้าจะทราบวห่าควรจะกระทนาประการใดแกห่เขา และเจล้าจงนนาศมีรษะหงอกของเขาลงไปสทห่
แดนคนตายพรล้อมกษับโลหริต" เรทำอทำจสนันนริษฐทำนไดข้วตทำดทำวริดไมตไดข้สนัที่งใหข้พริพทำกษทำพวกศนัตรผของตน
เพรทำะควทำมแคข้น แตตเขทำนตทำจะแนะนททำซทำโลมอนใหข้ก ททำจนัดกลรุตมคนทภีที่ไมตจงรนักภนักดภีออกไปเสภียซทึที่งอทำจ
จะทททำใหข้กทำรครองรทำชยศ์ของกษนัตรริยศ์หนรุตมองคศ์ใหมตนภีร เสภียควทำมมภีเสถภียรภทำพไปไดข้ ดนังนนัรน เขทำจทึง
แนะนททำซทำโลมอนใหข้ใชข้วริจทำรณญทำณของตนัวเองในกทำรก ททำจนัดชริเมอภีทริรงเสภีย



1 พกษ 2:10-11 นนักประวนัตริศทำสตรศ์ทตทำนนภีร จทึงหมทำยเหตรุเกภีที่ยวกนับกทำรสริรนชภีพของดทำวริด
แลล้วดาวริดกก็บรรทมหลษับไปอยทห่กษับบรรพบยรยษของพระองคย์ และเขากก็ฝษังพระศพไวล้ในนครดาวริด 
กทำรเสภียชภีวริตของเขทำถผกเรภียกแบบสรุภทำพวตทำเปต็นกทำรหลนับไปอยผตกนับบรรพบรุรรุษของเขทำ แนตนอนวตทำ
นครดทำวริดคสอ เบธเลเฮม จนทรุกวนันนภีรมภีศทำลเจข้ทำทภีที่เปต็นเครสที่องหมทำยระบรุสถทำนทภีที่ๆเชสที่อก นันวตทำเปต็น
อรุโมงคศ์ฝนังศพของดทำวริด

นนักเขภียนทตทำนนภีร จทึงสรรุปยตออทำชภีพกทำรเปต็นกษนัตรริยศ์ของดทำวริด 11 และเวลาทมีพื่ดาวริดทรงครอบ
ครองอยทห่เหนพออริสราเอลนษันั้นเปก็นสมีพื่สริบปมี พระองคย์ทรงครอบครองในเฮโบรนเจก็ดปมี และพระองคย์
ทรงครอบครองในกรยงเยรทซาเลก็มสามสริบสามปมี กทำรครองรทำชยศ์ในชตวงเจต็ดปภีแรกของดทำวริดในเฮ
โบรนคสอกทำรครอบครองเหนสอตระกผลยผดทำหศ์ กทำรครองรทำชยศ์สทำมสริบสทำมปภีหลนังเปต็นกทำรครอบ
ครองเหนสอชนอริสรทำเอลทนัรงหมด

1 พกษ 2:12 มภีหมทำยเหตรุสรรุปยตอเกภีที่ยวกนับกทำรขทึรนครองรทำชยศ์ของซทำโลมอน ดษัง
นษันั้นแหละซาโลมอนจจึงประทษับบนพระทมีพื่นษัพื่งของดาวริดราชบริดาของพระองคย์ และราชอาณาจษักร
ของพระองคย์กก็ดนารงมษัพื่นคงอยทห่ เหต็นไดข้ชนัดวตทำพระเจข้ทำทรงสถทำปนทำกทำรครองรทำชยศ์ของซทำโลมอนอ
ยตทำงนตทำอนัศจรรยศ์ รทำชอทำณทำจนักรของเขทำจทึงรรุตงเรสองตนัรงแตตแรกเรริที่ม

1 พกษ 2:13-18 เหต็นไดข้ชนัดวตทำหลนังจทำกดทำวริดเสภียชภีวริตไมตนทำน อทำโดนภียทำหศ์กต็เรริที่มคริด
แผนชนัที่วอภีกครนัร ง แลล้วอาโดนมียาหย์โอรสของพระนางฮษักกมีทไดล้เขล้าเฝล้าพระนางบษัทเชบาพระชนนมีของ
ซาโลมอน พระนางมมีพระเสาวนมียย์วห่า "เจล้ามาอยห่างสษันตริหรพอ" ทห่านททลวห่า "อยห่างสษันตริขอรษับ
กระหมห่อม" เพรทำะคริดวตทำตนสทำมทำรถไดข้รนับควทำมโปรดปรทำนผตทำนททำงมทำรดทำของกษนัตรริยศ์ไดข้ อทำโด
นภียทำหศ์จทึงเขข้ทำไปหทำนทำงบนัทเชบทำและขอควทำมชตวยเหลสอจทำกนทำง

14 แลล้วทห่านททลวห่า "เกลล้ากระหมห่อมมมีเรพพื่องทมีพื่จะททลพระองคย์" พระนางมมีพระเสาวนมียย์วห่า 
"จงพทดไปเถริด" 15 ทห่านจจึงททลวห่า "พระองคย์ทรงทราบแลล้ววห่าราชอาณาจษักรนษันั้นเปก็นของ
กระหมห่อม และวห่าบรรดาชนอริสราเอลทษันั้งสรินั้นกก็หมายใจวห่า กระหมห่อมจะไดล้ครอบครอง อยห่างไรกก็ดมี
ราชอาณาจษักรกก็กลษับกลายมาเปก็นของพระอนยชาของกระหมห่อม ดล้วยราชอาณาจษักรเปก็นของเธอ



จากพระเยโฮวาหย์ 16 บษัดนมีนั้กระหมห่อมททลขอแตห่ประการเดมียว ขอพระองคย์อยห่าไดล้ปฏริเสธเลย" 
พระนางมมีพระเสาวนมียย์ตห่อเธอวห่า "จงพทดไปเถริด"

ในกทำรเลตทำยข้อนสนัรนๆถทึงควทำมทะเยอทะยทำนกตอนหนข้ทำนนัรนของตน อทำโดนภียทำหศ์กต็ใหข้ควทำม
เหต็นหนทึที่งทภีที่เปริดเผย เขทำกลตทำวยอมรนับวตทำอทำณทำจนักรนนัรนถผกยกใหข้แกตซทำโลมอนแลข้วโดยองคศ์พระผผข้เปต็น
เจข้ทำ อยตทำงไรกต็ตทำม เขทำกต็มภีคททำขออยตทำงหนทึที่ง

17 และทห่านททลวห่า "ขอพระองคย์ททลกษษัตรริยย์ซาโลมอน (ทห่านคงไมห่ปฏริเสธพระองคย์) คพอททล
ขออาบมีชากชาวชทเนมใหล้เปก็นชายาของกระหมห่อม" 18 พระนางบษัทเชบามมีพระเสาวนมียย์วห่า "ดมีแลล้ว 
เราจะททลกษษัตรริยย์แทนเจล้า" เหต็นไดข้ชนัดวตทำอทำบภีชทำกเปต็นทภีที่ตข้องตทำของอทำโดนภียทำหศ์ เขทำทนัรงสองอทำจมภี
ควทำมสนัมพนันธศ์บทำงอยตทำงทภีที่กตอตนัวขทึรนแลข้วดข้วยซทรทำ ดนังนนัรน เขทำจทึงขอใหข้นทำงบนัทเชบทำวริงวอนตตอซทำโลม
อนเผสที่อตน บทำงคนสนันนริษฐทำนวตทำจรริงๆแลข้วอทำบภีชทำกไดข้กลทำยเปต็นภรรยทำคนหนทึที่งของดทำวริดแลข้วแมข้
ไมตมภีบนันททึกเจทำะจงเกภีที่ยวกนับเรสที่องนนัรนกต็ตทำม อยตทำงไรกต็ตทำม หทำกเปต็นเชตนนนัรน คททำขอของอทำโดนภียทำหศ์กต็
จะเปต็นกทำรฝตทำฝสนตตอเลวภีนริตริ 18:8 ซทึที่งไปดผไดข้ อยตทำงไรกต็ตทำม ภทำพเหตรุกทำรณศ์ดนังกลตทำวดผเหมสอนไมตนตทำ
จะใชต

คททำตอบของนทำงบนัทเชบทำทภีที่วตทำ ดมีแลล้ว นตทำจะมภีควทำมหมทำยแบบสมนัยใหมตวตทำ ‘ไดข้เลย’ นทำง
ตกลงทภีที่จะครุยเรสที่องนภีรกนับซทำโลมอนผผข้เปต็นกษนัตรริยศ์

1 พกษ 2:19-21 พระนางบษัทเชบาจจึงเขล้าเฝล้ากษษัตรริยย์ซาโลมอน เพพพื่อททลพระองคย์ใหล้
อาโดนมียาหย์ และกษษัตรริยย์ทรงลยกขจึนั้นตล้อนรษับพระนาง และทรงคนานษับพระนาง แลล้วกก็เสดก็จประทษับ
บนพระทมีพื่นษัพื่งของพระองคย์ รษับสษัพื่งใหล้นนาพระเกล้าอมีนั้มาถวายพระชนนมี พระนางกก็เสดก็จประทษับทมีพื่เบพนั้อง
ขวาของพระองคย์ ทภีที่ควรหมทำยเหตรุไวข้กต็คสอควทำมสรุภทำพแบบททำงกทำรทภีที่ซทำโลมอนแสดงตตอมทำรดทำ
ของตน เขทำลรุกขทึรน โคข้งคททำนนับนทำง จทำกนนัรนกต็ใหข้คนนททำเกข้ทำอภีรมทำใหข้นทำงนนัที่งขข้ทำงขวทำมสอของตน ทภีที่นตทำ
สนใจกต็คสอคททำทภีที่แปลวตทำ พระเกล้าอมีนั้ (คริซเซ) เปต็นคททำเดภียวกนับทภีที่แปลเปต็น พระทมีพื่นษัพื่ง ทภีที่อสที่นในขข้อนภีร  ควทำม
คริดทภีที่สททำคนัญกวตทำกต็คสอ ควทำมเคทำรพนนับถสอทภีที่ซทำโลมอนแสดงตตอมทำรดทำของตน



นทำงบนัทเชบทำจทึงแถลงจรุดประสงคศ์ของตนทภีที่มทำเขข้ทำเฝข้ทำกษนัตรริยศ์ 20 แลล้วพระนางททลวห่า "แมห่
จะขอจากเธอสษักประการหนจึพื่ง ขออยห่าปฏริเสธแมห่เลย" และกษษัตรริยย์ททลพระนางวห่า "ขอมาเถริด ผม
จะไมห่ปฏริเสธเสดก็จแมห่" 21 พระนางททลวห่า "ขอยกอาบมีชากชาวชทเนมใหล้กษับอาโดนมียาหย์เชษฐาของ
เธอใหล้เปก็นชายาเถริด"

1 พกษ 2:22-23 แมข้ซทำโลมอนดข้วยมทำรยทำทไดข้บอกไปแลข้ววตทำตนจะใหข้ตทำมคททำขอ
ของมทำรดทำ พอไดข้ยรินคททำขอนนัรน คททำตอบของเขทำผตทำนถข้อยคททำมทำกมทำยกต็คสอ “ไมตมภีททำงเดต็ดขทำด!” 
กษษัตรริยย์ซาโลมอนตรษัสตอบพระชนนมีของพระองคย์วห่า "ไฉนเสดก็จแมห่จจึงขออาบมีชากชาวชทเนมใหล้
แกห่อาโดนมียาหย์เลห่า นห่าจะขอราชอาณาจษักรใหล้เขาเสมียดล้วย เพราะเขาเปก็นพระเชษฐาของผม และ
ฝห่ายเขามมีอาบมียาธารย์ปยโรหริตและโยอาบบยตรนางเศรยยาหย์" 23 แลล้วกษษัตรริยย์ซาโลมอนทรงปฏริญาณ
ในพระนามของพระเยโฮวาหย์วห่า "ถล้าถล้อยคนานมีนั้ไมห่เปก็นเหตยใหล้อาโดนมียาหย์เสมียชมีวริตของเขาแลล้ว กก็ขอ
พระเจล้าทรงลงโทษผมและใหล้หนษักยริพื่งกวห่า

บทำงคนคริดวตทำอทำโดนภียทำหศ์ก ททำลนังพยทำยทำมทภีที่จะแตตงงทำนกนับภรรยทำมตทำยของกษนัตรริยศ์ (หทำก
สนันนริษฐทำนวตทำอทำบภีชทำกไดข้กลทำยเปต็นภรรยทำของดทำวริดจรริงๆ) หทำกเปต็นเชตนนนัรนจรริง (ขข้อควทำมตรงนภีร
ไมตไดข้บตงบอกเชตนนนัรนเลย) งนัรนอทำโดนภียทำหศ์กต็มภีเจตนทำทภีที่ใหญตยริที่งกวตทำทภีที่จะชริงบนัลลนังกศ์อยผตเหมสอนเดริมผตทำน
ททำงอทำบภีชทำก ซทำโลมอนจทึงอทำจเหต็นวตทำคททำขอของอทำโดนภียทำหศ์ทภีที่จะแตตงงทำนกนับอทำบภีชทำกวตทำเปต็นภนัย
ครุกคทำมตตอบนัลลนังกศ์ของตน อทำบภียทำธทำรศ์ไดข้สนนับสนรุนกทำรกตอรนัฐประหารทภีที่ลข้มเหลวของอทำโดนภียทำหศ์
เชตนเดภียวกนับโยอทำบ ทนัรงสทำมคนจทึงถผกซทำโลมอนระแวง กษนัตรริยศ์ผผข้นภีร จทึงปฏริญทำณวตทำอทำโดนภียทำหศ์ไดข้
กลตทำวคททำตนัดสรินประหทำรชภีวริตของตนัวเขทำเอง

1 พกษ 2:24-25 ซทำโลมอนจทึงตนัดสรินประหทำรชภีวริตอทำโดนภียทำหศ์เดภีดี๋ยวนนัรนเลย เพราะ
ฉะนษันั้นบษัดนมีนั้พระเยโฮวาหย์ทรงพระชนมย์อยทห่แนห่ฉษันใด พระองคย์ผทล้ทรงสถาปนาผมไวล้ และตษันั้งผมไวล้
บนบษัลลษังกย์ของดาวริดราชบริดาของผม และทรงตษันั้งไวล้เปก็นราชวงศย์ ดษังทมีพื่พระองคย์ทรงสษัญญาไวล้ อา
โดนมียาหย์จะตล้องตายในวษันนมีนั้ฉษันนษันั้น" ควทำมขลนังของคททำตนัดสรินของซทำโลมอนถผกขยทำยใหญตมทำกขทึรน
โดยกทำรทภีที่เขทำสทำบทำนโดยพระเยโฮวทำหศ์วตทำอทำโดนภียทำหศ์จะตทำยแนตในวนันนนัรน



ดนังนนัรน 25 ดษังนษันั้นกษษัตรริยย์ซาโลมอนจจึงรษับสษัพื่งใชล้เบไนยาหย์บยตรชายเยโฮยาดา เขากก็ไป
ประหารชมีวริตอาโดนมียาหย์เสมีย และทห่านกก็ตาย เบไนยทำหศ์ทภีที่วตทำนภีร เปต็นหนทึที่งในหลทำยคนทภีที่มภีชสที่อเดภียวกนัน
ในสมนัยของดทำวริด คนนภีรนตทำจะเปต็นหนทึที่งในทหทำรกลข้ทำของดทำวริด คสอบรุตรของเยโฮยทำดทำผผข้เปต็นปรุโรหริต
เขทำไดข้จงรนักภนักดภีตตอดทำวริดและตตอซทำโลมอนผตทำนชตวงเวลทำทภีที่วรุตนวทำยของกทำรสตงตตอรทำชบนัลลนังกศ์ ทภีที่นตทำ
สนใจกต็คสอวลภีทภีที่แปลวตทำ “และเขทำกต็ตกลงบนเขทำ” นนัที่นเปต็นกทำรแปลแบบตรงตนัวทภีที่สรุดแลข้ว อยตทำงไร
กต็ตทำม เหต็นไดข้ชนัดวตทำมนันเปต็นสททำนวนและมภีควทำมหมทำยในบรริบทนภีร ไดข้ดข้วยวตทำตภีหรสอโจมตภีผผข้อสที่น เบไน
ยทำหศ์จทึงประหทำรชภีวริตอทำโดนภียทำหศ์เสภีย ฝตทำยหลนังไดข้ทททำผริดมหนันตศ์ในกทำรเปต็นภนัยครุกคทำมตตอกทำรครองรทำ
ชยศ์ใหมตๆของนข้องชทำยตนโดยกทำรขออทำบภีชทำกมทำเปต็นภรรยทำ

1 พกษ 2:26-27 อทำบภียทำธทำรศ์ผผข้ใหข้กทำรสนนับสนรุนอทำโดนภียทำหศ์อทำจอยผ ตแถวนนัรนหรสอไมตกต็
ถผกเรภียกตนัวมทำในทนันทภี สห่วนอาบมียาธารย์ปยโรหริตนษันั้น กษษัตรริยย์รษับสษัพื่งวห่า "จงไปอยทห่ทมีพื่อานาโธท ไปสทห่ไรห่
นาของเจล้า เพราะเจล้าสมควรทมีพื่จะตาย แตห่ในเวลานมีนั้เราจะไมห่ประหารชมีวริตเจล้า เพราะวห่าเจล้าหามหมีบ
ขององคย์พระผทล้เปก็นเจล้าพระเจล้าไปขล้างหนล้าดาวริดราชบริดาของเรา และเพราะเจล้าไดล้เขล้าสห่วนใน
บรรดาความทยกขย์ใจของราชบริดาเรา"

อทำนทำโธทเปต็นเมสองหนทึที่งซทึที่งถผกจนัดสรรใหข้แกตพวกปรุโรหริต มนันตนัรงอยผตในเขตแดนของตระกผล
เบนยทำมรินประมทำณสทำมไมลศ์ททำงเหนสอของกรรุงเยรผซทำเลต็ม แมข้พวกปรุโรหริตมภีหนข้ทำทภีที่ของตนทภีที่
พลนับพลทำ ปกตริแลข้วพวกเขทำกต็มภีบข้ทำนอยผตทภีที่อสที่นเชตนกนัน บข้ทำนของอทำบภียทำธทำรศ์อยผ ตทภีที่อทำนทำโธท เพรทำะกทำร
ทภีที่เขทำไดข้สนนับสนรุนกทำรพยทำยทำมกตอรนัฐประหารของอทำโดนภียทำหศ์ ซทำโลมอนจทึงถสอวตทำเขทำสมควรตทำย 
อยตทำงไรกต็ตทำม เพรทำะเขทำไดข้จงรนักภนักดภีตตอดทำวริดในชตวงเวลทำทภีที่ยทำกลททำบทำกตอนกทำรกบฏของอนับซทำ
โลมและชตวยขนหภีบแหตงพนันธสนัญญทำกนับดทำวริดในตอนนนัรนดข้วย ซทำโลมอนจทึงไมตสนัที่งประหทำรชภีวริตเขทำ
อยตทำงไรกต็ตทำม วนันเวลทำของเขทำในตททำแหนตงมหทำปรุโรหริตกต็สริรนสรุดลงแลข้ว

27 ซาโลมอนจจึงทรงขษับไลห่อาบมียาธารย์เสมียจากหนล้าทมีพื่ปยโรหริตของพระเยโฮวาหย์ กระทนาใหล้
สนาเรก็จตามพระวจนะของพระเยโฮวาหย์ซจึพื่งพระองคย์ตรษัสเกมีพื่ยวกษับวงศย์วานของเอลมีทมีพื่เมพองชมีโลหย์ 
ควทำมเหต็นอนันหลนังนภีรทททำใหข้เรทำนทึกยข้อนถทึงคททำปฏริญทำณทภีที่พระเจข้ทำทรงใหข้ไวข้ใน 1 ซทำมผเอล 2:31-35 และ



3:12-14 หรินโมตของพระเจข้ทำบดอยตทำงชข้ทำๆ แตตบดอยตทำงละเอภียด คททำปฏริญทำณของพระเจข้ทำทภีที่จะก ททำจนัด
เชสรอสทำยปรุโรหริตไปจทำกวงศศ์วทำนของเอลภีไดข้ถผกใหข้ไวข้เมสที่อประมทำณ 150 ปภีกตอนหนข้ทำนนัรน พระเจข้ทำใน
พระปนัญญทำของพระองคศ์มริไดข้ทรงทททำใหข้มนันสททำเรต็จจนกระทนั ที่งบนัดนภีร  ไมตเปต็นทภีที่ชนัดเจนวตทำกทำรตนัดสรินใจ
ของซทำโลมอนเปต็นกทำรทททำใหข้พระประสงคศ์ของพระเจข้ทำสททำเรต็จเกภีที่ยวกนับวงศศ์วทำนของเอลภีหรสอ
พระเจข้ทำทรงใชข้เหตรุกทำรณศ์นภีร เพสที่อทททำใหข้พระประสงคศ์ของพระองคศ์สททำเรต็จก นันแนต อยตทำงหลนังดผเหมสอน
นตทำจะใชตมทำกกวตทำ บรริบทตรงนภีรดผเหมสอนจะเอนเอภียงไปททำงอยตทำงหลนัง

1 พกษ 2:28-29 ขตทำวแพรตไปถทึงโยอทำบอยตทำงรวดเรต็วเกภีที่ยวกนับเหตรุกทำรณศ์ทภีที่เกริดขทึรนกนับ
อทำโดนภียทำหศ์และอทำบภียทำธทำรศ์ เมพพื่อขห่าวนมีนั้ทราบไปถจึงโยอาบ เพราะแมล้วห่าโยอาบมริไดล้สนษับสนยนอษับซา
โลม ทห่านไดล้สนษับสนยนอาโดนมียาหย์ โยอาบกก็หนมีไปทมีพื่พลษับพลาของพระเยโฮวาหย์และจษับเชริงงอน
แทห่นบทชาไวล้

โยอทำบไดข้จงรนักภนักดภีตตอดทำวริดในชตวงกทำรกบฏของอนับซทำโลม แตตเขทำไมตไดข้สนนับสนรุนซทำ
โลมอนใหข้เปต็นกษนัตรริยศ์อยตทำงแนตนอน เมสที่อไดข้ยรินวตทำเกริดอะไรขทึรนกนับอทำโดนภียทำหศ์แลข้ว โยอทำบจทึงหนภี
ไปยนังพลนับพลทำนนัรนและยทึดเชริงงอนของแทตนบผชทำไวข้แนตน ดผควทำมเหต็นเกภีที่ยวกนับเรสที่องนภีรสททำหรนับ 1 พงศศ์
กษนัตรริยศ์ 1:50-51 อทำจเปต็นไดข้วตทำเขทำจททำไดข้วตทำซทำโลมอนแสดงควทำมเมตตทำตตออทำโดนภียทำหศ์เมสที่อฝตทำยหลนัง
ทททำแบบนนัรน (1 พงศศ์กษนัตรริยศ์ 1:50-51) 29 เมพพื่อมมีคนไปกราบททลกษษัตรริยย์ซาโลมอนวห่า "โยอาบไดล้หนมี
ไปทมีพื่พลษับพลาของพระเยโฮวาหย์ และดทเถริด เขาอยทห่ขล้างแทห่นบทชานษันั้น" ซาโลมอนรษับสษัพื่งเบไนยาหย์
บยตรชายเยโฮยาดาตรษัสวห่า "จงไปประหารชมีวริตเขาเสมีย" แมข้กระนนัรน ซทำโลมอนกต็ยนังใชข้เบไนยทำหศ์
ไปประหทำรชภีวริตโยอทำบอยผตดภี

1 พกษ 2:30-34 เบไนยาหย์กก็มายษังพลษับพลาของพระเยโฮวาหย์พทดกษับทห่านวห่า 
"กษษัตรริยย์มมีรษับสษัพื่งวห่า จงออกมาเถริด" ทห่านตอบวห่า "ไมห่ออกไป ขล้าจะตายทมีพื่นมีพื่" แลล้วเบไนยาหย์กก็นนา
ความไปกราบททลกษษัตรริยย์อมีกวห่า "โยอาบพทดอยห่างนมีนั้ และเขาตอบขล้าพระองคย์อยห่างนมีนั้" แมข้ไดข้รนับ
มอบสริทธริอททำนทำจจทำกกษนัตรริยศ์ทภีที่จะประหทำรชภีวริตโยอทำบแลข้วกต็ตทำม เบไนยทำหศ์กต็ยนังมภีควทำมเคทำรพตตอ
พลนับพลทำมทำกพอทภีที่จะลนังเลในกทำรประหทำรชภีวริตโยอทำบทภีที่นนั ที่น



กระนนัรน 31 กษษัตรริยย์ตรษัสตอบเขาวห่า "จงกระทนาตามทมีพื่เขาบอก จงประหารเขาเสมียและฝษัง
เขาไวล้ ทษันั้งนมีนั้จะไดล้เอาโลหริตไรล้ความผริดซจึพื่งโยอาบไดล้กระทนาใหล้ไหลนษันั้นไปเสมียจากเรา และจากวงศย์
วานบริดาของเรา 32 พระเยโฮวาหย์ทรงทนาใหล้โลหริตของเขากลษับมาตกบนศมีรษะของเขาเอง เพราะ
วห่าเขาไดล้โจมตมีและฆห่าชายสองคนทมีพื่ชอบธรรมและดมีกวห่าตษัวเขาดล้วยดาบ โดยทมีพื่ดาวริดราชบริดาของ
เราหาทรงทราบไมห่ คพออษับเนอรย์บยตรเนอรย์ผทล้บษัญชาการกองทษัพของอริสราเอล และอามาสาบยตรเย
เธอรย์ผทล้บษัญชาการกองทษัพของยทดาหย์ ซทำโลมอนจทึงสนัที่งเบไนยทำหศ์ใหข้ประหทำรชภีวริตโยอทำบไมตเพภียง
เพรทำะควทำมไมตจงรนักภนักดภีของเขทำทภีที่ถผกสงสนัยเทตทำนนัรน แตตเพรทำะกทำรทภีที่เขทำไดข้ฆตทำอนับเนอรศ์และอทำมทำสทำ
ในอดภีตดข้วย เรทำอทำจสนันนริษฐทำนไดข้วตทำพระเจข้ทำทรงกระทททำกทำรแกข้แคข้นตตออทำชญทำกรรมเหลตทำนนัรนของ
โยอทำบ แนตทภีเดภียวพระเจข้ทำทรงตอบแทนจรริงๆ

ซทำโลมอนหมทำยเหตรุตตอไปวตทำ 33 ดษังนษันั้นตล้องใหล้โลหริตของเขาทษันั้งสองตกบนศมีรษะของโย
อาบและบนศมีรษะเชพนั้อสายของเขาเปก็นนริตยย์ แตห่สห่วนดาวริดและเชพนั้อสายของพระองคย์ และราชวงศย์
ของพระองคย์ และราชบษัลลษังกย์ของพระองคย์จะมมีสษันตริภาพจากพระเยโฮวาหย์อยทห่เปก็นนริตยย์" 34 แลล้ว
เบไนยาหย์บยตรชายเยโฮยาดากก็ขจึนั้นไปประหารชมีวริตเขาเสมีย และฝษังเขาไวล้ในบล้านของเขาเองซจึพื่งอยทห่ใน
ถริพื่นทยรกษันดาร เบไนยทำหศ์จทึงประหทำรชภีวริตโยอทำบเสภีย

1 พกษ 2:35 ซทำโลมอนจทึงสนัที่งใหข้มภีกทำรเปลภีที่ยนแปลงตตทำงๆในดข้ทำนโครงสรข้ทำง
ภทำยในคณะรนัฐบทำลของเขทำ กษษัตรริยย์ไดล้ทรงแตห่งตษันั้งเบไนยาหย์บยตรชายเยโฮยาดาเหนพอกองทษัพแทน
โยอาบ และกษษัตรริยย์กก็ทรงแตห่งตษันั้งศาโดกผทล้เปก็นปยโรหริตไวล้ในตนาแหนห่งของอาบมียาธารย์ เบไนยทำหศ์ถผก
เลสที่อนตททำแหนตงจทำกกทำรเปต็นผผข้บนังคนับกทำรทหทำรยทำมประจททำพระรทำชวนังเปต็นแมตทนัพแหตงกองทนัพ ศทำโดก
ผผข้เปต็นปรุโรหริตกต็ถผกเลสที่อนขนัรนเปต็นมหทำปรุโรหริตเชตนกนัน

1 พกษ 2:36-38 ในสตวนของชริเมอภี กษนัตรริยศ์ใชข้ใหข้ไปตทำมเขทำมทำและกลตทำวแกตเขทำวตทำ 
"ทห่านจงสรล้างบล้านอยทห่ในกรยงเยรทซาเลก็มและอาศษัยอยทห่ทมีพื่นษัพื่น อยห่าออกจากทมีพื่นษัพื่นไปทมีพื่ไหนเลย 
37 เพราะในวษันทมีพื่ทห่านออกไป และขล้ามลนาธารขริดโรนนษันั้น ทห่านจงรทล้เปก็นแนห่เถริดวห่า ทห่านจะตล้องตาย
แนห่ แลล้วโลหริตของเจล้าจะตล้องตกบนศมีรษะของเจล้าเอง" 38 และชริเมอมีททลกษษัตรริยย์วห่า "ทมีพื่พระองคย์



ตรษัสนษันั้นกก็ดมีแลล้ว ผทล้รษับใชล้ของพระองคย์จะกระทนาตามทมีพื่กษษัตรริยย์เจล้านายของขล้าพระองคย์ตรษัสนษันั้น" ชริ
เมอมีจจึงไดล้อาศษัยอยทห่ในกรยงเยรทซาเลก็มเปก็นเวลานาน

ลททำธทำรขริดโรนไหลเลภียบชทำยขอบดข้ทำนทริศตะวนันออกของกรรุงเยรผซทำเลต็มระหวตทำงกรรุงนนัรนกนับ
ภผเขทำมะกอกเทศ ซทำโลมอนจทึงเสนอกทำรอภนัยโทษระดนับหนทึที่งใหข้แกตชริเมอภีโดยมภีเงสที่อนไขวตทำฝตทำยหลนัง
จะตข้องไมตออกไปจทำกกรรุงเยรผซทำเลต็มเดต็ดขทำด นภีที่เทตทำกนับวตทำเขทำถผกกนักบรริเวณพรข้อมกนับคททำสนัที่งหข้ทำมมริใหข้
ออกนอกเมสอง ชริเมอภีจทึงตกลงตทำมนนัรน

1 พกษ 2:39-41 อยตทำงไรกต็ตทำม ตห่อมาเมพพื่อลห่วงไปสามปมีแลล้วทาสสองคนของชริเมอมี
ไดล้หลบหนมีไปยษังอาคมีชโอรสของมาอาคาหย์กษษัตรริยย์เมพองกษัท และเมพพื่อเขามาบอกชริเมอมีวห่า "ดทเถริด 
ทาสของทห่านอยทห่ในเมพองกษัท" 40 ชริเมอมีกก็ลยกขจึนั้นผทกอานขมีพื่ลาไปเฝล้าอาคมีชทมีพื่เมพองกษัทเพพพื่อเสาะหาทาส
ของตน ชริเมอมีไดล้ไปนนาทาสของตนมาจากเมพองกษัท 41 และเมพพื่อมมีผทล้กราบททลซาโลมอนวห่าชริเมอมีไดล้
ไปจากกรยงเยรทซาเลก็มถจึงเมพองกษัท และกลษับมาแลล้ว ชริเมอภีมภีปนัญหทำและในกทำรทภีที่เขทำพยทำยทำมแกข้ไขมนัน
เขทำไดข้ฝตทำฝสนขข้อตกลงของตนเสภียแลข้ว

1 พกษ 2:42-46 กษษัตรริยย์กก็ทรงใชล้ใหล้เรมียกชริเมอมีมาเฝล้าและตรษัสกษับเขาวห่า "เราไดล้ใหล้
ทห่านปฏริญาณในพระนามของพระเยโฮวาหย์มริใชห่หรพอ และไดล้ตษักเตพอนทห่านแลล้ววห่า `ทห่านจงรทล้เปก็นแนห่
วห่า ในวษันทมีพื่ทห่านออกไป ไมห่วห่าไปทมีพื่ใดๆ ทห่านจะตล้องตายแนห่' และทห่านกก็ไดล้ตอบเราวห่า `คนาตรษัสทมีพื่ขล้า
พระองคย์ไดล้ยรินนษันั้นกก็ดมีแลล้ว' 43 ทนาไมทห่านจจึงไมห่รษักษาคนาปฏริญาณไวล้ตห่อพระเยโฮวาหย์ และรษักษาคนา
บษัญชาซจึพื่งเราไดล้กนาชษับทห่านนษันั้น" 44 กษษัตรริยย์ตรษัสกษับชริเมอมีวห่า "ทห่านเองรทล้เรพพื่องเหต ยรล้ายทษันั้งสรินั้นซจึพื่งอยทห่
ในใจของทห่าน ซจึพื่งทห่านไดล้กระทนาตห่อดาวริดราชบริดาของเรา เพราะฉะนษันั้นพระเยโฮวาหย์จะทรงนนา
เหตยรล้ายมาสนองเหนพอศมีรษะของทห่านเอง 45 แตห่กษษัตรริยย์ซาโลมอนจะไดล้รษับพระพร และพระทมีพื่นษัพื่ง
ของดาวริดจะตษันั้งมษัพื่นคงตห่อพระพษักตรย์พระเยโฮวาหย์อยทห่เปก็นนริตยย์" 46 แลล้วกษษัตรริยย์ทรงบษัญชาเบไน
ยาหย์บยตรชายเยโฮยาดาและเขากก็ออกไปประหารชมีวริตชริเมอมีเสมีย ดษังนษันั้นราชอาณาจษักรกก็ตษันั้งมษัพื่นคงอยทห่
ในพระหษัตถย์ของซาโลมอน



เพรทำะ (1) ชริเมอภีไดข้ผริดคททำพผดของตนทภีที่ไดข้ใหข้ไวข้แกตซทำโลมอนและ (2) เพรทำะควทำมไมตจงรนัก
ภนักดภีอยตทำงเปริดเผยของเขทำทภีที่มภีตตอดทำวริด เขทำจทึงถผกสนัที่งประหทำรชภีวริต อยตทำงไรกต็ตทำม ในกทำรทททำเชตนนนัรน 
ซทำโลมอนจทึงไดข้ถอนรทำกถอนโคนคนเหลตทำนนัรนทภีที่อทำจทททำใหข้กทำรครองรทำชยศ์ของเขทำสนัที่นคลอนไดข้ ดนัง
ทภีที่ไดข้หมทำยเหตรุไวข้แลข้ว รทำชอทำณทำจนักรจทึงไดข้รนับกทำรสถทำปนทำในมสอของเขทำ

*****

ภนำพรวมของ 1 พงศศ์กษษัตรริยศ์ 3: หลนังจากไดด้ทนาใหด้อนานาจของตนเปป็นปซกแผว่นแลด้ว บนันทซก
เกมีชื่ยวกนับการครองราชยศ์ของซาโลมอนกป็เรริชื่มตด้นขซตั้นในบทนมีตั้ มมีหมายเหตตุเกมีชื่ยวกนับการรว่วมเปป็น
พนันธมริตรของเขากนับอมียริปตศ์ จากนนัตั้นผยูด้เขมียนกป็หมายเหตตุถซงการถวายเครสืชื่องสนักการบยูชาครนัตั้งใหญว่ของ
ซาโลมอนทมีชื่กริเบโอน เหตตุการณศ์ตอนทมีชื่ซาโลมอนแสวงหาปนัญญาของพระเจด้าและการตอบสนอง
ของพระเจด้าตว่อคนาขอนนัตั้นถยูกบนันทซกไวด้ ปนัญญานนัตั้นถยูกแสดงออกในเหตตุการณศ์ตอนทมีชื่ซาโลมอน
ตนัดสรินความระหวว่างหญริงแพศยาสองคนทมีชื่แยว่งเดป็กคนหนซชื่งนนัตั้น

1 พกษ 3:1 หลนังจทำกซทำโลมอนไดข้ทททำใหข้อททำนทำจททำงกทำรเมสองของตนเปต็นปทึก
แผตนแลข้วดนังทภีที่มภีหมทำยเหตรุไวข้ในสองบทแรก นนักประวนัตริศทำสตรศ์ทตทำนนภีรจทึงเรริที่มบนันททึกเกภีที่ยวกนับรนัชกทำล
ของซทำโลมอนจรริงๆบข้ทำง ซาโลมอนไดล้ทรงกระทนาใหล้เปก็นทองแผห่นเดมียวกษันกษับฟาโรหย์กษษัตรริยย์แหห่ง
อมียริปตย์ โดยไดล้ทรงรษับราชธริดาของฟาโรหย์ และทรงนนาพระนางมาไวล้ในนครของดาวริด จนพระองคย์
ทรงสรล้างพระราชวษังของพระองคย์ และทรงสรล้างพระนริเวศของพระเยโฮวาหย์ และกนาแพงรอบ
กรยงเยรทซาเลก็มสนาเรก็จ

กระทนั ที่งในระยะแรกนภีร แหตงรนัชกทำลของเขทำ ซทำโลมอนกต็กททำลนังหวตทำนเมลต็ดพนันธรุศ์แหตงควทำม
พรินทำศของตนเองแลข้ว แมข้พระรทำชบนัญญนัตริของโมเสสกลตทำวไวข้ชนัดเจนเกภีที่ยวกนับกทำรแยกออกจทำกคน
ตตทำงชทำตริทภีที่นนับถสอพระตตทำงดข้ทำว ซทำโลมอนกต็ยนังเพริกเฉยคททำเตสอนนนัรนโดยกทำรแตตงงทำนกนับธริดทำของ
ฟทำโรหศ์อยผตดภี รผปแบบนภีรจะเกริดขทึรนซทรทำแลข้วซทรทำอภีกในหลทำยปภีตตอมทำเมสที่อซทำโลมอนแตตงงทำนกนับหญริง
ตตทำงดข้ทำวหลทำยคน ในกรณภีนภีร  เขทำนททำนทำงมทำยนังกรรุงเยรผซทำเลต็มมทำสผตพระรทำชวนังชนั ที่วครทำวของเขทำในนคร
ของดทำวริดขณะทภีที่โครงกทำรกตอสรข้ทำงสททำคนัญๆของเขทำซทึที่งรวมถทึงพระรทำชวนังของเขทำ พระวริหทำรและ



สตวนตตอขยทำยของกททำแพงเมสองกททำลนังถผกกตอสรข้ทำงอยผต นครของดทำวริดเปต็นสตวนหนทึที่งของกรรุงเยรผซทำเลต็ม
ซทึที่งมองลงไปเหต็นหรุบเขทำขริดโรนททำงทริศตะวนันตกของภผเขทำมะกอกเทศ

1 พกษ 3:2 ขข้อควทำมนภีรบนันททึกตตอไปอภีกวตทำ อยห่างไรกก็ตาม ประชาชนไดล้ถวาย
สษัตวบทชา ณ ปทชนมียสถานสทง เพราะในเวลานษันั้นยษังไมห่ไดล้สรล้างพระนริเวศเพพพื่อพระนามของพระเยโฮ
วาหย์ บนัญญนัตริของโมเสสสนัที่งไวข้อยตทำงชนัดเจนวตทำคนอริสรทำเอลจะตข้องถวทำยเครสที่องสนักกทำรบผชทำเฉพทำะใน
สถทำนทภีที่ๆพระเจข้ทำทรงเลสอกเทตทำนนัรน นนัที่นคสอทภีทๆี่ พลนับพลทำตนัรงอยผต หลนังจทำกกทำรยทึดครองแผตนดรินนนัรน
แลข้ว พลนับพลทำกต็ถผกนททำไปตนัรงอยผตในสถทำนทภีที่หลทำยแหตงและดทำวริดไดข้นททำมนันมทำยนังกรรุงเยรผซทำเลต็มใน
ทภีที่สรุด กระนนัรน ชนชทำตริอริสรทำเอลกต็ไมตสนใจคททำสนัที่งนนัรนและถวทำยเครสที่องสนักกทำรบผชทำบนเนรินเขทำตตทำงๆทภีที่
สะดวกซทึที่งเปต็นธรรมเนภียมของคนนนับถสอพระตตทำงดข้ทำวแหตงเขตแดนนนัรน แมข้พระวริหทำรเองยนังมริไดข้ถผก
สรข้ทำงขทึรนเลย พลนับพลทำนนัรนกต็ยนังอยผตเหมสอนเดริม นภีที่จทึงเหต็นไดข้ชนัดถทึงควทำมชรุตยฝตทำยวริญญทำณทภีที่เกริดขทึรนไป
ทนั ที่วแผตนดรินนนัรน เหต็นไดข้ชนัดวตทำซทำโลมอนมริไดข้ทททำอะไรเพสที่อแกข้ไขปนัญหทำนภีร

1 พกษ 3:3 แมข้กระนนัรน ซาโลมอนทรงรษักพระเยโฮวาหย์ ทรงดนาเนรินตามกฎ
เกณฑย์ของดาวริดราชบริดาของพระองคย์ เวล้นแตห่พระองคย์ทรงถวายสษัตวบทชาและเผาเครพพื่องหอม ณ 
ปทชนมียสถานสทง ในชตวงปภีแรกๆของรนัชกทำลของซทำโลมอน เหต็นไดข้ชนัดวตทำเขทำรนักองคศ์พระผผข้เปต็นเจข้ทำ
และทททำตทำมแบบอยตทำงของดทำวริดบริดทำของเขทำ อยตทำงไรกต็ตทำม อภีกครนัร งทภีที่ซทำโลมอนยอมออมชอมโดย
กทำรถวทำยสนัตวบผชทำแดตพระเจข้ทำในปผชนภียสถทำนสผง รผปแบบของกทำรออมชอมและกทำรทททำตทำมอยตทำง
ชทำวโลกถผกวทำงไวข้อยตทำงมนั ที่นคงแลข้วในรนัชกทำลของซทำโลมอนซทึที่งจะทททำใหข้เขทำเสสที่อมทรทำมไปในไมตชข้ทำ 
ดทำวริดไมว่เคยถวทำยสนัตวบผชทำหรสอเผทำเครสที่องหอมในปผชนภียสถทำนสผงเลย มนันเปต็นธรรมเนภียมปฏริบนัตริทภีที่
แพรตหลทำยในอริสรทำเอลซทึที่งเรภียนรผข้มทำจทำกประชทำชทำตริตตทำงๆทภีที่เปต็นคนตตทำงชทำตริทภีที่อยผตใกลข้เคภียง แตตดทำวริด
ไมตเคยทททำเชตนนนัรนเลย

1 พกษ 3:4 ดนังนนัรน และกษษัตรริยย์เสดก็จไปทมีพื่เมพองกริเบโอนเพพพื่อถวายเครพพื่องสษัตว
บทชาทมีพื่นษัพื่น เพราะทมีพื่นษัพื่นเปก็นมหาปทชนมียสถานสทง ซาโลมอนทรงถวายเครพพื่องเผาบทชาพษันตษัวบนแทห่น
บทชานษันั้น กริเบโอนคสอสถทำนทภีที่แหตงหนทึที่งอยผตหตทำงไปหข้ทำไมลศ์ททำงทริศตะวนันตกเฉภียงเหนสอของกรรุง



เยรผซทำเลต็ม มภีปผชนภียสถทำนสผงแหตงหนทึที่งทภีที่โดดเดตนอยผตทภีที่นนัที่น ดนังนนัรนทภีที่กริเบโอน ซทำโลมอนจทึงถวทำย
เครสที่องเผทำบผชทำพนันตนัว ไมตเคยมภีกทำรนมนัสกทำรตตอหนข้ทำสทำธทำรณชนเชตนนนัรนในอริสรทำเอลมทำกตอนเลย นนัก
อธริบทำยพระคนัมภภีรศ์บทำงทตทำนเชสที่อวตทำกทำรถวทำยเครสที่องสนัตวบผชทำครนัร งใหญตนภีร แดตพระเจข้ทำถผกกระทททำโดยกริน
เวลทำหลทำยวนัน ไมตวตทำกรณภีใด มนันกต็เปต็นเหตรุกทำรณศ์หนทึที่งทภีที่เกรินปกตริธรรมดทำ

1 พกษ 3:5 เหต็นไดข้ชนัดวตทำชตวงเวลทำขณะนนัรนยนังเปต็นตอนตข้นของรนัชกทำลของซทำ
โลมอนอยผต ดนังนนัรนขณะอยผตทภีที่กริเบโอน พระเยโฮวาหย์ทรงปรากฏแกห่ซาโลมอนทมีพื่เมพองกริเบโอนเปก็น
พระสยบรินในกลางคพน และพระเจล้าตรษัสวห่า "เจล้าอยากใหล้เราใหล้อะไรเจล้ากก็จงขอเถริด" เหตรุกทำรณศ์อนัน
โดตงดนังตอนทภีที่พระเจข้ทำทรงเสนอซทำโลมอนวตทำเขทำจะขออะไรกต็ไดข้ก ททำลนังจะถผกเปริดเผย

1 พกษ 3:6-9 มภีบนันททึกเกภีที่ยวกนับคททำอธริษฐทำนทภีที่มภีปนัญญทำและถตอมใจของซทำโลมอน
ตตอพระเจข้ทำเพสที่อตอบสนองตตอขข้อเสนออนันเปภีที่ยมพระกรรุณทำของพระเจข้ทำ และซาโลมอนตรษัสวห่า 
"พระองคย์ไดล้ทรงสนาแดงความเมตตายริพื่งใหญห่แกห่ดาวริดพระราชบริดาผทล้รษับใชล้ของพระองคย์ เพราะวห่า
เสดก็จพห่อดนาเนรินตห่อพระพษักตรย์พระองคย์ดล้วยความจรริงและความชอบธรรม ดล้วยจริตใจเทมีพื่ยงตรงตห่อ
พระองคย์ และพระองคย์ทรงรษักษาความเมตตายริพื่งใหญห่นมีนั้ไวล้เพพพื่อเสดก็จพห่อ และไดล้ทรงประทานบยตร
ชายคนหนจึพื่งแกห่เสดก็จพห่อใหล้นษัพื่งบนราชบษัลลษังกย์ของทห่านในวษันนมีนั้

ซทำโลมอนเรริที่มคททำอธริษฐทำนของตนโดยกทำรซทำบซทึร งตตอพระครุณของพระเจข้ทำ โดยเตสอนควทำม
จททำพระองคศ์วตทำดทำวริดบริดทำของเขทำไดข้ดททำเนรินตตอพระพนักตรศ์พระองคศ์ในควทำมจรริงและควทำมชอบธรรม
ทภีที่นตทำสนใจกต็คสอวตทำซทำโลมอนยกควทำมชอบธรรมสองแบบทภีที่ถผกนริยทำมไวข้ในพระคนัมภภีรศ์เดริมวตทำเปต็น
ของบริดทำตน คททำทภีที่แปลวตทำ ความชอบธรรม (ซาดาคาหศ์) มทำจทำกคททำวตทำ ‘ซทำดริค’ ซทึที่งหมทำยถทึงควทำมชอบ
ธรรมในฐทำนะหลนักกทำรหนทึที่ง เขทำยนังหมทำยเหตรุดข้วยวตทำดทำวริดไดข้ดททำเนริน “ดข้วยจริตใจเทภีที่ยงตรง”

คททำทภีที่แปลวตทำ เทมีพื่ยงตรง (ยริชราหศ์) มทำจทำกคททำวตทำยาชารศ์ ซทึที่งหมทำยถทึงควทำมเทภีที่ยงตรงของกทำร
ดททำเนรินชภีวริต (นนัที่นคสอ ควทำมสรุจรริต) ดทำวริดเปต็นแบบอยตทำงของทนัรงสองสริที่ง ซทำโลมอนจทึงสรรเสรริญ
พระเจข้ทำสททำหรนับพระเมตตทำอนันใหญตยริที่งของพระองคศ์ทภีที่มภีตตอดทำวริดและพระกรรุณทำของพระองคศ์ใน
กทำรตนัรงพระองคศ์ไวข้บนพระทภีที่นนั ที่งของดทำวริด



ซทำโลมอนจทึงเปต็นแบบอยตทำงของใจทภีที่ถตอมลงตตอพระพนักตรศ์พระเจข้ทำ 7 โอ ขล้าแตห่พระเยโฮ
วาหย์พระเจล้าของขล้าพระองคย์ ถจึงแมล้วห่าขล้าพระองคย์เปก็นแตห่เดก็ก บษัดนมีนั้พระองคย์ทรงกระทนาใหล้ผทล้รษับใชล้
ของพระองคย์เปก็นกษษัตรริยย์แทนดาวริดเสดก็จพห่อของขล้าพระองคย์ ขล้าพระองคย์ไมห่ทราบวห่าจะเขล้านอก
ออกในอยห่างไรถทก แมข้เปต็นกษนัตรริยศ์ ซทำโลมอนกต็ถตอมตนัวลงตตอพระพนักตรศ์พระเจข้ทำ นอกจทำกนภีร  8 และ
ผทล้รษับใชล้ของพระองคย์กก็อยทห่ทห่ามกลางประชาชนของพระองคย์ ผทล้ซจึพื่งพระองคย์ทรงเลพอกไวล้ เปก็นชนชาตริ
ใหญห่ ซจึพื่งจะนษับหรพอคนานวณประชาชนกก็ไมห่ไดล้ ทภีที่นตทำสนใจมทำกขทึรนอภีกกต็คสอวตทำซทำโลมอนเรภียกตนัวเอง
วตทำเปต็นผผข้รนับใชข้ของพระเจข้ทำ เขทำตระหนนักถทึงภทำระอนันยริ ที่งใหญตของควทำมรนับผริดชอบทภีที่วทำงบนไหลตของ
ตนในฐทำนะกษนัตรริยศ์ทภีที่ปกครองประชทำชทำตริทภีที่พระเจข้ทำทรงเลสอก

เขทำจทึงวริงวอนวตทำ 9 เพราะฉะนษันั้นขอพระองคย์ทรงประทานความคริดความเขล้าใจแกห่ผทล้รษับใชล้
ของพระองคย์เพพพื่อจะวรินริจฉษัยประชาชนของพระองคย์ เพพพื่อขล้าพระองคย์จะประจษักษย์ในความผริดแผก
ระหวห่างดมีและชษัพื่ว เพราะวห่าผทล้ใดเลห่าจะสามารถวรินริจฉษัยประชาชนใหญห่ของพระองคย์นมีนั้ไดล้"

ทภีที่นตทำสนใจกต็คสอคททำทภีที่แปลวตทำ ความเขล้าใจ (ชามา) มภีควทำมหมทำยพสรนๆทภีที่สรุดวตทำ ‘กทำรไดข้ยริน’ 
มนันจทึงมภีควทำมหมทำยวตทำกทำรไดข้ยรินจนถทึงระดนับของควทำมเขข้ทำใจ คททำทภีที่แปลวตทำ วรินริจฉษัย (ชาฟนัท) มภีควทำม
หมทำยขนัรนพสรนฐทำนวตทำ ‘แยกแยะ’ หรสอควทำมสทำมทำรถทภีที่จะ ‘ทททำกทำรตนัดสรินใจตตทำงๆไดข้ถผกตข้อง’ หรสอ 
‘ปกครอง’ จะวตทำไปแลข้วซทำโลมอนทผลขอพระเจข้ทำใหข้ประททำนควทำมสทำมทำรถทภีที่จะเปต็นกษนัตรริยศ์ทภีที่ดภี
องคศ์หนทึที่ง นนัที่นคสอ ขอควทำมสทำมทำรถทภีที่จะทททำกทำรพริพทำกษทำตตทำงๆทภีที่ถผกตข้องและกทำรตนัดสรินใจตตทำงๆทภีที่ถผก
ตข้องในกทำรปกครอง แมข้เขทำอทำจขอสริที่งทภีที่จะเปต็นประโยชนศ์ตตอตนัวเองกต็ไดข้ เขทำกลนับขอใหข้พระเจข้ทำ
ประททำนควทำมสทำมทำรถทภีที่จะปกครองอยตทำงชอบธรรมและอยตทำงมภีปนัญญทำ

1 พกษ 3:10-11 ควทำมถตอมใจและปนัญญทำของคททำขอของซทำโลมอนเปต็นทภีที่ชอบ
พระทนัยพระเจข้ทำ ทมีพื่ซาโลมอนททลขอเชห่นนมีนั้กก็เปก็นทมีพื่พอพระทษัยองคย์พระผทล้เปก็นเจล้า 11 พระเจล้าจจึงตรษัส
กษับซาโลมอนวห่า "เพราะเจล้าไดล้ขอสริพื่งนมีนั้และมริไดล้ขอชมีวริตยพนยาว หรพอความมษัพื่งคษัพื่งหรพอชมีวริตของ
บรรดาศษัตรทของเจล้าเพพพื่อตษัวเจล้าเอง แตห่เจล้าขอความเขล้าใจเพพพื่อตษัวเจล้าเองเพพพื่อใหล้ประจษักษย์ในการ
วรินริจฉษัย ทภีที่ควรหมทำยเหตรุไวข้กต็คสอวตทำพระเจข้ทำทรงเรภียกพระองคศ์เองในทภีที่นภีร วตทำองคย์พระผทล้เปก็นเจล้า (อา



โดนาย) แทนทภีที่จะเปต็นเยโฮวาหย์ (เยโฮวาหศ์) อนันแรกเปต็นชสที่อเรภียกทนั ที่วไปมทำกกวตทำขณะทภีที่อนันหลนังเปต็น
ชสที่อเฉพทำะของพระองคศ์ แมข้กระนนัรน อทำโดนทำยกต็เปต็นชสที่อเรภียกหนทึที่งทภีที่ใชข้เรภียกพระเยโฮวทำหศ์พระเจข้ทำ
หลทำยครนัร งในพระคนัมภภีรศ์เดริม

พระเจข้ทำทรงทรทำบวตทำคททำขอของซทำโลมอนไมตเหต็นแกตตนัว เขทำไมตไดข้ขอเพสที่อประโยชนศ์ของตนัว
เองหรสอตข้องกทำรแกข้แคข้นพวกศนัตรผของเขทำ เขทำกลนับขอควทำมเขข้ทำใจเพสที่อทภีที่จะทททำกทำรตนัดสรินใจตตทำงๆทภีที่
มภีปนัญญทำในฐทำนะกษนัตรริยศ์อยตทำงชอบธรรม

1 พกษ 3:12-14 พระเจข้ทำจทึงตรนัสตตอไปวตทำ ดทเถริด เราจะกระทนาตามคนาของเจล้า ดทเถริด 
เราใหล้จริตใจอษันประกอบดล้วยปษัญญาและความเขล้าใจ เพพพื่อวห่าจะไมห่มมีใครทมีพื่เปก็นอยทห่กห่อนเจล้าเหมพอนเจล้า
และจะไมห่มมีใครทมีพื่ขจึนั้นมาภายหลษังเจล้าเหมพอนเจล้า พระเจข้ทำประททำนปนัญญทำทภีที่ซทำโลมอนขอใหข้แกตเขทำ 
นอกจทำกนภีร  พระเจข้ทำทรงสนัญญทำวตทำระดนับของปนัญญทำทภีที่ประททำนใหข้นนัรนจะมทำกเสภียจนไมตเคยประททำน
ใหข้มทำกตอนและจะไมตประททำนใหข้หลนังจทำกนนัรนอภีก

นอกจทำกนภีร  พระเจข้ทำทรงสนัญญทำวตทำ 13 เราจะใหล้สริพื่งทมีพื่เจล้าไมห่ไดล้ขอแกห่เจล้าดล้วย ทษันั้งความมษัพื่งคษัพื่ง
และเกมียรตริยศ เพพพื่อวห่าตลอดวษันเวลาทษันั้งสรินั้นของเจล้า จะไมห่มมีกษษัตรริยย์องคย์อพพื่นเปรมียบเทมียบกษับเจล้าไดล้ 
เพรทำะคททำขอนนัรนทภีที่ชอบธรรมและไมตเหต็นแกตตนัวของซทำโลมอน พระเจข้ทำจทึงทรงสนัญญทำวตทำจะประททำน
ควทำมมนั ที่งคนั ที่งและเกภียรตริยศในแบบทภีที่ไมตมภีกษนัตรริยศ์องคศ์ใดในสมนัยของเขทำมภี พอเหตรุกทำรณศ์ตตทำงๆผตทำน
ไป ซทำโลมอนกต็กลทำยเปต็นชทำยทภีที่รทที่ทำรวยทภีที่สรุดในสมนัยของเขทำจรริงๆ

ยริที่งกวตทำนนัรน พระเจข้ทำทรงเพริที่มเงสที่อนไขหนทึที่งเขข้ทำไปดข้วย 14 และถล้าเจล้าจะดนาเนรินตามทางของ
เรา รษักษากฎเกณฑย์ของเรา และบษัญญษัตริของเราดษังดาวริดบริดาของเจล้าไดล้ดนาเนรินนษันั้น เรากก็จะใหล้วษัน
เวลาของเจล้ายพนยาว" หทำกซทำโลมอนจะยอมเชสที่อฟนังพระวจนะของพระเจข้ทำอยตทำงสรุดจริตสรุดใจ
เหมสอนกนับทภีที่บริดทำของเขทำไดข้เชสที่อฟนัง พระเจข้ทำกต็ทรงสนัญญทำวตทำจะประททำนชภีวริตทภีที่ยสนยทำวเปต็นพริเศษใหข้
แกตเขทำ นตทำเศรข้ทำทภีที่เรสที่องรทำวทภีที่ตทำมมทำเปริดเผยใหข้เหต็นวตทำซทำโลมอนไมตเคยเชสที่อฟนังอยตทำงเตต็มทภีที่เลย ดผ
เหมสอนวตทำยริที่งเขทำอทำยรุมทำกขทึรน เขทำกต็ยริที่งถอยหตทำงไปไกลจทำกองคศ์พระผผข้เปต็นเจข้ทำมทำกขทึรนเรสที่อยๆ พระเจข้ทำ



ทรงสนัญญทำพระพรเพริที่มเตริมสททำหรนับควทำมเชสที่อฟนัง ซทำโลมอนไมตเคยไดข้รนับพระพรนนัรนเพรทำะควทำมไมต
เชสที่อฟนังของเขทำทภีที่เพริที่มขทึรนเรสที่อยๆ

1 พกษ 3:15 และซาโลมอนกก็ตพพื่นบรรทม และดทเถริด เปก็นพระสยบริน แมข้เขทำไดข้ฝนัน
ไป มนันกต็เหต็นไดข้ชนัดวตทำพระเจข้ทำไดข้ตรนัสกนับเขทำผตทำนททำงควทำมฝนันนนัรนจรริงๆ ดนังนนัรน เรทำจทึงเหต็นไดข้ชนัดถทึง
วริธภีหนทึที่งทภีที่พระเจข้ทำทรงใชข้เพสที่อตรนัสกนับประชทำชนของพระองคศ์บตอยๆโดยเฉพทำะในสมนัยนนัรน แลล้ว
พระองคย์กก็เสดก็จมาทมีพื่กรยงเยรทซาเลก็ม และประทษับยพนอยทห่หนล้าหมีบพษันธสษัญญาของพระเยโฮวาหย์ และ
ถวายเครพพื่องเผาบทชาและเครพพื่องสษันตริบทชา และพระราชทานเลมีนั้ยงแกห่บรรดาขล้าราชการของพระองคย์ 
เหต็นไดข้ชนัดวตทำหภีบแหตงพนันธสนัญญทำยนังอยผตในกรรุงเยรผซทำเลต็มซทึที่งดทำวริดไดข้นททำมทำไวข้ทภีที่นนั ที่นกตอนหนข้ทำนภีร  ทภีที่
นนัที่นเองทภีที่ซทำโลมอนควรถวทำยเครสที่องสนัตวบผชทำและครทำวนภีร เขทำกต็ทททำสริที่งนภีรทภีที่นนัที่นแลข้ว จทำกนนัรนเขทำกต็เชริญ
บรรดทำขข้ทำรทำชกทำรของเขทำทนัรงหมดใหข้มทำรตวมวงกนับเขทำในกทำรเฉลริมฉลองพระพรของพระเจข้ทำ

1 พกษ 3:16-22 ปนัญญทำทภีที่เพริที่งไดข้รนับมทำของซทำโลมอนถผกทดสอบในไมตชข้ทำ หญริงทภีที่ทททำ
ผริดศภีลธรรมสองคนมทำเขข้ทำเฝข้ทำพรข้อมกนับขข้อพริพทำททภีที่ขมขสที่น แลล้วหญริงแพศยาสองคนมาเฝล้ากษษัตรริยย์ 
และยพนอยทห่ตห่อพระพษักตรย์พระองคย์ 17 หญริงคนหนจึพื่งททลวห่า "โอ ขล้าแตห่เจล้านายของขล้าพระองคย์ ขล้า
พระองคย์และผทล้หญริงคนนมีนั้อาศษัยอยทห่ในเรพอนเดมียวกษัน และขล้าพระองคย์กก็คลอดบยตรคนหนจึพื่งขณะทมีพื่
นางนษันั้นอยทห่ในเรพอน 18 ตห่อมาเมพพื่อขล้าพระองคย์คลอดบยตรไดล้สามวษันแลล้ว นางคนนมีนั้กก็คลอดบยตรดล้วย 
และขล้าพระองคย์ทษันั้งสองอยทห่ดล้วยกษัน ไมห่มมีผทล้ใดอยทห่กษับขล้าพระองคย์ทษันั้งสองในเรพอนนษันั้น ขล้าพระองคย์ทษันั้ง
สองนษันั้นอยทห่ในเรพอนนษันั้น 19 แลล้วบยตรของหญริงคนนมีนั้กก็ตายเสมียในกลางคพน ดล้วยเขานอนทษับ

เรสที่องรทำวนภีรกต็ชนัดเจนในตนัวมนันเองอยผตแลข้ว แมตลผกอตอนทนัรงสองคนนภีรมทำเขข้ทำเฝข้ทำพรข้อมกนับขข้อ
พริพทำทเรสที่องเดต็กทภีที่ตทำย เหต็นไดข้ชนัดถทึงชภีวริตทภีที่ขมขสที่นของคนเหลตทำนนัรนทภีที่ชอบประพฤตริผริดศภีลธรรม ยริที่ง
กวตทำนนัรน หญริงคนแรกกต็กลตทำวหทำวตทำ 20 พอเทมีพื่ยงคพนนางกก็ลยกขจึนั้น และเอาบยตรชายของขล้าพระองคย์ไป
เสมียจากขล้างขล้าพระองคย์ ขณะทมีพื่สาวใชล้ของพระองคย์หลษับอยทห่ และวางเขาไวล้ในอกของเธอ และเธอ
เอาบยตรของเธอทมีพื่ตายแลล้วนษันั้นไวล้ในอกของขล้าพระองคย์ 21 เมพพื่อขล้าพระองคย์ตพพื่นขจึนั้นในตอนเชล้าเพพพื่อ
ใหล้บยตรของขล้าพระองคย์กรินนม ดทเถริด เขาตายเสมียแลล้ว แตห่เมพพื่อขล้าพระองคย์พรินริจดทในตอนเชล้า ดทเถริด 



เดก็กนษันั้นไมห่ใชห่บยตรชายทมีพื่ขล้าพระองคย์คลอดมา" 22 แตห่หญริงอมีกคนหนจึพื่งพทดวห่า "ไมห่ใชห่ เดก็กทมีพื่เปก็น เปก็น
บยตรชายของฉษัน เดก็กทมีพื่ตายเปก็นบยตรชายของเจล้า" หญริงคนทมีพื่หนจึพื่งพทดวห่า "ไมห่ใชห่ เดก็กทมีพื่ตายเปก็นบยตร
ชายของเจล้า และเดก็กทมีพื่เปก็น เปก็นบยตรชายของฉษัน" เขาทษันั้งสองพทดกษันดษังนมีนั้ตห่อพระพษักตรย์กษษัตรริยย์ 
ขข้อพริพทำทระหวตทำงหญริงแพศยทำสองคนนภีรกต็ขมขสที่นจรริงๆ พวกนทำงจทึงมทำเขข้ทำเฝข้ทำกษนัตรริยศ์เพสที่อใหข้
พริพทำกษทำระหวตทำงพวกตน

1 พกษ 3:23-25 ซทำโลมอนจทึงกลตทำวสรรุปยตอขข้อพริพทำทนภีร แลล้วกษษัตรริยย์ตรษัสวห่า "คน
หนจึพื่งพทดวห่า `คนนมีนั้เปก็นบยตรชายของฉษัน คพอเดก็กทมีพื่เปก็นอยทห่ และบยตรชายของเจล้าตายเสมียแลล้ว' และอมีก
คนหนจึพื่งพทดวห่า `ไมห่ใชห่ แตห่บยตรชายของเจล้าตายเสมียแลล้ว และบยตรชายของฉษันเปก็นคนทมีพื่มมีชมีวริต'" เขทำ
จทึงกลตทำววตทำ 24 "เอาดาบมาใหล้เราเลห่มหนจึพื่ง" เขาจจึงเอาพระแสงดาบมาไวล้ตห่อพระพษักตรย์กษษัตรริยย์ 25 
และกษษัตรริยย์ตรษัสวห่า "จงแบห่งเดก็กทมีพื่มมีชมีวริตนษันั้นออกเปก็นสองทห่อน และใหล้คนหนจึพื่งครจึพื่งหนจึพื่ง และอมีก
คนหนจึพื่งครจึพื่งหนจึพื่ง" ปนัญญทำแหตงกทำรพริพทำกษทำของซทำโลมอนปรทำกฏชนัดเจน มนันจะเปริดเผยใหข้เหต็น
แมตทภีที่แทข้จรริงในทนันทภี

1 พกษ 3:26-27 แลล้วหญริงคนทมีพื่บยตรของตนยษังมมีชมีวริตอยทห่นษันั้นททลกษษัตรริยย์ เพราะวห่า
จริตใจของเธออาลษัยในบยตรชายของเธอ เธอวห่า "โอ ขล้าแตห่เจล้านายของขล้าพระองคย์ ขอทรงมอบเดก็ก
ทมีพื่มมีชมีวริตนษันั้นใหล้เขาไป และถจึงอยห่างไรกก็ดมีอยห่าทรงฆห่าเสมีย" แตห่หญริงอมีกคนหนจึพื่งวห่า "อยห่าใหล้ฉษันเปก็น
เจล้าของหรพอของฉษัน ขอทรงแบห่งเถริดเพคะ" 27 แลล้วกษษัตรริยย์ตรษัสตอบเขาวห่า "จงใหล้เดก็กทมีพื่มมีชมีวริตนษันั้น
แกห่คนนษันั้น อยห่าฆห่าเสมียเลย นางเปก็นมารดาของเดก็กนษันั้น"  ดข้วยสตริปนัญญทำซทึที่งเปต็นทภีที่จดจททำตนัรงแตตวนันนนัรน
จวบจนทรุกวนันนภีร  ซทำโลมอนกดดนันโดยใชข้ไมข้แขต็ง มทำรดทำทภีที่แทข้จรริงเปต็นฝตทำยยอมเสภียสละขณะทภีที่
มทำรดทำตนัวปลอมแสดงอทำกทำรเฉยๆ ซทำโลมอนจทึงวรินริจฉนัยควทำมจรริงของเรสที่องนภีรอยตทำงมภีปนัญญทำและ
ตนัดสรินชภีรขทำดคดภีนภีร อยตทำงยรุตริธรรม

1 พกษ 3:28 ขตทำวแพรตสะพนัดไปอยตทำงรวดเรต็วเกภีที่ยวกนับคททำตนัดสรินอนันมภีปนัญญทำของ
ซทำโลมอน อริสราเอลทษันั้งปวงไดล้ยรินเรพพื่องการพริพากษา ซจึพื่งกษษัตรริยย์ประทานการพริพากษานษันั้น และเขา
ทษันั้งหลายกก็เกรงกลษัวกษษัตรริยย์ เพราะเขาทษันั้งหลายประจษักษย์วห่า พระสตริปษัญญาของพระเจล้าอยทห่ใน



พระองคย์ทมีพื่จะทรงวรินริจฉษัย ปนัญญทำเชตนนนัรนทททำใหข้ทนั ที่วทนัรงอทำณทำจนักรของซทำโลมอนเกรงกลนัวเขทำเพรทำะ
พวกเขทำดผออกวตทำเขทำมภีปนัญญทำของพระเจข้ทำในกทำรตนัดสรินพริพทำกษทำตตทำงๆอนันชอบธรรม

*****

ภนำพรวมของ 1 พงศศ์กษษัตรริยศ์ 4: นนักประวนัตริศาสตรศ์ทว่านนมีตั้บนันทซกเกมีชื่ยวกนับวว่าซาโลมอนจนัด
ระเบมียบรนัฐบาลของเขาอยว่างไร จากนนัตั้นบทนมีตั้กป็บนันทซกตว่อไปเกมีชื่ยวกนับความเจรริญรตุว่งเรสืองและ
พระพรทมีชื่บนังเกริดแกว่อริสราเอลในรนัชกาลของซาโลมอน มมีการออกความเหป็นเพริชื่มเตริมเกมีชื่ยวกนับ
ปนัญญาของซาโลมอน งานเขมียนของเขา ดนตรมีของเขาและชสืชื่อเสมียงของเขา

1 พกษ 4:1-6 บทนภีร เรริที่มตข้นโดยหมทำยเหตรุเกภีที่ยวกนับควทำมเปต็นปทึกแผตนโดยสมบผรณศ์
ของซทำโลมอนในฐทำนะกษนัตรริยศ์ผผข้ปกครองเหนสออริสรทำเอล กษษัตรริยย์ซาโลมอนเปก็นกษษัตรริยย์เหนพอ
อริสราเอลทษันั้งสรินั้น นนักประวนัตริศทำสตรศ์ทตทำนนภีร จทึงสทำธยทำยตตอไปเกภีที่ยวกนับขข้ทำรทำชกทำรระดนับสผงๆของ
รนัฐบทำลของซทำโลมอน 2 และคนตห่อไปนมีนั้เปก็นขล้าราชการผทล้ใหญห่ของพระองคย์คพอ อาซารริยาหย์บยตรชา
ยศาโดกเปก็นปยโรหริต 3 เอลมีโฮเรฟและอาหริยาหย์บยตรชายชริชา เปก็นราชเลขา เยโฮชาฟษัทบยตรชา
ยอาหริลทดเปก็นเจล้ากรมสารบรรณ 4 เบไนยาหย์บยตรชายเยโฮยาดา เปก็นผทล้บษัญชาการกองทษัพ ศาโดก
และอาบมียาธารย์เปก็นปยโรหริต 5 อาซารริยาหย์บยตรชายนาธษันเปก็นหษัวหนล้าขล้าหลวง ศบยดบยตรชายนาธษัน
เปก็นขล้าราชการผทล้ใหญห่ และเปก็นพระสหายของกษษัตรริยย์ 6 อาหริชารย์เปก็นเจล้ากรมวษัง และอาโดนมีรษัม
บยตรชายอษับดาเปก็นผทล้ควบคยมคนทมีพื่ทนางานโยธา

หทำกคริดแบบสมนัยใหมต รทำยชสที่อคนเหลตทำนภีรกต็จะเทตทำกนับคณะรนัฐมนตรภีของซทำโลมอน ศทำโดก
เปต็นมหทำปรุโรหริตของแผตนดรินนนัรน โดยเหต็นไดข้ชนัดวตทำไดข้รนับควทำมชตวยเหลสอจทำกอทำบภียทำธทำรศ์ อทำหริยทำหศ์
และบรุตรทนัรงหลทำยของชริชทำเปต็นคนเขภียนบนันททึกรทำชกทำรตตทำงๆของอทำณทำจนักรนนัรน เยโฮชทำฟนัทเปต็นนนัก
ประวนัตริศทำสตรศ์ของททำงกทำร เบไนยทำหศ์เปต็นแมตทนัพ และชทำยคนหนทึที่งทภีที่ชสที่อวตทำอทำซทำรริยทำหศ์กต็เปต็นหนัวหนข้ทำ
ขข้ทำหลวงทภีที่ก ททำกนับดผแลขข้ทำรทำชกทำรคนอสที่นๆของกษนัตรริยศ์

ทภีที่นตทำสนใจคสอวตทำบรุตรชทำยคนหนทึที่งของผผข้พยทำกรณศ์นทำธนัน นนั ที่นคสอ ศบรุดถผกบรรยทำยวตทำเปต็น 
“ขข้ทำรทำชกทำรผผข้ใหญตและเปต็นพระสหทำยของกษนัตรริยศ์” คททำทภีที่แปลวตทำ ขล้าราชการผทล้ใหญห่ (โคเฮน) เปต็นคททำ



ทนั ที่วไปทภีที่หมทำยถทึงปรุโรหริต มนันบตงบอกวตทำทนัรงศบรุดและนทำธนันอทำจเปต็นปรุโรหริต ศบรุดอทำจรนับใชข้ในฐทำนะ
‘ผผข้รนับใชข้พระเจข้ทำ’ สตวนตนัวของกษนัตรริยศ์ นอกจทำกนภีร  เขทำยนังถผกหมทำยเหตรุวตทำเปต็นเพสที่อนของกษนัตรริยศ์ดข้วย 
นภีที่บอกเปต็นนนัยวตทำเขทำเปต็นผผข้ทภีที่กษนัตรริยศ์ไวข้ใจ ชทำยคนหนทึที่งนทำมวตทำอทำหริชทำรศ์เปต็นคนตข้นเรสอนประจททำ
พระรทำชวนังของซทำโลมอนและชทำยคนหนทึที่งนทำมวตทำอทำโดนภีรนัมเปต็นเลขทำธริกทำรกรมสรรพทำกรของเขทำ

1 พกษ 4:7-19 นนักประวนัตริศทำสตรศ์ทตทำนนภีร จทึงนททำเสนอขข้ทำรทำชกทำรสริบสองคนใน
รนัฐบทำลของซทำโลมอนซทึที่งไดข้รนับมอบหมทำยใหข้จนัดหทำเสบภียงทภีที่จททำเปต็นสททำหรนับรทำชสททำนนัก แตตละคน
เหลตทำนภีร เขข้ทำเวรคนละเดสอนในแตตละปภี ดผเหมสอนวตทำบทำงทภีแตตละคนใชข้เวลทำอภีกสริบเอต็ดเดสอนทภีที่เหลสอใน
กทำรจนัดเตรภียมเสบภียงอทำหทำรของตนสททำหรนับรทำชสททำนนัก และใชข้เวลทำหนทึที่งเดสอนของปภีไปก นับกทำร
จนัดกทำรอทำหทำรเหลตทำนนัรนจรริงๆ

ซาโลมอนทรงมมีขล้าหลวงสริบสองคนอยทห่เหนพออริสราเอลทษันั้งปวง เปก็นผทล้จษัดหาเสบมียงอาหาร
สนาหรษับกษษัตรริยย์และสนาหรษับกษษัตรริยย์สนานษัก ขล้าหลวงคนหนจึพื่งจษัดหาเสบมียงอาหารสนาหรษับเดพอนหนจึพื่ง
ในหนจึพื่งปมี 8 ตห่อไปนมีนั้เปก็นชพพื่อของเขาคพอ เบนเฮอรย์ ประจนาแดนเทพอกเขาเอฟราอริม 9 เบนเดเคอรย์ 
ประจนาในมาคาสและในชาอษัลบริม เบธเชเมช และเอโลนเบธฮานษัน 10 เบนเฮเสด ประจนาในอารยบ
โบท โสโคหย์และแผห่นดรินเฮเฟอรย์ทษันั้งสรินั้นขจึนั้นอยทห่กษับเขา 11 เบนอาบมีนาดษับ ประจนาในบรริเวณโดรย์
ทษันั้งหมด เขามมีทาฟษัทธริดาของซาโลมอนเปก็นชายา 12 บาอานาบยตรชายอาหริลทด ประจนาในทาอานาค
เมกริดโดและเบธชานทษันั้งหมดซจึพื่งอยทห่ขล้างศาเรธานเชริงเมพองยริสเรเอล และตษันั้งแตห่เบธชานถจึงอาเบล-เม
โฮลาหย์ไปจนถจึงฝากขล้างโนล้นของโยกเนอษัม 13 เบนเกเบอรย์ ประจนาในราโมทกริเลอาด เขามมีเมพองทษันั้ง
หลายของยาอมีรย์บยตรชายมนษัสเสหย์ซจึพื่งอยทห่ในกริเลอาด และเขามมีทล้องถริพื่นอารโกบ ซจึพื่งอยทห่ในบาชาน หษัว
เมพองใหญห่หกสริบหษัวเมพอง ซจึพื่งมมีกนาแพงเมพอง และดานทองสษัมฤทธริดิ์ขจึนั้นอยทห่แกห่เขา 14 อาหรินาดษับบยตร
ชายอริดโด ประจนาในมาหะนาอริม 15 อาหริมาอษัส ประจนาในนษัฟทาลมี เขากก็เหมพอนกษันไดล้บาเสมษัทธริดา
ของซาโลมอนเปก็นชายา 16 บาอานาบยตรชายหยชษัย ประจนาในอาเชอรย์และเบอาโลท 17 เยโฮชาฟษัท
บยตรชายปารทอาหย์ ประจนาในอริสสาคารย์ 18 ชริเมอมีบยตรชายเอลาหย์ ประจนาในเบนยามริน 19 เกเบอรย์
บยตรชายอยรมี ประจนาในแผห่นดรินกริเลอาด ในแผห่นดรินของสริโหนกษษัตรริยย์ของคนอาโมไรตย์และของโอก
กษษัตรริยย์แหห่งเมพองบาชาน ทห่านเปก็นขล้าหลวงคนเดมียวทมีพื่ประจนาในแผห่นดรินนษันั้น



ขข้ทำรทำชกทำรเหลตทำนภีรทภีที่จนัดหทำเสบภียงใหข้ซทำโลมอนไมตจททำเปต็นตข้องเปต็นผผข้นททำเหนสอตระกผลตตทำงๆ
ของอริสรทำเอลแมข้วตทำบทำงคนเปต็นกต็ตทำม คนอสที่นๆกต็ประจททำหลทำยดรินแดนโดยรวมถทึงทภีที่ไกลๆอยตทำงบทำ
ชทำนดข้วย เหต็นไดข้ชนัดวตทำแตตละภผมริภทำคของอริสรทำเอลรนับผริดชอบในกทำรจนัดหทำเสบภียงรทำยเดสอนใหข้แกต
รทำชสททำนนักของซทำโลมอน ขข้ทำรทำชกทำรเหลตทำนภีรทภีที่ถผกเอตยถทึงขข้ทำงบนประจททำอยผตตทำมพสรนทภีที่ๆหมทำยเหตรุไวข้
เพสที่อรนับประกนันวตทำเสบภียงอทำหทำรถผกจนัดหทำใหข้แกตรทำชสททำนนักของกษนัตรริยศ์ตทำมกททำหนดอยตทำงเหมทำะสม

1 พกษ 4:20 นนักประวนัตริศทำสตรศ์ทตทำนนภีรหยรุดชนั ที่วครผต เพสที่อหมทำยเหตรุเกภีที่ยวกนับควทำม
เจรริญรรุตงเรสองและพระพรในอริสรทำเอลสมนัยนนัรน คนยทดาหย์และคนอริสราเอลนษันั้นมมีจนานวนมากมายดษัง
เมก็ดทรายชายทะเล เขาทษันั้งหลายกรินและดพพื่มและมมีจริตใจเบริกบาน พระสนัญญทำทภีที่พระเจข้ทำไดข้ทรง
กระทททำไวข้กนับอนับรทำฮนัมเมสที่อแปดรข้อยกวตทำปภีกตอนหนข้ทำนนัรนไดข้ถผกทททำใหข้สททำเรต็จแลข้ว ดผ ปฐมกทำล 22:17 
เหต็นไดข้ชนัดวตทำภทำยใตข้กทำรนททำทภีที่มภีปนัญญทำของซทำโลมอน มภีชตวงเวลทำทภีที่รรุตงเรสอง ทภีที่ควรหมทำยเหตรุเพริที่มเตริม
กต็คสอควทำมแตกตตทำงทภีที่ชนัดเจนมทำกขทึรนเรสที่อยๆระหวตทำงยผดทำหศ์และอริสรทำเอล แมข้เปต็นประชทำชทำตริเดภียว 
ควทำมแตกตตทำงอนันเกตทำแกตนภีร กต็ยนังถผกหมทำยเหตรุไวข้เหมสอนเดริม

1 พกษ 4:21 อทำณทำเขตของอทำณทำจนักรของซทำโลมอนถผกกลตทำวถทึง และซาโลมอ
นทรงปกครองเหนพอราชอาณาจษักรทษันั้งสรินั้น ตษันั้งแตห่แมห่นนนั้าไปจนถจึงแผห่นดรินฟมีลริสเตมียและถจึงพรมแดน
อมียริปตย์ เขาทษันั้งหลายถวายสห่วยอากร และปรนนริบษัตริซาโลมอนตลอดวษันเวลาแหห่งพระชนมย์ชมีพของ
พระองคย์ ในสมนัยของซทำโลมอน อริสรทำเอลเพภียงชตวงเวลทำสนัรนๆคสอ ‘มหทำอททำนทำจ’ ใน
ตะวนันออกกลทำง อทำณทำจนักรของซทำโลมอนแผตขยทำยตนัรงแตตแมตนทร ทำยผเฟรตริสในทริศตะวนันออกเฉภียง
เหนสอไปจนถทึงเขตแดนของแผตนดรินฟภีลริสเตภียและอภียริปตศ์ททำงทริศตะวนันตกเฉภียงใตข้ อทำณทำจนักรตตทำงๆทภีที่
ดข้อยกวตทำซทึที่งรวมอยผตในเขตแดนนภีรดข้วยกต็เสภียสตวยใหข้แกตซทำโลมอนในสมนัยรนัชกทำลของเขทำและ
ปรนนริบนัตริเขทำตลอดชนั ที่วชภีวริตของเขทำ

1 พกษ 4:22-23 มภีหมทำยเหตรุเฉพทำะเจทำะจงเกภีที่ยวกนับเสบภียงอทำหทำรทภีที่จททำเปต็นสททำหรนับ
รทำชสททำนนักของซทำโลมอนสททำหรนับวนันหนทึที่งๆ เสบมียงอาหารสนาหรษับซาโลมอนในวษันหนจึพื่งนษันั้น คพอยอด
แปล้งสามสริบโคระและแปล้งหกสริบโคระ 23 วษัวอล้วนสริบตษัว วษัวจากทยห่งหญล้ายมีพื่สริบตษัว แกะหนจึพื่งรล้อยตษัว 



นอกจากนมีนั้มมีกวางตษัวผทล้ เนพนั้อสมษัน อมีเกล้งและไกห่อล้วน ประมทำณกทำรกนันวตทำแปข้งหนทึที่งโคระเทตทำกนับ
มทำกกวตทำหกบรุชเชล ดนังนนัรน ในวนันหนทึที่งๆรทำชสททำนนักของซทำโลมอนจทึงบรริโภคแปข้งละเอภียดประมทำณ
สองรข้อยบรุชเชล แปข้งธรรมดทำสภีที่รข้อยบรุชเชล (อทำจสททำหรนับพวกคนรนับใชข้ของเขทำ) โคขรุนสริบตนัว วนัวธร
รมดทำๆมทำกกวตทำจททำนวนยภีที่สริบตนัว (อทำจสททำหรนับพวกคนรนับใชข้ประจททำพระรทำชวนังของเขทำ) แกะหนทึที่ง
รข้อยตนัวโดยไมตนนับเนสรอสนัตวศ์ปตทำหลทำยชนริดทภีที่ถผกลตทำและนททำมทำเสริรศ์ฟในแตตละวนันอภีกตตทำงหทำก อทำหทำร
ของซทำโลมอนเหมทำะสมสททำหรนับกษนัตรริยศ์องคศ์หนทึที่งอยตทำงแทข้จรริง นอกจทำกนภีร  เสบภียงอทำหทำรเหลตทำนภีรกต็
ถผกจนัดหทำใหข้แกตรทำชสททำนนักของเขทำ 365 วนันตตอปภี

1 พกษ 4:24 รทำยละเอภียดเพริที่มเตริมเกภีที่ยวกนับอทำณทำบรริเวณแหตงอทำณทำจนักรของเขทำถผก
กลตทำวถทึง เพราะพระองคย์ทรงครอบครองเหนพอทล้องถริพื่นทษันั้งสรินั้นฟากแมห่นนนั้าขล้างนมีนั้ ตษันั้งแตห่ทริฟสาหย์ถจึงกา
ซา และทรงครอบครองเหนพอบรรดากษษัตรริยย์ทมีพื่อยทห่ฟากแมห่นนนั้าขล้างนมีนั้ และพระองคย์ทรงมมีสษันตริภาพ
อยทห่ทยกดล้านรอบพระองคย์ แมตนทร ทำทภีที่วตทำนภีร ยตอมหมทำยถทึง แมตนทร ทำยผเฟรตริสซทึที่งอยผตททำงทริศเหนสอและตะวนัน
ออก ทริฟสาหย์ เชสที่อกนันวตทำเปต็นททำงขข้ทำมหนทึที่งบนแมตนทร ทำยผเฟรตริสและเปต็นจรุดก ททำหนดขอบดข้ทำนไกลสรุด
ของอทำณทำจนักรของเขทำในทริศททำงนนัรน อษัซซาหย์ เปต็นอภีกชสที่อหนทึที่งของกทำซทำซทึที่งตนัรงอยผตในแผตนดรินฟภีลริส
เตภียททำงทริศตะวนันตกเฉภียงใตข้ เขตแดนของอริสรทำเอลไมตเพภียงใหญตโตกวตทำในสมนัยใดใน
ประวนัตริศทำสตรศ์เทตทำนนัรน ทนัรงในอดภีตจนทรุกวนันนภีร  แตตยนังมภีสนันตริสรุขรอบดข้ทำนอภีกดข้วย

1 พกษ 4:25 รนัชกทำลของซทำโลมอนเปต็นแบบอยตทำงในหลทำยๆดข้ทำนของสริที่งทภีที่จะ
เปต็นในสมนัยทภีที่พระเยซผจะทรงครอบครองจทำกกรรุงเยรผซทำเลต็ม ยทดาหย์และอริสราเอลกก็อยทห่อยห่าง
ปลอดภษัย ทยกคนกก็นษัพื่งอยทห่ใตล้เถาองยห่นและใตล้ตล้นมะเดพพื่อของตน ตษันั้งแตห่เมพองดานกระทษัพื่งถจึงเมพองเบเอ
อรย์เชบา ตลอดวษันเวลาของซาโลมอน ดทำนเปต็นพสรนทภีที่ททำงทริศเหนสอสรุดของอริสรทำเอล (จนทรุกวนันนภีร ) 
และเบเออรศ์เชบทำซทึที่งอยผตททำงทริศใตข้ตทำมประวนัตริศทำสตรศ์กต็เปต็นพสรนทภีที่ปลทำยสรุดของอริสรทำเอลเอง จทำก
ปลทำยดข้ทำนหนทึที่งของแผตนดรินนนัรนจนถทึงปลทำยอภีกดข้ทำน อริสรทำเอลมภีควทำมสงบสรุขและเจรริญรรุตงเรสอง 
ภทำพเปรภียบของกทำรอทำศนัยอยผตใตข้ตข้นมะเดสที่อกต็เปต็นสนัญลนักษณศ์ทภีที่แสดงถทึงควทำมเงภียบสงบและควทำม
เจรริญรรุตงเรสองภทำยในประเทศ



1 พกษ 4:26 มภีหมทำยเหตรุกลตทำวถทึงคอกมข้ทำของซทำโลมอน ซาโลมอนยษังมมีคอกขษัง
มล้าเดมีพื่ยวอมีกสมีพื่หมพพื่นสนาหรษับรถรบของพระองคย์ และพลมล้าหนจึพื่งหมพพื่นสองพษันคน แมข้มริไดข้ถผกออก
ควทำมเหต็นไวข้ในขข้อควทำมอนันศนักดริธ สริทธริธ นภีร  ควทำมเขข้ทำใจเกภีที่ยวกนับกทำรออมชอมในเรสที่องกทำรเชสที่อฟนังพระ
วจนะของพระเจข้ทำของซทำโลมอนกต็ถผกกลตทำวถทึงตรงนภีร  ในพระรทำชบนัญญนัตริ 17:16 บนัญญนัตริของโมเสส
กททำหนดไวข้อยตทำงชนัดเจนวตทำกษนัตรริยศ์องคศ์ใดกต็ตทำมในอนทำคตของอริสรทำเอลจะตข้อง “ไมตทวภีมข้ทำแกตตนเอง
มทำกเกรินไป” ซทำโลมอนฝตทำฝสนคททำก ททำชนับนนัรนในพระคนัมภภีรศ์โดยตรง

บทำงคนคริดวตทำมภีควทำมขนัดแยข้งกนันระหวตทำงขข้อควทำมตอนนภีรกนับ 2 พงศทำวดทำร 9:25 ในขข้อหลนังนภีร
มภีบนันททึกเกภีที่ยวกนับโรงชตองมข้ทำสภีที่พนันชตอง อยตทำงไรกต็ตทำมคททำตอบของขข้อควทำมทภีที่ดผเหมสอนขนัดแยข้งก นันนภีรกต็
งตทำยนริดเดภียว ซทำโลมอนมภีมข้ทำทนัรงหมด 40,000 ตนัว อยตทำงไรกต็ตทำม ใน 2 พงศทำวดทำรกต็พผดถทึงจททำนวนโรง
ชตองมข้ทำซทึที่งมภีอยผต 4,000 ชตอง มข้ทำสริบตนัวจทึงอยผตในโรงชตองมข้ทำแตตละชตอง เหต็นไดข้ชนัดวตทำมภีคอกมข้ทำสททำหรนับ
ฝผงมข้ทำจททำนวนมหทำศทำลของซทำโลมอนตลอดทนั ที่วอทำณทำจนักรของเขทำ

1 พกษ 4:27-28 ดนังนนัรนมภีบนันททึกเกภีที่ยวกนับเสบภียงอทำหทำรทภีที่จททำเปต็นสททำหรนับฝผงปศรุสนัตวศ์
ของซทำโลมอนนอกเหนสอจทำกของรทำชสททำนนักของเขทำแลข้ว และบรรดาขล้าหลวงเหลห่านษันั้นกก็จษัดเสบมียง
อาหารสห่งกษษัตรริยย์ซาโลมอน และเพพพื่อทยกคนทมีพื่มายษังโตต๊ะเสวยของกษษัตรริยย์ซาโลมอน ตห่างกก็สห่งของ
ตามเดพอนของตน เขาทษันั้งหลายไมห่ใหล้สริพื่งหนจึพื่งสริพื่งใดขาดไปเลย 28 ทษันั้งขล้าวบารย์เลยย์และฟางขล้าว
สนาหรษับมล้าและมล้าอาชาไนย เขานนามายษังสถานทมีพื่ของขล้าหลวงเหลห่านษันั้นตามทมีพื่ไดล้มมีรษับสษัพื่งแกห่ทยกคน 
คททำทภีที่แปลวตทำ มล้าอาชาไนย (เรเคช) อทำจบอกเปต็นนนัยถทึงอผฐ อยตทำงไรกต็ตทำม จรริงๆแลข้วมนันกต็หมทำยถทึงมข้ทำ
ชนัรนดภีมทำก เหต็นไดข้ชนัดวตทำสนัตวศ์เหลตทำนภีร เปต็นมข้ทำขภีที่ชนัรนดภีทภีที่สรุดของซทำโลมอน ขข้ทำรทำชกทำรเหลตทำนนัรนทภีที่ถผกเอตย
ถทึงในขข้อ 8-19 ตข้องแนตใจดข้วยวตทำฝผงมข้ทำอนันมหทำศทำลของกษนัตรริยศ์ไดข้รนับเสบภียงอทำหทำรอยตทำงเพภียงพอใน
แตตละเดสอน

1 พกษ 4:29-31 ผผข้เขภียนทตทำนนภีรจทึงหยรุดชนั ที่วครผต เพสที่อบนันททึกเกภีที่ยวกนับควทำมรผข้ทภีที่แผตขยทำย
กวข้ทำงไกลแหตงปนัญญทำของซทำโลมอน และพระเจล้าทรงประทานสตริปษัญญาและความเขล้าใจแกห่ซา
โลมอนอยห่างเหลพอประมาณ ทษันั้งพระทษัยอษันกวล้างขวางดยจเมก็ดทรายทมีพื่ชายทะเล ภทำพเปรภียบของเมต็ด



ทรทำยทภีที่ชทำยทะเลถผกใชข้เพสที่อพรรณนทำถทึงปนัญญทำทภีที่ไมตอทำจวนัดขนทำดไดข้ทภีที่พระเจข้ทำประททำนแกตซทำโลม
อน กทำรเอตยถทึงใจทภีที่กวข้ทำงขวทำงของเขทำกต็อทำจหมทำยถทึงควทำมดภีงทำมและควทำมกรรุณทำของชทำยผผข้นภีร  
พระเจข้ทำประททำนปนัญญทำและควทำมเมตตทำกรรุณทำอนันใหญตยริที่งแกตเขทำ

นอกจทำกนภีร  30 และสตริปษัญญาของซาโลมอนลนนั้ากวห่าสตริปษัญญาทษันั้งสรินั้นของชาวตะวษันออก
และกวห่าบรรดาสตริปษัญญาของอมียริปตย์ ในสมนัยนนัรนศผนยศ์กลทำงแหตงอสที่นๆทภีที่เหลสอของวนัฒนธรรมและ
กทำรเรภียนรผข้อยผตในเมโสโปเตเมภียททำงทริศตะวนันออกและอภียริปตศ์ททำงทริศตะวนันตก สตริปนัญญทำและควทำม
ปรทำดเปรสที่องของซทำโลมอนเกรินกวตทำระดนับสผงสรุดของกทำรศทึกษทำและกทำรเรภียนรผข้ของมนรุษยศ์ในทภีที่ใดๆ
ของโลก

ยริที่งกวตทำนนัรน 31 เพราะพระองคย์ทรงมมีสตริปษัญญาฉลาดกวห่าคนอพพื่นทยกคน ทรงฉลาดกวห่าเอ
ธานคนเอสราหย์ และเฮมาน คาลโคลย์และดารดา บรรดาบยตรชายของมาโฮล เรทำไมตทรทำบชนัดเจนวตทำ
ชทำยเหลตทำนภีร เปต็นใคร รทำยชสที่อแบบคลข้ทำยๆกนันถผกพบใน 1 พงศทำวดทำร 2:6 อยตทำงไรกต็ตทำม ในขข้อนนัรน
พวกเขทำเปต็นบรุตรของชทำยคนหนทึที่งนทำมวตทำเศรทำหศ์ ตรงนภีรพวกเขทำถผกเรภียกวตทำบรุตรของชทำยคนหนทึที่งนทำม
วตทำมทำโฮล เหต็นไดข้ชนัดวตทำมภีสองครอบครนัวทภีที่แตกตตทำงกนัน อยตทำงไรกต็ตทำม เหต็นไดข้ชนัดวตทำชทำยเหลตทำนภีร ไดข้
รนับควทำมนนับถสอในเรสที่องสตริปนัญญทำใหญตยริที่งในสมนัยของซทำโลมอนเชตนกนัน เรทำไมตทรทำบชนัดเจนวตทำเอ
ธทำนและเฮมทำนเปต็นคนเดภียวกนับผผข้ประพนันธศ์เพลงสดรุดภีหลทำยบทหรสอไมต อยตทำงไรกต็ตทำม พวกเขทำอทำจ
เปต็นคนๆเดภียวกนันกต็ไดข้ ขข้อควทำมตตอไปกต็กลตทำวถทึงเพลงและบทกวภีของซทำโลมอน

ไมตวตทำกรณภีใด พระนามของพระองคย์กก็เลพพื่องลพอไปในทยกประชาชาตริทมีพื่อยทห่ลล้อมรอบ ควทำม
โดตงดนังของชสที่อของซทำโลมอนขจรขจทำยอยตทำงรวดเรต็วไปทนั ที่วประชทำชทำตริทนัรงหลทำยในสมนัยนนัรน

1 พกษ 4:32-33 ซทำโลมอนไมตเพภียงเปต็นผผข้ครอบครองและผผข้นททำททำงกทำรเมสองทภีที่มภี
ปนัญญทำเทตทำนนัรน แตตเขทำยนังเกตงในศริลปะดข้ทำนตตทำงๆดข้วย พระองคย์ตรษัสสยภาษริตสามพษันขล้อดล้วย และ
บทเพลงของพระองคย์มมีหนจึพื่งพษันหล้าบท สรุภทำษริตหลทำยบทเหลตทำนภีร ไดข้รนับกทำรดลใจจทำกพระเจข้ทำและ
พวกมนันถผกรวบรวมและเขภียนไวข้ในหนนังสสอสรุภทำษริต บทเพลงบทำงบทของเขทำถผกบนันททึกไวข้ใน
หนนังสสอปนัญญทำจทำรยศ์และเพลงซทำโลมอนเชตนกนัน



ในผลงทำนตตทำงๆของเขทำ 33 พระองคย์ตรษัสถจึงตล้นไมล้ตษันั้งแตห่ตล้นสนสมีดารย์ซจึพื่งอยทห่ในเลบานอน 
จนถจึงตล้นหยสบซจึพื่งงอกออกมาจากกนาแพง พระองคย์ตรษัสถจึงสษัตวย์ปห่าดล้วย ทษันั้งบรรดานก สษัตวย์เลพนั้อย
คลานและปลา นภีที่บอกเปต็นนนัยวตทำซทำโลมอนกลตทำว (หรสอบทำงทภีกต็เขภียน) เกภีที่ยวกนับศทำสตรศ์ธรรมชทำตริ
ตตทำงๆโดยกลตทำวถทึงพสชและสนัตวศ์ของภผมริภทำคนนัรนเปต็นพริเศษดข้วย

1 พกษ 4:34 ดนังนนัรน และคนมาจากชนชาตริทษันั้งหลายเพพพื่อฟษังสตริปษัญญาของซา
โลมอน และมาจากบรรดากษษัตรริยย์แหห่งแผห่นดรินโลก ผทล้ไดล้ยรินถจึงสตริปษัญญาของพระองคย์ เมสที่อ
กริตตริศนัพทศ์ของกษนัตรริยศ์ผผข้โดดเดตนองคศ์นภีรขจรขจทำยไปทนั ที่วโลกทภีที่มภีอทำรยธรรมสมนัยนนัรน บรรดทำคณะผผข้
แทนและแมข้แตตกษนัตรริยศ์หลทำยองคศ์ไดข้มทำเพสที่อทภีที่จะฟนังสตริปนัญญทำและควทำมรผข้ของเขทำ

กทำรครองรทำชยศ์ของซทำโลมอนในหลทำยๆดข้ทำนกต็เปต็นแบบทภีที่เลต็งถทึงพระครริสตศ์ในกทำรครอบ
ครองในยรุคพนันปภีของพระองคศ์ อยตทำงไรกต็ตทำม ดนังทภีที่จะถผกหมทำยเหตรุไวข้ในไมตชข้ทำ ซทำโลมอนจะลข้ม
เหลวอยตทำงนตทำเศรข้ทำ ควทำมแตกตตทำงระหวตทำงกทำรครองรทำชยศ์อนันเกรภียงไกรของเขทำก นับกทำรครองรทำชยศ์
ของพระครริสตศ์กต็คสอวตทำ ซทำโลมอนเปต็นคนบทำปคนหนทึที่ง นอกจทำกนภีร  เขทำยนังออมชอมขข้อหข้ทำมหลทำย
ประกทำรทภีที่เฉพทำะเจทำะจงในพระวจนะของพระเจข้ทำทภีที่เกภีที่ยวขข้องกนับตนัวเขทำดข้วย กทำรออมชอมนนัรนและ
ควทำมไมตเชสที่อฟนังทภีที่เรริที่มตข้นขทึรนแลข้วจะออกผลอนันขมขสที่นของมนันในทข้ทำยทภีที่สรุด

ชภีวริตครทึที่งหลนังของซทำโลมอนจะเปต็นชภีวริตทภีที่มภีแตตควทำมวตทำงเปลตทำและควทำมคนับขข้องใจ ตอนนนัรน
เขทำมภีทรุกสริที่งทภีที่มนรุษยศ์คนใดจะปรทำรถนทำไดข้ กระนนัรนเขทำกต็จบอยตทำงนตทำเวทนทำยริที่งนนัก เหตรุผลอยผตตรงทภีที่ 
(1) ธรรมชทำตริบทำปของเขทำและ (2) กทำรออมชอมของเขทำในเรสที่องควทำมเชสที่อฟนังตตอพระวจนะของ
พระเจข้ทำ แมข้มภีปนัญญทำอยตทำงลทึกซทึร ง ธรรมชทำตริบทำปของเขทำกต็เปต็นหทำยนะของเขทำ เมสที่อพระครริสตศ์เสดต็จ
กลนับมทำเพสที่อครอบครองและครองรทำชยศ์ จะไมตมภีควทำมไมตสมบผรณศ์แบบเหลตทำนภีร อยผตเลย

*****

ภนำพรวมของ 1 พงศศ์กษษัตรริยศ์ 5: บทถนัดไปนมีตั้ของ 1 พงศศ์กษนัตรริยศ์ นนาเสนอการจนัดเตรมียม
ตว่างๆของซาโลมอนเพสืชื่อทมีชื่จะสรด้างพระวริหารทมีชื่กรตุงเยรยูซาเลป็ม มนันพรรณนาถซงการทมีชื่เขาจนับมสือกนับฮมี
รามและเกณฑศ์แรงงานทมีชื่จนาเปป็น



1 พกษ 5:1 หลนังจทำกไดข้สถทำปนทำอทำณทำจนักรของตนใหข้มนั ที่นคงอยตทำงเตต็มทภีที่แลข้ว ซทำ
โลมอนกต็หนันควทำมสนใจของตนไปทภีที่กทำรกตอสรข้ทำงพระวริหทำรทภีที่ดทำวริดบริดทำของเขทำไดข้ทททำกทำรจนัด
เตรภียมเบสรองตข้นสททำหรนับมนันแลข้ว ฝห่ายฮมีรามกษษัตรริยย์เมพองไทระไดล้สห่งขล้าราชการของทห่านมาเฝล้าซา
โลมอน เมพพื่อทห่านไดล้ยรินวห่าเขาไดล้เจริมตษันั้งพระองคย์ไวล้เปก็นกษษัตรริยย์แทนราชบริดาของพระองคย์ เพราะฮมี
รามรษักดาวริดอยทห่เสมอ ฮภีรทำมกษนัตรริยศ์เมสองไทระถผกเอตยถทึงไปกตอนหนข้ทำนภีร แลข้วครนัร งหนทึที่งในพระคนัมภภีรศ์
ใน 2 ซทำมผเอล 5:11 ไมตมภีบนันททึกเกภีที่ยวกนับควทำมเปต็นปฏริปนักษศ์กนันระหวตทำงดทำวริดกนับฮภีรทำมเลย นอกจทำก
นภีร  ฮภีรทำมยนังไดข้จนัดหทำวนัสดรุตตทำงๆและผผข้คนเพสที่อชตวยสรข้ทำงพระรทำชวนังของดทำวริดดข้วย ไทระเปต็นเมสองเอก
เมสองหนทึที่งในเลบทำนอนททำงทริศเหนสอ ดนังนนัรนเมสที่อไดข้ยรินวตทำดทำวริดเสภียชภีวริตแลข้ว ฮภีรทำมกต็สตงคณะทผตมทำ
หทำซทำโลมอนเพรทำะควทำมเคทำรพของตนทภีที่มภีตตอดทำวริดบริดทำของซทำโลมอน

1 พกษ 5:2-4 เพสที่อเปต็นกทำรตอบกลนับซาโลมอนไดล้สห่งพระดนารษัสไปยษังฮมีรามวห่า 3 
"ทห่านคงทราบอยทห่แลล้ววห่าดาวริดราชบริดาของขล้าพเจล้าสรล้างพระนริเวศสนาหรษับพระนามของพระเยโฮ
วาหย์พระเจล้าของพระองคย์ไมห่ไดล้ เพราะการสงครามซจึพื่งอยทห่ลล้อมรอบพระองคย์ทยกดล้าน จนกวห่าพระเย
โฮวาหย์จะทรงปราบเขาเสมียใหล้อยทห่ใตล้พระบาทของพระองคย์ ซทำโลมอนเลตทำยข้อนใหข้ฮภีรทำมฟนังวตทำ
พระเจข้ทำไมตทรงยอมใหข้ดทำวริดบริดทำของเขทำสรข้ทำงพระวริหทำรเพรทำะหลทำยปภีทภีที่นองเลสอดของเขทำในฐทำนะ
นนักรบ ดทำวริดจทึงไดข้สรข้ทำงอทำณทำจนักรนนัรนขทึรน แตตพระเจข้ทำทรงบนัญชทำใหข้บรุตรของเขทำแทนทภีที่จะเปต็นเขทำ
สรข้ทำงพระวริหทำรทภีที่กรรุงเยรผซทำเลต็ม

ซทำโลมอนกลตทำวตตอไปวตทำ 4 แตห่บษัดนมีนั้พระเยโฮวาหย์พระเจล้าของขล้าพเจล้าทรงประทานใหล้
ขล้าพเจล้าไดล้หยยดพษักรอบดล้าน ปฏริปษักษย์หรพอเหตยรล้ายกก็ไมห่มมี ซทำโลมอนอยผตอยตทำงสงบสรุขกนับทรุก
ประชทำชทำตริ เขทำไมตเพภียงไมตมภีศนัตรผระหวตทำงประเทศเทตทำนนัรน แตตยนังไมตมภี “เหตรุรข้ทำย” ดข้วย อนันหลนังนภีที่
หมทำยถทึง ไมตมภีสงครทำมหรสอควทำมเปต็นปฏริปนักษศ์เกริดขทึรนเลย

1 พกษ 5:5-6 ซทำโลมอนกลตทำวแกตฮภีรทำมตตอไปอภีกวตทำ ดทเถริด ขล้าพเจล้าจจึงประสงคย์จะ
สรล้างพระนริเวศสนาหรษับพระนามของพระเยโฮวาหย์พระเจล้าของขล้าพเจล้า ดษังทมีพื่พระเยโฮวาหย์ไดล้ตรษัส
ไวล้กษับดาวริดราชบริดาของขล้าพเจล้าวห่า `บยตรชายของเจล้า ผทล้ซจึพื่งเราจะตษันั้งไวล้บนบษัลลษังกย์แทนเจล้า จะสรล้าง



พระนริเวศสนาหรษับนามของเรา' ซทำโลมอนทรทำบดภีวตทำพระเจข้ทำไดข้ทรงบนัญชทำใหข้เขทำเปต็นผผข้สรข้ทำงพระ
วริหทำรถทำวรหลนังหนทึที่งขทึรนแดตพระเยโฮวทำหศ์พระเจข้ทำทภีที่กรรุงเยรผซทำเลต็ม เขทำจทึงตนัรงใจทภีที่จะทททำเชตนนนัรนใหข้ไดข้

เขทำจทึงขอฮภีรทำมวตทำ 6 เพราะฉะนษันั้นบษัดนมีนั้ขอทห่านสษัพื่งใหล้ตษัดไมล้สนสมีดารย์แหห่งเลบานอนเพพพื่อ
ขล้าพเจล้า และขล้าราชการของขล้าพเจล้าจะสมทบกษับพวกขล้าราชการของทห่าน ขล้าพเจล้าจะมอบเงรินคห่า
จล้างขล้าราชการของทห่านแกห่ทห่านตามทมีพื่ทห่านตษันั้งไวล้ เพราะทห่านคงทราบแลล้ววห่า ทห่ามกลางเรานมีนั้ไมห่มมีผทล้
ใดรทล้จษักตษัดไมล้เหมพอนชาวซมีโดน" ซทำโลมอนขอใหข้ฮภีรทำมตนัดไมข้สนสภีดทำรศ์แหตงเลบทำนอนอนันขทึรนชสที่อ
สททำหรนับงทำนกตอสรข้ทำงพระวริหทำรทภีที่จะมภีขทึรนนภีร  นอกจทำกนภีร  เขทำเสนอทภีที่จะสตงแรงงทำนมทำชตวยเหลสอคน
งทำนชทำวเลบทำนอนดข้วย เขทำยนังเสนอทภีที่จะจตทำยคตทำตอบแทนแกตฮภีรทำมเปต็นสริที่งใดกต็ตทำมทภีที่ฮภีรทำมจะขอ
สททำหรนับบรริกทำรทภีที่จนัดหทำใหข้ดข้วย เขทำยนังกลตทำวชมชทำวเลบทำนอนเรสที่องควทำมชททำนทำญของพวกเขทำใน
อรุตสทำหกรรมไมข้ซภีกและไมข้ซรุงดข้วยโดยกลตทำวยอมรนับวตทำไมตมภีผผข้ใดในอริสรทำเอลมภีฝภีมสอเทภียบชนัรนพวก
เขทำไดข้เลย

1 พกษ 5:7-9 และอยทห่มาเมพพื่อฮมีรามไดล้ยรินถล้อยคนาของซาโลมอน ทห่านกก็ชพพื่นชมยรินดมี
ยริพื่งนษักและวห่า "สาธยการแดห่พระเยโฮวาหย์ในวษันนมีนั้ ผทล้ทรงประทานบยตรชายทมีพื่ฉลาดองคย์หนจึพื่งแกห่ดาวริด
ใหล้อยทห่เหนพอชนชาตริใหญห่นมีนั้" ฮภีรทำมตอบกลนับไปโดยสรรเสรริญพระเยโฮวทำหศ์พระเจข้ทำกตอนเปต็นอนันดนับ
แรกทภีที่ประททำนบรุตรทภีที่มภีปนัญญทำเชตนนนัรนแกตดทำวริด เหต็นไดข้ชนัดวตทำซทำโลมอนเขข้ทำหทำฮภีรทำมอยตทำงมภีปนัญญทำ 
แทนทภีที่จะทททำใหข้เพสที่อนบข้ทำนของตนขนัดเคสองใจ เขทำกลนับผผกมริตร

ฮภีรทำมจทึง 8 ใชล้คนใหล้มายษังซาโลมอนททลวห่า "ขล้าพเจล้าไดล้พริจารณาสริพื่งตห่างๆซจึพื่งทห่านสห่งไปยษัง
ขล้าพเจล้าแลล้ว ขล้าพเจล้าพรล้อมทมีพื่จะกระทนาสริพื่งสารพษัดตามทมีพื่ทห่านปรารถนาในเรพพื่องไมล้สนสมีดารย์ และไมล้
สนสามใบ เขทำยนังสตงคนใหข้กลนับมทำบอกซทำโลมอนวตทำหลนังจทำกพริจทำรณทำคททำขอของซทำโลมอนแลข้ว
เขทำจะจนัดหทำทรุกอยตทำงทภีที่ซทำโลมอนปรทำรถนทำเกภีที่ยวกนับไมข้สนสภีดทำรศ์หรสอไมข้สนสทำมใบ อนันหลนังนภีร  (ไมข้
สนสทำมใบ) อทำจหมทำยถทึงไมข้ตข้นสนไพนศ์หรสอสนไซเปรสกต็ไดข้

นอกจทำกนภีร  ฮภีรทำมตกลงวตทำ 9 ขล้าราชการของขล้าพเจล้าจะนนาลงมาจากเลบานอนถจึงทะเล และ
ขล้าพเจล้าจะผทกแพลห่องมาตามทะเลถจึงทมีพื่ทมีพื่ทห่านจะกนาหนดใหล้ และขล้าพเจล้าจะใหล้แกล้แพทมีพื่นษัพื่น ขอทห่าน



มารษับเอา และขอทห่านสห่งเสบมียงอาหารแกห่สนานษักวษังของขล้าพเจล้ากก็แลล้วกษัน เปก็นทมีพื่พอใจขล้าพเจล้าแลล้ว"
ฮภีรทำมบตงบอกวตทำตนจะสตงไมข้สนทภีที่ตข้องกทำรนนัรนมทำททำงแพเลภียบชทำยฝนัที่งจทำกเลบทำนอนลงมทำยนัง
อริสรทำเอล 2 พงศทำวดทำร 2:16 บตงบอกวตทำทตทำเรสอขทำเขข้ทำสททำหรนับไมข้สนทภีที่สตงมทำททำงแพคสอทภีที่เมสองยนัฟฟทำ 
เพสที่อเปต็นคตทำตอบแทน ฮภีรทำมกต็ขอใหข้ซทำโลมอนจตทำยเปต็นอทำหทำรตตทำงๆ

1 พกษ 5:10-11 ดนังนนัรน ฮมีรามจจึงไดล้จษัดสห่งไมล้สนสมีดารย์และไมล้สนสามใบใหล้แกห่ซา
โลมอนตามทมีพื่พระองคย์มมีพระประสงคย์ทยกประการ 11 ฝห่ายซาโลมอนทรงประทานขล้าวสาลมีใหล้เปก็น
อาหารแกห่สนานษักวษังของฮมีรามสองหมพพื่นโคระและนนนั้ามษันบรริสยทธริดิ์ยมีพื่สริบโคระ ซาโลมอนทรงประทาน
แกห่ฮมีรามเปก็นปมีๆไปอยห่างนมีนั้แหละ

ซทำโลมอนไดข้รนับไมข้ซภีกและไมข้ซรุงทภีที่ตนตข้องกทำรสททำหรนับโครงกทำรกตอสรข้ทำงพระวริหทำรนนัรน 
เพสที่อเปต็นคตทำตอบแทนเขทำจทึงจนัดหทำขข้ทำวสทำลภี 20,000 โคระแกตฮภีรทำม คททำทภีที่แปลวตทำ โคระ (โคร) หมทำยถทึง
6.25 บรุชเชลตทำมหนตวยตวงของแหข้งของอนังกฤษ นนั ที่นเทตทำกนับขข้ทำวสทำลภี 125,000 บรุชเชล นอกจทำกนภีร  
ซทำโลมอนตกลงทภีที่จะสตงนทรทำมนันมะกอกเทศบรริสรุทธริธ ยภีที่สริบโคระใหข้แกตฮภีรทำมดข้วย ของเหลวหนทึที่ง ‘โค
ระ’ กต็เทตทำกนับประมทำณ 58 แกลลอน ดนังนนัรนยภีที่สริบโคระจทึงเทตทำกนับนทรทำมนันมะกอกเทศบรริสรุทธริธ ประมทำณ
1,160 แกลลอน วลภีสรุดทข้ทำย “เปต็นปภๆี ไป” เหต็นไดข้ชนัดวตทำหมทำยถทึงระยะเวลทำของสนัญญทำจข้ทำงนนัรน ตรทำบ
ใดทภีที่ฮภีรทำมกททำลนังจนัดหทำไมข้ทภีที่ตข้องกทำรใหข้ ซทำโลมอนกต็จตทำยฮภีรทำมเปต็นอทำหทำรตตทำงๆตทำมนนัรน

ใน 2 พงศทำวดทำร 2:10 ตนัวเลขอสที่นๆกต็ถผกใหข้ไวข้ ในขข้อนนัรนขข้ทำวสทำลภีนวดแลด้ว 20,000 โคระ
พรข้อมกนับขข้ทำวบทำรศ์เลยศ์ 20,000 โคระถผกหมทำยเหตรุไวข้ นอกจทำกนภีรนทร ทำมนัน 20,000 บนัทและนทรทำองรุตน 
20,000 บนัทกต็ถผกจนัดหทำใหข้ดข้วย บทำงคนจรินตนทำกทำรวตทำมภีควทำมขนัดแยข้งกนันระหวตทำงบนันททึกสองแหตงนภีร  
ของเหลวหนทึที่งบนัทวนัดไดข้ประมทำณสริบแกลลอน ดนังนนัรน บนันททึกใน 2 พงศทำวดทำรจทึงกลตทำวถทึงนทรทำมนัน
มะกอกเทศประมทำณ 200,000 แกลลอน

อยตทำงไรกต็ตทำมททำงออกของปนัญหทำนภีรกต็งตทำยนริดเดภียว ในบนันททึกใน 1 พงศศ์กษนัตรริยศ์ 5 บนันททึกนนัรน
กต็พผดถทึงกทำรจตทำยเปต็นอทำหทำรแกตสนานนักวนังของฮภีรทำม มนันเทตทำกนับเปต็นคตทำภทำคหลวงแกตเขทำ อยตทำงไรกต็ตทำม
บนันททึกใน 2 พงศทำวดทำรกต็บนันททึกเรสที่องกทำรจตทำยเปต็นอทำหทำรแกตแรงงทำนของเขทำ “ผผข้ทภีที่โคตนตข้นไมข้นนัรน” ทภีที่



ฮภีรทำมสตงมทำสททำหรนับโครงกทำรนนัรน ซทำโลมอนจทึงตข้องจนัดหทำเสบภียงอทำหทำรทภีที่จททำเปต็นสททำหรนับแรงงทำนข
องฮภีรทำมนอกเหนสอจทำกกทำรจตทำยคตทำภทำคหลวงแกตเขทำสททำหรนับบรริกทำรตตทำงๆทภีที่จนัดหทำใหข้ดข้วย

1 พกษ 5:12 นนักประวนัตริศทำสตรศ์ทตทำนนภีรบนันททึกวตทำ และพระเยโฮวาหย์พระราชทาน
สตริปษัญญาแกห่ซาโลมอน ดษังทมีพื่พระองคย์ทรงสษัญญาไวล้ และมมีสษันตริภาพระหวห่างฮมีรามและซาโลมอน 
และทษันั้งสองกก็ทรงกระทนาสนธริสษัญญากษัน เหต็นไดข้ชนัดถทึงสตริปนัญญทำทภีที่พระเจข้ทำประททำนใหข้ กษนัตรริยศ์
ตตทำงๆทภีที่มภีสตริปนัญญทำดข้อยกวตทำคงถผกลตอใจใหข้ใชข้ก ททำลนังเพสที่อชตวงชริงสริที่งทภีที่ตนตข้องกทำร แนตนอนวตทำซทำโลม
อนมภีอททำนทำจททำงทหทำรทภีที่จะทททำเชตนนนัรนไดข้ อยตทำงไรกต็ตทำม เขทำกลนับเลสอกทภีที่จะทททำสนัญญทำจข้ทำงกนับฮภีรทำม
เพสที่อนบข้ทำนของตนอยตทำงมภีปนัญญทำแทน ผลลนัพธศ์ของขข้อตกลงทภีที่มภีปนัญญทำนภีรคสอสนันตริภทำพระหวตทำงพวก
เขทำ พวกเขทำจทึงกระทททำสนธริสษัญญาดข้วยกนัน คททำหลนังนภีร แปลมทำจทำกคททำวตทำ เบรริธ ซทึที่งมภีควทำมหมทำยวตทำ 
‘พนันธสนัญญทำ’, ‘สนธริสนัญญทำ’ หรสอ ‘สนัญญทำจข้ทำง’

1 พกษ 5:13-14 ขณะเดภียวกนัน กษษัตรริยย์ซาโลมอนทรงเกณฑย์แรงงานจากชน
อริสราเอลทษันั้งปวง คนทมีพื่ถทกเกณฑย์แรงนษับไดล้สามหมพพื่นคน คททำทภีที่แปลวตทำ เกณฑย์ (มนัค) ในบรริบทนภีร
หมทำยถทึงแรงงทำน นภีที่บอกเปต็นนนัยวตทำซทำโลมอน ‘เกณฑศ์’ 30,000 คนจทำกคนอริสรทำเอลสททำหรนับ
โครงกทำรกตอสรข้ทำงทภีที่จะมภีขทึรนนภีร

ซทำโลมอนจทึง 14 ใชล้เขาไปยษังเลบานอน เวรละหนจึพื่งหมพพื่นคนตห่อเดพอน เขาจะอยทห่ทมีพื่เลบานอน
เดพอนหนจึพื่ง และอยทห่บล้านสองเดพอน และอาโดนมีรษัมเปก็นผทล้บษังคษับบษัญชาพวกถทกเกณฑย์แรง จทำกแรงงทำน
ทภีที่ถผกเกณฑศ์มทำนภีร  10,000 คนกต็เขข้ทำเวรตตอครนัร งขณะทภีที่อภีก 20,000 คนทภีที่เหลสอกต็อยผตบข้ทำนเพสที่อจนัดกทำรกริจ
ธรุระตตทำงๆทภีที่บข้ทำน อทำโดนภีรนัมคนทภีที่วตทำนภีรนตทำจะเปต็นคนเดภียวกนับทภีที่ก ททำกนับดผแลกทำรเกต็บภทำษภีในอริสรทำเอล
ดนังทภีที่มภีหมทำยเหตรุไวข้ใน 4:16 คน 30,000 คนนภีร เหต็นไดข้ชนัดวตทำเปต็นคนอริสรทำเอลทภีที่ถผกสตงไปยนัง
เลบทำนอนเพสที่อชตวยเหลสอในงทำนโคตนตข้นไมข้ทภีที่จททำเปต็นตข้องใชข้ทภีที่นนั ที่น

1 พกษ 5:15-16 นอกจทำกคนเหลตทำนภีร แลข้ว ซาโลมอนมมีคนขนของหนษักเจก็ดหมพพื่นคน 
และคนสกษัดหรินในถริพื่นเทพอกเขาแปดหมพพื่นคน ซทำโลมอนยนังจข้ทำงคน 70,000 คนซทึที่งเปต็นแรงงทำน
ทนั ที่วไปในงทำนนนัรนดข้วย เขทำยนังจข้ทำงคนสกนัดหริน 80,000 คนทภีที่สกนัดหริน ตกแตตง ทททำใหข้เปต็นเหลภีที่ยมและ



สตงหรินปรริมทำณมหทำศทำลทภีที่จททำเปต็นสททำหรนับพระวริหทำรนนัรนมทำททำงแพดข้วย คนเหลตทำนภีร เปต็นคนงทำนตตทำง
ชทำตริตทำมทภีที่ 2 พงศทำวดทำร 2:17 ไดข้กลตทำวไวข้ นอกจทำกนภีร  แมข้แตตหนัวหนข้ทำคนงทำนทภีที่เหมสองหรินกต็เปต็นคน
ตตทำงชทำตริตทำมบนันททึกทภีที่ระบรุไวข้ใน 2 พงศทำวดทำร

คนเหลตทำนภีร  16 นอกจากขล้าราชการผทล้ใหญห่ของซาโลมอนซจึพื่งเปก็นผทล้ดทแลการงานนมีนั้ กก็มมีอมีกสาม
พษันสามรล้อยคนซจึพื่งเปก็นผทล้ปกครองดทแลประชาชนผทล้ดนาเนรินงาน ซทำโลมอนจทึงจข้ทำงหนัวหนข้ทำคนงทำน 
3,300 คนใหข้ก ททำกนับดผแลงทำนในเหมสองหริน เทสอกเขทำทภีที่วตทำนภีรนตทำจะอยผตในพสรนทภีที่ตตทำงๆไมตไกลจทำกกรรุง
เยรผซทำเลต็มซทึที่งเปต็นทภีทๆี่ มภีหรินปผนโดโลไมทศ์ชนัรนดภีอยผต ซทำโลมอนใหข้ขข้ทำรทำชกทำรของเขทำเองเปต็นหนัวหนข้ทำ
โครงกทำรกตอสรข้ทำงนภีร  ไมตมภีหมทำยเหตรุระบรุชนัดเจนตรงนภีรหรสอใน 2 พงศทำวดทำรวตทำคนงทำนตตทำงชทำตริเหลตทำ
นภีร เปต็นใครและพวกเขทำไดข้รนับคตทำจข้ทำงอยตทำงไร พวกเขทำถผกกลตทำวถทึงตรงนนัรนวตทำเปต็น “ชนตตทำงดข้ทำวทนัรงสริรน
ผผข้อยผตในแผตนดรินอริสรทำเอล” ดนังนนัรน แรงงทำนตตทำงชทำตริ 153,300 คนจทึงถผกวตทำจข้ทำงในกทำรจนัดเตรภียมหริน
สททำหรนับพระวริหทำรนนัรน

1 พกษ 5:17-18 หลนังจทำกโครงกทำรสกนัดหรินอนันใหญตโตนนัรนแลข้ว กษษัตรริยย์ทรงบษัญชา
และเขาทษันั้งหลายสกษัดกล้อนหรินใหญห่มมีคห่าออกมา เพพพื่อวางรากฐานของพระนริเวศดล้วยหรินทมีพื่แตห่งแลล้ว 
หรินทภีที่เปต็นรทำกฐทำนของพระวริหทำรนนัรนมภีขนทำดใหญตมหทึมทำและมภีรทำคทำแพงมทำกๆเพรทำะแรงงทำน
มหทำศทำลทภีที่ใชข้ในกทำรจนัดเตรภียมและขนยข้ทำยมทำยนังกรรุงเยรผซทำเลต็ม หรินเหลตทำนภีรมภีไวข้สททำหรนับรทำกฐทำนของ
พระวริหทำรนนัรนบนภผเขทำโมรภียทำหศ์

18 ดษังนษันั้นพนษักงานกห่อสรล้างของซาโลมอน และพนษักงานกห่อสรล้างของฮมีราม และชห่างสลษัก
หรินกก็แตห่งหรินเหลห่านษันั้น และเตรมียมตษัวไมล้และหรินเพพพื่อสรล้างพระนริเวศ ดผเหมสอนวตทำฮภีรทำมใชข้คนมทำชตวย
เหลสอซทำโลมอนในกทำรตกแตตงและขนัดเหลภีที่ยมหรินบลต็อคเหลตทำนนัรนสททำหรนับพระวริหทำรนอกเหนสอจทำก
งทำนตนัดไมข้แลข้ว งทำนตกแตตงหรินนนัรนถผกทททำใหข้เสรต็จเรภียบรข้อยและขนัดเหลภีที่ยมมนในทรุกดข้ทำน ไมตมภีสริที่งใด
ทภีที่ไมตเรภียบหรสอไมตเสรต็จเรภียบรข้อยในวนัสดรุเหลตทำนนัรนทภีที่ใชข้สททำหรนับพระวริหทำร ชตทำงฝภีมสอดภีทภีที่สรุดในโลก
สมนัยนนัรนถผกวตทำจข้ทำงในกทำรจนัดเตรภียมงทำนหรินและไมข้สททำหรนับพระวริหทำรนนัรน

*****



ภนำพรวมของ 1 พงศศ์กษษัตรริยศ์ 6: บททมีชื่หกของ 1 พงศศ์กษนัตรริยศ์ใหด้รายละเอมียดเกมีชื่ยวกนับการ
กว่อสรด้างพระวริหาร ทมีชื่ถยูกสอดแทรกเขด้ามาคสือขด้อความจากพระเจด้าในระหวว่างการกว่อสรด้างพระ
วริหารโดยทรงสนัญญาวว่าจะประทานพระพรอยว่างเตป็มทมีชื่หากซาโลมอนจะดนาเนรินในทางทนัตั้งหลาย
ของพระองคศ์ จากนนัตั้นบทนมีตั้ใหด้รายละเอมียดทมีชื่เฉพาะเจาะจงมากมายดด้านสถาปนัตยกรรม

1 พกษ 6:1 มภีกทำรระบรุวนันเวลทำชนัดเจนตอนทภีที่กทำรกตอสรข้ทำงพระวริหทำรเรริที่มตข้นขทึรน 
อยทห่มาในปมีทมีพื่สมีพื่รล้อยแปดสริบหลษังจากทมีพื่ชนอริสราเอลออกมาจากแผห่นดรินอมียริปตย์ ในปมีทมีพื่สมีพื่แหห่งการทมีพื่ซา
โลมอนครอบครองอริสราเอล ในเดพอนศริฟ ซจึพื่งเปก็นเดพอนทมีพื่สอง พระองคย์ทรงเรริพื่มสรล้างพระนริเวศ
ของพระเยโฮวาหย์

480 ปภีผตทำนไปโดยนนับตนัรงแตตคนอริสรทำเอลออกมทำจทำกอภียริปตศ์ John Gill สทำธยทำยลททำดนับเวลทำ
กตอนหลนังดนังนภีร  นนัที่นคสอ 40 ปภีในถริที่นทรุรกนันดทำร 17 ปภีภทำยใตข้โยชผวทำ 299 ปภีภทำยใตข้พวกผผข้วรินริจฉนัย 80 ปภี
ภทำยใตข้เอลภี ซทำมผเอลและซทำอผล 40 ปภีภทำยใตข้ดทำวริดและ 4 ปภีภทำยใตข้ซทำโลมอน นนัที่นรวมเปต็น 480 ปภี ซทำ
โลมอนไดข้รนับกทำรสถทำปนทำมนั ที่นคงในอทำณทำจนักรของตนแลข้ว กทำรเตรภียมกทำรตตทำงๆไดข้ถผกกระทททำแลข้ว
อยตทำงมภีปนัญญทำ กทำรกตอสรข้ทำงเรริที่มตข้นขทึรนในเดสอนทภีที่สองของปฏริทรินฮภีบรผสมนัยโบรทำณซทึที่งจะเทตทำกนับ
เดสอนพฤษภทำคม ดนังนนัรน ในควทำมสวยงทำมของฤดผใบไมข้ผลริ งทำนกตอสรข้ทำงพระวริหทำรจทึงเรริที่มตข้นขทึรน
(เรทำควรหมทำยเหตรุไวข้วตทำนภีที่เปต็นหนทึที่งในตนัวระบรุวนันเวลทำทภีที่เจทำะจงมทำกๆในพระคนัมภภีรศ์) ปภีทภีที่มภีกทำร
อพยพคสอ 1491 กตอน ค.ศ. สตวนปภีของกทำรกตอสรข้ทำงพระวริหทำรกต็คสอฤดผใบไมข้ผลริของปภี 1011 กตอน 
ค.ศ.

1 พกษ 6:2 มริตริโดยรวมของตนัวพระวริหทำรถผกใหข้ไวข้ พระนริเวศซจึพื่งกษษัตรริยย์ซา
โลมอนทรงสรล้างสนาหรษับพระเยโฮวาหย์นษันั้น ยาวหกสริบศอก กวล้างยมีพื่สริบศอกและสทงสามสริบศอก มริตริ
ทภีที่ใหข้ไวข้นภีร เปต็นของตนัวพระวริหทำรเอง โดยไมตรวมหข้องดข้ทำนขข้ทำงหรสอลทำนชนัรนนอกทภีที่มภีขนทำดใหญตโต
ดข้วย ในมทำตรวนัดสมนัยใหมต มนันมภีขนทำดยทำวประมทำณ 90 ฟรุต กวข้ทำง 30 ฟรุตและสผง 45 ฟรุต เหต็นไดข้ชนัด
วตทำควทำมสผงนภีร ไมตใชตขนทำดเดภียวกนันสททำหรนับมรุขดข้ทำนหนข้ทำ มนันสผง 120 ศอกหรสอ 150 ฟรุต



1 พกษ 6:3-6 มริตริททำงสถทำปนัตยกรรมอสที่นๆถผกใหข้ไวข้ มยขหนล้าหล้องโถงของพระ
นริเวศนษันั้นยาวยมีพื่สริบศอก เทห่ากษับดล้านกวล้างของพระนริเวศ และลจึกเขล้าไปหนล้าพระนริเวศสริบศอก 
4 และพระองคย์ทรงสรล้างหนล้าตห่างสนาหรษับพระนริเวศมมีขอบสอบออกขล้างนอก 5 พระองคย์ทรงสรล้าง
หล้องตริดผนษังพระนริเวศอยทห่รอบผนษังของพระนริเวศ ทษันั้งทมีพื่หล้องโถงและทมีพื่หล้องหลษัง และพระองคย์ทรง
สรล้างหล้องระเบมียงโดยรอบ 6 หล้องชษันั้นลห่างทมีพื่สยดกวล้างหล้าศอก ชษันั้นกลางกวล้างหกศอก และชษันั้นทมีพื่สาม
กวล้างเจก็ดศอก เพราะรอบดล้านนอกของพระนริเวศพระองคย์ทรงสรล้างหยษักบห่าไวล้ทมีพื่ผนษัง เพพพื่อวห่าไมล้
รอดจะไมห่ไดล้ทะลวงเขล้าไปในผนษังพระนริเวศ

มภีมรุขพทำดผตทำนดข้ทำนหนข้ทำของโครงสรข้ทำงพระวริหทำรโดยเพริที่มอภีก 15 ฟรุตเขข้ทำกนับควทำมยทำวโดย
รวม มภีหนข้ทำตตทำงแคบๆตลอดแนวยทำวของทภีที่บรริสรุทธริธ  แตตเหต็นไดข้ชนัดวตทำไมตมภีในทภีที่บรริสรุทธริธ ทภีที่สรุด 
สนันนริษฐทำนวตทำหนข้ทำตตทำงเหลตทำนภีรมภีอรุปกรณศ์ทภีที่เปต็นบทำนเกลต็ดดข้วย รอบๆปรริมณฑลรอบนอกของ
โครงสรข้ทำงพระวริหทำรคสอหข้องตตทำงๆทภีที่ถผกสรข้ทำงไวข้จดกททำแพงโครงสรข้ทำงหลนัก มภีหลทำยควทำมเหต็นเกภีที่ยว
กนับตททำแหนตงและขนทำดของหข้องแยกเหลตทำนภีร  เชสที่อกนันวตทำมภีหข้องเหลตทำนภีร อยผตสทำมชนัรนซทึที่งถผกสรข้ทำงขทึรน
รอบๆปรริมณฑลรอบนอกของโครงสรข้ทำงพระวริหทำรเอง เหต็นไดข้ชนัดวตทำหข้องเหลตทำนภีรมภีไวข้สททำหรนับกทำร
ใชข้งทำนของพวกปรุโรหริตรวมถทึงกทำรใชข้อสที่นๆทภีที่เกภีที่ยวขข้องดข้วย

เหต็นไดข้ชนัดวตทำบนชนัรนลตทำงสรุดมภีหข้องขนทำดเลต็กทภีที่สรุดอยผตหลทำยหข้อง (คททำทภีที่แปลวตทำ ชษันั้นลห่างทมีพื่สยด 
(ทนัคทาวนศ์) มภีควทำมหมทำยวตทำ ‘ตทที่ทำทภีที่สรุด’) หข้องเหลตทำนภีรกวข้ทำงประมทำณ 7.5 ฟรุต หข้องแยกเหลตทำนนัรนทภีที่อยผต
ชนัรนสองมภีขนทำดใหญตกวตทำเลต็กนข้อยนนัที่นคสอกวข้ทำง 9 ฟรุต ชนัรนบนสรุดกวข้ทำง 10.5 ฟรุต ควทำมลทึกของหข้อง
เหลตทำนนัรนไมตไดข้ถผกระบรุไวข้ กทำรออกแบบเปต็นไปในแบบทภีที่วตทำกนับแตตละชนัรน กททำแพงโครงสรข้ทำงหลนัก
ของพระวริหทำรเองเปต็นตนัวรองรนับหรสอเปต็นทภีที่หนรุนสททำหรนับขสที่อของชนัรนดข้ทำนขข้ทำงเหลตทำนนัรน เหต็นไดข้ชนัดวตทำ
นภีที่ใชข้วริธภีคตอยๆเพริที่มควทำมหนทำของกททำแพงเมสที่อมนันสผงขทึรนเรสที่อยๆ มนันเรริที่มแคบลงเรสที่อยๆพรข้อมกนับแตตละ
ชนัรนโดยยอมใหข้มภีสตวนยสที่นหนทึที่งสททำหรนับไมข้ซรุงหนรุนเหลตทำนนัรนของแตตละชนัรน ไมตมภีกทำรเจทำะรผสททำหรนับ
สตวนหนรุนของโครงสรข้ทำงเขข้ทำไปในตนัวพระวริหทำรเอง



1 พกษ 6:7 รทำยละเอภียดเกภีที่ยวกนับวนัสดรุและวริธภีกทำรกตอสรข้ทำงตตทำงๆถผกกลตทำวถทึง เมพพื่อ
กนาลษังสรล้าง พระนริเวศนษันั้นกก็สรล้างดล้วยศริลา ซจึพื่งเตรมียมมาจากบห่อศริลา เพราะฉะนษันั้นจจึงไมห่ไดล้ยรินเสมียง
คล้อนหรพอขวานหรพอเครพพื่องมพอเหลก็กใดๆในพระนริเวศ ขณะเมพพื่อทนาการกห่อสรล้าง งทำนเกภีที่ยวกนับหรินของ
พระวริหทำรถผกเตรภียมกทำรนอกสถทำนทภีที่ งทำนตนัด ทททำใหข้เปต็นเหลภีที่ยมและตกแตตงหรินมริไดข้ถผกกระทททำทภีที่
บรริเวณพระวริหทำร ดนังนนัรน จทึงไมตมภีเสภียงของเครสที่องมสอเหลต็กในระหวตทำงกทำรกตอสรข้ทำงตนัวพระวริหทำรเลย 
หรินทภีที่ใชข้กตอกต็ถผกทททำเสรต็จสมบผรณศ์แลข้วตอนทภีที่พวกมนันมทำถทึงทภีที่บรริเวณพระวริหทำร พวกมนันแคตตข้องถผก
วทำงตทำมลททำดนับทภีที่เหมทำะสมของมนันเทตทำนนัรนเอง มภีกทำรเสนอเหตรุผลหลทำยประกทำรเกภีที่ยวกนับวตทำทททำไมนภีที่
ถทึงถผกทททำสททำเรต็จ

อยตทำงไรกต็ตทำม สริที่งหนทึที่งดผเหมสอนชนัดเจน หรินเหลตทำนนัรนทภีที่ใชข้กตอสรข้ทำงถผกตตอกนันสนริทกตอนทภีที่
พวกมนันมทำถทึง เหต็นไดข้ชนัดถทึงควทำมชททำนทำญและฝภีมสอทภีที่ยอดเยภีที่ยม อทำจมภีกทำรสสที่อถทึงควทำมจรริงฝตทำย
วริญญทำณเชตนกนันในกทำรทภีที่ครริสตจนักรในฐทำนะพระวริหทำรหลนังหนทึที่งของพระเจข้ทำ “ตตอกนันสนริท”
(เอเฟซนัส 2:20) พระรทำชกริจของพระเจข้ทำสมบผรณศ์แบบเสมอ เรทำอทำจถทึงก นับสนันนริษฐทำนไดข้ดข้วยวตทำมภี
กทำรแทรกแซงของพระเจข้ทำในกทำรทททำใหข้แนตใจวตทำมภีควทำมสมบผรณศ์แบบขนัรนสรุดยอดในฝภีมสอของงทำนนภีร

1 พกษ 6:8-10 มริตริตตทำงๆเพริที่มเตริมเกภีที่ยวกนับรทำยละเอภียดดข้ทำนสถทำปนัตยกรรมถผกกลตทำว
ถทึง ทางเขล้าหล้องชษันั้นลห่างอยทห่ทางดล้านขวาของตษัวพระนริเวศ และคนขจึนั้นไปยษังหล้องชษันั้นกลางทางบษันได
เวมียน และขจึนั้นจากหล้องชษันั้นกลางไปหล้องชษันั้นทมีพื่สาม สตวนหข้องเหลตทำนนัรนทภีที่ถผกสรข้ทำงรอบปรริมณฑลของ
ทภีที่บรริสรุทธริธ  มภีประตผบทำนหนทึที่งททำงขวทำมสอ (ทริศใตข้) ของตนัวอทำคทำรนนัรน แถมมภีบนันไดเวภียนอนันหนทึที่งขทึรน
ไปยนังชนัรนทภีที่สองซทึที่งตตอเนสที่องขทึรนไปถทึงชนัรนทภีที่สทำม

หลนังจทำกยกโครงสรข้ทำงนภีรจนถทึงควทำมสผงของมนันแลข้ว 9 พระองคย์ทรงสรล้างพระนริเวศดษังนมีนั้
และทรงใหล้สนาเรก็จ และพระองคย์ทรงสรล้างเพดานของพระนริเวศ มมีไมล้ครห่าวและกระดานเปก็นไมล้สน
สมีดารย์ ระบบหลนังคทำของโครงสรข้ทำงนภีรมภีขสที่อและไมข้กระดทำนทภีที่เปต็นไมข้สนสภีดทำรศ์



10 พระองคย์ทรงสรล้างหล้องรอบพระนริเวศสทงหล้าศอก และตริดกษับตษัวพระนริเวศดล้วยกระดาน
ไมล้สนสมีดารย์ เหต็นไดข้ชนัดวตทำหข้องเหลตทำนนัรนททำงดข้ทำนขข้ทำงของพระวริหทำรมภีเพดทำนสผง 7.5 ฟรุต หข้องเหลตทำนภีร
มภีโครงเปต็นไมข้สนสภีดทำรศ์ นภีที่บอกเปต็นนนัยวตทำชนัรนทภีที่อยผตเหนสอขทึรนไปกต็เปต็นไมข้สนสภีดทำรศ์เชตนกนัน

1 พกษ 6:11-13 เหต็นไดข้ชนัดวตทำในระหวตทำงกทำรกตอสรข้ทำงพระวริหทำรนภีร  พระวจนะของ
พระเยโฮวาหย์มาถจึงซาโลมอนวห่า 12 "เกมีพื่ยวดล้วยพระนริเวศนมีนั้ซจึพื่งเจล้าสรล้างอยทห่ ถล้าเจล้าดนาเนรินตามกฎ
เกณฑย์ของเรา และประพฤตริตามคนาตษัดสรินของเรา และรษักษาบษัญญษัตริของเราทษันั้งสรินั้นและดนาเนรินตาม
เรากก็จะกระทนาถล้อยคนาของเรากษับเจล้าซจึพื่งเราพทดกษับดาวริดบริดาของเจล้านษันั้นใหล้สนาเรก็จ 13 และเราจะอยทห่
ในหมทห่ชนอริสราเอล และจะไมห่ทอดทรินั้งอริสราเอลชนชาตริของเราเลย"

ในวริธภีทภีที่ไมตไดข้ถผกบรรยทำยไวข้ พระเจข้ทำตรนัสแกตซทำโลมอนโดยเตสอนเขทำใหข้เชสที่อฟนังพระองคศ์
อยตทำงสรุดจริตสรุดใจ พระเจข้ทำตรนัสเงสที่อนไขสทำมประกทำรของพระองคศ์สททำหรนับกทำรทททำใหข้พนันธสนัญญทำทภีที่
พระองคศ์ไดข้ทรงกระทททำไวข้ก นับดทำวริดเปต็นจรริง เงสที่อนไขทนัรงสทำมประกทำรนนัรนกต็คสอ ถข้ทำซทำโลมอนจะ (1) 
“ดททำเนรินตทำมกฎเกณฑศ์ของเรทำ” และ (2) “ประพฤตริตทำมคททำตนัดสรินของเรทำ” และ (3) “รนักษทำบนัญญนัตริ
ของเรทำทนัรงสริรนและดททำเนรินตทำม”

เมสที่อนนัรนพระเจข้ทำกต็ทรงสนัญญทำวตทำพระองคศ์จะกระทททำตทำมพระวจนะของพระองคศ์แกตซทำโลม
อนซทึที่งพระองคศ์ไดข้ทรงสนัญญทำไวข้ก นับดทำวริดนนัรน นอกจทำกนภีรพระองคศ์จะประทนับอยผตทตทำมกลทำงคน
อริสรทำเอลและจะไมตทรงละทริรงพวกเขทำเลยดข้วย แตตสนังเกตวตทำเงสที่อนไขพสรนฐทำนสททำหรนับพระพรทภีที่
พระเจข้ทำทรงสนัญญทำไวข้นภีรคสอ ควทำมเชสที่อฟนังแบบเรภียบงตทำยตตอพระวจนะของพระองคศ์ ไมตมภีอะไรทภีที่ซนับ
ซข้อนเกภีที่ยวกนับมนันเลย ดผ 2 ซทำมผเอล 7:12-16

1 พกษ 6:14 ดนังนนัรนสรรุปยตอเกภีที่ยวกนับกทำรทททำโครงกทำรนภีร เสรต็จจทึงถผกใหข้ไวข้ ซาโลม
อนไดล้ทรงสรล้างพระนริเวศและทรงใหล้สนาเรก็จ

1 พกษ 6:15-19 นนักประวนัตริศทำสตรศ์ทตทำนนภีร จทึงใหข้รทำยละเอภียดตตอไปเกภีที่ยวกนับกทำร
กตอสรข้ทำงพระวริหทำรนภีร จรริงๆ พระองคย์ทรงกรยผนษังขล้างในพระนริเวศดล้วยกระดานไมล้สนสมีดารย์ ตษันั้งแตห่
พพนั้นพระนริเวศจนถจึงไมล้เพดาน พระองคย์ทรงกรยขล้างในดล้วยไมล้ และพระองคย์ทรงปทปริดพพนั้นพระ



นริเวศดล้วยไมล้สนสามใบ 16 พระองคย์ทรงสรล้างอมีกขล้างหนจึพื่งของพระนริเวศยมีพื่สริบศอกดล้วยกระดานไมล้
สนสมีดารย์จากพพนั้นถจึงไมล้เพดาน และพระองคย์ทรงสรล้างหล้องนมีนั้ภายใน ใหล้เปก็นหล้องหลษัง คพอทมีพื่บรริสยทธริดิ์
ทมีพื่สยด 17 ตษัวพระนริเวศคพอหล้องโถงซจึพื่งอยทห่สห่วนหนล้านษันั้นยาวสมีพื่สริบศอก 18 มมีไมล้สนสมีดารย์ทมีพื่อยทห่ขล้างใน
พระนริเวศแกะเปก็นรทปดอกตทมและดอกไมล้บาน เปก็นไมล้สนสมีดารย์ทษันั้งสรินั้น ในทมีพื่นษัพื่นแลไมห่เหก็นหรินเลย 
19 พระองคย์ทรงจษัดเตรมียมหล้องหลษังไวล้ขล้างในพระนริเวศ เพพพื่อจะวางหมีบพษันธสษัญญาของพระเยโฮ
วาหย์ไวล้ทมีพื่นษัพื่น

แมข้วนัสดรุทภีที่ใชข้กตอสรข้ทำงเปต็นหรินทภีที่ถผกสลนักมทำเปต็นอยตทำงดภีเปต็นหลนัก งทำนตกแตตงภทำยในกต็ถผก
หมทำยเหตรุไวข้ตรงนภีร  พสรนผริวดข้ทำนในของพระวริหทำรถผกกรรุดข้วยไมข้สนสภีดทำรศ์พรข้อมก นับกทำรปผปริดดข้วยไมข้
สนสทำมใบ เหต็นไดข้ชนัดวตทำกทำรกรรุดข้วยไมข้สนสภีดทำรศ์นภีรขทึรนไปถทึงควทำมสผงทภีที่ 30 ฟรุตจนถทึงเพดทำนเลย ทภีที่
บรริสรุทธริธ นภีร ยทำวสภีที่สริบศอก (60 ฟรุต) และหข้องหลนัง (ทภีที่บรริสรุทธริธ ทภีที่สรุด) มภีขนทำดยภีที่สริบศอก (30 ฟรุต) ในทรุก
ดข้ทำน งทำนตกแตตงภทำยในอนันประณภีตนภีรถผกแกะสลนักดข้วยรผปแบบวงกลมทภีที่ซนับซข้อน (ดอกตทม) รวมถทึง
รผปดอกไมข้บทำนทภีที่ประณภีตเชตนกนัน ภทำยในทนัรงหมดถผกปริดดข้วยงทำนแกะสลนักทภีที่ประณภีตงดงทำมเพสที่อทภีที่วตทำ
งทำนหรินจะไมตถผกเหต็นจทำกดข้ทำนในเลย

1 พกษ 6:20 มริตริของทภีที่บรริสรุทธริธ ทภีที่สรุดถผกกลตทำวถทึงดนังนภีร  สห่วนขล้างในหล้องหลษังนษันั้น
ยาวยมีพื่สริบศอก กวล้างยมีพื่สริบศอก และสทงยมีพื่สริบศอก และพระองคย์ทรงบยดล้วยทองคนาบรริสยทธริดิ์ พระองคย์
ทรงกรยแทห่นบทชาดล้วยไมล้สนสมีดารย์ดล้วย คททำทภีที่แปลวตทำ หล้องหลษัง (ดาบริยรศ์) เปต็นอภีกชสที่อทภีที่ใชข้เรภียกทภีที่
บรริสรุทธริธ ทภีที่สรุดของพระวริหทำร มนันมภีขนทำดสทำมสริบฟรุตในทรุกดข้ทำน หมดทนัรงหข้องนภีรถผกบรุหรสอปริดดข้วย
ทองคททำบรริสรุทธริธ  วลภีทภีที่กลตทำวถทึงแทตนบผชทำไมข้สนสภีดทำรศ์นนัรนทภีที่ถผกบรุดข้วยทองคททำกต็คตอนขข้ทำงเปต็นปรริศนทำ 
บทำงทตทำนเสนอแนะวตทำมนันเปต็นแทตนเผทำเครสที่องหอม อยตทำงไรกต็ตทำม ไมตมภีเครสที่องเรสอนภทำยในชริรนอสที่นๆ
ถผกกลตทำวถทึงตรงนภีร  ยริที่งกวตทำนนัรน อรุปกรณศ์ทภีที่ใชข้กนับไฟเชตนนนัรนกต็คงไมตถผกทททำขทึรนดข้วยไมข้สนสภีดทำรศ์พรข้อม
กนับกทำรบรุดข้วยทองคททำบทำงๆแนตนอน สริที่งทภีที่นตทำจะถผกหมทำยถทึงตรงนภีรกต็คสอ พสรนทภีทๆี่ แทตนเผทำเครสที่องหอม
นนัรนจะถผกวทำงไวข้



1 พกษ 6:21-22 คททำบรรยทำยเพริที่มเตริมเกภีที่ยวกนับกทำรบรุดข้วยทองคททำถผกกลตทำวถทึง และซา
โลมอนทรงบยขล้างในพระนริเวศดล้วยทองคนาบรริสยทธริดิ์ และพระองคย์ทรงลากโซห่ทองคนาขล้ามขล้างหนล้า
หล้องหลษัง และบยดล้วยทองคนา 22 และพระองคย์ทรงบยพระนริเวศทษันั้งหลษังดล้วยทองคนา จนพระนริเวศนษันั้น
สนาเรก็จทษันั้งสรินั้น แทห่นบทชาทษันั้งแทห่นทมีพื่เปก็นของหล้องหลษัง พระองคย์กก็ทรงบยดล้วยทองคนา

ดข้ทำนในทนัรงหมดของตนัวพระวริหทำรเองถผกบรุดข้วยทองคททำบรริสรุทธริธ  นภีที่รวมถทึงงทำนไมข้แกะสลนักอนัน
ประณภีตทนัรงหมดในนนัรนดข้วย 2 พงศทำวดทำร 3:8 หมทำยเหตรุวตทำทองคททำ 600 ตะลนันตศ์ถผกใชข้สททำหรนับงทำน
กตอสรข้ทำงสตวนนภีรของโครงกทำรเทตทำนนัรน ในทภีที่ๆจะแขวนผข้ทำมตทำนนนัรน โซตทองคททำหลทำยเสข้นจทึงถผกเตรภียม
ไวข้สททำหรนับกทำรประดนับประดทำเพริที่มเตริมของพสรนทภีที่สตวนนนัรน อภีกครนัร งทภีที่กทำรเอตยถทึงแทตนบผชทำนภีรอทำจหมทำย
ถทึงแทตนเผทำเครสที่องหอมนนัรน แตตนตทำจะหมทำยถทึงพสรนทภีทๆี่ เครสที่องเรสอนชริรนนนัรนจะถผกนททำไปวทำงไวข้มทำกกวตทำ 
มนันอทำจเปต็นยกพสรนขทึรนมทำอนันหนทึที่งกต็ไดข้

1 พกษ 6:23-28 รทำยละเอภียดเกภีที่ยวกนับเครผบทองคททำซทึที่งจะถผกวทำงไวข้ในทภีที่บรริสรุทธริธ ทภีที่สรุด
ถผกกลตทำวถทึง ในหล้องหลษังพระองคย์ทรงสรล้างเครทบสองรทปดล้วยไมล้มะกอกเทศ สทงรทปละสริบศอก 
24 ปมีกขล้างหนจึพื่งของเครทบยาวหล้าศอก ปมีกอมีกขล้างหนจึพื่งของเครทบยาวหล้าศอก จากปลายปมีกขล้างหนจึพื่ง
ไปถจึงปลายปมีกอมีกขล้างหนจึพื่งยาวสริบศอก 25 เครทบอมีกรทปหนจึพื่งกก็วษัดไดล้สริบศอกดล้วย เครทบทษันั้งสองมมี
ขนาดเทห่ากษัน และรทปอยห่างเดมียวกษัน 26 ความสทงของเครทบรทปหนจึพื่งเปก็นสริบศอก และเครทบอมีกรทป
หนจึพื่งกก็เหมพอนกษัน 27 พระองคย์ทรงวางเครทบไวล้ในสห่วนชษันั้นในทมีพื่สยดของพระนริเวศ ปมีกของเครทบนษันั้
นกางออกเพพพื่อใหล้ปมีกหนจึพื่งจดผนษังขล้างหนจึพื่ง และปมีกของเครทบอมีกรทปหนจึพื่งจดผนษังอมีกขล้างหนจึพื่ง สห่วน
ปมีกขล้างอพพื่นกก็มาจดกษันตรงกลางพระนริเวศ 28 และพระองคย์ทรงบยเครทบดล้วยทองคนา

เครผบเหลตทำนนัรนเปต็นรผปเหมสอนของเหลตทำทผตสวรรคศ์ พวกมนันแตตละรผปถผกแกะสลนักจทำกไมข้
มะกอกเทศและสผงยภีที่สริบฟรุต ปภีกทภีที่เหยภียดออกของพวกมนันขยทำยเขข้ทำขข้ทำงในจทำกแตตละดข้ทำนเพสที่อทภีที่วตทำ
ระยะสยทำยปภีกรวมกนันของพวกมนันจดจทำกดข้ทำนหนทึที่งของพระนริเวศไปจนถทึงอภีกดข้ทำนหนทึที่ง รผปเหมสอน
ของทผตสวรรคศ์ทนัรงสองนภีรถผกบรุดข้วยทองคททำทนัรงหมด



1 พกษ 6:29-30 รทำยละเอภียดเพริที่มเตริมเกภีที่ยวกนับงทำนศริลปะในงทำนไมข้ภทำยในตนัวอทำคทำร
ถผกหมทำยเหตรุไวข้ พระองคย์ทรงสลษักผนษังของพระนริเวศนษันั้นโดยรอบ ดล้วยรทปแกะสลษักเปก็นรทปเครทบ 
และตล้นอรินทผลษัมและดอกไมล้บานทษันั้งขล้างในและขล้างนอก 30 พพนั้นของพระนริเวศนษันั้น พระองคย์ทรง
บยดล้วยทองคนาทษันั้งขล้างในและขล้างนอก งทำนไมข้ภทำยในของพระวริหทำรถผกประดนับเพริที่มเตริมดข้วยงทำนแกะ
สลนักอนันประณภีตเปต็นรผปเครผบและบรรดทำดอกไมข้ของภผมริภทำคนนัรน วลภีทภีที่กลตทำวถทึง “ขข้ทำงในและขข้ทำง
นอก” อทำจบตงบอกวตทำงทำนศริลปะอนันงดงทำมวริจริตรนนัรนอยผตบนทนัรงดข้ทำนในของทภีที่บรริสรุทธริธ ทภีที่สรุดและดข้ทำน
ในสตวนทภีที่เหลสอของพระวริหทำรดข้วย ดข้ทำนในทนัรงหมดของพระวริหทำรถผกบรุดข้วยทองคททำรวมถทึงพสรนดข้วย

1 พกษ 6:31-35 รทำยละเอภียดเพริที่มเตริมเกภีที่ยวกนับประตผเหลตทำนนัรนและกทำรประดนับประดทำ
ของพวกมนันถผกกลตทำวถทึง สนาหรษับทางเขล้าสทห่หล้องหลษัง พระองคย์ทรงสรล้างประต ทดล้วยไมล้มะกอกเทศ 
กรอบประตทชรินั้นบนและวงกบประตทรวมเขล้าเปก็นหนจึพื่งในหล้าของขนาดของผนษัง แมข้ททำงเขข้ทำสรุดทข้ทำยสผต
ภทำยในทภีที่บรริสรุทธริธ ทภีที่สรุด (หข้องหลนังนนัรน) คสอผข้ทำมตทำนนนัรน เหต็นไดข้ชนัดวตทำมภีประตผสองบทำนทททำดข้วยไมข้
มะกอกเทศอยผตหนข้ทำผข้ทำมตทำนนนัรน วลภีทภีที่กลตทำววตทำมนัน “เปต็นหนทึที่งในหข้ทำของขนทำดของผนนัง” อทำจ
หมทำยควทำมวตทำพวกมนันสผงหรสอบทำงทภีกวข้ทำงสภีที่ศอก (หกฟรุต) แมข้มริไดข้ถผกกลตทำวไวข้อยตทำงเฉพทำะเจทำะจง 
เรทำอทำจสนันนริษฐทำนไดข้วตทำพวกมนันถผกบรุดข้วยทองคททำเชตนกนัน

32 พระองคย์ทรงสรล้างบานประตททษันั้งสองดล้วยไมล้มะกอกเทศ แกะรทปเครทบ ตล้นอรินทผลษัม 
และดอกไมล้บาน ทรงบยดล้วยทองคนา พระองคย์ทรงแผห่ทองคนาหยล้มเครทบและหล้อมตล้นอรินทผลษัม 
33 พระองคย์ทรงสรล้างวงกบประตททางเขล้าหล้องโถงดล้วยไมล้มะกอกเทศ เปก็นหนจึพื่งในสมีพื่ของขนาดของ
ผนษัง 34 และประตทสองบานดล้วยไมล้สนสามใบ บานสองบานของบานประตทหนจึพื่งหมยนไดล้ และบาน
อมีกสองบานของบานประตทหนจึพื่งกก็หมยนไดล้ 35 พระองคย์ทรงแกะเครทบ ตล้นอรินทผลษัมและดอกไมล้
บานบนบานประตทนษันั้น และพระองคย์ทรงบยดล้วยทองคนาสมนพื่าเสมอกษันบนงานแกะสลษักนษันั้น

ประตผทนัรงสองนภีร เหต็นไดข้ชนัดวตทำเปต็นประตผททำงเขข้ทำหลนักสผตขข้ทำงในของพระวริหทำรเอง พวกมนันมภีเค
รผบทภีที่ถผกแกะสลนักอยตทำงประณภีต ตข้นอรินทผลนัมและดอกไมข้บทำนซทึที่งถผกแกะสลนักเขข้ทำในงทำนไมข้นนัรนเชตน
กนัน สริที่งเหลตทำนภีร ถผกบรุดข้วยทองคททำเชตนกนัน เหต็นไดข้ชนัดวตทำวงกบประตผทททำดข้วยไมข้มะกอกเทศแมข้วตทำตนัวประ



ตผจรริงๆเองทททำดข้วยไมข้สนสทำมใบกต็ตทำม พวกมนันถผกหมทำยเหตรุวตทำเปต็น “หนทึที่งในสภีที่ของขนทำดของผนนัง”
เหต็นไดข้ชนัดวตทำททำงเขข้ทำนภีร กวข้ทำงหข้ทำศอกหรสอ 7.5 ฟรุต บทำนประตผทนัรงสองบทำนนภีรพนับเขข้ทำหทำกนันเอง อภีกครนัร ง
ทภีที่ททำงเขข้ทำนภีร ถผกแกะสลนักอยตทำงประณภีตดข้วยงทำนแกะสลนักตตทำงๆทภีที่คลข้ทำยกนันและทนัรงหมดถผกบรุดข้วย
ทองคททำ

1 พกษ 6:36 รทำยละเอภียดบทำงประกทำรเกภีที่ยวกนับลทำนถผกกลตทำวถทึง พระองคย์ทรง
สรล้างลานภายในดล้วยกนาแพงหรินสกษัดสามชษันั้น และดล้วยไมล้สนสมีดารย์ชษันั้นหนจึพื่ง ลทำนภทำยในนภีรนตทำจะ
หมทำยถทึงลทำนของพวกปรุโรหริตซทึที่งตตทำงจทำกลทำนของประชทำชน ก ททำแพงของลทำนนภีรทททำดข้วยหรินสกนัด
อยตทำงดภีและถผกตกแตตงตทำมแนวดข้ทำนบนดข้วยไมข้ขสที่อสภีดทำรศ์ พวกผผข้เชภีที่ยวชทำญเกภีที่ยวกนับเรสที่องคนยริวบตง
บอกวตทำกททำแพงนภีรสผงเพภียง 4.5 ฟรุตเพสที่อทภีที่วตทำสทำมนัญชนจะสทำมทำรถมองเขข้ทำไปในลทำนชนัรนในไดข้

1 พกษ 6:37-38 รทำยละเอภียดสรุดทข้ทำยเกภีที่ยวกนับเวลทำกตอสรข้ทำงถผกหมทำยเหตรุไวข้ ในปมีทมีพื่สมีพื่
กก็ไดล้วางรากพระนริเวศของพระเยโฮวาหย์ ในเดพอนศริฟ 38 และในปมีทมีพื่สริบเอก็ดในเดพอนบทล ซจึพื่งเปก็น
เดพอนทมีพื่แปด พระนริเวศนษันั้นกก็สนาเรก็จหมดทยกๆสห่วน และสนาเรก็จตามรายการทษันั้งสรินั้น พระองคย์ทรง
สรล้างพระนริเวศนษันั้นเจก็ดปมี

ในเดสอนพฤษภทำคมของปภีทภีที่สภีที่แหตงรนัชกทำลของซทำโลมอน งทำนกตอสรข้ทำงพระวริหทำรของพระเย
โฮวทำหศ์ไดข้เรริที่มตข้นขทึรน มนันแลข้วเสรต็จในอภีกเจต็ดปภีครทึที่งตตอมทำ ผผข้เขภียนรวบยอดตนัวเลขนภีร เปต็นเวลทำกตอสรข้ทำง
เจต็ดปภี ตนัวเลขนนัรนจะมภีควทำมสททำคนัญเพริที่มเตริมในบทถนัดไปเมสที่อเปรภียบเทภียบกนับระยะเวลทำทภีที่ซทำโลมอน
ใชข้ในกทำรกตอสรข้ทำงพระรทำชวนังของตนัวเอง

*****

ภนำพรวมของ 1 พงศศ์กษษัตรริยศ์ 7: มมีบนันทซกเกมีชื่ยวกนับรายละเอมียดบางประการของการสรด้าง
พระราชวนังของซาโลมอนเองรวมถซงรายละเอมียดเพริชื่มเตริมเรสืชื่องสริชื่งปลยูกสรด้างตว่างๆของพระวริหาร
ของพระเจด้าดด้วย



1 พกษ 7:1 ตตทำงจทำกควทำมเหต็นสรุดทข้ทำยของบททภีที่ 6 ผผข้เขภียนทตทำนนภีรกลตทำวคททำพผดทภีที่
เผยใหข้เหต็นอะไรบทำงอยตทำง ซาโลมอนทรงสรล้างพระราชวษังของพระองคย์สริบสามปมี และพระองคย์
ทรงใหล้พระราชวษังของพระองคย์สนาเรก็จทษันั้งสรินั้น นภีที่บอกเปต็นนนัยถทึงควทำมตกตทที่ทำฝตทำยวริญญทำณทภีที่จะเกริดขทึรน
ของซทำโลมอน เขทำใชข้เวลทำเจต็ดปภีในกทำรสรข้ทำงพระนริเวศของพระเจข้ทำ แตตใชข้เวลทำสริบสทำมปภีในกทำร
สรข้ทำงวนังของตนัวเอง บทำงคนแยข้งวตทำเขทำแคตเรตงรภีบในกทำรสรข้ทำงพระวริหทำร อยตทำงไรกต็ตทำม ดผเหมสอนวตทำ
ซทำโลมอนลงทรุนเวลทำและแรงกทำยมทำกกวตทำในโครงกทำรกตอสรข้ทำงของตนัวเอง มนันบอกเปต็นลทำงถทึงกทำร
ตทำมใจตนัวเองของเขทำและกทำรทภีที่เขทำหนันไปจทำกกทำรปรนนริบนัตริองคศ์พระผผข้เปต็นเจข้ทำในเวลทำตตอมทำ

1 พกษ 7:2-12 รทำยละเอภียดเยอะแยะถผกใหข้ไวข้เกภีที่ยวกนับควทำมโอตอตทำททำง
สถทำปนัตยกรรมของพระรทำชวนังของซทำโลมอน พระองคย์ทรงสรล้างพระตนาหนษักพนาเลบานอน ยาว
หนจึพื่งรล้อยศอก กวล้างหล้าสริบศอกและสทงสามสริบศอก อยทห่บนเสาไมล้สนสมีดารย์สมีพื่แถว มมีคานไมล้สนสมีดารย์
อยทห่บนเสา

พระรทำชวนังของเขทำทภีที่กรรุงเยรผซทำเลต็มถผกออกแบบและสรข้ทำงดข้วยไมข้สนสภีดทำรศ์จทำกเลบทำนอน 
(บทำงคนคริดวตทำพระรทำชวนังหลนังนภีร จรริงๆแลข้วถผกสรข้ทำงขทึรนในเลบทำนอนเหมสอนเปต็นบข้ทำนพนัก ‘ฤดผรข้อน’ 
หลนังหนทึที่ง อยตทำงไรกต็ตทำม ดผเหมสอนวตทำโครงสรข้ทำงทภีที่ถผกใหข้รทำยละเอภียดไวข้ขข้ทำงลตทำงเปต็นพระรทำชวนังของ
เขทำทภีที่กรรุงเยรผซทำเลต็มและถผกสรข้ทำงดข้วยไมข้จทำกเลบทำนอนเปต็นหลนัก) หทำกใชข้หนตวยวนัดสมนัยใหมตแลข้ว 
พระรทำชวนังหลนังนภีรกต็กรินพสรนทภีที่ 11,250 ตทำรทำงฟรุตและสผงประมทำณสภีที่ชนัรน ระบบโครงสรข้ทำงหลนักของ
มนันเหต็นไดข้ชนัดวตทำเปต็นคทำนไมข้สนสภีดทำรศ์

นอกจทำกนภีร  3 ชษันั้นบนมยงดล้วยไมล้สนสมีดารย์บนหล้อง ซจึพื่งอยทห่บนเสาสมีพื่สริบหล้าหล้อง แถวละสริบหล้า
หล้อง นภีที่อทำจหมทำยถทึงชนัรนทภีที่สองและอทำจสผงกวตทำนนัรน ไมตวตทำกรณภีใด พระรทำชวนังของเขทำกต็ถผกสรข้ทำงทนัรงใน
ดข้ทำนโครงสรข้ทำงและถผกทททำใหข้แลข้วเสรต็จดข้วยไมข้สนสภีดทำรศ์ มนันคงงดงทำมทนัรงในดข้ทำนกลริที่นหอมของมนัน
และงทำนไมข้ของมนัน

รทำยละเอภียดเพริที่มเตริมดข้ทำนสถทำปนัตยกรรมถผกนททำเสนอในกทำรทภีที่วตทำ 4 มมีกรอบหนล้าตห่างสาม
แถบ หนล้าตห่างอยทห่ตรงขล้ามหนล้าตห่างทษันั้งสามแถว 5 ประตทและหนล้าตห่างทษันั้งหมดมมีกรอบสมีพื่เหลมีพื่ยม และ



หนล้าตห่างกก็อยทห่ตรงขล้ามหนล้าตห่างทษันั้งสามแถว ดผเหมสอนวตทำมภีหนข้ทำตตทำงขนทำดใหญตหลทำยบทำนใน
พระรทำชวนังนภีร  เหต็นไดข้ชนัดวตทำพระรทำชวนังนภีรมภีสทำมชนัรนพรข้อมกนับหนข้ทำตตทำงหลทำยบทำนบนแตตละชนัรน

นอกจทำกนภีร  6 พระองคย์ทรงสรล้างทล้องพระโรงเสา ยาวหล้าสริบศอกและกวล้างสามสริบศอก มมี
มยขดล้านหนล้า และมมีเสากษับหลษังคาขล้างหนล้า ทภีที่ตริดกนับตนัวอทำคทำรพระรทำชวนังหลนักคสอ ทข้องพระโรงซทึที่ง
ขยทำยออกไป 45 ฟรุตและเหต็นไดข้ชนัดวตทำยทำว 75 ฟรุต 7 และพระองคย์ทรงสรล้างทล้องพระโรงพระทมีพื่นษัพื่ง 
เปก็นทมีพื่ซจึพื่งพระองคย์ทรงใหล้คนาพริพากษา คพอทล้องพระโรงพรินริศจษัย กก็ทนาทษันั้งหล้องสนาเรก็จดล้วยไมล้สนสมีดารย์
ดล้วย นอกเหนสอจทำกทข้องพระโรงทภีที่กลตทำวถทึงไปแลข้ว ซทำโลมอนยนังสรข้ทำงทข้องพระโรงอภีกแหตงซทึที่งเขทำ
วทำงพระทภีที่นนั ที่งงทำชข้ทำงของตนไวข้ในนนัรนดข้วย ดผ 1 พงศศ์กษนัตรริยศ์ 10:18 ทข้องพระโรงพริพทำกษทำนภีรถผกทททำใหข้
แลข้วเสรต็จดข้วยงทำนไมข้สนสภีดทำรศ์ทภีที่งทำมวริจริตร

นอกจทำกนภีร  8 พระราชวษังของพระองคย์ซจึพื่งพระองคย์จะทรงประทษับอยทห่นษันั้นมมีลานอมีกแหห่ง
หนจึพื่งซจึพื่งอยทห่ภายในทล้องพระโรง กก็กระทนาดล้วยฝมีมพอชห่างอยห่างเดมียวกษัน อนันหลนังนภีรอทำจเปต็นหข้องสตวนตนัว
ของเขทำเอง ซาโลมอนไดล้ทรงสรล้างวษังเหมพอนทล้องพระโรงนมีนั้สนาหรษับราชธริดาของฟาโรหย์ ซจึพื่ง
พระองคย์ทรงไดล้มาเปก็นมเหสมี ดนังทภีที่ไดข้กลตทำวถทึงไปแลข้วใน 3:1 ภรรยทำคนแรกของซทำโลมอนคสอธริดทำ
ของฟทำโรหศ์ ดผเหมสอนนทำงมภีฐทำนะสผงกวตทำภรรยทำคนตตอๆมทำอภีกหลทำยคนของเขทำ เขทำสรข้ทำง
พระรทำชวนังหลนังหนทึที่งเพสที่อนทำงโดยเฉพทำะเหมสอนกนับหข้องตตทำงๆของเขทำเอง

นอกเหนสอจทำกไมข้สนสภีดทำรศ์ทภีที่เปต็นโครงสรข้ทำงอยตทำงชนัดเจนและงทำนตกแตตงแลข้ว พระรทำชวนัง
ทนัรงสองนภีร ยนังมภีงทำนหรินสกนัดมทำกมทำยดข้วย 9 ทษันั้งสรินั้นเหลห่านมีนั้สรล้างดล้วยหรินอษันมมีคห่า สกษัดออกมาตาม
ขนาด ใชล้เลพพื่อย เลพพื่อยทษันั้งดล้านหลษังและดล้านหนล้า ตษันั้งแตห่ฐานถจึงยอดผนษัง และมมีตษันั้งแตห่ขล้างนอกถจึงลาน
ใหญห่ กทำรเอตยถทึง “หรินมภีคตทำ” นภีร กต็หมทำยถทึงงทำนหรินทภีที่มภีรทำคทำแพง หรินเหลตทำนภีร ไมตไดข้ถผกสกนัดอยตทำงลวกๆ 
แตตถผกสกนัด เลต็ม ขนัดและตกแตตงจนแลข้วเสรต็จมทำเปต็นอยตทำงดภี เรทำไมตทรทำบวตทำสมนัยนนัรนมภีกทำรใชข้หรินอตอน
หรสอไมต อยตทำงไรกต็ตทำมมภีหรินปผนโดโลไมทศ์ปรริมทำณมหทำศทำลอยผ ตในภผมริภทำคนนัรนของอริสรทำเอลซทึที่ง
สทำมทำรถถผกตนัดและตกแตตงใหข้มภีรผปลนักษณศ์ทภีที่หรผหรทำไดข้ เหต็นไดข้ชนัดวตทำมภีกทำรใชข้หรินเหลตทำนภีร ในททำง
สถทำปนัตยกรรมไปทนั ที่วทนัรงโครงสรข้ทำงของพระรทำชวนังทนัรงสองหลนัง



10 ฐานนษันั้นทนาดล้วยหรินมมีคห่า หรินกล้อนมหจึมา หรินขนาดแปดและสริบศอก คททำบรรยทำยเกภีที่ยวกนับ
หรินตตทำงๆทภีที่ทททำเปต็นรทำกฐทำนซทึที่งมภีขนทำดวนัดไดข้สริบและแปดศอกกต็บตงบอกถทึงงทำนหรินขนทำดมหทึมทำ หริน
ทภีที่ทททำเปต็นรทำกฐทำนเหลตทำนภีรมภีขนทำด 12 ฟรุตคผณ 15 ฟรุต นทร ทำหนนักของหรินเหลตทำนนัรนยตอมมหทำศทำลซทึที่งบตง
บอกถทึงคนจททำนวนมทำกทภีที่จททำเปต็นตข้องใชข้ในกทำรตนัด ตตอและวทำงหรินเหลตทำนนัรน

นอกจทำกนภีร  11 ขล้างบนกก็เปก็นหรินมมีคห่า สกษัดออกมาตามขนาด และไมล้สนสมีดารย์ พระรทำชวนัง
ของเขทำถผกตนัรงตรงขทึรนดข้วยหรินสกนัดและงทำนไมข้สนสภีดทำรศ์รทำคทำแพง 12 กนาแพงลานใหญห่มมีหรินสกษัด
สามชษันั้นโดยรอบ และไมล้สนสมีดารย์ชษันั้นหนจึพื่ง ลานชษันั้นในของพระนริเวศของพระเยโฮวาหย์กก็มมีเหมพอน
กษัน ทษันั้งมยขพระนริเวศดล้วย ทภีที่อยผตลข้อมรอบพระรทำชวนังของซทำโลมอนคสอ เสทำสทำมแถวซทึที่งมภีโครงสรข้ทำง
สตวนบนเปต็นคทำนไมข้สนสภีดทำรศ์ มภีคททำบรรยทำยทภีที่คลข้ทำยๆก นันกลตทำวถทึงพระวริหทำรใน 1 พงศศ์กษนัตรริยศ์ 6:36 
นภีที่บอกเปต็นนนัยวตทำพระรทำชวนังของซทำโลมอนอทำจอยผตตริดกนับพระวริหทำร

1 พกษ 7:13-14 ครทำวนภีร จรุดสนใจของเนสรอหทำวกกลนับมทำยนังรทำยละเอภียดตตทำงๆเกภีที่ยวกนับ
กทำรตนัรงพระวริหทำรบข้ทำง กษษัตรริยย์ซาโลมอนทรงใชล้คนใหล้นนาฮมีรามมาจากเมพองไทระ 14 ทห่านเปก็นบยตร
ชายของหญริงมห่ายตระกทลนษัฟทาลมี และบริดาของทห่านเปก็นชายชาวเมพองไทระ เปก็นชห่างทองสษัมฤทธริดิ์ 
และทห่านประกอบดล้วยสตริปษัญญา ความเขล้าใจและฝมีมพอทมีพื่จะทนางานทยกอยห่างดล้วยทองสษัมฤทธริดิ์ ทห่าน
มาเฝล้ากษษัตรริยย์ซาโลมอนและทนางานทษันั้งสรินั้นของพระองคย์ ฮภีรทำมคนทภีที่วตทำนภีร ไมตนตทำจะใชตคนเดภียวกนับฮภี
รทำมกษนัตรริยศ์เมสองไทระ จทำก 2 พงศทำวดทำร 2:13 ดผเหมสอนวตทำฮภีรทำมคนนภีร เปต็นคนงทำนทภีที่ชททำนทำญดข้ทำน
ทองเหลสองโดยมภีชสที่อเหมสอนกนับกษนัตรริยศ์เมสองไทระ มทำรดทำของเขทำเปต็นคนอริสรทำเอล ควทำมชททำนทำญ
ของเขทำดผเหมสอนจะเปต็นในฐทำนะชตทำงหลตอทองเหลสอง

1 พกษ 7:15-20 รทำยละเอภียดตตทำงๆเกภีที่ยวกนับฝภีมสอชตทำงของเขทำถผกหมทำยเหตรุเพริที่มเตริม 
ทห่านไดล้ทนาเสาทองสษัมฤทธริดิ์สองเสา แตห่ละเสาสทงสริบแปดศอก วษัดขนาดเสล้นรอบแตห่ละเสาไดล้สริบ
สองศอก 16 ทห่านทนาบษัวควนพื่าหษัวเสาสองอษันดล้วยทองสษัมฤทธริดิ์หลห่อ เพพพื่อจะวางไวล้บนยอดเสา บษัวควนพื่า
หษัวเสาอษันหนจึพื่งสทงหล้าศอก และความสทงของบษัวควนพื่าหษัวเสาอมีกอษันหนจึพื่งกก็หล้าศอก



เสทำทองเหลสองสองเสทำทภีที่วตทำนภีร เหต็นไดข้ชนัดวตทำเปต็นเสทำสผงทภีที่มภีไวข้ประดนับสองเสทำซทึที่งตนัรงอยผตหนข้ทำ
ประตผททำงเขข้ทำหลนักสผตขข้ทำงในพระวริหทำร สริบแปดศอกกต็เทตทำกนับควทำมสผงประมทำณยภีที่สริบเจต็ดฟรุต วลภีทภีที่
กลตทำวถทึง “วนัดขนทำดเสข้นรอบแตตละเสทำไดข้สริบสองศอก” เหต็นไดข้ชนัดวตทำหมทำยถทึงเสข้นรอบวงของพวก
มนัน บนัวควนชื่าทภีที่วตทำนภีรหมทำยถทึง ‘หนัวเสทำ’ (มงกรุฎประดนับ) บนยอดเสทำทนัรงสองนนัรน (ใน 2 พงศทำวดทำร 3:15
เสทำเดภียวกนันนภีรทนัรงสองเสทำถผกบรรยทำยวตทำสผงสทำมสริบหข้ทำศอก ควทำมขนัดแยข้งกนันอยตทำงชนัดเจนนภีรกต็ถผก
แกข้ไขในกทำรทภีที่ขนทำดในขข้อนนัรนเหต็นไดข้ชนัดวตทำรวมฐทำนหรินซทึที่งเสทำทองเหลสองแตตละเสทำตนัรงอยผตบนนนัรน
เขข้ทำไวข้ดข้วย ตนัวเสทำทองเหลสองเองสผงสริบแปดศอก แตตฐทำนหรินของมนันกต็สผงอภีกสริบเจต็ดศอก บนยอด
ของทนัรงหมดนภีรคสอหนัวเสทำ (บนัวควทที่ทำ) ซทึที่งสผงเพริที่มอภีกหข้ทำศอก) ดนังนนัรน ควทำมสผงโดยรวมของเสทำเหลตทำนภีร
รวมทนัรงฐทำนและหนัวเสทำของพวกมนันดข้วยคสอสภีที่สริบศอก (หกสริบฟรุต) นนัที่นเทตทำกนับควทำมสผงประมทำณตทึก
หกชนัรน ‘มรุข’ ดข้ทำนหนข้ทำนภีรพรข้อมกนับเสทำทนัรงสองนภีรกต็ตนัรงตระหงตทำนเหนสอสตวนทภีที่เหลสอของพระวริหทำรเอง

รทำยละเอภียดเพริที่มเตริมดข้ทำนสถทำปนัตยกรรมถผกใหข้ไวข้ 17 แลล้วมมีตาขห่ายเปก็นตาหมากรยกดล้วย
มาลษัยโซห่สนาหรษับบษัวควนพื่าทมีพื่อยทห่บนหษัวเสา เจก็ดอษันสนาหรษับบษัวควนพื่าอษันหนจึพื่ง และเจก็ดอษันสนาหรษับบษัวควนพื่า
อมีกอษันหนจึพื่ง รทำยละเอภียดตรงนภีรพรรณนทำถทึงงทำนแกะสลนักเชริงประดนับของหนัวเสทำทนัรงสอง ภทำพทภีที่เหต็น
เปต็นเหมสอนยอดตข้นไมข้สองตข้นทภีที่มทำเกภีที่ยวพนันกนัน (มทำลนัยโซต) เหต็นไดข้ชนัดวตทำมภีมาลนัยหรสอยอดตข้นไมข้เจต็ด
พรุตมสลนักไวข้บนหนัวเสทำแตตละอนัน

ยริที่งกวตทำนนัรน 18 ทห่านทนาเสานษันั้นพรล้อมดล้วยลทกทษับทริม มมีสองแถวลล้อมทษับตาขห่ายผพนหนจึพื่ง เพพพื่อ
คลยมบษัวควนพื่าทมีพื่อยทห่ยอดเสา และทห่านกก็ทนาเชห่นเดมียวกษันสนาหรษับบษัวควนพื่าอมีกอษันหนจึพื่ง กทำรประดนับตกแตตง
เพริที่มเตริมถผกพรรณนทำไวข้ เหต็นไดข้ชนัดวตทำมภีรผปทรงคลข้ทำยทนับทริมอยผ ตสองแถวบนสตวนทภีที่เปต็นกริที่งทภีที่ปกคลรุม
หนัวเสทำบนยอดเสทำแตตละตข้นนนัรน นอกจทำกนภีร  19 ฝห่ายบษัวควนพื่าซจึพื่งอยทห่บนยอดเสาทมีพื่อยทห่ในมยขนษันั้นเปก็น
ดอกบษัว ขนาดสมีพื่ศอก ทภีที่ถผกรข้อยเขข้ทำดข้วยในชริรนงทำนแกะสลนักของหนัวเสทำทนัรงสองนนัรนคสอ ดอกบทำน
เหมสอนดอกลริลลภี เหต็นไดข้ชนัดวตทำดอกเหลตทำนภีร อยผตบนสภีที่ศอกทภีที่อยผตตทที่ทำลงมทำของหนัวเสทำแตตละอนัน

นอกจทำกนภีร  20 บษัวควนพื่าซจึพื่งอยทห่บนเสาสองตล้นนษันั้นมมีลทกทษับทริมดล้วย และอยทห่เหนพอครินั้วซจึพื่งอยทห่ถษัด
ตาขห่าย มมีลทกทษับทริมสองรล้อยลทกอยทห่ลล้อมรอบเปก็นสองแถว บษัวควนพื่าอมีกอษันหนจึพื่งกก็มมีเหมพอนกษัน ทภีที่ถผก



รข้อยเขข้ทำอยผตทตทำมกลทำงสตวนทภีที่เหลสอของงทำนศริลปศ์อนันประณภีตชริรนนภีรคสอ ลผกทนับทริมแกะสลนักสองรข้อยลผก
บนหนัวเสทำแตตละอนัน ดนังนนัรน เสทำทนัรงสองและหนัวเสทำของพวกมนันจทึงประณภีตงดงทำมอยตทำงนตทำททึที่งในงทำน
ศริลปะของพวกมนัน

1 พกษ 7:21-22 สรุดทข้ทำยฮภีรทำมกต็ตษันั้งเสาไวล้ทมีพื่มยขพระวริหาร ทห่านตษันั้งเสาขล้างขวาไวล้ และ
เรมียกชพพื่อวห่ายาคมีน และทห่านตษันั้งเสาขล้างซล้ายไวล้ เรมียกชพพื่อวห่าโบอษัส 22 และบนยอดเสานษันั้นเปก็นลาย
ดอกบษัว งานของเสากก็สนาเรก็จดษังนมีนั้แหละ เสทำขนทำดใหญตทภีที่ประณภีตงดงทำมทนัรงสองตข้นนภีรถผกตนัรงอยผตทภีที่มรุข
ของดข้ทำนหนข้ทำของพระวริหทำรบนฝนัที่งซข้ทำยและขวทำของททำงเขข้ทำหลนักของมนัน เสทำตข้นทภีที่อยผ ตททำงขวทำเขทำตนัรง
ชสที่อวตทำ ยาคมีนซทึที่งมภีควทำมหมทำยวตทำ ‘ถผกสถทำปนทำไวข้’ หรสอ ‘เขทำจะสถทำปนทำ (มนัน)’ ควทำมคริดตรงนภีรนตทำจะ
หมทำยควทำมวตทำพระเจข้ทำจะทรงสถทำปนทำพระวริหทำรนภีร  เสทำตข้นทภีที่อยผตททำงซข้ทำยถผกตนัรงชสที่อวตทำ โบอษัส ซทึที่งมภี
ควทำมหมทำยวตทำ ‘พละกททำลนัง’ หรสอ ‘พละกททำลนังอยผตในมนัน’ หมทำยเหตรุสรุดทข้ทำยเกภีที่ยวกนับกทำรประดนับ
ประดทำเปต็นลทำยดอกลริลลภีถผกกลตทำวถทึง ครทำวนภีรขข้อควทำมจะกลตทำวถทึงรทำยละเอภียดอสที่นๆตตอไป

1 พกษ 7:23-26 ครทำวนภีรคททำบรรยทำยทภีที่มภีรทำยละเอภียดกลตทำวตตอไปถทึงขนัน (อตทำง) ขนทำด
ใหญตทภีที่ถผกสรข้ทำงขทึรนสททำหรนับพระวริหทำรหลนังใหมตนภีร  แลล้วทห่านไดล้หลห่อขษันสาครเปก็นขษันกลม วษัดจาก
ขอบหนจึพื่งไปถจึงอมีกขอบหนจึพื่งไดล้สริบศอก สทงหล้าศอก และวษัดโดยรอบไดล้สามสริบศอก ทภีที่ถผกกลตทำวถทึงนภีร
คสอ ขษันสาคร หรสอภทำชนะขนทำดใหญตสททำหรนับใสตนทร ทำใบหนทึที่งซทึที่งเปต็นทองเหลสองหลตอ มนันถผก
พรรณนทำวตทำมภีเสข้นผตทำศผนยศ์กลทำงสริบหข้ทำฟรุต ลทึกเจต็ดฟรุตครทึที่งพรข้อมกนับเสข้นรอบวงขนทำดสภีที่สริบหข้ทำฟรุต

พวกนนักวริจทำรณศ์รภีบชภีรใหข้เหต็นวตทำเสข้นรอบวงเปต็น 3.1412 เทตทำของเสข้นผตทำศผนยศ์กลทำง ดนังนนัรนคททำ
บรรยทำยในพระคนัมภภีรศ์นภีร จทึงผริดพลทำด อยตทำงไรกต็ตทำม มภีควทำมเหต็นหลทำยประกทำรเกภีที่ยวกนับเรสที่องนนัรน (1) 
เสข้นรอบวงทภีที่วตทำนภีรอทำจเปต็นตนัวเลขกลมๆแทนทภีที่จะเปต็นขนทำดแนตนอน (2) หรสอตทำมทภีที่ John Gill 
หมทำยเหตรุไวข้วตทำ “เสข้นรอบวงทภีที่ใหข้มทำนภีรอทำจเปต็นเสข้นรอบวงภทำยในขนันและเสข้นผตทำศผนยศ์กลทำงนนัรนอทำจ
เปต็นเสข้นผตทำศผนยศ์กลทำงทภีที่รวมควทำมหนทำของขอบขนันไวข้ดข้วยกต็ไดข้ นภีที่กต็จะทททำใหข้ไดข้คตทำททำงคณริตศทำสตรศ์
ทภีที่ถผกตข้องมทำกๆสททำหรนับเสข้นรอบวงดข้ทำนในทภีที่มภีขนทำดสทำมสริบศอก เสข้นรอบวงดข้ทำนนอกกต็จะไดข้
ประมทำณ 31.4 ศอกโดยใหข้ควทำมหนทำของขอบอยผตทภีที่สภีที่นริรวหรสอฝตทำมสอหนทึที่งซทึที่งสอดคลข้องกนับ 1 พงศศ์



กษนัตรริยศ์ 7:26” (3) Gill ยนังออกควทำมเหต็นดข้วยวตทำ “ใน 1 พงศศ์กษนัตรริยศ์ 7:26 เรทำอตทำนวตทำภทำชนะนภีร  ‘ทภีที่
ขอบของขนันทททำเหมสอนขอบถข้วย’ นนั ที่นคสอขอบของสตวนบนสรุดของภทำชนะนภีรกวข้ทำงกวตทำสตวนหลนัก
ของภทำชนะนภีร  เสข้นผตทำศผนยศ์กลทำงกต็คงรวมขอบนภีร เขข้ทำไปดข้วย หทำกขอบหรสอสตวนปทำกขยทำยออกไป
ประมทำณสภีที่นริรวเลยสตวนลททำตนัวของภทำชนะนภีร ไป เสข้นรอบวงดข้ทำนนอกของสตวนหลนักของภทำชนะนภีรกต็
จะไดข้สทำมสริบศอกพอดภี”

ขนันสทำคร (อตทำง) ทภีที่ถผกหลตอขทึรนมทำนภีรถผกวทำงไวข้ขข้ทำงๆโครงสรข้ทำงพระวริหทำรหลนักเพสที่อเปต็นแหลตง
นทรทำสททำหรนับกทำรชททำระลข้ทำงตตทำงๆในททำงพริธภี รทำยละเอภียดเพริที่มเตริมตตทำงๆถผกหมทำยเหตรุไวข้ 24 ใตล้ขอบเปก็น
ลทกดอกตทม ในระยะหนจึพื่งศอกมมีลทกดอกตทมสริบลทก อยทห่รอบขษันสาคร ดอกตทมอยทห่สองแถวหลห่อพรล้อม
กษับเมพพื่อหลห่อขษันสาคร

ลยูกดอกตยูมคสอเครสที่องประดนับทภีที่มภีรผปรตทำงทรงกลมหรสอเหมสอนไขต เหต็นไดข้ชนัดวตทำลผกดอกตผม
เหลตทำนภีรถผกหลตอไวข้รอบเสข้นรอบวงของขนันสาครนภีร โดยมภีลผกดอกตผมประดนับนภีรศอกละสริบลผก ยริที่งกวตทำ
นนัรน มภีลผกดอกตผมนภีรขนทำนกนันสองแถวอภีกดข้วย

อตทำงขนทำดมหทึมทำนภีรตนัรงอยผตบน 25 วษัวสริบสองตษัว หษันหนล้าไปทริศเหนพอสามตษัว หษันหนล้าไปทริศ
ตะวษันตกสามตษัว หษันหนล้าไปทริศใตล้สามตษัว หษันหนล้าไปทริศตะวษันออกสามตษัว เขาวางขษันสาครอยทห่
บนวษัว สห่วนหลษังทษันั้งหมดของวษัวอยทห่ดล้านใน เหต็นไดข้ชนัดวตทำวนัวสริบสองตนัวนภีรทททำดข้วยทองเหลสองหลตอ
และเปต็นตนัวรองรนับขนันนภีรซทึที่งตนัรงอยผตบนมนัน มภีผผข้ประมทำณครตทำวๆวตทำขนันสาครนภีรและรผปวนัวทองเหลสอง
เหลตทำนภีรทภีที่รองรนับมนันมภีนทร ทำหนนักมทำกกวตทำ 837,500 ปอนดศ์ เหต็นไดข้ชนัดวตทำมนันเปต็นทองเหลสองทนัรงหมด

ภทำชนะทภีที่งดงทำมนภีรถผกพรรณนทำเพริที่มเตริมวตทำ 26 หนาหนจึพื่งคพบ ทมีพื่ขอบของขษันทนาเหมพอนขอบ
ถล้วยเหมพอนอยห่างดอกบษัว บรรจยไดล้สองพษันบษัท เหต็นไดข้ชนัดวตทำควทำมหนทำของขนันสทำครนภีรคสอ 
ประมทำณสภีที่นริรว (หนทึที่งคสบ) ขอบของมนันกต็ถผกประดนับประดทำดข้วยดอกลริลภีแกะสลนักเชตนกนัน ขนันสทำครนภีร
ถผกพรรณนทำวตทำจตุไดข้ 2,000 บนัท ของเหลวหนทึที่งบนัทวนัดไดข้ประมทำณสภีที่สริบลริตรหรสอสริบแกลลอน ดนัง
นนัรนขนันสทำครนภีรจทึงจรุนทร ทำไดข้ประมทำณ 20,000 แกลลอน



ใน 2 พงศทำวดทำร 4:5 มภีหมทำยเหตรุไวข้วตทำขนันสทำครนภีร จรุดนทรทำไดข้ 3,000 บนัท ควทำมขนัดแยข้งทภีที่
ชนัดเจนนภีรไดข้รนับกทำรแกข้ไขในททำงออกงตทำยๆทภีที่วตทำขนันสทำครนภีรปกตริแลข้วไมตไดข้ถผกเตริมนทรทำจนถทึงขอบ 
ปกตริแลข้วมนันจตุนทรทำ 2,000 บนัทแมข้หทำกถผกเตริมนทรทำจนถทึงขอบแลข้ว มนันกต็จรุไดข้ถทึง 3,000 บนัท พวกคนชอบ
จนับผริดคนอสที่นๆกต็อข้ทำงวตทำภทำชนะทภีที่มภีขนทำดเทตทำนนัรนไมตสทำมทำรถจรุนทร ทำขนทำดนนัรนไดข้ อยตทำงไรกต็ตทำม คททำ
วริจทำรณศ์ของพวกเขทำกต็มภีพสรนฐทำนอยผตบนขข้อสนันนริษฐทำนทภีที่วตทำ ‘ขนันสทำคร’ นนัรนเปต็นอตทำงกลวงหรสอมภีรผป
รตทำงเหมสอนจทำนรองถข้วย มนันนตทำจะมภีรผปรตทำงเหมสอน ‘หมข้อ’ กลมๆมทำกกวตทำ ในรผปทรงเชตนนนัรน มนันกต็จรุ
นทร ทำปรริมทำณมทำกขนทำดนนัรนไดข้อยตทำงแนตนอน แมข้มริไดข้ระบรุไวข้ เพรทำะควทำมสผงของ ‘ขนันสทำคร’ นนัรน (มนัน
คงสผงอยตทำงนข้อยสริบฟรุตบนฐทำนของมนันอยตทำงแนตนอน) มนันจทึงอทำจมภี ‘ถนังตนักหลทำยถนัง’ เพสที่อดทึงนทรทำมทำ
จทำกอตทำงเกต็บนทรทำทภีที่อยผตขข้ทำงบนนนัรน

1 พกษ 7:27-39 ตตอมทำคสอคททำบรรยทำยเกภีที่ยวกนับอตทำงทองเหลสองขนทำดเลต็กกวตทำสริบอตทำง
ซทึที่งอยผตรอบขนันสทำครขนทำดใหญตนนัรน เหต็นไดข้ชนัดวตทำอตทำงเหลตทำนภีร เปต็นอตทำงทภีที่พวกปรุโรหริตไวข้ลข้ทำงชททำระตนัว
และลข้ทำงเครสที่องสนัตวบผชทำตตทำงๆ ทห่านทนาแทห่นทองสษัมฤทธริดิ์สริบอษัน แทห่นอษันหนจึพื่งยาวสมีพื่ศอก กวล้างสมีพื่ศอก
สทงสามศอก แทตน (หรสอฐทำน) เหลตทำนภีรทททำดข้วยทองเหลสองและมภีขนทำดกวข้ทำงยทำวประมทำณหกตทำรทำง
ฟรุตและสผงสภีที่ฟรุตครทึที่ง อตทำงทนัรงสริบถผกวทำงบนแทตนเหลตทำนภีร

รทำยละเอภียดตตทำงๆเกภีที่ยวกนับแทตนเหลตทำนภีรกต็ตทำมมทำ 28 ทห่านสรล้างแทห่นอยห่างนมีนั้ แทห่นนมีนั้มมีแผง 
แผงนมีนั้ฝษังอยทห่ในกรอบ 29 บนแผงทมีพื่ฝษังอยทห่ในกรอบนษันั้นมมีรทปสริงโต วษัว และเครทบ ขล้างบนกรอบมมีแทห่น
ทมีพื่อยทห่เหนพอ และใตล้สริงโตและวษัวมมีลวดลายเปก็นมาลษัยฝมีคล้อน แทตนของอตทำงเหลตทำนภีรถผกประดนับประดทำ
ดข้วยงทำนศริลปศ์แกะสลนัก สตวนหนทึที่งของกทำรประดนับประดทำนภีรคสอ รผปแกะสลนักเปต็นรผปสริงโต วนัวและเค
รผบ สริงโตนภีรอทำจหมทำยถทึงควทำมเปต็นกษนัตรริยศ์ของพระเมสสริยทำหศ์ วนัวหมทำยถทึงสถทำนะผผข้รนับใชข้ของ
พระองคศ์และอทำจหมทำยถทึงกทำรเสภียสละพระองคศ์เองดข้วย เครผบเปต็นรผปทภีที่แสดงถทึงพวกทผตสวรรคศ์
และสสที่อถทึงพระลนักษณะแบบสวรรคศ์ของพระเจข้ทำเอง คททำทภีที่แปลวตทำ กรอบ (ชาลนับ) จรริงๆแลข้วหมทำยถทึง
ขข้อตตอ Gill เสนอแนะวตทำสตวนทภีที่พผดถทึงมาลษัยฝมีคล้อน กต็หมทำยถทึง “สตวนยสที่นเปต็นชนัรนวทำงซทึที่งทททำดข้วยทอง
เหลสองตรงดข้ทำนลตทำงของขอบและรทำวกนัรนซทึที่งเปต็นทภีที่ๆพวกปรุโรหริตลข้ทำงเครสที่องสนัตวบผชทำซทึที่งสริที่งโสโครก
ของมนันกต็ไหลลงไปงตทำยกวตทำโดยผตทำนททำงมรุมของชนัรนวทำงเหลตทำนภีร ”



30 แลล้วแทห่นหนจึพื่งๆมมีลล้อทองสษัมฤทธริดิ์สมีพื่ลล้อ และมมีเพลาทองสษัมฤทธริดิ์ ทมีพื่มยมทษันั้งสมีพื่มมีทมีพื่หนยน ขษัน
ทมีพื่หนยนอษันหนจึพื่งหลห่อมมีมาลษัยหล้อยขล้างๆทยกขล้าง ภทำยใตข้ฐทำนแตตละอนันของอตทำงลข้ทำงชททำระเหลตทำนภีรคสอ ลข้อ
ทองเหลสอง เปต็นทภีที่ถกเถภียงกนันอยผตวตทำลข้อเหลตทำนภีร ใชข้งทำนไดข้จรริงๆหรสอเปต็นเพภียงเครสที่องประดนับตกแตตง
เทตทำนนัรน ดผเหมสอนวตทำพวกมนันใชข้งทำนไดข้จรริงๆเพสที่อขนยข้ทำยอตทำงเหลตทำนภีรตทำมทภีที่ตข้องกทำร คททำบรรยทำยตตทำงๆ
ทภีที่ตทำมมทำจะสนนับสนรุนทรรศนะทภีที่วตทำพวกมนันเคลสที่อนทภีที่ไดข้ คททำทภีที่แปลวตทำ ทมีพื่หนยน (คาเธฟ) มภีควทำม
หมทำยงตทำยๆวตทำ ‘ชตวงลตทำงของรถ’

รทำยละเอภียดเพริที่มเตริมของแทตนเหลตทำนนัรนถผกหมทำยเหตรุไวข้ 31 ชห่องเปริดอยทห่ในบษัวควนพื่า ซจึพื่งยพพื่นขจึนั้น
ไปหนจึพื่งศอก ชห่องเปริดนษันั้นกลมอยห่างทมีพื่เขาทนาแทห่น ลจึกหนจึพื่งศอกคพบ ตรงชห่องเปริดมมีลายสลษัก และแผง
นษันั้นกก็สมีพื่เหลมีพื่ยมไมห่กลม ทภีที่ถผกพรรณนทำอยตทำงชนัดเจนกต็คสอ ชตองรนับนทรทำของอตทำงเหลตทำนนัรนทภีที่ตนัรงอยผตบนแทตน
แตตละอนันนนัรน เหต็นไดข้ชนัดวตทำนภีที่เปต็นบตอนทรทำทรงครทึที่งวงกลมซทึที่งอตทำงลข้ทำงชททำระถผกใสตไวข้ขข้ทำงใน

รทำยละเอภียดเพริที่มเตริมเกภีที่ยวกนับชตวงลตทำงของอตทำงและลข้อของฐทำนเหลตทำนภีรถผกกลตทำวถทึง 32 ลล้อทษันั้ง
สมีพื่อยทห่ใตล้แผง เพลาลล้อนษันั้นเปก็นชรินั้นเดมียวกษับแทห่น ลล้ออษันหนจึพื่งสทงหนจึพื่งศอกคพบ 33 ลล้อนษันั้นเขาทนาเหมพอน
ลล้อรถรบ ทษันั้งเพลา ขอบลล้อ ซมีพื่ และดยมกก็หลห่อ 34 แทห่นหนจึพื่งๆมมีทมีพื่หนยนอยทห่ทมีพื่มยมทษันั้งสมีพื่ ทมีพื่หนยนนมีนั้หลห่อ
เปก็นชรินั้นเดมียวกษับแทห่น ดผเหมสอนวตทำอตทำงลข้ทำงชททำระเหลตทำนภีร และฐทำนของพวกมนันถผกออกแบบใหข้
เคลสที่อนทภีที่ไดข้ ชริรนสตวนทนัรงหมดทภีที่ถผกเอตยถทึงนภีรทททำดข้วยทองเหลสอง สนังเกตวตทำมภีกทำรเอตยถทึงเพลทำ ขอบลข้อ ซภีที่
และดรุม พวกนภีร เปต็นชรุดอรุปกรณศ์ทภีที่ทททำใหข้ลข้อเคลสที่อนทภีที่ไดข้ ชตวงลตทำงทนัรงหมดของรถนภีรทททำดข้วยทองเหลสอง
และเหต็นไดข้ชนัดวตทำมนันทททำงทำนเพสที่อทภีที่อตทำงลข้ทำงชททำระเหลตทำนภีร จะถผกเคลสที่อนยข้ทำยไดข้

รทำยละเอภียดสรุดทข้ทำยถผกใหข้ไวข้เกภีที่ยวกนับยอดบนสรุดของฐทำนเหลตทำนภีร เอง 35 ทมีพื่บนยอดแทห่นมมี
แถบกลมยอดสทงคพบหนจึพื่ง และบนยอดแทห่นนษันั้นมมีกรอบและแผงตริดเปก็นอษันเดมียวกษับแทห่น 36 ทมีพื่พพนั้น
กรอบและพพนั้นแผง ทห่านสลษักเปก็นรทปเครทบ สริงโต และตล้นอรินทผลษัม ตามทมีพื่วห่างของแตห่ละสริพื่ง มมีลาย
มาลษัยรอบ 37 ทห่านไดล้ทนาแทห่นสริบแทห่นตามอยห่างนมีนั้ หลห่อเหมพอนกษันหมดทยกอษัน ขนาดเดมียวกษันและ
รทปเดมียวกษัน ใหข้เรทำระลทึกวตทำกรอบเหลตทำนภีรหมทำยถทึงขข้อตตอตตทำงๆ ตรงขข้อตตอเหลตทำนภีรของกทำรออกแบบกต็



มภีแกะสลนักลวดลทำยประดนับเพริที่มเตริมเปต็นรผปเครผบ สริงโตและตข้นอรินทผลนัม ดนังนนัรนฐทำนเหลตทำนภีร จทึงถผก
ทททำใหข้มภีมริตริและกทำรออกแบบเดภียวกนัน

บนสรุดของฐทำนทภีที่เปต็นแทตนซทึที่งถผกออกแบบอยตทำงวริจริตรเหลตทำนภีร  อตทำงลข้ทำงชททำระเหลตทำนนัรนกต็ถผก
วทำงไวข้สททำหรนับกทำรใชข้งทำนของพวกปรุโรหริต 38 ทห่านทนาขษันทองสษัมฤทธริดิ์สริบลทก ขษันลทกหนจึพื่งจยสมีพื่สริบบษัท
ขนาดขษันลทกหนจึพื่งสมีพื่ศอก มมีขษันแทห่นละลทกทษันั้งสริบแทห่น 39 ทห่านวางแทห่นขษันนษันั้นไวล้ทางดล้านขวาของ
พระนริเวศหล้าแทห่น และทางดล้านซล้ายของพระนริเวศหล้าแทห่น และทห่านวางขษันสาครไวล้ทมีพื่ดล้านขวา
พระนริเวศทางทริศตะวษันออกเฉมียงใตล้

อตทำงลข้ทำงชททำระทองเหลสองหข้ทำลผกถผกวทำงไวข้ททำงขข้ทำงซข้ทำยและขข้ทำงขวทำของททำงเขข้ทำหลนักของพระ
วริหทำร อตทำงลข้ทำงชททำระแตตละลผกจรุนทร ทำไดข้ประมทำณ 400 แกลลอน แตตละลผกมภีขนทำดเสข้นผตทำศผนยศ์กลทำงหก
ฟรุต

มภีกทำรออกควทำมเหต็นสรุดทข้ทำยเกภีที่ยวกนับขนันสาครนนัรน เหต็นไดข้ชนัดวตทำมนันถผกวทำงไวข้ททำงดข้ทำนเหนสอ
ของโครงสรข้ทำงพระวริหทำรหลนักซทึที่งจทำกทริศตะวนันออกกต็ถผกเรภียกวตทำดข้ทำนขวทำ วลภีทภีที่วตทำ “ททำงทริศตะวนัน
ออกเฉภียงใตข้” กต็หมทำยถทึงทริศททำงตรงกนันขข้ทำม นนัที่นคสอ ในกรณภีนภีร จทำกทริศใตข้ เหต็นไดข้ชนัดวตทำจทำกอตทำงเกต็บ
นทรทำขนทำดใหญตนภีร  นทร ทำถผกดทึงออกมทำเปต็นประจททำเพสที่อมทำใสตไวข้ในอตทำงลข้ทำงชททำระทภีที่มภีขนทำดเลต็กกวตทำทนัรงสริบ
ลผกนภีรซทึที่งถผกใชข้ในงทำนประจททำวนันตตทำงๆของพระวริหทำร

1 พกษ 7:40-45 มภีสรรุปยตอเกภีที่ยวกนับงทำนหลตอทองเหลสองตตทำงๆทภีที่ฮภีรทำมทททำใหข้ซทำโลม
อน ฮมีรามไดล้ทนาขษัน พลษัพื่วและชามดล้วย ดษังนษันั้นฮมีรามกก็เสรก็จงานทษันั้งสรินั้นซจึพื่งเขาตล้องกระทนาถวาย
กษษัตรริยย์ซาโลมอนสนาหรษับพระนริเวศของพระเยโฮวาหย์ แมข้แตตเครสที่องใชข้ทภีที่มภีขนทำดเลต็กกวตทำทนัรงหลทำย 
เชตน พลนั ที่วและชทำมกต็ถผกกลตทำวถทึง บทำงคนเสนอแนะวตทำขนันตตทำงๆทภีที่วตทำนภีร จรริงๆแลข้วเปต็นโถทภีที่ใชข้เกต็บขภีร เถข้ทำ

ผผข้เขภียนจทึงสรรุปยตอผลงทำนของฮภีรทำม 41 เสาสองตล้น ครินั้วทษันั้งสองของบษัวควนพื่าทมีพื่อยทห่บนยอดเสา 
และตาขห่ายสองผพน ซจึพื่งคลยมครินั้วทษันั้งสองของบษัวควนพื่าซจึพื่งอยทห่บนยอดเสา 42 และลทกทษับทริมสมีพื่รล้อย
สนาหรษับตาขห่ายสองผพน ตาขห่ายผพนหนจึพื่งมมีลทกทษับทริมสองแถว เพพพื่อคลยมครินั้วทษันั้งสองของบษัวควนพื่าซจึพื่งอยทห่
บนเสา 43 แทห่นสริบแทห่น และขษันสริบลทกซจึพื่งอยทห่บนแทห่น 44 และขษันสาครลทกหนจึพื่ง และวษัวสริบสองตษัว



ทมีพื่อยทห่ใตล้ขษันสาคร 45 หมล้อ พลษัพื่ว และชาม ภาชนะทษันั้งสรินั้นเหลห่านมีนั้ในพระนริเวศของพระเยโฮวาหย์ ซจึพื่งฮมี
รามไดล้ทนาถวายกษษัตรริยย์ซาโลมอนเปก็นของทมีพื่ทนาดล้วยทองสษัมฤทธริดิ์ขษัดมษัน วลภีทภีที่กลตทำวถทึง ทองสนัมฤทธริธ
ขนัดมนัน กต็หมทำยถทึงทองเหลสองทภีที่ถผกขนัดจนสรุกใสและสวตทำงจข้ทำ

1 พกษ 7:46 สถทำนทภีที่ๆฮภีรทำมทททำงทำนหลตอของเขทำกต็ถผกหมทำยเหตรุไวข้วตทำ กษษัตรริยย์
ทรงหลห่อสริพื่งเหลห่านมีนั้ในทมีพื่ราบลยห่มของแมห่นนนั้าจอรย์แดน และในทมีพื่ดรินโคลนระหวห่างเมพองสยคคทและ
ศาเรธาน สถทำนทภีที่เหลตทำนภีร อยผตในหรุบเขทำแมตนทร ทำจอรศ์แดน สรุคคทถผกเชสที่อกนันวตทำอยผตททำงฝนัที่งตะวนันออกและ
ศทำเรธทำนคสอสถทำนทภีที่ๆโยชผวทำนททำคนอริสรทำเอลขข้ทำมแมตนทร ทำจอรศ์แดน นภีที่บอกเปต็นนนัยถทึงวริศวกรรมใน
กทำรขนยข้ทำยทภีที่มทำกมทำยมหทำศทำลซทึที่งคงตข้องใชข้เปต็นแนต อยตทำงแรกคสอ แมตนทร ทำจอรศ์แดนตข้องถผกสรข้ทำง
สะพทำนเชสที่อมหรสอใหข้มภีเรสอขข้ทำมฟทำก จทำกนนัรนงทำนหลตอมหทำศทำลเหลตทำนภีร  โดยเฉพทำะขนันสทำครตข้องถผก
ขนยข้ทำยบนเสข้นททำงทภีที่เปต็นวงจรขทึรนผตทำนเทสอกเขทำตตทำงๆไปยนังกรรุงเยรผซทำเลต็ม แคตงทำนนภีรกต็เปต็นสริที่ง
มหนัศจรรยศ์ดข้ทำนวริศวกรรมอยตทำงหนทึที่งของสมนัยนนัรนแลข้ว

1 พกษ 7:47 มภีหมทำยเหตรุเพริที่มเตริมกลตทำววตทำ ซาโลมอนทรงหาไดล้ชษัพื่งเครพพื่องใชล้
ทษันั้งหมดนมีนั้ไมห่ เพราะวห่ามมีมากดล้วยกษัน จจึงมริไดล้หานนนั้าหนษักของทองสษัมฤทธริดิ์ แมข้รทำคทำของงทำนทอง
เหลสองปรริมทำณมหทำศทำลขนทำดนนัรนคงแพงมทำกๆเปต็นแนต ซทำโลมอนกต็ไมตเคยมทำนนัที่งนนับนทรทำหนนักของ
มนันเลย

1 พกษ 7:48-50 ซาโลมอนไดล้ทรงกระทนาเครพพื่องใชล้ทษันั้งสรินั้นซจึพื่งอยทห่ในพระนริเวศของ
พระเยโฮวาหย์ คพอแทห่นบทชาทองคนา และทรงทนาโตต๊ะขนมปษังหนล้าพระพษักตรย์ดล้วยทองคนา 49 เชริง
ประทมีปทนาดล้วยทองคนาบรริสยทธริดิ์อยทห่ทางดล้านขวาหล้าอษัน อยทห่ทางดล้านซล้ายหล้าอษัน ขล้างหนล้าหล้องหลษัง 
ดอกไมล้ ตะเกมียง และตะไกรตษัดไสล้ตะเกมียงทนาดล้วยทองคนา 50 อห่าง ตะไกรตษัดไสล้ตะเกมียง ชาม ชล้อน 
และกระถางไฟทนาดล้วยทองคนาบรริสยทธริดิ์ และเดพอยสนาหรษับประตทของสห่วนชษันั้นในพระนริเวศ คพอทมีพื่
บรริสยทธริดิ์ทมีพื่สยด และสนาหรษับประตทหล้องโถงของพระวริหาร กก็ทนาดล้วยทองคนา

นตทำสนใจทภีที่วตทำแมข้รทำยละเอภียดเยอะแยะถผกนททำเสนอเกภีที่ยวกนับเครสที่องใชข้ทองเหลสองเหลตทำนนัรน
ของพระวริหทำร เครสที่องใชข้ทภีที่ทททำดข้วยทองคททำซทึที่งมภีคตทำมทำกกวตทำกต็ถผกเอตยถทึงเพภียงสรรุปยตอผตทำนๆเทตทำนนัรน นภีที่



บอกเปต็นนนัยวตทำเครสที่องใชข้เหลตทำนภีร ถผกทททำขทึรนโดยเลภียนแบบของเหลตทำนนัรนทภีที่เคยอยผตในพลนับพลทำเปบ๊ะๆ นภีที่
บอกเปต็นนนัยดข้วยวตทำพวกมนันยนังอยผตมทำจนถทึงสมนัยนนัรน อยตทำงไรกต็ตทำม ซทำโลมอนทททำพวกมนันขทึรนใหมต
สททำหรนับพระวริหทำรหลนังใหมตนนัรน ของใชข้เหลตทำนภีร ถผกพรรณนทำอยตทำงละเอภียดในหนนังสสออพยพ ทภีที่ถผก
กลตทำวถทึงในทภีที่นภีร ดข้วยกต็คสอ เดสอยทองคททำสททำหรนับประตผดข้ทำนในและดข้ทำนนอกของพระวริหทำร ทภีที่สททำคนัญ
อภีกกต็คสอวตทำเครสที่องใชข้บรริสรุทธริธ เหลตทำนภีรของพระวริหทำรเปต็นทองคททำบรริสรุทธริธ

1 พกษ 7:51 บรรดากริจการซจึพื่งกษษัตรริยย์ซาโลมอนกระทนาเกมีพื่ยวดล้วยพระนริเวศของ
พระเยโฮวาหย์กก็ไดล้สนาเรก็จดษังนมีนั้ และซาโลมอนทรงนนาบรรดาสริพื่งซจึพื่งดาวริดราชบริดาทรงถวายไวล้เขล้ามา
คพอเครพพื่องเงริน เครพพื่องทองคนา และเครพพื่องใชล้ตห่างๆ และเกก็บไวล้ในคลษังพระนริเวศของพระเยโฮวาหย์ 
ทองคททำและเงรินทนัรงหมดทภีที่ดทำวริดไดข้เกต็บสะสมไวข้สททำหรนับพระวริหทำรบนัดนภีรกต็ถผกเกต็บไวข้ในคลนังของมนัน
แลข้ว ชตวงปภีตตอๆมทำของซทำโลมอนจะแสดงใหข้เหต็นอยตทำงแนตนอนถทึงควทำมตกตทที่ทำฝตทำยวริญญทำณ ดผ
เหมสอนวตทำกทำรกลนับสนัตยศ์ของเขทำเกริดขทึรนหลนังจทำกเขทำเสรต็จสริรนกทำรกตอสรข้ทำงพระวริหทำรไดข้ไมตนทำน จทำก
นนัรนเขทำกต็เลริกทททำงทำนของพระเจข้ทำและเรริที่มสทำละวนกนับกทำรสรข้ทำงพระรทำชวนังของตนัวเอง นตทำจะเปต็นใน
ตอนนนัรนทภีที่เขทำเรริที่มสรข้ทำงฮทำเรต็มของตนัวเอง บทเรภียนงตทำยๆยนังมภีอยผตเหมสอนเดริม เมสที่อผผข้ใดเลริกทททำงทำนของ
พระเจข้ทำ เขทำกต็ตกเปต็นเหยสที่องตทำยดทำยของกทำรถผกเบภีที่ยงเบนควทำมสนใจโดยพญทำมทำร นนั ที่นดผเหมสอนเปต็น
สริที่งทภีที่เกริดขทึรนกนับซทำโลมอน

*****

ภนำพรวมของ 1 พงศศ์กษษัตรริยศ์ 8: บทยาวๆบทนมีตั้บนันทซกเกมีชื่ยวกนับหมีบแหว่งพนันธสนัญญาซซชื่งถยูก
นนาเขด้ามาไวด้ในพระวริหารทมีชื่ถยูกสรด้างเสรป็จนมีตั้ นมีชื่ตามมาดด้วยคนาเทศนาและคนาอธริษฐานมอบถวายโดย
ซาโลมอนพรด้อมกนับคนาสรรเสรริญของเขาแดว่พระเจด้าสนาหรนับความประเสรริฐของพระองคศ์ สตุดทด้าย
มมีบนันทซกเกมีชื่ยวกนับการถวายเครสืชื่องสนัตวบยูชาครนัตั้งใหญว่โดยซาโลมอนและการชสืชื่นชมยรินดมีของ
ประชาชน

1 พกษ 8:1-3 แลล้วซาโลมอนทรงประชยมพวกผทล้ใหญห่ของอริสราเอล และบรรดา
หษัวหนล้าของตระกทล คพอประมยขของบรรพบยรยษคนอริสราเอล ตห่อพระพษักตรย์กษษัตรริยย์ซาโลมอนใน



กรยงเยรทซาเลก็ม เพพพื่อจะนนาหมีบพษันธสษัญญาของพระเยโฮวาหย์ขจึนั้นมาจากนครดาวริด คพอเมพองศริโยน 
หลนังจทำกสรข้ทำงพระวริหทำรเสรต็จ มภีบนันททึกเกภีที่ยวกนับกทำรทภีที่ซทำโลมอนรวบรวมพวกผผข้นททำของชนชทำตริ
อริสรทำเอลเขข้ทำดข้วยกนันเพสที่อขนยข้ทำยหภีบพนันธสนัญญทำนนัรนมทำยนังทภีที่ใหมตของมนันอยตทำงเปต็นททำงกทำร ทภีที่นตทำ
สนใจกต็คสอคททำกลตทำวทภีที่วตทำหภีบพนันธสนัญญทำนนัรนกตอนหนข้ทำนภีรอยผตในนครดทำวริด นนัที่นคสอเปต็นพสรนทภีที่สตวนหนทึที่ง
ของกรรุงเยรผซทำเลต็มททำงทริศตะวนันออกซทึที่งหนันหนข้ทำเขข้ทำหทำภผเขทำมะกอกเทศซทึที่งเปต็นทภีที่ๆเดริมทภีดทำวริดสรข้ทำง
พระรทำชวนังของตน อยตทำงไรกต็ตทำม บนัดนภีรพระวริหทำรไดข้ถผกสรข้ทำงเสรต็จแลข้วบนยอดภผเขทำโมรภียทำหศ์ทภีที่อยผ ต
ททำงทริศเหนสอซทึที่งเปต็นเนรินเขทำทภีที่สผงทภีที่สรุดในกรรุงเยรผซทำเลต็ม

2 และผทล้ชายทษันั้งสรินั้นของอริสราเอลกก็ประชยมตห่อพระพษักตรย์กษษัตรริยย์ซาโลมอน ณ การเลมีนั้ยงใน
เดพอนเอธานริม ซจึพื่งเปก็นเดพอนทมีพื่เจก็ด ดผเหมสอนวตทำพวกผผข้นททำของชนชทำตรินนัรนไมตเพภียงมทำชรุมนรุมกนันทภีที่กรรุง
เยรผซทำเลต็มเทตทำนนัรน แตตพวกผผข้ชทำยทนัรงหมดของชนชทำตรินนัรนกต็ไดข้รนับเชริญดข้วย เดสอนเอธานริมเปต็นเดสอนทภีที่
เจต็ดของยริว โดยตรงกนับเดสอนตรุลทำคมในปนัจจรุบนันหรสอตข้นเดสอนพฤศจริกทำยน มนันถผกตนัรงชสที่อเชตนนนัรน
เพรทำะแมตนทร ทำลททำธทำรสทำยตตทำงๆทภีที่อยผตถทำวรยนังไหลอยผต คททำนภีรมภีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ยนัชื่งยสืน ไมตวตทำกรณภีใด 
ในกลทำงฤดผใบไมข้รตวงของปภีนนัรน ผผข้ชทำยทรุกคนทภีที่เปต็นผผข้ใหญตของชนชทำตรินนัรนไดข้มทำรวมตนัวกนันทภีที่กรรุง
เยรผซทำเลต็มสททำหรนับกทำรขนยข้ทำยหภีบไปยนังพระวริหทำรอยตทำงเปต็นททำงกทำร นนัที่นคงเปต็นคนนนับแสนๆคน
หทำกไมตถทึงลข้ทำนคน

ดนังทภีที่พระรทำชบนัญญนัตริของโมเสสไดข้ก ททำหนดไวข้ 3 พวกผทล้ใหญห่ทษันั้งสรินั้นของอริสราเอลมา และ
พวกปยโรหริตกก็ยกหมีบ ซทำโลมอนไมตไดข้ทททำผริดเหมสอนบริดทำของเขทำในกทำรพยทำยทำมทภีที่จะขนยข้ทำยหภีบนนัรน 
พวกปรุโรหริตของพระเจข้ทำ ลผกหลทำนของอทำโรนไดข้หทำมหภีบบนบตทำของตนและแบกมนันขทึรนไปยนังพระ
วริหทำรนนัรน

1 พกษ 8:4-5 และเขาทษันั้งหลายนนาหมีบของพระเยโฮวาหย์ และพลษับพลาแหห่งชยมนยม
และเครพพื่องใชล้บรริสยทธริดิ์ทษันั้งสรินั้นซจึพื่งอยทห่ในพลษับพลาขจึนั้นมา ของเหลห่านมีนั้บรรดาปยโรหริตและคนเลวมีหาม
ขจึนั้นมา สริที่งทภีที่ปรทำกฏชนัดเจนกต็คสอ ไมตเพภียงหภีบถผกยข้ทำยไปยนังทททำเลใหมตของมนันในพระวริหทำรทภีที่เพริที่ง
กตอสรข้ทำงเสรต็จเทตทำนนัรน แตตสริที่งของทนัรงหมดทภีที่ยนังเหลสออยผตของพลนับพลทำกต็ดข้วย (เครสที่องเรสอนและเครสที่อง



ใชข้ศนักดริธ สริทธริธ ทนัรงหลทำยของมนัน) นภีที่บอกเปต็นนนัยวตทำพลนับพลทำหลนังเดริมไดข้ถผกเกต็บรนักษทำไวข้ตลอด 450 ปภี
นนัรนตนัรงแตตโยชผวทำเขข้ทำไปในแผตนดรินนนัรน มนันไมตนตทำอยผตในสภทำพดภี อยตทำงไรกต็ตทำม พระวริหทำรหลนังใหมตกต็
พรข้อมแลข้วตอนนภีร  นภีที่บอกเปต็นนนัยดข้วยวตทำเครสที่องเรสอนและเครสที่องใชข้ชริรนตตทำงๆทภีที่ถผกมอบถวทำยไวข้
สททำหรนับกทำรใชข้งทำนทภีที่พลนับพลทำยนังมภีอยผ ตในขณะนนัรนและพวกมนันถผกนททำไปยนังพระวริหทำรใหมตดข้วย

ดนังนนัรน 5 กษษัตรริยย์ซาโลมอน และชยมนยมชนอริสราเอลทษันั้งสรินั้นทมีพื่ไดล้ประชยมกษันตห่อพระองคย์ อยทห่
กษับพระองคย์ตห่อหนล้าหมีบ ไดล้ถวายแกะและวษัวมากมาย ซจึพื่งเขาจะนษับหรพอเอาจนานวนกก็ไมห่ไดล้ ในวนันทภีที่
ยริที่งใหญตนภีร ในอริสรทำเอล เครสที่องสนัตวบผชทำนนับไมตถข้วนถผกถวทำยแดตพระเยโฮวทำหศ์พระเจข้ทำ กทำรนมนัสกทำร
และกทำรชสที่นชมยรินดภีกต็ยริที่งใหญตเหลสอเกรินในวนันนนัรน

1 พกษ 8:6-9 แลล้วปยโรหริตกก็นนาหมีบพษันธสษัญญาของพระเยโฮวาหย์มายษังทมีพื่ของหมีบ 
ทมีพื่อยทห่ในหล้องหลษังของพระนริเวศ คพอในทมีพื่บรริสยทธริดิ์ทมีพื่สยด ภายใตล้ปมีกเครทบ คททำทภีที่แปลวตทำ หล้องหลษัง (ดา
บริยรศ์) หมทำยถทึง ทภีที่บรริสรุทธริธ ทภีที่สรุด ทภีที่นนั ที่นหภีบถผกวทำงไวข้ระหวตทำงปภีกทภีที่เหยภียดออกของเครผบทองคททำทนัรง
สองนนัรน 7 เพราะวห่าเครทบนษันั้นกางปมีกออกเหนพอทมีพื่ของหมีบ เครทบจจึงเปก็นเครพพื่องคลยมเหนพอหมีบ และไมล้
คานของหมีบ เรทำไมตควรอนรุมทำนวตทำเครผบทนัรงสองนนัรนมภีชภีวริต แตตพวกมนันถผกทททำดข้วยทองคททำ อยตทำงไร
กต็ตทำมวริธภีทภีที่พวกมนันถผกออกแบบกต็ทททำใหข้ปภีกของพวกมนันกทำงออกเหนสอหภีบนนัรนจทำกขข้ทำงบน

ดนังนนัรน 8 พวกเขาดจึงคานหามของหมีบนษันั้นออกบล้าง จจึงเหก็นปลายคานหามไดล้จากทมีพื่บรริสยทธริดิ์
ทมีพื่สยด ซจึพื่งอยทห่ขล้างหนล้าหล้องหลษัง แตห่เขาจะเหก็นจากขล้างนอกไมห่ไดล้ และคานหามกก็ยษังอยทห่ทมีพื่นษัพื่นจนทยก
วษันนมีนั้ ควทำมคริดสรุดทข้ทำยตรงนภีรนตทำจะเปต็นวตทำพวกปรุโรหริตถอนคทำนหทำมของหภีบออกมทำและวทำงพวก
มนันใหข้ปลทำยของพวกมนันถผกมองเหต็นไดข้ในหข้องหนข้ทำ (ทภีที่บรริสรุทธริธ ) ทภีที่เปต็นแบบนภีรกต็เพสที่อทภีที่วตทำสตวนเลต็กๆ
ของคทำนหทำมทนัรงสองจะมองเหต็นไดข้หทำกวตทำหภีบนนัรนถผกเคลสที่อนยข้ทำยไป

มภีกทำรออกควทำมเหต็นดข้วยวตทำ 9 ไมห่มมีสริพื่งใดในหมีบนอกจากศริลาสองแผห่น ซจึพื่งโมเสสเกก็บไวล้ ณ 
โฮเรบ เมพพื่อพระเยโฮวาหย์ทรงกระทนาพษันธสษัญญากษับชนอริสราเอล เมพพื่อเขาทษันั้งหลายออกมาจากแผห่น
ดรินอมียริปตย์ เรทำควรหมทำยเหตรุไวข้วตทำทนัรงหมดทภีที่อยผตในหภีบนนัรนคสอ ศริลทำสองแผตนนนัรนทภีที่บรรจรุบนัญญนัตริสริบ



ประกทำรนนัรน ฮภีบรผ 9:4 บตงบอกวตทำในตอนอสที่นของศนักดริธ สริทธริธ ชริรนอสที่นๆ (ไมข้เทข้ทำของอทำโรนทภีที่ออกชตอ 
โถทองคททำใสตมทำนทำและกระถทำงไฟทองคททำ) กต็ถผกวทำงไวข้ในทภีที่บรริสรุทธริธ ทภีที่สรุด แตตไมตใชตในหภีบนนัรน

1 พกษ 8:10-11 หลนังจทำกหภีบพนันธสนัญญทำถผกวทำงไวข้ในพระวริหทำรทภีที่สรข้ทำงเสรต็จ
สมบผรณศ์แลข้วและอยทห่มาเมพพื่อปยโรหริตออกมาจากทมีพื่บรริสยทธริดิ์ทมีพื่สยด เมฆมาเตก็มพระนริเวศของพระเยโฮ
วาหย์ 11 ปยโรหริตจจึงยพนปรนนริบษัตริอยทห่ไมห่ไดล้เพราะเมฆนษันั้น เพราะสงห่าราศมีของพระเยโฮวาหย์เตก็มพระ
นริเวศของพระเยโฮวาหย์ เมฆทภีที่วตทำนภีร เมสที่อเชสที่อมโยงกนับ “สงตทำรทำศภีขององคศ์พระผผข้เปต็นเจข้ทำ” ทภีที่ถผกกลตทำวถทึง
ตตอไปยตอมหมทำยถทึงสงตทำรทำศภีเชครินทำหศ์ของพระเจข้ทำ แมข้คททำวตทำ “เชครินทำหศ์” ไมตไดข้ปรทำกฏเชตนนนัรนในพระ
คนัมภภีรศ์และเปต็นกทำรตภีควทำมแบบหนทึที่งของพวกนนักอธริบทำยพระคนัมภภีรศ์ชทำวยริวกต็ตทำม มนันกต็หมทำยถทึงกทำร
สถริตอยผตดข้วยเรสที่อยไปแหตงสงตทำรทำศภีของพระเจข้ทำ พระเจข้ทำทรงแสดงควทำมเหต็นชอบตตอสริที่งตตทำงๆทภีที่เพริที่ง
เกริดขทึรนและทรงสตงกทำรสททำแดงแบบหนทึที่งแหตงสงตทำรทำศภีของพระองคศ์เขข้ทำมทำในพระวริหทำรนนัรน พวก
ปรุโรหริตไดข้แตตหนภีไปหทำทภีที่ปลอดภนัยเกรงวตทำตนจะถผกผลทำญดข้วยสงตทำรทำศภีนนัรน

1 พกษ 8:12-13 เมสที่อไดข้เหต็นสริที่งตตทำงๆทภีที่เกริดขทึรนแลข้ว ซทำโลมอนกต็ลรุกขทึรนเพสที่อออกควทำม
เหต็นเบสรองตข้น "พระเยโฮวาหย์ไดล้ตรษัสวห่า พระองคย์จะประทษับในความมพดทจึบ 13 ขล้าพระองคย์ไดล้
สรล้างพระนริเวศอษันเปก็นทมีพื่ประทษับสนาหรษับพระองคย์ เปก็นสถานทมีพื่ถาวรเพพพื่อพระองคย์จะทรงสถริตอยทห่
เปก็นนริตยย์" วลภีทภีที่ซทำโลมอนกลตทำวถทึงควทำมมสดททึบอทำจหมทำยถทึงควทำมมสดของทภีที่บรริสรุทธริธ ทภีที่สรุดซทึที่งไมตมภี
ผผข้คนอทำศนัยอยผต หข้องนนัรนไมตมภีหนข้ทำตตทำงหรสอแสงสวตทำงมนันจทึงมสด อยตทำงไรกต็ตทำม เมสที่อสงตทำรทำศภีเชครินทำหศ์
ลอยลงมทำ มนันกต็ทททำใหข้หข้องบรริสรุทธริธ นนัรนเตต็มไปดข้วยแสงสวตทำงจข้ทำแหตงสงตทำรทำศภีของพระเจข้ทำ ซทำโลมอน
จทึงหมทำยเหตรุวตทำตนไดข้สรข้ทำงพระนริเวศถทำวรเชตนนนัรนไวข้เพสที่อทภีที่วตทำกทำรสถริตอยผตบนโลกนภีรของพระเจข้ทำจะ
อยผตดข้วยเสมอไป

1 พกษ 8:14-16 แลล้วกษษัตรริยย์กก็หษันมาและทรงใหล้พรแกห่ชยมนยมชนอริสราเอลทษันั้งปวง 
(ขณะทมีพื่ชยมนยมชนอริสราเอลทษันั้งปวงยพนอยทห่) 15 พระองคย์ตรษัสวห่า "สาธยการแดห่พระเยโฮวาหย์พระเจล้า
แหห่งอริสราเอล ผทล้ทรงกระทนาใหล้สนาเรก็จดล้วยพระหษัตถย์ของพระองคย์ ตามทมีพื่พระองคย์ตรษัสไวล้ดล้วย
พระโอษฐย์ตห่อดาวริดราชบริดาของขล้าพเจล้าวห่า เพสที่อแสดงควทำมเคทำรพตตอกษนัตรริยศ์ของพวกเขทำ 



ประชทำชนอริสรทำเอลทภีที่มทำรวมตนัวกนันจทึงลรุกขทึรนยสนขณะทภีที่เขทำเรริที่มพผดกนับพวกเขทำ ซทำโลมอนจทึงเรริที่มคททำ
พผดของตนโดยสรรเสรริญองคศ์พระผผข้เปต็นเจข้ทำพระเจข้ทำแหตงอริสรทำเอล เขทำรททำลทึกวตทำพระเจข้ทำทรงบรรยทำย
เรสที่องกทำรสรข้ทำงพระวริหทำรนนัรนในตอนแรกกนับดทำวริดบริดทำของเขทำ บนัดนภีร โดยกทำรทรงอนรุญทำตของ
พระเจข้ทำ งทำนกตอสรข้ทำงพระวริหทำรกต็เสรต็จสมบผรณศ์แลข้ว ซทำโลมอนกลตทำวตตอไปโดยพผดแทนพระเจข้ทำวตทำ 
16 `ตษันั้งแตห่วษันทมีพื่เราไดล้นนาอริสราเอลชนชาตริของเราออกจากอมียริปตย์ เรามริไดล้เลพอกเมพองหนจึพื่งเมพองใดใน
ตระกทลอริสราเอลทษันั้งสรินั้นเพพพื่อจะสรล้างพระนริเวศ เพพพื่อนามของเราจะอยทห่ทมีพื่นษัพื่น แตห่เราไดล้เลพอกดาวริดใหล้
อยทห่เหนพออริสราเอลชนชาตริของเรา' แมข้พระเจข้ทำมริไดข้ทรงเลสอกเมสองๆหนทึที่งอยตทำงเปต็นททำงกทำรเพสที่อทภีที่จะ
ประทนับอยผตทตทำมกลทำงประชทำชนของพระองคศ์ในนนัรน พระองคศ์กต็ทรงเลสอกกษนัตรริยศ์องคศ์หนทึที่งแลข้ว 
ผตทำนททำงกษนัตรริยศ์องคศ์นนัรน (ดทำวริด) พระองคศ์ทรงทททำใหข้ทรทำบถทึงกทำรทรงเลสอกเมสองหนทึที่งของพระองคศ์

1 พกษ 8:17-19 ขณะกลตทำวแทนพระเจข้ทำตตอไป ซทำโลมอนกต็เลตทำยข้อนวตทำ ดาวริดราช
บริดาของขล้าพเจล้าทรงตษันั้งพระทษัยแลล้วทมีพื่จะสรล้างพระนริเวศสนาหรษับพระนามแหห่งพระเยโฮวาหย์
พระเจล้าของอริสราเอล 18 แตห่พระเยโฮวาหย์ตรษัสกษับดาวริดราชบริดาของขล้าพเจล้าวห่า `ทมีพื่เจล้าตษันั้งใจสรล้าง
พระนริเวศสนาหรษับนามของเรานษันั้น เจล้ากก็ทนาดมีอยทห่แลล้ว ในเรพพื่องความตษันั้งใจของเจล้า 19 อยห่างไรกก็ตาม 
เจล้าจะไมห่สรล้างพระนริเวศ แตห่บยตรชายของเจล้าผทล้ซจึพื่งจะออกมาจากบษันั้นเอวของเจล้าจะสรล้างพระนริเวศ
เพพพื่อนามของเรา' ซทำโลมอนจทึงเลตทำยข้อนประวนัตริศทำสตรศ์ทภีที่วตทำพระเจข้ทำไมตทรงยอมใหข้ดทำวริดสรข้ทำงพระ
วริหทำร แตตบรุตรชทำยของเขทำจะไดข้รนับอนรุญทำตใหข้ทททำเชตนนนัรนแทน ดผ 2 ซทำมผเอล 7:3-13

1 พกษ 8:20-21 ซทำโลมอนจทึงรนับรองวตทำพระเจข้ทำไดข้ทรงกระทททำใหข้พระสนัญญทำทภีที่
พระองคศ์ทรงทททำไวข้กนับดทำวริดสททำเรต็จแลข้ว บษัดนมีนั้พระเยโฮวาหย์ทรงใหล้พระดนารษัสของพระองคย์ ซจึพื่ง
พระองคย์ตรษัสนษันั้นสนาเรก็จ เพราะขล้าพเจล้าไดล้ขจึนั้นมาแทนดาวริดราชบริดาของขล้าพเจล้า และนษัพื่งอยทห่บน
บษัลลษังกย์ของอริสราเอล ดษังทมีพื่พระเยโฮวาหย์ไดล้ทรงสษัญญาไวล้ และขล้าพเจล้าไดล้สรล้างพระนริเวศสนาหรษับ
พระนามของพระเยโฮวาหย์พระเจล้าแหห่งอริสราเอล 21 ขล้าพเจล้าไดล้กนาหนดทมีพื่ไวล้สนาหรษับหมีบทมีพื่นษัพื่นแลล้ว 
ซจึพื่งพษันธสษัญญาของพระเยโฮวาหย์อยทห่ในนษันั้น ซจึพื่งพระองคย์ไดล้ทรงกระทนาไวล้กษับบรรพบยรยษของเรา 
เมพพื่อพระองคย์ทรงนนาเขาทษันั้งหลายออกมาจากแผห่นดรินอมียริปตย์"



วลภีทภีที่กลตทำวถทึงกทำรทภีที่ซทำโลมอน “ขทึรนมทำแทนดทำวริด” จรริงๆแลข้วหมทำยถทึงกทำรทภีที่เขทำเปต็นผผข้
สสบทอดของดทำวริด เขทำจทึงไมตเพภียงทททำใหข้ควทำมปรทำรถนทำของดทำวริดบริดทำตนสททำเรต็จเทตทำนนัรน แตตทททำใหข้
ควทำมปรทำรถนทำขององคศ์พระผผข้เปต็นเจข้ทำพระเจข้ทำของเขทำสททำเรต็จดข้วย พระวริหทำรนภีรพรข้อมกนับสงตทำรทำศภีเชคริ
นทำหศ์ของพระเจข้ทำทภีที่อยผตดข้วยกต็เปต็นพยทำนถทึงพนันธสนัญญทำทภีที่พระเจข้ทำไดข้ทรงทททำไวข้ก นับบรรพบรุรรุษของ
พวกเขทำ

1 พกษ 8:22 ซทำโลมอนจทึงเตรภียมตนัวทภีที่จะอธริษฐทำนคททำอธริษฐทำนมอบถวทำยทภีที่ยริ ที่ง
ใหญตสททำหรนับกทำรเปริดใชข้งทำนพระวริหทำรหลนังใหมตนภีร  แลล้วซาโลมอนประทษับยพนหนล้าแทห่นบทชาของ
พระเยโฮวาหย์ตห่อหนล้าชยมนยมชนอริสราเอลทษันั้งปวง และกางพระหษัตถย์ของพระองคย์ออกสทห่ฟล้าสวรรคย์ 
เหต็นไดข้ชนัดวตทำแทตนทภีที่วตทำนภีร เปต็นแทตนทองเหลสองขนทำดใหญตทภีที่อยผตในลทำนของพวกปรุโรหริต นนัก
ประวนัตริศทำสตรศ์ทตทำนนภีรกลตทำววตทำชรุมนรุมชนอริสรทำเอลทนัรงหมดอยผตทภีที่นนัที่นดข้วย อยตทำงแรกกต็คสอ นนัที่นหมทำยถทึง
พวกผผข้ชทำยเทตทำนนัรน อยตทำงทภีที่สองคสอ ไมตมภีกทำรใหข้รทำยละเอภียดวตทำ ชตุมนตุมชนนนัรนอยผตในลทำนนนัรนหรสอไดข้
แตตเหต็นและไดข้ยรินสริที่งทภีที่ก ททำลนังเกริดขทึรนในนนัรนผตทำนททำงประตผทภีที่เปริดออก

ไมตมภีกทำรบอกมริตริของขนทำดของลทำนชนัรนนอกของพระวริหทำร ในพระวริหทำรหลนังตตอมทำของเฮ
โรด อทำคทำรโดยรวมทนัรงหมดกรินพสรนทภีที่สทำมสริบหกเอเคอรศ์ แนตนอนวตทำกลรุตมอทำคทำรของพระวริหทำรของ
ซทำโลมอนมภีขนทำดเลต็กกวตทำ แตตกต็นตทำจะใหญตโตอยผตดภี วลภีทภีที่วตทำ “ชรุมนรุมชนอริสรทำเอลทนัรงปวง” ตรงตนัว
แลข้วมภีควทำมหมทำยเพภียงวตทำ “กทำรชรุมนรุมกนันของคนอริสรทำเอล” ไมตชนัดเจนวตทำนนัที่นรวมผผข้ชทำยทนัรงหมด
ของชนชทำตรินนัรนหรสอแคตกลรุตมผผข้นททำของมนันทภีที่มทำรวมตนัวกนันเทตทำนนัรน ไมตวตทำฝผงชนนนัรนมทำรวมตนัวกนัน
อยตทำงไรกต็ตทำม มนันคงเปต็นเหตรุกทำรณศ์หนทึที่งทภีที่นตทำตสที่นตทำแนตๆ ซทำโลมอนจทึงยสนขทึรนและ “กทำงพระหนัตถศ์
ของพระองคศ์ออกสผตฟข้ทำสวรรคศ์”

1 พกษ 8:23-24 คททำอธริษฐทำนถวทำยพระวริหทำรทภีที่ยริ ที่งใหญตของเขทำเรริที่มตข้นดข้วยคททำ
สรรเสรริญแดตพระเยโฮวทำหศ์พระเจข้ทำ และททลวห่า "ขล้าแตห่พระเยโฮวาหย์พระเจล้าแหห่งอริสราเอล ไมห่มมี
พระเจล้าองคย์ใดเหมพอนพระองคย์ ในฟล้าสวรรคย์เบพนั้องบน หรพอทมีพื่แผห่นดรินเบพนั้องลห่าง ผทล้ทรงรษักษาพษันธ
สษัญญา และทรงสนาแดงความเมตตาแกห่ผทล้รษับใชล้ของพระองคย์ ซจึพื่งดนาเนรินอยทห่ตห่อพระพษักตรย์พระองคย์



ดล้วยสรินั้นสยดใจของเขา 24 พระองคย์ไดล้ทรงกระทนากษับดาวริดบริดาของขล้าพระองคย์ ผทล้รษับใชล้ของ
พระองคย์ ตามบรรดาสริพื่งซจึพื่งพระองคย์ทรงสษัญญาไวล้แกห่ทห่าน พระองคย์ตรษัสดล้วยพระโอษฐย์ของ
พระองคย์ และพระองคย์ไดล้ทรงกระทนาใหล้สนาเรก็จในวษันนมีนั้ดล้วยพระหษัตถย์ของพระองคย์ คททำอธริษฐทำนทภีที่
ยริที่งใหญตนภีร เรริที่มตข้นดข้วยกทำรทภีที่ซทำโลมอนสรรเสรริญพระเจข้ทำทภีที่ทรงรนักษทำพระวจนะของพระองคศ์และ
สททำหรนับพระเมตตทำอนันใหญตยริที่งของพระองคศ์ทภีที่มภีตตอบรรดทำผผข้รนับใชข้ของพระองคศ์ทภีที่เชสที่อฟนังพระองคศ์ 
นอกจทำกนภีร  ซทำโลมอนรนับรผข้วตทำมภีพระเจข้ทำเทภีที่ยงแทข้แตตองคศ์เดภียวเทตทำนนัรน บรรดทำพระของคนทภีที่นนับถสอ
พระตตทำงดข้ทำวเปต็นพระปลอมและไมตมภีททำงรนักษทำคททำพผดของพวกมนันไดข้ ซทำโลมอนจทึงใครตครวญถทึง
กทำรทภีที่พระเจข้ทำไดข้ทรงรนักษทำคททำตรนัสของพระองคศ์ไวข้ก นับดทำวริดบริดทำของเขทำโดยเฉพทำะ

1 พกษ 8:25-26 ซทำโลมอนเขข้ทำสผตคททำขอแรกของตนทนันทภี ขล้าแตห่พระเยโฮวาหย์
พระเจล้าแหห่งอริสราเอล เพราะฉะนษันั้นบษัดนมีนั้ขอทรงรษักษาสริพื่งทมีพื่พระองคย์ทรงสษัญญาไวล้กษับดาวริดผทล้รษับใชล้
ของพระองคย์ราชบริดาของขล้าพระองคย์วห่า `เจล้าจะไมห่ขาดชายผทล้หนจึพื่งในสายตาของเราทมีพื่จะนษัพื่งบน
บษัลลษังกย์แหห่งอริสราเอล เพพพื่อวห่าลทกหลานทษันั้งหลายของเจล้าจะระมษัดระวษังในวริถมีทางของเขา ทมีพื่เขาจะ
ดนาเนรินไปตห่อหนล้าเราอยห่างทมีพื่เจล้าไดล้ดนาเนรินตห่อหนล้าเรานษันั้น' เขทำขอใหข้พระเจข้ทำทรงกระทททำตทำมพนันธ
สนัญญทำทภีที่ใหข้ไวข้กนับดทำวริดทภีที่พระองคศ์ไดข้ทรงสนัญญทำกนับดทำวริดแลข้ววตทำลผกหลทำนของเขทำจะนนัที่งบนบนัลลนังกศ์
ของเขทำเสมอไป 26 เพราะฉะนษันั้นบษัดนมีนั้ โอ ขล้าแตห่พระเจล้าแหห่งอริสราเอล ขอพระวจนะของพระองคย์
จงดนารงอยทห่ ซจึพื่งพระองคย์ไดล้ตรษัสกษับผทล้รษับใชล้ของพระองคย์ คพอดาวริดบริดาของขล้าพระองคย์ นอกจทำกนภีร  
ซทำโลมอนเสรริมอภีกวตทำในกทำรทททำเชตนนนัรน ลผกหลทำนของเขทำจะไดข้ระมนัดระวนังทภีที่จะดททำเนรินตตอพระ
พนักตรศ์พระเจข้ทำเหมสอนอยตทำงทภีที่ดทำวริดไดข้ดททำเนริน เขทำจทึงวริงวอนพระเจข้ทำตตอหนข้ทำประชทำชนอยตทำงเปต็น
ททำงกทำรใหข้ทรงกระทททำตทำมพระสนัญญทำนนัรน ดผ เพลงสดรุดภี 132:11-12

1 พกษ 8:27 ซทำโลมอนจทึงหยรุดชนั ที่วครผต เพสที่อแทรกคททำถทำมทภีที่ลทึกซทึร ง แตห่พระเจล้าจะ
ทรงประทษับทมีพื่แผห่นดรินโลกหรพอ ดทเถริด ฟล้าสวรรคย์และฟล้าสวรรคย์อษันสทงทมีพื่สยดยษังรษับพระองคย์อยทห่ไมห่ไดล้ 
พระนริเวศซจึพื่งขล้าพระองคย์ไดล้สรล้างขจึนั้นจะรษับพระองคย์ไมห่ไดล้ยริพื่งกวห่านษันั้นสษักเทห่าใด ซทำโลมอนตระหนนัก
ถทึงควทำมโงตเขลทำทภีที่เปต็นไปไดข้ของสริที่งทภีที่เขทำเพริที่งกระทททำลงไป แมข้ใหญตโตและนตทำตสที่นตทำ พระวริหทำรทภีที่เขทำ
เพริที่งสรข้ทำงเสรต็จนนัรนกต็มภีไวข้เพสที่อพระเจข้ทำผผข้ทรงมหริทธริฤทธริธ แหตงจนักรวทำล พระเจข้ทำจะทรงถตอมพระองคศ์ลง



เพสที่อทภีที่จะประทนับอยผตในสถทำนทภีที่เลต็กกระจข้อยรตอยเชตนนภีรและใหข้เกภียรตริประชทำชนหมผตหนทึที่งเพรทำะเหตรุ
นนัรนหรสอ ซทำโลมอนรนับรผข้อยตทำงเปริดเผยวตทำสวรรคศ์แหตงฟข้ทำสวรรคศ์ทนัรงปวงไมตอทำจบรรจรุพระเจข้ทำไวข้ไดข้ 
คททำถทำมเหลตทำนภีรของเขทำเปริดเผยถทึงควทำมถตอมใจของซทำโลมอนและมรุมมองอนันเหมทำะสมทภีที่เขทำมภี เขทำ
เขข้ทำใจถทึงกทำรสถริตอยผตทรุกหนทรุกแหตงแบบอนนันตศ์ของพระเจข้ทำ กทำรทภีที่พระเจข้ทำจะทรงเขข้ทำประทนับใน
พระวริหทำรทภีที่เขทำไดข้สรข้ทำงกต็เปต็นเกภียรตริอนันลข้นพข้น

1 พกษ 8:28-30 เพรทำะตระหนนักถทึงควทำมยริที่งใหญตของสริที่งทภีที่พระเจข้ทำก ททำลนังทรงกระทททำ
อยผต ซทำโลมอนจทึงถทำมวตทำ แตห่ขอพระองคย์สนพระทษัยในคนาอธริษฐานของผทล้รษับใชล้ของพระองคย์ และใน
คนาวริงวอนนมีนั้ โอ ขล้าแตห่พระเยโฮวาหย์พระเจล้าของขล้าพระองคย์ ขอทรงสดษับเสมียงรล้องและคนาอธริษฐาน
ซจึพื่งผทล้รษับใชล้ของพระองคย์อธริษฐานตห่อพระพษักตรย์พระองคย์ในวษันนมีนั้ 29 เพพพื่อวห่าพระเนตรของพระองคย์
จะทรงลพมอยทห่เหนพอพระนริเวศนมีนั้ ทษันั้งกลางคพนและกลางวษัน คพอสถานทมีพื่ซจึพื่งพระองคย์ไดล้ตรษัสวห่า `นาม
ของเราจะอยทห่ทมีพื่นษัพื่น' เพพพื่อวห่าพระองคย์จะทรงสดษับคนาอธริษฐาน ซจึพื่งผทล้รษับใชล้ของพระองคย์จะไดล้
อธริษฐานตรงตห่อสถานทมีพื่นมีนั้ 30 และขอพระองคย์ทรงสดษับคนาวริงวอนของผทล้รษับใชล้ของพระองคย์ และ
ของอริสราเอลชนชาตริของพระองคย์ เมพพื่อเขาอธริษฐานตรงตห่อสถานทมีพื่นมีนั้ ขอพระองคย์ทรงสดษับอยทห่ใน
ฟล้าสวรรคย์ อษันเปก็นทมีพื่ประทษับของพระองคย์ และเมพพื่อพระองคย์ทรงสดษับแลล้ว กก็ขอพระองคย์ทรง
ประทห่านอภษัย

ในโวหทำรทภีที่ไพเรทำะยริที่งนนัก ซทำโลมอนทผลขอพระเจข้ทำใหข้ทรงสดนับฟนังคททำอธริษฐทำนของตน 
สนังเกตดข้วยวตทำซทำโลมอนเรภียกตนัวเองตลอดวตทำเปต็น “ผผข้รนับใชข้ของพระองคศ์” แมข้เปต็นกษนัตรริยศ์ทภีที่ทรง
อททำนทำจทภีที่สรุดบนพสรนพริภพในสมนัยนนัรน ซทำโลมอนกต็รผข้ตนัววตทำตนเลต็กนข้อยขนทำดไหนเมสที่อเทภียบกนับควทำม
เกรภียงไกรของพระเจข้ทำ เขทำจทึงไดข้แตตเรภียกตนัวเองวตทำเปต็นผผข้รนับใชข้คนหนทึที่งของพระเจข้ทำ

เขทำจทึงอธริษฐทำนขอใหข้พระเจข้ทำทรงสดนับฟนังคททำอธริษฐทำนของตนและทรงเฝข้ทำดผเหนสอสถทำน
บรริสรุทธริธ นนัรนเสมอไป ในกทำรทททำเชตนนนัรน ซทำโลมอนกต็เตสอนควทำมจททำพระเจข้ทำถทึงพระสนัญญทำนนัรนทภีที่
พระองคศ์ไดข้ทรงกระทททำไปแลข้วทภีที่วตทำพระนทำมของพระองคศ์จะสถริตอยผตทภีที่นนัที่น ในพระรทำชบนัญญนัตริ 
16:2 และ 6 พระเจข้ทำไดข้ทรงสนัญญทำวตทำจะใหข้พระนทำมของพระองคศ์ประทนับอยผตในทภีทๆี่ พระองคศ์ทรง



บนัญชทำใหข้ถวทำยเครสที่องสนัตวบผชทำปนัสกทำทภีที่นนั ที่น เหต็นไดข้ชนัดวตทำนนัที่นกต็จะเปต็นทภีที่พระวริหทำรหลนังใหมตนภีร  ซทำ
โลมอนวริงวอนพระเจข้ทำอภีกครนัร งใหข้ทรงสดนับฟนังคททำอธริษฐทำนของประชทำกรของพระองคศ์จทำกสถทำนทภีที่
นนัรนแมข้พระองคศ์ทรงสถริตอยผตในสวรรคศ์กต็ตทำม เขทำจทึงวริงวอนวตทำเมสที่อพระองคศ์ทรงสดนับฟนังคททำอธริษฐทำน
ของประชทำกรของพระองคศ์แลข้ว กต็ขอใหข้พระเจข้ทำทรงยกโทษควทำมบทำปของพวกเขทำเสภีย ไมตมภี
คททำถทำมในหนัวของซทำโลมอนเลยเกภีที่ยวกนับจรุดประสงคศ์ทภีที่แทข้จรริงของพระวริหทำรนภีร  นนัที่นคสอ เปต็นสถทำนทภีที่
สททำหรนับกทำรทททำใหข้เกริดกทำรคสนดภีกนันกนับพระเจข้ทำ

1 พกษ 8:31-32 กษนัตรริยศ์องคศ์นภีร จทึงกลตทำวคททำอธริษฐทำนของตนสตวนตตอไป เมพพื่อชายคน
ใดกระทนาการละเมริดตห่อเพพพื่อนบล้านของเขา และถทกบษังคษับใหล้ทนาสษัตยย์ปฏริญาณ และเขามาใหล้คนา
ปฏริญาณตห่อหนล้าแทห่นบทชาของพระองคย์ในพระนริเวศนมีนั้ 32 ขอพระองคย์ทรงสดษับในฟล้าสวรรคย์ และ
ขอทรงกระทนาและทรงพริพากษาผทล้รษับใชล้ทษันั้งหลายของพระองคย์ กลห่าวโทษผทล้กระทนาความผริด และ
ทรงนนาความประพฤตริของเขาใหล้กลษับตกบนศมีรษะของตษัวเขาเอง และขอทรงประกาศความ
บรริสยทธริดิ์ของผทล้ชอบธรรมสนองแกห่เขาตามความชอบธรรมของเขา 

ซทำโลมอนหมทำยเหตรุถทึงสถทำนกทำรณศ์ทภีที่จะเกริดขทึรนอยตทำงแนตนอนทภีที่คนอริสรทำเอลสองคนมภีกทำร
ทะเลทำะวริวทำทกนันจนและมนันกลทำยเปต็นกทำรฟข้องรข้อง (ในภทำษทำสมนัยใหมต) เมสที่อขข้อพริพทำทนนัรนทภีที่
ตข้องกทำรคททำตนัดสรินมทำถทึงปรุโรหริตทภีที่พระวริหทำรในทภีที่สรุด เขทำกต็อธริษฐทำนขอใหข้พระเจข้ทำทรงสดนับฟนังจทำก
สวรรคศ์ เขทำอธริษฐทำนขอใหข้คดภีเชตนนนัรนไดข้รนับกทำรพริพทำกษทำอยตทำงชอบธรรม นนัที่นคสอ ฝตทำยทภีที่กระทททำกทำร
ฉข้อโกงถผกปรนับโทษและฝตทำยทภีที่ชอบธรรมพข้นผริด นภีที่บอกเปต็นนนัยอยตทำงชนัดเจนถทึงควทำมชตวยเหลสอของ
พระเจข้ทำสททำหรนับคนเหลตทำนนัรนทภีที่แสวงหทำพระพนักตรศ์ของพระองคศ์ทภีที่พระวริหทำรเพสที่อเสทำะหทำปนัญญทำใน
กทำรพริพทำกษทำ

1 พกษ 8:33-34 จทำกนนัรนซทำโลมอนกต็กลตทำวถทึงวริกฤตริอภีกเรสที่องซทึที่งจะเกริดขทึรนอยตทำง
แนตนอน เมพพื่ออริสราเอลชนชาตริของพระองคย์พห่ายแพล้ตห่อหนล้าศษัตรท เพราะเขาไดล้กระทนาบาปตห่อ
พระองคย์ ถล้าเขาหษันกลษับมาหาพระองคย์อมีก และยอมรษับพระนามของพระองคย์ และอธริษฐานและ
กระทนาการวริงวอนตห่อพระองคย์ในพระนริเวศนมีนั้ 34 กก็ขอพระองคย์ทรงสดษับในฟล้าสวรรคย์ และ



ประทานอภษัยแกห่บาปของอริสราเอลชนชาตริของพระองคย์ และขอทรงนนาเขากลษับมายษังแผห่นดรินซจึพื่ง
พระองคย์ไดล้ทรงพระราชทานแกห่บรรพบยรยษของเขาทษันั้งหลาย

ซทำโลมอนเลต็งเหต็นลตวงหนข้ทำถทึงวนันนนัรนทภีที่คนอริสรทำเอลจะกลนับสนัตยศ์ไปจทำกพระเจข้ทำและจะถผก
ตภีสอนโดยพระองคศ์ในกทำรถผกพทำไปจทำกแผตนดรินนนัรน เรสที่องนนัรนถผกพยทำกรณศ์ไวข้แลข้วในเลวภีนริตริ 27:32-
33 และพระรทำชบนัญญนัตริ 28:63-64 กระนนัรนซทำโลมอนกต็วริงวอนพระเจข้ทำวตทำถข้ทำพวกเขทำจะกลนับใจใหมต
ในกทำรถผกกวทำดตข้อนไปเปต็นเชลยของตน รข้องออกพระนทำมของพระเจข้ทำและอธริษฐทำนตตอพระ
วริหทำรนภีร  กต็ขอใหข้พระเจข้ทำทรงยกโทษใหข้พวกเขทำและทรงยอมใหข้พวกเขทำกลนับมทำยนังแผตนดรินนภีรอภีก ดทำ
เนภียลเชสที่อพระสนัญญทำนภีรอยตทำงสรุดจริตสรุดใจอยตทำงแนตนอน ดผ ดทำเนภียล 6:10 และ 9:3

1 พกษ 8:35-36 ซทำโลมอนกลตทำวถทึงภนัยพริบนัตริอภีกประกทำรซทึที่งเขทำเลต็งเหต็นวตทำจะเกริดขทึรน 
เมพพื่อฟล้าสวรรคย์ปริดอยทห่ และไมห่มมีฝน เพราะเขาทษันั้งหลายไดล้กระทนาบาปตห่อพระองคย์ ถล้าเขาทษันั้งหลายไดล้
อธริษฐานตห่อสถานทมีพื่นมีนั้ และยอมรษับพระนามของพระองคย์ และหษันกลษับเสมียจากบาปของเขาทษันั้ง
หลาย เมพพื่อพระองคย์ทรงใหล้เขาทษันั้งหลายรษับความทยกขย์ใจ 36 กก็ขอพระองคย์ทรงสดษับในฟล้าสวรรคย์ 
และขอทรงประทานอภษัยบาปของผทล้รษับใชล้ของพระองคย์ และของอริสราเอลประชาชนของพระองคย์
เมพพื่อพระองคย์ทรงสอนทางดมีแกห่เขา ซจึพื่งเขาควรจะดนาเนริน และขอทรงประทานฝนบนแผห่นดรินของ
พระองคย์ ซจึพื่งพระองคย์ไดล้ทรงพระราชทานแกห่ชนชาตริของพระองคย์เปก็นมรดกนษันั้น

แนตนอนวตทำซทำโลมอนทรทำบดภีถทึงเลวภีนริตริ 26:19-20 และพระรทำชบนัญญนัตริ 28:23-24 เขทำเลต็ง
เหต็นวตทำควทำมบทำปเชตนนนัรนจะเกริดขทึรนแกตอริสรทำเอลอนันตทำมมทำดข้วยกทำรตภีสอนของพระเจข้ทำทภีที่มภีตตอ
ประชทำกรของพระองคศ์ เขทำจทึงวริงวอนพระเจข้ทำวตทำหทำกพวกเขทำจะอธริษฐทำนตรงตตอพระวริหทำรนภีรดข้วย
กทำรถตอมใจและกทำรยอมรนับสทำรภทำพ กต็ขอใหข้พระเจข้ทำทรงโปรดเมตตทำแกตพวกเขทำและทรงใหข้ฝน
กลนับคสนมทำ

1 พกษ 8:37-40 เชตนเดภียวกนัน เมสที่อพระเจข้ทำทรงจททำใจตข้องพริพทำกษทำหนนักกวตทำเดริม
เพรทำะควทำมบทำปของพวกเขทำ ถล้ามมีการกษันดารอาหารในแผห่นดริน ถล้ามมีโรคระบาด ขล้าวมล้าน รากริน
ขล้าว หรพอตษัตั๊กแตนวษัยบริน หรพอตษัตั๊กแตนวษัยคลาน หรพอถล้าศษัตรทของเขาทษันั้งหลายลล้อมเมพองของเขาไวล้



รอบดล้าน จะเปก็นภษัยพริบษัตริอยห่างใด หรพอความเจก็บไขล้อยห่างใด มมีขจึนั้นกก็ดมี 38 ไมห่วห่าคนาอธริษฐานอยห่างใด 
หรพอคนาวริงวอนประการใดซจึพื่งประชาชนคนใด หรพออริสราเอลประชาชนของพระองคย์ทษันั้งสรินั้นททล 
ตห่างกก็สนานจึกถจึงเรพพื่องภษัยพริบษัตริแหห่งจริตใจของเขาเอง และไดล้กางมพอของเขาสทห่พระนริเวศนมีนั้  39 ขอ
พระองคย์ทรงสดษับในฟล้าสวรรคย์ อษันเปก็นทมีพื่ประทษับของพระองคย์ และพระราชทานอภษัยและทรง
กระทนา และทรงประทานแกห่ทยกคนซจึพื่งพระองคย์ทรงทราบจริตใจตามการประพฤตริทษันั้งสรินั้นของเขา 
(เพราะพระองคย์คพอพระองคย์เทห่านษันั้นทมีพื่ทรงทราบจริตใจแหห่งบยตรทษันั้งหลายของมนยษยย์) 40 เพพพื่อวห่าเขา
ทษันั้งหลายจะไดล้ยนาเกรงพระองคย์ตลอดวษันเวลาทมีพื่เขาทษันั้งหลายอาศษัยในแผห่นดริน ซจึพื่งพระองคย์ทรง
ประทานแกห่บรรพบยรยษของขล้าพระองคย์ทษันั้งหลาย

เมสที่อกทำรตภีสอนเกริดขทึรนแกตแผตนดรินนนัรนเพรทำะควทำมบทำปของพวกเขทำ หทำกประชทำกรของ
พระเจข้ทำจะกลนับใจใหมตในกทำรอธริษฐทำนตรงตตอพระวริหทำรนภีร  ซทำโลมอนกต็วริงวอนพระเจข้ทำใหข้ทรง
สดนับฟนังและปฏริบนัตริอยตทำงชอบธรรมกนับแตตละคนตทำมททำงประพฤตริของเขทำ จทำกนนัรนเขทำกต็หยรุดชนั ที่วครผต
เพสที่อออกควทำมเหต็นหนทึที่งอนันลทึกซทึร ง “เพรทำะพระองคศ์คสอพระองคศ์เทตทำนนัรนทภีที่ทรงทรทำบจริตใจแหตงบรุตร
ทนัรงหลทำยของมนรุษยศ์” แนตทภีเดภียวพระเจข้ทำเทตทำนนัรนทรงทรทำบใจของเรทำ พญทำมทำรสทำมทำรถรผข้วตทำอะไรอยผต
ในใจของเรทำกต็ตตอเมสที่อเรทำเปริดปทำกพผด พระเจข้ทำทรงทรทำบอยผ ตแลข้ว นอกจทำกนภีร  พระองคศ์ทรงทรทำบเมสที่อ
คนๆหนทึที่งกลนับใจใหมตอยตทำงแทข้จรริง ยริที่งกวตทำนนัรน ในกทำรถผกตภีสอนและกทำรไดข้รนับกทำรยกโทษเมสที่อกลนับ
ใจใหมตแลข้ว คนอริสรทำเอลกต็จะ “ยททำเกรงพระองคศ์ตลอดวนันเวลทำทภีที่เขทำทนัรงหลทำยอทำศนัยในแผตนดริน ซทึที่ง
พระองคศ์ทรงประททำนแกตบรรพบรุรรุษของขข้ทำพระองคศ์ทนัรงหลทำย” ซทำโลมอนจทึงทผลขอพระเจข้ทำใหข้ทรง
สดนับฟนังคททำอธริษฐทำนของประชทำกรของพระองคศ์เมสที่อพวกเขทำกลนับใจใหมตอยตทำงแทข้จรริง

1 พกษ 8:41-43 จทำกนนัรนเขทำกต็พผดถทึงคนอภีกพวกหนทึที่ง ยริพื่งกวห่านษันั้นอมีกเกมีพื่ยวกษับชน
ตห่างดล้าว ผทล้ซจึพื่งไมห่ใชห่อริสราเอลประชาชนของพระองคย์ เมพพื่อเขามาจากประเทศเมพองไกล เพราะเหก็น
แกห่พระนามของพระองคย์ 42 (เพราะเขาทษันั้งหลายจะไดล้ยรินถจึงพระนามใหญห่ยริพื่งของพระองคย์ และ
ถจึงพระหษัตถย์อษันมหริทธริฤทธริดิ์ของพระองคย์ และถจึงพระกรทมีพื่เหยมียดออกของพระองคย์) เมพพื่อเขามา
อธริษฐานตรงตห่อพระนริเวศนมีนั้ 43 กก็ขอพระองคย์ทรงสดษับในฟล้าสวรรคย์อษันเปก็นทมีพื่ประทษับของ
พระองคย์ และขอทรงกระทนาตามทยกสริพื่งซจึพื่งชนตห่างดล้าวไดล้ททลขอตห่อพระองคย์ เพพพื่อวห่าชนชาตริทษันั้ง



หลายแหห่งแผห่นดรินโลกจะรทล้จษักพระนามของพระองคย์และเกรงกลษัวพระองคย์ ดษังอริสราเอล
ประชาชนของพระองคย์ยนาเกรงพระองคย์อยทห่นษันั้น และเพพพื่อเขาทษันั้งหลายจะทราบวห่า พระนริเวศนมีนั้ซจึพื่งขล้า
พระองคย์ไดล้สรล้างไวล้เขาเรมียกกษันดล้วยพระนามของพระองคย์

ซทำโลมอนเลต็งเหต็นถทึงคนตตทำงชทำตริทภีที่ชอบธรรมมในประชทำชทำตริอสที่นๆทภีที่เมสที่อไดข้ยรินเกภีที่ยวกนับ
พระเยโฮวทำหศ์พระเจข้ทำแลข้ว จะมทำอธริษฐทำนตตอพระเจข้ทำทภีที่พระวริหทำรนภีร  เขทำจทึงวริงวอนพระเจข้ทำใหข้สดนับ
ฟนังคนเชตนนนัรนทนัรงปวงทภีที่มทำดข้วยควทำมเชสที่อและกทำรกลนับใจใหมตอยตทำงแทข้จรริง เขทำจทึงหวนังวตทำประชทำชทำตริ
ทนัรงปวงจะมทำรผข้จนักพระนทำมของพระเยโฮวทำหศ์และยททำเกรงพระองคศ์เหมสอนก นับคนอริสรทำเอล แบบ
อยตทำงทภีที่อมตะกต็คสอ แบบอยตทำงของขนันทภีชทำวเอธริโอเปภียคนนนัรนตทำมทภีที่มภีบนันททึกไวข้ในกริจกทำร 8 ในพระ
วริหทำรของเฮโรด ลทำนพริเศษของคนตตทำงชทำตริถผกกตอสรข้ทำงขทึรนสททำหรนับผผข้วริงวอนเหลตทำนนัรน ดผ กริจกทำร 
21:19 ซทำโลมอนจทึงรข้องทผลพระเจข้ทำใหข้สดนับฟนังเหลตทำผผข้จทำรริกทภีที่เปต็นคนตตทำงชทำตริ เหต็นไดข้ชนัดวตทำซทำโลม
อนไมตไดข้มภีอคตริตตอคนตตทำงชทำตริซทึที่งพวกยริวรรุตนตตอๆมทำจะเรริที่มมภี

1 พกษ 8:44-45 อภีกสถทำนกทำรณศ์หนทึที่งถผกกลตทำวถทึง ถล้าประชาชนของพระองคย์ออกไป
ทนาสงครามตห่อสทล้ศษัตรทของเขาทษันั้งหลาย จะเปก็นโดยทางใดๆทมีพื่พระองคย์ทรงใชล้เขาออกไปกก็ตาม และ
เขาทษันั้งหลายไดล้อธริษฐานตห่อพระเยโฮวาหย์ตรงตห่อเมพองซจึพื่งพระองคย์ทรงเลพอกสรรไวล้ และตรงตห่อ
พระนริเวศซจึพื่งขล้าพระองคย์ไดล้สรล้างสนาหรษับพระนามของพระองคย์ 45 ขอพระองคย์ทรงสดษับคนา
อธริษฐานของเขาและคนาวริงวอนของเขาในฟล้าสวรรคย์ และขอทรงใหล้สริทธริอษันชอบธรรมของเขาคง
อยทห่ ซทำโลมอนเลต็งเหต็นถทึงสถทำนกทำรณศ์ตตทำงๆเมสที่อคนอริสรทำเอลจททำเปต็นตข้องไปทททำสงครทำม อยตทำงไร
กต็ตทำม เขทำกต็ขอรข้องพระเจข้ทำวตทำเมสที่อเกริดเหตรุกทำรณศ์อยตทำงนนัรน หทำกคนอริสรทำเอลจะอธริษฐทำนตรงตตอพระ
วริหทำรนภีร  กต็ขอใหข้พระองคศ์ทรงสดนับฟนังคททำอธริษฐทำนของพวกเขทำและทรงโปรดใหข้พวกเขทำมภีชนัยใน
กทำรศทึกนนัรน

1 พกษ 8:46-50 ดข้วยกทำรรผข้ลตวงหนข้ทำแบบเปต็นคททำพยทำกรณศ์ ซทำโลมอนเลต็งเหต็นถทึงวนัน
นนัรนทภีที่คนอริสรทำเอลจะถผกกวทำดตข้อนไปจทำกแผตนดรินของตน ถล้าเขาทษันั้งหลายกระทนาบาปตห่อพระองคย์ 
(เพราะไมห่มมีมนยษยย์สษักคนหนจึพื่งซจึพื่งมริไดล้กระทนาบาป) และพระองคย์ทรงกรรินั้วตห่อเขา และทรงมอบเขา



ไวล้กษับศษัตรท เขาจจึงถทกจษับไปเปก็นเชลยยษังแผห่นดรินของศษัตรทนษันั้น ไมห่วห่าไกลหรพอใกลล้ 47 แตห่ถล้าเขาสนานจึก
ผริดในใจในแผห่นดรินซจึพื่งเขาไดล้ถทกจษับไปเปก็นเชลยและไดล้กลษับใจ และไดล้ทนาการวริงวอนตห่อพระองคย์ใน
แผห่นดรินของผทล้จษับเขาไปเปก็นเชลย ททลวห่า `ขล้าพระองคย์ทษันั้งหลายไดล้กระทนาบาป และไดล้ประพฤตริชษัพื่ว
รล้ายและไดล้กระทนาความชษัพื่ว' 48 ถล้าเขาทษันั้งหลายกลษับมาหาพระองคย์ดล้วยสยดจริตสยดใจของเขาในแผห่น
ดรินแหห่งศษัตรททษันั้งหลายของเขา ผทล้ซจึพื่งจษับเขาไปเปก็นเชลย และอธริษฐานตห่อพระองคย์ตรงตห่อแผห่นดริน
ของเขา ซจึพื่งพระองคย์ทรงประทานแกห่บรรพบยรยษของเขาทษันั้งหลาย คพอเมพองซจึพื่งพระองคย์ไดล้ทรง
เลพอกสรรไวล้ และพระนริเวศซจึพื่งขล้าพระองคย์ไดล้สรล้างไวล้เพพพื่อพระนามของพระองคย์ 49 ขอพระองคย์
ทรงสดษับคนาอธริษฐานและคนาวริงวอนของเขาในฟล้าสวรรคย์ อษันเปก็นทมีพื่ประทษับของพระองคย์ และขอ
ทรงใหล้สริทธริอษันชอบธรรมของเขาคงอยทห่ 50 และขอทรงประทานอภษัยแกห่ประชาชนของพระองคย์ผทล้
ไดล้กระทนาบาปตห่อพระองคย์ และทรงประทานอภษัยตห่อการละเมริดทษันั้งหลายของเขา ซจึพื่งเขาไดล้กระทนา
ตห่อพระองคย์ และใหล้เขาเปก็นทมีพื่เมตตาของคนเหลห่านษันั้นทมีพื่จษับเขาทษันั้งหลายไปเปก็นเชลย เพพพื่อเขาทษันั้ง
หลายจะไดล้รษับความเมตตาจากเขา

ซทำโลมอนเขข้ทำใจอยตทำงชนัดเจนถทึงสภทำพทภีที่บทำปหนทำอนันเปต็นสทำกลของใจมนรุษยศ์ นนั ที่นคสอ 
“เพรทำะไมตมภีมนรุษยศ์สนักคนหนทึที่งซทึที่งมริไดข้กระทททำบทำป” เขทำเลต็งเหต็นถทึงกทำรกบฏอนันบทำปหนทำของคน
อริสรทำเอลทภีที่มภีตตอพระเจข้ทำและกทำรถผกทททำใหข้กระจนัดกระจทำยไปของพวกเขทำอนันเปต็นผลทภีที่ตทำมมทำ แมข้
กระนนัรน เขทำกต็ขอรข้องพระเจข้ทำวตทำหทำกและเมสที่อพวกเขทำจะกลนับใจใหมตอยตทำงแทข้จรริง สทำรภทำพควทำม
บทำปของตนและอธริษฐทำนตรงตตอพระวริหทำรทภีที่กรรุงเยรผซทำเลต็ม กต็ขอใหข้พระเจข้ทำทรงโปรดเมตตทำตตอ
พวกเขทำ เขทำวริงวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงยกโทษใหข้พวกเขทำ ทททำใหข้พวกเขทำจททำเรริญและทททำใหข้คนเหลตทำนนัรน
ทภีที่จนับตนัวพวกเขทำไปมภีควทำมกรรุณทำตตอพวกเขทำ นตทำเศรข้ทำทภีที่วตทำเมสที่อกทำรกวทำดตข้อนไปเปต็นเชลยนนัรนเกริดขทึรน
จรริง ดผเหมสอนวตทำมภีแตตดทำเนภียลทภีที่เชสที่อเงสที่อนไขนภีรอยตทำงสรุดจริตสรุดใจ ดผ ดทำเนภียล 9:3

1 พกษ 8:51-53 ซทำโลมอนจทึงปริดทข้ทำยคททำอธริษฐทำนอนันยริที่งใหญตนภีร โดยกทำรเตสอนควทำม
จททำพระเจข้ทำถทึงกทำรทภีที่จนถทึงบนัดนภีรพระองคศ์ไดข้ทรงเลสอกสรรคนอริสรทำเอลเพสที่อเปต็นประชทำกรของ
พระองคศ์แลข้วเพราะวห่าเขาทษันั้งหลายเปก็นประชาชนของพระองคย์ และเปก็นมรดกของพระองคย์ ซจึพื่ง
พระองคย์ทรงนนาออกมาจากอมียริปตย์ จากทห่ามกลางเตาเหลก็ก 52 ขอพระเนตรของพระองคย์จงลพมอยทห่



ตห่อคนาวริงวอนของผทล้รษับใชล้ของพระองคย์ และตห่อคนาวริงวอนของอริสราเอลประชาชนของพระองคย์ ขอ
ทรงสดษับบรรดาเรพพื่องทมีพื่เขาทษันั้งหลายรล้องตห่อพระองคย์ 53 เพราะพระองคย์ทรงแยกเขาจากทห่ามกลาง
ชนชาตริทษันั้งหลายของแผห่นดรินโลก ใหล้เปก็นมรดกของพระองคย์ ตามซจึพื่งพระองคย์ตรษัสทางโมเสส 
ผทล้รษับใชล้ของพระองคย์ โอ ขล้าแตห่องคย์พระผทล้เปก็นเจล้าพระเจล้า ในเมพพื่อพระองคย์ทรงนนาบรรพบยรยษของขล้า
พระองคย์ทษันั้งหลายออกจากอมียริปตย์"

นตทำสนใจทภีที่วตทำซทำโลมอนเรภียกกทำรพเนจรของคนอริสรทำเอลในอภียริปตศ์วตทำเปต็นเตทำไฟเหลต็ก ดผ 
พระรทำชบนัญญนัตริ 4:20 อยตทำงไรกต็ตทำม ควทำมคริดทภีที่ยริที่งใหญตกวตทำตรงนภีรกต็คสอ คททำวริงวอนของซทำโลมอนทภีที่
ขอใหข้พระเจข้ทำทรงสดนับฟนังประชทำกรของพระองคศ์เมสที่อพวกเขทำจะอธริษฐทำนตตอพระองคศ์ทภีที่พระวริหทำร
หลนังใหมตนภีร  เขทำเตสอนควทำมจททำพระเจข้ทำวตทำพระองคศ์ไดข้ทรงแยกพวกเขทำจทำกประชทำชทำตริอสที่นๆทนัรงปวง
แลข้วเพสที่อทภีที่จะเปต็นประชทำชนและมรดกของพระองคศ์ คททำอธริษฐทำนทภีที่ลทึกซทึร งและไพเรทำะนภีร จทึงถผกปริด
ทข้ทำยดข้วยคททำขอของเขทำทภีที่วตทำ “โอ ขข้ทำแตตองคศ์พระผผข้เปต็นเจข้ทำพระเจข้ทำ”

1 พกษ 8:54 เหต็นไดข้ชนัดวตทำคททำอธริษฐทำนอนันยริที่งใหญตของซทำโลมอนถผกกลตทำวขณะทภีที่
เขทำครุกเขตทำครษันั้นซาโลมอนทรงจบคนาอธริษฐาน และคนาวริงวอนทษันั้งสรินั้นนมีนั้ตห่อพระเยโฮวาหย์แลล้ว กก็ทรง
ลยกขจึนั้นจากหนล้าแทห่นบทชาของพระเยโฮวาหย์ ทมีพื่ซจึพื่งทรงคยกเขห่าพรล้อมกษับกางพระหษัตถย์สทห่ฟล้าสวรรคย์ ขข้อ
22 ของบทนภีรบตงบอกวตทำตอนแรกเขทำยสนอยผต ตรงนภีร เขทำถผกพรรณนทำวตทำครุกเขตทำอยผต เหต็นไดข้ชนัดวตทำกตอน
หนข้ทำนนัรนซทำโลมอนไดข้ยสนอยผตตตอหนข้ทำชรุมนรุมชน จทำกนนัรนเขทำกต็ครุกเขตทำลงพรข้อมกนับกทำงแขนออกสผตฟข้ทำ
สวรรคศ์ ใน 2 พงศทำวดทำร 6:13 มภีกทำรกลตทำวถทึงกทำรทภีที่เขทำอธริษฐทำนบนยกพสรนทภีที่ทททำดข้วยทองเหลสองซทึที่ง
สผงสทำมศอกดข้วย

1 พกษ 8:55-58 จทำกนนัรนซทำโลมอนกต็ทรงประทษับยพน และทรงใหล้พรแกห่ชยมนยมชน
อริสราเอลทษันั้งสรินั้นดล้วยเสมียงดษังวห่า 56 "สาธยการแดห่พระเยโฮวาหย์ ผทล้ทรงพระราชทานการหยยดพษักแกห่
อริสราเอลประชาชนของพระองคย์ ตามซจึพื่งพระองคย์ทรงสษัญญาไวล้ทยกประการ พระสษัญญาอษันดมีทษันั้ง
สรินั้นของพระองคย์ ซจึพื่งพระองคย์ทรงสษัญญาทางโมเสสผทล้รษับใชล้ของพระองคย์นษันั้นไมห่ลล้มเหลวสษักคนา
เดมียว 57 ขอพระเยโฮวาหย์พระเจล้าของเราทษันั้งหลายสถริตกษับเราดษังทมีพื่พระองคย์ไดล้สถริตกษับบรรพบยรยษ



ของเรา ขอพระองคย์อยห่าทรงละเราหรพอทอดทรินั้งเราเสมีย 58 เพพพื่อพระองคย์ทรงโนล้มจริตใจของเราใหล้
มาหาพระองคย์ ทมีพื่จะดนาเนรินในทางทษันั้งสรินั้นของพระองคย์ และรษักษาบรรดาพระบษัญญษัตริของพระองคย์ 
กฎเกณฑย์ของพระองคย์ และคนาตษัดสรินของพระองคย์ ซจึพื่งพระองคย์ทรงบษัญญษัตริไวล้แกห่บรรพบยรยษของ
เรา

แมข้ขข้อควทำมตรงนภีรกลตทำววตทำเขทำอวยพรประชทำชน อนันทภีที่จรริงแลข้วเขทำกต็ถวทำยสทำธรุกทำรแดตองคศ์
พระผผข้เปต็นเจข้ทำมทำกกวตทำ มภีหมทำยเหตรุไวข้วตทำพระเจข้ทำไดข้ประททำนกทำรหยรุดพนัก (ควทำมสงบสรุข) แกตคน
อริสรทำเอลเหมสอนทภีที่พระองคศ์ไดข้ทรงสนัญญทำไวข้แลข้ว ยริ ที่งกวตทำนนัรน ไมตมภีสนักคททำเดภียวในพระสนัญญทำตตทำงๆ
ของพระเจข้ทำทภีที่ลข้มเหลวไป เขทำจทึงทผลขอองคศ์พระผผข้เปต็นเจข้ทำใหข้สถริตอยผ ตกนับคนอริสรทำเอลในฐทำนะ
ประชทำชทำตริหนทึที่งโดยไมตละทริรงหรสอทอดทริรงพวกเขทำเสภีย นอกจทำกนภีร  เขทำกต็ขอใหข้คนอริสรทำเอลหนัน
จริตใจของตนมทำหทำพระเจข้ทำของพวกเขทำเพสที่อทภีที่จะเชสที่อฟนังทรุกสริที่งทภีที่พระองคศ์ไดข้ทรงบนัญชทำพวกเขทำแลข้ว
อยตทำงสรุดจริตสรุดใจ นภีที่บอกเปต็นนนัยถทึงควทำมสททำคนัญอยตทำงยริที่งของกทำรเชสที่อฟนังพระเจข้ทำ

1 พกษ 8:59-60 ซทำโลมอนจทึงปริดทข้ทำยคททำถวทำยสทำธรุกทำรอนันยริที่งใหญตนภีรของตนโดย
หมทำยเหตรุไวข้วตทำ ขอใหล้ถล้อยคนาเหลห่านมีนั้ของขล้าพเจล้า ซจึพื่งขล้าพเจล้าไดล้วริงวอนขอตห่อพระพษักตรย์พระเยโฮ
วาหย์ ใหล้อยทห่ใกลล้พระเยโฮวาหย์พระเจล้าของพวกเราทษันั้งวษันและคพน และขอใหล้สริทธริอษันชอบธรรมของ
ผทล้รษับใชล้ของพระองคย์คงอยทห่ และใหล้สริทธริอษันชอบธรรมของอริสราเอลประชาชนของพระองคย์คงอย ทห่ 
ตามตล้องการแตห่ละวษัน 60 เพพพื่อบรรดาชนชาตริทษันั้งหลายแหห่งแผห่นดรินโลกจะทราบวห่าพระเยโฮวาหย์
นษันั้นเปก็นพระเจล้า ไมห่มมีองคย์อพพื่นเลย

เขทำทผลขอใหข้คททำอธริษฐทำนของตนอยผตตตอพระพนักตรศ์พระเจข้ทำเสมอทนัรงกลทำงวนันและกลทำงคสน นภีที่
บอกเปต็นนนัยถทึงขข้อเสนอทภีที่วตทำคททำอธริษฐทำนของคนๆหนทึที่งอทำจอยผตตตอพระพนักตรศ์พระเจข้ทำไดข้ชนั ที่วระยะ
เวลทำหนทึที่ง เขทำจทึงรข้องขอพระเจข้ทำอภีกครนัร งใหข้ทรงรนักษทำสริทธริอนันชอบธรรมของประชทำกรของพระองคศ์
ตลอดเวลทำเพสที่อทภีที่วตทำชนชทำตริอสที่นๆทนัรงปวงจะไดข้รผข้วตทำพระองคศ์ทรงเปต็นพระเจข้ทำและไมตมภีองคศ์อสที่น นตทำ
เศรข้ทำทภีที่คนอริสรทำเอลสตวนใหญตขนัดขวทำมมริใหข้คททำพยทำนนนัรนเปต็นทภีที่ประจนักษศ์อยตทำงเตต็มทภีที่



1 พกษ 8:61 เขทำจทึงกททำชนับคนอริสรทำเอลวตทำ เพราะฉะนษันั้นขอใหล้จริตใจของทห่านทษันั้ง
หลายบรริสยทธริดิ์ตห่อพระเยโฮวาหย์พระเจล้าของเรา คพอทมีพื่จะดนาเนรินอยทห่ในกฎเกณฑย์ของพระองคย์ และ
รษักษาพระบษัญญษัตริของพระองคย์ ดษังในเวลานมีนั้" คททำทภีที่แปลวตทำ บรริสยทธริดิ์ (ชาเลม) ในบรริบทนภีรมภีควทำม
หมทำยวตทำ ‘สมบผรณศ์พรข้อม’ ควทำมคริดทภีที่ยริ ที่งใหญตกวตทำกต็คสอ ทภีที่คนอริสรทำเอลจะทรุตมเทหมดทนัรงตนัวและ
หนัวใจตตอพระเจข้ทำและเชสที่อฟนังพระวจนะของพระองคศ์อยตทำงสรุดจริตสรุดใจ บทเรภียนนภีรยนังมภีอยผตจนทรุกวนัน
นภีรสททำหรนับผผข้เชสที่อทนัรงหลทำยทภีที่เปต็นคนตตทำงชทำตริ บรริบททภีที่ใหญตกวตทำกต็คสอวตทำ คนอสที่นๆจะเหต็นพระหนัตถศ์ของ
พระเจข้ทำทภีที่อยผตบนประชทำกรของพระองคศ์และจะไดข้ทรทำบถทึงฤทธริธ เดชอนันมหนันตศ์ของพระองคศ์

1 พกษ 8:62-64 หลนังจทำกคททำอธริษฐทำนมอบถวทำยอนันยริที่งใหญตของซทำโลมอน แลล้ว
กษษัตรริยย์และชนอริสราเอลทษันั้งปวงทมีพื่อยทห่กษับพระองคย์ไดล้ถวายเครพพื่องสษัตวบทชาตห่อพระพษักตรย์พระเยโฮ
วาหย์ 63 และซาโลมอนไดล้ถวายเครพพื่องสษันตริบทชา ซจึพื่งพระองคย์ทรงถวายแดห่พระเยโฮวาหย์ คพอวษัวสอง
หมพพื่นสองพษันตษัว และแกะหนจึพื่งแสนสองหมพพื่นตษัว กษษัตรริยย์และคนอริสราเอลทษันั้งปวงจจึงอยทริศถวาย
พระนริเวศแหห่งพระเยโฮวาหย์

จททำนวนของเครสที่องสนัตวบผชทำในทภีที่นภีร กต็นตทำททึที่งจรริงๆ มภีวนัว 22,000 ตนัวและแกะ 120,000 ตนัวถผก
ถวทำยบผชทำเปต็นเครสที่องสนันตริบผชทำดข้วยใจสมนัคร ดนังทภีที่ขข้อ 65 จะหมทำยเหตรุไวข้ มภีกทำรเลภีรยงรสที่นเรริงเปต็นเวลทำ 
14 วนัน เครสที่องสนัตวบผชทำจททำนวนมทำกขนทำดนภีรนตทำจะถผกถวทำยกระจทำยไปตลอดชตวงสองสนัปดทำหศ์นนัรน 
ทนัรงหมดนภีรคสอเครสที่องสนัตวบผชทำมอบถวทำยสททำหรนับกทำรมอบถวทำยพระวริหทำรอยตทำงเปต็นททำงกทำร (นภีที่บอก
เปต็นนนัยถทึงระบบทภีที่มภีกทำรจนัดระเบภียบเปต็นอยตทำงดภีของกทำรถวทำยเครสที่องสนัตวบผชทำโดยพวกปรุโรหริตและ
คนเลวภี นภีที่ยนังไมตกลตทำวถทึงระบบทภีที่ถผกออกแบบอยตทำงเหมทำะสมเพสที่อกททำจนัดซทำกสนัตวศ์และเลสอดอภีกตตทำง
หทำก)

64 ในวษันเดมียวกษันนษันั้นกษษัตรริยย์ทรงทนาพริธมีชนาระสห่วนกลางของลาน ซจึพื่งอยทห่หนล้าพระนริเวศของ
พระเยโฮวาหย์ เพราะวห่าทมีพื่นษัพื่นพระองคย์ไดล้ถวายเครพพื่องเผาบทชา และธษัญญบทชา และสห่วนไขมษันของ
สษันตริบทชา เพราะวห่าแทห่นทองสษัมฤทธริดิ์ซจึพื่งอยทห่ตห่อพระพษักตรย์พระเยโฮวาหย์นษันั้นเลก็กเกรินไป ไมห่พอรษับ
เครพพื่องเผาบทชาและธษัญญบทชา และสห่วนไขมษันของสษันตริบทชา เพรทำะวตทำเครสที่องถวทำยบผชทำมทำกมทำย



ขนทำดนนัรนไมตสทำมทำรถถผกถวทำยบนแทตนบผชทำเพภียงแทตนเดภียวไดข้แมข้จะเปต็นแทตนทภีที่มภีขนทำดใหญตขนทำด
นนัรนกต็ตทำม ซทำโลมอนจทึงสนัที่งใหข้ชททำระลทำนชนัรนนอกของพระวริหทำรใหข้บรริสรุทธริธ  ทภีที่นนัที่นเหต็นไดข้ชนัดวตทำแทตน
บผชทำชนั ที่วครทำวแทตนอสที่นๆถผกใชข้เพสที่อถวทำยเครสที่องสนัตวบผชทำจททำนวนมหทำศทำลเหลตทำนนัรน

1 พกษ 8:65-66 ซาโลมอนจจึงทรงฉลองเทศกาลในเวลานษันั้น พรล้อมกษับอริสราเอลทษันั้ง
ปวง เปก็นชยมนยมมโหฬาร มมีคนมาตษันั้งแตห่ทางเขล้าเมพองฮามษัทจนถจึงแมห่นนนั้าแหห่งอมียริปตย์ ตห่อพระพษักตรย์
พระเยโฮวาหย์พระเจล้าของเรา เปก็นเจก็ดวษันและเจก็ดวษันคพอสริบสมีพื่วษัน 66 ในวษันทมีพื่แปดพระองคย์ทรงใหล้
ประชาชนกลษับ เขาทษันั้งหลายกก็ถวายพระพรแดห่กษษัตรริยย์ และกลษับไปสทห่เตก็นทย์ของตน ดล้วยจริตใจ
ชพพื่นบานและยรินดมี เนพพื่องดล้วยความดมีทษันั้งสรินั้นซจึพื่งพระเยโฮวาหย์ทรงกระทนาแกห่ดาวริดผทล้รษับใชล้ของ
พระองคย์ และแกห่อริสราเอลประชาชนของพระองคย์

เพสที่อเฉลริมฉลองเหตรุกทำรณศ์ครนัร งสททำคนัญนภีร ในประวนัตริศทำสตรศ์ของอริสรทำเอล ซทำโลมอนจทึง
ประกทำศใหข้มภีวนันหยรุดยทำวสองสนัปดทำหศ์ อทำณทำเขตแหตงอทำณทำจนักรของเขทำถผกหมทำยเหตรุไวข้วตทำไลตตนัรงแตต
เมสองฮทำมนัทซทึที่งอยผตเขข้ทำไปขข้ทำงในประเทศซภีเรภียไปททำงทริศเหนสอและทริศตะวนันออก ไปจนถทึงอภียริปตศ์ 
(แมตนทร ทำไนลศ์เองหรสอแควสทำยหนทึที่งของมนัน) ในวนันทภีที่แปดหลนังจทำกสนัปดทำหศ์ทภีที่สองของวนันหยรุดยทำว
ประจททำชทำตรินภีร  ประชทำชนกต็ถผกสตงกลนับไปทททำมทำหทำกรินตทำมปกตริและกลนับไปบข้ทำนของตน พวกเขทำจทึง
ชสที่นชมยรินดภีในสริที่งทนัรงปวงทภีที่พระเจข้ทำไดข้ทรงกระทททำเพสที่อบรุตรของดทำวริด (ซทำโลมอน) และเพสที่อคน
อริสรทำเอล (บทำงคนคริดวตทำวนันทภีที่แปดนภีรหมทำยถทึงกทำรสริรนสรุดของเทศกทำลอยผตเพริงซทึที่งอทำจใชตกต็ไดข้)

*****

ภนำพรวมของ 1 พงศศ์กษษัตรริยศ์ 9: การบรรยายเกมีชื่ยวกนับรนัชกาลของซาโลมอนดนาเนรินตว่อไป 
มมีบนันทซกไวด้ตรงนมีตั้เกมีชื่ยวกนับการปรากฏตนัวของพระเจด้าตว่อซาโลมอนเปป็นครนัตั้งทมีชื่สองพรด้อมกนับพระ
สนัญญาหนซชื่งทมีชื่มมีเงสืชื่อนไขเพสืชื่อทมีชื่จะอวยพรเขา สว่วนสตุดทด้ายของบทนมีตั้บนันทซกเรสืชื่องความสนาเรป็จและ
กริตตริศนัพทศ์ของกษนัตรริยศ์ซาโลมอน



1 พกษ 9:1-2 อยทห่มาเมพพื่อซาโลมอนไดล้สรล้างพระนริเวศของพระเยโฮวาหย์และ
พระราชวษังของกษษัตรริยย์ และบรรดาสริพื่งทมีพื่ซาโลมอนมมีพระประสงคย์จะสรล้างนษันั้นสนาเรก็จแลล้ว 2 พระเย
โฮวาหย์ทรงปรากฏแกห่ซาโลมอนเปก็นครษันั้งทมีพื่สอง ดษังทมีพื่พระองคย์ทรงปรากฏแกห่ทห่านทมีพื่กริเบโอน

มภีควทำมเหต็นหลทำกหลทำยวตทำเหตรุกทำรณศ์นภีร เกริดขทึรนเมสที่อไร มองแวบแรก ดผเหมสอนวตทำมนันเปต็นหลนัง
จทำกทภีที่ซทำโลมอนไดข้สรข้ทำงพระวริหทำรและพระรทำชวนังของเขทำเองแลข้ว อยตทำงไรกต็ตทำม หทำกเปต็นเชตนนนัรน
จรริง มนันกต็คงเปต็นสริบสทำมปภีหลนังจทำกคททำอธริษฐทำนมอบถวทำยนนัรนของเขทำทภีที่มภีบนันททึกไวข้ในบททภีที่แลข้ว 
อทำจเปต็นไดข้วตทำเหตรุกทำรณศ์นภีร เกริดขทึรนหลนังจทำกคททำอธริษฐทำนอนันยริที่งใหญตของเขทำทภีที่เปต็นคททำสรรเสรริญและ
กทำรมอบถวทำยตทำมทภีที่ขข้อตตอไปจะสสที่อ อยตทำงไรกต็ตทำม อทำจเปต็นไดข้ดข้วยวตทำกตอนชตวงเวลทำยภีที่สริบปภีแหตง
โครงกทำรกตอสรข้ทำงสททำคนัญๆของเขทำเสรต็จสมบผรณศ์ ซทำโลมอนตข้องกทำรคททำเตสอนทภีที่จรริงจนังจทำกพระเจข้ทำ 
อยตทำงไรกต็ตทำมบรริบททภีที่ใหญตกวตทำและตนัวเนสรอหทำเองเอนเอภียงไปททำงทรรศนะแรก

1 พกษ 9:3 และพระเยโฮวาหย์ตรษัสกษับทห่านวห่า "เราไดล้ยรินคนาอธริษฐานของเจล้า
และคนาวริงวอนของเจล้าซจึพื่งเจล้าไดล้กระทนาตห่อเรานษันั้นแลล้ว เราไดล้รษับพระนริเวศซจึพื่งเจล้าไดล้สรล้างนมีนั้ไวล้เปก็น
สถานบรริสยทธริดิ์และไดล้ประดริษฐานนามของเราไวล้ทมีพื่นษัพื่นเปก็นนริตยย์ ตาของเราและใจของเราจะอยทห่ทมีพื่
นษัพื่นตลอดไป

เหต็นไดข้ชนัดวตทำพระเจข้ทำก ททำลนังตอบคททำอธริษฐทำนแหตงกทำรมอบถวทำยอนันไพเรทำะทภีที่มภีบนันททึกไวข้ใน
บทกตอนหนข้ทำ คททำทภีที่แปลวตทำ คนาวริงวอน (เทชรินนาหศ์) มภีควทำมหมทำยวตทำ ‘แสวงหทำควทำมโปรดปรทำน’ ซทำ
โลมอนทททำเชตนนนัรนขณะทภีที่เขทำอธริษฐทำน คททำทภีที่แปลวตทำ รษับไวล้...เปก็นสถานบรริสยทธริดิ์ (คาดนัช) มภีควทำม
หมทำยพสรนๆวตทำ ‘แยกตนัรงไวข้ตตทำงหทำกใหข้บรริสรุทธริธ ’ ซทำโลมอนทททำเชตนนนัรนเลยเมสที่อเขทำมอบถวทำยพระ
วริหทำรนนัรนสททำหรนับงทำนของพระเจข้ทำเพภียงเทตทำนนัรน พระเจข้ทำจทึงทรงสนัญญทำวตทำพระนทำมของพระองคศ์จะอยผต
ทภีที่นนัที่นตลอดไป

วลภีสรุดทข้ทำย “ตทำของเรทำและใจของเรทำจะอยผ ตทภีที่นนัที่นตลอดไป” นตทำจะเปต็นคททำพผดเปรภียบเทภียบทภีที่
หมทำยควทำมวตทำพระเจข้ทำจะทรงเฝข้ทำดผมนันและพระทนัยของพระองคศ์จะอยผ ตทภีที่นนัที่นเสมอไป เมสที่อเรทำดผ
ประวนัตริศทำสตรศ์ เรทำกต็ทรทำบวตทำพระเจข้ทำทรงอนรุญทำตใหข้พระวริหทำรถผกทททำลทำยหลทำยตตอหลทำยครนัร ง 



ปนัจจรุบนันมนันกต็ยนังไมตถผกสรข้ทำงขทึรนใหมต อยตทำงไรกต็ตทำม สนักวนันมนันจะถผกสรข้ทำงขทึรนใหมต คททำทภีที่แปลวตทำ  
ตลอดไป (โยวมศ์) เปต็นคททำทภีที่ปกตริแลข้วแปลวตทำ ‘วนัน’ ควทำมคริดตรงนภีรกต็คสอวตทำ พระเนตรและพระทนัยของ
พระเจข้ทำจะอยผตทภีที่นนัที่นในแตตละวนัน

1 พกษ 9:4-5 พระเจข้ทำจทึงทรงสนัญญทำแกตซทำโลมอนวตทำ และถล้าเจล้าดนาเนรินตห่อหนล้าเรา
ดษังดาวริดบริดาของเจล้าไดล้ดนาเนรินดล้วยใจซพพื่อสษัตยย์ และดล้วยความเทมีพื่ยงธรรม กระทนาทยกอยห่างตามทมีพื่เรา
ไดล้บษัญชาเจล้าไวล้ และรษักษากฎเกณฑย์ของเรา และคนาตษัดสรินของเรา 5 แลล้วเราจะสถาปนาราช
บษัลลษังกย์ของเจล้าเหนพออริสราเอลเปก็นนริตยย์ ดษังทมีพื่เราไดล้สษัญญากษับดาวริดบริดาของเจล้าวห่า `เจล้าจะไมห่ขาด
ชายผทล้หนจึพื่งบนบษัลลษังกย์แหห่งอริสราเอล'

ตรงนภีรคสอกทำรยสนยนันอภีกครนัร งแบบมภีเงสที่อนไขของพนันธสนัญญทำกนับดทำวริด พระเจข้ทำทรงนททำเสนอ
ขข้อเสนอคลทำสสริคทภีที่เปต็นถด้า/แลด้ว เงสที่อนไขนภีรมภีสทำมประกทำร ถด้าซทำโลมอนจะดททำเนริน (หรสอดททำเนริน
ชภีวริต) ตตอพระพนักตรศ์พระเจข้ทำ (1) “ดข้วยใจซสที่อสนัตยศ์” คททำทภีที่แปลวตทำ ซพพื่อสษัตยย์ (ทม) ในบรริบทนภีรจรริงๆแลข้ว
มภีควทำมหมทำยวตทำ กทำรอรุทริศตนัว หรสอใหข้หมดทนัรงใจ ถด้าเขทำจะดททำเนริน (2) “ดข้วยควทำมเทภีที่ยงธรรม” คททำ
หลนังนภีร เกภีที่ยวขข้องกนับกทำรดททำเนรินชภีวริตทภีที่ชอบธรรม และถด้าเขทำจะ (3) “กระทททำทรุกอยตทำงตทำมทภีที่เรทำไดข้
บนัญชทำเจข้ทำไวข้ และรนักษทำกฎเกณฑศ์ของเรทำ และคททำตนัดสรินของเรทำ” สทำระสททำคนัญแบบรวบยอดกต็คสอ 
กทำรเชสที่อฟนังพระวจนะของพระเจข้ทำ

ดนังนนัรนถด้าซทำโลมอนจะปฏริบนัตริตทำมเงสที่อนไขสทำมประกทำรนภีร  พระเจข้ทำกต็ทรงสนัญญทำวตทำแลด้ว
พระองคศ์จะทรงสถทำปนทำบนัลลนังกศ์ของเขทำตลอดไปเหมสอนทภีที่พระองคศ์ไดข้ทรงสนัญญทำไวข้ก นับดทำวริด 
สทำระสททำคนัญกต็คสอ พระเจข้ทำทรงสนัญญทำวตทำถข้ทำซทำโลมอนจะอรุทริศตนัวหมดทนัรงใจ เปต็นคนเทภีที่ยงธรรมและ
เชสที่อฟนัง พระองคศ์กต็จะทรงทททำใหข้พนันธสนัญญทำกนับดทำวริดสททำเรต็จผตทำนททำงเขทำ บรุตรทนัรงหลทำยของซทำโลม
อนจะครอบครองและสสบสทำนรทำชวงศศ์ของดทำวริดเสมอไป ดผ 2 ซทำมผเอล 7:12-13

1 พกษ 9:6-7 ในททำงกลนับกนัน พระเจข้ทำทรงเตสอนวตทำ แตห่ถล้าเจล้าหษันไปจากการ
ตริดตามเรา ตษัวเจล้าเองหรพอลทกหลานของเจล้ากก็ดมี และมริไดล้รษักษาบษัญญษัตริของเราและกฎเกณฑย์ของเรา
ซจึพื่งเราไดล้ตษันั้งไวล้ตห่อหนล้าเจล้า แตห่ไปปรนนริบษัตริพระอพพื่นและนมษัสการพระนษันั้น 7 แลล้วเราจะตษัดอริสราเอล



ออกเสมียจากแผห่นดรินซจึพื่งเราไดล้ใหล้แกห่เขาทษันั้งหลาย และพระนริเวศนมีนั้ซจึพื่งเราไดล้กระทนาใหล้เปก็นสถาน
บรริสยทธริดิ์เพพพื่อนามของเรา เราจะเหวมีพื่ยงออกเสมียจากสายตาของเรา และอริสราเอลจะเปก็นคนาภาษริต
และคนาครหาทห่ามกลางชนชาตริทษันั้งปวง

พระเจข้ทำทรงนททำเสนอขข้อเสนอถด้า/แลด้ว อภีกประกทำร ถด้า (1) เขทำ (หรสอลผกหลทำนของเขทำ) จะ
หนันไปเสภียจทำกพระเยโฮวทำหศ์พระเจข้ทำและ (2) ไมตเชสที่อฟนังพระวจนะของพระเจข้ทำและ (3) หนันไปหทำ
พระอสที่น แลด้วพระเจข้ทำกต็จะทรงหนันมทำตตอสผข้พวกเขทำ พระองคศ์ทรงเตสอนวตทำ แลด้ว (1) คนอริสรทำเอลจะ
ถผกขจนัดออกไปเสภียจทำกแผตนดรินนนัรน (2) พระวริหทำรจะถผกควทที่ทำเสภียและ (3) อริสรทำเอลจะกลทำยเปต็นชสที่อ
ทภีที่ถผกเหยภียดหยทำมแกตประชทำชทำตริอสที่นๆ

1 พกษ 9:8-9 ยริที่งกวตทำนนัรน และพระนริเวศนมีนั้ ซจึพื่งจะเหก็นไดล้ทนโทห่ ทยกคนทมีพื่ผห่านไปจะ
ฉงนสนเทห่หย์ และเขาจะเยล้ยหยษันและกลห่าววห่า `เหตยไฉนพระเยโฮวาหย์จจึงไดล้กระทนาดษัพื่งนมีนั้แกห่แผห่นดริน
นมีนั้ และแกห่พระนริเวศนมีนั้'

พระเจข้ทำตรนัสลตวงหนข้ทำวตทำถข้ทำซทำโลมอนหรสอลผกหลทำนของเขทำจะไปเสภียจทำกพระองคศ์  คนทนัรง
ปวงทภีที่ผตทำนมทำยนังพระวริหทำรทภีที่ถผกทททำลทำยในตอนนนัรนกต็จะตกตะลทึง คททำทภีที่แปลวตทำ เยล้ยหยษัน (ชารนัค) มภี
ควทำมหมทำยวตทำ ‘กทำรผริวปทำก’ ดข้วยควทำมตกตะลทึงหรสอควทำมอนัศจรรยศ์ใจ นอกจทำกนภีร  พระเจข้ทำตรนัสลตวง
หนข้ทำวตทำจะไมตมภีคททำถทำมเลยวตทำพระองคศ์เองไดข้ทรงอนรุญทำตใหข้ควทำมพรินทำศเชตนนนัรนบนังเกริดแกตแผตนดริน
นนัรนและแกตพระวริหทำรนนัรน มภีกทำรกลตทำวถทึงควทำมสผงของพระวริหทำรนภีร  2 พงศทำวดทำร 3:4 หมทำยเหตรุวตทำ
มนันสผง 120 ศอก (180 ฟรุต) อทำคทำรหลนังหนทึที่งทภีที่สผงประมทำณสริบแปดชนัรนในสมนัยนนัรนยตอมเปต็นตทึกทภีที่นตทำ
อนัศจรรยศ์ใจ กระนนัรนพระเจข้ทำทรงบอกลตวงหนข้ทำวตทำถข้ทำพวกเขทำจะหนันไปเสภียจทำกพระองคศ์ อทำคทำรทภีที่ยริ ที่ง
ใหญตหลนังนภีร จะถผกทททำลทำยจนสริรนซทำก

เพสที่อตอบคททำถทำมทภีที่ถผกถทำมขข้ทำงบน พระเจข้ทำตรนัสตตอไปวตทำ 9 แลล้วเขาจะตอบวห่า `เพราะวห่าเขา
ทษันั้งหลายไดล้ทอดทรินั้งพระเยโฮวาหย์พระเจล้าของเขา ผทล้ไดล้ทรงนนาบรรพบยรยษของเขาออกจากแผห่นดริน
อมียริปตย์ และไดล้ยจึดถพอพระอพพื่น และนมษัสการและปรนนริบษัตริพระนษันั้น เพราะฉะนษันั้นพระเยโฮวาหย์ทรง
นนาเหตยรล้ายทษันั้งสรินั้นนมีนั้มาเหนพอเขาทษันั้งหลาย'" วนันนนัรนกททำลนังจะมทำเมสที่อมนันจะเปต็นเรสที่องทภีที่ผผข้คนรผข้ก นันทนั ที่วไป



วตทำทททำไมพระเจข้ทำถทึงทรงพริพทำกษทำประชทำชนของพระองคศ์เชตนนนัรน มนันจะเปต็นเพรทำะวตทำพวกเขทำไดข้
ทอดทริรงพระองคศ์และนมนัสกทำรพระอสที่นๆ เมสที่อเวลทำนนัรนมทำถทึง นนัที่นกต็เปต็นสริที่งทภีที่เกริดขทึรนจรริงๆ ดผ เยเรมภียศ์ 
19:1

ซทำโลมอนจทึงถผกเสนอเงสที่อนไขเพริที่มเตริมของพนันธสนัญญทำของดทำวริดรวมถทึงคททำเตสอนอนันเขข้ม
งวดถทึงสริที่งทภีที่จะเกริดขทึรนหทำกเขทำหนันไปเสภียจทำกกทำรปรนนริบนัตริองคศ์พระผผข้เปต็นเจข้ทำ ไมตมภีบนันททึกเกภีที่ยวกนับ
คททำตอบของเขทำ อยตทำงไรกต็ตทำม มนันอทำจเปต็นไดข้วตทำซทำโลมอนกททำลนังเรริที่มสททำแดงใหข้เหต็นถทึงควทำมเสสที่อม
ถอยฝตทำยวริญญทำณทภีที่เปต็นลนักษณะเดตนของชภีวริตเบสรองปลทำยของเขทำ นภีที่จะยริที่งเปต็นเชตนนนัรนหทำกเหตรุกทำรณศ์
นภีร เกริดขทึรนหลนังจทำกทภีที่เขทำสรข้ทำงพระรทำชวนังของตนัวเองเสรต็จแทนทภีที่จะเปต็นหลนังจทำกกทำรสรข้ทำงพระวริหทำร
เสรต็จ เพรทำะเหต็นเชตนนภีรพระเจข้ทำจทึงทรงใหข้คททำเตสอนทภีที่จรริงจนังแกตเขทำ

1 พกษ 9:10-14 มภีบนันททึกเกภีที่ยวกนับเหตรุกทำรณศ์ตตทำงๆทภีที่เกริดขทึรนหลนังจทำกเสรต็จสริรน
โครงกทำรกตอสรข้ทำงตตทำงๆทภีที่สททำคนัญของซทำโลมอน อยทห่มาเมพพื่อสรินั้นยมีพื่สริบปมี ซจึพื่งซาโลมอนไดล้ทรงสรล้าง
อาคารสองหลษัง คพอพระนริเวศของพระเยโฮวาหย์ และพระราชวษังของกษษัตรริยย์ 11 (ฮมีรามกษษัตรริยย์
เมพองไทระไดล้สห่งไมล้สนสมีดารย์ ไมล้สนสามใบและทองคนาใหล้แกห่ซาโลมอนตามทมีพื่พระองคย์มมีพระ
ประสงคย์แลล้ว) กษษัตรริยย์ซาโลมอนจจึงทรงประทานหษัวเมพองในแผห่นดรินกาลริลมีใหล้แกห่ฮมีรามยมีพื่สริบหษัว
เมพอง

ขข้อพระคนัมภภีรศ์ตอนนภีรแสดงใหข้เหต็นชนัดเจนวตทำสองโครงกทำรกตอสรข้ทำงทภีที่สททำคนัญของซทำโลมอน 
(พระวริหทำรและพระรทำชวนังของเขทำ) ถผกสรข้ทำงไลตเลภีที่ยกนันและไมตพรข้อมกนัน ดผ 1 พงศศ์กษนัตรริยศ์ 6:38-7:1
มภีหมทำยเหตรุอภีกครนัร งเกภีที่ยวกนับวนัสดรุทนัรงหมดทภีที่ฮภีรทำมกษนัตรริยศ์เมสองไทระไดข้จนัดหทำใหข้แกตซทำโลมอน ดนังนนัรน
ซทำโลมอนจทึงใหข้ยภีที่สริบเมสองในแผตนดรินกทำลริลภีใกลข้กนับเมสองไทระแกตฮภีรทำม

12 แตห่เมพพื่อฮมีรามเสดก็จจากเมพองไทระเพพพื่อชมหษัวเมพองซจึพื่งซาโลมอนประทานแกห่ทห่าน หษัว
เมพองเหลห่านษันั้นไมห่เปก็นทมีพื่พอพระทษัยทห่าน อทำจเปต็นไดข้วตทำไมตมภีอะไรผริดปกตริกนับเมสองเหลตทำนนัรน แตต
เศรษฐกริจของเมสองเหลตทำนนัรนเนข้นกทำรกสริกรรมและชทำวเลบทำนอนแหตงเมสองไทระเปต็นพวกพตอคข้ทำ 
พวกเขทำจทึงอทำจไมตสนใจในกทำรเปต็นชทำวไรตชทำวนทำ นนัที่นดผเหมสอนเปต็นไปไดข้มทำกกวตทำกทำรทภีที่ซทำโลมอน



ใหข้เมสองตตทำงๆทภีที่ทรรุดโทรมแกตเขทำ ดนังนนัรนฮภีรทำมจทึงใชข้คนไปโดยกลตทำววตทำ 13 "พระอนยชาเออ๋ย เมพองซจึพื่ง
ทห่านประทานแกห่ขล้าพเจล้านษันั้นเปก็นเมพองอะไรอยห่างนมีนั้" เขาจจึงเรมียกเมพองเหลห่านษันั้นวห่าแผห่นดรินคาบทลจน
ทยกวษันนมีนั้ คททำวตทำ คาบยูล ในภทำษทำฟภีนริเซภียอทำจหมทำยควทำมวตทำ ‘ไมตนตทำพอใจ’ 2 พงศทำวดทำร 8:2 ดผเหมสอน
จะบตงบอกวตทำสรุดทข้ทำยแลข้วฮภีรทำมคสนเมสองเหลตทำนภีร แกตซทำโลมอน

มภีกทำรออกควทำมเหต็นดข้วยวตทำ 14 ฮมีรามไดล้สห่งทองคนาหนจึพื่งรล้อยยมีพื่สริบตะลษันตย์ใหล้แกห่กษษัตรริยย์ 
ควทำมคริดตรงนภีรกต็คสอวตทำ ฮภีรทำมไดด้สตงทองคททำ 120 ตะลนันตศ์ไปแลข้ว นนัที่นคสอตลอดหลทำยปภีกตอนหนข้ทำนนัรน
ขณะสรข้ทำงพระวริหทำรและพระรทำชวนังของซทำโลมอน ไมตมภีคททำพผดเพริที่มเตริมใหข้ไวข้เกภีที่ยวกนับวตทำซทำโลมอน
และฮภีรทำมคสนดภีกนันไดข้อยตทำงไรวตทำดข้วยเรสที่องยภีที่สริบเมสองนนัรน เหต็นไดข้ชนัดวตทำเขทำทนัรงสองตกลงกนันไดข้ดข้วยดภี
เพรทำะวตทำไมตมภีบนันททึกเพริที่มเตริมเรสที่องควทำมหมทำงใจเกภีที่ยวกนับเรสที่องนภีร

1 พกษ 9:15-16 มภีหมทำยเหตรุเกภีที่ยวกนับควทำมพยทำยทำมอสที่นๆของซทำโลมอน นมีพื่เปก็นเรพพื่อง
แรงงานเกณฑย์ ซจึพื่งกษษัตรริยย์ซาโลมอนไดล้เกณฑย์เพพพื่อสรล้างพระนริเวศของพระเยโฮวาหย์ และ
พระราชวษังของพระองคย์ และปล้อมมริลโล และกนาแพงกรยงเยรทซาเลก็ม และฮาโซรย์ และเมกริดโด และ
เกเซอรย์ คททำวตทำ แรงงานเกณฑย์ ทภีที่วตทำนภีรหมทำยถทึง (1) ภทำษภีตตทำงๆทภีที่ถผกเรภียกเกต็บรวมถทึง (2) คนทภีที่ถผกเกณฑศ์
มทำทททำงทำน ดผ 1 พงศศ์กษนัตรริยศ์ 5:13 เงรินทรุนและกททำลนังคนถผกระดมมทำเพสที่อสรข้ทำงพระวริหทำรกตอนจทำกนนัรน
กต็พระรทำชวนังของซทำโลมอน แตตเขทำมภีโครงกทำรกตอสรข้ทำงอสที่นๆทภีที่ใหญตโตอภีกเชตนกนัน มภีกทำรเอตยถทึงปข้อม
มริลโลซทึที่งเปต็นกรรุงเยรผซทำเลต็มสตวนทภีที่มภีปข้อมปรทำกทำรแขต็งแกรตงโดยอยผตระหวตทำงนครของดทำวริดและกรรุง
นนัรนตอนบนซทึที่งเปต็นทภีที่ตนัรงของพระวริหทำร มนันบอกเปต็นนนัยวตทำนภีที่เปต็นฐทำนทภีที่มนั ที่นททำงทหทำรทภีที่สททำคนัญแหตง
หนทึที่ง เขทำยนังสรข้ทำงก ททำแพงกรรุงเยรผซทำเลต็มขทึรนใหมตดข้วยซทึที่งคงเปต็นโครงกทำรใหญตโครงกทำรหนทึที่งอยตทำง
แนตนอน

ซทำโลมอนยนังสรข้ทำง “เมสองฮทำโซรศ์ และเมกริดโดและเกเซอรศ์” หรสอสรข้ทำงพวกมนันขทึรนใหมตดข้วย
มภีหลทำยเมสองทภีที่มภีชสที่อวตทำฮทำโซรศ์ อยตทำงไรกต็ตทำม เมสองนภีรนตทำจะตนัรงอยผตในแผตนดรินของตระกผลนนัฟททำลภีททำง
ตอนเหนสอของทะเลกทำลริลภี เมกริดโดเปต็นเมสองโบรทำณทภีที่ตนัรงอยผตขอบทริศใตข้ของหรุบเขทำยริสเรเอลซทึที่งอยผ ต
ไมตไกลจทำกภผเขทำคทำรเมล เกเซอรศ์อยผ ตททำงทริศตะวนันตกของกรรุงเยรผซทำเลต็มใกลข้ก นับจรุดเรริที่มตข้นของ



ทภีที่รทำบชทำยฝนัที่ง เมสองเหลตทำนภีร ยตอมถผกสรข้ทำงขทึรนใหมตอยตทำงแนตนอนดข้วยเหตรุผลททำงทหทำรตตทำงๆโดย
วทำงตนัวเองใหข้มภียรุทธศทำสตรศ์ทภีที่เขข้มแขต็งในแตตละทริศ เมสองเหลตทำนภีรนตทำจะมภีกริจกรรมดข้ทำนพทำณริชยศ์ทภีที่
สททำคนัญดข้วย

นนักประวนัตริศทำสตรศ์ทตทำนนภีร ใหข้รทำยละเอภียดเพริที่มเตริมตตอไปเกภีที่ยวกนับเมสองเกเซอรศ์ 16 ฟาโรหย์
กษษัตรริยย์อมียริปตย์ไดล้ยกทษัพขจึนั้นมายจึดเมพองเกเซอรย์และเอาไฟเผาเสมีย และไดล้ฆห่าคนคานาอษันซจึพื่งอยทห่ใน
เมพองนษันั้น และไดล้ยกเมพองนษันั้นใหล้แกห่ธริดาของทห่านเปก็นสรินสมรสคพอ มเหสมีของซาโลมอน ภรรยทำคน
แรกของซทำโลมอนคสอ ธริดทำของฟทำโรหศ์แหตงอภียริปตศ์ทภีที่ครองรทำชยศ์อยผ ตขณะนนัรน เหต็นไดข้ชนัดวตทำ เกเซอรศ์
คสอเมสองหนทึที่งของคนคทำนทำอนัน (ชทำวปทำเลสไตนศ์) ซทึที่งไมตเคยถผกขนับออกไปจทำกแผตนดรินนนัรนเลย 
ฟทำโรหศ์ผผข้นภีร  (เหต็นไดข้ชนัดวตทำพรข้อมกนับคททำอนรุญทำตของซทำโลมอน) ไดข้ไปยทึดเมสองนภีร จทำกคนคทำนทำอนัน 
ทททำลทำยมนันและยกมนันใหข้แกตซทำโลมอนและภรรยทำของเขทำเปต็นของขวนัญชริรนหนทึที่ง ซทำโลมอนจทึงสรข้ทำง
เมสองนภีรขทึรนใหมต ซทึที่งอทำจเปต็นบข้ทำนพนักในชนบทสททำหรนับภรรยทำของเขทำกต็ไดข้ มนันอยผตใกลข้กนับอภียริปตศ์มทำก
ขทึรนดข้วยซทึที่งเปต็นทภีที่ๆนทำงจะเจอหนข้ทำครอบครนัวไดข้

1 พกษ 9:17-19 มภีสรรุปยตอเพริที่มเตริมเกภีที่ยวกนับงทำนสทำธทำรณะตตทำงๆของซทำโลมอน ซา
โลมอนจจึงสรล้างเกเซอรย์ขจึนั้นใหมห่ และสรล้างเมพองเบธโฮโรนลห่าง 18 ทษันั้งเมพองบาอาลษัทและเมพองทษัด
โมรย์ในถริพื่นทยรกษันดารในแผห่นดริน 19 ทษันั้งบรรดาหษัวเมพองคลษังหลวงทมีพื่ซาโลมอนมมีอยทห่ และหษัวเมพอง
สนาหรษับรถรบของพระองคย์ และหษัวเมพองสนาหรษับพลมล้าของพระองคย์ และสริพื่งใดๆซจึพื่งซาโลมอนมมี
พระประสงคย์จะสรล้างในกรยงเยรทซาเลก็ม ในเลบานอน และทษัพื่วแผห่นดรินซจึพื่งอยทห่ในอาณาจษักรของ
พระองคย์

เมสองเบธโฮโรนลตทำงหมทำยถทึง เมสองหนทึที่งทภีที่อยผ ตตทที่ทำกวตทำ ซทึที่งอทำจอยผตบนชนัรนยกระดนับหนทึที่งทภีที่ตทที่ทำ
กวตทำเมสองเบธโฮโรนหลนัก เมสองบทำอทำลนัทถผกเชสที่อก นันวตทำอยผตในแผตนดรินของตระกผลดทำน เมสองทนัดโมรศ์
ถผกเชสที่อกนันวตทำอยผตในประเทศซภีเรภียซทึที่งดทำวริดพริชริตไดข้แลข้ว แตตละเมสองเหลตทำนภีรมภีจรุดประสงคศ์ดข้ทำน
ยรุทธศทำสตรศ์ตตทำงๆ ทภีที่ถผกกลตทำวถทึงดข้วยคสอเมสองคลนังหลวงและหนัวเมสองตตทำงๆสททำหรนับพลมข้ทำของเขทำ 
อทำณทำจนักรของเขทำกรินพสรนทภีที่ตนัรงแตตเลบทำนอนในทริศเหนสอและพทำดผตทำนพสรนทภีที่ทนัรงหมดทภีที่เดริมทภีเปต็น



อริสรทำเอล ดนังนนัรนซทำโลมอนจทึงตนัรงกองบนัญชทำกทำรตตทำงๆทภีที่สททำคนัญไวข้ทนัรงเพสที่อจรุดประสงคศ์ททำงทหทำรและ
เพสที่อกริจกรรมพทำณริชยศ์ทนั ที่วรทำชอทำณทำจนักรของตน

1 พกษ 9:20-22 มภีบนันททึกเกภีที่ยวกนับกทำรเกต็บภทำษภีในอทำณทำจนักรของเขทำ ประชาชนทษันั้ง
ปวงซจึพื่งเหลพออยทห่จากคนอาโมไรตย์ คนฮริตไทตย์ คนเปรริสซมี คนฮมีไวตย์ และคนเยบยส ผทล้ซจึพื่งไมห่ใชห่คน
อริสราเอล 21 ลทกหลานของเขาทมีพื่เหลพออยทห่ในแผห่นดริน ซจึพื่งประชาชนอริสราเอลไมห่สามารถจะทนาลาย
ใหล้สรินั้นไดล้ บยคคลเหลห่านมีนั้ซาโลมอนทรงเกณฑย์ใหล้เปก็นทาสอยทห่จนทยกวษันนมีนั้ คนคทำนทำอนันทภีที่เหลสออยผตใน
แผตนดรินนนัรนไมตเพภียงถผกเกต็บภทำษภีเทตทำนนัรนแตตยนังถผกบนังคนับใหข้เปต็นขข้ทำรนับใชข้แกตคนอริสรทำเอลดข้วย พวกเขทำ
ถผกบนังคนับใหข้เปต็นแรงงทำนทนั ที่วไปและเปต็นททำสของอทำณทำจนักรนนัรน

อยตทำงไรกต็ตทำม 22 แตห่ประชาชนอริสราเอลนษันั้น ซาโลมอนหาไดล้ทรงกระทนาใหล้เปก็นทาสไมห่ 
เขาทษันั้งหลายเปก็นทหาร เปก็นขล้าราชการ เปก็นผทล้บษังคษับบษัญชาของพระองคย์ เปก็นนายทหารของ
พระองคย์ เปก็นผทล้บษังคษับการรถรบของพระองคย์และเปก็นพลมล้าของพระองคย์ ซทำโลมอนไมตไดข้ใชข้คน
อริสรทำเอลแทข้ๆเปต็นททำส แตตพวกเขทำเปต็นทหทำรและขข้ทำรทำชกทำรของเขทำ ผผข้รนับใชข้สตวนตนัวและผผข้ครอบ
ครองในแผตนดรินนนัรน

1 พกษ 9:23 รทำยละเอภียดเพริที่มเตริมเกภีที่ยวกนับกทำรปกครองของซทำโลมอนถผก
หมทำยเหตรุไวข้ เหลห่านมีนั้เปก็นเจล้าหนล้าทมีพื่ชษันั้นผทล้ใหญห่เหนพอพระราชกริจของซาโลมอนจนานวนหล้ารล้อยหล้าสริบ
คน เปก็นผทล้ดทแลประชาชนทมีพื่ทนางาน เหต็นไดข้ชนัดวตทำมภีผผข้ปกครอง 550 คนทภีที่ทททำหนข้ทำทภีที่เปต็นผผข้ก ททำกนับดผแล
โครงกทำรกตอสรข้ทำงตตทำงๆของซทำโลมอน 2 พงศทำวดทำร 8:10 กลตทำวถทึงผผข้ปกครอง 250 คนแตตในขข้อ
นนัรนเฉพทำะสตวนหนทึที่งของคนเหลตทำนนัรนถผกกลตทำวถทึง ตรงนภีร จททำนวนคนทนัรงหมดถผกนททำเสนอ

1 พกษ 9:24 มภีบนันททึกเกภีที่ยวกนับกทำรทภีที่ภรรยทำชทำวอภียริปตศ์ของซทำโลมอนยข้ทำยเขข้ทำไป
อยผตในพระรทำชวนังหลนังใหมตของนทำงดข้วย แตห่ธริดาของฟาโรหย์ไดล้ขจึนั้นไปจากนครดาวริด ถจึงพระ
ตนาหนษักของพระนางเองซจึพื่งซาโลมอนไดล้สรล้างใหล้พระนาง แลล้วพระองคย์จจึงสรล้างปล้อมมริลโล 2 
พงศทำวดทำร 8:11 บตงบอกวตทำเขทำไมตยอมใหข้นทำงอยผตทภีที่นนัที่นจนกวตทำพระวริหทำรถผกสรข้ทำงเสรต็จแลข้ว หลนัง
จทำกนนัรนเปต็นตข้นมทำ เขทำกต็สรข้ทำงปข้อมปรทำกทำรตตทำงๆระหวตทำงกรรุงนภีรตอนบนและนครของดทำวริด



1 พกษ 9:25 ปมีละสามครษันั้ง ซาโลมอนไดล้ทรงถวายเครพพื่องเผาบทชา และเครพพื่อง
สษันตริบทชาบนแทห่นบทชา ซจึพื่งพระองคย์ทรงสรล้างถวายพระเยโฮวาหย์ ทรงเผาเครพพื่องหอมบนแทห่นบทชา
ตห่อพระพษักตรย์พระเยโฮวาหย์ ดษังนษันั้นพระองคย์จจึงสรล้างพระนริเวศจนสนาเรก็จ 2 พงศทำวดทำร 8:13 
หมทำยเหตรุวตทำสทำมเทศกทำลเลภีรยงนภีรคสอ เทศกทำลกรินขนมปนังไรข้เชสรอ เทศกทำลเพต็นเทคอสตศ์และเทศกทำล
อยผตเพริง ทนัรงสทำมนภีร เปต็นสทำมเทศกทำลเลภีรยงสททำคนัญของปฏริทรินยริว

1 พกษ 9:26-28 มภีบนันททึกเกภีที่ยวกนับกทำรแผตขยทำยอริทธริพลไปไกลของซทำโลมอน กอง
เรสอของเขทำและแหลตงแหตงควทำมมนั ที่งคนั ที่งของเขทำ กษษัตรริยย์ซาโลมอนทรงสรล้างกองเรพอกนาปษัพื่นทมีพื่เอซมีโอน
เกเบอรย์ ซจึพื่งอยทห่ใกลล้เอโลท บนฝษัพื่งทะเลแดงในแผห่นดรินเอโดม 27 และฮมีรามไดล้สห่งขล้าราชการและพล
เรพอผทล้ซจึพื่งคยล้นเคยกษับทะเลไปกษับกองกนาปษัพื่นพรล้อมกษับขล้าราชการของซาโลมอน  28 เขาทษันั้งหลายไปถจึง
เมพองโอฟมีรย์ และนนาทองคนามาจากทมีพื่นษัพื่น จนานวนสมีพื่รล้อยยมีพื่สริบตะลษันตย์และนนามาถวายกษษัตรริยย์ซาโลม
อน

เอโลทคสอ เมสองเอลนัทในปนัจจรุบนันซทึที่งอยผ ตตอนบนของทะเลแดง จทำกทภีที่นนั ที่นซทำโลมอนบนัญชทำ
กองเรสอกททำปนัที่นหนทึที่งใหข้แลตนไปยนังเมสองโอฟภีรศ์ ฮภีรทำมสตงพลเรสอทภีที่เปภีที่ยมประสบกทำรณศ์เพสที่อไปกนับกอง
เรสอกททำปนัที่นของซทำโลมอน ทภีที่ตนัรงของเมสองโอฟภีรศ์สมนัยโบรทำณไมตปรทำกฏแนตชนัด มนันอทำจอยผตเลภียบชทำยฝนัที่ง
ทริศตะวนันตกเฉภียงใตข้ของประเทศซทำอรุดริอทำระเบภียในปนัจจรุบนัน หรสอมนันอทำจอยผ ตอภีกฟทำกเขข้ทำไปใน
แหลมของแอฟรริกทำทภีที่อยผตตริดกนัน ไมตวตทำกรณภีใด ซทำโลมอนกต็เอทำทองคททำปรริมทำณมหทำศทำลมทำจทำกทภีที่นนั ที่น 
มภีหมทำยเหตรุเกภีที่ยวกนับทองคททำ 420 ตะลนันตศ์ซทึที่งไดข้มทำจทำกแหลตงนภีร เพภียงแหตงเดภียวเทตทำนนัรน กทำรแปลง
จททำนวนนภีร ใหข้กลทำยเปต็นเงรินในปนัจจรุบนันกต็ไมตชนัดเจน อยตทำงไรกต็ตทำม จททำนวนเดภียวนภีร เทตทำนนัรนกต็จะเทตทำกนับ
เงรินหลทำยรข้อยลข้ทำนดอลลทำรศ์ หทำกไมตมทำกกวตทำนนัรนในสกรุลเงรินสมนัยใหมต

*****

ภนำพรวมของ 1 พงศศ์กษษัตรริยศ์ 10: มมีบนันทซกเกมีชื่ยวกนับการพบกนันของซาโลมอนและพระราชริ
นมีแหว่งเชบา สว่วนทมีชื่เหลสือของบทนมีตั้พรรณนาถซงความมนัชื่งคนัชื่งมหาศาลทมีชื่ซาโลมอนสนัชื่งสมมาไดด้และ
ความเจรริญรตุว่งเรสืองซซชื่งแผว่ขยายในอริสราเอลในระหวว่างการครอบครองของเขา



1 พกษ 10:1-3 เมพพื่อพระราชรินมีแหห่งเชบาทรงไดล้ยรินกริตตริศษัพทย์แหห่งซาโลมอนเกมีพื่ยว
กษับพระนามของพระเยโฮวาหย์ พระนางกก็เสดก็จมาทดลองพระองคย์ดล้วยปษัญหายยห่งยากตห่างๆ ทภีที่ตนัรง
ของเชบทำสมนัยโบรทำณไมตปรทำกฏแนตชนัด บทำงทตทำนเสนอวตทำมนันอยผตในเขตแดนของอทำระเบภียตอนใตข้ 
อยตทำงไรกต็ตทำม โจเซฟนัสอข้ทำงวตทำเชบทำคสอเอธริโอเปภีย ชทำวเอธริโอเปภียจนทรุกวนันนภีรอข้ทำงควทำมโดดเดตนนนัรน
(นอกจทำกนภีร  ประเพณภีของเอธริโอเปภียกต็เชสที่อวตทำซทำโลมอนและพระรทำชรินภีแหตงเชบทำมภีสนัมพนันธศ์สวทำท
กนันในระหวตทำงกทำรไปเยสอนของนทำงและนทำงใหข้ก ททำเนริดบรุตรชทำยคนหนทึที่งเปต็นผลทภีที่ตทำมมทำ)

ประเพณภีของเอธริโอเปภียจทึงเชสที่อวตทำคนสตวนใหญตในประชทำชทำตริของตนสสบเชสรอสทำยมทำจทำกซทำ
โลมอน แนตนอนวตทำมภีควทำมเปต็นมริตรกนันระหวตทำงคนยริวและคนเอธริโอเปภียมทำตลอดหลทำยรข้อยปภีรวม
ถทึงขนันทภีชทำวเอธริโอเปภียคนนนัรนดข้วย อยตทำงไรกต็ตทำม ไมตมภีขข้อสนนับสนรุนจทำกพระคนัมภภีรศ์สททำหรนับคททำกลตทำว
อข้ทำงทภีที่วตทำมภีควทำมสนัมพนันธศ์ใกลข้ชริดระหวตทำงซทำโลมอนกนับนทำง) บนันททึกอนันศนักดริธ สริทธริธ นภีรหมทำยเหตรุวตทำนทำง
ไดข้ยรินเกภีที่ยวกนับพระนทำมของพระเยโฮวทำหศ์รวมถทึงกริตตริศนัพทศ์ของซทำโลมอนดข้วย นทำงจทึงเดรินททำง
มทำยนังกรรุงเยรผซทำเลต็มเพสที่อทภีที่จะพบเขทำและหทำคททำตอบสททำหรนับคททำถทำมยรุ ตงยทำกตตทำงๆทภีที่นทำงมภี

นทำงจทึงมทำพรข้อมกนับกองคทำรทำวทำนใหญต 2 พระนางเสดก็จมายษังกรยงเยรทซาเลก็ม พรล้อมดล้วยขล้า
ราชบรริพารมากมาย มมีฝทงอทฐบรรทยกเครพพื่องเทศและทองคนาเปก็นอษันมาก และเพชรพลอยตห่างๆ และ
เมพพื่อพระนางเสดก็จมาถจึงซาโลมอนแลล้ว พระนางกก็ททลเรพพื่องในพระทษัยตห่อพระองคย์ทยกประการ นทำง
มทำพรข้อมกนับของกททำนนัลใหญตโตตตทำงๆสททำหรนับซทำโลมอนทภีที่โดตงดนัง ดนังนนัรน พอมทำถทึงทภีที่กรรุงเยรผซทำเลต็ม 
นทำงกต็เขข้ทำเฝข้ทำซทำโลมอนและพผดครุยกนับเขทำเกภีที่ยวกนับทรุกสริที่งทภีที่อยผตในใจของนทำง มภีขข้อบตงชภีรทภีที่ชวนใหข้เชสที่อ
วตทำพระรทำชรินภีแหตงเชบทำไดข้กลทำยเปต็นผผข้เขข้ทำรภีตคนหนทึที่งของศทำสนทำยริวและกลนับไปในฐทำนะผผข้เชสที่อคน
หนทึที่งในพระเยโฮวทำหศ์พระเจข้ทำ ขนันทภีชทำวเอธริโอเปภียผผข้นนัรนของกริจกทำร 8 นตทำจะเปต็นเชสรอสทำยฝตทำย
วริญญทำณคนหนทึที่ง เหต็นไดข้ชนัดวตทำควทำมรผข้เกภีที่ยวกนับพระเจข้ทำแหตงอริสรทำเอลถผกนทำงนททำกลนับไปยนังประเทศ
เอธริโอเปภียดข้วยและนทำงเผยแพรตควทำมจรริงเรสที่องพระเยโฮวทำหศ์ในแผตนดรินนนัรน

นอกจทำกนภีร  3 และซาโลมอนตรษัสตอบปษัญหาของพระนางทษันั้งสรินั้น ไมห่มมีสริพื่งใดทมีพื่ซห่อนอยทห่พล้น
กษษัตรริยย์ซจึพื่งพระองคย์จะทรงอธริบายแกห่พระนางไมห่ไดล้ ซทำโลมอนสทำมทำรถตอบคททำถทำมของนทำงไดข้



ทนัรงหมด ไมตมภีสริที่งใดทภีที่นทำงนททำมทำถผกปริดซตอนไวข้จทำกควทำมเขข้ทำใจของเขทำ เขทำสทำมทำรถตอบคททำถทำมทรุก
ขข้อของนทำงไดข้ คททำถทำมเหลตทำนภีร อทำจเกภีที่ยวขข้องกนับสริที่งตตทำงๆของพระเจข้ทำ

1 พกษ 10:4-7 และเมพพื่อพระราชรินมีแหห่งเชบาทรงเหก็นพระสตริปษัญญาทษันั้งสรินั้นของซา
โลมอน และพระราชวษังทมีพื่พระองคย์ทรงสรล้าง 5 ทษันั้งอาหารทมีพื่โตต๊ะเสวย กษับการเขล้าเฝล้าของบรรดา
ขล้าราชการ และการปรนนริบษัตริรษับใชล้ของมหาดเลก็กตลอดทษันั้งภทษาอาภรณย์ของเขา และพนษักงานเชริญ
ถล้วยของพระองคย์ และการทมีพื่พระองคย์เสดก็จขจึนั้นไปในพระนริเวศของพระเยโฮวาหย์ พระทษัยของ
พระนางกก็สลดลงทมีเดมียว

พระรทำชรินภีแหตงเชบทำเหต็นควทำมยริที่งใหญตและควทำมโอตอตทำตระกทำรตทำของอทำณทำจนักรของซทำ
โลมอน นทำงเหต็นพระรทำชวนังของกษนัตรริยศ์ นทำงเหต็นกทำรปรนนริบนัตริกษนัตรริยศ์ของบรรดทำขข้ทำรทำชกทำรของ
เขทำ นทำงยนังเหต็นอทำหทำรทภีที่เขทำรนับประททำนดข้วย นทำงเหต็นพระวริหทำรทภีที่ยริ ที่งใหญตแมข้นทำงไมตไดข้รนับอนรุญทำต
ใหข้เขข้ทำไปในนนัรนกต็ตทำม แตตนทำงไดข้เหต็นขนัรนบนันไดทภีที่ถผกออกแบบอยตทำงวริจริตรงดงทำมเพสที่อกษนัตรริยศ์จะ
เขข้ทำไปในพระวริหทำรไดข้ กทำรไดข้เหต็นพระรทำชฐทำนของซทำโลมอนกต็ทททำใหข้นทำงแทบลข้มทนัรงยสน แมข้นทำง
เปต็นพระรทำชรินภีองคศ์หนทึที่ง นทำงกต็ไมตเคยเหต็นอะไรแบบนภีรมทำกตอนเลย กทำรวทำงทตทำโอตอตทำและพริธภีกทำรยริที่ง
ใหญตในสตวนของนทำงกต็ละลทำยไปเลยเมสที่อไดข้เหต็นรทำชอทำณทำจนักรของซทำโลมอน

ดนังนนัรน 6 พระนางททลกษษัตรริยย์วห่า "ขห่าวคราวซจึพื่งหมห่อมฉษันไดล้ยรินในประเทศของหมห่อมฉษัน 
ถจึงพระราชกริจและพระสตริปษัญญาของพระองคย์เปก็นความจรริง 7 แตห่หมห่อมฉษันมริไดล้เชพพื่อถล้อยคนานษันั้น 
จนหมห่อมฉษันมาเฝล้า และตาของหมห่อมฉษันไดล้เหก็นเอง และดทเถริด ทมีพื่เขาบอกแกห่หมห่อมฉษันกก็ไมห่ถจึงครจึพื่ง
หนจึพื่ง พระสตริปษัญญาและความมษัพื่งคษัพื่งของพระองคย์กก็มากยริพื่งกวห่าขห่าวคราวทมีพื่หมห่อมฉษันไดล้ยริน นทำง
เคยไดข้ยรินเรสที่องรทำวอนันยอดเยภีที่ยมตตทำงๆของซทำโลมอนและกรรุงกษนัตรริยศ์ของเขทำมทำแลข้ว บนัดนภีรนทำงไดข้
เหต็นกนับตทำแลข้ว นทำงยอมรนับสทำรภทำพวตทำกตอนไดข้มทำเหต็นกนับตทำตนัวเอง นทำงกต็ไมตเชสที่อเรสที่องรทำวเหลตทำนนัรนทภีที่
นทำงไดข้ยริน นอกจทำกนภีร  ครทึที่งหนทึที่งของควทำมยริที่งใหญต ปนัญญทำ ควทำมมนั ที่งคนั ที่งและอททำนทำจของเขทำกต็ไมตไดข้ถผก
บอกนทำงเลย ปนัญญทำและควทำมเจรริญรรุตงเรสองของเขทำกต็มทำกเกรินกวตทำสริที่งใดกต็ตทำมทภีที่นทำงไดข้ยรินมทำ



1 พกษ 10:8-9 นทำงกลตทำวตตอไปวตทำ บรรดาคนของพระองคย์กก็เปก็นสยข บรรดา
ขล้าราชการเหลห่านมีนั้ของพระองคย์ผทล้อยทห่งานประจนาตห่อพระพษักตรย์พระองคย์ และฟษังพระสตริปษัญญาของ
พระองคย์กก็เปก็นสยข 9 สาธยการแดห่พระเยโฮวาหย์พระเจล้าของพระองคย์ ผทล้ทรงพอพระทษัยในพระองคย์ 
และทรงแตห่งตษันั้งพระองคย์ไวล้บนบษัลลษังกย์แหห่งอริสราเอล เพราะพระเยโฮวาหย์ทรงรษักอริสราเอลเปก็น
นริตยย์พระองคย์จจึงทรงแตห่งตษันั้งใหล้พระองคย์เปก็นกษษัตรริยย์ เพพพื่อวห่าพระองคย์จะทรงอนานวยความยยตริธรรม
และความเทมีพื่ยงธรรม" นทำงกลตทำวถทึงควทำมสรุขของแมข้แตตบรรดทำขข้ทำรทำชกทำรของเขทำ นทำงจทึงถวทำย
สทำธรุกทำรแดตพระเยโฮวทำหศ์พระเจข้ทำและหมทำยเหตรุวตทำพระเจข้ทำไดข้ทรงตนัรงซทำโลมอนเปต็นกษนัตรริยศ์เพสที่อ
พริพทำกษทำประชทำชนของพระองคศ์อยตทำงชอบธรรม

นภีที่อทำจมภีภทำพเลต็งถทึงกทำรทภีที่เหตรุกทำรณศ์ตตทำงๆจะเปต็นอยตทำงไรดข้วยในยรุคพนันปภีเมสที่อพระเยซผครริสตศ์
ทรงปกครองและทรงครอบครอง รนัชกทำลของซทำโลมอนอยตทำงนข้อยกต็ในชตวงครทึที่งแรกของมนันอทำจ
เปต็นภทำพจททำลองของกทำรครอบครองในยรุคพนันปภีของพระครริสตศ์ ในวนันนนัรน จะมภีสนันตริภทำพยริที่งใหญต 
ควทำมสรุข และควทำมเจรริญรรุตงเรสองในแบบทภีที่โลกไมตเคยเหต็นมทำกตอนเลย พระเจข้ทำทรงอวยพรบรุตรของ
ดทำวริดดข้วยพระพรตตทำงๆเชตนนนัรนแหตงควทำมชอบธรรม สนักวนันหนทึที่งพระบรุตรทภีที่จะบนังเกริดมทำในเชสรอสทำย
ของดทำวริดจะทรงสททำแดงพระพรทภีที่ยริ ที่งใหญตกวตทำนนัรนอภีก

1 พกษ 10:10-12 คททำบรรยทำยเกภีที่ยวกนับของกททำนนัลของพระรทำชรินภีองคศ์นภีรทภีที่นททำมทำมอบใหข้
แกตซทำโลมอนถผกกลตทำวถทึง แลล้วพระนางกก็ถวายทองคนาหนจึพื่งรล้อยยมีพื่สริบตะลษันตย์แดห่กษษัตรริยย์ ทษันั้งเครพพื่อง
เทศเปก็นจนานวนมาก และเพชรพลอยตห่างๆ ไมห่มมีเครพพื่องเทศมามากมายดษังนมีนั้อมีก ดษังทมีพื่พระราชรินมีแหห่ง
เชบาถวายแดห่กษษัตรริยย์ซาโลมอน เหต็นไดข้ชนัดวตทำนภีที่เปต็นของกททำนนัลเบสรองตข้นทภีที่นทำงนททำมทำ นภีที่รวมถทึง
ทองคททำปรริมทำณมหทำศทำล เพชรพลอยตตทำงๆ และเครสที่องเทศจทำกตตทำงแดนปรริมทำณมทำกดข้วย เหต็นไดข้ชนัด
วตทำนทำงจนัดหทำของกททำนนัลตตทำงๆมทำใหข้ซทำโลมอนอยตทำงตตอเนสที่องหลนังจทำกทภีที่นทำงกลนับไปแลข้ว

11 ยริพื่งกวห่านษันั้นอมีก กองกนาปษัพื่นของฮมีรามซจึพื่งไดล้นนาทองคนามาจากโอฟมีรย์ ไดล้นนาไมล้จษันทนย์แดง
และเพชรพลอยตห่างๆจนานวนมากหลายมาจากโอฟมีรย์ 12 และกษษัตรริยย์ทรงใชล้ไมล้จษันทนย์แดงทนาเสา



พระนริเวศแหห่งพระเยโฮวาหย์ และสนาหรษับพระราชวษังของกษษัตรริยย์ และทนาพริณเขาคทห่และพริณใหญห่
สนาหรษับนษักรล้อง จนทยกวษันนมีนั้กก็ไมห่เคยมมีไมล้จษันทนย์แดงมาหรพอเหก็นอยห่างนมีนั้อมีก

มภีควทำมไมตแนตนอนเกภีที่ยวกนับวตทำไมข้จนันทนศ์แดงคสออะไรกนันแนต อยตทำงไรกต็ตทำม บทำงคนคริดวตทำ
พวกมนันคสอไมข้มะเกลสอ ซทำโลมอนจทึงใชข้ไมข้เหลตทำนภีร เปต็นเครสที่องประดนับตกแตตงพระวริหทำรและทททำ
เครสที่องดนตรภีตตทำงๆดข้วย เหต็นไดข้ชนัดวตทำไมข้เหลตทำนภีรมภีครุณภทำพดภีเยภีที่ยม

1 พกษ 10:13 กษษัตรริยย์ซาโลมอนทรงพระราชทานทยกอยห่างแกห่พระราชรินมีแหห่งเช
บา ตามทมีพื่พระนางมมีพระประสงคย์ นอกจากสริพื่งทมีพื่พระราชทานมาจากความอยดมสมบทรณย์ของ
กษษัตรริยย์แลล้วสริพื่งใดๆทมีพื่พระนางททลขอ ซาโลมอนกก็พระราชทาน ดษังนษันั้น พระนางกก็เสดก็จกลษับไปยษัง
แผห่นดรินของพระนาง พรล้อมกษับขล้าราชการของพระนาง สริที่งใดกต็ตทำมทภีที่นทำงอยทำกไดข้กตอนออกเดริน
ททำง ซทำโลมอนกต็ใหข้ตทำมทภีที่ขอ นทำงจทึงกลนับบข้ทำนไป

1 พกษ 10:14-17 รทำยละเอภียดเพริที่มเตริมเกภีที่ยวกนับควทำมมนั ที่งคนั ที่งของซทำโลมอนถผกบนันททึก
ไวข้ นนนั้าหนษักของทองคนาทมีพื่นนามาสห่งซาโลมอนในปมีหนจึพื่งนษันั้นเปก็นทองคนาหกรล้อยหกสริบหกตะลษันตย์ อภีก
ครนัร งทภีที่กทำรหทำวตทำทนัรงหมดนภีรคริดเปต็นเงรินเทตทำไรในปนัจจรุบนันเปต็นเรสที่องยทำก มนันคงเทตทำกนับประมทำณหข้ทำรข้อย
ลข้ทำนดอลลทำรศ์ในปนัจจรุบนัน นภีที่เปต็นแคตทองแทตงซทึที่งกลทำยมทำเปต็นกรรมสริทธริธ ของเขทำเทตทำนนัรน 15 นอก
เหนพอจากทองคนาซจึพื่งมาจากพห่อคล้า และจากการคล้าของพวกพห่อคล้า และจากกษษัตรริยย์ทษันั้งปวงของ
ประเทศอาระเบมีย และจากบรรดาเจล้าเมพองแหห่งแผห่นดริน นอกเหนสอจทำกรทำยรนับของเขทำในรผป
ทองคททำแลข้ว เขทำยนังมภีรทำยไดข้จทำกกทำรทททำธรุรกริจตตทำงๆอภีกมทำกมทำยของอทำณทำจนักรของเขทำ (จะนตทำสนใจ
ยริที่งทภีที่จะอตทำนหนนังสสอปนัญญทำจทำรยศ์ ณ ตอนนภีร  แมข้มภีควทำมมนั ที่งคนั ที่งมทำกมทำยขนทำดนภีร  ซทำโลมอนกต็กลทำยเปต็น
ชทำยทภีที่นตทำสนังเวช ดผ ปนัญญทำจทำรยศ์ 1:14)

ดข้วยทองคททำบทำงสตวนทภีที่เขทำไดข้มทำนนัรน 16 กษษัตรริยย์ซาโลมอนทรงสรล้างโลห่ใหญห่สองรล้อยอษัน
ดล้วยทองคนาทยบ โลห่อษันหนจึพื่งใชล้ทองคนาหกรล้อยเชเขล เหลตทำนภีรคสอโลตชนริดหนทึที่ง ในกรณภีนภีร  พวกมนันถผก
ทททำดข้วยทองคททำบรริสรุทธริธ  นอกจทำกนภีร  17 พระองคย์ทรงสรล้างโลห่สามรล้อยอษันดล้วยทองคนาทยบ โลห่อษันหนจึพื่ง
ใชล้ทองคนาสามมาเน และกษษัตรริยย์ทรงเกก็บโลห่ไวล้ในพระตนาหนษักพนาเลบานอน เหต็นไดข้ชนัดวตทำโลตเหลตทำ



นภีรมภีขนทำดเลต็กกวตทำและมภีครุณภทำพดข้อยกวตทำ พระตททำหนนักพนทำเลบทำนอนคสออะไรไมตเปต็นทภีที่ทรทำบแนตชนัด
มนันอทำจเปต็นไปไดข้วตทำซทำโลมอนไดข้สรข้ทำงพระรทำชวนังฤดผรข้อนทภีที่นนั ที่นเพสที่อหลภีกหนภีจทำกอทำกทำศรข้อน เหต็น
ไดข้ชนัดวตทำเขทำประดนับประดทำพระรทำชวนังนนัรนดข้วยโลตทองคททำสทำมรข้อยอนันนภีร

1 พกษ 10:18-20 มภีคททำพรรณนทำเกภีที่ยวกนับพระทภีที่นนั ที่งอนันงดงทำมของซทำโลมอน กษษัตรริยย์
ทรงกระทนาพระทมีพื่นษัพื่งงาชล้างขนาดใหญห่ดล้วย และทรงบยดล้วยทองคนาอยห่างงามทมีพื่สยด 19 พระทมีพื่นษัพื่งนษันั้น
มมีบษันไดหกขษันั้น พนษักหลษังของพระทมีพื่นษัพื่งนษันั้นกลมขล้างบน และสองขล้างพระทมีพื่นษัพื่งมมีทมีพื่วางพระหษัตถย์ มมี
สริงโตสองตษัวยพนอยทห่ขล้างๆทมีพื่วางพระหษัตถย์ 20 มมีสริงโตอมีกสริบสองตษัวยพนอยทห่ทมีพื่นษัพื่นบนหกขษันั้นบษันไดทษันั้ง
สองขล้าง เขาไมห่เคยทนาในราชอาณาจษักรใดๆเหมพอนอยห่างนมีนั้

พระทภีที่นนัที่งขนทำดใหญตนภีรซทึที่งทททำดข้วยงทำชข้ทำงบรริสรุทธริธ เหต็นไดข้ชนัดวตทำถผกบรุดข้วยทองคททำบรริสรุทธริธ  เหต็น
ไดข้ชนัดวตทำมนันคตอนขข้ทำงสผงเพรทำะวตทำตข้องใชข้บนันไดหกขนัรนเพสที่อขทึรนไปนนัที่งบนนนัรน ดข้ทำนหลนังของพระทภีที่นนั ที่ง
นนัรนเองมภีเวริรงรผปทรงครทึที่งวงกลม แตตละดข้ทำนของพระทภีที่นนั ที่งนนัรนมภีพนนักวทำงแขน (นนัที่นคสอ ทมีพื่วาง
พระหษัตถย์) แตตละดข้ทำนของพระทภีที่นนั ที่งนนัรนมภีสริงโตทองคททำตนัวหนทึที่ง ตลอดสองฟทำกของบนันไดหกขนัรน
นนัรนเรสที่อยไปจนถทึงพระทภีที่นนั ที่งมภีสริงโตทองคททำสริบสองตนัว ตนัวหนทึที่งบนแตตละฟทำกของบนันไดแตตละขนัรน 
ไมตมภีพระทภีที่นนั ที่งใดเปต็นเหมสอนอยตทำงนภีร เลย

1 พกษ 10:21 รทำยละเอภียดเพริที่มเตริมเกภีที่ยวกนับควทำมมนั ที่งคนั ที่งของซทำโลมอนถผกกลตทำวถทึง 
ภาชนะทษันั้งสรินั้นสนาหรษับเครพพื่องดพพื่มของกษษัตรริยย์ซาโลมอนทนาดล้วยทองคนา และภาชนะทษันั้งสรินั้นของพระ
ตนาหนษักพนาเลบานอนทนาดล้วยทองคนาบรริสยทธริดิ์ ไมห่มมีทมีพื่ทนาดล้วยเงรินเลย เงรินนษันั้นถพอวห่าเปก็นของไมห่มมีคห่า
อะไรในสมษัยของซาโลมอน ในพระรทำชวนังตตทำงๆของซทำโลมอน เครสที่องใชข้สททำหรนับกทำรกรินดสที่มทททำ
ดข้วยทองคททำบรริสรุทธริธ  เงรินเปต็นของสทำมนัญเหลสอเกรินในสมนัยของเขทำจนถทึงขนทำดทภีที่มนันไมตถผกนนับดข้วยซทรทำ

1 พกษ 10:22 มภีกทำรกลตทำวถทึงกองเรสอกททำปนัที่นของเขทำเพริที่มเตริม เพราะวห่ากษษัตรริยย์มมี
กองกนาปษัพื่นเมพองทารชริช เดรินทะเลพรล้อมกษับกองกนาปษัพื่นของฮมีราม กองกนาปษัพื่นเมพองทารชริชนนาทองคนา 
เงริน งาชล้าง ลริง และนกยทงมาสามปมีตห่อครษันั้ง ไมตเปต็นทภีที่ทรทำบชนัดเจนวตทำทารชริชอยผตทภีที่ไหนกนันแนต บทำง
ทตทำนคริดวตทำมนันอยผตทภีที่ไหนสนักแหตงตทำมแนวชทำยฝนัที่งของทวภีปแอฟรริกทำเหนสอซทึที่งจะสอดคลข้องกนับกองกททำ



ปนัที่นของฮภีรทำม คนอสที่นๆกต็คริดวตทำมนันอยผตบนชทำยฝนัที่งของมหทำสมรุทรอรินเดภีย ไมตวตทำกรณภีใด กองเรสอของซทำ
โลมอนซทึที่งไดข้รนับควทำมชตวยเหลสอของฮภีรทำมกต็นททำควทำมมนั ที่งคนั ที่งมหทำศทำลมทำใหข้แกตเขทำทรุกๆสทำมปภี ดข้วย
ระยะเวลทำไปและกลนับทภีที่ยทำวนทำนขนทำดนนัรน มนันกต็อทำจเปต็นไดข้วตทำนภีที่หมทำยถทึงทะเลอสที่นทภีที่ไมตใชตทะเล
เมดริเตอรศ์เรเนภียน

1 พกษ 10:23-27 ดษังนมีนั้แหละ กษษัตรริยย์ซาโลมอนจจึงไดล้เปรมียบกวห่าบรรดากษษัตรริยย์อพพื่นๆ
แหห่งแผห่นดรินโลกในเรพพื่องสมบษัตริและสตริปษัญญา 24 และทษัพื่วทษันั้งโลกกก็แสวงหาทมีพื่จะเขล้าเฝล้าซาโลมอน 
เพพพื่อจะฟษังพระสตริปษัญญาซจึพื่งพระเจล้าพระราชทานไวล้ในใจของทห่าน 25 ทยกคนกก็นนาเครพพื่อง
บรรณาการของเขามา เปก็นเครพพื่องทนาดล้วยเงริน เครพพื่องทนาดล้วยทองคนา เครพพื่องแตห่งกาย เครพพื่องอาวยธ 
เครพพื่องเทศ มล้า และลห่อ ตามจนานวนกนาหนดทยกๆปมี ไมตมภีกษนัตรริยศ์องคศ์ใดยริที่งใหญตกวตทำซทำโลมอนใน
สมนัยนนัรน ทนั ที่วทนัรงแผตนดรินโลกมทำเพสที่อแสวงหทำควทำมโปรดปรทำนของเขทำและฟนังสตริปนัญญทำทภีที่พระเจข้ทำ
ไดข้ประททำนใหข้เขทำ ในกทำรมทำเชตนนนัรนพวกเขทำไดข้นททำควทำมมนั ที่งคนั ที่งเพริที่มเตริมมทำใหข้เขทำในรผปของกททำนนัล
ตตทำงๆ อภีกครนัร งทภีที่เปต็นไปไดข้วตทำมภีภทำพเลต็งถทึงกทำรครอบครองในยรุคพนันปภีของพระครริสตศ์

ควทำมมนั ที่งคนั ที่งของซทำโลมอนขยทำยรวมถทึงก ททำลนังททำงทหทำรของเขทำดข้วย 26 ซาโลมอนทรง
สะสมรถรบและพลมล้า พระองคย์ทรงมมีรถรบหนจึพื่งพษันสมีพื่รล้อยคษัน และพลมล้าหนจึพื่งหมพพื่นสองพษันคน 
ซจึพื่งพระองคย์ทรงใหล้ประจนาอยทห่ทมีพื่หษัวเมพองรถรบ และอยทห่กษับกษษัตรริยย์ในกรยงเยรทซาเลก็ม เขทำวทำงกททำลนังรถ
รบและพลมข้ทำไวข้ทนั ที่วรทำชอทำณทำจนักรของเขทำในหลทำยแหตงทภีที่เปต็นจรุดยรุทธศทำสตรศ์ กองก ททำลนังของเขทำมภีรถ
รบ 1,400 คนันและพลมข้ทำ 12,000 คน

ยริที่งกวตทำนนัรน 27 และกษษัตรริยย์ทรงกระทนาใหล้เงรินนษันั้นเปก็นของสามษัญในกรยงเยรทซาเลก็มเหมพอน
กล้อนหริน และทรงกระทนาใหล้มมีสนสมีดารย์มากมายเหมพอนไมล้มะเดพพื่อแหห่งหยบเขา เยรผซทำเลต็มเปต็นเมสอง
แหตงหริน ทรุกสริที่งทภีที่นนัที่นมนักถผกกตอสรข้ทำงดข้วยหริน อยตทำงไรกต็ตทำม ในชตวงรนัชสมนัยของซทำโลมอน เงรินของ
กรรุงนนัรนกต็เปต็นของสทำมนัญเหมสอนหรินทนั ที่วๆไป มนันมภีอยผตทรุกหนทรุกแหตง นอกจทำกนภีร  ตข้นสนสภีดทำรศ์กต็
ถสอวตทำมภีคตทำมทำกในสมนัยนนัรน ตข้นไมข้พสรนเมสองทภีที่พบอยผตทนั ที่วไปในสมนัยนนัรนคสอตข้นมะเดสที่อ อยตทำงไรกต็ตทำมใน
ชตวงรนัชสมนัยของซทำโลมอน ตข้นสนสภีดทำรศ์กต็มภีอยผตดทำษดสที่นพอๆกนับตข้นมะเดสที่อ



1 พกษ 10:28-29 นอกจทำกนภีร  มล้าอษันเปก็นสรินคล้าเขล้าของซาโลมอนมาจากอมียริปตย์ พรล้อม
ดล้วยเสล้นดล้ายสนาหรษับผล้าปห่าน และบรรดาพห่อคล้าของกษษัตรริยย์รษับเสล้นดล้ายสนาหรษับผล้าปห่านนษันั้นมาตาม
ราคา ซทำโลมอนยนังมภีปฏริสนัมพนันธศ์ดข้ทำนกทำรคข้ทำก นับอภียริปตศ์ดข้วย จทำกทภีที่นนั ที่นเขทำไดข้มข้ทำมทำเพริที่มเตริม คททำทภีที่แปล
วตทำ เสล้นดล้ายสนาหรษับผล้าปห่าน (มริคเวหศ์) มภีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘ชรุดสะสม’ มนันอทำจหมทำยควทำมวตทำซทำ
โลมอนซสรอมข้ทำเปต็นชตุดสะสมจทำกอภียริปตศ์ตทำมรทำคทำทภีที่ก ททำหนด ดผ พระรทำชบนัญญนัตริ 17:16 ทภีที่พระเจข้ทำทรง
สนัที่งหข้ทำมมริใหข้กษนัตรริยศ์ทนัรงหลทำยแหตงอริสรทำเอลทวภีมข้ทำใหข้ตนัวเอง กทำรกลนับสนัตยศ์ของซทำโลมอนไดข้เรริที่มตข้น
ขทึรนแลข้ว เขทำลสมสริที่งทภีที่พระวจนะของพระเจข้ทำกลตทำวไวข้หรสอไมตเขทำกต็เพริกเฉยมนันเสภีย

รทำคทำทภีที่เขทำซสรอมข้ทำและรถรบถผกหมทำยเหตรุไวข้ 29 จะนนารถรบคษันหนจึพื่งเขล้ามาจากอมียริปตย์ไดล้ใน
ราคาหกรล้อยเชเขลเงริน มล้าตษัวหนจึพื่งหนจึพื่งรล้อยหล้าสริบ ดษังนษันั้นโดยทางพวกพห่อคล้าเขากก็สห่งออกไปยษัง
บรรดากษษัตรริยย์ทษันั้งปวงของคนฮริตไทตย์ และบรรดากษษัตรริยย์ของซมีเรมีย มนันยทำกทภีที่จะตภีรทำคทำซสรอขทำยใน
ขณะนนัรนสททำหรนับกทำรทททำธรุรกรรมดนังกลตทำวในสมนัยนนัรน อยตทำงไรกต็ตทำม ควทำมหมทำยทภีที่ถผกบอกเปต็นนนัยกต็
คสอวตทำซทำโลมอนจตทำยแบบ ‘ทรุตมไมตอนัรน’ สททำหรนับมข้ทำและรถรบตตทำงๆทภีที่เขทำซสรอในอภียริปตศ์ เหต็นไดข้ชนัดวตทำ
เขทำจตทำยรทำคทำขนทำดนนัรนแกตผผข้ครอบครองคนอสที่นๆแหตงภผมริภทำคนนัรนเชตนกนัน ควทำมมนั ที่งคนั ที่งของซทำโลมอน
จทึงมทำกมทำยมหทำศทำลจรริงๆ

*****

ภนำพรวมของ 1 พงศศ์กษษัตรริยศ์ 11: ทมีชื่ถยูกบนันทซกไวด้ในบทนมีตั้คสือจตุดเปลมีชื่ยนสนาคนัญในชมีวริตของ
ซาโลมอน เพราะการทมีชื่เขาเพริกเฉยตว่อพระวจนะของพระเจด้า พระพรของพระเจด้าจซงเรริชื่มไปจากเขา
แลด้ว พระเจด้าทรงเรริชื่มตมีสอนเขาแลด้ว จากนนัตั้นมมีบนันทซกเกมีชื่ยวกนับการผงาดขซตั้นของเยโรโบอนัมและ
สตุดทด้ายคสือการสริตั้นชมีวริตของซาโลมอน

1 พกษ 11:1-2 แมข้มภีปนัญญทำในหลทำยๆเรสที่อง มนันคสอตนัณหทำของเนสรอหนนังทภีที่นททำควทำม
ตกตทที่ทำมทำสผตซทำโลมอน แตห่กษษัตรริยย์ซาโลมอนทรงรษักหญริงตห่างดล้าวหลายคน นอกจากธริดาของฟาโรหย์
มมีหญริงคนโมอษับ คนอษัมโมน คนเอโดม คนไซดอน และคนฮริตไทตย์



บทำงคนคริดวตทำเขทำทททำแบบนภีรดข้วยทรรศนะททำงกทำรเมสองเพสที่อทภีที่จะไดข้ขตทำวกรองเกภีที่ยวกนับสถทำนะ
ของประเทศเหลตทำนนัรนหรสอเพสที่อทททำลทำยควทำมเปต็นปฏริปนักษศ์ของประเทศเหลตทำนนัรน แตตดผเหมสอนมนันเปต็น
ตนัณหทำของเนสรอหนนังหรสอควทำมเยตอหยริที่งทภีที่เปต็นแรงจผงใจใหข้เขทำทททำเชตนนนัรน ซทำโลมอนไมตไดข้ตข้องกทำร
ภรรยทำเพริที่มเพสที่อชตวยเรสที่องงทำนบข้ทำน เขทำกลนับใชข้ตททำแหนตงของตนในฐทำนะกษนัตรริยศ์เพสที่อสรข้ทำง 'ฮทำเรต็ม' 
ขนทำดใหญตมทำกกวตทำ เขทำอทำจเพริที่มสทำวสวยคนใดกต็ตทำมหรสอทรุกคนทภีที่ถผกใจเขทำเขข้ทำในฮทำเรต็มนนัรน

แมข้กทำรมภีภรรยทำหลทำยคนเปต็นสริที่งทภีที่ฝสนใจใหข้กระทททำไดข้ภทำยใตข้พระรทำชบนัญญนัตริของพระ
คนัมภภีรศ์เดริม มนันกต็ไมตเคยเปต็นแผนกทำรอนันสมบผรณศ์แบบของพระเจข้ทำสททำหรนับบข้ทำนใดเลย ซทำโลมอนใชข้
กทำรอนรุญทำตใหข้ทททำไดข้นภีร อยตทำงผริดๆจนถทึงทภีที่สรุด ดผเหมสอนเหต็นไดข้ชนัดวตทำแรงจผงใจพสรนฐทำนของเขทำคสอ 
ตนัณหทำททำงเพศ เพรทำะเขทำมภีอททำนทำจทภีที่จะทททำเชตนนนัรนไดข้ เขทำจทึงรนับเอทำผผข้หญริงคนใดกต็ตทำมทภีที่เขทำ
ปรทำรถนทำ

นอกจทำกนภีร  มภีควทำมบทำปทภีที่เลวรข้ทำยยริที่งกวตทำนนัรนเสภียอภีก ในกทำรทททำเชตนนนัรน เขทำกต็ฝตทำฝสนพระวจนะ
ของพระเจข้ทำโดยตรง พระรทำชบนัญญนัตริ 7:1 บนัญชทำไวข้วตทำ “เมสที่อพระเยโฮวทำหศ์พระเจข้ทำของทตทำนจะทรง
พทำทตทำนเขข้ทำไปในแผตนดรินซทึที่งทตทำนกททำลนังจะเขข้ทำยทึดครอง และกวทำดไลตประชทำชทำตริหลทำยชทำตริใหข้ออก
ไปพข้นหนข้ทำทตทำน คสอคนฮริตไทตศ์ คนเกอรศ์กทำชภี คนอทำโมไรตศ์ คนคทำนทำอนัน คนเปรริสซภี คนฮภีไวตศ์ และ
คนเยบรุส คสอเจต็ดประชทำชทำตริซทึที่งใหญตโตกวตทำและมภีก ททำลนังมทำกกวตทำทตทำน” ยริที่งกวตทำนนัรนพระเจข้ทำตรนัสไวข้ใน
พระรทำชบนัญญนัตริ 7:3 วตทำ “ทนัรงทตทำนจงอยตทำแตตงงทำนกนับพวกเขทำ ทตทำนจงอยตทำยกบรุตรสทำวของทตทำนใหข้แกต
บรุตรชทำยของเขทำ หรสอทตทำนจงอยตทำรนับบรุตรสทำวของเขทำมทำใหข้แกตบรุตรชทำยของทตทำน” ซทำโลมอนฝตทำฝสน
คททำกททำชนับนภีรของพระวจนะของพระเจข้ทำโดยตรง เขทำไดข้นททำกทำรนนับถสอพระตตทำงดข้ทำวเขข้ทำมทำในบข้ทำนของ
ตนัวเองแลข้ว

ดนังทภีที่นนักประวนัตริศทำสตรศ์ทตทำนนภีร เตสอนไวข้ 2 เปก็นของประชาชาตริซจึพื่งพระเยโฮวาหย์ตรษัสกษับคน
อริสราเอลวห่า "เจล้าทษันั้งหลายอยห่าเขล้าไปแตห่งงานกษับเขาทษันั้งหลาย หรพออยห่าเขล้ามาแตห่งงานกษับเจล้า เพราะ
เขาจะหษันจริตใจของเจล้าไปตามพระของเขาเปก็นแนห่" ซาโลมอนทรงตริดพษันกษับคนเหลห่านมีนั้ดล้วยความ



รษัก เพรทำะควทำมไมตเชสที่อฟนังของเขทำทภีที่มภีตตอพระวจนะของพระเจข้ทำ รนัชกทำลของซทำโลมอนจทึงผตทำนพข้น
จรุดสผงสรุดไปเรภียบรข้อยแลข้ว

1 พกษ 11:3 พระองคย์ทรงมมีมเหสมีเจก็ดรล้อยคพอเจล้าหญริง และนางหล้ามสามรล้อย 
และบรรดามเหสมีของพระองคย์กก็ทรงหษันพระทษัยของพระองคย์ไปเสมีย พผดงตทำยๆกต็คสอวตทำ ซทำโลมอนมภี
ฮทำเรต็ม หญริงบทำงคนเปต็นธริดทำของกษนัตรริยศ์ตตทำงๆของประชทำชทำตริเพสที่อนบข้ทำน ควทำมแตกตตทำงระหวตทำง
มเหสภีจททำนวนเยอะแยะเชตนนภีรกนับเหลตทำนทำงหข้ทำมกต็ไมตปรทำกฏชนัดเจน อยตทำงไรกต็ตทำมสริที่งหนทึที่งทภีที่ชนัดเจนกต็
คสอวตทำ หทำกเขทำเขข้ทำหทำภรรยทำของเขทำเพภียงคนเดภียวตตอวนัน มนันกต็ตข้องใชข้เวลทำถทึงสทำมปภีทภีที่จะเขข้ทำหทำพวก
นทำงไดข้ทรุกคน นภีที่คสอชทำยคนหนทึที่งทภีที่มภีทรนัพยทำกรแทบไมตรผข้จบสททำหรนับตนัณหทำแหตงเนสรอหนนังของเขทำ 
กระนนัรนเมสที่อไดข้อตทำนหนนังสสอปนัญญทำจทำรยศ์ เหต็นไดข้ชนัดวตทำเขทำเปต็นชทำยทภีที่นตทำสนังเวชคนหนทึที่ง อภีกครนัร งทภีที่นภีที่
เปต็นกทำรไมตเชสที่อฟนังพระวจนะของพรเจข้ทำโดยตรง เพรทำะวตทำพระรทำชบนัญญนัตริ 17:17 กลตทำวเกภีที่ยวกนับ
กษนัตรริยศ์ทนัรงหลทำยแหตงอริสรทำเอลไวข้วตทำ “ทนัรงจงอยตทำใหข้ผผข้นนัรนมภีภรรยทำของตนเองเพริที่มจททำนวนมทำกขทึรน 
เพสที่อไมตใหข้จริตใจของเขทำหนันเหไปเสภีย ทนัรงจงอยตทำใหข้เงรินและทองคททำของผผข้นนัรนเพริที่มจททำนวนมทำกขทึรน” ซทำ
โลมอนไดข้กระทททำทนัรงสองสริที่งอยตทำงแนตนอนในกทำรฝตทำฝสนบนัญญนัตริตตทำงๆของพระเจข้ทำโดยตรง

1 พกษ 11:4-5 เหมสอนทภีที่พระเจข้ทำไดข้ทรงเตสอนลตวงหนข้ทำแลข้วเพราะอยทห่มาเมพพื่อซาโลม
อนทรงพระชราแลล้ว มเหสมีของพระองคย์ไดล้หษันพระทษัยของพระองคย์ใหล้ไปตามพระอพพื่น และ
พระทษัยของพระองคย์หาไดล้บรริสยทธริดิ์ตห่อพระเยโฮวาหย์พระเจล้าของพระองคย์ ดษังพระทษัยของดาวริด
ราชบริดาของพระองคย์ไมห่ 5 เพราะซาโลมอนทรงดนาเนรินตามพระอษัชโทเรท พระแมห่เจล้าของคนไซ
ดอน และตามพระมริลโคมสริพื่งทมีพื่นห่าสะอริดสะเอมียนของคนอษัมโมน

ควทำมบทำปของซทำโลมอนไมตใชตเปต็นเรสที่องตนัณหทำของเนสรอหนนังมทำกเทตทำกนับเรสที่องกทำรแตตงงทำน
กนับหญริงชทำวโลกจทำกประชทำชทำตริเพสที่อนบข้ทำนตตทำงๆทภีที่นนับถสอพระตตทำงดข้ทำว เมสที่อถทึงกทำลอนันเหมทำะสม 
ภรรยทำเหลตทำนภีรกต็หนันใจของเขทำใหข้ออกหตทำงเสภียจทำกพระเยโฮวทำหศ์พระเจข้ทำ คททำทภีที่แปลวตทำ บรริสยทธริดิ์ (ชา
เลม) มภีควทำมหมทำยตรงนภีร วตทำ 'ทนัรงหมด' หรสอกลตทำวอภีกนนัยหนทึที่งกต็คสอ ซทำโลมอนไมตไดข้ทรุตมเทหมดทนัรงใจ
ใหข้พระเจข้ทำอภีกตตอไปแลข้ว ยริที่งกวตทำนนัรน ตนัวเขทำเองกต็เรริที่มหนันไปนนับถสอรผปเคทำรพ “พระอนัชโทเรท พระ



แมตเจข้ทำของคนไซดอน และตทำมพระมริลโคมสริที่งทภีที่นตทำสะอริดสะเอภียนของคนอนัมโมน” พระอนัชโทเรท
เปต็นเจข้ทำแมตแหตงควทำมอรุดมสมบผรณศ์ (เรสที่องเพศ) ของคนไซดอน นทำงมภีชสที่อดข้วยวตทำ 'อริชททำรศ์' แหตงอนัส
ซภีเรภียและ 'อนัสททำรเท' โดยพวกกรภีกและพวกโรม พระมริลโคมกต็คสอ พระโมเลค เทพเจข้ทำของชทำวฟภีนริ
เซภียซทึที่งเดต็กททำรกถผกถวทำยเปต็นเครสที่องสนักกทำรบผชทำแกตมนัน ซทำโลมอนจทึงไมตเพภียงไปยรุตงเกภีที่ยวกนับกทำร
นนับถสอรผปเคทำรพเทตทำนนัรน แตตมนันยนังเปต็นกทำรนนับถสอรผปเคทำรพในรผปแบบทภีที่วริปรริตทภีที่สรุดดข้วย

1 พกษ 11:6-8 ดนังนนัรน ซาโลมอนจจึงทรงกระทนาชษัพื่วในสายพระเนตรของพระเยโฮ
วาหย์ และมริไดล้ทรงตริดตามพระเยโฮวาหย์อยห่างเตก็มกนาลษัง ดษังดาวริดราชบริดาของพระองคย์ไดล้ทรง
กระทนามาแลล้วนษันั้น แมข้ดทำวริดมภีควทำมผริดพลทำดหลทำยอยตทำงของตนัวเอง เขทำกต็ไมตเคยคลอนแคลนสนัก
ครนัตั้งเดมียวในกทำรทรุตมเทหมดทนัรงใจของตนแกตพระเยโฮวทำหศ์พระเจข้ทำ นตทำเศรข้ทำทภีที่ซทำโลมอนไมตไดข้สทำน
ตตอควทำมทรุตมเทนนัรน 7 แลล้วซาโลมอนไดล้ทรงสรล้างปทชนมียสถานสทงสนาหรษับพระเคโมช สริพื่งทมีพื่นห่า
สะอริดสะเอมียนของโมอษับ ในภทเขาทมีพื่อยทห่หนล้ากรยงเยรทซาเลก็ม และสนาหรษับพระโมเลค สริพื่งทมีพื่นห่า
สะอริดสะเอมียนของคนอษัมโมน 8 และพระองคย์จจึงทรงกระทนาดษังนษันั้นเพพพื่อมเหสมีตห่างดล้าวของ
พระองคย์ทษันั้งสรินั้น ผทล้ทมีพื่ไดล้เผาเครพพื่องหอมและถวายเครพพื่องสษัตวบทชาแกห่บรรดาพระของเขา

เชสที่อกนันวตทำพระโมเลคเปต็นพระเดภียวกนันกนับพระบทำอนัลเปโอรศ์ หรสอเรภียกในชสที่ออสที่นๆวตทำพระบทำ
อนัลเซบผบ มทำรศ์ส หรสอแซทเทริรศ์นโดยหลทำยประชทำชทำตริในสมนัยโบรทำณ ตรงนภีรมนันถผกเรภียกวตทำสริที่งทภีที่นตทำ
สะอริดสะเอภียนของคนอนัมโมน “ภผเขทำทภีที่อยผ ตหนข้ทำกรรุงเยรผซทำเลต็ม” อทำจเปต็นภผเขทำมะกอกเทศซทึที่งเปต็น
เนรินเขทำทภีที่อยผตททำงทริศตะวนันออกของกรรุงนนัรน ซทำโลมอนจทึงสรข้ทำง “ปผชนภียสถทำนสผง” หรสอสถทำน
นมนัสกทำรสททำหรนับรผปเคทำรพทภีที่ชนั ที่วรข้ทำยนภีรและสททำหรนับพระตตทำงดข้ทำวอสที่นๆของภรรยทำมทำกมทำยทภีที่เขทำ
แตตงงทำนดข้วย

นภีที่บอกเปต็นนนัยอยตทำงชนัดเจนถทึงผลตตทำงๆทภีที่ตทำมมทำของกทำรละเมริดหลนักกทำรเรสที่องกทำรแยกออก 
ซทำโลมอนอทำจมภีแรงจผงใจทภีที่เกริดจทำกตนัณหทำของเนสรอหนนังในกทำรรนับเอทำภรรยทำทภีที่เปต็นหญริงตตทำงดข้ทำว
จททำนวนมทำกทภีที่เขทำมภี อยตทำงไรกต็ตทำม มนันยนังเปต็นกทำรละเมริดหลนักกทำรตทำมพระคนัมภภีรศ์เรสที่องกทำรแยกออก
ดข้วย จทำกตนัณหทำของเนสรอหนนัง เขทำเกภีที่ยวกนับควทำมเปสที่อยเนตทำอยตทำงแนตนอน



1 พกษ 11:9-10 ไมตนตทำประหลทำดใจทภีที่วตทำ พระเยโฮวาหย์ทรงกรรินั้วตห่อซาโลมอน 
เพราะพระทษัยของทห่านไดล้หษันไปเสมียจากพระเยโฮวาหย์พระเจล้าแหห่งอริสราเอล ผทล้ไดล้ทรงปรากฏแกห่
ทห่านสองครษันั้งแลล้ว 10 และไดล้ทรงบษัญชาทห่านเกมีพื่ยวกษับเรพพื่องนมีนั้ วห่าทห่านไมห่ควรไปตริดตามพระอพพื่น แตห่
ทห่านมริไดล้รษักษาพระบษัญชาของพระเยโฮวาหย์

พระเจข้ทำไดข้ทรงอวยพรซทำโลมอนมทำกกวตทำชทำยคนใดแลข้ว พระองคศ์ไดข้ทรงปรทำกฏแกตเขทำ
สองครนัร งแลข้ว ทนัรงทรงสนัญญทำวตทำจะอวยพรและเตสอนใหข้ระวนังกทำรไหวข้รผปเคทำรพ แมข้ไดข้รนับสริทธริพริเศษ
เชตนนนัรนและไดข้รนับคททำเตสอนโดยตรงแลข้ว ซทำโลมอนกต็ยนังเพริกเฉยพระบนัญชทำของพระเจข้ทำและไมตเชสที่อ
ฟนังพระองคศ์อยตทำงสริรนเชริง

1 พกษ 11:11-13 เหต็นไดข้ชนัดวตทำพระเจข้ทำทรงปรทำกฏแกตซทำโลมอนอภีกครนัร ง หรสออทำจ
เปต็นไดข้วตทำพระเจข้ทำทรงใชข้ผผข้พยทำกรณศ์คนหนทึที่งมทำ เพราะฉะนษันั้นพระเยโฮวาหย์ตรษัสกษับซาโลมอนวห่า 
"เนพพื่องดล้วยเจล้าไดล้กระทนาเชห่นนมีนั้ และเจล้ามริไดล้รษักษาพษันธสษัญญาของเรา และกฎเกณฑย์ของเรา ซจึพื่งเรา
ไดล้บษัญชาเจล้าไวล้ เราจะฉมีกอาณาจษักรเสมียจากเจล้าเปก็นแนห่และใหล้แกห่ขล้าราชการของเจล้า

กลตทำวแบบสรรุปใจควทำมสททำคนัญกต็คสอ ควทำมบทำปของซทำโลมอนคสอกทำรไมตเชสที่อฟนังพระเจข้ทำ เขทำ
เมรินพระวจนะของพระเจข้ทำ ดนังนนัรนพระเจข้ทำทรงแจข้งใหข้เขทำทรทำบอยตทำงหข้วนๆวตทำเดภีดี๋ยวพระองคศ์จะทรง
เอทำรทำชอทำณทำจนักรไปจทำกเขทำแลข้ว ขข้ทำรทำชกทำรคนทภีที่วตทำนภีร คสอ เยโรโบอนัม ซทำโลมอนไมตไยดภีเงสที่อนไข
ของพระเจข้ทำอยตทำงสริรนเชริงในเรสที่องกทำรอวยพรและกทำรทททำใหข้ยนั ที่งยสนนทำน ดผ 1 พงศศ์กษนัตรริยศ์ 9:4-5 แตต
เขทำไดข้ทททำใหข้พระเจข้ทำทรงมภีเหตรุทภีที่จะทททำกทำรพริพทำกษทำแลข้วดนังทภีที่พบใน 9:6-9

12 กระนษันั้นกก็ดมีเพราะเหก็นแกห่ดาวริดบริดาของเจล้าเราจะไมห่กระทนาในวษันเวลาของเจล้า แตห่เราจะ
ฉมีกออกจากมพอบยตรชายของเจล้า 13 อยห่างไรกก็ดมี เราจะไมห่ฉมีกเสมียหมดอาณาจษักร แตห่เราจะใหล้ตระกทล
หนจึพื่งแกห่บยตรชายของเจล้า เพพพื่อเหก็นแกห่ดาวริดผทล้รษับใชล้ของเรา และเพพพื่อเหก็นแกห่เยรทซาเลก็มซจึพื่งเราไดล้เลพอก
ไวล้"

เพรทำะควทำมทรุตมเทและกทำรปรนนริบนัตริอนันยอดเยภีที่ยมของดทำวริดทภีที่มภีตตอพระเจข้ทำ พระเจข้ทำจทึงทรง
สนัญญทำวตทำพระองคศ์จะไมตทรงฉภีกอทำณทำจนักรนนัรนไปเสภียจทำกซทำโลมอนในชนั ที่วชภีวริตของเขทำ อยตทำงไร



กต็ตทำม หลนังจทำกทภีที่บรุตรชทำยของเขทำขทึรนครองบนัลลนังกศ์แลข้ว รทำชอทำณทำจนักรนนัรนจะถผกรริบไปจทำกเรโหโบ
อนัมผผข้เปต็นรนัชททำยทำทของซทำโลมอน ทภีที่นตทำสนใจกต็คสอ คททำทภีที่แปลวตทำ ฉมีก (คารา) จรริงๆแลข้วมนันมภีควทำม
หมทำยวตทำ ‘ผตทำ’ พระเจข้ทำทรงสนัญญทำวตทำจะ ‘ผตทำ’ สตวนใหญตของรทำชอทำณทำจนักรนนัรนไปจทำกมสอบรุตรชทำย
ของซทำโลมอน อยตทำงไรกต็ตทำม พระองคศ์กต็ทรงสนัญญทำวตทำจะทรงเหลสอไวข้หนทึที่งตระกผลแกตบรุตรชทำยของ
ซทำโลมอนเพสที่อเหต็นแกตพระสนัญญทำทภีที่พระองคศ์ไดข้ทรงกระทททำไวข้ก นับดทำวริดทภีที่จะใหข้มภีเชสรอสทำยของดทำวริด
นนัที่งบนบนัลลนังกศ์ของเขทำเสมอ

วลภีทภีที่กลตทำวถทึงตระกผลหนทึที่งทภีที่ถผกใหข้ไวข้แกตบรุตรชทำยของซทำโลมอนอทำจหมทำยถทึงตระกผลหนทึที่ง
นอกเหนสอจทำกตระกผลยผดทำหศ์ซทึที่งเขทำมทำจทำกตระกผลนนัรน ทตทำนอสที่นๆกต็เสนอวตทำเพรทำะวตทำสองตระกผลนนัรน 
คสอ เบนยทำมรินและยผดทำหศ์มภีควทำมเกภีที่ยวโยงกนันอยตทำงใกลข้ชริดเหลสอเกรินในมรดกของพวกเขทำซทึที่งทนัรงคผตมภี
สตวนในกรรุงเยรผซทำเลต็ม พวกเขทำจทึงถผกมองเหมสอนเปต็นตระกผลเดภียว

1 พกษ 11:14-18 พระเจข้ทำไมตมนัวเสภียเวลทำเลยในกทำรเรริที่มตข้นกทำรตภีสอนซทำโลมอน ภผมริ
หลนังของกทำรพริพทำกษทำนนัรนถผกเรริที่มตข้นขทึรนตรงนภีร  พระเยโฮวาหย์ทรงใหล้ปฏริปษักษย์เกริดขจึนั้นตห่อสทล้ซาโลมอน 
คพอฮาดษัดคนเอโดม ทห่านเปก็นเชพนั้อสายราชวงศย์แหห่งเอโดม พระเยโฮวทำหศ์พระเจข้ทำองคศ์เดภียวกนันนภีรทภีที่ไดข้
อวยพรซทำโลมอนขนทำดนนัรนบนัดนภีรทรงเรริที่มยรุยงใหข้เกริดควทำมยรุตงยทำกแกตเขทำแลข้ว พระองคศ์ผผข้ไดข้ทรง
สถทำปนทำรทำชอทำณทำจนักรนนัรนของซทำโลมอนบนัดนภีรทรงเรริที่มทภีที่จะทททำใหข้มนันสลทำยแลข้ว ทภีที่นตทำสนใจกต็คสอคททำ
ทภีที่แปลวตทำ ปฏริปษักษย์ (ซาตาน) แมข้มริไดข้หมทำยถทึงตนัวพญทำมทำรเอง คททำๆนภีรกต็กลทำยเปต็นชสที่อเฉพทำะชสที่อหนทึที่ง
ของพญทำมทำรในซทำตทำน

ปฏริปนักษศ์คนทภีที่พระเจข้ทำทรงเรข้ทำใหข้ตตอสผข้ซทำโลมอนคสอ ฮาดนัดคนเอโดม ภผมริหลนังของชทำยผผข้นภีร จทึง
ถผกใหข้ไวข้ 15 เพราะอยทห่มาเมพพื่อดาวริดอยทห่ในเอโดม และโยอาบผทล้บษัญชาการกองทษัพไดล้ขจึนั้นไปฝษังผทล้ทมีพื่ถทก
ฆห่า หลษังจากเขาไดล้ฆห่าผทล้ชายทยกคนในเอโดมเสมีย 16 (เพราะโยอาบและคนอริสราเอลทษันั้งสรินั้นยษังอยทห่ทมีพื่
นษัพื่นหกเดพอน จนกวห่าเขาไดล้ฆห่าผทล้ชายทยกคนในเอโดม) 17 ฮาดษัดไดล้หนมีไปอมียริปตย์ พรล้อมกษับคนเอโดม
บางคนผทล้เปก็นขล้าราชการของบริดาของทห่าน ครษันั้งนษันั้นฮาดษัดยษังเปก็นเดก็กเลก็กๆอย ทห่



ประวนัตริศทำสตรศ์ทภีที่เกภีที่ยวขข้องตรงนภีรนตทำจะยข้อนไปยนังสมนัย 2 ซทำมผเอล 8:14 ซทึที่งไปดผไดข้ 
เหตรุกทำรณศ์นนัรนไดข้เกริดขทึรนอยตทำงนข้อยหข้ทำสริบปภีกตอนหนข้ทำนภีร  ในกทำรสงครทำมกนับอริสรทำเอลขณะนนัรน โย
อทำบไดข้ใชข้เวลทำหกเดสอนหลนังจทำกชนัยชนะของพวกเขทำในงทำนเกต็บกวทำด เทตทำทภีที่เขทำทรทำบ โยอทำบไดข้
ฆตทำผผข้ชทำยชทำวเอโดมทรุกคนแลข้ว เหต็นไดข้ชนัดวตทำนนัที่นไมตจรริงเพรทำะมภีหลทำยคนหนภีไปยนังอภียริปตศ์ ทตทำมกลทำง
คนเหลตทำนภีรมภีเดต็กผผข้ชทำยเลต็กๆคนหนทึที่งนทำมวตทำฮทำดนัด

รทำยละเอภียดเพริที่มเตริมเกภีที่ยวกนับกทำรอยผตชนั ที่วครทำวของฮทำดนัดในอภียริปตศ์ถผกกลตทำวถทึง 18 เขาทษันั้ง
หลายยกออกจากมมีเดมียนมายษังปาราน และพาคนจากปารานมากษับเขาและมาถจึงอมียริปตย์ เฝล้าฟาโรหย์
กษษัตรริยย์แหห่งอมียริปตย์ ผทล้ประทานเรพอนหลษังหนจึพื่งแกห่เขา และกนาหนดใหล้ไดล้รษับปษันเสบมียงอาหาร และ
ประทานทมีพื่ดรินใหล้เขาดล้วย กทำรเดรินททำงของพวกเขทำจทำกเอโดมพทำพวกเขทำผตทำนมภีเดภียนและปทำรทำน
และสรุดทข้ทำยพวกเขทำกต็เขข้ทำมทำในอภียริปตศ์ พอฟทำโรหศ์ไดข้ทรทำบวตทำฮทำดนัดนข้อยเปต็นใคร เขทำกต็ใหข้เสบภียง
อทำหทำรและทภีที่ดรินแกตฮทำดนัดเพสที่อทภีที่จะอทำศนัยอยผต นภีที่บอกเปต็นนนัยวตทำฮทำดนัดมภีเชสรอสทำยกษนัตรริยศ์แหตงเอโดม ดนัง
นนัรนพระเจข้ทำทรงทททำใหข้แนตใจวตทำฮทำดนัดจททำไดข้วตทำเกริดอะไรขทึรนกนับตนและประชทำชนของตนดข้วยนทรทำมสอ
ของดทำวริด แมข้ดทำวริดจทำกไปนทำนแลข้ว จรุดสนใจของควทำมเกลภียดชนังของชทำยผผข้นภีร กต็อยผตทภีที่ซทำโลมอนบรุตร
ของดทำวริด

1 พกษ 11:19-22 ประวนัตริควทำมเปต็นมทำของฮทำดนัดดททำเนรินตตอไป และฮาดษัดเปก็นทมีพื่
โปรดปรานยริพื่งในสายตาของฟาโรหย์ ฟาโรหย์จจึงประทานนล้องสาวของมเหสมีของทห่านเอง คพอ
ขนริษฐาของพระราชรินมีทาเปเนสใหล้เปก็นภรรยาเขา 20 และขนริษฐาของทาเปเนสกก็ประสทตริเกนทบษัท
ใหล้ทห่านเปก็นบยตรชาย ผทล้ซจึพื่งทาเปเนสใหล้หยห่านมในวษังของฟาโรหย์ และเกนทบษัทอยทห่ในวษังของฟาโรหย์ใน
หมทห่ราชโอรสของฟาโรหย์ ฟทำโรหศ์ชอบใจฮทำดนัดและยกนข้องสะใภข้ของตนใหข้เปต็นภรรยทำเขทำ บรุตรชทำย
คนหนทึที่งทภีที่เกริดจทำกคนทนัรงสองกต็ถผกเลภีรยงดผในรทำชสททำนนักของฟทำโรหศ์รทำวกนับวตทำเขทำเปต็นโอรสคนหนทึที่ง
ของฟทำโรหศ์เลย ดนังนนัรนจทึงมภีควทำมเปต็นมริตรกนันและสทำยสนัมพนันธศ์อยตทำงชนัดเจนระหวตทำงฮทำดนัดคนเอโดม
และประเทศอภียริปตศ์



อยตทำงไรกต็ตทำม 21 แตห่เมพพื่อฮาดษัดอยทห่ในอมียริปตย์ไดล้ยรินวห่าดาวริดไดล้ลห่วงลษับไปอยทห่กษับบรรพบยรยษ
ของพระองคย์แลล้ว และโยอาบผทล้บษัญชาการกองทษัพกก็สรินั้นชมีวริตแลล้ว ฮาดษัดจจึงททลฟาโรหย์วห่า "ขอขล้า
พระองคย์ททลลาเพพพื่อขล้าพระองคย์จะกลษับไปยษังประเทศของขล้าพระองคย์เอง" พอไดข้ยรินวตทำศนัตรผผผข้ทรง
อททำนทำจของตนตทำยเสภียแลข้ว ฮทำดนัดกต็ขออนรุญทำตกลนับไปยนังประเทศของตน ฟทำโรหศ์ไมตมภีควทำมสรุขกนับ
คททำขอนนัรนและ 22 ตรษัสกษับทห่านวห่า "ทห่านอยทห่กษับเราขาดสริพื่งใดหรพอ ดทเถริด ทห่านจจึงเสาะหาทมีพื่จะกลษับไป
ยษังประเทศของทห่าน" และทห่านกก็ททลพระองคย์วห่า "ไมห่ขาดสริพื่งใดพระเจล้าขล้า แตห่ขอใหล้ขล้าพระองคย์ไป
เถริด" เขทำพยทำยทำมโนข้มนข้ทำวฮทำดนัดไมตใหข้ไป แตตฮทำดนัดกต็ยสนกรทำนทภีที่จะไปอยผตดภี

นภีที่บอกเปต็นนนัยวตทำฮทำดนัดจทึงกลทำยเปต็นศนัตรผทภีที่ปรทำบไดข้ยทำกของซทำโลมอนโดยกตอควทำมยรุตงยทำก
ใหข้แกตเขทำจทำกเอโดม อยตทำงไรกต็ตทำม ขข้อ 14 กลตทำวชนัดเจนมทำกๆวตทำควทำมยรุตงยทำกนภีรถผกปลรุกปนัที่นใหข้เกริด
ขทึรนตตอสผข้ซทำโลมอนโดยพระเจข้ทำ มนันเปต็นจรุดเรริที่มตข้นของกทำรตภีสอนของพระเจข้ทำทภีที่มภีตตอซทำโลมอน
เพรทำะควทำมบทำปของเขทำ

1 พกษ 11:23-25 ยริที่งกวตทำนนัรน พระเจล้าไดล้ทรงใหล้ปฏริปษักษย์เกริดขจึนั้นตห่อสทล้ทห่านอมีกคนหนจึพื่ง 
คพอเรโซนบยตรชายของเอลมียาดา ผทล้ทมีพื่หนมีไปจากฮาดษัดเอเซอรย์กษษัตรริยย์แหห่งโศบาหย์เจล้านายของตน  24
เมพพื่อดาวริดเขห่นฆห่าชาวโศบาหย์เขากก็รวบรวมผทล้คนใหล้อยทห่กษับเขา กลายเปก็นหษัวหนล้าของกองปลล้น และ
เขาทษันั้งหลายกก็ไปยษังเมพองดามษัสกษัสอาศษัยอยทห่ทมีพื่นษัพื่น และครอบครองเมพองดามษัสกษัส  25 ทห่านเปก็น
ปฏริปษักษย์ของอริสราเอลตลอดวษันเวลาของซาโลมอน นอกจากเหตยรล้ายทมีพื่ฮาดษัดไดล้กระทนา และทห่าน
เกลมียดชษังอริสราเอล และไดล้ปกครองอยทห่เหนพอซมีเรมีย

ไปททำงทริศตะวนันออกเฉภียงเหนสอ พระเจข้ทำกต็ทรงชตวยศนัตรผทภีที่ถผกปรทำบแลข้วของดทำวริดใหข้ขทึรน
เรสองอททำนทำจเพสที่อตตอสผข้ซทำโลมอน ผผข้นภีร คสอ เรโซนแหตงซภีเรภียซทึที่งรวบรวมกททำลนังพลเขข้ทำกนับตนเองใน
ดทำมนัสกนัส มภีควทำมยรุตงยทำกสททำหรนับซทำโลมอนจทำกทริศตะวนันออกเฉภียงใตข้ในฮทำดนัด (พรข้อมกนับพนันธมริตร
ของเขทำในคนอภียริปตศ์) ททำงทริศตะวนันออกเฉภียงเหนสอของเขทำ พระเจข้ทำกต็ทรงชตวยเรโซนและคนซภีเรภีย
ใหข้กลทำยเปต็นศนัตรผทภีที่ปรทำบไดข้ยทำกมทำตตอสผข้เขทำ เหต็นไดข้ชนัดอภีกครนัร งวตทำศนัตรผเหลตทำนภีร ไดข้รนับอนรุญทำตและไดข้
รนับควทำมชตวยเหลสอจทำกพระเจข้ทำดข้วยซทรทำเพสที่อมทำตตอสผข้ซทำโลมอน อทำณทำจนักรอนันยริที่งใหญตของซทำโลมอ



นกททำลนังเรริที่มทภีที่จะลตมสลทำยแลข้ว เขทำไมตเหต็นครุณคตทำของพระพรของพระเจข้ทำ นนั ที่นเปต็นกทำรตนัดสรินใจทภีที่เลว
รข้ทำย

1 พกษ 11:26 พระเจข้ทำไมตเพภียงกททำลนังชตวยเหลสอพวกศนัตรผของซทำโลมอนใหข้ขทึรนเรสอง
อททำนทำจนอกอทำณทำจนักรของเขทำเทตทำนนัรน แตตพระองคศ์ยนังทรงปลรุกปนัที่นศนัตรผจทำกภทำยในดข้วย เยโรโบอษัม
บยตรชายเนบษัท คนเอฟราอริม ชาวเมพองเศเรดาหย์ขล้าราชการคนหนจึพื่งของซาโลมอน มารดาชพพื่อเศรย
วาหย์เปก็นหญริงมห่าย ไดล้ยกมพอขจึนั้นตห่อสทล้กษษัตรริยย์ดล้วย

เรทำทรทำบนข้อยมทำกเกภีที่ยวกนับภผมริหลนังของเยโรโบอนัมนอกเสภียจทำกวตทำเขทำเปต็นคนตระกผลเอฟรทำ
อริมและเปต็นชทำวเมสองเศเรดทำหศ์แหตงเอฟรทำธทำหศ์ อยตทำงไรกต็ตทำม เยโรโบอนัมไดข้รนับกทำรแตตงตนัรงโดยซทำ
โลมอนใหข้เปต็นผผข้รนับใชข้หรสอ ‘ขข้ทำรทำชกทำร’ คนหนทึที่งในรนัฐบทำลของตน ตลอดเหตรุกทำรณศ์ตตทำงๆทภีที่เกริด
ขทึรน ดนังทภีที่จะถผกหมทำยเหตรุไวข้ดข้ทำนลตทำง เยโรโบอนัมเรริที่มไมตจงรนักภนักดภีตตอซทำโลมอนโดยกตอควทำมยรุตงยทำก
จทำกภทำยในอทำณทำจนักรของเขทำเอง แมข้ซทำโลมอนจะพยทำยทำมฆตทำเยโรโบอนัม เหต็นไดข้ชนัดวตทำสริทธริอททำนทำจ
ของเขทำในอทำณทำจนักรของเขทำเองกต็ถผกทททำใหข้อตอนแอลงเสภียแลข้วในกทำรทภีที่วตทำเยโรโบอนัมแสดงควทำมไมต
จงรนักภนักดภีและยนังลอยนวลไปไดข้ในตอนแรก พระพรของพระเจข้ทำไมตอยผตบนซทำโลมอนอภีกตตอไป
แลข้ว บนัดนภีรทรุกอยตทำงดผเหมสอนผริดพลทำดไปหมด ใชตมนันผริดพลทำดและเหตรุผลกต็งตทำยนริดเดภียว บนัดนภีร
พระเจข้ทำก ททำลนังกระทททำกทำรขนัดขวทำงเขทำแทนทภีที่จะอวยพรเขทำ

1 พกษ 11:27-28 เรสที่องรทำวทภีที่อยผตเบสรองหลนังเรสที่องรทำวของเยโรโบอนัมและกทำรขทึรนเรสอง
อททำนทำจของเขทำถผกเรริที่มตข้นตรงนภีร  ตห่อไปนมีนั้เปก็นสาเหตยทมีพื่ทห่านยกมพอขจึนั้นตห่อสทล้กษษัตรริยย์ คพอซาโลมอนทรง
สรล้างปล้อมมริลโล และอยดชห่องกนาแพงนครของดาวริดราชบริดาของพระองคย์ ในชตวงตข้นๆของรนัชกทำล
ของซทำโลมอน เขทำไดข้สรข้ทำงปข้อมมริลโลซทึที่งเปต็นปข้อมทหทำรทภีที่อยผ ตระหวตทำงนครของดทำวริดและกรรุง
เยรผซทำเลต็มตอนบน เขทำยนังซตอมแซมนครของดทำวริดดข้วยซทึที่งเปต็นสตวนหนทึที่งของเยรผซทำเลต็มตะวนันออก
ซทึที่งเปต็นทภีทๆี่ ดทำวริดอทำศนัยอยผตในตอนแรก มภีกทำรเอตยถทึงเรสที่องนภีร ใน 1 พงศศ์กษนัตรริยศ์ 9:24 นภีที่บอกเปต็นนนัยวตทำ
เยโรโบอนัมมภีสตวนเกภีที่ยวขข้องในงทำนนภีรดข้วย



28 เยโรโบอษัมเปก็นทแกลล้วทหาร เมพพื่อซาโลมอนทรงเหก็นวห่าชายหนยห่มคนนษันั้นเปก็นคนขยษัน 
พระองคย์จจึงใหล้ทห่านดทแลเหนพอแรงงานเกณฑย์ทษันั้งสรินั้นของวงศย์วานโยเซฟ เหต็นไดข้ชนัดวตทำซทำโลมอน
เหต็นวตทำเยโรโบอนัมคนหนรุตมผผข้นภีรมภีควทำมสทำมทำรถในกทำรเปต็นผผข้นททำและเปต็นคนขยนันขนันแขต็ง ซทำโลมอน
จทึงตนัรงเขทำใหข้เปต็นผผข้วตทำรทำชกทำรดผแลตระกผลเอฟรทำอริมและมนนัสเสหศ์

1 พกษ 11:29-32 เวลทำทภีที่เหตรุกทำรณศ์ตตอไปนภีร เกริดขทึรนไมตปรทำกฏชนัดเจน มนันอทำจเปต็นตอน
ทภีที่ซทำโลมอนไดข้แตตงตนัรงเยโรโบอนัมใหข้รนับตททำแหนตงใหมตนภีรของเขทำกต็ไดข้ หรสอมนันอทำจเปต็นเวลทำตตอมทำ 
นนัที่นคสอ อทำจหลนังจทำกทภีที่เขทำไดข้ไปยนังกรรุงเยรผซทำเลต็มและก ททำลนังกลนับมทำบข้ทำนกต็ไดข้ มนันนตทำจะเปต็นหลนังจทำก
ทภีที่พระเจข้ทำทรงหนันมทำตตอสผข้ซทำโลมอนแลข้ว และอยทห่มาในคราวนษันั้นเมพพื่อเยโรโบอษัมออกไปจากกรยง
เยรทซาเลก็ม อาหริยาหย์ผทล้พยากรณย์ชาวชมีโลหย์ไดล้พบทห่านทมีพื่กลางทาง อาหริยาหย์สวมเสพนั้อใหมห่ตษัวหนจึพื่ง 
และคนทษันั้งสองกก็อยทห่ลนาพษังในทยห่งนา 30 แลล้วอาหริยาหย์กก็จษับเสพนั้อใหมห่ทมีพื่สวมอยทห่ฉมีกออกเปก็นสริบสองชรินั้น

ไมตวตทำเหตรุกทำรณศ์นภีร เกริดขทึรนเมสที่อไรกต็ตทำม พระเจข้ทำกต็ทรงใชข้ผผข้พยทำกรณศ์คนหนทึที่งนทำมวตทำอทำหริยทำหศ์
มทำพบกนับเยโรโบอนัม กทำรกลตทำวถทึงเขทำวตทำเปต็นชทำวชภีโลหศ์อทำจหมทำยถทึงชภีโลหศ์ ดผ 1 พงศศ์กษนัตรริยศ์ 14:2 
วนันนนัรนผผข้พยทำกรณศ์ทตทำนนภีรก ททำลนังสวมเสสรอผข้ทำชรุดใหมต เมสที่อมทำพบกนับเยโรโบอนัมขข้ทำงนอกในแถบชนบท 
อทำหริยทำหศ์กต็เอทำเสสรอผข้ทำชรุดใหมตนนัรนมทำและฉภีกมนันออกเปต็นสริบสองชริรน นนัที่นยตอมดทึงควทำมสนใจของเยโร
โบอนัมอยตทำงแนตนอน

31 และทห่านพทดกษับเยโรโบอษัมวห่า "ทห่านจงเอาไปสริบชรินั้น เพราะพระเยโฮวาหย์พระเจล้าแหห่ง
อริสราเอลตรษัสดษังนมีนั้วห่า `ดทเถริด เราจะฉมีกอาณาจษักรจากมพอของซาโลมอน และจะใหล้เจล้าสริบตระกทล 32
(แตห่เขาจะมมีตระกทลหนจึพื่งเพพพื่อเหก็นแกห่ดาวริดผทล้รษับใชล้ของเรา และเพพพื่อเหก็นแกห่เยรทซาเลก็มเมพองซจึพื่งเรา
เลพอกจากทห่ามกลางตระกทลทษันั้งปวงของอริสราเอล)

เหต็นไดข้ชนัดวตทำพระเจข้ทำตรนัสผตทำนผผข้พยทำกรณศ์ทตทำนนภีรดข้วยวลภีทภีที่ครุข้นเคย “พระเยโฮวทำหศ์ตรนัสดนังนภีร ” 
พระเจข้ทำตรนัสตรงๆกนับเยโรโบอนัม พระองคศ์ทรงตนัรงพระทนัยทภีที่จะฉภีกอทำณทำจนักรนนัรนไปจทำกซทำโลมอน
และยกสริบตระกผลใหข้แกตเยโรโบอนัม (อภีกครนัร งทภีที่กทำรใชข้คททำวตทำ ฉมีก (คารา) หรสอ ‘ผตทำ’ บอกอะไรหลทำย
อยตทำง) พระเจข้ทำหมดควทำมนนับถสอในตนัวซทำโลมอนแลข้ว พระองคศ์จทึงจะทรงฉภีกอทำณทำจนักรของเขทำทริ รง



เสภียเหมสอนกนับทภีที่อทำหริยทำหศ์ไดข้ฉภีกเสสรอผข้ทำของตนออกเปต็นชริรนๆ อยตทำงไรกต็ตทำม พระเจข้ทำตรนัสชนัดเจ
นกนับเยโรโบอนัมวตทำพระองคศ์จะทรงสงวนตระกผลหนทึที่ง (นอกเหนสอจทำกตระกผลยผดทำหศ์) ไวข้ใหข้เขทำ
เพรทำะพระสนัญญทำของพระองคศ์ทภีที่ไดข้ใหข้ไวข้ก นับดทำวริด อทำจเปต็นไดข้วตทำตระกผลเบนยทำมรินถผกรวมอยผตดข้วย
ตทำมควทำมหมทำยโดยนนัยเพรทำะวตทำเยรผซทำเลต็มตนัรงอยผตในทภีที่ดรินทภีที่เปต็นสตวนมรดกของตระกผลเบนยทำมริน

1 พกษ 11:33 พระเจข้ทำตรนัสชนัดเจนแกตเยโรโบอนัมถทึงเหตรุผลทภีที่วตทำทททำไมพระองคศ์จทึง
จะทรงปฏริบนัตริตตอซทำโลมอนและคนอริสรทำเอลเชตนนนัรน เพราะเขาทษันั้งหลายไดล้ทอดทรินั้งเรา และไดล้
นมษัสการพระอษัชโทเรท พระแมห่เจล้าของชาวไซดอน เคโมชพระของโมอษับ และมริลโคมพระของ
คนอษัมโมน และมริไดล้ดนาเนรินในทางของเรา เพพพื่อจะกระทนาสริพื่งทมีพื่ถทกตล้องในสายตาของเรา และรษักษา
กฎเกณฑย์ของเรา และคนาตษัดสรินของเรา อยห่างกษับดาวริดบริดาของเขาไดล้กระทนานษันั้น พระเจข้ทำทรง
สทำธยทำยกทำรกรทำบไหวข้รผปเคทำรพทภีที่ซทำโลมอนไดข้นททำเขข้ทำมทำในอริสรทำเอล นอกจทำกนภีรซทำโลมอนยนัง (1) 
มริไดข้ดททำเนรินในททำงทนัรงหลทำยของพระองคศ์ (2) เขทำมริไดข้กระทททำสริที่งทภีที่ถผกตข้องตตอพระพนักตรศ์พระองคศ์ 
และ (3) เขทำไมตเชสที่อฟนังพระวจนะของพระเจข้ทำอยตทำงโจตงแจข้งซทึที่งตตทำงจทำกดทำวริดบริดทำของเขทำ ควทำมบทำป
ของซทำโลมอนจทึงเปต็นกทำรผสมกนันของกทำรนนับถสอรผปเคทำรพ ควทำมไมตชอบธรรมและควทำมไมตเชสที่อ
ฟนัง พระเจข้ทำทรงเหลสออดแลข้ว

1 พกษ 11:34-37 พระเจข้ทำจทึงทรงแจข้งเยโรโบอนัมอยตทำงระมนัดระวนังวตทำพระองคศ์จะทรง
ทททำอยตทำงไรบข้ทำง ประกทำรแรกพระเจข้ทำตรนัสวตทำ ถจึงกระนษันั้นกก็ดมี เราจะไมห่เอาอาณาจษักรทษันั้งหมดออกจาก
มพอของเขา แตห่เราจะกระทนาใหล้เขาเปก็นผทล้ครอบครองอยทห่ตลอดวษันเวลาแหห่งชมีวริตของเขา เพราะเหก็น
แกห่ดาวริดผทล้รษับใชล้ของเราผทล้ซจึพื่งเราไดล้เลพอกไวล้ เพราะเขาไดล้รษักษาบษัญญษัตริของเราและกฎเกณฑย์ของเรา

เหตรุกทำรณศ์เหลตทำนภีร จะไมตเกริดขทึรนในระหวตทำงชนั ที่วชภีวริตของซทำโลมอน เขทำจะยนังเปต็นกษนัตรริยศ์ตตอ
ไปตลอดชนั ที่วชภีวริตของเขทำ พระเจข้ทำตรนัสชนัดเจนวตทำพระองคศ์จะทรงทททำตทำมทภีที่ไดข้รนับปทำกไวข้ก นับดทำวริด
บริดทำของซทำโลมอน เรทำควรหมทำยเหตรุไวข้วตทำทภีที่พระเจข้ทำทรงเหต็นแกตดทำวริดกต็เพรทำะวตทำเขทำรนักษทำบนัญญนัตริ
ตตทำงๆของพระเจข้ทำอยตทำงสรุดจริตสรุดใจ พระเจข้ทำทรงจนัดวตทำชภีวริตของดทำวริดแสดงออกถทึงควทำมเชสที่อฟนัง 
(แมข้ดทำวริดไดข้ทททำบทำปอยตทำงรข้ทำยแรงในเรสที่องนทำงบนัทเชบทำ ชภีวริตโดยรวมของเขทำกต็เปต็นชภีวริตทภีที่อรุทริศตนัว



และเชสที่อฟนังพระเจข้ทำของเขทำอยตทำงสรุดจริตสรุดใจ) ดนังนนัรนพระเจข้ทำจทึงทรงรนักษทำคททำตรนัสของพระองคศ์ทภีที่ไดข้
ใหข้ไวข้กนับดทำวริดอยตทำงระมนัดระวนัง

ประกทำรทภีที่สอง พระเจข้ทำทรงบอกเยโรโบอนัมวตทำ 35 แตห่เราจะเอาอาณาจษักรออกจากมพอบยตร
ชายของเขา และจะมอบใหล้เจล้าสริบตระกทล หลนังจทำกซทำโลมอนเสภียชภีวริต พระเจข้ทำจะทรงเอทำสริบ
ตระกผลไปจทำกบรุตรและผผข้สสบทอดของซทำโลมอนและยกพวกมนันใหข้แกตเยโรโบอนัม

ประกทำรทภีที่สทำม พระเจข้ทำทรงบอกเยโรโบอนัมวตทำ 36 เรายษังจะใหล้ตระกทลหนจึพื่งแกห่บยตรชายของ
เขา เพพพื่อดาวริดผทล้รษับใชล้ของเราจะมมีประทมีปดวงหนจึพื่งตห่อหนล้าเราในกรยงเยรทซาเลก็มเสมอ เปก็นเมพองซจึพื่ง
เราไดล้เลพอกเพพพื่อประดริษฐานนามของเราไวล้ทมีพื่นษัพื่น อภีกครนัร งทภีที่วลภีทภีที่เอตยถทึงตระกผลหนทึที่งนตทำจะหมทำยถทึง
กทำรทภีที่พระเจข้ทำจะประททำนอภีกตระกผลหนทึที่งเพริที่มใหข้แกตบรุตรของซทำโลมอน เรทำอทำจสนันนริษฐทำนไดข้วตทำ
เขทำจะคงควทำมเปต็นผผข้นททำเหนสอตระกผลยผดทำหศ์ไวข้อยผ ต ไมตวตทำกรณภีใด กรรุงเยรผซทำเลต็มกต็ตนัรงอยผตในเขตทภีที่ดริน
ของทนัรงตระกผลยผดทำหศ์และตระกผลเบนยทำมริน

สรุดทข้ทำยพระเจข้ทำทรงประกทำศแกตเยโรโบอนัมวตทำ 37 เราจะเอาตษัวเจล้า และเจล้าจะปกครองใหล้
กวล้างขวางตามชอบใจของเจล้า และเจล้าจะเปก็นกษษัตรริยย์เหนพออริสราเอล ดข้วยควทำมเหต็นชอบจทำก
พระเจข้ทำ เยโรโบอนัมจะกลทำยเปต็นกษนัตรริยศ์ของคนอริสรทำเอลสตวนใหญตในอนทำคตอนันใกลข้นภีร

1 พกษ 11:38-39 อยตทำงไรกต็ตทำม พระเจข้ทำประททำนเงสที่อนไขหนทึที่งทภีที่ชนัดเจนแกตเยโรโบ
อนัมสททำหรนับพระพรของพระองคศ์ มนันไมตตตทำงจทำกเงสที่อนไขทภีที่พระองคศ์ไดข้ทรงบอกดทำวริดหรสอซทำโลม
อน และจะเปก็นดษังนมีนั้วห่าถล้าเจล้าเชพพื่อฟษังทยกสริพื่งทมีพื่เราบษัญชาแกห่เจล้า และจะดนาเนรินในทางทษันั้งหลายของเรา 
และกระทนาสริพื่งทมีพื่ถทกตล้องในสายตาของเรา โดยรษักษากฎเกณฑย์ของเรา และบษัญญษัตริของเราดษังดาวริด
ผทล้รษับใชล้ของเราไดล้กระทนา เราจะอยทห่กษับเจล้า และจะสรล้างเจล้าใหล้เปก็นราชวงศย์ทมีพื่มษัพื่นคง ดษังทมีพื่เราไดล้สรล้าง
เพพพื่อดาวริดมาแลล้ว และเราจะใหล้อริสราเอลแกห่เจล้า

เงสที่อนไขของพระเจข้ทำสททำหรนับพระพรทภีที่ใหข้แกตเยโรโบอนัมกต็ชนัดเจน นนัที่นคสอ (1) ดททำเนรินในททำง
ทนัรงหลทำยของเรทำ (2) เชสที่อฟนังเรทำและ (3) ทททำสริที่งทภีที่ถผกตข้อง หทำกเยโรโบอนัมยอมปฏริบนัตริตทำมนนัรน พระเจข้ทำ



กต็ทรงสนัญญทำวตทำจะสรข้ทำงเขทำใหข้เปต็น “รทำชวงศศ์ทภีที่มนั ที่นคง” คททำหลนังนภีรมภีควทำมหมทำยเกภีที่ยวกนับชนรรุตนหลนังทภีที่
ยนั ที่งยสนถทำวร (นนัที่นคสอ รทำชวงศศ์สสบๆไป) เหมสอนกนับทภีที่พระเจข้ทำไดข้ทรงสนัญญทำไวข้ก นับดทำวริด

นอกจทำกนภีร  หทำกเยโรโบอนัมจะกระทททำตทำมเงสที่อนไขงตทำยๆเหลตทำนภีรของพระเจข้ทำ พระองคศ์จะ
ประททำนคนอริสรทำเอลทนัรงหมดใหข้เขทำปกครอง นตทำเศรข้ทำทภีที่วตทำในไมตชข้ทำเยโรโบอนัมกต็เมรินเฉยเงสที่อนไข
ตตทำงๆสททำหรนับพระพรของพระเจข้ทำ

พระเจข้ทำทรงหมทำยเหตรุแกตเยโรโบอนัมอภีกวตทำ 39 ดล้วยเหตยนมีนั้เราจะใหล้ความทยกขย์ใจแกห่เชพนั้อสาย
ของดาวริด แตห่ไมห่เปก็นนริตยย์'" เพรทำะวตทำซทำโลมอนไดข้เพริกเฉยคททำเตสอนของพระองคศ์ พระเจข้ทำจทึงทรง
สนัญญทำวตทำจะทททำใหข้ชนรรุตนหลนังของดทำวริดทรุกขศ์ใจ อยตทำงไรกต็ตทำม พระองคศ์ทรงเตสอนเยโรโบอนัมดข้วย
วตทำกทำรตภีสอนของพระองคศ์ทภีที่มภีตตอเชสรอสทำยของดทำวริดจะไมตคงอยผตตลอดไป เวลทำนนัรนกททำลนังจะมทำเมสที่อ
พระพรอนันเตต็มเปภีที่ยมของพระองคศ์จะกลนับคสนสผตวงศศ์วทำนของดทำวริด มนันจะถผกทททำใหข้สททำเรต็จจรริงใน
ทภีที่สรุดเมสที่อพระครริสตศ์เสดต็จกลนับมทำ

1 พกษ 11:40 ขตทำวเรสที่องเหตรุกทำรณศ์นภีร ไปถทึงหผซทำโลมอนอยตทำงเหต็นไดข้ชนัด ฉะนษันั้นซา
โลมอนจจึงทรงหาชห่องจะประหารเยโรโบอษัมเสมีย แตห่เยโรโบอษัมไดล้ลยกขจึนั้นหนมีเขล้าไปในอมียริปตย์ ไปยษังชริ
ชษักกษษัตรริยย์อมียริปตย์ และอยทห่ในอมียริปตย์จนถจึงซาโลมอนสรินั้นพระชนมย์ เยโรโบอนัมไปลภีรภนัยอยผตในอภียริปตศ์
เพสที่อใหข้พข้นเงสรอมมสอของซทำโลมอน

1 พกษ 11:41-43 นนักประวนัตริศทำสตรศ์ทภีที่ไดข้รนับกทำรดลใจทตทำนนภีร จทึงสรรุปยตอเกภีที่ยวกนับ
รนัชกทำลของซทำโลมอน สห่วนพระราชกริจนอกนษันั้นของซาโลมอน และบรรดาสริพื่งซจึพื่งพระองคย์ทรง
กระทนา และพระสตริปษัญญาของพระองคย์มริไดล้บษันทจึกไวล้ในหนษังสพอพระราชกริจของซาโลมอนหรพอ 
ขข้ออข้ทำงอริงตตทำงๆถทึงหนนังสสอเพริที่มเตริมเหลตทำนภีรถผกเอตยถทึงใน 2 พงศทำวดทำร 9:29 นภีที่อทำจเปต็นกทำรอข้ทำงอริงแบ
บอข้อมๆถทึงหนนังสสอสรุภทำษริต รวมถทึงหนนังสสอเพลงซทำโลมอนและหนนังสสอปนัญญทำจทำรยศ์ดข้วย

ดนังนนัรน 42 และเวลาทมีพื่ซาโลมอนทรงครอบครองในเยรทซาเลก็มเหนพออริสราเอลทษันั้งสรินั้นนษันั้น 
เปก็นสมีพื่สริบปมี 43 และซาโลมอนกก็ลห่วงหลษับไปอยทห่กษับบรรพบยรยษของพระองคย์ และเขาฝษังพระศพ
พระองคย์ไวล้ในนครของดาวริดราชบริดาของพระองคย์ และเรโหโบอษัมราชโอรสของพระองคย์กก็ขจึนั้น



ครองแทน กทำรกลตทำวถทึง “นครของดทำวริด” นนัรนไมตชนัดเจน ทนัรงเบธเลเฮมและสตวนหนทึที่งของกรรุง
เยรผซทำเลต็มกต็ถผกเรภียกเชตนนนัรน ประเพณภีของยริวเชสที่อวตทำดทำวริดถผกฝนังไวข้ในเบธเลเฮมและนนัที่นอทำจเปต็นทภีทๆี่
ซทำโลมอนถผกฝนังไวข้เชตนกนัน สริที่งหนทึที่งทภีที่ชนัดเจนกต็คสอวตทำ ชทำยทภีที่มภีปนัญญทำมทำกทภีที่สรุดและรทที่ทำรวยทภีที่สรุดเทตทำทภีที่
เคยมภีมทำบนพสรนแผตนดรินโลกกต็ตทำยเหมสอนคนอสที่นๆ ควทำมมนั ที่งคนั ที่งและสตริปนัญญทำอนันยริที่งใหญตของเขทำไมต
อทำจปข้องกนันมริใหข้จรุดจบอนันนตทำสลดเชตนนนัรนเกริดขทึรนไดข้ พอซทำโลมอนสริรนชภีวริต เรโหโบอนัมบรุตรชทำย
ของเขทำกต็ขทึรนครองรทำชบนัลลนังกศ์

*****

ภนำพรวมของ 1 พงศศ์กษษัตรริยศ์ 12: บททมีชื่ 12 ของ 1 พงศศ์กษนัตรริยศ์เปป็นจตุดเปลมีชื่ยนสนาคนัญใน
ประวนัตริศาสตรศ์ของคนอริสราเอล เรโหโบอนัมขซตั้นครองราชบนัลลนังกศ์และเพราะความโงว่เขลาของเขา
ทนาใหด้อาณาจนักรนนัตั้นแบว่งออกเปป็นสองสว่วนทนันทมี จากนนัตั้นมมีบนันทซกเกมีชื่ยวกนับการขซตั้นครองราชยศ์ของเย
โรโบอนัมเหนสือสริบตระกยูลทมีชื่อยยูว่ทางเหนสือของอริสราเอล บทนมีตั้ปริดทด้ายดด้วยแทว่นบยูชาสนาหรนับรยูปเคา
รพของเยโรโบอนัมซซชื่งถยูกตนัตั้งขซตั้นทมีชื่เบธเอลและดาน

1 พกษ 12:1 เรโหโบอษัมไดล้ไปยษังเมพองเชเคม เพราะอริสราเอลทษันั้งปวงไดล้มายษัง
เชเคมเพพพื่อจะตษันั้งทห่านใหล้เปก็นกษษัตรริยย์ คททำถทำมเกภีที่ยวกนับวตทำทททำไมเรโหโบอนัมจทึงไปยนังเชเคมเพสที่อทภีที่จะถผก
เจริมตนัรงเปต็นกษนัตรริยศ์ดผเหมสอนปรทำกฏชนัดเจน อทำจเปต็นไดข้วตทำประชทำชทำตรินนัรนเรริที่มตระหนนักแลข้วถทึงสริที่งทภีที่ผผข้
พยทำกรณศ์อทำหริยทำหศ์ไดข้บอกลตวงหนข้ทำไวข้ใน 11:31-39 บรริบททภีที่ตทำมมทำจะกลตทำวชนัดเจนวตทำเยโรโบอนัม
ไดข้กลนับมทำจทำกอภียริปตศ์แลข้ว แรงกดดนันจทำก ‘สทำธทำรณชน’ อทำจผลนักดนันเรโหโบอนัมไปยนังทภีที่นนั ที่น หทำก
เปต็นเชตนนนัรนจรริง มนันกต็สะทข้อนใหข้เหต็นถทึงอทำรมณศ์ทภีที่เพริที่มมทำกขทึรนของกทำรกตอกบฏ

นอกจทำกนภีร  เชเคมยนังเปต็นทภีที่มนั ที่นสททำคนัญของเยโรโบอนัมดข้วย (พวกยริวยนังถสอวตทำมนันเปต็นสถทำนทภีที่ๆ
เปต็นลทำงบอกเหตรุในประวนัตริศทำสตรศ์ยริวดข้วย ดภีนทำหศ์ถผกขตมขสนทภีที่เชเคม ทภีที่นนั ที่นโยเซฟกต็ถผกขทำยไปเปต็น
ททำส ทภีที่นนั ที่นอทำบภีเมเลคใชข้ควทำมเปต็นเผดต็จกทำรของตน บนัดนภีร รทำชอทำณทำจนักรนภีรจะแบตงแยกทภีที่นนั ที่น เชเคม 
อยผตหตทำงไปประมทำณสทำมสริบสภีที่ไมลศ์ททำงเหนสอของเยรผซทำเลต็มในเขตตระกผลมนนัสเสหศ์



1 พกษ 12:2-4 ขณะเดภียวกนัน และอยทห่มาเมพพื่อเยโรโบอษัมบยตรชายเนบษัทไดล้ยรินเรพพื่อง
นษันั้น เพราะทห่านยษังอยทห่ในอมียริปตย์ (ทมีพื่ซจึพื่งทห่านหนมีไปจากพระพษักตรย์กษษัตรริยย์ซาโลมอน เยโรโบอษัมอาศษัย
อยทห่ในอมียริปตย์) เรทำจททำไดข้ถทึงรทำยละเอภียดเกภีที่ยวกนับกทำรลภีรภนัยของเยโรโบอนัมในบททภีที่แลข้ว (11:40) ทภีที่นตทำ
สนใจกต็คสอวตทำประชาชนอริสรทำเอลไดข้ไปนททำตนัวเยโรโบอนัมกลนับมทำ นนั ที่นคสอ อทำจในฐทำนะโฆษกใหข้แกต
พวกเขทำเพสที่อตตอสผข้เรโหโบอนัม อทำจเปต็นไดข้วตทำพวกเขทำไดข้เหต็นถทึงควทำมยโสโอหนังและควทำมเผดต็จกทำร
ในตนัวเรโหโบอนัมในฐทำนะเจข้ทำชทำยหนรุตมในแผตนดรินนนัรนแลข้ว

ดนังนนัรน 3 เขาทษันั้งหลายกก็ใชล้คนไปเรมียกทห่าน เยโรโบอษัมกษับชยมนยมชนอริสราเอลทษันั้งหมดไดล้มา
ททลเรโหโบอษัมวห่า 4 "พระราชบริดาของพระองคย์ไดล้กระทนาใหล้แอกของขล้าพระองคย์หนษักนษัก เพราะ
ฉะนษันั้นบษัดนมีนั้ขอทรงผห่อนการปรนนริบษัตริอยห่างทยกขย์หนษักของพระราชบริดาของพระองคย์ และแอกอษัน
หนษักของพระองคย์เหนพอขล้าพระองคย์ทษันั้งหลายใหล้เบาลงเสมีย และขล้าพระองคย์ทษันั้งหลายจะปรนนริบษัตริ
พระองคย์" ประชทำชนอริสรทำเอลสตวนใหญตซทึที่งตระหนนักถทึงกทำรกบฏของเยโรโบอนัมทภีที่มภีตตอซทำโลมอน
บนัดนภีรหนันมทำพทึที่งเขทำในฐทำนะโฆษกเพสที่อตตอสผข้กนับมกรุฏรทำชกรุมทำร นอกจทำกนภีร  เหต็นไดข้ชนัดวตทำชตวงปภีหลนังๆ
ของซทำโลมอนมภีกทำรเรภียกเกต็บภทำษภีและกทำรกดขภีที่ของรนัฐอยตทำงหนนัก ประชทำชนเหลตทำนภีร จทึงเรภียกรข้องใหข้
เยโรโบอนัมเปต็นโฆษกของพวกเขทำเพสที่อเจรจทำกนับเรโหโบอนัม เขทำชภีร ใหข้เจข้ทำชทำยหนรุตมผผข้นภีร เหต็นวตทำพวกตน
ไดข้ถผกกดขภีที่อยตทำงไรโดยบริดทำของเขทำ พวกเขทำจทึงยสที่นขข้อเสนอหนทึที่งแกตเรโหโบอนัม จงผตอนปรนกทำร
เรภียกเกต็บภทำษภีและกฎระเบภียบของรนัฐทภีที่กดขภีที่และพวกเขทำจะยอมรนับเขทำเปต็นกษนัตรริยศ์

1 พกษ 12:5-7 เรโหโบอนัมจทึงตรษัสกษับเขาวห่า "จงกลษับไปเสมียสษักสามวษัน แลล้วจจึงมา
หาเราอมีก" ประชาชนจจึงกลษับไป เขทำขอเวลทำสทำมวนันเพสที่อคริดทบทวนดผ ขณะเดภียวกนัน 6 แลล้วกษษัต
รริยย์เรโหโบอษัมกก็ทรงปรจึกษากษับบรรดาผทล้เฒห่า ผทล้อยทห่งานประจนาซาโลมอนราชบริดาของพระองคย์ขณะ
เมพพื่อพระองคย์ยษังทรงพระชนมย์อยทห่วห่า "ทห่านทษันั้งหลายจะแนะนนาเราใหล้ตอบประชาชนนมีนั้อยห่างไร" 

7 เขาทษันั้งหลายททลพระองคย์วห่า "ถล้าพระองคย์จะทรงเปก็นผทล้รษับใชล้ประชาชนนมีนั้ในวษันนมีนั้และรษับใชล้พวก
เขา และตรษัสตอบคนาดมีแกห่พวกเขา เขาทษันั้งหลายกก็จะเปก็นผทล้รษับใชล้ของพระองคย์เปก็นนริตยย์" เมสที่อไดข้
ปรทึกษทำกนับพวกผผข้เฒตทำของอทำณทำจนักรนนัรน พวกเขทำกต็แนะนททำใหข้เขทำปฏริบนัตริอยตทำงกรรุณทำตตอประชทำชน
และคททำขอของพวกเขทำ หทำกเขทำทททำเชตนนนัรน พวกเขทำกต็บอกเขทำวตทำประชทำชนจะยอมอยผตใตข้บนังคนับเขทำ



1 พกษ 12:8-11 ในกทำรกระทททำหนทึที่งทภีที่โงตเขลทำทภีที่สรุดตลอดกทำล แตห่พระองคย์ทรงทอด
ทรินั้งคนาปรจึกษาซจึพื่งผทล้เฒห่าถวายนษันั้นเสมีย และไปปรจึกษากษับคนหนยห่มซจึพื่งเตริบโตขจึนั้นมาพรล้อมกษับพระองคย์ 
และอยทห่งานประจนาพระองคย์ 9 และพระองคย์ตรษัสกษับเขาทษันั้งหลายวห่า "ทห่านจะแนะนนาเราอยห่างไร 
เพพพื่อพวกเราจะตอบประชาชนนมีนั้ ผทล้ทมีพื่ททลเราวห่า `ขอทรงผห่อนแอกซจึพื่งพระราชบริดาของพระองคย์วาง
อยทห่เหนพอขล้าพระองคย์ทษันั้งหลายใหล้เบาลง'" เรโหโบอนัมปฏริเสธคททำปรทึกษทำทภีที่มภีปนัญญทำของพวกผผข้เฒตทำ
ของแผตนดรินนนัรนเสภีย เขทำกลนับหนันไปปรทึกษทำพวกคนหนรุตมทภีที่ไรข้ประสบกทำรณศ์ทภีที่เตริบโตมทำดข้วยกนัน

10 และคนหนยห่มเหลห่านษันั้นผทล้ไดล้เตริบโตมาพรล้อมกษับพระองคย์ททลพระองคย์วห่า "พระองคย์จง
ตรษัสดษังนมีนั้แกห่ประชาชนนมีนั้ ผทล้ททลพระองคย์วห่า `พระราชบริดาของพระองคย์ไดล้กระทนาใหล้แอกของขล้า
พระองคย์ทษันั้งหลายหนษัก แตห่ขอพระองคย์ทรงผห่อนแกห่ขล้าพระองคย์ใหล้เบาลง' นษันั้น พระองคย์จงตรษัสแกห่
เขาทษันั้งหลายอยห่างนมีนั้วห่า `นรินั้วกล้อยของเรากก็หนากวห่าเอวแหห่งราชบริดาของเรา 11 ทมีพื่พระราชบริดาของ
เราวางแอกหนษักบนทห่านทษันั้งหลายกก็ดมีแลล้ว เราจะเพริพื่มใหล้แกห่แอกของทห่านทษันั้งหลายอมีก พระราชบริดา
ของเราตมีสอนทห่านทษันั้งหลายดล้วยไมล้เรมียว แตห่เราจะตมีสอนทห่านทษันั้งหลายดล้วยแสล้แมลงปห่อง'" ไมต
เพภียงมภีควทำมโงตเขลทำในคททำแนะนททำของพวกเขทำเทตทำนนัรน แตตมนันยนังโอหนัง อวดดภีและไมตไตรตตรองดข้วย 
เรทำไดข้เหต็นถทึงกทำรปฏริบนัตริอนันรรุนแรงของซทำโลมอนเพรทำะวลภีทภีที่กลตทำววตทำเขทำใชข้แสข้เฆภีที่ยนตภีประชทำชน 
พวกเพสที่อนซภีรของเรโหโบอนัมแนะนททำวตทำเขทำควรใชข้อททำนทำจเผดต็จกทำรหนนักยริที่งกวตทำ

1 พกษ 12:12-15 เยโรโบอษัมกษับประชาชนทษันั้งปวงจจึงเขล้ามาเฝล้าเรโหโบอษัมในวษันทมีพื่
สาม ดษังทมีพื่กษษัตรริยย์รษับสษัพื่งวห่า "จงมาหาเราอมีกในวษันทมีพื่สาม" 13 และกษษัตรริยย์ตรษัสตอบประชาชนอยห่าง
ดยดษัน ทรงทอดทรินั้งคนาปรจึกษาซจึพื่งผทล้เฒห่าไดล้ถวายนษันั้นเสมีย เรโหโบอนัมไมตเพภียงปฏริเสธคททำปรทึกษทำอนันมภี
ปนัญญทำของพวกผผข้เฒตทำแหตงแผตนดรินนนัรนเทตทำนนัรน แตตเขทำยนังตอบกลนับประชทำชนดข้วยถข้อยคททำทภีที่รรุนแรง
ดข้วย นข้อยคนนนักทภีที่เปต็นคนโงตเกรินกวตทำเรโหโบอนัม เขทำพผดจทำเยทำะเยข้ยประชทำชนของเขทำตตอไปดข้วยคททำ
แนะนททำทภีที่โงตเขลทำของพวกเพสที่อนๆของเขทำ 14 และตรษัสกษับเขาทษันั้งหลายตามคนาปรจึกษาของพวกคน
หนยห่มวห่า "พระราชบริดาของเราทนาแอกของทห่านทษันั้งหลายใหล้หนษัก แตห่เราจะเพริพื่มใหล้แกห่แอกของทห่าน



ทษันั้งหลายอมีก พระราชบริดาของเราตมีสอนทห่านทษันั้งหลายดล้วยไมล้เรมียว แตห่เราจะตมีสอนทห่านทษันั้งหลาย
ดล้วยแสล้แมลงปห่อง"

ผผข้เขภียนทตทำนนภีรจทึงออกควทำมเหต็นวตทำ 15 กษษัตรริยย์จจึงมริไดล้ฟษังเสมียงประชาชนเพราะเหตยการณย์
นษันั้นเปก็นมาแตห่พระเยโฮวาหย์ เพพพื่อพระองคย์จะทรงกระทนาใหล้พระวจนะของพระองคย์ไดล้สนาเรก็จ ซจึพื่ง
พระเยโฮวาหย์ตรษัสโดยอาหริยาหย์ชาวชมีโลหย์แกห่เยโรโบอษัมบยตรชายเนบษัท พระเจข้ทำไดข้ทรงบอกลตวง
หนข้ทำอยตทำงชนัดเจนแลข้ววตทำพระองคศ์จะทรงฉภีกอทำณทำจนักรนนัรนไปจทำกบรุตรของซทำโลมอนเพรทำะควทำม
บทำปของผผข้เปต็นบริดทำ ดผ 1 พงศศ์กษนัตรริยศ์ 11:11-12 และ 11:29-39 นนัที่นใกลข้จะเกริดขทึรนแลข้ว พระเจข้ทำทรง
ยอมใหข้บรุตรชทำยทภีที่โงตเขลทำคนนภีรของซทำโลมอนฉภีกประชทำชทำตรินนัรนออกจทำกกนัน นอกจทำกนภีร  เหต็นไดข้
ชนัดวตทำสตริปนัญญทำทภีที่ซทำโลมอนเคยมภีมริไดข้ถผกถตทำยทอดแกตบรุตรชทำยทภีที่อวดดภีของเขทำอยตทำงแนตนอน

1 พกษ 12:16-17 กทำรแยกออกเปต็นสองสตวนทภีที่ไมตอทำจหลภีกเลภีที่ยงไดข้จทึงเกริดขทึรน และเมพพื่อ
อริสราเอลทษันั้งปวงเหก็นวห่ากษษัตรริยย์มริไดล้ทรงฟษังเขาทษันั้งหลาย ประชาชนกก็ททลตอบกษษัตรริยย์วห่า "ขล้า
พระองคย์ทษันั้งหลายมมีสห่วนอะไรในดาวริด ขล้าพระองคย์ทษันั้งหลายไมห่มมีสห่วนมรดกในบยตรชายของเจสซมี 
โอ อริสราเอลเออ๋ย กลษับไปเตก็นทย์ของตนเถริด ขล้าแตห่ดาวริด จงดทแลราชวงศย์ของพระองคย์เองเถริด" 
อริสราเอลจจึงจากไปยษังเตก็นทย์ของเขาทษันั้งหลาย

คนสตวนใหญตของประชทำชทำตริอริสรทำเอลปฏริเสธรทำชวงศศ์ของดทำวริด พวกเขทำไมตอยทำก
เกภีที่ยวขข้องอะไรกนับลผกหลทำนของเขทำอภีกตตอไปแลข้ว ซทำโลมอนใชข้อททำนทำจกดขภีที่โดยเฉพทำะในชตวงปภี
หลนังๆของเขทำ บนัดนภีรบรุตรชทำยของเขทำไดข้แสดงตนัววตทำเปต็นคนโงตทภีที่โอหนัง พวกเขทำจทึงถอนตนัวจทำกกทำร
เปต็นชนชทำตริอริสรทำเอลหนทึที่งเดภียวกนัน อยตทำงไรกต็ตทำม 17 แตห่เรโหโบอษัมทรงปกครองเหนพอประชาชน
อริสราเอล ผทล้อาศษัยอยทห่ในหษัวเมพองของยทดาหย์ รทำชอทำณทำจนักรของเรโหโบอนัมถผกลดใหข้เหลสอแคตตระกผล
ยผดทำหศ์ ตระกผลเบนยทำมรินยนังคงภนักดภีตตอวงศศ์วทำนของดทำวริด ผผข้เปต็นบรุตรคนโปรดของยผดทำหศ์ ดนังนนัรนสทำย
สนัมพนันธศ์ททำงประวนัตริศทำสตรศ์ระหวตทำงยผดทำหศ์กนับเบนยทำมรินจทึงยนังคงอยผต

1 พกษ 12:18-19 แลล้วกษษัตรริยย์เรโหโบอษัมทรงใชล้อาโดรษัมนายงานเหนพอแรงงานเกณฑย์
ไป และอริสราเอลทษันั้งปวงกก็เอาหรินขวล้างทห่านถจึงตาย แลล้วกษษัตรริยย์เรโหโบอษัมกก็ทรงรมีบขจึนั้นรถรบของ



พระองคย์ ทรงหนมีไปยษังกรยงเยรทซาเลก็ม เรโหโบอนัมผผข้อตอนหนัดยนังไมตเขข้ทำใจสทำรนนัรนอยผตดภี เขทำสตงตนัว
แทนดข้ทำนภทำษภีไปเกต็บภทำษภีมทำใหข้ตนัวเอง (มภีอทำโดรนัมคนหนทึที่งทภีที่มภีหนข้ทำทภีที่เกต็บสตวยในรทำชอทำณทำจนักรของ
ดทำวริด อยตทำงไรกต็ตทำม เวลทำผตทำนไปมทำกกวตทำสภีที่สริบปภีแลข้วและไมตนตทำเปต็นไปไดข้ทภีที่เขทำจะเปต็นคนๆ
เดภียวกนัน แมข้เปต็นไปไดข้วตทำเขทำอทำจเปต็นคนๆเดภียวกนัน) ประชทำชนจนับตนัวเจข้ทำหนข้ทำทภีที่ผผข้ถทึงครทำวรข้ทำยคนนภีร
ของกรมสรรพทำกรของเรโหโบอนัมและเอทำหรินขวข้ทำงเขทำจนตทำย จทำกนนัรนควทำมโงตเขลทำของกทำร
ตนัดสรินใจของเขทำจทึงเรริที่มสตงผล เรโหโบอนัมหนภีจทำกทภีที่นนั ที่นกลนับไปยนังกรรุงเยรผซทำเลต็ม ดข้วยเหตรุนภีร  
19 อริสราเอลกบฏตห่อราชวงศย์ของดาวริดจนทยกวษันนมีนั้ รทำชอทำณทำจนักรนนัรนจทึงถผกแบตงออกจนถทึงสมนัย
ของกทำรพริชริตโดยคนอนัสซภีเรภียประมทำณ 250 ปภีตตอมทำ ดนังทภีที่หมทำยเหตรุไวข้ในบทนททำสผตหมทำยเหตรุเกภีที่ยว
กนับ 1 พงศศ์กษนัตรริยศ์ ผผข้แตตงของหนนังสสอ 1 พงศศ์กษนัตรริยศ์อทำจเปต็นเอสรทำหรสอเนหะมภียศ์

1 พกษ 12:20 และอยทห่มาเมพพื่ออริสราเอลทษันั้งปวงไดล้ยรินวห่าเยโรโบอษัมไดล้กลษับมาแลล้ว 
เขากก็ใชล้ใหล้ไปเชริญทห่านมายษังทมีพื่ประชยม แลล้วกก็ตษันั้งทห่านใหล้เปก็นกษษัตรริยย์เหนพออริสราเอลทษันั้งปวง ไมห่มมีผทล้ใด
ตริดตามราชวงศย์ของดาวริด เวล้นแตห่ตระกทลยทดาหย์เทห่านษันั้น พอไดข้ยรินวตทำเยโรโบอนัมไดข้กลนับมทำจทำก
อภียริปตศ์แลข้ว สริบตระกผลตอนเหนสอของอริสรทำเอลจทึงเรภียกตนัวเขทำมทำอยผ ตตตอหนข้ทำพวกเขทำและตนัรงเขทำใหข้
เปต็นกษนัตรริยศ์ของตน แมข้ตระกผลยผดทำหศ์ถผกกลตทำวถทึงแบบโดดๆตรงนภีร  เหต็นไดข้ชนัดจทำกขข้อถนัดไปวตทำ
ตระกผลเบนยทำมรินกต็รตวมหนัวจมทข้ทำยไปกนับตระกผลยผดทำหศ์แลข้ว ทนัรงสองตระกผลนภีรมภีควทำมสนริทสนมกนัน
อยตทำงใกลข้ชริดและจรริงๆแลข้วใชข้กรรุงเยรผซทำเลต็มรตวมกนันในเขตแดนของตนดข้วย อยตทำงไรกต็ตทำม ตนัรงแตต
นนัรนเปต็นตข้นมทำตระกผลเบนยทำมรินและตระกผลยผดทำหศ์จะถผกเรภียกในชสที่อยผดทำหศ์เทตทำนนัรน

1 พกษ 12:21 เรโหโบอนัมยนังมรุตงมนั ที่นทภีที่จะเอทำอทำณทำจนักรของตนกลนับคสนมทำอยผ ต และ
อทำจใชข้ก ททำลนังหทำกจททำเปต็น ดนังนนัรน เมพพื่อเรโหโบอษัมมายษังกรยงเยรทซาเลก็มแลล้ว พระองคย์ไดล้เรมียกประชยม
วงศย์วานยทดาหย์ทษันั้งหมด และตระกทลเบนยามริน เปก็นนษักรบทมีพื่คษัดเลพอกแลล้วหนจึพื่งแสนแปดหมพพื่นคน 
เพพพื่อจะสทล้รบกษับวงศย์วานอริสราเอล เพพพื่อจะเอาราชอาณาจษักรคพนมาใหล้แกห่เรโหโบอษัมโอรสของซาโลม
อน พอกลนับมทำถทึงในเยรผซทำเลต็ม เรโหโบอนัมกต็รวบรวมกองทนัพหนทึที่งทภีที่มภีคน 180,000 คนไดข้จทำกทนัรง
ตระกผลยผดทำหศ์และตระกผลเบนยทำมริน เทตทำทภีที่เรโหโบอนัมรผข้ หทำกมนันตข้องหมทำยถทึงสงครทำมกลทำงเมสอง
เพสที่อทภีที่จะไดข้อทำณทำจนักรของเขทำกลนับคสนมทำ กต็ใหข้เปต็นไปตทำมนนัรน



1 พกษ 12:22-24 อยตทำงไรกต็ตทำม พระเจข้ทำทรงหยรุดยนัรงควทำมโงตเขลทำนภีร เสภีย แตห่พระ
วจนะของพระเจล้ามายษังเชไมอาหย์คนของพระเจล้าวห่า 23 "จงไปททลเรโหโบอษัมโอรสของซาโลมอ
นกษษัตรริยย์แหห่งยทดาหย์ และบอกแกห่วงศย์วานทษันั้งสรินั้นของยทดาหย์ และของเบนยามริน และแกห่ประชาชนทมีพื่
เหลพออยทห่วห่า 24 `พระเยโฮวาหย์ตรษัสดษังนมีนั้วห่า เจล้าอยห่าขจึนั้นไปสทล้รบกษับประชาชนอริสราเอลญาตริพมีพื่นล้อง
ของเจล้าเลย จงกลษับไปยษังบล้านของตนทยกคนเถริด เพราะสริพื่งนมีนั้เปก็นมาจากเรา'" เหตยฉะนมีนั้เขาจจึงเชพพื่อ
ฟษังพระวจนะของพระเยโฮวาหย์ และกลษับไปบล้านเสมียตามพระวจนะของพระเยโฮวาหย์

พระเจข้ทำไดข้ตรนัสแกตเยโรโบอนัมแลข้วกตอนหนข้ทำนภีร ผตทำนททำงผผข้พยทำกรณศ์อทำหริยทำหศ์ เรโหโบอนัมยตอม
ตระหนนักดภีถทึงเรสที่องนภีร และคงปฏริเสธคททำปรทึกษทำของเขทำไปแลข้ว อยตทำงไรกต็ตทำม บนัดนภีรพระเจข้ทำตรนัสผตทำน
ผผข้พยทำกรณศ์อภีกคนหนทึที่ง ซทึที่งอทำจเปต็นใครสนักคนทภีที่เรโหโบอนัมไมตระแวงวตทำจะอยผตฝตทำยปฏริปนักษศ์ของเขทำ 
เชไมอทำหศ์จทึงไปเขข้ทำเฝข้ทำเรโหโบอนัมและประกทำศวตทำ “พระเยโฮวทำหศ์ตรนัสดนังนภีร ” จทำกนนัรนเขทำกต็กลตทำวคททำ
กททำชนับของพระเจข้ทำทภีที่สนัที่งมริใหข้ออกไปทททำสงครทำมกนับสริบตระกผลทภีที่อยผตฝตทำยเหนสอ

สริที่งทภีที่สททำคนัญกต็คสอวตทำ พระเจข้ทำตรนัสชนัดเจนแกตเรโหโบอนัมผตทำนททำงผผข้พยทำกรณศ์ทตทำนนภีร วตทำเรสที่องรทำว
ทนัรงหมดนภีร เปต็นมทำจทำกพระองคศ์ ดผ 11:11-12 และ 11:29-39 เรโหโบอนัมอทำจทรทำบเกภีที่ยวกนับคททำ
พยทำกรณศ์ของอทำหริยทำหศ์กตอนทภีที่บริดทำของตนเสภียชภีวริต บนัดนภีร เขทำไดข้ยรินเรสที่องนภีรอภีกครนัร งจทำกผผข้พยทำกรณศ์อภีก
คนซทึที่งนตทำจะจงรนักภนักดภีตตอตน ดนังนนัรน ตระกผลยผดทำหศ์และตระกผลเบนยทำมรินจทึงตนัดสรินใจวตทำจะระงนับ
กริจกรรมตตทำงๆททำงทหทำรในกทำรตตอสผข้กนับฝตทำยเหนสอ ตระกผลยผดทำหศ์และเบนยทำมรินจทึงเชสที่อฟนังพระวจนะ
ของพระเจข้ทำในเรสที่องนภีร

1 พกษ 12:25 ขณะเดภียวกนัน ททำงฝตทำยเหนสอแลล้วเยโรโบอษัมกก็สรล้างเมพองเชเคมใน
ถริพื่นเทพอกเขาเอฟราอริม และอาศษัยอยทห่ทมีพื่นษัพื่น และพระองคย์กก็ออกไปจากทมีพื่นษัพื่น ไปสรล้างเมพองเปนทเอล 
เมสองเชเคมอยผตในแผตนดรินของตระกผลมนนัสเสหศ์ ซทึที่งเปต็นดรินแดนทภีที่กตอนหนข้ทำนนัรนซทำโลมอนไดข้มอบ
ใหข้เยโรโบอนัมดผแล ดนังนนัรน เขทำจทึงสรข้ทำงเมสองนภีรขทึรนมทำใหมตโดยทททำใหข้มนันเปต็นเมสองหลวงแรกของเขทำ 
เขทำยนังสรข้ทำงเมสองเปนผเอลขทึรนใหมตดข้วยซทึที่งอยผตททำงทริศตะวนันออกของแมตนทร ทำจอรศ์แดนในกริเลอทำด



1 พกษ 12:26-27 อยตทำงไรกต็ตทำม เยโรโบอนัมแมข้ถผกสถทำปนทำเปต็นกษนัตรริยศ์แหตงสริบ
ตระกผลฝตทำยเหนสอแลข้วกต็เรริที่มกนังวลเกภีที่ยวกนับอริทธริพลของตนทภีที่ก ททำลนังถผกบนั ที่นทอนโดยกรรุงเยรผซทำเลต็มซทึที่ง
เปต็นทภีที่ตนัรงของพระวริหทำรของพระเจข้ทำ และเยโรโบอษัมรนาพจึงในใจวห่า "คราวนมีนั้ราชอาณาจษักรจะหษัน
กลษับไปยษังราชวงศย์ของดาวริด 27 ถล้าชนชาตริเหลห่านมีนั้ขจึนั้นไปถวายเครพพื่องสษัตวบทชาในพระนริเวศของ
พระเยโฮวาหย์ทมีพื่กรยงเยรทซาเลก็ม แลล้วจริตใจของชนชาตริเหลห่านมีนั้จะหษันกลษับไปยษังเจล้านายของเขาทษันั้ง
หลาย คพอหษันไปยษังเรโหโบอษัมกษษัตรริยย์แหห่งยทดาหย์ และเขาทษันั้งหลายจะฆห่าเราเสมีย และกลษับไปยษังเรโห
โบอษัมกษษัตรริยย์แหห่งยทดาหย์" เมสองหลวงททำงประวนัตริศทำสตรศ์ของอริสรทำเอลนนับตนัรงแตตสมนัยของดทำวริดคสอ 
กรรุงเยรผซทำเลต็ม นอกจทำกนภีร  มนันเปต็นทภีที่นนั ที่นดข้วยทภีที่พระวริหทำรของพระเยโฮวทำหศ์ตนัรงอยผต เยโรโบอนัมกลนัว 
(และกต็สมควรกลนัวอยผต) วตทำประชทำชนของตนจะถผกดทึงกลนับไปยนังกรรุงเยรผซทำเลต็มเพสที่อนมนัสกทำรพระเย
โฮวทำหศ์และถวทำยเครสที่องสนัตวบผชทำแดตพระองคศ์ เขทำกลนัววตทำประชทำชนจะตกอยผตใตข้อริทธริพลของเรโห
โบอนัมและสรุดทข้ทำยแลข้วตนจะถผกก ททำจนัดทริรงในฐทำนะกษนัตรริยศ์แหตงฝตทำยเหนสอ

1 พกษ 12:28-30 ดษังนษันั้นกษษัตรริยย์จจึงทรงปรจึกษา และไดล้ทรงสรล้างลทกวษัวสองตษัวดล้วย
ทองคนา และพระองคย์ตรษัสแกห่ประชาชนวห่า "ทมีพื่ทห่านทษันั้งหลายขจึนั้นไปยษังกรยงเยรทซาเลก็มนานพออยทห่แลล้ว
โอ อริสราเอลเออ๋ย จงดทพระของทห่าน ดทเถริด พระองคย์ผทล้ทรงนนาทห่านทษันั้งหลายออกจากประเทศอมียริปตย์"

เยโรโบอนัมไดข้ปฏริเสธขข้อเสนอทภีที่พระเยโฮวทำหศ์ทรงหยริบยสที่นใหข้แกตเขทำแลข้วตทำมทภีที่บนันททึกไวข้ใน
11:38-39 เขทำรผข้พระรทำชบนัญญนัตริของพระเจข้ทำ กระนนัรนเพสที่อควทำมสะดวกททำงกทำรเมสอง เขทำกต็ปฏริเสธมนัน
เสภีย กทำรอยผตชนั ที่วครทำวของเขทำในอภียริปตศ์อทำจทททำใหข้เขทำไดข้รผข้จนักก นับกทำรนนับถสอรผปเคทำรพของคนนนับถสอ
พระตตทำงดข้ทำวเหลตทำนนัรน กทำรกรทำบไหวข้พระบทำอนัลปกตริแลข้วกต็เกภีที่ยวขข้องกนับกทำรตนัรงรผปเคทำรพทภีที่เปต็นรผป
ลผกวนัวหรสอวนัวหนรุตม นอกจทำกนภีร  เยโรโบอนัมนตทำจะทรทำบถทึงควทำมบทำปของอทำโรนและประชทำชนเหลตทำ
นนัรนในสมนัยอพยพดข้วยตอนทภีที่พวกเขทำสรข้ทำงรผปลผกวนัวทองคททำนนัรนขทึรนมทำ ถทึงกระนนัรน เขทำกต็สรข้ทำงรผป
ลผกวนัวทองคททำสองตนัว เขทำจทึงแจข้งประชทำชนของเขทำวตทำพวกเขทำไมตจททำเปต็นตข้องเดรินททำงไกลไปยนังกรรุง
เยรผซทำเลต็มเพสที่อนมนัสกทำรพระเจข้ทำ เขทำกลนับประกทำศวตทำรผปลผกวนัวทองคททำสองตนัวนภีร เปต็นพระทภีที่ไดข้ชตวย
พวกเขทำใหข้พข้นจทำกอภียริปตศ์



มนันเปต็นกทำรหมริที่นประมทำทอยตทำงหนข้ทำไมตอทำยและรข้ทำยกทำจทภีที่สรุด นอกจทำกนภีร  มนันยนังเปต็นศทำสนทำ
ทภีที่มภีแรงจผงใจททำงกทำรเมสองดข้วย มนันคลข้ทำยก นันอยตทำงนตทำททึที่งกนับคททำพผดหมริที่นประมทำททภีที่อทำโรนกลตทำวตอน
ทภีที่เขทำสรข้ทำงรผปลผกวนัวทองคททำนนัรน ดผ อพยพ 32:4 เยโรโบอนัมจทึง 29 ประดริษฐานไวล้ทมีพื่เบธเอลรทปหนจึพื่ง 
และอมีกรทปหนจึพื่งทรงประดริษฐานไวล้ในเมพองดาน มนันเปต็นกทำรเสภียดสภีทภีที่เบธเอลมภีควทำมหมทำยวตทำ ‘บข้ทำน
ของพระเจข้ทำ’ มนันอยผตตรงขอบดข้ทำนทริศใตข้ของอทำณทำจนักรฝตทำยเหนสอใกลข้พรมแดนของตระกผลเบนยทำ
มริน ดทำนอยผตททำงทริศเหนสอขทึรนไปไกล จนทรุกวนันนภีรซทำกปรนักหนักพนังของเมสองดทำนและชริรนสตวนทภีที่เหลสอ
อยผตของแทตนบผชทำของพระตตทำงดข้ทำวสททำหรนับรผปลผกวนัวทองคททำกต็ยนังหลงเหลสออยผต

ในคททำกลตทำวทภีที่นข้อยกวตทำควทำมเปต็นจรริงทภีที่สรุดอยตทำงหนทึที่งของพระคนัมภภีรศ์ ผผข้เขภียนทตทำนนภีรบนันททึก
วตทำ 30 และสริพื่งนมีนั้กลายเปก็นความบาป เพราะวห่าประชาชนไดล้ไปนมษัสการรทปหนจึพื่ง คพอทมีพื่เมพองดาน มนัน
เปต็นควทำมบทำปซทึที่งมภีลนักษณะเฉพทำะตนัวทภีที่เลวรข้ทำยทภีที่สรุด มนันฝตทำฝสนบนัญญนัตริสทำมขข้อแรกของบนัญญนัตริสริบ
ประกทำรอยตทำงโจตงแจข้ง ถทึงกระนนัรน คนมทำกมทำยของอทำณทำจนักรฝตทำยเหนสอกต็ไปนมนัสกทำรทภีที่วริหทำรของ
พระตตทำงดข้ทำวสองแหตงนภีร  นนัที่นคสอ ขทึรนเหนสอไปถทึงรผปเคทำรพทภีที่อยผ ตในดทำนเลย

1 พกษ 12:31 ไมตเพภียงเทตทำนนัรน แตตเยโรโบอนัมยนังสรล้างนริเวศทมีพื่ปทชนมียสถานสทง ทรง
กนาหนดตษันั้งปยโรหริตจากหมทห่ประชาชนทมีพื่อยทห่ตนพื่าสยด ผทล้มริไดล้เปก็นคนเลวมี คททำทภีที่แปลวตทำ ตนพื่าสยด (คนัทซาหศ์) มภี
ควทำมหมทำยไดข้ดข้วยวตทำ ‘สรุดขอบ’ หรสอ ‘สรุดปลทำย’ บทำงทตทำนเสนอวตทำเขทำเอทำบทำงคนในชนชนัรนขรุนนทำง
ซทึที่งอยผตปลทำยสรุดอภีกดข้ทำนของชนัรนททำงสนังคมและตนัรงคนเหลตทำนนัรนเปต็นปรุโรหริต ดผควทำมเหต็นสททำหรนับ 
13:33 เชตนกนัน

1 พกษ 12:32-33 ไมตวตทำกรณภีใด เยโรโบอษัมทรงกนาหนดเทศกาลเลมีนั้ยงในวษันทมีพื่สริบหล้า
ของเดพอนทมีพื่แปดเหมพอนกษับการเลมีนั้ยงทมีพื่อยทห่ในยทดาหย์ และพระองคย์ทรงถวายเครพพื่องสษัตวบทชาบนแทห่น
บทชา พระองคย์ทรงกระทนาในเบธเอลดษังนมีนั้แหละ คพอถวายเครพพื่องสษัตวบทชาแกห่รทปลทกวษัวทมีพื่พระองคย์ไดล้
ทรงสรล้างไวล้นษันั้น และพระองคย์ทรงสถาปนาปยโรหริตในเบธเอลประจนาทมีพื่ปทชนมียสถานสทงซจึพื่งพระองคย์
ทรงสรล้างไวล้ เยโรโบอนัมตนัรงวนันสททำคนัญททำงศทำสนทำขทึรนในอทำณทำจนักรฝตทำยเหนสอใหข้ตรงกนับเทศกทำลอยผต



เพริงทภีที่กรรุงเยรผซทำเลต็ม เขทำยนังตนัรงพวกมหทำปรุโรหริตของตนไวข้ทภีที่วริหทำรทภีที่เขทำไดข้สรข้ทำงไวข้ทภีที่เบธเอลดข้วย 
เหต็นไดข้ชนัดวตทำวริหทำรทภีที่ดทำนเรริที่มมภีควทำมสททำคนัญรองลงมทำ

33 พระองคย์ทรงขจึนั้นไปยษังแทห่นบทชาซจึพื่งพระองคย์ทรงสรล้างไวล้ทมีพื่เบธเอลในวษันทมีพื่สริบหล้าเดพอนทมีพื่
แปด ในเดพอนซจึพื่งพระองคย์ทรงดนารริเอง และพระองคย์ทรงกนาหนดเทศกาลเลมีนั้ยงสนาหรษับคนอริสราเอล 
และทรงถวายเครพพื่องบทชาบนแทห่นและเผาเครพพื่องหอม นภีที่เปต็นภทำพประกอบแสนคลทำสสริคของ
ศทำสนทำเทภียมเทต็จ มนันมภีแรงจผงใจททำงกทำรเมสองและเลภียนแบบของจรริง ศทำสนทำมทำกมทำยจนทรุกวนันนภีรมภี
ลนักษณะเฉพทำะตนัวแบบเดภียวกนัน แตตมนันเปต็นสริที่งทภีที่นตทำสะอริดสะเอภียนอยตทำงหนทึที่งตตอพระเจข้ทำดนังทภีที่จะเหต็น
ในไมตชข้ทำ

*****

ภนำพรวมของ 1 พงศศ์กษษัตรริยศ์ 13: บทถนัดไปนมีตั้บนันทซกคนาเตสือนของพระเจด้าเรสืชื่องการ
พริพากษาทมีชื่มมีตว่อแทว่นบยูชาอนันหมริชื่นประมาทนนัตั้นทมีชื่เบธเอล จากนนัตั้นมมีเรสืชื่องเลว่าอนันยสืดยาวเกมีชื่ยวกนับผยูด้
พยากรณศ์เฒว่าคนหนซชื่งทมีชื่เรริชื่มไมว่เชสืชื่อฟนังพระเจด้า แมด้มมีการพริพากษาจากพระเจด้าอยว่างชนัดเจน เยโรโบ
อนัมกป็ยนังดนาเนรินตว่อไปในการละทริตั้งความจรริงของตน

1 พกษ 13:1-3 พระพริโรธของพระเจข้ทำทภีที่มภีตตอแทตนบผชทำทภีที่หมริที่นประมทำทนนัรนทภีที่เบธ
เอลถผกแสดงใหข้เหต็นชนัดเจน และดทเถริด คนของพระเจล้าคนหนจึพื่งไดล้ออกมาจากยทดาหย์โดยพระวจนะ
ของพระเยโฮวาหย์ไปยษังทมีพื่เบธเอล เยโรโบอษัมทรงยพนอยทห่ทมีพื่แทห่นเพพพื่อจะเผาเครพพื่องหอม เหต็นไดข้ชนัดวตทำ
ขณะเดภียวกนับทภีที่เยโรโบอนัมก ททำลนังถวทำยเครสที่องหอมดนังทภีที่ระบรุไวข้ในขข้อขข้ทำงบนนภีร  พระเจข้ทำทรงใชข้ “คน
ของพระเจข้ทำคนหนทึที่ง” มทำจทำกยผดทำหศ์ แมข้พระเจข้ทำทรงสนัที่งเขทำใหข้มทำ ผผข้พยทำกรณศ์ทตทำนนภีรกต็ตข้องอทำศนัยควทำม
กลข้ทำอยตทำงมทำกทภีที่จะมทำและทนัดททำนกษนัตรริยศ์ผผข้เยตอหยริที่งองคศ์หนทึที่ง

2 และชายคนนษันั้นไดล้รล้องกลห่าวโทษแทห่นนษันั้นโดยพระวจนะของพระเยโฮวาหย์วห่า "โอ แทห่น
บทชา แทห่นบทชา พระเยโฮวาหย์ตรษัสดษังนมีนั้วห่า `ดทเถริด โอรสองคย์หนจึพื่งจะประสทตริมาในราชวงศย์ของดาวริด
ชพพื่อโยสริยาหย์ และบนเจล้าแทห่นนมีนั้จะฆห่าปยโรหริตแหห่งปทชนมียสถานสทงผทล้ซจึพื่งเผาเครพพื่องหอมบนเจล้า และเขา
จะเผากระดทกคนบนเจล้า'" ดข้วยควทำมไพเรทำะ แตตกต็มภีสริทธริอททำนทำจของพระเจข้ทำ ผผข้พยทำกรณศ์ทตทำนนภีร



ประกทำศวตทำวนันนนัรนกททำลนังจะมทำเมสที่อกษนัตรริยศ์องคศ์หนทึที่งจะประสผตริในยผดทำหศ์โดยมภีนทำมวตทำโยสริยทำหศ์ ใน
รนัชกทำลของเขทำ เขทำจะถวทำยพวกปรุโรหริตแหตงแทตนบผชทำพระตตทำงดข้ทำวนภีรบนมนันเปต็นเครสที่องสนักกทำรบผชทำ 
คททำพผดอนันเสภียดแทงทภีที่วตทำ “และเขทำจะเผทำกระดผกคนบนเจข้ทำ” เปต็นคททำกลตทำวทภีที่เปต็นลทำงบอกเหตรุในกทำร
เตสอนลตวงหนข้ทำของมนันนภีร  ประมทำณอภีก 350 ปภีตตอมทำ คททำพยทำกรณศ์นภีร จะถผกทททำใหข้สททำเรต็จเมสที่อโยสริยทำหศ์ทททำ
สริที่งนภีร  ดผ 2 พงศศ์กษนัตรริยศ์ 23:15, 16 และ 20

นอกจทำกนภีร  ผผข้พยทำกรณศ์ทตทำนนภีร ยนัง 3 ใหล้หมายสนาคษัญในวษันเดมียวกษันนษันั้น กลห่าววห่า "นมีพื่เปก็นหมาย
สนาคษัญทมีพื่พระเยโฮวาหย์ไดล้ตรษัสวห่า `ดทเถริด เขาจะพษังแทห่นบทชาลงมา และมทลเถล้าซจึพื่งอยทห่บนนษันั้นจะถทกเท
ออก'" ควทำมหมทำยโดยนนัยทภีที่ชนัดเจนกต็คสอวตทำ พระเจข้ทำจะทรงทททำลทำยแทตนบผชทำนภีร  มนันจะไมตเพภียงถผก
ทททำใหข้เสภียหทำยเทตทำนนัรน แตตจะถผกผตทำออกตรงกทึที่งกลทำงจนสริที่งตตทำงๆทภีที่อยผตบนมนันหกลงบนพสรนดรินเลย

1 พกษ 13:4-5 กษนัตรริยศ์ผผข้จองหององคศ์นภีร ไมตยอมรนับคททำตททำหนริของผผข้พยทำกรณศ์ทภีที่มทำ
ตททำหนริเขทำเชตนนนัรน และอยทห่มาเมพพื่อกษษัตรริยย์เยโรโบอษัมทรงสดษับคนากลห่าวของคนของพระเจล้า ซจึพื่ง
รล้องกลห่าวโทษแทห่นนษันั้นทมีพื่เบธเอล พระองคย์กก็เหยมียดพระหษัตถย์ออกจากทมีพื่แทห่น กลห่าววห่า "จงจษับเขา
ไวล้" และพระหษัตถย์ของพระองคย์ซจึพื่งเหยมียดออกตห่อเขานษันั้นกก็เหมีพื่ยวแหล้งไป พระองคย์จะชษักกลษับเขล้าหา
ตษัวอมีกกก็ไมห่ไดล้ เยโรโบอนัมจทึงสนัที่งอยตทำงโมโหใหข้จนับกรุมผผข้พยทำกรณศ์ทตทำนนภีร เดภีดี๋ยวนนัรนเลย อยตทำงไรกต็ตทำม 
เมสที่อกษนัตรริยศ์เอทำมสอของตนออกจทำกแทตนนนัรน มนันกต็เหภีที่ยวแหข้งไป ยริที่งกวตทำนนัรนเขทำยนังขยนับมนันไมตไดข้อภีก
ตตอไปดข้วย มนันเหภีที่ยวไปในอทำกทำรทภีที่เหยภียดออก กทำรพริพทำกษทำของพระเจข้ทำปรทำกฏชนัดเจน

นอกจทำกนภีร  5 แทห่นบทชากก็พษังลงดล้วย และมทลเถล้ากก็รห่วงลงมาจากแทห่น ตามหมายสนาคษัญซจึพื่ง
คนของพระเจล้าไดล้ใหล้ไวล้โดยพระวจนะของพระเยโฮวาหย์ พระเจข้ทำทรงใหข้กทำรรนับรองกทำรรนับใชข้ของ
ผผข้พยทำกรณศ์ทตทำนนภีรอยตทำงชนัดเจน แทตนบผชทำสททำหรนับรผปเคทำรพนนัรนพนังออกเปต็นสองซภีก คททำพยทำกรณศ์ของ
เขทำกลทำยเปต็นจรริงหลนังจทำกทภีที่เขทำเอตยมนันออกไปไมตกภีที่วรินทำทภีกตอนหนข้ทำนนัรน ควทำมจรริงทภีที่สททำคนัญกวตทำกต็คสอ
วตทำมนันเปต็นหมทำยสททำคนัญทภีที่ถผกใหข้ไวข้โดย “พระวจนะของพระเยโฮวทำหศ์”

1 พกษ 13:6 จทำกนนัรนเยโรโบอนัมยนังมภีหนข้ทำมทำขอควทำมชตวยเหลสอจทำกพระเจข้ทำผผข้ทภีที่
เขทำไดข้ลตวงเกรินอยตทำงโจตงแจข้ง และกษษัตรริยย์ตรษัสกษับคนของพระเจล้าวห่า "จงวริงวอนขอพระกรยณาแหห่ง



พระพษักตรย์พระเยโฮวาหย์พระเจล้าของทห่าน ขอจงอธริษฐานเพพพื่อขล้าพเจล้า ขล้าพเจล้าจะชษักมพอกลษับ
เขล้าหาตษัวไดล้อมีก" และคนของพระเจล้ากก็วริงวอนตห่อพระเยโฮวาหย์ และกษษัตรริยย์กก็ทรงชษักพระหษัตถย์
กลษับเขล้าหาพระองคย์ไดล้อมีกและเปก็นเหมพอนเดริม เหต็นไดข้ชนัดวตทำรผปลผกวนัวทองคททำนนัรนไมตมภีฤทธริธ เดชเลย 
และตรงกนันขข้ทำม ฤทธริธ เดชของพระเยโฮวทำหศ์พระเจข้ทำไดข้ถผกสททำแดงอยตทำงทรงพลนังแลข้ว ดข้วยพระ
เมตตทำพระเจข้ทำทรงรนักษทำกษนัตรริยศ์ผผข้เสสที่อมทรทำมองคศ์นภีร

1 พกษ 13:7-10 หลนังจทำกนนัรนเยโรโบอนัมกต็เปลภีที่ยนนทรทำเสภียงของตนทภีที่มภีตตอผผข้พยทำกรณศ์
ทตทำนนภีรอยตทำงรวดเรต็ว และกษษัตรริยย์ตรษัสกษับคนของพระเจล้าวห่า "เชริญมาบล้านกษับขล้าพเจล้าเถริด และรษับ
ประทานดล้วยกษัน ขล้าพเจล้าจะใหล้รางวษัลแกห่ทห่าน" เยโรโบอนัมเชริญผผข้พยทำกรณศ์ทภีที่ไมตปรทำกฏชสที่อทตทำนนภีร
ใหข้มทำรนับประททำนอทำหทำรเยต็นทภีที่บข้ทำนและตนจะปผนบททำเหนต็จเขทำอยตทำงงทำม อยตทำงไรกต็ตทำม ผผข้พยทำกรณศ์
ทตทำนนภีรตอบกลนับไปวตทำ 8 "ถล้าทห่านจะใหล้สษักครจึพื่งราชสมบษัตริของทห่าน ขล้าพเจล้าจะไมห่ไปกษับทห่าน และ
ขล้าพเจล้าจะไมห่รษับประทานขนมปษังหรพอดพพื่มนนนั้าในทมีพื่นมีนั้ 9 เพราะวห่าพระวจนะของพระเยโฮวาหย์บษัญชา
ขล้าพเจล้าไวล้อยห่างนษันั้นวห่า `เจล้าอยห่ากรินขนมปษังหรพอดพพื่มนนนั้า หรพอกลษับไปตามทางทมีพื่เจล้ามานษันั้น'" พระเจข้ทำ
ไดข้ประททำนคททำสนัที่งทภีที่เขข้มงวดแกตเขทำแลข้วทภีที่จะไมตรตวมสทำมนัคคภีธรรมกนับใครกต็ตทำมทภีที่เบธเอลเลย ยริที่งกวตทำ
นนัรน เขทำยนังไดข้รนับคททำสนัที่งใหข้หนันกลนับและกลนับบข้ทำนเมสที่อกทำรรนับใชข้ของเขทำเสรต็จสริรนแลข้วแมข้ไมตไดข้กลนับ
ไปททำงเสข้นททำงเดภียวกนับทภีที่เขทำมทำกต็ตทำม ดนังนนัรน ผผข้พยทำกรณศ์ทตทำนนภีรจทึงกลนับหลนังหนัน 10 ดษังนษันั้นทห่านจจึง
ไปเสมียอมีกทางหนจึพื่ง และไมห่กลษับไปตามทางทมีพื่ทห่านมายษังเบธเอล

1 พกษ 13:11-13 ขณะเดภียวกนัน มมีผทล้พยากรณย์แกห่คนหนจึพื่งอาศษัยอยทห่ในเบธเอล และบยตร
ชายของเขากก็ไดล้มาบอกเขาถจึงเรพพื่องราวทษันั้งสรินั้นซจึพื่งคนของพระเจล้าไดล้กระทนาในวษันนษันั้นทมีพื่เบธเอล 
ถล้อยคนาซจึพื่งทห่านไดล้กลห่าวแกห่กษษัตรริยย์ เขาทษันั้งหลายกก็ไดล้เลห่าใหล้บริดาของเขาฟษังดล้วย 12 และบริดาของเขา
ไดล้ถามเขาวห่า "ทห่านไปทางไหน" เพราะบยตรชายทษันั้งหลายของเขาไดล้เหก็นทางซจึพื่งคนของพระเจล้าผทล้
มาจากยทดาหย์ไดล้เดรินไปนษันั้น 13 เขาจจึงพทดกษับบยตรชายของเขาวห่า "จงผทกอานลาใหล้พห่อ" เขาทษันั้งหลาย
จจึงผทกอานลาใหล้เขา แลล้วเขากก็ขจึนั้นขมีพื่ เหต็นไดข้ชนัดวตทำพระเจข้ทำมริไดข้ทรงเลสอกใชข้ผผข้พยทำกรณศ์ชรทำคนนภีรทภีที่



อทำศนัยอยผตในเบธเอลอยผตกตอนแลข้ว อยตทำงไรกต็ตทำม พอไดข้ยรินวตทำเกริดอะไรขทึรน เขทำกต็ไลตตทำมคนของ
พระเจข้ทำผผข้นนัรนขณะทภีที่เขทำเดรินททำงกลนับลงใตข้

1 พกษ 13:14-17 ผผข้พยทำกรณศ์เฒตทำคนนภีร จทึงไดล้ไปตามคนของพระเจล้า และไดล้พบทห่าน
นษัพื่งอยทห่ใตล้ตล้นโอต๊กตล้นหนจึพื่ง เขาจจึงพทดกษับทห่านวห่า "ทห่านเปก็นคนของพระเจล้าซจึพื่งมาจากยทดาหย์หรพอ" 
ทห่านกก็ตอบวห่า "ใชห่แลล้ว" 15 เขาจจึงตอบทห่านวห่า "เชริญมาบล้านกษับขล้าพเจล้าเถริด และมารษับประทาน
อาหารบล้าง" พอไดข้เจอตนัวคนของพระเจข้ทำผผข้นภีรซทึที่งตอนนภีร เปต็นคนดนังแลข้ว ผผข้พยทำกรณศ์เฒตทำจทึงเชริญเขทำใหข้
มทำรนับประททำนอทำหทำรทภีที่บข้ทำน พอไดข้รนับคททำเชริญคนของพระเจข้ทำกต็ตอบกลนับไปวตทำ 16 "ขล้าพเจล้าจะ
กลษับไปกษับทห่าน หรพอเขล้าไปพษักกษับทห่านไมห่ไดล้ ขล้าพเจล้าจะไมห่รษับประทานอาหารหรพอดพพื่มนนนั้ากษับทห่าน
ในทมีพื่นมีนั้ 17 เพราะพระวจนะของพระเยโฮวาหย์ตรษัสกษับขล้าพเจล้าวห่า `เจล้าอยห่ารษับประทานอาหารหรพอ
ดพพื่มนนนั้าทมีพื่นษัพื่น หรพอกลษับโดยทางทมีพื่เจล้าไดล้มา'" คนของพระเจข้ทำปฏริเสธขข้อเสนอของอภีกฝตทำย โดยกลตทำว
วตทำตนไดข้ถผกกททำชนับอยตทำงแขต็งขนันมริใหข้ทททำเชตนนนัรนขณะอยผตในอทำณทำจนักรฝตทำยเหนสอเลย

1 พกษ 13:18-19 และเขาจจึงพทดกษับทห่านวห่า "ขล้าพเจล้ากก็เปก็นผทล้พยากรณย์อยห่างทมีพื่ทห่าน
เปก็นนษันั้นดล้วย มมีททตสวรรคย์องคย์หนจึพื่งมาบอกขล้าพเจล้าโดยพระวจนะของพระเยโฮวาหย์วห่า `จงนนาเขา
กลษับมากษับเจล้ายษังเรพอนของเจล้า เพพพื่อเขาจะไดล้รษับประทานอาหารและดพพื่มนนนั้า'" แตห่เขามยสาตห่อทห่าน  

19 ดษังนษันั้นทห่านจจึงไปกษับเขา และไดล้รษับประทานอาหารในเรพอนของเขา และไดล้ดพพื่มนนนั้า ผผข้พยทำกรณศ์
ทตทำนนภีร จทำกยผดทำหศ์ก ททำลนังถผกทดสอบ ผผข้พยทำกรณศ์เฒตทำจทำกเบธเอล ‘อททำ’ และอข้ทำงวตทำทผตสวรรคศ์องคศ์หนทึที่ง
ไดข้ใหข้กทำรเปริดเผยใหมตแกตตนโดยสนัที่งใหข้ผผข้พยทำกรณศ์ทตทำนนภีร จทำกยผดทำหศ์มทำบข้ทำนดข้วยกนันกนับตน อยตทำงไร
กต็ตทำม ขข้อควทำมตรงนภีรกต็เขภียนชนัดเจนวตทำ “แตตเขทำมรุสทำตตอทตทำน” ดนังนนัรน ผผข้พยทำกรณศ์ทตทำนนภีร จทึงไมตเชสที่อฟนัง
คททำสนัที่งตตทำงๆของตนและไปยนังบข้ทำนของผผข้พยทำกรณศ์เฒตทำ

1 พกษ 13:20-22 เหต็นไดข้ชนัดวตทำพระเจข้ทำทรงทดสอบชทำยผผข้นภีรและเขทำกต็สอบตก ดนังนนัรน
ตห่อมาขณะทมีพื่พวกเขานษัพื่งอยทห่ทมีพื่โตต๊ะ พระวจนะของพระเยโฮวาหย์มายษังผทล้พยากรณย์ผทล้ทมีพื่ไดล้นนาทห่านกลษับ  

21 และเขารล้องตห่อคนของพระเจล้าผทล้มาจากยทดาหย์วห่า "พระเยโฮวาหย์ตรษัสดษังนมีนั้วห่า `เพราะเจล้าไมห่เชพพื่อ
ฟษังพระโอษฐย์ของพระเยโฮวาหย์ และมริไดล้รษักษาพระบษัญญษัตริซจึพื่งพระเยโฮวาหย์พระเจล้าของเจล้าบษัญชา



เจล้า 22 แตห่เจล้าไดล้กลษับมาและรษับประทานอาหารและดพพื่มนนนั้าในทมีพื่ซจึพื่งพระเยโฮวาหย์ตรษัสกษับเจล้าวห่า 
"อยห่ารษับประทานอาหารหรพอดพพื่มนนนั้า" ศพของเจล้าจะมริไดล้ไปถจึงอยโมงคย์ของบรรพบยรยษของเจล้า'"

ขณะยนังรนับประททำนอทำหทำรเยต็นอยผ ตกนับผผข้พยทำกรณศ์เฒตทำทภีที่โกหกคนนภีร  พระเจข้ทำกต็ตรนัสผตทำนเขทำ
อยผตดภีและทรงแจข้งใหข้ชทำยทภีที่ไมตเชสที่อฟนังของพระองคศ์ทรทำบวตทำ เพรทำะเหตรุทภีที่เขทำไมตเชสที่อฟนังโดยตรง เขทำ
จะตทำยกตอนวนัยอนันควร บทเรภียนหนทึที่งทภีที่ชนัดเจนตรงนภีรกต็คสอวตทำ กทำรเชสที่อฟนังพระเจข้ทำนนัรนสททำคนัญขนทำด
ไหน ควทำมบทำปของชทำยผผข้นภีร กลตทำวงตทำยๆคสอ ควทำมไมตเชสที่อฟนัง กระนนัรน มนันกต็จะทททำใหข้เขทำตข้องแลกดข้วย
ชภีวริต เขทำอยผตในตททำแหนตงทภีที่มภีอริทธริพลฝตทำยวริญญทำณ แตตเขทำไมตเชสที่อฟนังพระเจข้ทำผผข้ไดข้ทรงใชข้เขทำมทำ ดนังนนัรน
พระเจข้ทำจทึงทรงเลสอกทภีที่จะจนัดกทำรกนับเขทำอยตทำงรรุนแรง

1 พกษ 13:23-25 หลนังจทำกนนัรน และอยทห่มาหลษังจากทมีพื่ทห่านไดล้รษับประทานอาหาร
และดพพื่มนนนั้าแลล้ว เขากก็ผทกอานลาใหล้ผทล้พยากรณย์ผทล้ซจึพื่งเขาไดล้พากลษับมา 24 และเมพพื่อทห่านไป สริงโตกก็ออก
มาพบทห่านทมีพื่ถนนและฆห่าทห่านเสมีย และศพของทห่านกก็ถทกทรินั้งไวล้ในถนน และลาตษัวนษันั้นกก็ยพนอยทห่ขล้างๆ
ศพนษันั้น สริงโตกก็ยพนอยทห่ขล้างๆศพดล้วย พระเจข้ทำทรงเลสอกทภีที่จะพทำผผข้พยทำกรณศ์คนนภีรไปสวรรคศ์กตอนเวลทำ
เพรทำะควทำมไมตเชสที่อฟนังของเขทำ บทเรภียนหนทึที่งมภีอยผ ตตรงนภีรซทึที่งแสดงภทำพประกอบของควทำมยททำเกรง
องคศ์พระผผข้เปต็นเจข้ทำ

25 และดทเถริด มมีคนผห่านไป และไดล้เหก็นศพทรินั้งอยทห่ในถนน และสริงโตยพนอยทห่ขล้างศพนษันั้น เขากก็
มาบอกกษันในเมพองทมีพื่ทมีพื่ผทล้พยากรณย์แกห่อยทห่นษันั้น เหต็นไดข้ชนัดวตทำพระเจข้ทำทรงอนรุญทำตใหข้สริงโตตนัวนนัรนฆตทำผผข้
พยทำกรณศ์นนัรน แตตมนันไมตกนัดกรินตนัวเขทำหรสอลทำของเขทำ เปต็นเรสที่องทภีที่เสภียดสภีทภีที่วตทำพระเจข้ทำทรงไวข้ชภีวริตลทำ
นนัรนแตตไมตไวข้ชภีวริตผผข้พยทำกรณศ์ทภีที่ไมตเชสที่อฟนังคนนนัรน ขตทำวเกภีที่ยวกนับเรสที่องทภีที่เกริดขทึรนจทึงลสอไปถทึงผผข้พยทำกรณศ์
เฒตทำคนนนัรนทภีที่เบธเอล

1 พกษ 13:26 และเมพพื่อผทล้พยากรณย์ผทล้ทมีพื่นนาทห่านกลษับมาจากทางไดล้ยรินเรพพื่องนษันั้น เขา
พทดวห่า "นษัพื่นเปก็นคนของพระเจล้าผทล้ไมห่เชพพื่อฟษังพระวจนะของพระเยโฮวาหย์ เพราะฉะนษันั้นพระเยโฮ
วาหย์ไดล้ทรงมอบทห่านไวล้กษับสริงโต ซจึพื่งไดล้ฉมีกทห่านและฆห่าทห่านเสมีย ตามคนาซจึพื่งพระเยโฮวาหย์ตรษัสกษับ
ทห่าน" ผผข้พยทำกรณศ์เฒตทำทภีที่ออมชอมคนนภีรตนัดสรินอยตทำงถผกตข้องแลข้ว ผผข้พยทำกรณศ์ทตทำนนนัรนจทำกยผดทำหศ์ถผกฆตทำ



ตทำยเพรทำะกทำรไมตเชสที่อฟนังพระเจข้ทำโดยตรง พระเจข้ทำอทำจไมตทรงเขข้ทำแทรกแซงและพริพทำกษทำผผข้ทภีที่ไมตเชสที่อ
ฟนังพระองคศ์อยตทำงรรุนแรงเชตนนนัรนเสมอไป แตตในกรณภีนภีร ผผข้พยทำกรณศ์คนหนทึที่งซทึที่งไดข้รนับคททำสนัที่งตตทำงๆ
โดยตรงจทำกพระองคศ์กลนับฝตทำฝสนคททำสนัที่งเหลตทำนนัรนอยผตดภี พระเจข้ทำทรงจนัดกทำรกนับเขทำอยตทำงรรุนแรง บท
เรภียนเกภีที่ยวกนับควทำมเชสที่อฟนังและควทำมยททำเกรงองคศ์พระผผข้เปต็นเจข้ทำยนังมภีอยผ ตเหมสอนเดริม

1 พกษ 13:27-30 ผผข้พยทำกรณศ์เฒตทำนนัรนจทึงพทดกษับบยตรชายของเขาวห่า "จงผทกอานลาใหล้
พห่อ" แลล้วเขากก็ผทกอานลาใหล้ 28 เขาจจึงไปและพบศพนษันั้นทรินั้งอยทห่ในถนน และลากษับสริงโตกก็ยพนอยทห่
ขล้างๆศพนษันั้น สริงโตมริไดล้กรินศพนษันั้นหรพอฉมีกลานษันั้น เหต็นไดข้คตอนขข้ทำงชนัดเจนวตทำพระเจข้ทำทรงขนัดขวทำงมริ
ใหข้สริงโตตนัวนนัรนทททำใหข้ศพของชทำยผผข้นภีร เปต็นมลทริน

29 และผทล้พยากรณย์กก็ยกศพคนของพระเจล้าและวางไวล้บนลา นนากลษับมายษังเมพองของผ ทล้
พยากรณย์แกห่ เพพพื่อไวล้ทยกขย์ใหล้และฝษังทห่านเสมีย ยริที่งกวตทำนนัรน พระเจข้ทำทรงทททำใหข้สริงโตตนัวนภีร ยสนเฉยๆและดผ
ขณะทภีที่ผผข้พยทำกรณศ์เฒตทำนนัรนเอทำศพคนของพระเจข้ทำทภีที่ไมตเชสที่อฟนังผผข้นภีร ไปและนททำกลนับเขข้ทำเมสองเพสที่อทททำกทำร
ฝนัง

ทภีที่นนัที่น 30 และเขาวางศพนษันั้นในทมีพื่ฝษังศพของตนเอง และเขาทษันั้งหลายกก็ไวล้ทยกขย์ใหล้กลห่าววห่า 
"อนริจจา พมีพื่นล้องเออ๋ย" แมข้ผผข้พยทำกรณศ์เฒตทำทททำกทำรดภีตตอคนของพระเจข้ทำทภีที่ถผกฆตทำตทำยผผข้นภีร ในกทำรฝนังศพเขทำ
จรริงๆ มนันกต็เปต็นกทำรหลอกลวงของเขทำทภีที่จรุดชนวนใหข้เกริดเหตรุกทำรณศ์ทนัรงหมดนภีร  เขทำเปต็นคนออมชอม
ในทรุกเรสที่องจรริงๆ

1 พกษ 13:31-32 แมข้เขทำมภีสตวนในกทำรทททำใหข้ผผข้พยทำกรณศ์คนนนัรนจทำกยผดทำหศ์เสภียชภีวริต
กต็ตทำมตห่อมาเมพพื่อไดล้ฝษังทห่านไวล้แลล้ว เขาจจึงพทดกษับบยตรชายของตนวห่า "เมพพื่อเราตาย จงฝษังเราไวล้ในทมีพื่
ฝษังศพซจึพื่งฝษังคนของพระเจล้าไวล้นษันั้น จงวางกระดทกของเราไวล้ขล้างกระดทกของทห่าน 32 เพราะวห่าคนา
พทดซจึพื่งทห่านไดล้รล้องโดยพระวจนะของพระเยโฮวาหย์กลห่าวโทษแทห่นบทชาในเบธเอล และตห่อบรรดา
นริเวศแหห่งปทชนมียสถานสทงซจึพื่งอยทห่ในหษัวเมพองสะมาเรมีย จะสนาเรก็จเปก็นแนห่"

เขทำอยทำกใหข้ศพของตนัวเองถผกฝนังไวข้ขข้ทำงกระดผกของคนของพระเจข้ทำผผข้นภีร  เขทำมภีควทำมเคทำรพตตอ
อภีกฝตทำยมทำกขนทำดนนัรนเลย เขทำตระหนนักถทึงควทำมจรริงทภีที่ชทำยผผข้นตทำสงสทำรคนนภีรไดข้ประกทำศตตอสผข้กทำร



ละทริรงควทำมจรริงของรทำชอทำณทำจนักรของเยโรโบอนัม ผผข้พยทำกรณศ์ทภีที่เสภียชภีวริตไปแลข้วนนัรนอทำจมภีอะไร
มทำกกวตทำนภีร จะกลตทำวเกภีที่ยวกนับ “ปผชนภียสถทำนสผงซทึที่งอยผตในหนัวเมสองสะมทำเรภีย” หรสออทำจเปต็นไดข้วตทำผผข้
พยทำกรณศ์เฒตทำคนนภีรกลตทำวโดยสสที่อควทำมหมทำยโดยนนัยถทึงพวกมนันดข้วย เขทำยนังเปต็นผผข้พยทำกรณศ์คนหนทึที่ง
ของพระเยโฮวทำหศ์ในอทำณทำจนักรฝตทำยเหนสออยผ ต แมข้มริใชตผผข้พยทำกรณศ์ทภีที่ประกทำศเสภียงดนังกต็ตทำม ในทภีที่สรุด
แลข้วพระเจข้ทำจะทรงพริพทำกษทำกทำรละทริรงควทำมจรริงทนัรงหมดของอทำณทำจนักรฝตทำยเหนสอดข้วยเมสที่อถทึงครทำว
เหมทำะสม

1 พกษ 13:33-34 ภายหลษังสริพื่งเหลห่านมีนั้ เยโรโบอษัมมริไดล้หษันกลษับจากทางชษัพื่วของ
พระองคย์ แตห่จากทห่ามกลางประชาชนทมีพื่ตนพื่าทมีพื่สยดไดล้สถาปนาบางคนใหล้เปก็นปยโรหริตประจนาปทชนมีย
สถานสทงนษันั้นอมีก ผทล้ใดทมีพื่พอใจเปก็น พระองคย์กก็แตห่งตษันั้งเขาใหล้เปก็นปยโรหริตประจนาบรรดาปทชนมียสถาน
สทง แมข้ไดข้เหต็นกทำรพริพทำกษทำทภีที่ชนัดเจนของพระเจข้ทำก นับตทำตนัวเองแลข้ว เยโรโบอนัมกต็ยนังไมตยอมกลนับใจ
จทำกควทำมบทำปของตน เขทำตนัรงใครกต็ไดข้ใหข้รนับตททำแหนตงปรุโรหริตทภีที่เสสที่อมทรทำมของเขทำ ดผควทำมเหต็น
เกภีที่ยวกนับ 12:31 ทภีที่กลตทำวถทึงประชทำชนทภีที่อยผตปลทำยสรุด อยตทำงไรกต็ตทำม ควทำมเหต็นตตทำงๆตรงนภีรดผเหมสอน
จะบตงบอกวตทำประชทำชนทภีที่ตทที่ทำทภีที่สรุดกต็เปต็นอยตทำงนนัรนจรริงๆ 

34 และสริพื่งนมีนั้กลายเปก็นความบาปแกห่ราชวงศย์เยโรโบอษัม เพพพื่อจะตษัดและทนาลายราชวงศย์นษันั้น
เสมียจากพพนั้นแผห่นดรินโลก กทำรอนรุญทำตใหข้มภีกทำรหมริที่นประมทำทผตทำนททำงรผปเคทำรพในอริสรทำเอลโดยเย
โรโบอนัมกลทำยเปต็นควทำมบทำปทภีที่รข้ทำยแรงอยตทำงหนทึที่ง โดยเฉพทำะกทำรทภีที่เขทำปฏริเสธทภีที่จะทททำลทำยมนันเสภีย 
ควทำมหมทำยโดยนนัยตรงนภีรกต็คสอวตทำมนันกลทำยเปต็นสทำเหตรุของกทำรพริพทำกษทำเพริที่มเตริมของพระเจข้ทำ ในบท
ถนัดไป เรทำอตทำนเกภีที่ยวกนับควทำมเจต็บปตวยของบรุตรชทำยของเขทำ มนันอทำจไมตใชตเหตรุบนังเอริญกต็ไดข้!

*****

ภนำพรวมของ 1 พงศศ์กษษัตรริยศ์ 14: ผยูด้เขมียนทว่านนมีตั้เลว่าถซงบทสรตุปของรนัชกาลของเยโรโบอนัม
และเรโหโบอนัม มมีบนันทซกเกมีชื่ยวกนับการสนาเรป็จสว่วนหนซชื่งของคนาพยากรณศ์ทมีชื่กลว่าวโทษเยโรโบอนัม 
นอกจากนมีตั้มมีหมายเหตตุเกมีชื่ยวกนับการละทริตั้งความจรริงของยยูดาหศ์ภายใตด้รนัชกาลของเรโหโบอนัมพรด้อม



กนับการรตุกรานของอมียริปตศ์อนันเปป็นผลทมีชื่ตามมาดด้วย มมีหมายเหตตุเกมีชื่ยวกนับการเสมียชมีวริตของทนัตั้งเยโรโบ
อนัมและเรโหโบอนัมเชว่นกนัน

1 พกษ 14:1-3 บทนภีร เรริที่มตข้นดข้วยสริที่งทภีที่เหต็นไดข้ชนัดวตทำเปต็นกทำรตภีสอนของพระเจข้ทำทภีที่มภี
ตตอเยโรโบอนัมและกทำรสททำเรต็จในเบสรองตข้นของกทำรพริพทำกษทำของพระเจข้ทำทภีที่มภีตตอเขทำดนังทภีที่หมทำยเหตรุไวข้
ในบททภีที่แลข้ว ครษันั้งนษันั้นอาบมียาหย์โอรสของเยโรโบอษัมประชวร 2 และเยโรโบอษัมรษับสษัพื่งกษับมเหสมีของ
พระองคย์วห่า "จงลยกขจึนั้นปลอมตษัวของเธอ อยห่าใหล้รทล้วห่าเธอเปก็นมเหสมีของเยโรโบอษัม และจงไปยษังชมี
โลหย์ ดทเถริด อาหริยาหย์ผทล้พยากรณย์อยทห่ทมีพื่นษัพื่น ผทล้ไดล้กลห่าวเรพพื่องฉษันวห่าฉษันจะไดล้เปก็นกษษัตรริยย์เหนพอชนชาตรินมีนั้  
3 เธอจงเอาขนมปษังสริบกล้อน และขนมหวานบล้างและนนนั้าผจึนั้งไหหนจึพื่ง ไปหาทห่าน ทห่านจะบอกเธอวห่า
อะไรจะเกริดขจึนั้นกษับเดก็กนษันั้น" ควทำมเจต็บปตวยของบรุตรชทำยของเยโรโบอนัมถผกมองวตทำเปต็นมทำจทำก
พระหนัตถศ์ของพระเจข้ทำ เขทำจทึงสนัที่งภรรยทำของเขทำใหข้ปลอมตนัวและไปยนังชภีโลหศ์ซทึที่งเปต็นทภีที่อยผ ตของอทำหริ
ยทำหศ์ผผข้พยทำกรณศ์ซทึที่งไดข้บอกเขทำวตทำสนักวนันเขทำจะเปต็นกษนัตรริยศ์ ดผ 1 พงศศ์กษนัตรริยศ์ 11:29

1 พกษ 14:4-6 ขณะเดภียวกนัน พระเจข้ทำกต็ทรงบอกอทำหริยทำหศ์วตทำกททำลนังเกริดอะไรขทึรน 
มเหสมีของเยโรโบอษัมกก็กระทนาดษังนษันั้น พระนางลยกขจึนั้น เสดก็จไปยษังชมีโลหย์เสดก็จมาถจึงบล้านของอาหริยาหย์
ฝห่ายอาหริยาหย์มองไมห่เหก็น เพราะวห่าตาของทห่านแขก็งดล้วยอายยของทห่าน แมข้ภรรยทำของเยโรโบอนัม
ปลอมตนัวมทำ มนันกต็ไมตไดข้ชตวยอะไรมทำกนนัก ตอนนภีรอทำหริยทำหศ์กต็มองอะไรไมตเหต็นแลข้วเพรทำะควทำมชรทำ
ของเขทำ 5 พระเยโฮวาหย์ตรษัสกษับอาหริยาหย์วห่า "ดทเถริด มเหสมีของเยโรโบอษัมกนาลษังมาเพพพื่อจะถามเจล้าถจึง
เรพพื่องโอรสของเขา เพราะเดก็กนษันั้นปห่วย เจล้าจงบอกเธออยห่างนมีนั้ๆ เพราะเมพพื่อพระนางเสดก็จเขล้ามา 
พระนางกก็แสรล้งกระทนาเปก็นสตรมีคนอพพื่น"

พระเจข้ทำทรงแจข้งใหข้อทำหริยทำหศ์ผผข้ชรทำทรทำบวตทำจะเกริดอะไรขทึรนและเพรทำะเหตรุใด ยริที่งกวตทำนนัรน 6 
แตห่เมพพื่ออาหริยาหย์ไดล้ยรินเสมียงฝมีพระบาทของพระนาง เมพพื่อพระนางเสดก็จมาถจึงประตท ทห่านจจึงพทดวห่า 
"ขอเชริญพระมเหสมีของเยโรโบอษัมเสดก็จเขล้ามาขล้างใน ไฉนพระองคย์จจึงทรงแสรล้งกระทนาเปก็นคนอพพื่น
เลห่า เพราะขล้าพระองคย์ไดล้รษับพระบษัญชาใหล้ททลขห่าวอษันนห่าสลดใจแกห่พระนาง เมสที่อภรรยทำของเยโรโบ



อนัมมทำถทึงในสภทำพทภีที่ปลอมตนัวมทำ อทำหริยทำหศ์กต็รผข้ทนันทภีวตทำนทำงเปต็นใครและบอกนทำงวตทำเขทำมภีขตทำวรข้ทำย แนต
ทภีเดภียวสริที่งทภีที่อทำหริยทำหศ์จะบอกลตวงหนข้ทำจะเปต็นขตทำวรข้ทำย

1 พกษ 14:7-9 อทำหริยทำหศ์เรริที่มคททำพยทำกรณศ์ทภีที่จรริงจนังโดยเตสอนควทำมจททำเยโรโบอนัมวตทำ
เขทำเปต็นกษนัตรริยศ์เพรทำะเหตรุใดและใครไดข้ตนัรงเขทำใหข้เปต็นกษนัตรริยศ์ ขอเสดก็จกลษับไปททลเยโรโบอษัมวห่า 
`พระเยโฮวาหย์พระเจล้าแหห่งอริสราเอลตรษัสดษังนมีนั้วห่า เพราะเราไดล้เชริดชทเจล้าขจึนั้นจากประชาชน และไดล้
กระทนาใหล้เจล้าเปก็นประมยขเหนพออริสราเอลประชาชนของเรา ผผข้นนัรนคสอ พระเยโฮวทำหศ์พระเจข้ทำทภีที่ไดข้
ทรงยกชผเยโรโบอนัมขทึรนเปต็นกษนัตรริยศ์เพสที่อปกครองเหนสอสริบตระกผลของฝตทำยเหนสอนนัรน 8 และไดล้ฉมีก
ราชอาณาจษักรจากราชวงศย์ของดาวริดมาใหล้แกห่เจล้า และถจึงกระนษันั้นเจล้ากก็ไมห่เปก็นเหมพอนดาวริดผทล้รษับใชล้
ของเรา ผทล้ไดล้รษักษาบษัญญษัตริทษันั้งหลายของเรา และตริดตามเราดล้วยสยดจริตใจของเขา กระทนาสริพื่งซจึพื่งเปก็น
ทมีพื่ถทกตล้องพอตาของเรา

พระเยโฮวทำหศ์พระเจข้ทำทรงเปต็นผผข้ทภีที่ไดข้เอทำอทำณทำจนักรสตวนใหญตของดทำวริดไปจทำกเรโหโบอนัม
แลข้ว พระเจข้ทำผผข้ตรนัสผตทำนผผข้พยทำกรณศ์ทตทำนนภีร จทึงหมทำยเหตรุวตทำดทำวริดไดข้รนักษทำบนัญญนัตริตตทำงๆของพระองคศ์
อยตทำงสนัตยศ์ซสที่อโดยกระทททำสริที่งทภีที่ถผกตข้องตตอพระพนักตรศ์พระเจข้ทำ เยโรโบอนัมมริไดข้กระทททำเชตนนนัรน 9 แตห่
เจล้าไดล้กระทนาชษัพื่วยริพื่งกวห่าคนทษันั้งปวงทมีพื่อยทห่กห่อนเจล้า และไดล้ไปสรล้างพระอพพื่นและรทปหลห่อและไดล้กระทนา
ใหล้เราโกรธ และไดล้เหวมีพื่ยงเราไวล้เสมียเบพนั้องหลษังของเจล้า ขตทำวสทำรของพระเจข้ทำเผชริญหนข้ทำเยโรโบอนัม
ดข้วยกทำรกรทำบไหวข้รผปเคทำรพอยตทำงโจตงแจข้งของเขทำ อทำจเปต็นไดข้วตทำขตทำวสทำรนภีรถผกสตงผตทำนภรรยทำของ
เขทำเพรทำะวตทำนทำงอทำจมภีอริทธริพลสททำคนัญตตอกทำรกรทำบไหวข้รผปเคทำรพของสทำมภีของนทำง

1 พกษ 14:10-11 อทำหริยทำหศ์จทึงกลตทำวคททำประกทำศทภีที่แสบรข้อนจทำกพระเจข้ทำตตอวงศศ์วทำนข
องเยโรโบอนัม เพราะฉะนษันั้น ดทเถริด เราจะนนาเหตยรล้ายมาเหนพอราชวงศย์ของเยโรโบอษัม และจะตษัด
คนทมีพื่ปษัสสาวะรดกนาแพงไดล้เสมียจากเยโรโบอษัม ทษันั้งคนทมีพื่ยษังอยทห่และเหลพออยทห่ในอริสราเอล และจะ
ผลาญคนทมีพื่เหลพอในราชวงศย์เยโรโบอษัมเสมียอยห่างสรินั้นเชริง อยห่างคนทมีพื่ขนมทลสษัตวย์ไปทรินั้งจนหมด 
ใจควทำมสททำคนัญของกทำรพริพทำกษทำขข้ทำงบนกต็คสอวตทำ พระเจข้ทำจะทรงประหทำรผผข้ชทำยทรุกคนของวงศศ์วทำนข
องเยโรโบอนัมในไมตชข้ทำ (คททำทภีที่แปลวตทำ ปษัสสาวะ (ชาธาน) หมทำยถทึงกทำรปนัสสทำวะของผผข้ชทำย แมข้คททำนภีร



ในปนัจจรุบนันถผกมองวตทำหยทำบคทำย มนันกต็มริไดข้หยทำบคทำยสมนัยทภีที่ฉบนับคริงเจมสศ์ถผกแปล) ประเดต็นทภีที่สททำคนัญ
กวตทำกต็คสอวตทำพระเจข้ทำทรงเตสอนวตทำพระองคศ์ก ททำลนังจะทททำลทำยวงศศ์วทำนของเยโรโบอนัมโดยเฉพทำะผผข้ชทำย
ทรุกคนของวงศศ์วทำนนนัรน เมสที่อพระองคศ์ทรงจนัดกทำรเรภียบรข้อยแลข้ว วงศศ์วทำนของเยโรโบอนัมกต็จะถผกโยน
ทริรงไปเหมสอนขยะหรสอมผลฝอย นภีที่เปต็นภทำษทำทภีที่รรุนแรงและโหด มนันเปริดเผยถทึงพระพริโรธของพระเจข้ทำ
ซทึที่งถผกจรุดใหข้พลรุตงขทึรนแลข้วโดยกทำรทภีที่เยโรโบอนัมหนักพนันธสนัญญทำของพระเจข้ทำทภีที่ทรงกระทททำก นับเขทำอยตทำง
โจตงแจข้ง

อทำหริยทำหศ์กลตทำวแทนพระเจข้ทำตตอไป 11 ผทล้ใดในวงศย์เยโรโบอษัมทมีพื่ตายในเมพองสยนษัขจะกริน และ
ผทล้ใดทมีพื่ตายในทยห่ง นกในอากาศจะกริน เพราะพระเยโฮวาหย์ทรงลษัพื่นพระวาจาไวล้ ' พระเจข้ทำกททำลนังจะทรง
จนัดกทำรกนับกทำรหมริที่นประมทำทของเยโรโบอนัมอยตทำงรรุนแรง กทำรพริพทำกษทำทภีที่จะมทำนนัรนจะทททำใหข้วงศศ์วทำ
นของเยโรโบอนัมถผกพวกสนัตวศ์กรินซทำกศพรนับประททำน พวกเขทำจะไมตมภีแมข้แตตเกภียรตริของกทำรถผกฝนัง
ศพ กทำรพริพทำกษทำของพระเจข้ทำทภีที่จะมทำนนัรนชตทำงรรุนแรงเหลสอเกริน พระเจข้ทำไดข้ทรงกรรุณทำใหข้เยโรโบอนัม
ไดข้เปต็นผผข้ปกครองเหนสอสริบตระกผลแลข้ว เยโรโบอนัมกลนับหมริที่นประมทำทพระองคศ์อยตทำงโจตงแจข้งโดย
กทำรกรทำบไหวข้รผปเคทำรพของตน

1 พกษ 14:12-13 เพรทำะวตทำภรรยทำของเยโรโบอนัมไดข้รนับขตทำวสทำรนภีร เกภีที่ยวกนับครอบครนัว
ของตน เรทำจทึงอทำจสนันนริษฐทำนไดข้วตทำนทำงกต็มภีสตวนในควทำมบทำปของสทำมภีของตน นทำงอทำจมภีอริทธริพล
ตตอเขทำในทริศททำงทภีที่เขทำมรุตงไปกต็ไดข้ อทำหริยทำหศ์จทึงแจข้งขตทำวรข้ทำยแกตนทำงเพริที่มเตริมกตอนสตงนทำงกลนับไปเพราะ
ฉะนษันั้นขอเชริญเสดก็จกลษับไปยษังพระตนาหนษักของพระนาง เมพพื่อพระบาทของพระองคย์เขล้าเมพอง กยมาร
นษันั้นกก็จะถจึงแกห่มรณา เมสที่อภรรยทำของเยโรโบอนัมยตทำงเทข้ทำกลนับไปถทึงเมสองทภีรซทำหศ์ ซทึที่งเปต็นทภีที่ตนัรงแหตง
พระทภีที่นนัที่งของเยโรโบอนัม บรุตรชทำยของนทำงกต็จะตทำย อทำหริยทำหศ์จทึงสนัที่งใหข้นทำงกลนับไปบข้ทำน นทำงไดข้มทำ
เพสที่อทภีที่จะฟนังขตทำวจทำกผผข้พยทำกรณศ์ทตทำนนภีร เกภีที่ยวกนับบรุตรชทำยทภีที่ปตวยของตน นทำงไดข้รนับขตทำวแลข้ว มนันไมตใชต
ขตทำวดภีเลย

ขตทำวดภีเดภียวเทตทำนนัรนกต็คสอวตทำ 13 และอริสราเอลทษันั้งปวงจะไวล้ทยกขย์ใหล้เธอ และจะฝษังศพเธอไวล้ 
เพราะเธอผทล้เดมียวเทห่านษันั้นในราชวงศย์เยโรโบอษัมทมีพื่จะไปถจึงหลยมศพ เพราะในตษัวเธอนษันั้นยษังเหก็นบาง



สริพื่งทมีพื่พอพระทษัยพระเยโฮวาหย์พระเจล้าแหห่งอริสราเอล ในราชวงศย์ของเยโรโบอษัม จทำกกทำรพริพทำกษทำทภีที่
จะเกริดขทึรนตตอวงศศ์วทำนของเยโรโบอนัมนนัรน เฉพทำะบรุตรชทำยอทำยรุนข้อยคนนภีร เทตทำนนัรนจะไดข้รนับเกภียรตริใน
กทำรถผกฝนังศพอยตทำงเหมทำะสม ประเพณภีของยริวเชสที่อวตทำสริที่งดภีทภีที่วตทำนภีร ในวงศศ์วทำนของเยโรโบอนัมกต็คสอวตทำ 
ในกทำรสริรนชภีวริตของบรุตรชทำยของเขทำ พวกทหทำรยทำมถผกเอทำออกไปซทึที่งไดข้ขนัดขวทำงมริใหข้คนอริสรทำเอล
ไปรตวมเทศกทำลเลภีรยงตตทำงๆของพระเยโฮวทำหศ์ทภีที่กรรุงเยรผซทำเลต็ม

1 พกษ 14:14-16 กตอนทภีที่ภรรยทำของเยโรโบอนัมจทำกไป พระเจข้ทำโดยททำงผผข้พยทำกรณศ์
ทตทำนนภีรกต็แจข้งขตทำวทภีที่นตทำกลนัวเพริที่มอภีก ยริพื่งกวห่านษันั้นอมีก พระเยโฮวาหย์จะทรงตษันั้งกษษัตรริยย์อมีกองคย์หนจึพื่งเหนพอ
อริสราเอลเพพพื่อพระองคย์ ผทล้ซจึพื่งจะตษัดราชวงศย์ของเยโรโบอษัมเสมียในวษันนมีนั้ แตห่นษัพื่นอะไร กก็เปก็นเวลานมีนั้ วนัน
นนัรนกททำลนังมทำเมสที่อพระเจข้ทำจะทรงตนัรงกษนัตรริยศ์องคศ์ใหมตขทึรนในอริสรทำเอลผผข้ทภีที่จะทททำลทำยรทำชวงศศ์ของเยโร
โบอนัมในวนันเดภียว นนั ที่นจะเกริดขทึรนในอภีกประมทำณหข้ทำปภีตตอมทำเมสที่อบทำอทำชทำจะควทที่ทำนทำดนับ บรุตรชทำยของ
เยโรโบอนัมและฆตทำเขทำในวนันเดภียวกนันนนัรน ดผ 1 พงศศ์กษนัตรริยศ์ 15:25-30

คททำพยทำกรณศ์ของอทำหริยทำหศ์เรริที่มนตทำกลนัวมทำกยริที่งขทึรน เขทำมองไกลเกรินเยโรโบอนัมไปจนถทึงสมนัย
ของกทำรกวทำดตข้อนไปเปต็นเชลยยนังอนัสซภีเรภีย 15 เพราะพระเยโฮวาหย์จะทรงตมีอริสราเอล ดยจไมล้อล้อสษัพื่น
อยทห่ในนนนั้า และจะทรงถอนรากอริสราเอลออกเสมียจากแผห่นดรินอษันดมีนมีนั้ ซจึพื่งพระองคย์ทรงยกใหล้แกห่
บรรพบยรยษของเขา และกระจายเขาไปฟากแมห่นนนั้าขล้างโนล้น เพราะเขาทษันั้งหลายไดล้สรล้างเสารทป
เคารพของเขา เปก็นเหตยใหล้พระเยโฮวาหย์ทรงพระพริโรธ

ทภีที่ถผกบอกลตวงหนข้ทำอยตทำงชนัดเจนกต็คสอกทำรกระจนัดกระจทำยของคนอริสรทำเอลไปจทำกแผตนดริน
ของตนเพรทำะควทำมบทำปในเรสที่องกทำรกรทำบไหวข้รผปเคทำรพของพวกเขทำ แผตนดรินทภีที่อยผตเลยแมตนทร ทำนภีร ยตอม
หมทำยถทึงแมตนทร ทำยผเฟรตริส เรสที่องนภีรถผกทททำใหข้สททำเรต็จจรริงใน 2 พงศศ์กษนัตรริยศ์ 17:4 ซทึที่งดผไดข้ พระเจข้ทำไดข้ทรง
หข้ทำมประชทำชนของพระองคศ์แลข้วอยตทำงชนัดเจนในพระรทำชบนัญญนัตริ 16:21-22 มริใหข้สรข้ทำงเสทำรผปเคทำรพ
หรสอตนัรงรผปเคทำรพไวข้ขข้ทำงในนนัรน พวกเขทำไดข้เมรินคททำสนัที่งนนัรนอยตทำงโจตงแจข้ง ดนังทภีที่บอกลตวงหนข้ทำไวข้ในเลวภี
นริตริ 26:34 และพระรทำชบนัญญนัตริ 28:58 บนัดนภีรพระเจข้ทำทรงเตสอนอภีกครนัร งเรสที่องทภีที่พวกเขทำจะถผกทททำใหข้
กระจนัดกระจทำยไปจทำกแผตนดรินนนัรนเพรทำะควทำมบทำปของพวกเขทำ



อทำหริยทำหศ์เตสอนวตทำ 16 และพระองคย์จะทรงมอบอริสราเอลไวล้เพราะบาปทษันั้งหลายของเยโรโบ
อษัม ซจึพื่งเขาไดล้กระทนาบาปและกระทนาใหล้อริสราเอลทนาบาปดล้วย" พระเจข้ทำกททำลนังจะพริพทำกษทำคน
อริสรทำเอลเพรทำะควทำมบทำปทภีที่เยโรโบอนัมไดข้นททำเขข้ทำมทำในแผตนดรินนนัรน ภรรยทำของเยโรโบอนัมยตอมมภี
อริทธริพลในเรสที่องนภีรอยตทำงแนตนอนและนทำงเปต็นผผข้ทภีที่ไดข้รนับขตทำวรข้ทำยนภีร

1 พกษ 14:17-18 แลล้วมเหสมีของเยโรโบอษัมทรงลยกขจึนั้นเสดก็จออกไป และมาถจึงเมพอง
ทมีรซาหย์ และเมพพื่อพระนางเสดก็จถจึงธรณมีทวาร กยมารกก็ถจึงแกห่มรณา พอกลนับมทำถทึงในเมสองทภีรซทำหศ์ ซทึที่ง
เปต็นเมสองทภีที่เยโรโบอนัมไดข้สรข้ทำงทภีที่พททำนนักอยผ ต ขณะทภีที่ภรรยทำของเขทำกข้ทำวขข้ทำมธรณภีประตผเมสองนนัรน บรุตร
ชทำยของนทำงกต็ตทำย คททำเตสอนของพระเจข้ทำผตทำนททำงอทำหริยทำหศ์ก ททำลนังกลทำยเปต็นจรริงแลข้ว 18 และอริสราเอล
ทษันั้งปวงกก็ฝษังศพเธอและไวล้ทยกขย์ใหล้เธอ ตามพระวจนะของพระเยโฮวาหย์ ซจึพื่งพระองคย์ตรษัสโดยอาหริ
ยาหย์ผทล้พยากรณย์ผทล้รษับใชล้ของพระองคย์ เยโรโบอนัมเรภียนรผข้ในเวลทำไมตนทำนวตทำอทำหริยทำหศ์เปต็นผผข้รนับใชข้ของ
พระเจข้ทำและไมตใชตของตน

1 พกษ 14:19-20 ฝห่ายราชกริจนอกนษันั้นของเยโรโบอษัมกลห่าวถจึงวห่าพระองคย์ทรงทนาศจึก 
และทรงครอบครองอยห่างไรนษันั้น ดทเถริด กก็บษันทจึกไวล้ในหนษังสพอพงศาวดารแหห่งกษษัตรริยย์ประเทศ
อริสราเอล 20 เวลาทมีพื่เยโรโบอษัมครอบครองนษันั้นเปก็นยมีพื่สริบสองปมี และพระองคย์กก็ลห่วงหลษับไปอยทห่กษับ
บรรพบยรยษของพระองคย์ และนาดษับราชโอรสของพระองคย์กก็ขจึนั้นครองแทน

ชตวงปภีทข้ทำยๆของรนัชกทำลของเยโรโบอนัมจทึงถผกสรรุป แนตนอนวตทำเขทำทททำสงครทำมกนับเรโหโบอนัม
และบรุตรของเขทำอทำบภียนัมดนังทภีที่มภีหมทำยเหตรุไวข้ใน 2 พงศทำวดทำร 13 สตวนทภีที่กลตทำวถทึง “หนนังสสอ
พงศทำวดทำรแหตงกษนัตรริยศ์ประเทศอริสรทำเอล” อทำจหมทำยถทึงเรสที่องประวนัตริศทำสตรศ์ตตทำงๆทภีที่ไมตไดข้รนับกทำร
ดลใจนอกเหนสอจทำกหนนังสสอ 1 และ 2 พงศทำวดทำรในพระคนัมภภีรศ์ ไมตวตทำกรณภีใด ชตวงเวลทำแหตงกทำร
เปต็นกษนัตรริยศ์ของเยโรโบอนัมคสอยภีที่สริบสองปภี คททำพผดทภีที่ใชข้แทนกทำรเสภียชภีวริตกต็ถผกใชข้โดยพรรณนทำวตทำเขทำ 
“ลตวงหลนับไปอยผตกนับบรรพบรุรรุษของพระองคศ์” มภีกทำรกลตทำวสนัรนๆถทึงนทำดนับบรุตรชทำยของเขทำทภีที่ขทึรน
ครองรทำชยศ์ตตอหลนังจทำกกทำรเสภียชภีวริตของบริดทำของเขทำ



1 พกษ 14:21-24 ครทำวนภีร จรุดสนใจของหนนังสสอเลตมนภีร เปลภีที่ยนกลนับไปยนังเรโหโบอนัม
และอทำณทำจนักรฝตทำยใตข้บข้ทำง ฝห่ายเรโหโบอษัมราชโอรสของซาโลมอนทรงครอบครองอยทห่ในยทดาหย์ เมพพื่อ
เรโหโบอษัมขจึนั้นครองนษันั้น มมีพระชนมายยสมีพื่สริบเอก็ดพรรษา และทรงครองในเยรทซาเลก็มสริบเจก็ดปมี เปก็น
นครซจึพื่งพระเยโฮวาหย์ไดล้ทรงเลพอกจากบรรดาตระกทลอริสราเอล เพพพื่อจะสถาปนาพระนามของ
พระองคย์ทมีพื่นษัพื่น พระชนนมีของกษษัตรริยย์มมีพระนามวห่านาอามาหย์คนอษัมโมน รนัชกทำลของเรโหโบอนัมจทึง
ถผกสรรุปอยตทำงยตอๆ เขทำอทำยรุสภีที่สริบเอต็ดปภีตอนทภีที่เขทำเรริที่มเปต็นกษนัตรริยศ์ เขทำครองรทำชยศ์เปต็นเวลทำสริบเจต็ดปภีใน
กรรุงเยรผซทำเลต็ม มทำรดทำของเขทำเปต็นคนจทำกประเทศอนัมโมน

นอกจทำกนภีรภทำยใตข้รนัชกทำลของเรโหโบอนัมในฐทำนะกษนัตรริยศ์ 22 ยทดาหย์ไดล้กระทนาชษัพื่วในสาย
พระเนตรของพระเยโฮวาหย์ และเขาทษันั้งหลายไดล้ยษัพื่วยยใหล้พระองคย์หวงแหนดล้วยบาปทษันั้งหลายทมีพื่เขา
ไดล้กระทนา ซจึพื่งมากกวห่าบาปทษันั้งสรินั้นทมีพื่บรรพบยรยษของเขาไดล้กระทนาเสมียอมีก 23 เพราะเขาไดล้สรล้าง
ปทชนมียสถานสทงดล้วย และเสาศษักดริดิ์สริทธริดิ์ และเสารทปเคารพสนาหรษับตษัวเขาไวล้บนเนรินเขาสทงๆทยกเนริน 
และใตล้ตล้นไมล้เขมียวทยกตล้น ควทำมชนั ที่วรข้ทำยหลนักทภีที่ถผกกระทททำโดยยผดทำหศ์ภทำยใตข้เรโหโบอนัมกต็คสอ กทำรถอย
กลนับไปหทำกทำรกรทำบไหวข้รผปเคทำรพ กทำรนนับถสอพระบทำอนัลและพระตตทำงดข้ทำวอสที่นๆปกตริแลข้วถผกกรทำบ
ไหวข้บนยอดเนรินเขทำทนัรงหลทำยซทึที่งเปต็นทภีทๆี่ บรรดทำเสทำตข้นไมข้ถผกปลผกไวข้ มนันเรริที่มโจตงแจข้งเหลสอเกรินในยผ
ดทำหศ์ทภีที่กทำรกรทำบไหวข้รผปเคทำรพเชตนนนัรนถผกปฏริบนัตริใตข้ “ตข้นไมข้เขภียวทรุกตข้น”

พรข้อมกนับกทำรละทริรงควทำมจรริงฝตทำยวริญญทำณ ควทำมวริปรริตดข้ทำนศภีลธรรมกต็ตริดตทำมมทำดข้วย 24 
และมมีกะเทยในแผห่นดรินนษันั้นดล้วย และเขาไดล้กระทนาตามบรรดาสริพื่งทมีพื่นห่าสะอริดสะเอมียนของ
ประชาชาตริทษันั้งหลาย ซจึพื่งพระเยโฮวาหย์ทรงขษับไลห่ออกไปใหล้พล้นหนล้าประชาชนอริสราเอล พรข้อมกนับ
กทำรกรทำบไหวข้รผปเคทำรพของพวกนนับถสอพระตตทำงดข้ทำว กทำรปฏริบนัตริตตทำงๆทภีที่ผริดศภีลธรรมกต็เกริดขทึรนตทำม
มทำ เมสที่อกทำรละทริรงควทำมจรริงฝตทำยวริญญทำณเขข้ทำมทำ กทำรรนักรตวมเพศบตอยครนัร งกต็ตทำมมทำตริดๆ ยผดทำหศ์จทึงอยผต
ไมตไกลจทำกทภีที่ๆคนคทำนทำอนันเคยอยผ ตกตอนทภีที่คนอริสรทำเอลเขข้ทำมทำในแผตนดรินนนัรนเมสที่อหลทำยรข้อยปภีกตอน
หนข้ทำนนัรน



1 พกษ 14:25-26 ในสริที่งทภีที่เหต็นไดข้ชนัดวตทำเปต็นกทำรตภีสอนโดยพระเจข้ทำ ตห่อมาในปมีทมีพื่หล้าแหห่
งกษษัตรริยย์เรโหโบอษัม ชริชษักกษษัตรริยย์อมียริปตย์ไดล้ขจึนั้นมารบกรยงเยรทซาเลก็ม 26 ทห่านไดล้เกก็บทรษัพยย์สมบษัตริใน
พระนริเวศของพระเยโฮวาหย์ และทรษัพยย์สมบษัตริในพระราชวษังของกษษัตรริยย์ ทห่านไดล้เกก็บไปเสมียทยก
อยห่าง และทห่านไดล้เกก็บโลห่ทองคนาซจึพื่งซาโลมอนไดล้สรล้างนษันั้นไปหมดดล้วย เรโหโบอนัมไมตเพภียงสผญเสภีย
พระพรของพระเจข้ทำไปเทตทำนนัรน บนัดนภีร เขทำเผชริญกนับพระพริโรธของพระเจข้ทำดข้วย พระเจข้ทำทรงใชข้ชริชนัก
แหตงอภียริปตศ์มทำซทึที่งเขทำปลข้นสะดมกรรุงเยรผซทำเลต็มและพระวริหทำรไปจทำกควทำมมนั ที่งคนั ที่งของมนัน เหต็นไดข้ชนัด
วตทำพระเจข้ทำไมตทรงประทนับใจกนับทองคททำของพระวริหทำรนนัรน

1 พกษ 14:27-28 และกษษัตรริยย์เรโหโบอษัมไดล้กระทนาโลห่ทองสษัมฤทธริดิ์แทนไวล้ และมอบ
ไวล้ในมพอของพวกทหารรษักษาพระองคย์ผทล้เฝล้าทวารพระราชวษัง เรโหโบอนัมซทึที่งไมตยอมแพข้กต็แทนทภีที่โลต
ทองคททำซทึที่งถผกคนอภียริปตศ์เอทำไปดข้วยโลตทองเหลสอง อยตทำงไรกต็ตทำม 28 เมพพื่อกษษัตรริยย์เสดก็จเขล้าไปยษังพระ
นริเวศของพระเยโฮวาหย์ ทหารรษักษาพระองคย์กก็ถพอโลห่ออก แลล้วนนากลษับไปเกก็บไวล้ในหล้องทหารรษักษา
พระองคย์ตามเดริม ดผเหมสอนวตทำหลนังจทำกนนัรนเปต็นตข้นมทำ เรโหโบอนัมกต็มภีชภีวริตอยผตดข้วยควทำมกลนัว แมข้
กระทนั ที่งยทำมทภีที่เขทำเขข้ทำไปในพระวริหทำร เขทำกต็ตข้องเขข้ทำไปพรข้อมกนับรทำชองครนักษศ์คนหนทึที่งทภีที่ตริดอทำวรุธ 
จทำกนนัรนพวกเขทำกต็ถสอโลตทองเหลสองขณะทภีที่พวกเขทำตทำมเสดต็จกษนัตรริยศ์

1 พกษ 14:29-31 ผผข้เขภียนทตทำนนภีรปริดทข้ทำยบนันททึกของตนเกภีที่ยวกนับเรโหโบอนัม ฝห่ายพระ
ราชกริจนอกนษันั้นของเรโหโบอษัม และสรรพสริพื่งทมีพื่ทรงกระทนา มริไดล้บษันทจึกไวล้ในหนษังสพอพงศาวดาร
แหห่งกษษัตรริยย์ประเทศยทดาหย์หรพอ 30 มมีสงครามระหวห่างเรโหโบอษัมและเยโรโบอษัมเสมอไป เกภีที่ยวกนับ
พงศทำวดทำรของบรรดทำกษนัตรริยศ์แหตงยผดทำหศ์ ดผ 2 พงศทำวดทำร 12:15 ในขข้อนนัรนนนักประวนัตริศทำสตรศ์คน
อสที่นๆเพริที่มเตริมถผกหมทำยเหตรุไวข้วตทำเปต็นเชไมอทำหศ์ผผข้พยทำกรณศ์และอริดโดผผข้ทททำนทำย กทำรขทำดพระพรของ
พระเจข้ทำกต็ปรทำกฏชนัดเจนในกทำรทภีที่เรโหโบอนัมตข้องทททำสงครทำมอยผ ตเนสองๆกนับเยโรโบอนัมตลอดรนัชสมนัย
ของตนในฐทำนะกษนัตรริยศ์

คททำจทำรทึกบนปข้ทำยหลรุมศพแหตงรนัชกทำลของเขทำจทึงถผกหมทำยเหตรุไวข้อยตทำงรวบรนัด 31 และเรโห
โบอษัมกก็ทรงลห่วงหลษับไปอยทห่กษับบรรพบยรยษของพระองคย์ และเขากก็ฝษังไวล้กษับบรรพบยรยษของพระองคย์



ในนครดาวริด พระนามของพระชนนมีของพระองคย์คพอนาอามาหย์คนอษัมโมน และอาบมียษัมราชโอรส
กก็ขจึนั้นครองแทน อทำบภียนัมบรุตรชทำยของเขทำ (หรสออทำบภียทำหศ์ตทำมทภีที่ถผกเขภียนไวข้ใน 2 พงศทำวดทำร 13) ขทึรน
ครองรทำชยศ์ตตอจทำกเขทำ

*****

ภนำพรวมของ 1 พงศศ์กษษัตรริยศ์ 15: บทถนัดไปนมีตั้เลว่าเกมีชื่ยวกนับชมีวริตและการครองราชยศ์ขอ
งอาบมียนัมในยยูดาหศ์ตามมาดด้วยเรสืชื่องของอาสาผยูด้สสืบทอดราชบนัลลนังกศ์ของเขา จากนนัตั้นจตุดสนใจเปลมีชื่ยน
กลนับมาทมีชื่ราชอาณาจนักรฝว่ายเหนสือและนนาเสนอรายละเอมียดยว่อๆเกมีชื่ยวกนับนาดนับ นมีชื่ตามมาดด้วย
บนันทซกเกมีชื่ยวกนับการทมีชื่เขาถยูกถอดจากตนาแหนว่งโดยบาอาชาและการขซตั้นครองราชบนัลลนังกศ์ของเขาใน
อริสราเอล

1 พกษ 15:1-2 ครทำวนภีรนนักประวนัตริศทำสตรศ์ทตทำนนภีรนททำเสนอภทำพรวมเกภีที่ยวกนับอทำบภียนัม
และกทำรครองรทำชยศ์ของเขทำเหนสอยผดทำหศ์ ในปมีทมีพื่สริบแปดแหห่งรษัชกาลกษษัตรริยย์เยโรโบอษัมบยตรชายเนบษัท
อาบมียษัมไดล้ขจึนั้นครองเหนพอประเทศยทดาหย์ 2 พระองคย์ทรงครองในเยรทซาเลก็มสามปมี พระนามของ
พระชนนมีคพอมาอาคาหย์ธริดาของอาบมีชาโลม กทำรครองรทำชยศ์ของเขทำกรินเวลทำสนัรนๆ นนัที่นคสอ สทำมปภี เชสที่อ
กนันวตทำอาบมีชาโลม เปต็นอภีกชสที่อของอนับซทำโลม ดผ 2 พงศทำวดทำร 11:20-21

1 พกษ 15:3-5 ขณะทภีที่บรรดทำกษนัตรริยศ์แหตงยผดทำหศ์และอริสรทำเอลจะถผกเลตทำตทำมลททำดนับ
ในประวนัตริศทำสตรศ์ ปกตริแลข้วจะมภีคททำบรรยทำยสนัรนๆเกภีที่ยวกนับกทำรครองรทำชยศ์ของพวกเขทำ ตรงนภีรมภี
หมทำยเหตรุวตทำอทำบภียนัม (อทำบภียทำหศ์) ดนาเนรินตามการบาปทยกอยห่างซจึพื่งราชบริดาของพระองคย์ไดล้กระทนา
ตห่อพระพษักตรย์พระองคย์ และพระทษัยของพระองคย์กก็ไมห่บรริสยทธริดิ์ตห่อพระเยโฮวาหย์พระเจล้าของ
พระองคย์ ดษังพระทษัยของดาวริดบรรพบยรยษของพระองคย์ นภีที่เปต็นภทำพประกอบของคททำกลตทำวทภีที่วตทำ 
ลผกไมข้หลตนไมตไกลตข้น ทภีที่เหต็นภทำพชนัดเจนมทำกยริที่งขทึรนคสอ “พระทนัยของพระองคศ์ (อทำบภียนัม) กต็ไมต
บรริสรุทธริธ ตตอพระเยโฮวทำหศ์พระเจข้ทำของพระองคศ์” คททำทภีที่แปลวตทำ บรริสยทธริดิ์ (ชาเลม) ตรงนภีร จรริงๆแลข้วมภี
ควทำมหมทำยวตทำ ‘สมบผรณศ์’ หรสอ ‘ครบถข้วน’ กลตทำวอภีกนนัยหนทึที่ง หนัวใจของอทำบภียนัมไมตไดข้ถผกอรุทริศแดต



องคศ์พระผผข้เปต็นเจข้ทำ ควทำมรผข้สทึกตตทำงๆของเขทำอยผตทภีที่อสที่น เขทำจทึงไมตเหมสอนดทำวริดทภีที่แสวงหทำองคศ์พระผผข้เปต็น
เจข้ทำดข้วยสริรนสรุดใจของเขทำ ดผ เพลงสดรุดภี 119:10

เนสรอหทำกลตทำวตตอไปวตทำ 4 อยห่างไรกก็ดมีเพพพื่อทรงเหก็นแกห่ดาวริดพระเยโฮวาหย์พระเจล้าของ
พระองคย์ทรงประทานประทมีปแกห่พระองคย์ในเยรทซาเลก็ม คพอทรงตษันั้งราชโอรสแทน และเพพพื่อทรง
สถาปนาเยรทซาเลก็ม 5 เพราะวห่าดาวริดทรงกระทนาสริพื่งทมีพื่ถทกตล้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหย์ 
และมริไดล้ทรงหษันไปจากสริพื่งใด ซจึพื่งพระเยโฮวาหย์ทรงบษัญชาแกห่พระองคย์ตลอดพระชนมย์ชมีพของ
พระองคย์ นอกจากเรพพื่องอยรมีอาหย์คนฮริตไทตย์ มภีกทำรออกควทำมเหต็นเกภีที่ยวกนับพระสนัญญทำของพระเจข้ทำทภีที่มภี
ตตอดทำวริดทภีที่จะใหข้เขทำมภีเชสรอสทำยบนบนัลลนังกศ์ของเขทำเสมอไป ชภีวริตของดทำวริดจทึงถผกสรรุปวตทำไดข้กระทททำสริที่ง
ทภีที่ถผกตข้องในสทำยพระเนตรขององคศ์พระผผข้เปต็นเจข้ทำยกเวข้นสริที่งทภีที่เขทำกระทททำตตออรุรภีอทำหศ์ ควทำมชอบธรรม
(หรสอกทำรขทำดควทำมชอบธรรม) คสอลนักษณะเฉพทำะตนัวทภีที่นริยทำมแบบงตทำยๆซทึที่งถผกใชข้เพสที่อบรรยทำยถทึง
กษนัตรริยศ์สตวนใหญตของอริสรทำเอลและยผดทำหศ์

1 พกษ 15:6-7 รนัชกทำลของอทำบภียนัมจทึงถผกสรรุป มมีศจึกระหวห่างเรโหโบอษัมกษับเยโรโบ
อษัมตลอดพระชนมย์ชมีพของพระองคย์ ขข้อพริพทำทอนันขมขสที่นซทึที่งมภีตข้นเหตรุมทำจทำกเรโหโบอนัมดททำเนรินตตอ
เนสที่องเรสที่อยมทำผตทำนมทำถทึงบรุตรชทำยของเขทำในฐทำนะตนัวแทนตลอดรนัชสมนัยของเขทำ 7 ราชกริจนอกนษันั้น
ของอาบมียษัมและสรรพสริพื่งซจึพื่งพระองคย์ทรงกระทนา มริไดล้บษันทจึกไวล้ในหนษังสพอพงศาวดารแหห่งกษษัตรริยย์
ประเทศยทดาหย์หรพอ และมมีการศจึกระหวห่างอาบมียษัมและเยโรโบอษัม ดผ 2 พงศทำวดทำร 13:22 นอกจทำกนภีร  
กทำรเปต็นปฏริปนักษศ์กนันระหวตทำงอทำบภียนัมและเยโรโบอนัมถผกกลตทำวยทรทำ ดผ 2 พงศทำวดทำร 13:3, 17

1 พกษ 15:8 อภีกครนัร งทภีที่กทำรลตวงหลนับไปอยผตกนับบรรพบรุรรุษถผกใชข้แทนกทำรเสภียชภีวริต 
และอาบมียษัมกก็ลห่วงหลษับไปอยทห่กษับบรรพบยรยษและเขาทษันั้งหลายกก็ฝษังพระศพพระองคย์ไวล้ในนครดาวริด 
และอาสาราชโอรสของพระองคย์กก็ขจึนั้นครองแทน เขทำถผกสสบทอดตททำแหนตงโดยอทำสทำบรุตรของเขทำ 
แมข้กทำรออกเสภียงเปต็นภทำษทำอนังกฤษปกตริแลข้วคสอ เอซา กทำรออกเสภียงเปต็นภทำษทำฮภีบรผของคททำนภีรคสอ 
อาหศ์ซอวศ์



1 พกษ 15:9-10 ตนัวบตงชภีรททำงประวนัตริศทำสตรศ์เกภีที่ยวกนับรนัชกทำลของอทำสทำถผกหมทำยเหตรุ
ไวข้ ในปมีทมีพื่ยมีพื่สริบแหห่งรษัชกาลเยโรโบอษัมกษษัตรริยย์ของอริสราเอล อาสาไดล้ขจึนั้นครองเหนพอประเทศยทดาหย์ 
10 และพระองคย์ทรงครองอยทห่ในกรยงเยรทซาเลก็มสมีพื่สริบเอก็ดปมี พระอษัยกมีของพระองคย์คพอมาอาคาหย์ธริดา
ของอาบมีชาโลม ระยะเวลทำกทำรครองรทำชยศ์ของเขทำถสอวตทำยทำวนทำนทภีที่สรุดไมตวตทำจะในยผดทำหศ์หรสอ
อริสรทำเอล คสอ สภีที่สริบเอต็ดปภี วลภีทภีที่กลตทำววตทำมทำรดทำของเขทำเปต็นธริดทำของอาบมีชาโลมนตทำจะหมทำยถทึงกทำรทภีที่
นทำงเปต็นยทำยของเขทำ ผผข้หญริงคนเดภียวกนันนภีร แมข้มริใชตมทำรดทำของเขทำกต็อทำจเปต็นคนทภีที่เลภีรยงดผเขทำจนโต

1 พกษ 15:11 อรุปนริสนัยดข้ทำนศภีลธรรมและฝตทำยวริญญทำณของอทำสทำจทึงถผกหมทำยเหตรุ
ไวข้อยตทำงยตอๆ และอาสาทรงกระทนาสริพื่งทมีพื่ถทกตล้องในสายพระเนตรพระเยโฮวาหย์ ดษัพื่งดาวริดบรรพบยรยษ
ของพระองคย์ไดล้ทรงกระทนานษันั้น ทนัรงหมดทภีที่เขทำกระทททำถผกสรรุปอยผตในคททำพผดสนัรนๆทภีที่วตทำ “อทำสทำทรง
กระทททำสริที่งทภีที่ถผกตข้องในสทำยพระเนตรพระเยโฮวทำหศ์” นภีที่เปต็นบทเรภียนหนทึที่งสททำหรนับเรทำจนทรุกวนันนภีร  แมข้
มริไดข้ปรทำศจทำกบทำป ลนักษณะเฉพทำะตนัวของกทำรครองรทำชยศ์ของเขทำกต็คลข้ทำยกนันกนับของดทำวริดผผข้เปต็น
ทวดของเขทำ

1 พกษ 15:12-13 ควทำมกลข้ทำหทำญและควทำมหนนักแนตนฝตทำยศภีลธรรมของอทำสทำถผก
หมทำยเหตรุไวข้ พระองคย์ทรงกวาดลล้างกะเทยเสมียจากแผห่นดริน และรพนั้อถอนรทปเคารพทษันั้งสรินั้น ซจึพื่ง
บรรพบยรยษไดล้กระทนาไวล้นษันั้นเสมีย 13 และพระองคย์ทรงถอดมาอาคาหย์พระอษัยกมีเสมียจากตนาแหนห่งพระ
ราชชนนมี เพราะพระนางมมีรทปเคารพนห่าเกลมียดนห่าชษังสรล้างไวล้ในเสารทปเคารพ และอาสาทรงฟษันรทป
เคารพของพระนางลง และทรงเผาเสมียทมีพื่ลนาธารขริดโรน ในวริธภีทภีที่ไมตถผกระบรุเฉพทำะ อทำสทำกททำจนัดพวก
รนักรตวมเพศในอทำณทำจนักรของตนทริรงเสภีย เขทำถทึงขนทำดมภีควทำมกลข้ทำทภีที่จะถอดยทำยของพระองคศ์ใน
ฐทำนะสมเดต็จยทำยดข้วย นทำงไดข้ตนัรงรผปเคทำรพของพระตตทำงดข้ทำวในเสทำรผปเคทำรพใกลข้กรรุงเยรผซทำเลต็ม 
อทำสทำจทึงทททำลทำยรผปเคทำรพพระตตทำงดข้ทำวนนัรนเสภีย เขทำยนังเผทำมนันขข้ทำงลททำธทำรขริดโรนดข้วย ลททำธทำรนภีรอยผตใน
หรุบเขทำลทึกระหวตทำงกรรุงเยรผซทำเลต็มกนับภผเขทำมะกอกเทศซทึที่งอยผตททำงทริศตะวนันออกของกรรุงนนัรน

1 พกษ 15:14-15 ถทึงกระนนัรน แตห่มริไดล้ทรงรพนั้อปทชนมียสถานสทงเหลห่านษันั้น ถจึงอยห่างนษันั้น
พระทษัยของอาสากก็บรริสยทธริดิ์ตห่อพระเยโฮวาหย์ตลอดรษัชสมษัยของพระองคย์ ไมตเหมสอนอทำบภียนัมบริดทำ



ของเขทำ ใจของอทำสทำถผกอรุทริศแดตองคศ์พระผผข้เปต็นเจข้ทำจนหมด เขทำแสวงหทำองคศ์พระผผข้เปต็นเจข้ทำอยตทำงสริรน
สรุดใจเหมสอนดทำวริด ดผควทำมเหต็นสททำหรนับ 15:3 อยตทำงไรกต็ตทำมเขทำกต็ลข้มเหลวจรริงๆทภีที่ไมตก ททำจนัดทริรงปผชนภีย
สถทำนสผงเหลตทำนนัรนทภีที่กระจทำยอยผตทนั ที่วอทำณทำจนักรของตน อยตทำงไรกต็ตทำม 15 พระองคย์ทรงนนาเงริน ทองคนา
และเครพพื่องใชล้ตห่างๆ อษันเปก็นสษัญญาถวายของราชบริดาของพระองคย์ และของสษัญญาถวายของ
พระองคย์เองมายษังพระนริเวศของพระเยโฮวาหย์ เหต็นไดข้ชนัดวตทำอทำบภียนัมไดข้อรุทริศของรริบตตทำงๆทภีที่ไดข้มทำ
จทำกกทำรมภีชนัยชนะเหนสอเยโรโบอนัมแกตพระวริหทำร แตตกต็ไมตเคยไดข้ถวทำยจรริงๆสนักทภี ดผ 2 พงศทำวดทำร 
13:19 อทำสทำทททำใหข้แนตใจวตทำของรริบนนัรนถผกนททำไปยนังพระวริหทำรจรริงๆ ตนัวเขทำเองมภีชนัยชนะในสงครทำม
กนับคนเอธริโอเปภีย (ดผ 2 พงศทำวดทำร 14:13-14) อทำสทำจทึงถวทำยทองคททำและเงรินทภีที่ไดข้มทำจทำกสงครทำม
ครนัร งนนัรนแกตพระวริหทำรดข้วย

1 พกษ 15:16-17 อยตทำงไรกต็ตทำม ยนังมภีสงครทำมกนับอทำณทำจนักรฝตทำยเหนสออยผตเหมสอนเดริม
ตลอดรนัชกทำลของอทำสทำ มมีการศจึกระหวห่างอาสาและบาอาชากษษัตรริยย์แหห่งอริสราเอล ตลอดสมษัยของ
พระองคย์ทษันั้งสอง 17 บาอาชากษษัตรริยย์แหห่งอริสราเอลไดล้ทรงยกไปตห่อสทล้กษับย ทดาหย์ และไดล้สรล้างเมพองรา
มาหย์ เพพพื่อมริใหล้ผทล้ใดเขล้าไปเฝล้าหรพอออกมาจากอาสากษษัตรริยย์แหห่งยทดาหย์ สงครทำมทภีที่วตทำนภีร อทำจเปต็น 
‘สงครทำมเยต็น’ แบบหนทึที่งทภีที่เกริดขทึรนเกสอบตลอดชภีวริตของอทำสทำ 2 พงศทำวดทำร 14:1 กลตทำวถทึงควทำมสงบ
สรุขในรนัชกทำลของอทำสทำเปต็นเวลทำสริบปภี อยตทำงไรกต็ตทำม สรุดทข้ทำยแลข้ว บทำอทำชทำ (ในปภีทภีที่สทำมสริบหกแหตง
รนัชกทำลของอทำสทำ) สรข้ทำงปรทำกทำรตตทำงๆตลอดแนวพรมแดนระหวตทำงยผดทำหศ์กนับอริสรทำเอลทภีที่สถทำนทภีที่ๆ
เรภียกวตทำเมสองรทำมทำหศ์ซทึที่งอยผตหตทำงไปหข้ทำไมลศ์ททำงเหนสอของกรรุงเยรผซทำเลต็ม จรุดประสงคศ์ของเขทำคสอ เพสที่อ
ขนัดขวทำงมริใหข้มภีกทำรตริดตตอสสที่อสทำรหรสอกทำรคข้ทำขทำยระหวตทำงสองรนัฐนนัรน มนันจทึงเปต็น ‘เครสที่องกภีดขวทำง’ 
ททำงบกอยตทำงหนทึที่งเพสที่อตตอสผข้ยผดทำหศ์

1 พกษ 15:18-20 ดนังนนัรน แลล้วอาสาทรงนนาเงรินและทองคนา ซจึพื่งเหลพออยทห่ในทรษัพยย์สริน
แหห่งพระนริเวศของพระเยโฮวาหย์ และทรษัพยย์สรินของพระราชวษัง มอบไวล้ในมพอของขล้าราชการของ
พระองคย์ และกษษัตรริยย์อาสาทรงใชล้เขาไปเฝล้าเบนฮาดษัดโอรสของทษับรริมโมน ผทล้เปก็นโอรสของเฮซมี
โอนกษษัตรริยย์แหห่งซมีเรมีย ผทล้อยทห่ในเมพองดามษัสกษัสวห่า 19 "มมีพษันธมริตรระหวห่างขล้าพระองคย์และพระองคย์ 
ระหวห่างพระชนกของขล้าพระองคย์และพระชนกของพระองคย์ ดทเถริด ขล้าพระองคย์ไดล้สห่งบรรณาการ



เปก็นเงรินและทองคนามายษังพระองคย์ ขอพระองคย์เสดก็จไปเลริกพษันธมริตรกษับบาอาชากษษัตรริยย์แหห่ง
อริสราเอลเสมีย เพพพื่อเขาจะไดล้ยกทษัพกลษับไปเสมียจากขล้าพระองคย์"

แทนทภีที่จะแสวงหทำกทำรชตวยใหข้พข้นของพระเจข้ทำจทำกควทำมลททำบทำกของตน อทำสทำกลนับหนันไป
ขอควทำมชตวยเหลสอของมนรุษยศ์อยตทำงโงตเขลทำ นนัที่นคสอ เบนฮทำดนัดกษนัตรริยศ์แหตงซภีเรภีย เขทำจทึงปลข้นคลนัง
ทรนัพยศ์ของพระวริหทำรเพสที่อจข้ทำงเบนฮทำดนัดมทำเปต็นกองทนัพทหทำรรนับจข้ทำง อนันทภีที่จรริง ดข้วยเงรินทภีที่สตงไปนนัรน 
เขทำกต็ชนักชวนเบนฮทำดนัดใหข้หนักพนันธมริตรของเขทำกนับบทำอทำชทำ ดนังนนัรน 20 แลล้วเบนฮาดษัดกก็ทรงฟษัง
กษษัตรริยย์อาสาและสห่งผทล้บษังคษับบษัญชาทหารของพระองคย์ไปรบหษัวเมพองอริสราเอล และไดล้โจมตมีเมพองอริ
โยน ดาน อาเบลเบธมาอาคาหย์ และหมดทล้องถริพื่นครินเนโรท และหมดดรินแดนนษัฟทาลมี เบนฮทำดนัดจทึง
โจมตภีเมสองตตทำงๆในอริสรทำเอลตอนเหนสอซทึที่งอยผตใกลข้กนับซภีเรภีย

1 พกษ 15:21-22 ดนังทภีที่หวนังไวข้ และอยทห่มาเมพพื่อบาอาชาทรงไดล้ยรินแลล้ว พระองคย์กก็ทรง
หยยดสรล้างเมพองรามาหย์ และพระองคย์ประทษับทมีพื่เมพองทมีรซาหย์ เมสองทภีรซทำหศ์อยผตททำงเหนสอขทึรนไปอภีก
และบทำอทำชทำยข้ทำยพระทภีที่นนั ที่งของเขทำไปทภีที่นนั ที่นเพสที่อจนับตทำดผพวกซภีเรภียซทึที่งไดข้หนักหลนังตนแลข้ว 22 แลล้ว
กษษัตรริยย์อาสาทรงประกาศไปทษัพื่วยทดาหย์ไมห่เวล้นผทล้ใดเลย เขาทษันั้งหลายกก็มารพนั้อเอาหรินของเมพองรามาหย์ 
และตษัวไมล้ของเมพองนษันั้นซจึพื่งบาอาชาทรงสรล้างคล้างอยทห่ กษษัตรริยย์อาสากก็ทรงเอามาสรล้างเมพองเกบาแหห่ง
เบนยามรินและเมพองมริสปาหย์ อทำสทำจทึงสนัที่งผผข้ชทำยทตุกคนทภีที่รตทำงกทำยกททำยททำในยผดทำหศ์ใหข้ไปยนังเมสองรทำมทำหศ์
และพวกเขทำกต็ทททำลทำยปรทำกทำรเหลตทำนนัรนทภีที่บทำอทำชทำไดข้สรข้ทำงไวข้ทภีที่นนั ที่น พวกเขทำจทึงเอทำไมข้ของเมสองนนัรนมทำ
ใชข้สรข้ทำงเปต็นเครสที่องปข้องกนันเพสที่อตนัรงรนับในเมสองเกบทำและเมสองมริสปทำหศ์ ซทึที่งทนัรงคผตเปต็นเมสองในเบนยทำ
มรินตทำมแนวพรมแดนทภีที่อยผ ตตริดกนับอริสรทำเอล

1 พกษ 15:23-24 ชภีวริตและกทำรครองรทำชยศ์ของอทำสทำจทึงถผกสรรุปรวบยอด พระราชกริจ
นอกนษันั้นของอาสา ทษันั้งยยทธพลษังทษันั้งสรินั้นของพระองคย์ และบรรดาสริพื่งซจึพื่งพระองคย์ทรงกระทนา และหษัว
เมพองซจึพื่งพระองคย์ทรงสรล้าง มริไดล้บษันทจึกไวล้ในหนษังสพอพงศาวดารของกษษัตรริยย์ประเทศยทดาหย์หรพอ 
แตห่เมพพื่อทรงพระชราแลล้วกก็เกริดพระโรคขจึนั้นทมีพื่พระบาท รทำยละเอภียดเพริที่มเตริมเกภีที่ยวกนับกทำรครองรทำชยศ์



ของเขทำหทำอตทำนไดข้ใน 2 พงศทำวดทำร 14:1-16:14 โรคในเทข้ทำของเขทำอทำจเปต็นโรคเกทำตศ์หรสอมนันอทำจ
เปต็นอทำกทำรแทรกซข้อนของโรคเบทำหวทำนกต็ไดข้

ดนังนนัรน 24 และอาสากก็ทรงลห่วงหลษับไปอยทห่กษับบรรพบยรยษของพระองคย์ และเขาฝษังไวล้กษับ
บรรพบยรยษของพระองคย์ทมีพื่ในนครดาวริดราชบริดาของพระองคย์ และเยโฮชาฟษัทราชโอรสของ
พระองคย์กก็ขจึนั้นครองแทน กทำรเลตทำเรสที่องรทำวชภีวริตของเยโฮชทำฟนัทจะไมตเรริที่มตข้นขทึรนจนถทึง 1 พงศศ์กษนัตรริยศ์
22:41 บนัดนภีรจรุดสนใจวกกลนับมทำยนังอริสรทำเอลฝตทำยเหนสอ

1 พกษ 15:25-26 ครทำวนภีรผผข้เขภียนทตทำนนภีรจะหนันควทำมสนใจมทำยนังเหตรุกทำรณศ์ตตทำงๆใน
อทำณทำจนักรฝตทำยเหนสอ นาดษับราชโอรสของเยโรโบอษัมไดล้เรริพื่มครองเหนพออริสราเอลในปมีทมีพื่สองแหห่ง
รษัชกาลอาสากษษัตรริยย์แหห่งยทดาหย์ และพระองคย์ทรงครองเหนพออริสราเอลสองปมี แมข้ยตอหนข้ทำทภีที่ผตทำนๆมทำ
ไดข้ขข้ทำมไปพผดถทึงบทำอทำชทำ ผผข้เขภียนกต็วกกลนับไปยนัง 14:20 อยตทำงไรกต็ตทำม รนัชกทำลของนทำดนับกต็อยผตไดข้ไมต
นทำน นอกจทำกนภีร  26 พระองคย์ทรงกระทนาชษัพื่วในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหย์ และทรงดนาเนรินใน
ทางแหห่งราชบริดาของพระองคย์ และในบาปซจึพื่งพระองคย์ทรงกระทนาใหล้อริสราเอลทนาบาปดล้วย รนัชกทำล
ของนทำดนับมภีลนักษณะเฉพทำะตนัวในควทำมไมตชอบธรรมตรงทภีที่วตทำจรุดเดตนหลนักดข้ทำนศภีลธรรมและฝตทำย
วริญญทำณของมนันคสอ ควทำมชนั ที่วในสทำยพระเนตรขององคศ์พระผผข้เปต็นเจข้ทำ เขทำนททำคนอริสรทำเอลเขข้ทำไปใน
กทำรกรทำบไหวข้รผปเคทำรพพระตตทำงดข้ทำวตตอไปเหมสอนเยโรโบอนัมบริดทำของตน

1 พกษ 15:27-28 มภีบนันททึกเกภีที่ยวกนับวตทำนทำดนับถผกโคตนลข้มในกทำรกบฏครนัร งหนทึที่ง บาอาชา
บยตรชายอาหริยาหย์วงศย์วานของอริสสาคารย์ คริดกบฏตห่อพระองคย์ และบาอาชาทรงประหารพระองคย์
เสมียทมีพื่กริบเบโธน ซจึพื่งเปก็นแดนเมพองของฟมีลริสเตมีย เพราะนาดษับและคนอริสราเอลทษันั้งสรินั้นกนาลษังลล้อมเมพอ
งกริบเบโธนอยทห่ 28 ดษังนษันั้นบาอาชาจจึงสนาเรก็จโทษพระองคย์เสมียในปมีทมีพื่สามแหห่งรษัชกาลอาสากษษัตรริยย์
แหห่งยทดาหย์และขจึนั้นครองแทน กริบเบโธนเปต็นเมสองหนทึที่งซทึที่งอยผตททำงเหนสอในดทำน เหต็นไดข้ชนัดวตทำ แผน
สมคบคริดของบทำอทำชทำทภีที่จะก ททำจนัดนทำดนับไดข้มทำถทึงหผของเขทำ เขทำจทึงขทึรนเหนสอไปเพสที่อจนัดกทำรกนับบทำอทำชทำ
อยตทำงไรกต็ตทำม ในกทำรศทึกทภีที่เกริดขทึรนตทำมมทำ บทำอทำชทำกต็ฆตทำเขทำเสภีย เขทำจทึงขทึรนเปต็นกษนัตรริยศ์ในปภีทภีที่สทำม
แหตงรนัชกทำลของอทำสทำ



1 พกษ 15:29-30 ตห่อมาพอพระองคย์ทรงเปก็นกษษัตรริยย์กก็ทรงประหารราชวงศย์ของเยโร
โบอษัมเสมียสรินั้น ไมห่มมีผทล้ใดของเยโรโบอษัมรอดมาสษักคนเดมียวเลย พระองคย์ทนาลายเสมียสรินั้น ตามพระ
ดนารษัสแหห่งพระเยโฮวาหย์ซจึพื่งพระองคย์ตรษัสโดยอาหริยาหย์ชาวชมีโลหย์ผทล้รษับใชล้ของพระองคย์ บทำอทำชทำ
ทททำใหข้แนตใจวตทำไมตมภีททำยทำทของเยโรโบอนัมหลงเหลสออยผ ต เขทำทททำลทำยทนัรงครอบครนัวของเยโรโบอนัม ใน
กทำรทททำเชตนนนัรน เขทำกต็ทททำใหข้คททำพยทำกรณศ์ทภีที่อทำหริยทำหศ์กลตทำวไวข้ใน 1 พงศศ์กษนัตรริยศ์ 14:10, 14 สททำเรต็จ หริน
โมตของพระเจข้ทำบดชข้ทำๆ แตตพวกมนันกต็บดละเอภียดเหลสอเกริน พระเจข้ทำทรงพริพทำกษทำกทำรละทริรงควทำม
จรริงของเยโรโบอนัมในบรุตรของเขทำ ยริ ที่งกวตทำนนัรน เนสรอหทำกต็กลตทำวชนัดเจนมทำกๆวตทำกทำรพริพทำกษทำนภีร เปต็นมทำ
จทำกพระเจข้ทำเพรทำะควทำมบทำปนนัรนของเยโรโบอนัม

ควทำมพรินทำศของวงศศ์วทำนของเยโรโบอนัม 30 เปก็นเพราะบาปทษันั้งหลายซจึพื่งเยโรโบอษัมไดล้ทรง
กระทนา และซจึพื่งพระองคย์ไดล้ทรงกระทนาใหล้อริสราเอลทนาบาปดล้วย และเพราะพระองคย์ทรงกระทนาใหล้
พระเยโฮวาหย์พระเจล้าของอริสราเอลทรงพระพริโรธ กทำรยนั ที่วยรุของเยโรโบอนัมคสอ กทำรทภีที่เขทำนททำกทำรก
รทำบไหวข้รผปเคทำรพเขข้ทำมทำในอริสรทำเอล

1 พกษ 15:31 รนัชกทำลของนทำดนับถผกสรรุปยตอตรงนภีร  สห่วนพระราชกริจนอกนษันั้นของ
นาดษับ และบรรดาสริพื่งซจึพื่งพระองคย์ทรงกระทนา มริไดล้บษันทจึกไวล้ในหนษังสพอพงศาวดารของกษษัตรริยย์แหห่ง
อริสราเอลหรพอ ดผหมทำยเหตรุสททำหรนับ 1 พงศศ์กษนัตรริยศ์ 14:19

1 พกษ 15:32-33 รนัชกทำลของบทำอทำชทำจทึงถผกสรรุปรวบยอดอยตทำงยตอๆ มมีศจึกระหวห่าง
อาสาและบาอาชากษษัตรริยย์แหห่งอริสราเอลตลอดสมษัยของพระองคย์ทษันั้งสอง 33 ในปมีทมีพื่สามแหห่งรษัชกาล
อาสากษษัตรริยย์แหห่งยทดาหย์ บาอาชาบยตรชายอาหริยาหย์ไดล้ทรงเรริพื่มครอบครองเหนพออริสราเอลทษันั้งสรินั้นทมีพื่
เมพองทมีรซาหย์ และไดล้ทรงครอบครองอยทห่ยมีพื่สริบสมีพื่ปมี สงครทำมนนัรนบทำงครนัร งกต็เยต็นและบทำงครนัร งกต็รข้อนระอรุ
แตตมภีควทำมเปต็นปฏริปนักษศ์กนันระหวตทำงอทำณทำจนักรฝตทำยใตข้และฝตทำยเหนสออยตทำงตตอเนสที่อง บทำอทำชทำจทึงถผก
หมทำยเหตรุวตทำครองรทำชยศ์เหนสออริสรทำเอลในฝตทำยเหนสอเปต็นเวลทำยภีที่สริบสภีที่ปภี ดผควทำมเหต็นสททำหรนับ 2 
พงศทำวดทำร 16:1 สททำหรนับคททำอธริบทำยเกภีที่ยวกนับควทำมผริดพลทำดทมีชื่คนคริดวว่ามมีในเรสที่องลททำดนับเวลทำทภีที่ถผก
หมทำยเหตรุไวข้ตรงนภีร



1 พกษ 15:34 อรุปนริสนัยฝตทำยศภีลธรรมและฝตทำยวริญญทำณของรนัชกทำลของเขทำจทึงถผก
แสดงลนักษณะเฉพทำะไวข้ พระองคย์ทรงกระทนาชษัพื่วในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหย์ และดนาเนรินใน
มรรคาของเยโรโบอษัม และในบาปซจึพื่งพระองคย์ทรงกระทนาใหล้อริสราเอลทนาบาปดล้วย เหมสอนกนับคน
เหลตทำนนัรนทภีที่มทำกตอนเขทำ บทำอทำชทำทททำควทำมชนั ที่วตตอพระพนักตรศ์พระเจข้ทำ เขทำสสบสทำนกทำรกรทำบไหวข้รผป
เคทำรพพระตตทำงดข้ทำวของเยโรโบอนัมในอริสรทำเอลตตอไป

*****

ภนำพรวมของ 1 พงศศ์กษษัตรริยศ์ 16: จตุดสนใจของบทถนัดไปนมีตั้ยนังอยยูว่ในอาณาจนักรฝว่ายเหนสือ
เหมสือนเดริม มมีการเลว่าเกมีชื่ยวกนับบรรดากษนัตรริยศ์ของอริสราเอลทมีชื่ครองราชยศ์ตว่อๆกนันมาตนัตั้งแตว่บาอาชา
จนถซงอาหนับ ทตุกคนลด้วนละทริตั้งความจรริง

1 พกษ 16:1 บทนภีรขทึรนตข้นดข้วยกทำรทภีที่พระเจข้ทำทรงดลใจผผข้พยทำกรณศ์หนรุตมคนหนทึที่ง
นทำมวตทำเยฮผใหข้ไปกลตทำวคททำพยทำกรณศ์ทภีที่ทริที่มแทงใจแกตบทำอทำชทำ กษนัตรริยศ์ของอทำณทำจนักรฝตทำยเหนสอ พระ
วจนะของพระเยโฮวาหย์ไดล้มาถจึงเยฮทบยตรชายฮานานมีกลห่าวโทษบาอาชาวห่า

1 พกษ 16:2-4 "ในเมพพื่อเราไดล้เชริดชทเจล้าขจึนั้นมาจากผงคลมี และกระทนาใหล้เจล้าเปก็น
ประมยขเหนพออริสราเอลประชาชนของเรา และเจล้าไดล้ดนาเนรินตามมรรคาของเยโรโบอษัม และไดล้
กระทนาใหล้อริสราเอลประชาชนของเราทนาบาปดล้วย กระทนาใหล้เราโกรธดล้วยบาปของเขาทษันั้งหลาย 

3 ดทเถริด เราจะกวาดลล้างผทล้อยทห่ภายหลษังบาอาชาและผทล้อยทห่ภายหลษังราชวงศย์ของเขาเสมียอยห่างสรินั้นเชริง 
และกระทนาใหล้ราชวงศย์ของเจล้าเหมพอนกษับราชวงศย์ของเยโรโบอษัมบยตรเนบษัท 4 ผทล้ใดในราชวงศย์บา
อาชาทมีพื่ตายในเมพองสยนษัขจะกริน และผทล้ใดทมีพื่ตายในทยห่งนา นกในอากาศจะกริน"

พระเจข้ทำทรงเตสอนควทำมจททำบทำอทำชทำโดยผผข้พยทำกรณศ์ทตทำนนภีรวตทำตททำแหนตงของเขทำในฐทำนะ
กษนัตรริยศ์แหตงอริสรทำเอลเปต็นมทำโดยกทำรทรงจนัดกทำรของพระองคศ์ ถทึงกระนนัรนบทำอทำชทำไดข้ดททำเนรินตทำม
ททำงทนัรงหลทำยของเยโรโบอนัมในกทำรนททำคนอริสรทำเอลใหข้ทททำบทำปแบบเดภียวก นับเยโรโบอนัม เขทำจทึงไดข้ยนั ที่ว
ยรุพระเจข้ทำใหข้ทรงพระพริโรธ ดนังนนัรน พระเจข้ทำทรงแจข้งใหข้เขทำทรทำบวตทำพระองคศ์ก ททำลนังจะกททำจนัดเชสรอสทำย
ทรุกคนของบทำอทำชทำไปจทำกกทำรสสบทอดตททำแหนตงของเขทำในฐทำนะกษนัตรริยศ์ พระองคศ์จะทรงทททำลทำย



วงศศ์วทำนของเขทำเหมสอนกนับทภีที่พระองคศ์ไดข้ทรงทททำลทำยวงศศ์วทำนของเยโรโบอนัม นอกจทำกนภีร  รทำชวงศศ์
ของเขทำจะตทำยเหมสอนสรุนนัขโดยปรทำศจทำกกทำรถผกฝนังศพอยตทำงเหมทำะสม

1 พกษ 16:5-7 รนัชกทำลของบทำอทำชทำจทึงถผกพรรณนทำถทึงอยตทำงรวบยอด สห่วนพระราช
กริจนอกนษันั้นของบาอาชา และบรรดาสริพื่งทมีพื่พระองคย์ไดล้กระทนา และยยทธพลษังของพระองคย์ มริไดล้
บษันทจึกไวล้ในหนษังสพอพงศาวดารแหห่งกษษัตรริยย์ประเทศอริสราเอลหรพอ 6 และบาอาชากก็ลห่วงหลษับไปอยทห่
กษับบรรพบยรยษของพระองคย์ และเขากก็ฝษังไวล้ทมีพื่เมพองทมีรซาหย์ และเอลาหย์ราชโอรสกก็ขจึนั้นครองแทน
พระองคย์ มภีกทำรกลตทำวถทึงเหตรุกทำรณศ์อสที่นๆททำงประวนัตริศทำสตรศ์ทภีที่ถผกบนันททึกไวข้ซทึที่งเหต็นไดข้ชนัดวตทำไมตไดข้รนับ
กทำรดลใจ พอบทำอทำชทำสริรนชภีวริต เอลทำหศ์บรุตรชทำยของเขทำกต็สสบรทำชบนัลลนังกศ์ตตอจทำกเขทำ กทำรเสภียชภีวริต
กตอนวนัยอนันควรของเขทำถผกเชสที่อมโยงกนับกทำรพริพทำกษทำของพระเจข้ทำทภีที่มภีตตอเขทำเพรทำะควทำมบทำปของเขทำ

7 นอกจากนษันั้นพระวจนะของพระเยโฮวาหย์ไดล้มาถจึงโดยผทล้พยากรณย์เยฮทบยตรชายฮานานมี
กลห่าวโทษบาอาชาและเชพนั้อวงศย์ของพระองคย์ ทษันั้งเรพพื่องความชษัพื่วทษันั้งสรินั้นซจึพื่งพระองคย์กระทนาในสาย
พระเนตรของพระเยโฮวาหย์ ซจึพื่งเปก็นการยษัพื่วยยใหล้พระองคย์ทรงกรรินั้วโกรธดล้วยพระราชกริจจาก
พระหษัตถย์ของพระองคย์ ในการทมีพื่เหมพอนกษับราชวงศย์ของเยโรโบอษัม และเพราะพระองคย์ไดล้ทรงฆห่า
เยโรโบอษัมดล้วย บทำอทำชทำไดข้ฆตทำบรุตรชทำยของเยโรโบอนัม (นทำดนับ) แมข้กทำรตอบแทนของพระเจข้ทำมทำชข้ทำ 
มนันกต็มทำอยตทำงแนตนอน

1 พกษ 16:8 กทำรครองรทำชยศ์ชตวงสนัรนๆของเอลทำหศ์จทึงถผกหมทำยเหตรุไวข้ ในปมีทมีพื่ยมีพื่สริบ
หกแหห่งรษัชกาลอาสากษษัตรริยย์ของยทดาหย์ เอลาหย์โอรสบาอาชาทรงเรริพื่มขจึนั้นครองเหนพออริสราเอลใน
เมพองทมีรซาหย์ และทรงครอบครองอยทห่สองปมี กทำรเรริที่มตข้นกทำรครองรทำชยศ์ของเขทำถผกอข้ทำงอริงเทภียบกนับปภี
ทภีที่ยภีที่สริบหกของกษนัตรริยศ์อทำสทำทภีที่อยผ ตฝตทำยใตข้ รนัชกทำลของเขทำจรริงๆแลข้วกต็กรินเวลทำไมตถทึงสองปภีเพรทำะวตทำใน
ขข้อ 10 เขทำถผกหมทำยเหตรุไวข้วตทำสริรนชภีวริตในปภีทภีที่ยภีที่สริบเจต็ดของอทำสทำ

1 พกษ 16:9-10 แตห่ศริมรมีขล้าราชการของพระองคย์ ผทล้บษัญชาการกองรถรบของ
พระองคย์ครจึพื่งหนจึพื่ง ไดล้คริดกบฏตห่อพระองคย์เมพพื่อพระองคย์ประทษับทมีพื่เมพองทมีรซาหย์ พระองคย์ทรงดพพื่มจน
เมาในเรพอนของอารซาผทล้ครอบครองราชสนานษักในทมีรซาหย์ 10 ศริมรมีไดล้เขล้ามาฟษันพระองคย์ลล้มลง 



และประหารพระองคย์เสมีย ในปมีทมีพื่ยมีพื่สริบเจก็ดแหห่งรษัชกาลอาสากษษัตรริยย์ของยทดาหย์แลล้วกก็ขจึนั้นครองแทน
พระองคย์ อรุปนริสนัยทภีที่เสสที่อมทรทำมของเอลทำหศ์ปรทำกฏชนัดเจน ขณะทภีที่จงใจดสที่มเหลข้ทำเมทำมทำยอยผ ตนนัรน ผผข้ใตข้
บนังคนับบนัญชทำคนหนทึที่งของเขทำนนั ที่นคสอ ศริมรภีกต็ฆตทำเขทำเสภียและยทึดรทำชบนัลลนังกศ์นนัรน คททำพยทำกรณศ์ทภีที่ผผข้
พยทำกรณศ์เยฮผไดข้กลตทำวไวข้เรริที่มถผกทททำใหข้สททำเรต็จจรริงแลข้ว ควทำมบทำปยตอมกตอใหข้เกริดควทำมบทำป รทำกฐทำน
อนันเสสที่อมทรทำมของอทำณทำจนักรฝตทำยเหนสอก ททำลนังเรริที่มเกภีที่ยวสริที่งทภีที่มนันไดข้หวตทำนแลข้ว

1 พกษ 16:11-14 คททำพยทำกรณศ์ของเยฮผทภีที่มภีตตอบทำอทำชทำบนัดนภีรก ททำลนังถผกทททำใหข้สททำเรต็จทนัรงสริรน
แลข้ว และอยทห่มาเมพพื่อพระองคย์ทรงเรริพื่มครองราชยย์ ทษันทมีทมีพื่พระองคย์เสดก็จประทษับบนราชบษัลลษังกย์ 
พระองคย์ทรงสษังหารราชวงศย์ของบาอาชาเสมียสรินั้น พระองคย์มริไดล้ทรงเหลพอไวล้สษักคนหนจึพื่งทมีพื่ปษัสสาวะ
รดกนาแพงไดล้ ไมห่วห่าจะเปก็นญาตริหรพอมริตรสหายของบาอาชา หลนังจทำกสถทำปนทำตนัวเองเปต็นกษนัตรริยศ์
องคศ์ใหมตแลข้ว ศริมรภีกต็เรริที่มสนังหทำรรทำชวงศศ์ของบทำอทำชทำทนัรงหมด ไมตมภีผผข้ชทำยสนักคนถผกไวข้ชภีวริตใน
ครอบครนัวของบทำอทำชทำ นอกจทำกนภีร  ศริมรภียนังฆตทำแมข้แตตเพสที่อนๆของบทำอทำชทำดข้วย สตวนควทำมเหต็นเกภีที่ยว
กนับ “สนักคนหนทึที่งทภีที่ปนัสสทำวะรดกททำแพงไดข้” ดผหมทำยเหตรุสททำหรนับ 1 พงศศ์กษนัตรริยศ์ 14:10

เหตรุผลสททำหรนับกทำรสนังหทำรหมผตนภีร ถผกกลตทำวไวข้ชนัดเจน 12 ศริมรมีทรงทนาลายราชวงศย์ของบา
อาชาทษันั้งหมดดษังนมีนั้แหละ ตามพระวจนะของพระเยโฮวาหย์ ซจึพื่งพระองคย์ตรษัสโดยเยฮทผทล้พยากรณย์
กลห่าวโทษบาอาชา 13 เหตยดล้วยบาปทษันั้งสรินั้นของบาอาชา และบาปของเอลาหย์ราชโอรสของพระองคย์
ซจึพื่งพระองคย์ทษันั้งสองไดล้กระทนาบาป และซจึพื่งพระองคย์ทษันั้งสองไดล้กระทนาใหล้ชนอริสราเอลทนาบาปดล้วย 
กระทนาใหล้พระเยโฮวาหย์พระเจล้าแหห่งอริสราเอลทรงกรรินั้วดล้วยเรพพื่องความหยริพื่งยโสของพระองคย์ทษันั้ง
สองนษันั้น หรินโมตของพระเจข้ทำบดอยตทำงชข้ทำๆ แตตพวกมนันบดอยตทำงละเอภียดเหลสอเกริน กทำรพริพทำกษทำของ
พระเจข้ทำมทำในเวลทำทภีที่สมบผรณศ์แบบของพระองคศ์เสมอ ยริ ที่งกวตทำนนัรน เมสที่อพระเจข้ทำทรงสนัญญทำเรสที่องกทำร
พริพทำกษทำ มนันกต็จะเกริดขทึรนอยตทำงแนตนอน ตรงนภีรควทำมบทำปของไมตเพภียงบทำอทำชทำเทตทำนนัรนแตตของเอลทำหศ์
ดข้วยถผกพริพทำกษทำ รนัชกทำลของเอลทำหศ์จทึงถผกสรรุปไวข้ 14 สห่วนพระราชกริจนอกนษันั้นของเอลาหย์ และ
บรรดาสริพื่งซจึพื่งพระองคย์ทรงกระทนา มริไดล้บษันทจึกไวล้ในหนษังสพอพงศาวดารแหห่งกษษัตรริยย์ประเทศ
อริสราเอลหรพอ



1 พกษ 16:15 อยตทำงไรกต็ตทำม รนัชกทำลของศริมรภีกต็คงอยผตไดข้เพภียงเจต็ดวนัน ในปมีทมีพื่ยมีพื่สริบ
เจก็ดแหห่งรษัชกาลอาสากษษัตรริยย์ประเทศยทดาหย์ ศริมรมีทรงครอบครองเจก็ดวษัน ณ เมพองทมีรซาหย์ ฝห่ายพวก
พลไดล้ตษันั้งคห่ายรบเมพองกริบเบโธน ซจึพื่งเปก็นของคนฟมีลริสเตมีย ทภีรซทำหศ์เปต็นเมสองหนทึที่งในอทำณทำจนักรฝตทำย
เหนสอซทึที่งบทำงครนัร งถผกใชข้เปต็นเมสองหลวงของมนัน ขณะเดภียวกนันเมสที่อศริมรภีไดข้กระทททำแผนสมคบคริดของ
ตนสททำเรต็จแลข้ว คนทภีที่เหลสอของประชทำชทำตรินนัรนกต็ทททำสงครทำมตตอสผข้กนับคนฟภีลริสเตภียทภีที่เมสองกริบเบโธน

1 พกษ 16:16-20 ขตทำวนภีรลสอไปถทึงกททำลนังพลของอทำณทำจนักรฝตทำยเหนสอทภีที่เมสองกริบเบโธน 
และพวกพลซจึพื่งตษันั้งคห่ายอยทห่นษันั้นไดล้ยรินเขากลห่าวกษันวห่า "ศริมรมีไดล้กบฏและทห่านไดล้ปลงพระชนมย์กษษัตรริยย์
เสมียแลล้ว" เพราะฉะนษันั้นอริสราเอลทษันั้งปวงกก็สถาปนาอมรมี ผทล้บษัญชาการกองทษัพใหล้เปก็นกษษัตรริยย์เหนพอ
อริสราเอลในวษันนษันั้นทมีพื่ในคห่าย 17 อมรมีจจึงเสดก็จขจึนั้นไปจากกริบเบโธน และอริสราเอลทษันั้งปวงกก็ขจึนั้นไป
ดล้วย เขาทษันั้งหลายเขล้าลล้อมเมพองทมีรซาหย์ เมสที่อคนอริสรทำเอลสตวนใหญตทรทำบแลข้ววตทำศริมรภีไดข้ทททำอะไรลง
ไป พวกเขทำกลนับแตตงตนัรงขข้ทำรทำชกทำรอภีกคนคสอ อมรภีใหข้เปต็นกษนัตรริยศ์ปกครองเหนสออริสรทำเอล พวกเขทำ
จทึงยทำตรทำทนัพกลนับไปยนังเมสองทภีรซทำหศ์และลข้อมเมสองนนัรนไวข้

18 และตห่อมาเมพพื่อศริมรมีทรงเหก็นวห่าเมพองนษันั้นถทกยจึดแลล้วกก็เสดก็จเขล้าไปในพระราชวษังแหห่งราช
สนานษักและทรงเผาราชสนานษักคลอก พระองคย์เองสรินั้นพระชนมย์เสมียในกองไฟนษันั้น 19 เหตยดล้วยบาป
ทษันั้งหลายซจึพื่งพระองคย์ทรงกระทนาไวล้ คพอทรงกระทนาชษัพื่วในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหย์ ดนาเนริน
อยทห่ในมรรคาของเยโรโบอษัม และดล้วยเหตยบาปซจึพื่งพระองคย์ทรงกระทนา คพอทรงกระทนาใหล้อริสราเอล
ทนาบาปดล้วย เมสที่อเหต็นวตทำตนถผกลข้อมไวข้โดยไมตมภีหวนังทภีที่จะหนภีออกไปไดข้ ศริมรภีจทึงฆตทำตนัวตทำยโดยเผทำ
พระรทำชวนังและถผกไฟคลอกตทำยในนนัรน ผผข้เขภียนกลตทำวชนัดเจนวตทำจรุดจบของเขทำจรริงๆแลข้วเปต็นกทำร
พริพทำกษทำจทำกพระเจข้ทำเพรทำะควทำมบทำปในชภีวริตของเขทำ แมข้เขทำไดข้ทททำใหข้คททำพยทำกรณศ์สททำเรต็จตตอวงศศ์
วทำนของบทำอทำชทำ เขทำกต็ทททำเชตนนนัรนโดยกทำรสนังหทำรอยตทำงโหดเหภีร ยม วนัฏจนักรแหตงควทำมเสสที่อมทรทำม
ดททำเนรินตตอไป



กทำรกระทททำและกทำรครองรทำชยศ์ชตวงสนัรนๆของศริมรภีจทึงถผกหมทำยเหตรุไวข้วตทำเตต็มไปดข้วยกทำรกบฏ
20 สห่วนพระราชกริจนอกนษันั้นของศริมรมีและการกบฏซจึพื่งพระองคย์ทรงกระทนา มริไดล้บษันทจึกไวล้ใน
หนษังสพอพงศาวดารแหห่งกษษัตรริยย์อริสราเอลหรพอ

1 พกษ 16:21-22 แลล้วชนชาตริอริสราเอลกก็แบห่งออกเปก็นสองสห่วน ครจึพื่งหนจึพื่งของ
ประชาชนตริดตามทริบนมีบยตรชายกมีนษัท เชริญทห่านใหล้เปก็นกษษัตรริยย์ และอมีกครจึพื่งหนจึพื่งตริดตามอมรมี 22 แตห่
ประชาชนผทล้ตริดตามอมรมีไดล้รบชนะประชาชนผทล้ตริดตามทริบนมีบยตรชายกมีนษัท ทริบนมีจจึงสรินั้นชมีวริตและ
อมรมีกก็ขจึนั้นเปก็นกษษัตรริยย์

แมข้อมรภีถผกตนัรงขทึรนเปต็นกษนัตรริยศ์อยตทำงเรตงรภีบ เขทำกต็ประสบกนับกทำรตตอตข้ทำนเชตนกนัน ชทำยคนหนทึที่ง
นทำมวตทำทริบนภีคริดวตทำตนสมควรเปต็นกษนัตรริยศ์ จทึงเกริดควทำมแตกแยกขทึรนทตทำมกลทำงประชทำชทำตรินนัรน 
ประมทำณครทึที่งหนทึที่งของประชทำกรสนนับสนรุนแตตละฝตทำยขทึรนเปต็นกษนัตรริยศ์ แมข้มริไดข้ถผกหมทำยเหตรุไวข้เชตน
นนัรน มนันกต็บอกเปต็นนนัยวตทำสงครทำมกลทำงเมสองชตวงสนัรนๆไดข้ปะทรุขทึรนและกองกททำลนังของอมรภีไดข้ชนัยชนะ 
เหต็นไดข้ชนัดวตทำทริบนภีถผกฆตทำตทำยในกทำรศทึกนนัรน อมรภีจทึงไมตเจอกนับกทำรตตอตข้ทำนแลข้วและกลทำยเปต็นกษนัตรริยศ์
แหตงอทำณทำจนักรฝตทำยเหนสอทนัรงหมด

1 พกษ 16:23-24 ในปมีทมีพื่สามสริบเอก็ดแหห่งรษัชกาลอาสากษษัตรริยย์แหห่งยทดาหย์ อมรมีไดล้เรริพื่ม
ตล้นครอบครองอยทห่เหนพออริสราเอล และทรงครอบครองอยทห่สริบสองปมี พระองคย์ทรงครอบครองใน
เมพองทมีรซาหย์หกปมี วลภีทภีที่กลตทำวถทึงกทำรครองรทำชยศ์ของอมรภีในฝตทำยเหนสอวตทำอยผตในปภีทภีที่สทำมสริบเอต็ดของ
อทำสทำจรริงๆแลข้วกต็หมทำยถทึงตอนทภีที่เขทำถผกแตตงตนัรงเปต็นกษนัตรริยศ์ครนัร งแรกทภีที่เมสองกริบเบโธน กทำรศทึกชตวง
หนัวเลภีรยวหนัวตตอททำงกทำรเมสองกนับทริบนภีกรินเวลทำสภีที่ปภี กทำรครองรทำชยศ์ทภีที่ปรทำศจทำกกทำรตตอตข้ทำนของอมรภี
กรินเวลทำเพภียงสริบสองปภีเทตทำนนัรน ในชตวงหกปภีแรกของเขทำ เขทำตนัรงพระทภีที่นนั ที่งของตนทภีที่เมสองทภีรซทำหศ์

อยตทำงไรกต็ตทำม 24 พระองคย์ทรงซพนั้อภทเขาสะมาเรมียจากเชเมอรย์เงรินสองตะลษันตย์ และ
พระองคย์ทรงเสรริมภทเขานษันั้นใหล้เปก็นปล้อม และทรงขนานนามเมพองทมีพื่พระองคย์ทรงสรล้างนษันั้นวห่าสะมา
เรมีย ตามชพพื่อของเชเมอรย์ผทล้เปก็นเจล้าของภทเขานษันั้น ดข้วยเหตรุผลทภีที่ไมตถผกเปริดเผย บทำงทภีเพรทำะกทำรลรุกฮสอ
ททำงกทำรเมสองซทึที่งเกภีที่ยวขข้องกนับเมสองทภีรซทำหศ์ อมรภีจทึงตนัดสรินใจยข้ทำยเมสองหลวงของตน เขทำซสรอภผเขทำลผก



หนทึที่งจทำกชทำยคนหนทึที่งนทำมวตทำเชเมอรศ์ซทึที่งอยผตหตทำงไปประมทำณเกข้ทำไมลศ์ททำงทริศตะวนันตกของเมสองทภีร
ซทำหศ์และสรข้ทำงเมสองใหมตขทึรนทภีที่นนัที่น ชสที่อของมนัน สะมทำเรภีย มทำจทำกเชเมอรศ์เจข้ทำของเดริมของมนัน

1 พกษ 16:25-28 อยตทำงไรกต็ตทำม อมรภีปรทำกฏวตทำเปต็นกษนัตรริยศ์ทภีที่แยตทภีที่สรุดของอทำณทำจนักร
ฝตทำยเหนสอจนถทึงขณะนนัรนในควทำมเหต็นของพระเจข้ทำ อมรมีไดล้ทรงกระทนาสริพื่งทมีพื่ชษัพื่วในสายพระเนตรพ
ระเยโฮวาหย์ และทรงกระทนาเลวทรามกวห่าบรรดากษษัตรริยย์ทมีพื่อยทห่มากห่อนพระองคย์ ไมตมภีกษนัตรริยศ์ของ
ฝตทำยเหนสอองคศ์ใดทภีที่กระทททำอยตทำงชนั ที่วชข้ทำเทตทำกนับอมรภี 26 เพราะวห่าพระองคย์ทรงดนาเนรินตามมรรคาทษันั้ง
สรินั้นของเยโรโบอษัมบยตรชายเนบษัท และตามบาปซจึพื่งพระองคย์กระทนาใหล้อริสราเอลทนาบาปดล้วย กระทนา
ใหล้พระเยโฮวาหย์พระเจล้าแหห่งอริสราเอลพริโรธดล้วยความหยริพื่งยโสของเขาทษันั้งหลาย เขทำทททำเหมสอนทภีที่เย
โรโบอนัมไดข้กระทททำ เพภียงแตตเลวรข้ทำยยริที่งกวตทำ เขทำสสบสทำนประเพณภีของกทำรยนั ที่วยรุองคศ์พระผผข้เปต็นเจข้ทำ
พระเจข้ทำใหข้ทรงพระพริโรธ

รนัชกทำลของเขทำจทึงถผกสรรุปรวบยอด 27 สห่วนพระราชกริจนอกนษันั้นของอมรมีซจึพื่งพระองคย์ทรง
กระทนา และยยทธพลษังซจึพื่งพระองคย์ทรงสนาแดง มริไดล้บษันทจึกไวล้ในหนษังสพอพงศาวดารแหห่งกษษัตรริยย์
ประเทศอริสราเอลหรพอ 28 และอมรมีกก็ลห่วงหลษับไปอยทห่กษับบรรพบยรยษของพระองคย์ และเขาฝษังไวล้ใน
สะมาเรมีย และอาหษับราชโอรสของพระองคย์กก็ขจึนั้นครองแทนพระองคย์ เชตนเดภียวกนับกษนัตรริยศ์องคศ์อสที่นๆ
ของอริสรทำเอล ลททำดนับเหตรุกทำรณศ์เพริที่มเตริมซทึที่งหทำยไปไดข้ถผกบนันททึกไวข้ พออมรภีสริรนชภีวริต อทำหนับบรุตรชทำย
ของเขทำกต็สสบรทำชบนัลลนังกศ์ตตอจทำกเขทำ

1 พกษ 16:29 รนัชกทำลของอทำหนับจทึงถผกสรรุปไวข้ ในปมีทมีพื่สามสริบแปดแหห่งรษัชกาล
อาสากษษัตรริยย์ของยทดาหย์ อาหษับราชโอรสของอมรมีไดล้เรริพื่มครอบครองเหนพออริสราเอล และอาหษับ
ราชโอรสของอมรมีไดล้ครองเหนพออริสราเอลในเมพองสะมาเรมียยมีพื่สริบสองปมี อทำหนับจะตข้องครองรทำชยศ์
เหนสออริสรทำเอลในสะมทำเรภียเปต็นเวลทำอภีกยภีที่สริบสองปภี

1 พกษ 16:30-33 อยตทำงไรกต็ตทำม อทำหนับกต็เลวฝตทำยวริญญทำณยริที่งกวตทำบริดทำของเขทำเสภียอภีก 
และอาหษับโอรสของอมรมีไดล้กระทนาชษัพื่วในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหย์มากยริพื่งเสมียกวห่าบรรดา
กษษัตรริยย์ทมีพื่อยทห่กห่อนพระองคย์ แมข้อมรภีไดข้ยนั ที่วยรุองคศ์พระผผข้เปต็นเจข้ทำโดยกทำรละทริรงควทำมจรริงของตน อทำหนับ



กต็แซงหนข้ทำเขทำในเวลทำไมตนทำน กลตทำวอยตทำงเจทำะจงกต็คสอ 31 และอยทห่มาประหนจึพื่งวห่าการทมีพื่พระองคย์
ดนาเนรินในบาปทษันั้งหลายของเยโรโบอษัมบยตรชายเนบษัทนษันั้นเปก็นสริพื่งเลก็กนล้อย พระองคย์ทรงรษับเยเซเบล
พระราชธริดาของเอก็ทบาอษัลกษษัตรริยย์ของชาวไซดอนมาเปก็นมเหสมี และไปปรนนริบษัตริพระบาอษัล และ
นมษัสการพระนษันั้น อทำหนับแตตงงทำนกนับหญริงชทำวเลบทำนอนทภีที่นนับถสอพระตตทำงดข้ทำวคนหนทึที่งนทำมวตทำเยเซ
เบล นทำงแนะนททำใหข้อทำหนับรผข้จนักกนับกทำรนนับถสอพระบทำอนัลซทึที่งเขทำหนันไปพทึที่งอยตทำงรวดเรต็ว

นอกจทำกนภีร  อทำหนับ 32 ทรงสรล้างแทห่นบทชาพระบาอษัลในพระนริเวศพระบาอษัล ซจึพื่งพระองคย์
ไดล้ทรงสรล้างไวล้ในเมพองสะมาเรมีย 33 และอาหษับทรงสรล้างเสารทปเคารพ อาหษับทรงกระทนาการทมีพื่
กระทนาใหล้พระเยโฮวาหย์พระเจล้าแหห่งอริสราเอลทรงพระพริโรธ มากยริพื่งกวห่าบรรดากษษัตรริยย์แหห่ง
อริสราเอลซจึพื่งอยทห่มากห่อนพระองคย์ อทำหนับสรข้ทำงพระนริเวศหลนังหนทึที่งใหข้พระบทำอนัลในสะมทำเรภียและ
สรข้ทำงแทตนบผชทำหนทึที่งสททำหรนับกทำรถวทำยสนักกทำรบผชทำทภีที่นนั ที่น เขทำจทึงทททำสริที่งตตทำงๆเพสที่อยนั ที่วยรุพระเจข้ทำมทำกยริที่ง
กวตทำกษนัตรริยศ์องคศ์อสที่นๆทภีที่ชนั ที่วรข้ทำยซทึที่งมทำกตอนเขทำ

1 พกษ 16:34 ขณะเดภียวกนัน ในรษัชกาลของพระองคย์ฮมีเอลชาวเบธเอลไดล้สรล้าง
เมพองเยรมีโค ทห่านไดล้วางรากเมพองนษันั้นโดยตล้องเสมียอาบมีรษัมบยตรหษัวปมีของทห่าน และตษันั้งประตทเมพองโดย
ตล้องเสมียเสกยบบยตรสยดทล้องของทห่าน ตามพระวจนะของพระเยโฮวาหย์ ซจึพื่งพระองคย์ตรษัสโดยโยชทวา
บยตรชายนทน

เมสองเยรภีโคเปต็นสตวนหนทึที่งของอทำณทำจนักรฝตทำยเหนสอ ในสมนัยรนัชกทำลของอทำหนับ ชทำยคนหนทึที่ง
นทำมวตทำฮภีเอลจทำกเบธเอลไดข้ลงไปยนังซทำกปรนักหนักพนังของเมสองเยรภีโคและเรริที่มสรข้ทำงเมสองนนัรนขทึรนใหมต 
เขทำอทำจไมตทรทำบถทึงคททำสทำปแชตงทภีที่โยชผวทำกลตทำวไวข้ในโยชผวทำ 6:26 หรสอเขทำอทำจรผข้เกภีที่ยวกนับมนันแตตเพริก
เฉยมนันเสภีย (โยชผวทำทภีที่ทททำลทำยเมสองเยรภีโคเมสที่อมทำกกวตทำหข้ทำรข้อยปภีกตอนหนข้ทำนนัรนไดข้กลตทำวคททำสทำปแชตงผผข้ใด
กต็ตทำมทภีที่พยทำยทำมสรข้ทำงเมสองนนัรนขทึรนใหมต โยชผวทำยนังบอกลตวงหนข้ทำอภีกวตทำผผข้ใดกต็ตทำมทภีที่จะสรข้ทำงเมสองนนัรน
ขทึรนใหมตจะ “วทำงรทำกลงกต็ใหข้ผผข้นนัรนเสภียบรุตรหนัวปภี ผผข้ใดตนัรงประตผเมสองขทึรนกต็ใหข้เสภียบรุตรสรุดทข้อง” นภีที่คสอ
สริที่งทภีที่เกริดขทึรนจรริงๆ ทนันทภีทภีที่เขทำเรริที่มตข้นสรข้ทำงเมสองนนัรนขทึรนใหมต บรุตรชทำยหนัวปภีของเขทำ (ลผกชทำยคนโต
สรุด) เสภียชภีวริต อยตทำงไรกต็ตทำม ฮภีเอลยนังสรข้ทำงตตอไป ขณะเดภียวกนันบรุตรคนอสที่นๆทภีที่เหลสอของเขทำกต็ตทำย



พรข้อมกนับบรุตรสรุดทข้องของเขทำซทึที่งตทำยขณะทภีที่เขทำสรข้ทำงประตผเมสองเสรต็จ เหต็นไดข้ชนัดวตทำกทำรสรข้ทำงเมสอง
เยรภีโคขทึรนใหมตของฮภีเอลไดข้รนับอนรุมนัตริจทำกอทำหนับ เขทำอทำจทรทำบดภีถทึงคททำสทำปแชตงของโยชผวทำ แตตสตงเส
รริมใหข้ฮภีเอลเพริกเฉยพระวจนะของพระเจข้ทำดข้วย แมข้หข้ทำรข้อยปภีไดข้ผตทำนพข้นไปแลข้ว พระสนัญญทำของ
พระเจข้ทำกต็ยนังกลทำยเปต็นจรริงอยผตดภี

*****

ภนำพรวมของ 1 พงศศ์กษษัตรริยศ์ 17: จตุดสนใจของหนนังสสือเลว่มนมีตั้คราวนมีตั้หนันไปยนังการรนับใชด้
ของเอลมียาหศ์ บทนมีตั้เรริชื่มตด้นดด้วยคนาประกาศของเอลมียาหศ์แกว่อาหนับวว่าบนัดนมีตั้ฝนถยูกยนับยนัตั้งไวด้แลด้วตามคนา
ของเขา จากนนัตั้นบทบรรยายกป็ใหด้รายละเอมียดเกมีชื่ยวกนับเอลมียาหศ์ทมีชื่ลนาธารเครมีท การไปเยสือนของเขายนัง
เมสืองศาเรฟนัท รวมถซงการทมีชื่เขาทนาใหด้บตุตรของหญริงมว่ายคนนนัตั้นทมีชื่เมสืองศาเรฟนัทเปป็นขซตั้นจากตายดด้วย

1 พกษ 17:1 อทำณทำจนักรฝตทำยเหนสอตกอยผตในภทำวะวริกฤตริ พวกเขทำไดข้หนันหลนังของ
ตนใหข้กนับพระเจข้ทำของตนแลข้ว ประชทำชทำตรินนัรนกททำลนังจะหนันไปนนับถสอพระตตทำงดข้ทำวกนันหมดแลข้ว ดนัง
นนัรนพระเจข้ทำจทึงตนัรงผผข้พยทำกรณศ์ทภีที่มภีฤทธริธ เดชมทำกคนหนทึที่งขทึรนมทำนทำมวตทำเอลภียทำหศ์ มนันจะเปต็นในชตวงเวลทำ
วริกฤตริในอริสรทำเอลนภีร เองทภีที่พระเจข้ทำทรงกระทททำกทำรอนัศจรรยศ์มทำกมทำยผตทำนททำงเอลภียทำหศ์และเอลภีชทำผผข้
สสบทอดตททำแหนตงของเขทำ เรทำจทึงถผกแนะนททำใหข้รผข้จนักกนับเอลภียทำหศ์

ฝห่ายเอลมียาหย์ชาวทริชบมีผทล้ซจึพื่งตษันั้งอาศษัยอยทห่ในกริเลอาด ไดล้ททลอาหษับวห่า "พระเยโฮวาหย์พระเจล้า
แหห่งอริสราเอลผทล้ซจึพื่งขล้าพระองคย์ปฏริบษัตริทรงพระชนมย์อยทห่แนห่ฉษันใด จะไมห่มมีนนนั้าคล้างหรพอฝนในปมีเหลห่านมีนั้
นอกจากตามคนาของขล้าพระองคย์" นตทำสนใจทภีที่ชสที่อเอลมียาหย์มภีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ “พระเยโฮวทำหศ์
ทรงเปต็นพระเจข้ทำของขข้ทำพเจข้ทำ” บข้ทำนเกริดของเขทำคสอกริเลอทำดซทึที่งอยผตททำงทริศตะวนันออกของแมตนทร ทำ
จอรศ์แดน เมสองเกริดของเขทำอทำจเปต็นหมผตบข้ทำนหนทึที่งชสที่อวตทำทริชบภีซทึที่งหทำยสทำบสผญไปแลข้วใน
ประวนัตริศทำสตรศ์

เหต็นไดข้ชนัดวตทำพระเจข้ทำทรงใชข้เอลภียทำหศ์ไปหทำอทำหนับพรข้อมกนับขข้อควทำมทภีที่จรริงจนังวตทำจะไมตมภี
นทร ทำคข้ทำงหรสอฝนตกลงบนอริสรทำเอลในอภีกหลทำยปภีตตอมทำเลยนอกจทำกตทำมคททำของเขทำ คททำเตสอนนภีรถผก
ทททำใหข้ขลนังในพระนทำมของพระเยโฮวทำหศ์ ดนังทภีที่จะปรทำกฏ พระเจข้ทำทรงยนับยนัรงฝนทนัรงหมดในแผตนดริน



นนัรนเปต็นเวลทำสทำมปภีครทึที่ง ภนัยแลข้งทภีที่กรินเวลทำหนทึที่งฤดผกทำลกต็แยตพอแลข้ว แตตภนัยแลข้งทภีที่ยทำวนทำนขนทำดนนัรนกต็
จะเปต็นหทำยนะเลย พระเจข้ทำก ททำลนังอยผตในขนัรนตอนของกทำรดทึงควทำมสนใจอทำหนับ

1 พกษ 17:2-4 ไมตมภีบนันททึกเกภีที่ยวกนับปฏริกริรริยทำของอทำหนับ มนันอทำจเปต็นปฏริกริรริยทำแบบ
เยทำะเยข้ยและรททำคทำญทภีที่ผผข้พยทำกรณศ์จทำกไหนไมตรผข้จะหทำญกลข้ทำมทำตตอกรเขทำผผข้เปต็นกษนัตรริยศ์ เหต็นไดข้ชนัดวตทำ
อทำหนับไมตไดข้จรริงจนังกนับคททำเตสอนของเอลภียทำหศ์และเขทำไมตไดข้สนัที่งใหข้จนับกรุมเอลภียทำหศ์ดข้วย เอลภียทำหศ์จทึงจทำก
ไปเฉยๆหลนังจทำกไดข้ยสที่นคททำขทำดจทำกพระเจข้ทำของตนแลข้ว

ดนังนนัรน แลล้วพระวจนะของพระเยโฮวาหย์มายษังทห่านวห่า 3 "จงออกไปจากทมีพื่นมีพื่และหษันไปทาง
ตะวษันออก และซห่อนตษัวอยทห่ทมีพื่ขล้างลนาธารเครมีท ซจึพื่งอยทห่ฟากแมห่นนนั้าจอรย์แดนขล้างนมีนั้ 4 เจล้าจะดพพื่มนนนั้าจาก
ลนาธาร และเราไดล้บษัญชาใหล้กาเลมีนั้ยงเจล้าทมีพื่นษัพื่น" พระเจข้ทำทรงบนัญชทำเอลภียทำหศ์ใหข้มรุตงหนข้ทำไปททำงทริศ
ตะวนันออก เหต็นไดข้ชนัดวตทำไปยนังหรุบเขทำแมตนทร ทำจอรศ์แดน จทำกนนัรนเขทำตข้องมรุตงหนข้ทำลงใตข้ไปยนังลททำธทำรเค
รภีทซทึที่งไหลเขข้ทำไปในแมตนทร ทำจอรศ์แดนซทึที่งอยผตตทที่ทำกวตทำพสรนทภีที่ของเมสองเยรภีโคนริดเดภียว ทภีที่รทำบสผงซทึที่งกตอรผป
เปต็นสนันเขทำดข้ทำนทริศตะวนันตกของหรุบเขทำแมตนทร ทำจอรศ์แดนตรงนภีร เปต็นสถทำนทภีทๆี่ มภีหรินขรรุขระและไมต
เหมทำะสททำหรนับอยผตอทำศนัยมทำกทภีที่สรุดแหตงหนทึที่งบนพสรนพริภพ ทภีที่นนั ที่นเอลภียทำหศ์พบทภีที่หลบภนัย ยริที่งกวตทำนนัรน
พระเจข้ทำจะทรงใชข้กทำใหข้นททำอทำหทำรทภีที่จททำเปต็นมทำใหข้เขทำซทึที่งเขทำกต็ตข้องกทำร กทำชนริดนภีร  (raven) เปต็นนกทภีที่
คลข้ทำยกทำ แมข้มภีขนทำดใหญตกวตทำกทำปกตริ (crow) กต็ตทำม

1 พกษ 17:5-7 ดนังนนัรน ทห่านจจึงไปและกระทนาตามพระวจนะของพระเยโฮวาหย์ 
ทห่านไปอาศษัยอยทห่ทมีพื่ขล้างลนาธารเครมีท ซจึพื่งอยทห่ฟากแมห่นนนั้าจอรย์แดนขล้างนมีนั้ 6 และกากก็นนาขนมปษังและเนพนั้อ
มาใหล้ทห่านในเวลาเชล้า และนนาขนมปษังและเนพนั้อมาในเวลาเยก็น และทห่านกก็ดพพื่มนนนั้าจากลนาธาร เอลภียทำหศ์
จทึงเชสที่อฟนังพระเจข้ทำ ขณะเดภียวกนันพระเจข้ทำทรงใชข้พวกกทำใหข้นททำทนัรงขนมปนังและเนสรอมทำใหข้เอลภียทำหศ์วนัน
ละสองครนัร งอยตทำงนตทำอนัศจรรยศ์ พวกกทำโดยธรรมชทำตริแลข้วเปต็นสนัตวศ์กรินซทำกศพซทึที่งเหต็นแกตตนัวและควข้ทำ
อทำหทำรใดกต็ตทำมทภีที่พวกมนันหทำไดข้เขข้ทำปทำก อยตทำงไรกต็ตทำมพระเจข้ทำทรงใชข้สนัตวศ์เหลตทำนภีร ไมตเพภียงเพสที่อหทำ
อทำหทำรทภีที่ดภีใหข้เอลภียทำหศ์เทตทำนนัรน แตตยนังนททำมนันมทำใหข้เขทำและยอมปลตอยอทำหทำรนนัรนดข้วย



อยตทำงไรกต็ตทำม ภนัยแลข้งเรริที่มสททำแดงผลแลข้ว 7 และตห่อมาภายหลษังลนาธารกก็แหล้ง เพราะไมห่มมีฝน
ในแผห่นดริน แมข้พระเจข้ทำอทำจทรงเกต็บนทรทำในลททำธทำรนนัรนใหข้เอลภียทำหศ์ไวข้ไดข้อยตทำงนตทำอนัศจรรยศ์ แตตพระองคศ์
กต็ทรงมภีแผนกทำรอสที่นๆ ตลอดระยะเวลทำแหตงกทำรทดสอบ พระเจข้ทำทรงมภีสริที่งตตทำงๆทภีที่ยริที่งใหญตกวตทำเตรภียม
ไวข้สททำหรนับผผข้รนับใชข้ของพระองคศ์

1 พกษ 17:8-9 ดนังนนัรน พระวจนะของพระเยโฮวาหย์มายษังทห่านวห่า 9 "ลยกขจึนั้นไปยษัง
เมพองศาเรฟษัทเถริด ซจึพื่งขจึนั้นแกห่เมพองไซดอน และอาศษัยอยทห่ทมีพื่นษัพื่น ดทเถริด เราไดล้บษัญชาหญริงมห่ายคนหนจึพื่งทมีพื่
นษัพื่นใหล้เลมีนั้ยงเจล้า" พระเจข้ทำทรงสนัที่งเอลภียทำหศ์ใหข้ไปยนังเมสองศทำเรฟนัท เมสองนภีรอยผตในเลบทำนอนททำงทริศ
เหนสอและอยผตนอกอริสรทำเอล มนันอยผตใกลข้เมสองไซดอนซทึที่งอยผตตริดชทำยฝนัที่ง ทภีที่นนัที่นพระเจข้ทำทรงสนัที่งเอลภียทำหศ์
ใหข้ไปและรนับกทำรเลภีรยงดผจทำกหญริงมตทำยคนหนทึที่ง พวกหญริงมตทำยในสมนัยโบรทำณอยผตในสภทำพทภีที่ยทำกจน
เกสอบเสมอ ไมตมภีระบบประกนันสนังคมหรสอสวนัสดริกทำรใดๆ ยริที่งประกนันชภีวริตหรสอเงรินบททำนทำญกต็ไมตมภี 
เมสที่อหญริงคนใดพบวตทำตนัวเองเปต็นมตทำย ปกตริแลข้วมนันกต็หมทำยถทึงกทำรเปต็นคนจนชนั ที่วชภีวริต กระนนัรน 
พระเจข้ทำกต็ทรงสนัญญทำวตทำจะเลภีรยงดผผผข้พยทำกรณศ์ของพระองคศ์ผตทำนททำงแหลตงทภีที่ไมตนตทำจะเปต็นไปไดข้เชตนนภีร

1 พกษ 17:10-11 เอลภียทำหศ์จทึงเดรินททำงขทึรนเหนสอไปยนังเลบทำนอนและเมสองศทำเรฟนัท 
ทห่านจจึงลยกขจึนั้นไปยษังเมพองศาเรฟษัท และเมพพื่อมาถจึงประตทเมพอง ดทเถริด หญริงมห่ายคนหนจึพื่งทมีพื่นษัพื่นกนาลษังเกก็บ
ฟพน ทห่านจจึงเรมียกนางวห่า "ขอนนนั้าเลก็กนล้อยใสห่ภาชนะมาใหล้ฉษัน เพพพื่อฉษันจะไดล้ดพพื่มนนนั้า" 11 และขณะเมพพื่อ
นางจะไปเอานนนั้ามา ทห่านกก็เรมียกนางแลล้วบอกวห่า "ขอนนาอาหารใสห่มพอมาใหล้ฉษันสษักหนห่อยหนจึพื่ง"

อทำจเปต็นไดข้วตทำพวกหญริงมตทำยสวมเครสที่องแตตงกทำยทภีที่แตกตตทำงซทึที่งระบรุรผปพรรณพวกนทำงวตทำเปต็น
มตทำย ไมตวตทำกรณภีใด พอไปถทึงประตผเมสองนนัรน หญริงคนหนทึที่งซทึที่งเอลภียทำหศ์เหต็นชนัดเจนวตทำเปต็นหญริงมตทำย
กททำลนังเกต็บฟสนซทึที่งอทำจเพสที่อเอทำไปกตอกองไฟ เขทำจทึงขอนทรทำดสที่มถข้วยหนทึที่งจทำกหญริงผผข้นภีร  (พวกผผข้หญริงของ
เมสองตตทำงๆในตะวนันออกกลทำงเปต็นคนตนักนทรทำและเขข้ทำถทึงบตอนทรทำตตทำงๆประจททำทข้องถริที่นไดข้ เอลภียทำหศ์
สนันนริษฐทำนอยตทำงถผกตข้องแลข้ววตทำหญริงผผข้นภีร จะไดข้รนับอนรุญทำตใหข้ใชข้บตอนทรทำนนัรนไดข้ เขทำจทึงขอนทรทำดสที่มจทำก
นทำง) ขณะทภีที่นทำงไป เขทำกต็ถทำมดข้วยวตทำ “โอข้ จะวตทำไปแลข้ว ทตทำนชตวยเอทำขนมปนังสนักเลต็กนข้อยมทำใหข้ฉนัน



ดข้วยไดข้ไหม” แมข้อทำจเปต็นเรสที่องทภีที่ตรงสททำหรนับคนแปลกหนข้ทำ พระเจข้ทำกต็ไดข้บอกเอลภียทำหศ์แลข้ววตทำหญริง
มตทำยคนหนทึที่งทภีที่เมสองศทำเรฟนัทจะเลภีรยงดผเขทำ เขทำจทึงทดสอบหญริงมตทำยคนแรกทภีที่เขทำเจอ

1 พกษ 17:12-14 หญริงนนัรนตอบกลนับไปวตทำ "พระเยโฮวาหย์พระเจล้าของทห่านทรง
พระชนมย์อยทห่แนห่ฉษันใด ดริฉษันไมห่มมีอะไรทมีพื่ปรินั้งเสรก็จ มมีแตห่แปล้งสษักกนามพอหนจึพื่งในหมล้อ และนนนั้ามษันเลก็ก
นล้อยทมีพื่ในไห ดทเถริด ดริฉษันกนาลษังเกก็บฟพนสองทห่อนเพพพื่อจะเขล้าไปทนาสนาหรษับตษัวดริฉษันและบยตรชายของ
ดริฉษัน เพพพื่อเราจะไดล้กรินแลล้วกก็จะตาย"

มภีหลทำยควทำมเหต็นทภีที่ควรออก (1) เหต็นไดข้ชนัดวตทำหญริงผผข้นภีร ดผออกวตทำเอลภียทำหศ์เปต็นคนอริสรทำเอล 
อทำจเปต็นเพรทำะเครสที่องแตตงกทำยทภีที่แตกตตทำงของเขทำหรสอเพรทำะสททำเนภียงของเขทำ (2) นทำงเรภียกองคศ์พระผผข้
เปต็นเจข้ทำวตทำพระเจข้ทำของเขา นทำงเปต็นคนตตทำงชทำตริและทรทำบถทึงพระเยโฮวทำหศ์พระเจข้ทำ แตตเหต็นไดข้ชนัดวตทำ
นทำงไมตไดข้ปรนนริบนัตริพระองคศ์ (3) เหต็นไดข้ชนัดดข้วยวตทำนทำงอยผตในสภทำพทภีที่ยทำกจนขข้นแคข้นจรริงๆ นทำง
ไมตมภีอทำหทำรในบข้ทำนของตนนอกจทำกแปข้งจททำนวนเลต็กนข้อยในภทำชนะหนทึที่งและนทรทำมนันมะกอกปรริมทำณ
เลต็กนข้อยซทึที่งนทำงตนัรงใจวตทำจะใชข้อบขนมปนังกข้อนหนทึที่ง หลนังจทำกนนัรนนทำงกต็คริดวตทำบรุตรชทำยของนทำงและ
ตนัวนทำงเองจะตทำยเพรทำะขทำดอทำหทำร พวกเขทำไมตมภีอทำหทำรอสที่นแลข้ว พระเจข้ทำทรงใชข้เอลภียทำหศ์มทำใหข้หญริง
ผผข้นภีร เลภีรยงดผ ชตทำงเปต็นบททดสอบทภีที่ยทำกจรริงๆ!

13 และเอลมียาหย์บอกนางวห่า "อยห่ากลษัวเลย จงไปทนาตามทมีพื่เจล้าพทด แตห่จงทนาขนมกล้อนเลก็กใหล้
ฉษันกห่อน แลล้วเอามาใหล้ฉษัน ภายหลษังจจึงทนาสนาหรษับตษัวเจล้าและบยตรชายของเจล้า 14 เพราะพระเยโฮ
วาหย์พระเจล้าของอริสราเอลตรษัสดษังนมีนั้วห่า `แปล้งในหมล้อนษันั้นจะไมห่หมดและนนนั้ามษันในไหนษันั้นจะไมห่ขาด 
จนกวห่าจะถจึงวษันทมีพื่พระเยโฮวาหย์ทรงสห่งฝนลงมายษังพพนั้นดริน'" ครทำวนภีร เอลภียทำหศ์ทดสอบหญริงผผข้นภีร ดข้วย
บททดสอบนนัรน เขทำยอมรนับวตทำนทำงเปต็นคนยทำกจนขข้นแคข้นยริที่งนนัก แตตเขทำกต็สนัที่งนทำงใหข้อบขนมปนังใหข้
เขทำกว่อน จทำกนนัรนนทำงกต็สทำมทำรถจนัดหทำใหข้ตนัวเองและบรุตรชทำยของตนไดข้

นภีที่ไมตใชตควทำมเหต็นแกตตนัวในสตวนของเอลภียทำหศ์ แตตเปต็นบททดสอบหนทึที่งและบทเรภียนหนทึที่ง
สททำหรนับหญริงมตทำยผผข้ยทำกจนคนนภีร  นทำงกททำลนังจะเรภียนรผข้ดข้วยตนเองวตทำพระเจข้ทำทรงเลภีรยงดผคนเหลตทำนนัรนทภีที่
วทำงใจพระองคศ์ เอลภียทำหศ์จทึงแจข้งใหข้นทำงทรทำบถทึงพระสนัญญทำของพระเจข้ทำทภีที่ว ตทำภทำชนะทภีที่บรรจรุแปข้งเลต็ก



นข้อยและนทรทำมนันปรริมทำณเลต็กนข้อยของนทำงจะไมตขทำดจนกวตทำจะถทึงวนันนนัรนทภีที่พระเจข้ทำทรงสตงฝนมทำอภีก
ครนัร ง เหต็นไดข้ชนัดดข้วยวตทำภนัยแลข้งสตงผลเขข้ทำไปในเลบทำนอนแลข้ว ควทำมบทำปยตอมสตงผลกระทบตตอผผข้อสที่น
เสมอ ควทำมบทำปของอริสรทำเอลนททำภนัยแลข้งไปถทึงเพสที่อนบข้ทำนของพวกเขทำดข้วย

1 พกษ 17:15-16 หญริงมตทำยทภีที่นตทำสงสทำรผผข้นภีร จทึงทททำตทำมทภีที่นทำงไดข้รนับสนัที่ง นางกก็ไปกระทนา
ตามคนาของเอลมียาหย์ แลล้วนาง ตษัวทห่านและครอบครษัวของนางกก็รษับประทานอยทห่หลายวษัน 16 แปล้งใน
หมล้อกก็ไมห่หมด นนนั้ามษันในไหกก็ไมห่ขาด ตามพระวจนะของพระเยโฮวาหย์ซจึพื่งตรษัสทางเอลมียาหย์ เหต็นไดข้
ชนัดวตทำหญริงผผข้นภีร เชสที่อคททำตรนัสของพระเจข้ทำ นทำงไวข้ใจพระองคศ์ ดนังนนัรนพระเจข้ทำจทึงไมตเพภียงเลภีรยงดผนทำง
เทตทำนนัรนแตตเลภีรยงดผผผข้พยทำกรณศ์ทตทำนนภีรดข้วยตลอดระยะเวลทำทภีที่เหลสอของฤดผแลข้งนนัรน เสบภียงแปข้งและ
นทรทำมนันของนทำงมริไดข้ขทำดไป พระเจข้ทำทรงเลภีรยงดผผผข้รนับใชข้ของพระองคศ์อยตทำงนตทำอนัศจรรยศ์

1 พกษ 17:17-18 ระหวตทำงนนัรน อยทห่มาภายหลษังเหตยการณย์เหลห่านมีนั้ บยตรชายของหญริงคน
นษันั้นผทล้เปก็นเจล้าของบล้านกก็ลล้มปห่วย อาการปห่วยนษันั้นกก็สาหษัส จนไมห่มมีลมหายใจเหลพออย ทห่แลล้ว หลนังจทำก
เวลทำผตทำนไประยะหนทึที่ง บรุตรชทำยของหญริงมตทำยนนัรนกต็ลข้มปตวยและเสภียชภีวริต

มทำรดทำทภีที่ใจสลทำยจทึง 18 กลห่าวแกห่เอลมียาหย์วห่า "โอ คนของพระเจล้า เจล้าขล้า ฉษันมมีเรพพื่องอะไร
เกมีพื่ยวขล้องกษับทห่าน ทห่านไดล้มาหาฉษันเพพพื่อฟพนั้นใหล้ทรงระลจึกถจึงความผริดของฉษัน และกระทนาใหล้บยตร
ชายของฉษันตายหรพอ" อยตทำงไรกต็ตทำม หญริงผผข้นภีรซทึที่งก ททำลนังเปต็นทรุกขศ์โศกเศรข้ทำกลตทำวหทำเอลภียทำหศ์วตทำมทำหทำ
นทำงเพสที่อคริดบนัญชภีควทำมบทำปบทำงอยตทำงของนทำงในอดภีตซทึที่งไมตเปริดเผย นทำงคริดวตทำกทำรเสภียชภีวริตของบรุตร
ชทำยของนทำงเปต็นกทำรพริพทำกษทำควทำมบทำปในอดภีตของนทำง

1 พกษ 17:19-21 เอลภียทำหศ์จทึงพทดกษับนางวห่า "เอาบยตรชายของเจล้ามาใหล้ฉษันเถริด" ทห่าน
กก็นนาเขาไปจากอกของนางอยล้มขจึนั้นไปทมีพื่หล้องชษันั้นบนทมีพื่ทห่านอาศษัยอยทห่ และวางเขาไวล้บนทมีพื่นอนของ
ทห่านเอง เหต็นไดข้ชนัดวตทำเอลภียทำหศ์รผข้สทึกขทำยหนข้ทำกนับสริที่งทภีที่เกริดขทึรนกนับหญริงมตทำยผผข้ยทำกจนคนนภีร  เขทำจทึง 

20 รล้องททลพระเยโฮวาหย์วห่า "โอ ขล้าแตห่พระเยโฮวาหย์พระเจล้าของขล้าพระองคย์ พระองคย์ทรงนนาเหตย
รล้ายมาจนกระทษัพื่งหญริงมห่ายนมีนั้ทมีพื่ขล้าพระองคย์อาศษัยอยทห่ดล้วยทมีเดมียวหรพอ โดยทมีพื่ทรงประหารบยตรชาย



ของนางเสมีย" เขทำจทึงทผลถทำมพระเจข้ทำวตทำพระองคศ์ก ททำลนังนททำควทำมเดสอดรข้อนเชตนนภีรมทำใหข้บรุตรชทำยของ
นทำงเพสที่อตอบแทนสททำหรนับควทำมดภีทภีที่นทำงไดข้กระทททำแกตเขทำหรสอ

เอลภียทำหศ์จทึง 21 เหยมียดตษัวลงทษับเดก็กนษันั้นสามครษันั้ง และรล้องททลพระเยโฮวาหย์วห่า "โอ ขล้าแตห่
พระเยโฮวาหย์พระเจล้าของขล้าพระองคย์ ขอชมีวริตของเดก็กคนนมีนั้มาเขล้าในตษัวเขาอมีก" เหต็นไดข้ชนัดถทึงคททำ
อธริษฐทำนอนันรข้อนรนและเกริดผลมทำกของผผข้ชอบธรรมคนหนทึที่ง ควทำมรข้อนรนของคททำอธริษฐทำนนภีรถผก
เนข้นยทรทำในกทำรทภีที่เอลภียทำหศ์เหยภียดตนัวลงทนับเดต็กนนัรนและอธริษฐทำน เรทำอทำจสนันนริษฐทำนไดข้วตทำเขทำอธริษฐทำน
คททำอธริษฐทำนทภีที่เรตงดตวนนภีรสทำมครนัร งดข้วย

1 พกษ 17:22-23 และพระเยโฮวาหย์ทรงฟษังเสมียงของเอลมียาหย์ และชมีวริตของเดก็กนษันั้น
มาเขล้าในตษัวเขาอมีก และเขากก็ฟพนั้นขจึนั้น 23 และเอลมียาหย์กก็อยล้มเดก็กนษันั้น นนาลงมาจากหล้องชษันั้นบนเขล้าไปใน
เรพอน และมอบเขาใหล้แกห่มารดาของเดก็ก และเอลมียาหย์บอกวห่า "ดทซริ บยตรของเจล้ายษังมมีชมีวริตอยทห่" 
พระเจข้ทำทรงสดนับฟนังคททำอธริษฐทำนทภีที่รข้อนรนและเกริดผลของบรรดทำผผข้ชอบธรรม เหต็นไดข้ชนัดถทึงควทำม
เชสที่อของเอลภียทำหศ์ ในยทำมวริกฤตริ ทภีที่พทึที่งเดภียวของเขทำกต็คสอ ขอใหข้พระเจข้ทำทรงแทรกแซงและกระทททำกริจ
อยตทำงเปภีที่ยมดข้วยฤทธริธ เดช พระองคศ์ทรงกระทททำเชตนนนัรนจรริงๆ เรทำไมตควรคริดวตทำเอลภียทำหศ์ชรุบเดต็กชทำยคน
นนัรนใหข้มภีชภีวริตขทึรนใหมต พระเจข้ทำทรงเปต็นผผข้กระทททำ อยตทำงไรกต็ตทำม พระเจข้ทำทรงกระทททำกริจเพรทำะควทำม
เชสที่อและคททำอธริษฐทำนทภีที่รข้อนรนของเอลภียทำหศ์ เขทำจทึงสตงมอบเดต็กชทำยคนนนัรนใหข้แกตมทำรดทำของเขทำ

1 พกษ 17:24 ดนังนนัรนหญริงนษันั้นพทดกษับเอลมียาหย์วห่า "คราวนมีนั้ดริฉษันทราบแลล้ววห่า ทห่าน
เปก็นคนของพระเจล้า และพระวจนะของพระเยโฮวาหย์ซจึพื่งอยทห่ในปากของทห่านเปก็นความจรริง" นทำง
ไดข้เหต็นกนับตทำถทึงฤทธริธ เดชของพระเจข้ทำโดยมสอของเอลภียทำหศ์ นทำงเชสที่อสนริทใจแลข้วเกภีที่ยวกนับทนัรงควทำมจรริง
เรสที่องพระเยโฮวทำหศ์พระเจข้ทำและเอลภียทำหศ์เปต็นคนของพระเจข้ทำ บนัดนภีรนทำงไมตมภีขข้อสงสนัยแลข้ววตทำสริที่งทภีที่เอลภี
ยทำหศ์พผดเปต็นควทำมจรริงของพระเจข้ทำ

*****

ภนำพรวมของ 1 พงศศ์กษษัตรริยศ์ 18: การรนับใชด้ของเอลมียาหศ์ถยูกนนาเสนอเพริชื่มเตริม จตุดสนใจ
หลนักคสือ การเผชริญหนด้ากนันของเอลมียาหศ์กนับพวกผยูด้พยากรณศ์ของพระบาอนัลบนภยูเขาคารเมล



1 พกษ 18:1-2 ในบทกตอนหนข้ทำ (17:1) และตทำมคททำสนัที่งของพระเจข้ทำ เอลภียทำหศ์ไดข้
ประกทำศวตทำฝนจะไมตตกในอริสรทำเอล ดนังนนัรน อยทห่ตห่อมาหลายวษัน พระวจนะของพระเยโฮวาหย์มาถจึง
เอลมียาหย์ในปมีทมีพื่สามวห่า "ไปซมี และแสดงตษัวของเจล้าตห่ออาหษับ และเราจะสห่งฝนมาเหนพอพพนั้นดริน" 2  
เอลมียาหย์กก็ไปแสดงตษัวตห่ออาหษับ การกษันดารอาหารนษันั้นสาหษัสมากในสะมาเรมีย ผตทำนไปเกสอบสทำมปภี
ตนัรงแตตภนัยแลข้งไดข้เรริที่มตข้นขทึรน พระเจข้ทำจทึงทรงสนัที่งเอลภียทำหศ์ใหข้กลนับไปและเผชริญหนข้ทำกนับอทำหนับ ไมตนตทำ
ประหลทำดใจเลยวตทำมภีการกษันดารอาหารสาหษัสมากในแผตนดรินนนัรน

1 พกษ 18:3-4 ขข้อมผลทภีที่เปต็นฉทำกหลนังถผกใหข้ไวข้เพริที่มเตริม และอาหษับรษับสษัพื่งเรมียกโอบา
ดมีหย์ผทล้เปก็นอธริบดมีกรมวษัง (ฝห่ายโอบาดมีหย์นษันั้นเกรงกลษัวพระเยโฮวาหย์ยริพื่งนษัก 4 และเมพพื่อเยเซเบลขจษัดผทล้
พยากรณย์ของพระเยโฮวาหย์ออกไป โอบาดมีหย์ไดล้นนาผทล้พยากรณย์หนจึพื่งรล้อยคนซห่อนไวล้ตามถนนั้าแหห่งละ
หล้าสริบคน และเลมีนั้ยงเขาทษันั้งหลายดล้วยขนมปษังและนนนั้า)

นตทำสนใจทภีที่วตทำเรทำถผกแนะนททำใหข้รผข้จนักกนับโอบทำดภีหศ์ ประเพณภีของยริวเชสที่อวตทำนภีที่เปต็นคนเดภียวกนัน
กนับผผข้พยทำกรณศ์คนนนัรนทภีที่เขภียนหนนังสสอเลต็กๆเลตมนนัรนทภีที่ใชข้ชสที่อเดภียวกนัน อยตทำงไรกต็ตทำมไมตมภีขข้อพริสผจนศ์จทำก
พระคนัมภภีรศ์สททำหรนับเรสที่องนนัรน ไมตวตทำกรณภีใด โอบทำดภีหศ์ผผข้นภีร กต็ถผกหมทำยเหตรุไวข้วตทำเปต็นคนทภีที่เกรงกลนัวองคศ์
พระผผข้เปต็นเจข้ทำยริที่งนนัก นภีที่เปต็นปรริศนทำหนทึที่งทภีที่แปลก คนทภีที่เกรงกลนัวองคศ์พระผผข้เปต็นเจข้ทำยริ ที่งนนักไปเกภีที่ยวขข้อง
โดยตรงกนับคนอยตทำงอทำหนับและนทำงเยเซเบลไดข้อยตทำงไร แมข้เขทำอทำจมภีใจทภีที่ซสที่อตรงตตอพระเยโฮวทำหศ์ 
เหต็นไดข้ชนัดวตทำชทำยผผข้นภีร ออมชอมควทำมเชสที่อมนั ที่นใดๆกต็ตทำมในเรสที่องกทำรแยกออกจทำกกทำรละทริรงควทำมจรริง
ของอทำหนับ

อยตทำงไรกต็ตทำม ตข้องขอชมเขทำทภีที่เขทำไดข้ซตอนผผข้พยทำกรณศ์หนทึที่งรข้อยคนของพระเยโฮวทำหศ์ซทึที่งยนัง
อยผตในอทำณทำจนักรฝตทำยเหนสอไวข้ เพรทำะควทำมพยทำยทำมของเขทำ พวกเขทำจทึงไดข้รนับกทำรเลภีรยงดผดข้วยขนมปนัง
และนทรทำซทึที่งถผกสตงใหข้พวกเขทำดข้วยมสอของเขทำ มภีหมทำยเหตรุอภีกวตทำนทำงเยเซเบลไดข้ฆตทำผผข้พยทำกรณศ์ของ
พระเยโฮวทำหศ์ทภีที่ยนังอยผตในอทำณทำจนักรฝตทำยเหนสอใหข้มทำกทภีที่สรุดเทตทำทภีที่นทำงจะหทำตนัวไดข้ สภทำพฝตทำยวริญญทำณ
ของสมนัยนนัรนจทึงปรทำกฏชนัดเจน



1 พกษ 18:5-6 เพรทำะควทำมรรุนแรงของกทำรกนันดทำรอทำหทำรนนัรน อาหษับรษับสษัพื่งโอบา
ดมีหย์วห่า "จงไปใหล้ทษัพื่วพพนั้นแผห่นดรินไปหาธารนนนั้าพย และไปใหล้ทษัพื่วทยกลนาธาร ชะรอยเราจะพบหญล้าและ
รษักษาชมีวริตมล้าและลห่อใหล้คงอยทห่ไดล้ และไมห่ตล้องสทญเสมียสษัตวย์ไปหมด" 6 ดษังนษันั้นพวกเขากก็แบห่งดรินแดน
กษันเพพพื่อจะออกไปคล้น อาหษับเสดก็จไปทางหนจึพื่ง ฝห่ายโอบาดมีหย์ไปอมีกทางหนจึพื่ง ดผเหมสอนวตทำเพสที่อทภีที่จะ
ชตวยชภีวริตปศรุสนัตวศ์ของเขทำเอง อทำหนับจทึงใชข้โอบทำดภีหศ์ไปคข้นหทำนทรทำ โอบทำดภีหศ์ไปททำงหนทึที่ง อทำหนับกต็ไป
อภีกททำงหนทึที่ง

1 พกษ 18:7-8 ดนังนนัรน เมพพื่อโอบาดมีหย์กนาลษังไปตามทาง ดทเถริด เอลมียาหย์ไดล้พบเขา และ
โอบาดมีหย์กก็จนาทห่านไดล้จจึงซบหนล้าลงพทดวห่า "เอลมียาหย์ เจล้านายของขล้าพเจล้า เปก็นตษัวทห่านเองจรริงหรพอ" 

8 และทห่านกก็ตอบเขาวห่า "ตษัวฉษันเอง จงไปบอกเจล้านายของทห่านวห่า `ดทเถริด เอลมียาหย์อยทห่ทมีพื่นมีพื่'" ขณะทภีที่
โอบทำดภีหศ์ออกไปคข้นหทำนทรทำอยผตนนัรน เขทำกต็ไดข้มทำเจอกนับเอลภียทำหศ์แบบหนข้ทำตตอหนข้ทำ เรทำควรหมทำยเหตรุไวข้
วตทำเขทำจททำเอลภียทำหศ์ไดข้ทนันทภีและถทึงขนทำดเรภียกเอลภียทำหศ์วตทำ ‘เจข้ทำนทำย’ เอลภียทำหศ์จทึงใชข้เขทำใหข้ไปบอกอทำหนับ
วตทำตนกลนับมทำแลข้ว

1 พกษ 18:9-14 โอบทำดภีหศ์หวทำดกลนัวยริที่งนนักกนับกทำรตข้องไปแจข้งใหข้อทำหนับทรทำบเกภีที่ยว
กนับเอลภียทำหศ์ และเขากลห่าววห่า "ขล้าพเจล้าไดล้กระทนาผริดประการใด ทห่านจจึงจะมอบผทล้รษับใชล้ของทห่านไวล้
ในพระหษัตถย์ของอาหษับใหล้ประหารขล้าพเจล้าเสมีย เทตทำทภีที่โอบทำดภีหศ์รผข้ พระเจข้ทำคงก ททำลนังกระทททำกทำร
พริพทำกษทำตตอเขทำทภีที่ใหข้ไปแจข้งขตทำวนนัรนแกตอทำหนับ เขทำกลนัววตทำอทำหนับจะฆตทำตนเสภีย

โอบทำดภีหศ์กลตทำวตตอไปวตทำ 10 พระเยโฮวาหย์พระเจล้าของทห่านทรงพระชนมย์อยทห่แนห่ฉษันใด ไมห่มมี
ประชาชาตริหรพอราชอาณาจษักรใด ทมีพื่เจล้านายของขล้าพเจล้ามริไดล้สห่งคนไปเสาะหาทห่าน และเมพพื่อเขาทษันั้ง
หลายกราบททลวห่า `เขาไมห่อยทห่ทมีพื่นมีพื่ พระเจล้าขล้า' พระองคย์กก็ใหล้ประชาชาตริหรพอราชอาณาจษักรปฏริญาณ
วห่าเขาทษันั้งหลายมริไดล้พบทห่าน 11 และคราวนมีนั้ทห่านกลห่าววห่า `จงไปบอกเจล้านายของทห่านวห่า "ดทเถริด เอ
ลมียาหย์อยทห่ทมีพื่นมีพื่"' เหต็นไดข้ชนัดวตทำมภีกทำรออกหมทำยจนับเอลภียทำหศ์ตนัรงนทำนแลข้ว อนันทภีที่จรริงโอบทำดภีหศ์กลตทำววตทำอทำ
หนับไดข้เทภีที่ยวหทำเอลภียทำหศ์ในบรรดทำประเทศเพสที่อนบข้ทำนและขอใหข้พวกผผข้นททำของประเทศเหลตทำนนัรน
สทำบทำนวตทำเอลภียทำหศ์ไมตไดข้อยผตทภีที่นนัที่น เอลภียทำหศ์ไดข้กลทำยเปต็นอทำชญทำกรทภีที่ททำงกทำรตข้องกทำรตนัวมทำกทภีที่สรุด อทำ



หนับยอมทรุตมไมตอนัรนเพสที่อทภีที่จะหทำเขทำใหข้เจอ และบนัดนภีร โอบทำดภีหศ์กต็ครรุตนคริดเกภีที่ยวกนับกทำรไปเขข้ทำเฝข้ทำและ
แจข้งอทำหนับวตทำเอลภียทำหศ์อยผตใตข้จมผกของพวกเขทำนริดเดภียว

โอบทำดภีหศ์กลนัววตทำ 12 อยทห่มาพอขล้าพเจล้าไปจากทห่านแลล้ว พระวริญญาณของพระเยโฮวาหย์จะ
มาพาทห่านไป ณ ทมีพื่ใดขล้าพเจล้ากก็ไมห่ทราบ ฉะนษันั้นเมพพื่อขล้าพเจล้าไปททลอาหษับ และพระองคย์หาทห่านไมห่
พบ พระองคย์กก็จะทรงประหารขล้าพเจล้าเสมีย ถจึงแมล้วห่าขล้าพเจล้าผทล้รษับใชล้ของทห่านยนาเกรงพระเยโฮวาหย์
ตษันั้งแตห่หนยห่มๆมา ควทำมกลนัวของโอบทำดภีหศ์กต็คสอวตทำ หลนังจทำกไปแจข้งใหข้อทำหนับทรทำบแลข้ววตทำเอลภียทำหศ์อยผต
ทภีที่ไหน เขทำกต็จะไมตอยผตทภีที่นนัที่นเมสที่อพวกเขทำพทำกนันมทำจนับตนัวเขทำ ผผข้พยทำกรณศ์ทภีที่ออมชอมคนนภีรจทึงกลนัววตทำตน
จะถผกประหทำรชภีวริต แตตเขทำเตสอนควทำมจททำเอลภียทำหศ์วตทำเขทำไดข้ยททำเกรงพระเยโฮวทำหศ์มทำตนัรงแตตหนรุตมๆ

นอกจทำกนภีร  โอบทำดภีหศ์เตสอนใหข้เอลภียทำหศ์ระลทึกวตทำ 13 ไมห่มมีผทล้ใดเรมียนเจล้านายของขล้าพเจล้าดอก
หรพอวห่า ขล้าพเจล้าไดล้กระทนาสริพื่งใดเมพพื่อเยเซเบลประหารผทล้พยากรณย์ของพระเยโฮวาหย์เสมีย และขล้าพเจล้า
ไดล้ซห่อนผทล้พยากรณย์หนจึพื่งรล้อยคนของพระเยโฮวาหย์ไวล้ตามถนนั้าแหห่งละหล้าสริบคน และเลมีนั้ยงเขาดล้วย
ขนมปษังและนนนั้า โอบทำดภีหศ์พยทำยทำมเตสอนใหข้เอลภียทำหศ์ระลทึกถทึงควทำมดภีทภีที่ตนไดข้กระทททำสททำหรนับผผข้
พยทำกรณศ์เหลตทำนนัรนของพระเยโฮวทำหศ์ (เหต็นไดข้ชนัดวตทำเอลภียทำหศ์กต็ทรทำบเรสที่องนภีรอยผตแลข้ว) ทททำไมเอลภียทำหศ์จทึง
จะสตงเขทำใหข้ไปตทำยดข้วยเลตทำ 14 และคราวนมีนั้ทห่านบอกวห่า `จงไปบอกเจล้านายของทห่านวห่า "ดทเถริด เอลมี
ยาหย์อยทห่ทมีพื่นมีพื่"' แลล้วพระองคย์จะทรงประหารขล้าพเจล้าเสมีย"

1 พกษ 18:15-16 และเอลมียาหย์กลห่าววห่า "พระเยโฮวาหย์จอมโยธาผทล้ซจึพื่งขล้าพเจล้าปฏริบษัตริ
อยทห่ทรงพระชนมย์อยทห่แนห่ฉษันใด ขล้าพเจล้าจะแสดงตษัวของขล้าพเจล้าแกห่อาหษับในวษันนมีนั้แนห่" เอลภียทำหศ์
รนับปทำกโอบทำดภีหศ์วตทำตนจะแสดงตนัวตตออทำหนับอยตทำงแนตนอน 16 โอบาดมีหย์จจึงไปเฝล้าอาหษับและททล
พระองคย์ อาหษับกก็เสดก็จไปพบเอลมียาหย์ นตทำสนใจทภีที่วตทำอทำหนับผผข้เปต็นกษนัตรริยศ์ไปพบเอลภียทำหศ์และไมตใชต
ในททำงกลนับกนัน อทำหนับไดข้เรภียนรผข้แลข้วทภีที่จะไมตทททำเลตนๆกนับเอลภียทำหศ์

1 พกษ 18:17-18 และอยทห่มาเมพพื่ออาหษับทอดพระเนตรเหก็นเอลมียาหย์ อาหษับกก็ตรษัสกษับ
ทห่านวห่า "นมีพื่ตษัวเจล้าหรพอ เจล้าผทล้ทนาความลนาบากใหล้อริสราเอล" บทำงคนคริดวตทำอทำหนับไมตแนตใจวตทำผผข้ทภีที่ตน



กททำลนังพบนนัรนคสอเอลภียทำหศ์จรริงๆ เขทำจทึงถทำมคททำถทำมนภีรขทึรนมทำ แตตดผเหมสอนวตทำเขทำจททำเอลภียทำหศ์ไดข้และพผด
กนับเขทำอยตทำงประชดประชนันและมภีอคตริเชตนนนัรน เอลภียทำหศ์ไมตไดข้เสภียขวนัญเลยแมข้แตตนข้อย

เอลภียทำหศ์ไมตไดข้เสภียจนังหวะเลย 18 และทห่านจจึงททลวห่า "ขล้าพระองคย์มริไดล้กระทนาความลนาบาก
แกห่อริสราเอล แตห่พระองคย์ไดล้กระทนา และราชวงศย์บริดาของพระองคย์ เพราะวห่าพวกพระองคย์ไดล้ทอด
ทรินั้งพระบษัญญษัตริของพระเยโฮวาหย์ และตริดตามพระบาอษัล มภีควทำมกลข้ทำหทำญอนันนตทำททึที่งในตนัวเอลภียทำหศ์ 
เขทำกททำลนังพผดกนับกษนัตรริยศ์แหตงอริสรทำเอล เขทำไมตกลนัวทภีที่จะชภีรนริรวของตนไปทภีที่อทำหนับและบอกเขทำวตทำเขทำ
ตตทำงหทำกทภีที่เปต็นคนนททำภนัยแลข้งมทำสผตอริสรทำเอล ปนัญหทำทภีที่แทข้จรริงกต็คสอวตทำ อทำหนับไดข้ละทริรงพระบนัญญนัตริ
ตตทำงๆของพระเจข้ทำและไปตริดตทำมพระบาอษัล (คททำหลนังนภีร เปต็นคททำพหผพจนศ์และหมทำยถทึงรผปเคทำรพแบบ
ตตทำงๆของพระบทำอนัล ซทึที่งแนตนอนวตทำมภีกระจทำยอยผตทนั ที่วแผตนดรินนนัรน)

1 พกษ 18:19-20 เอลภียทำหศ์จทึงออกคททำสนัที่งแกตอทำหนับ เพราะฉะนษันั้นบษัดนมีนั้ขอทรงสษัพื่งใหล้
บรรดาชนอริสราเอลมาพบขล้าพระองคย์ทมีพื่ภทเขาคารเมล ทษันั้งผทล้พยากรณย์ของพระบาอษัลสมีพื่รล้อยหล้าสริบ
คนนษันั้น และผทล้พยากรณย์ของเสารทปเคารพสมีพื่รล้อยคนนษันั้น ผทล้ซจึพื่งรษับประทานทมีพื่โตต๊ะเสวยของพระนางเย
เซเบล" เอลภียทำหศ์สนัที่งกษนัตรริยศ์ผผข้นภีร ใหข้รวบรวมผผข้พยทำกรณศ์ทนัรงหมดของพระบทำอนัลในอริสรทำเอลใหข้มทำหทำ
ตนทภีที่ภผเขทำคทำรเมล นนัที่นเปต็นเรสที่องนตทำททึที่งในตนัวมนันเองแลข้ว แมข้เขทำเปต็นศนัตรผหมทำยเลขหนทึที่งของททำงกทำร 
ครทำวนภีร เอลภียทำหศ์กต็ก ททำลนังสนัที่งอทำหนับวตทำตข้องทททำอะไร ภผเขทำคทำรเมลอยผตใกลข้กนับชทำยฝนัที่งทะเล
เมดริเตอรศ์เรเนภียนในอริสรทำเอลตอนกลทำงและตอนเหนสอ มนันเปต็นภผเขทำเตภีรยๆทภีที่มภีปตทำไมข้พรข้อมกนับยอด
เขทำทภีที่กวข้ทำงใหญตพอสมควร เหต็นไดข้ชนัดวตทำมภีผผข้พยทำกรณศ์ของพระบทำอนัล 450 คนในแผตนดรินนนัรนนอก
เหนสอจทำกผผข้พยทำกรณศ์ 400 คนของเสทำรผปเคทำรพตตทำงๆซทึที่งไดข้รนับกทำรเลภีรยงดผโดยนทำงเยเซเบล มภีผผข้เสนอ
วตทำฝตทำยหลนังนภีร เปต็นปรุโรหริตประจททำบข้ทำนสททำหรนับนทำง ดนังนนัรน 20 อาหษับจจึงทรงสห่งไปยษังคนอริสราเอลทษันั้ง
ปวง และชยมนยมผทล้พยากรณย์ทมีพื่ภทเขาคารเมล ดนังนนัรน ‘พระสงฆศ์’ 850 คนของพระบทำอนัลจทึงถผก
รวบรวมและใชข้ไปยนังภผเขทำคทำรเมลเพสที่อกทำรประลองครนัร งสททำคนัญกนับเอลภียทำหศ์

1 พกษ 18:21 ดข้วยควทำมไพเรทำะแบบบทกวภี เอลภียทำหศ์ทข้ทำททำยชนชทำตริอริสรทำเอล 
และเอลมียาหย์กก็เขล้ามาใกลล้ประชาชนทษันั้งปวงกลห่าววห่า "ทห่านทษันั้งหลายจะขยษักขยห่อนอยทห่ระหวห่างสอง



ฝห่ายนมีนั้นานสษักเทห่าใด ถล้าพระเยโฮวาหย์ทรงเปก็นพระเจล้าจงตริดตามพระองคย์ แตห่ถล้าพระบาอษัลเปก็น กก็
จงตามทห่านไปเถริด" และประชาชนไมห่ตอบทห่านสษักคนาเดมียว เหต็นไดข้ชนัดวตทำประชทำชนอริสรทำเอล
จททำนวนมทำกไดข้มทำรวมตนัวกนันบนยอดภผเขทำคทำรเมลเพสที่อดผกทำรประลองดข้วย เอลภียทำหศ์จทึงทข้ทำททำยพวกเขทำ
หทำกพระเยโฮวทำหศ์ทรงเปต็นพระเจข้ทำ กต็จงตริดตทำมพระองคศ์ แตตหทำกพระบทำอนัลเปต็นพระเจข้ทำกต็ใหข้ตทำม
มนันไปเสภีย คนอริสรทำเอลจททำนวนไดข้หนันไปนมนัสกทำรพระบทำอนัลแลข้ว พวกเขทำถผกจภีรใจดททำ พวกเขทำจทึงไมต
ตอบอะไรเลย

1 พกษ 18:22-24 เอลภียทำหศ์จทึงวทำงกฎพสรนๆสททำหรนับกทำรทข้ทำททำยทภีที่จะมภีขทึรนนภีร  แลล้วเอลมียาหย์
พทดกษับประชาชนวห่า "ตษัวขล้าพเจล้า คพอขล้าพเจล้าแตห่ผทล้เดมียวเปก็นผทล้พยากรณย์ของพระเยโฮวาหย์ทมีพื่เหลพออยทห่
แตห่ผทล้พยากรณย์พระบาอษัลมมีสมีพื่รล้อยหล้าสริบคน เทตทำทภีที่เอลภียทำหศ์ทรทำบ เขทำเปต็นผผข้พยทำกรณศ์คนสรุดทข้ทำยของ
พระเยโฮวทำหศ์ เขทำมริไดข้ถสอวตทำโอบทำดภีหศ์เปต็นผผข้พยทำกรณศ์ดข้วยซทรทำ ฝตทำยตรงขข้ทำมของเขทำคสอ ผผข้พยทำกรณศ์ 
450 คนของพระบทำอนัล

เขทำจทึงเสนอวตทำ 23 ขอใหล้เขามอบวษัวผทล้แกห่เราสองตษัว แลล้วขอใหล้เขาทษันั้งหลายเลพอกวษัวเปก็นของ
เขาตษัวหนจึพื่งฟษันเปก็นทห่อนๆ วางไวล้บนกองฟพนแตห่อยห่าใสห่ไฟ และขล้าพเจล้าจะเตรมียมวษัวผทล้อมีกตษัวหนจึพื่ง
นษันั้นวางไวล้บนฟพน และไมห่ใสห่ไฟ แผนกทำรของเอลภียทำหศ์ไมตมภีอะไรซนับซข้อน เอทำวนัวผผข้สองตนัวมทำ จง
ชททำแหละพวกมนันและวทำงตนัวหนทึที่งบนแทตนบผชทำหนทึที่งแดตพระเยโฮวทำหศ์และอภีกตนัวบนแทตนหนทึที่งแดต
พระบทำอนัล อยตทำใสตไฟไวข้ใตข้เครสที่องสนัตวบผชทำทนัรงสองนนัรน ยริที่งกวตทำนนัรน 24 และทห่านทษันั้งหลายจงรล้องออก
พระนามพระของทห่าน และขล้าพเจล้าจะรล้องออกพระนามพระเยโฮวาหย์ พระเจล้าองคย์ทมีพื่ทรงตอบ
ดล้วยไฟ พระองคย์นษันั้นแหละทรงเปก็นพระเจล้า" และประชาชนทษันั้งปวงกก็ตอบวห่า "อยห่างทมีพื่พทดกก็
ดมีแลล้ว" พระเจข้ทำแทข้จรริงจะทรงเปริดเผยพระองคศ์เองดข้วยไฟจทำกสวรรคศ์ ชรุมนรุมชนอริสรทำเอลทภีที่มทำรวม
ตนัวกนันจทึงตกลงวตทำนนัที่นเปต็นกทำรทดสอบทภีที่ยรุตริธรรมดภี (ไมตเปต็นทภีที่ชนัดเจนวตทำพวกผผข้พยทำกรณศ์ของพระบทำ
อนัลคริดอยตทำงไรเกภีที่ยวกนับแผนกทำรนนัรน)

1 พกษ 18:25-29 กทำรทดสอบนภีร จทึงเรริที่มขทึรน แลล้วเอลมียาหย์พทดกษับผทล้พยากรณย์ของพระบา
อษัลวห่า "จงเลพอกวษัวผทล้ตษัวหนจึพื่งสนาหรษับทห่านและตระเตรมียมเสมียกห่อน เพราะพวกทห่านมากคนดล้วยกษัน 



จงรล้องออกพระนามพระของทห่าน แตห่อยห่าใสห่ไฟ" เอลภียทำหศ์ยอมใหข้พวกผผข้พยทำกรณศ์ของพระบทำอนัล
ลงมสอกตอน เขทำใหข้พวกเขทำมภีสริทธริธ เลสอกกตอนวตทำจะเอทำวนัวผผข้ตนัวไหน คนเหลตทำนนัรนมภีกนัน 450 คน “ดนังนนัรน
เชริญพวกทตทำนกตอนและจงเรภียกไฟลงมทำจทำกสวรรคศ์”

26 เขาทษันั้งหลายกก็เอาวษัวผทล้ทมีพื่เขานนามาใหล้และเขาทษันั้งหลายกก็จษัดเตรมียมและรล้องออกพระนาม
พระบาอษัล ตษันั้งแตห่เวลาเชล้าจนเทมีพื่ยงกลห่าววห่า "โอ ขล้าแตห่พระบาอษัล ขอสดษับพวกขล้าพเจล้าเถริด" แตห่กก็
ไมห่มมีเสมียงและไมห่มมีใครตอบ และเขากก็โขยกเขยกอยทห่รอบแทห่นซจึพื่งเขาไดล้สรล้างขจึนั้นนษันั้น ตลอดทนัรงเชข้ทำ
วนันนนัรน พวกผผข้พยทำกรณศ์ของพระบทำอนัลพยทำยทำมอยตทำงสริรนหวนังทภีที่จะใหข้พระบทำอนัลตอบ พวกเขทำถทึง
ขนทำดกระโดดโลดเตข้นบนแทตนบผชทำของตนเพสที่อขอรข้องพระบทำอนัล ไมตมภีอะไรเกริดขทึรน

27 ครษันั้นถจึงเวลาเทมีพื่ยงเอลมียาหย์กก็เยล้ยเขาทษันั้งหลายวห่า "รล้องใหล้ดษังๆซมี เพราะทห่านเปก็นพระองคย์
หนจึพื่ง ทห่านกนาลษังสนทนาอยทห่ หรพอทห่านกนาลษังแอบซห่อนตษัวอยทห่ หรพอทห่านไปเทมีพื่ยว หรพอชะรอยทห่าน
กนาลษังหลษับอยทห่และจะตล้องปลยก" เอลภียทำหศ์เบสที่อแลข้วกนับกทำรรอคอยและเรริที่มเยทำะเยข้ยเหลตทำปฏริปนักษศ์ของ
เขทำ เขทำเสนอแนะอยตทำงเสภียดสภีวตทำบทำงทภีพวกเขทำตข้องตะโกนใหข้ดนังกวตทำเดริมเพสที่อทภีที่พระบทำอนัลจะไดข้ยริน
พวกเขทำ เขทำเยทำะเยข้ยตตออภีก บทำงทภีพระบทำอนัลก ททำลนังยรุตงเพรทำะครุยกนับคนอสที่นอยผต บทำงทตทำนเสนอวตทำวลภีทภีที่
บอกวตทำทตทำนแอบซห่อนตษัวอยทห่หมทำยถทึงกทำรเขข้ทำหข้องนทรทำซทึที่งคททำทภีที่แปลออกมทำนนัรนกต็อทำจเสนอเชตนนนัรน 
บทำงทภีพระบทำอนัลทภีที่แกตชรทำกททำลนังงภีบอยผตกต็ไดข้

พวกผผข้พยทำกรณศ์ของพระบทำอนัลเรริที่มจนตรอกแลข้ว 28 เขาทษันั้งหลายกก็รล้องเสมียงดษัง และเชพอด
เฉพอนตษัวเองตามธรรมเนมียมของเขาดล้วยมมีดและหลาว จนโลหริตไหลพยห่งออกมาตามตษัว ยนังไมตมภี
อะไรเกริดขทึรนอยผตดภี 29 และตห่อมาเมพพื่อผห่านเทมีพื่ยงวษันไปแลล้ว เขากก็ทนานายจนถจึงเวลาถวายบทชาตอนเยก็น
แตห่ไมห่มมีเสมียง ไมห่มมีใครตอบ ไมห่มมีใครฟษัง พวกเขทำพยทำยทำมอยตทำงเปลตทำประโยชนศ์ตตอไปจนถทึงกลทำง
เวลทำบตทำย

1 พกษ 18:30-35 ขณะเดภียวกนัน แลล้วเอลมียาหย์พทดกษับประชาชนทษันั้งปวงวห่า "จงเขล้ามา
ใกลล้ขล้าพเจล้า" และประชาชนทษันั้งปวงกก็เขล้ามาใกลล้ทห่าน และทห่านกก็ซห่อมแทห่นบทชาของพระเยโฮวาหย์ทมีพื่
ถทกทนาลายลงนษันั้น เขทำเรภียกชรุมนรุมชนอริสรทำเอลใหข้ไปยนังทภีทๆี่ แทตนบผชทำของเขทำอยผตและไมตตข้องไปสนใจ



ปทำหภีที่ของพวกผผข้พยทำกรณศ์ของพระบทำอนัล คนเหลตทำนนัรนกต็กระทททำตทำมนนัรน เขทำจทึงซตอมแทตนบผชทำเกตทำของ
องคศ์พระผผข้เปต็นเจข้ทำทภีที่อยผตในสภทำพทภีที่ขทำดกทำรซตอมแซมมทำนทำน (แทตนทภีที่วตทำนภีร เหต็นไดข้ชนัดวตทำอยผตมทำตนัรงแตต
สมนัยตอนทภีที่คนอริสรทำเอลถวทำยเครสที่องสนัตวบผชทำแดตพระเยโฮวทำหศ์บนปผชนภียสถทำนสผงหลทำยแหตงกตอนทภีที่
พลนับพลทำนนัรนไดข้ถผกตนัรงขทึรนในสถทำนทภีที่แหตงเดภียว)

31 เอลมียาหย์นนาศริลาสริบสองกล้อนมาตามจนานวนตระกทลของบยตรชายของยาโคบ ผทล้ซจึพื่งพระ
วจนะของพระเยโฮวาหย์มาถจึงวห่า "อริสราเอลจะเปก็นชพพื่อของเจล้า" 32 และทห่านไดล้สรล้างแทห่นบทชาดล้วย
ศริลานษันั้นในพระนามของพระเยโฮวาหย์ และทห่านไดล้ขยดรห่องรอบแทห่นใหญห่พอจยเมลก็ดพพชไดล้สองถษัง 
นอกเหนสอจทำกกทำรสรข้ทำงแทตนบผชทำของพระเยโฮวทำหศ์ขทึรนใหมตแลข้ว เขทำยนังขรุดทข้องรตองรอบๆแทตนนนัรน
จนสทำมทำรถจรุเมลต็ดพสชสองถนังในทข้องรตองนนัรนไดข้ดข้วย มนันเยอะขนทำดไหนกต็ไมตเปต็นทภีที่ชนัดเจน อยตทำงไร
กต็ตทำม ประเดต็นกต็คสอวตทำทข้องรตองใหญตขนทำดนนัรนถผกขรุดรอบๆแทตนบผชทำนนัรน

33 และทห่านกก็วางฟพนไวล้เปก็นระเบมียบ และฟษันวษัวผทล้นษันั้นเปก็นทห่อนๆ และวางไวล้บนกองฟพน 
และทห่านกลห่าววห่า "จงเตริมนนนั้าใหล้เตก็มสมีพื่ไห และเทลงบนเครพพื่องเผาบทชา และบนกองฟพน" 34 และ
ทห่านกลห่าววห่า "จงกระทนาครษันั้งทมีพื่สอง" และเขากก็กระทนาครษันั้งทมีพื่สอง และทห่านกลห่าววห่า "จงกระทนาครษันั้ง
ทมีพื่สาม" และเขากก็กระทนาครษันั้งทมีพื่สาม 35 และนนนั้าไหลรอบแทห่นบทชา และทห่านใสห่นนนั้าเตก็มรห่อง

หลนังจทำกจนัดเตรภียมเครสที่องสนัตวบผชทำของเขทำบนแทตนของเขทำแลข้ว เอลภียทำหศ์กต็สนัที่งใหข้คนเทนทรทำลง
บนเครสที่องสนัตวบผชทำนนัรน นทร ทำหนทึที่งบารย์เรลในสมนัยนนัรนมทำกขนทำดไหนไมตเปต็นทภีที่ทรทำบชนัดเจน คททำทภีที่แปล
วตทำ ไห (คนัด) บตอยครนัร งหมทำยถทึงภทำชนะดรินเผทำขนทำดใหญตทภีที่ใชข้ใสตนทร ทำในสมนัยนนัรน อยตทำงไรกต็ตทำม 
คททำถทำมสททำคนัญกต็คสอวตทำพวกเขทำเอทำนทรทำเยอะแยะขนทำดนนัรนมทำจทำกไหนในชตวงฤดผแลข้งทภีที่รรุนแรง ภผเขทำ
คทำรเมลอยผตไมตหตทำงจทำกทะเลเมดริเตอรศ์เรเนภียนและเอลภียทำหศ์อทำจสนัที่งคนใหข้ไปเอทำนทรทำทะเลมทำจทำกทภีที่นนั ที่น 
นนัที่นนตทำจะใชตแหลตงนทรทำทภีที่วตทำ ไมตวตทำกรณภีใด แทตนบผชทำของเขทำกต็ถผกทททำใหข้เปภียกชรุตมดข้วยนทรทำซทึที่งไหลลง
และเตต็มทข้องรตองทภีที่เขทำไดข้ทททำขทึรนมทำ



(เพรทำะรผข้วตทำตนตข้องทททำอะไรลตวงหนข้ทำแลข้ว เอลภียทำหศ์อทำจเตรภียมกทำรตตทำงๆกตอนกทำรประลอง
ครนัร งนภีร  อทำจเปต็นไดข้วตทำเขทำทททำใหข้แนตใจวตทำมภีวนัวผผข้สองตนัวเตรภียมไวข้พรข้อมบนภผเขทำนนัรนรวมถทึงฟสนดข้วย ทภีที่
สททำคนัญทภีที่สรุด เขทำอทำจกนักตรุนนทรทำทะเลไวข้ลตวงหนข้ทำแลข้วสททำหรนับโอกทำสนภีร )

1 พกษ 18:36-38 ครทำวนภีรถทึงตทำของเอลภียทำหศ์แลข้ว พอถทึงตอนนภีรกต็เปต็นเวลทำบตทำยแกตๆแลข้ว
และอยทห่มาเมพพื่อถจึงเวลาถวายบทชาตอนเยก็น เอลมียาหย์ผทล้พยากรณย์กก็เขล้ามาใกลล้ททลวห่า "ขล้าแตห่พระเยโฮ
วาหย์พระเจล้าแหห่งอษับราฮษัม อริสอษัคและอริสราเอล ขอใหล้ทราบเสมียทษัพื่วกษันในวษันนมีนั้วห่า พระองคย์คพอ
พระเจล้าในอริสราเอล และขล้าพระองคย์เปก็นผทล้รษับใชล้ของพระองคย์ และขล้าพระองคย์ไดล้กระทนาบรรดาสริพื่ง
เหลห่านมีนั้ตามพระดนารษัสของพระองคย์ ดข้วยควทำมไพเรทำะแบบบทกวภี เอลภียทำหศ์รข้องทผลตตอพระเจข้ทำแหตง
อนับรทำฮนัม อริสอนัคและอริสรทำเอล นนั ที่นคสอ เหลตทำอนัครปภีตทำแหตงอริสรทำเอล เขทำจทึงวริงวอนองคศ์พระผผข้เปต็นเจข้ทำ
ใหข้สททำแดงอยตทำงชนัดเจนวตทำพระองคศ์ทรงเปต็นพระเจข้ทำแหตงอริสรทำเอลและวตทำเอลภียทำหศ์ไดข้กระทททำตทำมทภีที่
พระองคศ์ตรนัสสนัที่ง

เขทำวริงวอนองคศ์พระผผข้เปต็นเจข้ทำตตอไปอภีกวตทำ 37 ขอทรงฟษังขล้าพระองคย์ โอ ขล้าแตห่พระเยโฮวาหย์
ขอทรงฟษังขล้าพระองคย์ เพพพื่อชนชาตรินมีนั้จะทราบวห่า พระองคย์คพอพระเยโฮวาหย์พระเจล้า และพระองคย์
ทรงหษันจริตใจของเขาทษันั้งหลายกลษับมาอมีก" วลภีหลนังนภีรนตทำจะหมทำยถทึงกทำรทภีที่พระเจข้ทำจะทรงหนันใจของ
คนอริสรทำเอลกลนับจทำกกทำรนนับถสอรผปเคทำรพมทำหทำพระองคศ์อภีกครนัร ง

38 แลล้วไฟของพระเยโฮวาหย์กก็ตกลงมาและไหมล้เครพพื่องเผาบทชา และฟพนและหริน และผงคลมี
และเลมียนนนั้าซจึพื่งอยทห่ในรห่อง ไฟจทำกสวรรคศ์ตกลงมทำพรข้อมกนับควทำมรรุนแรงถทึงขนทำดทภีที่วตทำไมตเพภียงเครสที่อง
สนัตวบผชทำและฟสนถผกไหมข้ไปเทตทำนนัรน แตตกระทนั ที่งกข้อนหรินตตทำงๆของแทตนบผชทำนนัรนกต็ถผกทททำใหข้ระเหย
เปต็นไอไปพรข้อมกนับนทรทำซทึที่งถผกเทลงบนนนัรนดข้วย ไมตมภีอะไรเหลสอเลย พระเจข้ทำไดข้สททำแดงฤทธริธ เดชของ
พระองคศ์ตตอหนข้ทำตตอตทำพวกเขทำแลข้ว

1 พกษ 18:39-40 ชรุมนรุมชนอริสรทำเอลเขข้ทำใจขข้อควทำมนนัรนแลข้ว และเมพพื่อประชาชนทษันั้ง
ปวงไดล้เหก็น เขากก็ซบหนล้าลงและรล้องวห่า "พระเยโฮวาหย์พระองคย์ทรงเปก็นพระเจล้า พระเยโฮวาหย์
พระองคย์ทรงเปก็นพระเจล้า" เมสที่อไดข้เหต็นฤทธริธ เดชอนันทรงพลนังของพระเจข้ทำกนับตทำของพวกเขทำแลข้ว 



ชรุมนรุมชนนนัรนจทึงไดข้แตตซบหนข้ทำลงนมนัสกทำรพระเจข้ทำแหตงฟข้ทำสวรรคศ์ พวกเขทำรข้องออกมทำสองครนัร งวตทำ 
“พระเยโฮวทำหศ์พระองคศ์ทรงเปต็นพระเจข้ทำ” นตทำสนใจทภีที่วตทำพวกเขทำเพริที่มคททำนททำหนข้ทำนทำมแบบเจทำะจง
เขข้ทำไปกนับคททำวตทำพระเจข้ทำ (เอโลฮริม) พระเยโฮวทำหศ์ไมตใชตแคตพระเจข้ทำ ‘องคศ์หนทึที่ง’ เทตทำนนัรน พระองคศ์ทรง
เปต็นพระเจข้ทำ ‘องคศ์นนัรน’ นภีที่บอกเปต็นนนัยถทึงกทำรยสนยนันวตทำ “พระเยโฮวทำหศ์พระเจข้ทำของเรทำทนัรงหลทำยเปต็น
พระเยโฮวทำหศ์เดภียว” (พระรทำชบนัญญนัตริ 6:4)

เอลภียทำหศ์จทึง 40 บอกเขาวห่า "จงจษับผทล้พยากรณย์ของพระบาอษัล อยห่าใหล้หนมีไปไดล้สษักคนเดมียว" 
และเขาทษันั้งหลายกก็ไปจษับเขามา และเอลมียาหย์กก็นนาเขาลงไปทมีพื่ลนาธารคมีโชนและฆห่าเขาเสมียทมีพื่นษัพื่น เอลภี
ยทำหศ์จทึงสนัที่งใหข้สนังหทำรพวกผผข้พยทำกรณศ์ของพระบทำอนัลเสภีย เขทำจทึงสตงพวกเขทำลงไปยนังหรุบเขทำทภีที่อยผ ตเบสรอง
ลตทำงซทึที่งเปต็นพสรนลททำธทำรคภีโชน พวกเขทำจทึงถผกฆตทำตทำยทภีที่นนั ที่น

1 พกษ 18:41 เอลมียาหย์ททลอาหษับวห่า "ขอเชริญเสดก็จขจึนั้นไปเสวยและดพพื่มเถริด เพราะมมี
เสมียงฝนกระหจึพื่มมา" ดข้วยกทำรรผข้ลตวงหนข้ทำแบบเปต็นคททำพยทำกรณศ์ เอลภียทำหศ์เตสอนอทำหนับใหข้กลนับขทึรนไป
ยนังภผเขทำและรนับประททำน พวกเขทำไมตไดข้มภีเวลทำทททำเชตนนนัรนมทำตลอดทนัรงวนัน นอกจทำกนภีร เขทำยนังบอกลตวง
หนข้ทำวตทำพทำยรุลผกหนทึที่งก ททำลนังจะมทำ พวกเขทำยนังไมตนตทำจะไดข้ยรินเสภียงฟข้ทำรข้องหรสอเสภียงฝน แตตเอลภียทำหศ์บอก
มนันลตวงหนข้ทำอยตทำงเปต็นคททำพยทำกรณศ์

1 พกษ 18:42-44 ดนังนนัรน อาหษับกก็เสดก็จขจึนั้นไปเสวยและดพพื่ม และเอลมียาหย์กก็ขจึนั้นไปทมีพื่ยอด
ภทเขาคารเมล ทห่านกก็โนล้มตษัวลงถจึงดริน ซบหนล้าระหวห่างเขห่า อทำหนับอทำจกลนับขทึรนไปยนังภผเขทำคทำรเมลซทึที่ง
เปต็นทภีที่ๆอทำหทำรของกษนัตรริยศ์ถผกนททำมทำใหข้เขทำ อยตทำงไรกต็ตทำมเอลภียทำหศ์ขทึรนไปยนังยอดเขทำนนัรนและเรริที่ม
อธริษฐทำนอยตทำงรข้อนรน เขทำไดข้ประกทำศแลข้ววตทำฝนจะตกเหมสอนทภีที่พระเจข้ทำไดข้ตรนัสบอกเขทำใน 18:1 
บนัดนภีร เขทำวริงวอนองคศ์พระผผข้เปต็นเจข้ทำใหข้กระทททำตทำมคททำตรนัสของพระองคศ์ นภีที่บอกเปต็นนนัยถทึงควทำม
จรริงจนังของคททำอธริษฐทำนของเขทำในกทำรทภีที่เขทำอธริษฐทำนซบหนข้ทำระหวตทำงเขตทำ เหต็นไดข้ชนัดวตทำเขทำกททำลนัง
ครุกเขตทำพรข้อมกนับศภีรษะอยผตกทึที่งกลทำงระหวตทำงเขตทำของตน ดผ ยทำกอบ 5:16-18

หลนังจทำกกทำรอธริษฐทำนทภีที่มภีผลและรข้อนรนเชตนนนัรน เอลภียทำหศ์ 43 สษัพื่งคนใชล้ของทห่านวห่า "จงลยก
ขจึนั้นมองไปทางทะเล" เขากก็ลยกขจึนั้นมองและตอบวห่า "ไมห่มมีอะไรเลย" และทห่านบอกวห่า "จงไปดทอมีก



เจก็ดครษันั้ง" เอลภียทำหศ์ไมตเพภียงอธริษฐทำนอยตทำงรข้อนรนเทตทำนนัรน แตตเขทำยนังพทำกเพภียรในกทำรอธริษฐทำนของ
ตนดข้วย เมสที่อคนใชข้ของเขทำกลนับมทำจทำกยอดเขทำทภีที่มองออกไปเหต็นทะเลเมดริเตอรศ์เรเนภียนททำงทริศ
ตะวนันตก เขทำกต็กลนับมทำและกลตทำววตทำไมห่มมีอะไรเลย เรทำควรหมทำยเหตรุไวข้วตทำระบบสภทำพอทำกทำศทภีที่นททำ
ฝนมทำยนังอริสรทำเอลจนทรุกวนันนภีรมทำจทำกทะเลเมดริเตอรศ์เรเนภียน เอลภียทำหศ์รผข้วตทำตข้องมองทภีที่ไหน เรทำควร
หมทำยเหตรุไวข้ดข้วยวตทำคนใชข้ของเขทำกลนับมทำและกลตทำวอยตทำงไดข้ใจควทำมวตทำไมห่มมีอะไรเลย มนันเปต็นแบบ
นภีรตตอไปถทึงเจต็ดครนัร ง

44 และอยทห่มาเมพพื่อถจึงครษันั้งทมีพื่เจก็ดเขาบอกวห่า "ดทเถริด มมีเมฆกล้อนหนจึพื่งเลก็กเทห่าฝห่ามพอคนขจึนั้นมา
จากทะเล" และทห่านกก็บอกวห่า "จงไปททลอาหษับวห่า `ขอทรงเตรมียมราชรถและเสดก็จลงไปเพพพื่อ
พระองคย์จะไมห่ตริดฝน'" หลนังจทำกถผกสตงไปบนยอดเขทำเจต็ดครนัร ง คนใชข้ของเขทำกต็กลนับมทำพรข้อมกนับ
ขตทำวทภีที่วตทำมภีเมฆเลต็กๆกข้อนหนทึที่งกตอตนัวขทึรนททำงทริศตะวนันตก เอลภียทำหศ์จทึงบอกอทำหนับใหข้ไปจทำกทภีที่นนั ที่นโดย
เรต็วกตอนทภีที่ฝนจะขนัดขวทำงเขทำมริใหข้ไปไดข้ ควทำมเชสที่อทภีที่ยริ ที่งใหญตปรทำกฏชนัดเจนในกทำรทททำเชตนนภีร

1 พกษ 18:45-46 และอยทห่มาอมีกครทห่หนจึพื่งทล้องฟล้ากก็มพดไปดล้วยเมฆและลม และมมีฝน
หนษัก อาหษับกก็ทรงรถเสดก็จไปยษังเมพองยริสเรเอล 46 และพระหษัตถย์ของพระเยโฮวาหย์ทรงสถริตอยทห่บน
เอลมียาหย์ และทห่านกก็คาดเอวของทห่านไวล้ และวริพื่งขจึนั้นหนล้าอาหษับไปถจึงทางเขล้าเมพองยริสเรเอล ฝนทภีที่เอลภี
ยทำหศ์ไดข้พยทำกรณศ์ไวข้บนัดนภีรตกลงมทำอยตทำงหนนัก ขณะเดภียวกนันอทำหนับกต็ขภีที่รถลงภผเขทำและขทึรนหรุบเขทำยริสเร
เอลไปยนังเมสองชสที่อเดภียวกนันนนัรน ระยะททำงบนบกคสอประมทำณยภีที่สริบหข้ทำไมลศ์ เหต็นไดข้ชนัดวตทำพระเจข้ทำทรง
คทำดเอวเอลภียทำหศ์ดข้วยพละกททำลนังเหนสอธรรมชทำตริเพรทำะวตทำเขทำวริที่งนททำหนข้ทำอทำหนับไปตลอดททำง พอถทึง
ตอนนภีรมนันคงเปต็นเวลทำดวงอทำทริตยศ์ตกแลข้ว โดยอทำจเปต็นในฤดผรข้อนทภีที่กลทำงวนันยทำวนทำนทภีที่สรุด วนันนนัรน
เตต็มไปดข้วยเหตรุกทำรณศ์มทำกมทำยจรริงๆ ในวนันเดภียวเอลภียทำหศ์ไดข้ทททำลทำยกทำรสนนับสนรุนของประชทำชนทภีที่มภี
ตตอกทำรนนับถสอพระบทำอนัลและไดข้นททำฝนกลนับคสนมทำสผตอริสรทำเอล

*****

ภนำพรวมของ 1 พงศศ์กษษัตรริยศ์ 19: ควนันหลงของเหตตุการณศ์เหลว่านนัตั้นทมีชื่ภยูเขาคารเมลถยูก
หมายเหตตุไวด้พรด้อมกนับการทมีชื่นางเยเซเบลแสวงหาชมีวริตของเอลมียาหศ์ พระเจด้าทรงใชด้เขาไปยนังโฮเรบ



ซซชื่งเปป็นทมีชๆื่ พระองคศ์ตรนัสอยว่างเหนสือธรรมชาตริกนับผยูด้พยากรณศ์ทมีชื่ทด้อใจของพระองคศ์ บทนมีตั้ปริดทด้าย
ดด้วยรายละเอมียดตว่างๆของการทรงเรมียกของเอลมีชา

1 พกษ 19:1-2 อทำหนับกลนับมทำบข้ทำนในเยต็นวนันนนัรนและบอกเยเซเบลตามการทษันั้งสรินั้น
ซจึพื่งเอลมียาหย์ไดล้กระทนา และเรพพื่องทมีพื่ทห่านไดล้ฆห่าผทล้พยากรณย์ทษันั้งหมดเสมียดล้วยดาบ นทำงเยเซเบลคสอผผข้ทภีที่ไดข้
นททำเอทำกทำรนนับถสอพระบทำอนัลเขข้ทำมทำในอริสรทำเอลมทำกกวตทำใครๆ ดผ 1 พงศศ์กษนัตรริยศ์ 17:31 เมสที่อไดข้ยรินวตทำ
เกริดอะไรขทึรนแลข้ว 2 เยเซเบลกก็รษับสษัพื่งใหล้ผทล้สพพื่อสารไปหาเอลมียาหย์วห่า "ถล้าพรยห่งนมีนั้เวลานมีนั้ เรามริไดล้กระทนา
ชมีวริตของเจล้าใหล้เหมพอนอยห่างชมีวริตของคนเหลห่านษันั้นแลล้ว กก็ใหล้พระทษันั้งหลายลงโทษเรา และใหล้หนษักยริพื่ง
กวห่า" อทำหนับไดข้เหต็นกนับตทำตนัวเองวตทำเกริดอะไรขทึรนบนภผเขทำคทำรเมล แตตนทำงเยเซเบลไมตยอมกลนับใจ
ใหมต นทำงจทึงสตงคนไปบอกเอลภียทำหศ์วตทำนทำงจะทททำใหข้เขทำเปต็นเหมสอนพวกผผข้พยทำกรณศ์ของพระบทำอนัลใหข้
ไดข้กตอนเวลทำนนัรนในวนันถนัดไป กลตทำวอภีกนนัยหนทึที่งคสอ นทำงสนัที่งประหทำรชภีวริตเขทำ

1 พกษ 19:3-4 พอไดข้ทรทำบวตทำนทำงเยเซเบลตนัรงใจทภีที่จะฆตทำเขทำ เมพพื่อทห่านทราบแลล้วกก็
ลยกขจึนั้นหนมีไปเอาชมีวริตรอด และมาถจึงเบเออรย์เชบาเขตประเทศยทดาหย์ และละคนใชล้ของทห่านไวล้ทมีพื่นษัพื่น 
เหต็นไดข้ชนัดวตทำคสนนนัรนเองเอลภียทำหศ์หนภีไปโดยมรุตงหนข้ทำลงใตข้ไปยนังเมสองเบเออรศ์เชบทำ อนันหลนังนภีรอยผตตรง
ปลทำยดข้ทำนใตข้สรุดของยผดทำหศ์ เขทำละคนใชข้ของตนไวข้ทภีที่นนั ที่นและเดรินททำงตตอไป

4 แตห่ตษัวทห่านเองกก็เดรินเขล้าถริพื่นทยรกษันดารไปเปก็นระยะทางวษันหนจึพื่งมานษัพื่งอยทห่ทมีพื่ใตล้ตล้นไมล้
จนาพวกสนจทนริเปอรย์ และทห่านททลขอใหล้ตษัวทห่านตายเสมียทมี วห่า "พอแลล้วพระองคย์เจล้าขล้า โอ ขล้าแตห่พระ
เยโฮวาหย์ บษัดนมีนั้ขอเอาชมีวริตของขล้าพระองคย์ไปเสมีย เพราะขล้าพระองคย์กก็ไมห่ดมีไปกวห่าบรรพบยรยษของ
ขล้าพระองคย์" ในกทำรเดรินททำงเขข้ทำไปในเนเกฟ เขทำพบตข้นสนจผนริเปอรศ์ตข้นหนทึที่ง เขทำอทำจไมตเพภียง
เหนสที่อยลข้ทำฝตทำยรตทำงกทำยเทตทำนนัรน แตตฝตทำยอทำรมณศ์ดข้วย แมข้เขทำไดข้ทททำกทำรอนัศจรรยศ์ตตทำงๆอนันเปภีที่ยมดข้วยฤทธริธ
โดยฤทธริธ เดชของพระเจข้ทำเมสที่อไมตกภีที่วนันกตอนหนข้ทำ บนัดนภีร เขทำกต็ทข้อใจเสภียแลข้ว เทตทำทภีที่เขทำรผข้ พระเจข้ทำจะเอทำ
เขทำขทึรนไปยนังสวรรคศ์เสภียเดภีดี๋ยวนนัรนเลยกต็ไดข้

1 พกษ 19:5-7 และทห่านกก็นอนลงหลษับอยทห่ใตล้ตล้นไมล้จนาพวกสนจทนริเปอรย์ ดทเถริด มมีททต
สวรรคย์องคย์หนจึพื่งมาถทกตล้องทห่าน และพทดกษับทห่านวห่า "ลยกขจึนั้นรษับประทานซมี" 6 และทห่านกก็มองดท 



ดทเถริด ตรงทมีพื่ศมีรษะของทห่านมมีขนมปษังทมีพื่ปรินั้งบนกล้อนหรินรล้อนและมมีไหนนนั้าลทกหนจึพื่ง ทห่านกก็รษับประทาน
และดพพื่ม และนอนลงอมีก ขณะทภีที่เขทำนอนพนัก พระเจข้ทำทรงใชข้ทผตสวรรคศ์องคศ์หนทึที่งมทำซทึที่งจนัดเตรภียม
อทำหทำรใหข้เขทำอยตทำงนตทำอนัศจรรยศ์ เขทำจทึงตสที่นขทึรนเพสที่อรนับประททำนและดสที่ม แตตจทำกนนัรนเขทำกต็เอนกทำยลง
เพสที่อนอนตตอ อยตทำงไรกต็ตทำม 7 และททตสวรรคย์ของพระเยโฮวาหย์กก็มาอมีกเปก็นครษันั้งทมีพื่สอง ถทกตล้องทห่าน
แลล้ววห่า "ลยกขจึนั้นรษับประทานซมี เพราะวห่าทางเดรินนษันั้นเกรินกนาลษังของทห่าน" พระเจข้ทำทรงทรทำบวตทำมภี
อะไรรออยผต เอลภียทำหศ์ไมตทรทำบ แตตพระเจข้ทำทรงเลภีรยงดผเขทำลตวงหนข้ทำ

1 พกษ 19:8-9 และทห่านกก็ลยกขจึนั้นรษับประทานและดพพื่ม และเดรินไปดล้วยกนาลษังของ
อาหารนษันั้นสมีพื่สริบวษันสมีพื่สริบคพนถจึงโฮเรบภทเขาของพระเจล้า พระเจข้ทำทรงทททำใหข้เอลภียทำหศ์สทำมทำรถทภีที่จะเดริน
ตตอไปไดข้สภีที่สริบวนันเพรทำะอทำหทำรสรุขภทำพนนัรนทภีที่พระองคศ์ไดข้ทรงจนัดเตรภียมไวข้ใหข้เขทำ เขทำจทึงเดรินททำงลง
ใตข้ไปยนังโฮเรบซทึที่งเปต็นอภีกชสที่อหนทึที่งของภผเขทำซภีนทำย ทภีที่นนั ที่น 9 ทห่านมาถจึงถนนั้าแหห่งหนจึพื่งกก็เขล้าพษักอยทห่ และ
ดทเถริด พระวจนะของพระเยโฮวาหย์มาถจึงทห่าน และพระองคย์ตรษัสกษับทห่านวห่า "เอลมียาหย์เออ๋ย เจล้าทนา
อะไรอยทห่ทมีพื่นมีพื่" ในถทรทำๆหนทึที่งบนภผเขทำซภีนทำย พระเจข้ทำตรนัสแกตเอลภียทำหศ์และถทำมเขทำวตทำเขทำกททำลนังทททำอะไร
อยผตทภีที่นนัที่น จทำกคททำตอบของเขทำ เหต็นไดข้ชนัดวตทำเขทำยนังทข้อใจอยผต

1 พกษ 19:10 ในควทำมสมเพชตนัวเอง เอลภียทำหศ์บตนตตอพระเจข้ทำวตทำ "ขล้าพระองคย์
รล้อนรนเพพพื่อพระเยโฮวาหย์พระเจล้าจอมโยธายริพื่งนษัก เพราะประชาชนอริสราเอลไดล้ทอดทรินั้งพษันธ
สษัญญาของพระองคย์ พษังแทห่นบทชาของพระองคย์ลงเสมีย และประหารผทล้พยากรณย์ของพระองคย์เสมีย
ดล้วยดาบ และขล้าพระองคย์ ขล้าพระองคย์แตห่ผทล้เดมียวเหลพออยทห่ และเขาทษันั้งหลายแสวงชมีวริตของขล้า
พระองคย์เพพพื่อจะเอาไปเสมีย" เอลภียทำหศ์เลตทำยข้อนวตทำคนอริสรทำเอลไดข้หนันหลนังของตนใหข้พระเยโฮวทำหศ์
พระเจข้ทำ เทตทำทภีที่เขทำรผข้ เขทำเปต็นคนเดภียวทภีที่เหลสออยผ ตทภีที่ยนังปรนนริบนัตริพระเยโฮวทำหศ์ และนอกเหนสอจทำกนนัรน 
พวกเขทำยนังแสวงหทำชภีวริตของเขทำเพสที่อทภีที่จะฆตทำเขทำดข้วย

1 พกษ 19:11-14 พระเจข้ทำจทึงตรนัสสนัที่งเอลภียทำหศ์วตทำ "จงออกไปเถริด ไปยพนอยทห่บนภทเขาตห่อ
พระพษักตรย์พระเยโฮวาหย์" และดทเถริด พระเยโฮวาหย์ทรงผห่านไป และลมใหญห่อษันแรงกลล้าไดล้พษัดพษัง
ภทเขา และทนาใหล้หรินแตกเปก็นกล้อนๆตห่อพระพษักตรย์พระเยโฮวาหย์ แตห่พระเยโฮวาหย์มริไดล้สถริตในลมนษันั้น



ภายหลษังลมกก็แผห่นดรินไหว แตห่พระเยโฮวาหย์หาทรงสถริตในแผห่นดรินไหวนษันั้นไมห่ พระเจข้ทำทรงนททำ
เหตรุกทำรณศ์ธรรมชทำตริตตทำงๆทภีที่ทรงพลนังใหข้เกริดตตอเนสที่องกนัน พระองคศ์ทรงสตงลมพทำยรุแรงกลข้ทำมทำพนัดใสต
ภผเขทำซภีนทำย แตตพระองคศ์มริไดข้ทรงสถริตในลมนนัรน จทำกนนัรนพระองคศ์ทรงสตงแผตนดรินไหวมทำ แตตกทำร
สถริตขององคศ์พระผผข้เปต็นเจข้ทำกต็มริไดข้อยผตในแผตนดรินไหวนนัรน

อยตทำงไรกต็ตทำม 12 ภายหลษังแผห่นดรินไหวกก็เกริดไฟ แตห่พระเยโฮวาหย์หาทรงสถริตในไฟนษันั้นไมห่ 
ภายหลษังไฟกก็มมีเสมียงเบาๆ หลนังจทำกแผตนดรินไหวนนัรน พระเจข้ทำทรงสตงไฟหนทึที่งมทำ บทำงทภีอทำจเปต็นพทำยรุ
ฟข้ทำแลบทภีที่รรุนแรง แตตกทำรสถริตของพระเจข้ทำกต็มริไดข้อยผตในฟข้ทำแลบนนัรน อยตทำงไรกต็ตทำม หลนังจทำกสริที่งเหลตทำ
นภีรทนัรงหมด เอลภียทำหศ์กต็รนับรผข้ในตนัวเขทำถทึง “เสภียงเบทำๆ” พระเจข้ทำไมตตข้องใชข้แรงแหตงธรรมชทำตริเพสที่อทททำใหข้
กทำรสถริตอยผตของพระองคศ์ประจนักษศ์ มนันอยผตภทำยในและอทำจเรภียบงตทำยเหมสอนกนับ “เสภียงเบทำๆ” บท
เรภียนสททำหรนับเอลภียทำหศ์กต็คสอวตทำ กทำรสถริตอยผตของพระเจข้ทำอยผตใกลข้เสมอ

ดนังนนัรน 13 และเมพพื่อเอลมียาหย์ไดล้ยริน ทห่านกก็เอาผล้าคลยมหนล้าไวล้ ออกไปยพนอยทห่ทมีพื่ปากถนนั้า และ
ดทเถริด มมีเสมียงมาถจึงทห่านวห่า "เอลมียาหย์เออ๋ย เจล้าทนาอะไรอยทห่ทมีพื่นมีพื่" บทำงทภีอทำจเพรทำะควทำมเคทำรพยททำเกรง
ตตอพระเจข้ทำผผข้ทภีที่บนัดนภีร เขทำรนับรผข้วตทำสถริตอยผตดข้วยหรสออทำจเพรทำะควทำมอนับอทำยและควทำมสนับสนทภีที่ตนสงสนัย
เอลภียทำหศ์จทึงคลรุมหนข้ทำตนัวเองในผข้ทำคลรุมของตน (สตวนหนทึที่งของเสสรอของเขทำ) และยสนอยผตทภีที่ปทำกททำงเขข้ทำ
ถทรทำนนัรน อภีกครนัร งทภีที่เหมสอนครนัร งกตอนพระเจข้ทำตรนัสถทำมเขทำดข้วยคททำถทำมเดริมวตทำ “เอลภียทำหศ์เออ๋ย เจข้ทำทททำอะไร
อยผตทภีที่นภีที่”

เอลภียทำหศ์เลตทำยข้อนเรสที่องรข้องทรุกขศ์ของตนอภีกครนัร ง 14 ทห่านททลวห่า "ขล้าพระองคย์รล้อนรนเพพพื่อพระ
เยโฮวาหย์พระเจล้าจอมโยธายริพื่งนษัก เพราะวห่าประชาชนอริสราเอลไดล้ทอดทรินั้งพษันธสษัญญาของ
พระองคย์ พษังแทห่นบทชาของพระองคย์ลงเสมีย และประหารผทล้พยากรณย์ของพระองคย์เสมียดล้วยดาบ และ
ขล้าพระองคย์ ขล้าพระองคย์แตห่ผทล้เดมียวเหลพออยทห่ และเขาทษันั้งหลายแสวงชมีวริตของขล้าพระองคย์เพพพื่อจะเอา
ไปเสมีย"

1 พกษ 19:15-17 พระเจข้ทำจทึงประททำนคททำสนัที่งชรุดใหมตแกตเอลภียทำหศ์ และพระเยโฮวาหย์
ตรษัสกษับทห่านวห่า "ไปเถอะ จงกลษับไปตามทางของเจล้าถจึงถริพื่นทยรกษันดารดามษัสกษัส และเมพพื่อเจล้าไปถจึง



แลล้ว เจล้าจงเจริมฮาซาเอลไวล้ใหล้เปก็นกษษัตรริยย์เหนพอประเทศซมีเรมีย บนัดนภีรพระเจข้ทำทรงใชข้เขทำใหข้ไปททำง
ทริศตะวนันออกเขข้ทำไปในประเทศอทำระเบภียจทำกนนัรนกต็ขทึรนเหนสอตตอไปยนังซภีเรภียและถริที่นทรุรกนันดทำรใกลข้
เมสองดทำมนัสกนัส ทภีที่นนัที่นเขทำจะพบชทำยคนหนทึที่งชสที่อวตทำฮทำซทำเอล เอลภียทำหศ์จทึงตข้องเจริมตนัรงเขทำเปต็นกษนัตรริยศ์
แหตงซภีเรภีย เอลภียทำหศ์จทึงถผกสนัที่งใหข้เปต็นคนแตตงตนัรงกษนัตรริยศ์ พอถทึงครทำวเหมทำะสม ฮทำซทำเอลจะกลทำยเปต็น
กษนัตรริยศ์แหตงซภีเรภียจรริงๆ ดผ 2 พงศศ์กษนัตรริยศ์ 8:13

ยริที่งกวตทำนนัรน 16 และเยฮทบยตรนริมซมีนษันั้น เจล้าจงเจริมใหล้เปก็นกษษัตรริยย์เหนพออริสราเอล และเอลมีชา
บยตรชาฟษัทชาวอาเบลเมโฮลาหย์ เจล้าจงเจริมตษันั้งไวล้ใหล้เปก็นผทล้พยากรณย์แทนเจล้า จทำกนนัรนเอลภียทำหศ์จะตข้อง
เจริมตนัรงชทำยคนหนทึที่งนทำมวตทำเยฮผเปต็นกษนัตรริยศ์องคศ์ตตอไปเหนสออทำณทำจนักรฝตทำยเหนสอแหตงอริสรทำเอล 
นอกจทำกนภีร  เอลภียทำหศ์จะตข้องเจริมตนัรงผผข้สสบทอดของเขทำคสอ เอลภีชทำ บรุตรชทำฟนัท อทำจเปต็นไดข้วตทำจรริงๆแลข้ว
เยฮผถผกเจริมตนัรงโดยเอลภีชทำหทำกเขทำไมตถผกเจริมตนัรงเปต็นกษนัตรริยศ์สองหน ดผ 2 พงศศ์กษนัตรริยศ์ 9:3

พระเจข้ทำประททำนคททำเตสอนทภีที่เปต็นลทำงรข้ทำยเพริที่มอภีก 17 และตห่อมาผทล้ทมีพื่รอดจากดาบของฮาซาเอล
เยฮทจะฆห่าเสมีย และผทล้ทมีพื่รอดจากดาบของเยฮท เอลมีชาจะฆห่าเสมีย ควทำมหมทำยโดยนนัยกต็คสอวตทำ คน
มทำกมทำยสรุดทข้ทำยแลข้วจะถผกฆตทำตทำยโดยฮทำซทำเอลและโดยเยฮผดข้วย ดผ 2 พงศศ์กษนัตรริยศ์ 10:32-33 และ 2 
พงศศ์กษนัตรริยศ์ 9:24, 33

1 พกษ 19:18 พระเจข้ทำตรนัสเสรริมดข้วยถข้อยคททำมทำกมทำยวตทำ แตห่เรายษังมมีเหลพอเจก็ดพษัน
คนไวล้ในอริสราเอล คพอทยกเขห่าซจึพื่งมริไดล้นล้อมลงตห่อพระบาอษัล และทยกปากซจึพื่งมริไดล้จยบรทปนษันั้น" แมข้เอลภี
ยทำหศ์คริดวตทำตนเปต็นคนสรุดทข้ทำยทภีที่ปรนนริบนัตริพระเยโฮวทำหศ์พระเจข้ทำ องคศ์พระผผข้เปต็นเจข้ทำทรงบอกเขทำวตทำมภี
คนเจต็ดพนันคนในอริสรทำเอลทภีที่มริไดข้ก ข้มกรทำบลงตตอพระบทำอนัล ดผเหมสอนวตทำสตวนหนทึที่งของกทำรนมนัสกทำร
พระบทำอนัลคสอกทำรจผบรผปเคทำรพของพระนนัรนจรริงๆ พระเจข้ทำตรนัสวตทำเจต็ดพนันคนในอริสรทำเอลไดข้ปฏริเสธ
ทภีที่จะทททำเชตนนนัรน สรุดทข้ทำยแลข้วเอลภียทำหศ์กต็มริไดข้อยผตคนเดภียว

1 พกษ 19:19-21 ดนังนนัรนเอลภียทำหศ์กก็ออกไปจากทมีพื่นษัพื่นพบเอลมีชาบยตรชายชาฟษัท ผทล้กนาลษัง
ไถนาอยทห่ดล้วยวษัวสริบสองคทห่เดรินอยทห่ขล้างหนล้าและทห่านอยทห่กษับวษัวคทห่ทมีพื่สริบสอง เอลมียาหย์กก็ผห่านไปทรินั้งเสพนั้อ
คลยมลงบนทห่าน ขณะทภีที่เอลภียทำหศ์เดรินททำงไป เขทำกต็มทำพบกนับเอลภีชทำบรุตรชทำฟนัทผผข้มภีคนันไถสริบสองอนัน



ซทึที่งถผกลทำกโดยวนัวสริบสองคผต เมสที่อเอลภียทำหศ์มทำถทึงอนันทภีที่เอลภีชทำก ททำลนังใชข้อยผต เขทำกต็ทริรงเสสรอคลรุมของตนลง
บนเอลภีชทำ

20 ทห่านกก็ละวษัวเหลห่านษันั้นวริพื่งตามเอลมียาหย์ไปและกลห่าววห่า "ขอใหล้ขล้าพเจล้าไปจยบลาบริดามารดา
ของขล้าพเจล้ากห่อน และขล้าพเจล้าจะตริดตามทห่านไป" เอลมียาหย์จจึงกลห่าวกษับเอลมีชาวห่า "กลษับไปเถริด 
เพราะฉษันไดล้ทนาอะไรแกห่ทห่าน" เอลภีชทำเขข้ทำใจควทำมหมทำยของสริที่งทภีที่เอลภียทำหศ์ไดข้กระทททำ เขทำไมตเพภียง
เรภียกเอลภีชทำใหข้ ‘เขข้ทำสผตกทำรรนับใชข้’ เทตทำนนัรนแตตยนังบอกเขทำใหข้เปต็นผผข้สสบทอดตนดข้วย ดนังนนัรน เอลภีชทำจทึงขอ
ลทำไปเพสที่ออททำลทำบริดทำมทำรดทำของตน เอลภียทำหศ์จทึงกลตทำววตทำ หทำกเปต็นเชตนนนัรน กต็กลนับไปไถนทำตตอเถริด เขทำ
จทึงเทตทำกนับถทำมวตทำ ทตทำนไมตตระหนนักหรสอวตทำขข้ทำพเจข้ทำไดข้ทททำอะไรแกตทตทำน พระเจข้ทำไดข้ทรงเรภียกทตทำนใหข้
เปต็นผผข้สสบทอดขข้ทำพเจข้ทำแลข้ว

ดนังนนัรน เอลภีชทำ 21 กก็กลษับจากตริดตามเอลมียาหย์จษับวษัวคทห่นษันั้นฆห่าเสมียเอาเครพพื่องแอกตล้มเนพนั้อวษัว 
และใหล้แกห่ประชาชนและเขากก็รษับประทาน แลล้วเอลมีชากก็ลยกขจึนั้นตามเอลมียาหย์ไปและปรนนริบษัตริทห่าน ดผ
เหมสอนวตทำเอลภีชทำไดข้ไปอททำลทำบริดทำมทำรดทำของตนจรริงๆและจทำกนนัรนกต็กลนับมทำหทำเอลภียทำหศ์ จทำกนนัรนเขทำกต็
ชททำแหละวนัวคผตหนทึที่ง เอทำเนสรอของมนันปรรุงอทำหทำรและอทำจใหข้เนสรอนนัรนแกตพวกคนใชข้และครอบครนัวของ
เขทำทภีที่มทำใหข้เกภียรตริกทำรจทำกไปของเขทำ จทำกนนัรนเขทำกต็เดรินททำงจทำกไปพรข้อมกนับเอลภียทำหศ์โดยกลทำยเปต็น
ผผข้รนับใชข้ของเขทำ เขทำจทึงกลทำยเปต็นนนักเรภียนคนหนทึที่งของผผข้พยทำกรณศ์ทภีที่ยริ ที่งใหญตผผข้ซทึที่งพระเจข้ทำทรงใชข้อยตทำง
มภีพลนังเหลสอเกริน

*****

ภนำพรวมของ 1 พงศศ์กษษัตรริยศ์ 20: ในบทนมีตั้มมีบนันทซกเกมีชื่ยวกนับสงครามระหวว่างอาหนับและ
ซมีเรมีย อาหนับถยูกเตสือนโดยผยูด้พยากรณศ์คนหนซชื่งเกมีชื่ยวกนับเจตนาเพริชื่มเตริมของซมีเรมีย สตุดทด้าย มมีบนันทซก
เกมีชื่ยวกนับความบาปของอาหนับในการไวด้ชมีวริตเบนฮาดนัด

1 พกษ 20:1-3 เบนฮาดษัดกษษัตรริยย์ซมีเรมียไดล้ประชยมกองทษัพทษันั้งปวงของทห่าน มมี
กษษัตรริยย์สามสริบสององคย์ขจึนั้นกษับทห่าน ทษันั้งมล้าและรถรบ และทห่านกก็ขจึนั้นไปลล้อมสะมาเรมีย สทล้รบกษับเมพอง
นษันั้น 2 และทห่านไดล้สห่งผทล้สพพื่อสารเขล้าไปในเมพองหาอาหษับกษษัตรริยย์อริสราเอล กลห่าวแกห่พระองคย์วห่า "เบน



ฮาดษัดวห่าดษังนมีนั้วห่า 3 `เงรินและทองคนาของทห่านเปก็นของเรา บรรดาภรรยาและเดก็กๆ ทมีพื่ดมีทมีพื่สยดของทห่าน
กก็เปก็นของเราดล้วย'"

เบนฮทำดนัดกษนัตรริยศ์แหตงซภีเรภียรวบรวมกษนัตรริยศ์ทภีที่ดข้อยกวตทำตนไดข้สทำมสริบสององคศ์และโจมตภีสะ
มทำเรภียซทึที่งเปต็นเมสองหลวงของอริสรทำเอล เบนฮทำดนัดจทึงเหนต็บแนมอทำหนับกษนัตรริยศ์แหตงอริสรทำเอล โดย
เทตทำกนับกลตทำววตทำ จงยอมแพข้เสภียเถริด ทรุกสริที่งทภีที่ทตทำนมภีจะตกเปต็นของเรทำ

1 พกษ 20:4 และกษษัตรริยย์แหห่งอริสราเอลทรงตอบไปวห่า "โอ ขล้าแตห่กษษัตรริยย์ เจล้า
นายของขล้าพเจล้า ดษังทมีพื่ทห่านวห่ามานษัพื่นแหละ ขล้าพเจล้าเปก็นของทห่าน ทษันั้งทมีพื่ขล้าพเจล้ามมีอยทห่นษันั้นดล้วย" นตทำ
อนัศจรรยศ์ใจทภีที่วตทำอทำหนับเตต็มใจยอมแพข้ตตอเบนฮทำดนัด อทำจเปต็นไดข้ดข้วยวตทำอทำหนับตระหนนักดภีวตทำตนไมตอทำจ
ตตอกรกนับปฏริปนักษศ์ทภีที่ทรงพลนังของตนไดข้

1 พกษ 20:5-6 บรรดาผทล้สพพื่อสารไดล้กลษับมาอมีกกลห่าววห่า "เบนฮาดษัดกลห่าวดษังนมีนั้วห่า 
`ขล้าพเจล้าสห่งขห่าวมายษังทห่านวห่า "จงสห่งเงรินและทองคนาของทห่าน ภรรยาและเดก็กของทห่านไปใหล้
ขล้าพเจล้า" 6 แตห่ขล้าพเจล้าจะสห่งขล้าราชการของขล้าพเจล้าไปหาทห่านพรยห่งนมีนั้ประมาณเวลานมีนั้ เขาทษันั้งหลาย
จะคล้นวษังของทห่าน ทษันั้งบล้านเรพอนขล้าราชการของทห่าน สริพื่งใดทมีพื่เปก็นทมีพื่ชอบตาของทห่าน เขาจะหยริบเอา
ไป'" เบนฮทำดนัดจทึงสตงพวกผผข้สสที่อสทำรกลนับมทำอภีกและแจข้งอทำหนับใหข้ทรทำบวตทำตนจะสตงคนของตนมทำใน
วนันถนัดมทำและคนเหลตทำนนัรนจะคข้นเรสอนของอทำหนับและกรรุงนนัรน จทำกนนัรนพวกเขทำจะเอทำสริที่งใดกต็ตทำมทภีที่
ตนชอบใจไป

1 พกษ 20:7-8 ขณะเดภียวกนันกษษัตรริยย์แหห่งอริสราเอลกก็เรมียกประชยมพวกผทล้ใหญห่ทษันั้ง
ปวงของแผห่นดรินตรษัสวห่า "ขอตรองดทเถริด ดทวห่าชายผทล้นมีนั้หาชห่องกห่อความลนาบาก เพราะเขาใหล้คนมา
รษับเมมียและลทกของฉษัน ทษันั้งเงรินและทองคนาของฉษัน และฉษันกก็มริไดล้ปฏริเสธเขา" 8 บรรดาผทล้ใหญห่และ
ประชาชนทษันั้งสรินั้นกก็ททลพระองคย์วห่า "ขออยห่าทรงฟษังหรพอทรงยรินยอมพห่ะยห่ะคห่ะ" เมสที่อไดข้ปรทึกษทำกนับ
พวกผผข้นททำของชนชทำตรินนัรนแลข้ว พวกเขทำกต็ยรุอทำหนับวตทำอยตทำยอมใหข้เบนฮทำดนัดมทำปลข้นเมสองนนัรนเสภีย



1 พกษ 20:9-10 พระองคย์จจึงรษับสษัพื่งแกห่ผทล้สพพื่อสารของเบนฮาดษัดวห่า "จงไปททลกษษัตรริยย์ 
เจล้านายของขล้าพเจล้าวห่า `บรรดาสริพื่งทมีพื่ทห่านเอาจากผทล้รษับใชล้ของทห่านในครษันั้งแรกนษันั้น ขล้าพเจล้าจะกระทนา
ตาม แตห่สริพื่งนมีนั้ขล้าพเจล้าปฏริบษัตริตามไมห่ไดล้'" และผทล้สพพื่อสารกก็จากไปและกลษับมารายงาน อทำหนับจทึงใชข้คน
กลนับไปสตงขตทำวแกตเบนฮทำดนัดโดยยกเลริกกทำรยอมแพข้ในตอนแรกของตน จรริงๆแลข้วเขทำบอกเบนฮทำ
ดนัดวตทำพวกแมตทนัพของเขทำไมตเหต็นดข้วยกนับควทำมคริดนนัรน

10 เบนฮาดษัดสห่งขห่าวกลษับมาวห่า "ถล้าผงคลมีแหห่งสะมาเรมียจะพอแกห่คนทมีพื่ตริดตามขล้าพเจล้ามา
สษักคนละหยริบมพอหนจึพื่ง กก็ขอใหล้พระทษันั้งหลายลงโทษขล้าพเจล้าและใหล้หนษักยริพื่งกวห่า" เบนฮทำดนัดจทึงขผตอทำ
หนับโดยบอกเขทำวตทำเมสที่อตนจนัดกทำรกนับพวกเขทำเสรต็จแลข้ว จะไมตมภีผงคลภีเหลสอพอในสะมทำเรภียสททำหรนับ
คนของตนทภีที่จะหยริบไปคนละกททำมสอหนทึที่ง

1 พกษ 20:11-12 และกษษัตรริยย์แหห่งอริสราเอลทรงตอบไปวห่า "ขอททลทห่านวห่า `ขอทห่าน
ผทล้ทมีพื่สวมเกราะ อยห่าอวดอล้างอยห่างผทล้ทมีพื่ถอดเกราะแลล้วเลย'" อทำหนับจทึงตอกกลนับไปดข้วยกทำรกลตทำววตทำ 
อยตทำอวดเรสที่องชนัยชนะของทตทำนเลยจนกวตทำหลนังจทำกทภีที่ทตทำนชนะแลข้วและถอดเสสรอเกรทำะของทตทำนออก
เสภีย หรสออยตทำนนับไกตของทตทำนกตอนไขตของทตทำนฟนักเปต็นตนัว กลตทำวอภีกนนัยหนทึที่ง อทำหนับเหนต็บแนมเบนฮทำ
ดนัดวตทำเขทำจะไมตชนะกทำรตตอสผข้ทภีที่จะมภีขทึรนนภีร

12 ตห่อมาเมพพื่อเบนฮาดษัดไดล้ยรินขห่าวนมีนั้ขณะทมีพื่ดพพื่มอยทห่กษับบรรดากษษัตรริยย์ทษันั้งหลายทมีพื่ในทษับอาศษัย 
ทห่านกก็สษัพื่งขล้าราชการของทห่านวห่า "จงเขล้าประจนาทมีพื่" และเขาทษันั้งหลายกก็เขล้าประจนาทมีพื่เพพพื่อตห่อสทล้กษับเมพอง
นษันั้น ขณะเดภียวกนัน เบนฮทำดนัดกต็ก ททำลนังจนัดงทำนเลภีรยงดสที่มเหลข้ทำอยผต เมสที่อเขทำไดข้ขตทำวเรสที่องควทำมอวดดภีของอทำ
หนับ เขทำกต็สนัที่งคนของเขทำใหข้เตรภียมทททำศทึก

1 พกษ 20:13-14 ดผเหมสอนวตทำแมข้อทำหนับทททำใจดภีสผข้เสสอตตอเบนฮทำดนัด จรริงๆแลข้วเขทำกต็ไมตรผข้
เลยวตทำตนจะชนะศทึกนภีร ไดข้อยตทำงไร ดนังนนัรน ดทเถริด ผทล้พยากรณย์คนหนจึพื่งเขล้ามาใกลล้อาหษับกษษัตรริยย์แหห่ง
อริสราเอลททลวห่า "พระเยโฮวาหย์ตรษัสดษังนมีนั้วห่า เจล้าเหก็นกองทษัพใหญห่นมีนั้หรพอ ดทเถริด เราจะมอบไวล้ในมพอ
ของเจล้าในวษันนมีนั้ เจล้าจะไดล้รทล้วห่าเราคพอพระเยโฮวาหย์" ผผข้พยทำกรณศ์ทตทำนนภีร เปต็นตนัวแทนของพระเจข้ทำมทำ
แจข้งแกตอทำหนับวตทำคนซภีเรภียจะถผกมอบไวข้แกตพวกเขทำในวนันนนัรนเอง



อทำหนับถทำมแบบไมตเชสที่อวตทำ 14 "ทรงใชล้ใครทนา" เขาททลวห่า "พระเยโฮวาหย์ตรษัสดษังนมีนั้วห่า ดล้วย
มพอของมหาดเลก็กของเจล้านายประจนาจษังหวษัดทษันั้งหลาย" แลล้วพระองคย์ตรษัสวห่า "ใครจะเรริพื่มรบ" เขา
ททลตอบวห่า "พระองคย์พห่ะยห่ะคห่ะ" ตตอคททำถทำมทภีที่วตทำ กทำรศทึกนภีร จะมภีชนัย “โดยใคร” ผผข้พยทำกรณศ์ทตทำนนภีรกต็
แจข้งเขทำวตทำพวกมหทำดเลต็กของเจข้ทำนทำยประจททำจนังหวนัดทนัรงหลทำยจะลรุกขทึรนตตอสผข้เบนฮทำดนัด อทำหนับจทึง
อยทำกรผข้วตทำใครจะนททำกทำรทททำศทึกครนัร งนภีร  และเขทำกต็ตข้องตกใจทภีที่ผผข้พยทำกรณศ์ทตทำนนนัรนบอกเขทำวตทำเขทำนนัที่นเอง

1 พกษ 20:15-16 พระองคย์จจึงทรงจษัดมหาดเลก็กของเจล้านายประจนาจษังหวษัดเหลห่านษันั้น
ซจึพื่งมมีสองรล้อยสามสริบสองคนดล้วยกษัน และภายหลษังทรงจษัดพลทษันั้งหมดคพอบรรดาคนอริสราเอลรวม
พลเจก็ดพษันคน อทำหนับจทึงรภีบนนับกททำลนังพลของตน เขทำมภีมหทำดเลต็กของเจข้ทำนทำยประจททำจนังหวนัด 232 คน
และทหทำร 7,000 คนทภีที่พรข้อมใชข้งทำน 16 เขาทษันั้งหลายยกออกไปในเวลาเทมีพื่ยงวษัน ฝห่ายเบนฮาดษัด
กนาลษังดพพื่มเมาอยทห่ในทษับอาศษัย ทษันั้งทห่านและกษษัตรริยย์อมีกสามสริบสององคย์ทมีพื่ชห่วยทห่าน ตอนเทภีที่ยงวนันของ
วนันนนัรน กองกททำลนังยตอมๆของอทำหนับยทำตรทำทนัพออกจทำกสะมทำเรภียเพสที่อทภีที่จะไปสผข้รบก นับคนซภีเรภีย 
อยตทำงไรกต็ตทำม เบนฮทำดนัดและเหลตทำกษนัตรริยศ์องคศ์รองของเขทำก ททำลนังดสที่มเหลข้ทำเมทำอยผตใตข้เตต็นทศ์ทภีที่เปริดโลตง

1 พกษ 20:17-18 พวกมหาดเลก็กของเจล้านายประจนาจษังหวษัดไดล้ยกออกไปกห่อน เบนฮา
ดษัดกก็สห่งออกไป เขาทษันั้งหลายรายงานทห่านวห่า "มมีคนยกออกมาจากสะมาเรมีย" ขณะทภีที่กองกททำลนังของ
อริสรทำเอลกททำลนังเดรินทนัพออกมทำทททำศทึก เบนฮทำดนัดกต็ไดข้รนับแจข้งถทึงเรสที่องนภีร  ขณะอยผตในสภทำพเมทำอยผต เขทำ
สนัที่งไปวตทำ 18 "ถล้าเขาออกมาดล้วยสษันตริจงจษับเขามาเปก็นๆ หรพอถล้าเขาออกมาทนาศจึกจงจษับเขามา
เปก็นๆ" ดข้วยเหตรุผลทภีที่ไมตมภีกทำรอธริบทำย เขทำสนัที่งใหข้จนับคนอริสรทำเอลมทำเปต็นๆ โดยอทำจเพสที่อตข้องกทำร
ทรทำบวตทำอทำหนับมภีแผนอะไร เขทำทททำควทำมผริดพลทำดขนัรนพสรนฐทำนในททำงทหทำรในกทำรประเมรินศนัตรผของ
ตนตทที่ทำเกรินไป

1 พกษ 20:19-21 คนเหลห่านมีนั้จจึงออกไปจากเมพองคพอพวกมหาดเลก็กของเจล้านายประจนา
จษังหวษัด และกองทษัพซจึพื่งตริดตามคนเหลห่านมีนั้ 20 และตห่างกก็ฆห่าคทห่รบของตน คนซมีเรมียหนมีและคน
อริสราเอลไลห่ตริดตามเขาไป แตห่เบนฮาดษัดกษษัตรริยย์แหห่งซมีเรมียทรงมล้าหนมีไปกษับทหารมล้า 21 กษษัตรริยย์
แหห่งอริสราเอลกก็ออกไปโจมตมีมล้าและรถรบ และประหารชนซมีเรมียเสมียอยห่างใหญห่โต เพรทำะวตทำพวก



ผผข้นททำของซภีเรภียตตทำงอยผตในสภทำพมทึนเมทำ กองกททำลนังจทำกสะมทำเรภียจทึงทททำใหข้กองก ททำลนังของซภีเรภียทภีที่มภี
จททำนวนมทำกกวตทำแตกกระเจริงไป เบนฮทำดนัดหนภีเอทำชภีวริตรอด

1 พกษ 20:22 พระเจข้ทำจทึงทรงเตสอนอทำหนับถทึงกทำรโจมตภีของซภีเรภียทภีที่ใกลข้เขข้ทำมทำ แลล้ว
ผทล้พยากรณย์ผทล้นษันั้นไดล้เขล้ามาใกลล้กษษัตรริยย์แหห่งอริสราเอลททลพระองคย์วห่า "มาเถริด ขอเสรริมกนาลษังของ
พระองคย์ และตรจึกตรองดทวห่าพระองคย์จะทรงกระทนาประการใด เพราะสรินั้นปมีนมีนั้กษษัตรริยย์แหห่งซมีเรมียจะ
ยกกองทษัพมาสทล้กษับพระองคย์อมีก" เรทำอทำจสนันนริษฐทำนไดข้วตทำพระเจข้ทำทรงชตวยเหลสอคนอริสรทำเอลเพรทำะ
วตทำพวกเขทำยนังเปต็นประชทำชนของพระองคศ์อยผ ต พระองคศ์ไมตทรงพอพระทนัยกนับควทำมบทำปของพวกเขทำ
แตตเวลทำทภีที่พวกเขทำจะถผกขนับออกไปจทำกแผตนดรินนนัรนยนังไมตมทำถทึง ดนังนนัรนพระเจข้ทำจทึงทรงพริทนักษศ์รนักษทำ
พวกเขทำไวข้

1 พกษ 20:23-26 ขล้าราชการของกษษัตรริยย์แหห่งซมีเรมียททลทห่านวห่า "พระทษันั้งหลายของเขา
เปก็นพระแหห่งภทเขา เขาทษันั้งหลายจจึงแขก็งกวห่าเรา แตห่ขอใหล้เราสทล้รบกษับเขาในทมีพื่ราบ แลล้วเราจะตล้องแขก็ง
กวห่าเขาแนห่นอนทมีเดมียว คนซภีเรภียไดข้ขข้อสรรุปทภีที่วตทำคนอริสรทำเอลมภีชนัยชนะเพรทำะพระเจข้ทำของพวกเขทำ
เปต็นพระเจข้ทำแหตงภผเขทำซทึที่งเปต็นทภีที่ตนัรงของเมสองสะมทำเรภีย พวกเขทำใชข้เหตรุผลวตทำ หทำกตนสทำมทำรถลตอคน
อริสรทำเอลใหข้มทำทททำศทึกบนทภีที่รทำบไดข้ ตนกต็จะมภีชนัย พวกเขทำจะเรภียนรผข้ในไมตชข้ทำวตทำอยตทำประมทำทพระเยโฮ
วทำหศ์พระเจข้ทำแบบนนัรน

24 ขอกระทนาอยห่างนมีนั้ ขอปลดกษษัตรริยย์เสมียทยกองคย์จากตนาแหนห่งและตษันั้งนายทหารขจึนั้นแทน 
25 และเกณฑย์กองทษัพเขล้าแทนสห่วนทมีพื่ลล้มตายไปในคราวกห่อน มล้าแทนมล้า รถรบแทนรถรบ แลล้วเรา
ทษันั้งหลายจะสทล้รบกษับเขาในทมีพื่ราบ เราจะตล้องแขก็งกวห่าเขาแนห่นอนทมีเดมียว " และทห่านกก็ฟษังเสมียงของ
เขาทษันั้งหลายและกระทนาตาม พวกเขทำแนะนททำเบนฮทำดนัดใหข้จนัดระเบภียบอภีกกองทนัพหนทึที่งขทึรนมทำโดยมภี
จททำนวนคน มข้ทำและรถรบเทตทำเดริม เมสที่อพวกเขทำสผข้ในทภีที่รทำบ พวกเขทำกต็จะชนะในครนัร งนภีร อยตทำงแนตนอน 
เบนฮทำดนัดจทึงตกลงตทำมนนัรน



26 และอยทห่มาพอสรินั้นปมีแลล้วเบนฮาดษัดกก็เกณฑย์ชนซมีเรมีย ยกขจึนั้นไปถจึงเมพองอาเฟกเพพพื่อสทล้รบกษับ
อริสราเอล เมสองอทำเฟกอยผตในหรุบเขทำยริสเรเอล ซทึที่งเปต็นหรุบเขทำพสรนรทำบขนทำดใหญตในอริสรทำเอลตอน
กลทำง แนตนอนวตทำมนันมภีลนักษณะเฉพทำะตนัวเปต็นทภีที่รทำบ

1 พกษ 20:27-28 กทำรศทึกทภีที่ใกลข้เขข้ทำมทำนภีร จทึงถผกตนัรงแนวรบ และประชาชนอริสราเอลกก็ถทก
เกณฑย์ และอยทห่พรล้อมกษันหมด และยกออกไปตห่อสทล้กษับเขา ประชาชนอริสราเอลตษันั้งคห่ายตรงหนล้าเขา
เหมพอนอยห่างแพะสองฝทงเลก็กๆ แตห่คนซมีเรมียเตก็มทล้องทยห่งไปหมด ดผเหมสอนวตทำคนอริสรทำเอลทรุกคนใน
จททำนวน 7,000 คนตอนแรกนนัรนมทำพรข้อมหนข้ทำกนันหมด อยตทำงไรกต็ตทำม เมสที่อเปรภียบเทภียบกนับกองทนัพ
คนซภีเรภียทภีที่แขต็งแกรตง พวกเขทำกต็เปต็นเหมสอนลผกแพะฝผงเลต็กๆ

อยตทำงไรกต็ตทำม 28 คนของพระเจล้าคนหนจึพื่งไดล้เขล้าไปใกลล้และททลกษษัตรริยย์แหห่งอริสราเอลวห่า 
"พระเยโฮวาหย์ตรษัสดษังนมีนั้วห่า เพราะคนซมีเรมียไดล้กลห่าววห่า `พระเยโฮวาหย์เปก็นพระเจล้าแหห่งภทเขา 
พระองคย์มริไดล้เปก็นพระเจล้าแหห่งหยบเขา' เพราะฉะนษันั้นเราจะมอบประชาชนหมทห่ใหญห่นมีนั้ไวล้ในมพอของ
เจล้า และเจล้าจะไดล้รทล้วห่าเราคพอพระเยโฮวาหย์" พระเจข้ทำตรนัสกนับอทำหนับผตทำนททำงผผข้พยทำกรณศ์ทภีที่ไมตปรทำกฏ
ชสที่อคนหนทึที่งเกภีที่ยวกนับวริธภีคริดทภีที่สะเพรตทำของคนซภีเรภีย เพสที่อพริสผจนศ์ฤทธริธ เดชอนันเกรภียงไกรของพระองคศ์ 
พระเจข้ทำจทึงบอกอทำหนับวตทำพระองคศ์จะทรงมอบกองกททำลนังอนันเกรภียงไกรของคนซภีเรภียนภีร ใหข้แกตเขทำ ดผ
เหมสอนวตทำอทำหนับตข้องไดข้รนับกทำรเตสอนใจเกภีที่ยวกนับฤทธริธ เดชของพระเจข้ทำมทำกพอๆกนับคนซภีเรภีย

1 พกษ 20:29-30 แลล้วเขากก็ตษันั้งคห่ายตรงขล้ามกษันอยทห่เจก็ดวษัน แลล้วในวษันทมีพื่เจก็ดกก็ปะทะกษัน 
ประชาชนอริสราเอลกก็ฆห่าคนซมีเรมียซจึพื่งเปก็นทหารราบเสมียหนจึพื่งแสนคนในวษันเดมียว หลนังจทำกหยนั ที่งเชริง
กนันเปต็นเวลทำเจต็ดวนันแลข้ว กทำรศทึกกต็ถผกประชริดโดยคนอริสรทำเอลฆตทำคนซภีเรภียไป 100,000 คน เหต็นไดข้
ชนัดวตทำนภีที่เปต็นมทำโดยฤทธริธ เดชของพระเจข้ทำและมริใชตโดยฝภีมสอของคนอริสรทำเอลเพรทำะวตทำพวกเขทำมภีแคต 
7,000 คนเทตทำนนัรน พระเจข้ทำจทึงทททำใหข้พระองคศ์เองไดข้รนับสงตทำรทำศภีไมตใชตแคตตตอหนข้ทำคนซภีเรภียเทตทำนนัรน แตต
ตตอหนข้ทำคนอริสรทำเอลทภีที่ละทริรงควทำมจรริงเชตนกนัน 30 เหลพอนอกนษันั้นกก็หนมีเขล้าเมพองอาเฟก และกนาแพง
เมพองลล้มทษับคนทมีพื่เหลพอนอกนษันั้นเสมียสองหมพพื่นเจก็ดพษันคน เบนฮาดษัดกก็หนมีไปดล้วย และเขล้าไปในหล้อง
ชษันั้นในทมีพื่ในเมพอง สริที่งตตทำงๆเรริที่มเลวรข้ทำยยริที่งขทึรนสททำหรนับเบนฮทำดนัด กองกททำลนังทภีที่เหลสออยผตของเขทำซทึที่งถผกตภี



แตกกระเจริงกต็หนภีเขข้ทำไปในเมสองอทำเฟกเพภียงเพสที่อทภีที่จะโดยก ททำแพงเมสองนนัรนถลตมใสต 27,000 คน
ของกองกททำลนังทภีที่เหลสออยผตของเขทำ ตนัวเขทำเองพบหข้องๆหนทึที่งในเมสองนนัรนและเขข้ทำไปซตอนตนัว

1 พกษ 20:31-34 และขล้าราชการของทห่านมาททลวห่า "ดทเถริด เราไดล้ยรินวห่ากษษัตรริยย์แหห่ง
วงศย์วานอริสราเอลเปก็นกษษัตรริยย์ทมีพื่ทรงเมตตา ขอใหล้เราเอาผล้ากระสอบคาดเอว และเอาเชพอกพษัน
ศมีรษะของเรา และออกไปหากษษัตรริยย์แหห่งอริสราเอล ชะรอยทห่านจะไวล้ชมีวริตของพระองคย์" 32 เพราะ
ฉะนษันั้นเขาจจึงเอาผล้ากระสอบคาดเอวและเอาเชพอกพษันศมีรษะ และเขาไปเฝล้ากษษัตรริยย์แหห่งอริสราเอลททล
วห่า "เบนฮาดษัดผทล้รษับใชล้ของพระองคย์สษัพื่งมาวห่า `ไดล้โปรดเถริด ขอใหล้ขล้าพเจล้ารอดชมีวริตอยทห่'" และ
พระองคย์ตรษัสวห่า "ทห่านยษังมมีชมีวริตหรพอ ทห่านเปก็นนล้องของเรา"

พวกขข้ทำรทำชกทำรของเบนฮทำดนัดโนข้มนข้ทำวเขทำใหข้ขอควทำมเมตตทำจทำกอทำหนับ ดนังนนัรน พวก
ขข้ทำรทำชกทำรของเบนฮทำดนัดจทึงนททำเสนอตนัวเองดข้วยทตทำทภีทภีที่ยอมจททำนนและถตอมใจและมทำหทำอทำหนับ อทำ
หนับประหลทำดใจทภีที่รผข้วตทำเบนฮทำดนัดยนังมภีชภีวริตอยผต เหต็นไดข้ชนัดวตทำเขทำมภีควทำมชอบพอกนับกษนัตรริยศ์ทภีที่นนับถสอ
พระตตทำงดข้ทำวองคศ์นภีร รทำวกนับวตทำเขทำเปต็นนข้องชทำยคนหนทึที่ง ทนัรงๆทภีที่เขทำไดข้โจมตภีตนกต็ตทำม

33 ฝห่ายคนเหลห่านษันั้นกนาลษังหาชห่องอยทห่แลล้ว เขาทษันั้งหลายกก็รมีบตอบโดยเรก็ววห่า "พระเจล้าขล้า เบน
ฮาดษัดอนยชาของพระองคย์" แลล้วพระองคย์ตรษัสวห่า "ไปเถอะและนนาทห่านมา" แลล้วเบนฮาดษัดกก็ออกมา
หาพระองคย์ แลล้วพระองคย์กก็ใหล้ทห่านขจึนั้นไปบนรถรบ พวกขข้ทำรทำชกทำรของเบนฮทำดนัดไดข้ตนัรงใจวตทำจะ
คอยฟนังอยตทำงตนัรงใจวตทำอทำหนับมภีกทำรตอบสนองอยตทำงไร เมสที่อเขทำเรภียกเบนฮทำดนัดวตทำนข้องชทำย พวกเขทำกต็
ถสอวตทำนนัที่นเปต็นสนัญญทำณทภีที่ดภี เมสที่ออทำหนับสนัที่งพวกเขทำใหข้ไปพทำตนัวเขทำออกมทำ พวกเขทำจทึงไปพทำตนัวเบนฮทำ
ดนัดมทำ ซทึที่งเขทำกต็ปภีนขทึรนรถรบของอทำหนับ

34 และเบนฮาดษัดททลวห่า "หษัวเมพองซจึพื่งบริดาของขล้าพเจล้ายจึดเอาไปจากราชบริดาของทห่านนษันั้น 
ขล้าพเจล้าขอคพนใหล้พระองคย์ พระองคย์จะสรล้างถนนหนทางของพระองคย์ในเมพองดามษัสกษัสกก็ไดล้ อยห่าง
ทมีพื่บริดาขล้าพเจล้าทนาไวล้ในสะมาเรมีย" แลล้วอาหษับตรษัสวห่า "เราจะยอมใหล้ทห่านไปตามพษันธสษัญญานมีนั้" 
พระองคย์จจึงทนาพษันธสษัญญากษับทห่าน และปลห่อยทห่านไป บนัดนภีรอทำหนับเปต็นฝตทำยมภีแตข้มตตอและเบนฮทำดนัด
กต็ทรทำบดภี เขทำจทึงเสนอทภีที่จะยกเมสองตตทำงๆทภีที่บริดทำของเขทำไดข้เอทำไปจทำกอมรภีบริดทำของอทำหนับคสนแกตอทำ



หนับ เขทำถทึงกนับเสนอทภีที่จะตนัรงชสที่อถนนสทำยตตทำงๆในเมสองดทำมนัสกนัสตทำมชสที่ออทำหนับดข้วย อทำหนับจทึงตกลง
ตทำมนนัรนและสตงเบนฮทำดนัดไปตทำมททำงของเขทำ

1 พกษ 20:35-38 ขณะเดภียวกนัน เหตรุกทำรณศ์อสที่นๆกต็ก ททำลนังเกริดขทึรน มมีชายคนหนจึพื่งในเหลห่า
ศริษยย์แหห่งผทล้พยากรณย์พทดกษับเพพพื่อนของตนตามพระบษัญชาของพระเยโฮวาหย์วห่า "ไดล้โปรดเถอะ ขอตมี
ฉษันทมี" แตห่ชายคนนษันั้นกก็ปฏริเสธไมห่ยอมตมีทห่าน 36 แลล้วทห่านจจึงพทดกษับเขาวห่า "เพราะทห่านไมห่เชพพื่อฟษัง
พระสยรเสมียงของพระเยโฮวาหย์ ดทเถริด พอทห่านออกไปจากขล้าพเจล้า สริงโตตษัวหนจึพื่งจะสษังหารทห่าน" 
พอเขาจากทห่านไป สริงโตตษัวหนจึพื่งกก็มาพบเขาและสษังหารเขาเสมีย ผผข้พยทำกรณศ์คนหนทึที่งของพระเจข้ทำถผก
นททำใหข้เตรภียมบทเรภียนหนทึที่งทภีที่ใชข้วนัตถรุ เขทำสนัที่งเพสที่อนบข้ทำนคนหนทึที่งของตนใหข้ตภีเขทำ ชทำยคนนนัรนไมตยอม
ทททำ ผผข้พยทำกรณศ์นนัรนจทึงบอกเขทำวตทำเพรทำะควทำมไมตเชสที่อฟนังของเขทำทภีที่มภีตตอกทำรทรงนททำของพระวริญญทำณ
ของพระเจข้ทำ สริงโตตนัวหนทึที่งจะฆตทำเขทำเสภียในไมตชข้ทำ ซทึที่งกต็เปต็นไปตทำมนนัรนจรริงๆ

37 แลล้วทห่านไปพบชายอมีกคนหนจึพื่ง และทห่านวห่า "ไดล้โปรดเถอะ ขอตมีฉษันทมี" ชายคนนษันั้นไดล้ตมี
ทห่านและทนาใหล้ทห่านฟกชนนั้า เขทำสนัที่งเพสที่อนบข้ทำนอภีกคนใหข้ตภีเขทำ ครทำวนภีร เพสที่อนบข้ทำนอภีกคนผผข้นภีร ยอมทททำตทำม
ทภีที่ขอและทททำใหข้ผผข้พยทำกรณศ์คนนภีร ไดข้รนับบทำดเจต็บ 38 ผทล้พยากรณย์ผทล้นษันั้นจจึงจากไป และไปคอยพบ
กษษัตรริยย์อยทห่ทมีพื่หนทาง ใสห่ขมีนั้เถล้าบนหนล้าปลอมตษัวเสมีย

1 พกษ 20:39-40 ผผข้พยทำกรณศ์ทภีที่ไมตระบรุนทำมทตทำนนภีรจทึงรอกษนัตรริยศ์อทำหนับอยผตขข้ทำงถนน พอ
กษษัตรริยย์ทรงผห่านไป ทห่านกก็รล้องททลกษษัตรริยย์วห่า "ผทล้รษับใชล้ของพระองคย์เขล้าไปในกลางศจึก และดทเถริด 
ทหารคนหนจึพื่งหษันมา และนนาชายคนหนจึพื่งมาใหล้ขล้าพระองคย์ บอกวห่า `จงระวษังชายคนนมีนั้ไวล้นะ ถล้าเขา
หลยดไปไดล้โดยเหตยใดๆ ชมีวริตของทห่านจะตล้องแทนชมีวริตของเขา หรพอมริฉะนษันั้นทห่านจะตล้องเสมียเงรินตะ
ลษันตย์หนจึพื่ง' ผผข้พยทำกรณศ์ทตทำนนภีร จทึงหยรุดกษนัตรริยศ์ขณะทภีที่เขทำก ททำลนังเดรินผตทำนไปและเรริที่มเลตทำเรสที่องอรุปมทำหนทึที่ง
ทภีที่เปต็นลทำงใหข้เขทำฟนัง เรสที่องนภีร ไมตใชตเรสที่องจรริง แตตเปต็นเรสที่องรทำวเปรภียบเทภียบถทึงสริที่งทภีที่ไดข้เกริดขทึรน ผผข้
พยทำกรณศ์ทตทำนนภีรจทึงยกเรสที่องเกภีที่ยวกนับกทำรถผกนทำยทหทำรคนหนทึที่งสนัที่งใหข้ดผแลนนักโทษคนหนทึที่งในกทำรศทึก 
เขทำถผกสนัที่งใหข้เฝข้ทำชทำยคนนนัรนไวข้ และหทำกผริดพลทำดอะไรเขทำกต็จะถผกประหทำรชภีวริตหรสอถผกปรนับเปต็น
เงรินกข้อนโต



อยตทำงไรกต็ตทำม 40 และเมพพื่อขล้าพระองคย์ตริดธยระอยทห่ทมีพื่นมีพื่ทมีพื่นษัพื่น เขากก็หายไป" กษษัตรริยย์แหห่ง
อริสราเอลตรษัสกษับทห่านวห่า "โทษของเจล้าตล้องเปก็นอยห่างนษันั้นแหละ เพราะเจล้าเองไดล้ตษัดสรินแลล้ว" ผผข้
พยทำกรณศ์ทตทำนนภีรจบเรสที่องอรุปมทำของตนโดยประกทำศวตทำเขทำมนัวแตตยรุตงกนับเรสที่องอสที่นๆและนนักโทษของเขทำ
หลบหนภีไปแลข้ว อทำหนับซทึที่งคริดวตทำนภีที่เปต็นเรสที่องรทำวทภีที่เกริดขทึรนจรริงจทึงบอกเขทำวตทำคททำตนัดสรินทภีที่ตกลงกนันไวข้
นนัรนกต็จะมภีผล

1 พกษ 20:41-43 แลล้วทห่านกก็รมีบเอาขมีนั้เถล้าออกจากหนล้าของตน และกษษัตรริยย์แหห่ง
อริสราเอลกก็จนาทห่านไดล้วห่า เปก็นผทล้พยากรณย์คนหนจึพื่ง 42 และทห่านจจึงททลพระองคย์วห่า "พระเยโฮวาหย์
ตรษัสดษังนมีนั้วห่า เพราะเจล้าไดล้ปลห่อยชายคนทมีพื่อยทห่ในมพอของเจล้า ผทล้ซจึพื่งเราไดล้กนาหนดใหล้ทนาลายนษันั้น ชมีวริต
ของเจล้าจะตล้องแทนชมีวริตของเขา และชนชาตริของเจล้าแทนชนชาตริของเขา" ผผข้พยทำกรณศ์ทตทำนนภีรถอด
เครสที่องอททำพรทำงของตนออกอยตทำงรวดเรต็วและกษนัตรริยศ์กต็จททำเขทำไดข้วตทำเปต็นผผข้พยทำกรณศ์คนหนทึที่ง ผผข้
พยทำกรณศ์ทตทำนนภีรจทึงแจข้งอทำหนับวตทำเพรทำะเขทำไดข้ยอมใหข้เบนฮทำดนัดหนภีไป (ผผข้ซทึที่งพระเจข้ทำไดข้ทรงกททำหนด
ใหข้ถทึงแกตควทำมพรินทำศ) กทำรพริพทำกษทำกต็รอคอยอทำหนับอยผต พระเจข้ทำจะทรงอนรุญทำตใหข้เบนฮทำดนัดฆตทำอทำ
หนับเสภียและทททำใหข้คนอริสรทำเอลพตทำยแพข้ในไมตชข้ทำ ดผ 1 พงศศ์กษนัตรริยศ์ 22:31-37

43 และกษษัตรริยย์แหห่งอริสราเอลกก็เสดก็จเขล้าไปในพระราชวษังดล้วยอารมณย์ขยห่นมษัวและไมห่พอ
พระทษัยยริพื่งนษัก และเสดก็จมาสะมาเรมีย คททำประกทำศของผผข้พยทำกรณศ์ทตทำนนภีรทททำใหข้อทำหนับใจเสภีย เขทำอทำจ
คริดวตทำโดยฝภีมสอของตนคนซภีเรภียจทึงถผกทททำใหข้แตกกระเจริงไป อยตทำงไรกต็ตทำม พระเจข้ทำตรนัสชนัดเจนวตทำ
เพรทำะควทำมบทำปของเขทำในกทำรปลตอยใหข้เบนฮทำดนัดหนภีไป กทำรพริพทำกษทำจทึงก ททำลนังจะมทำ อทำหนับจทึง
กลนับบข้ทำนไปดข้วยควทำมหวทำดกลนัว คททำทภีที่แปลวตทำ ไมห่พอพระทษัย (ศาเอฟ) มภีควทำมหมทำยดข้วยวตทำโมโห

*****

ภนำพรวมของ 1 พงศศ์กษษัตรริยศ์ 21: เหตตุการณศ์เกมีชื่ยวกนับอาหนับและสวนองตุว่นของนาโบทถยูก
บนันทซกไวด้ เอลมียาหศ์จซงปรากฏตนัวอมีกครนัตั้งและประกาศถซงการพริพากษาของพระเจด้าทมีชื่มมีตว่ออาหนับ เมสืชื่อ
ไดด้ยรินเชว่นนนัตั้น อาหนับกป็กลนับใจใหมว่และเลสืชื่อนพระพริโรธของพระเจด้าไปไดด้ชนัชื่วคราว



1 พกษ 21:1-3 หลนังจทำกทททำศทึกกนับเบนฮทำดนัด อทำหนับกต็กลนับบข้ทำนไปดททำเนรินชภีวริตปกตริ 
และอยทห่มาภายหลษังเหตยการณย์เหลห่านมีนั้ นาโบทชาวยริสเรเอลมมีสวนองยห่นอยทห่ในยริสเรเอล ขล้าง
พระราชวษังของอาหษับกษษัตรริยย์แหห่งสะมาเรมีย เรทำควรหมทำยเหตรุไวข้วตทำยริสเรเอล (หรสอหรุบเขทำของยริสเร
เอล) อยผตหตทำงไปอยตทำงนข้อยยภีที่สริบไมลศ์เทตทำกนับระยะททำงทภีที่อภีกทำบรินไปจทำกสะมทำเรภีย ดนังนนัรน ดผเหมสอนวตทำ
อทำหนับมภีพระรทำชวนังรองลงมทำทภีที่ยริสเรเอลซทึที่งอยผ ตตริดกนับสวนองรุตนของนทำโบท วลภีทภีที่กลตทำวถทึงสะมทำเรภีย
ตรงนภีรอทำจหมทำยถทึงประชทำชทำตริอริสรทำเอล (ซทึที่งบทำงครนัร งมนันกต็เปต็น) แทนทภีที่จะหมทำยถทึงเมสองทภีที่มภีชสที่อนนัรน

ดนังนนัรน 2 อาหษับตรษัสกษับนาโบทวห่า "จงใหล้สวนองยห่นของเจล้าแกห่เราเถริด เพพพื่อเราจะไดล้ทนาสวน
ผษักเพราะอยทห่ใกลล้วษังของเรา เราจะใหล้สวนองยห่นทมีพื่ดมีกวห่าเพพพื่อแลกสวนนมีนั้ หรพอถล้าเจล้าเหก็นชอบ เราจะใหล้
เงรินสมกษับราคาสวนนษันั้น" อทำหนับอยทำกไดข้ทภีที่ดรินของนทำโบท เขทำเสนอทภีที่จะแลกเปลภีที่ยนทภีที่ดรินก นันหรสอ
ถทึงขนทำดซสรอมนันเลยดข้วยซทรทำ

3 แตห่นาโบทททลอาหษับวห่า "ขอพระเยโฮวาหย์ทรงหล้ามขล้าพระองคย์ในการทมีพื่จะยกมรดกของ
บรรพบยรยษใหล้แกห่พระองคย์" นทำโบทไมตยอมขทำยทภีที่ดรินของตน ในเลวภีนริตริ 25:23 พระเจข้ทำทรงหข้ทำมมริ
ใหข้คนอริสรทำเอลขทำยมรดกประจททำตระกผลของตน เพรทำะเหต็นแกตพระวจนะของพระเจข้ทำและอทำจเพสที่อ
ครอบครนัวของตนดข้วย นทำโบทไมตยอมใหข้ควทำมรตวมมสอกนับอทำหนับ

1 พกษ 21:4-6 อทำหนับเปต็นกษนัตรริยศ์ แตตเขทำถผกปฏริเสธโดยหนทึที่งในขข้ทำรทำชบรริพทำรของ
เขทำเอง อาหษับกก็เสดก็จเขล้าในวษังดล้วยอารมณย์ขยห่นมษัวและไมห่พอพระทษัยยริพื่งนษัก ดล้วยเรพพื่องทมีพื่นาโบทชาว
ยริสเรเอลททลตอบพระองคย์ เพราะเขาไดล้กลห่าววห่า "ขล้าพระองคย์จะไมห่ใหล้มรดกแหห่งบรรพบยรยษของ
ขล้าพระองคย์แกห่พระองคย์" และพระองคย์กก็เอนพระกายลงบนพระแทห่น ทรงเบพอนพระพษักตรย์ไมห่
เสวยพระกระยาหาร เพรทำะวตทำเขทำไมตอทำจไดข้ตทำมทภีที่เขทำปรทำรถนทำ อทำหนับจทึงกลนับบข้ทำนไปนอนลงและ
งอนเกภีที่ยวกนับเรสที่องนนัรน

5 แตห่เยเซเบลมเหสมีของพระองคย์เขล้ามาเฝล้าพระองคย์ททลถามพระองคย์วห่า "ไฉนพระจริตของ
พระองคย์จจึงเสมียพระทษัย ไมห่เสวยพระกระยาหาร" 6 และพระองคย์ตรษัสตอบพระนางวห่า "เพราะเรา
ไดล้พทดกษับนาโบทชาวยริสเรเอลวห่า `จงขายสวนองยห่นของเจล้าใหล้แกห่เรา หรพอมริฉะนษันั้นถล้าเจล้าพอใจ เรา



จะใหล้สวนองยห่นอมีกแหห่งหนจึพื่งแกห่เจล้าเพพพื่อแลกกษัน' และเขาตอบวห่า `ขล้าพระองคย์จะไมห่ใหล้สวนองยห่นของ
ขล้าพระองคย์แกห่พระองคย์'" เมสที่อเยเซเบลภรรยทำของเขทำเหต็นเขทำอทำรมณศ์ขรุตนมนัว นทำงกต็อยทำกรผข้วตทำทททำไม 
เขทำบอกนทำง นทำโบทไมตยอมรตวมมสอกนับเขทำในกทำรขทำยทภีที่ดรินของตนใหข้แกตเขทำ

1 พกษ 21:7-10 นทำงเยเซเบลหญริงชนั ที่วไมตเหต็นวตทำมภีปนัญหทำ และเยเซเบลมเหสมีของ
พระองคย์ททลพระองคย์วห่า "พระองคย์เปก็นผทล้ครอบครองราชอาณาจษักรอริสราเอลอยทห่หรพอเพคะ เชริญ
เสดก็จลยกขจึนั้นเสวยพระกระยาหารเถริด และใหล้พระทษัยของพระองคย์รห่าเรริง หมห่อมฉษันจะมอบสวน
องยห่นของนาโบทชาวยริสเรเอลใหล้แกห่พระองคย์เอง" นภีที่เทตทำกนับนทำงถทำมเขทำวตทำ “ทตทำนเปต็นกษนัตรริยศ์ไมตใชต
หรสอ จงลรุกขทึรนรนับประททำนเถริด เดภีดี๋ยวฉนันจนัดกทำรเอง”

ดนังนนัรน นทำงเยเซเบล 8 จจึงทรงพระอษักษรในพระนามของอาหษับ ประทษับตราของพระองคย์
สห่งไปยษังพวกผทล้ใหญห่และขยนนางผทล้อยทห่ในเมพองกษับนาโบท นทำงจทึงคริดแผนกทำรรข้ทำยเพสที่อก ททำจนัดนทำโบท
เสภีย นทำงเขภียนถทึงพวกผผข้นททำแหตงยริสเรเอลโดยใชข้ชสที่อและตรทำประทนับของกษนัตรริยศ์

9 พระนางทรงพระอษักษรวห่า "จงประกาศใหล้ถพออดอาหาร และตษันั้งนาโบทไวล้ในทมีพื่สทง
ทห่ามกลางประชาชน 10 และตษันั้งคนอษันธพาลสองคนใหล้นษัพื่งตรงขล้ามกษับเขา ใหล้ฟล้องเขาวห่า `เจล้าไดล้
แชห่งพระเจล้าและกษษัตรริยย์' แลล้วพาเขาออกไปและเอาหรินขวล้างเสมียใหล้ตาย" แผนกทำรชนั ที่วรข้ทำยของนทำง
ไมตมภีอะไรซนับซข้อน จะมภีกทำรจนัดงทำนเลภีรยงเพสที่อใหข้เกภียรตรินทำโบท โดยตนัรงเขทำใหข้เปต็นจรุดสนใจของ
ประชทำชน อยตทำงไรกต็ตทำม อนันธพทำลสองคนจะถผกใหข้สรินบนเพสที่อทภีที่จะลรุกขทึรนและกลตทำวหทำนทำโบทตตอ
หนข้ทำสทำธทำรณชนวตทำเขทำพผดหมริที่นประมทำทตตอพระเจข้ทำและกษนัตรริยศ์ หลนังจทำกถผกกลตทำวหทำเชตนนนัรนตตอ
หนข้ทำสทำธทำรณชนแลข้ว นทำโบทกต็จะตข้องถผกพทำตนัวไปประหทำรชภีวริต

1 พกษ 21:11-13 พวกผผข้นททำทภีที่ฉข้อฉลแหตงยริสเรเอลกระทททำตทำมทภีที่ไดข้รนับสนัที่งจทำกนทำงเยเซ
เบล และพวกผทล้ชายของเมพองนษันั้น คพอพวกผทล้ใหญห่และขยนนางผทล้อาศษัยอยทห่ในเมพองนษันั้น ไดล้กระทนาตามทมีพื่
เยเซเบลมมีไปถจึงพวกเขา ตามทมีพื่ปรากฏในลายพระหษัตถย์ซจึพื่งพระนางทรงมมีไปถจึงเขานษันั้น 12 เขาไดล้
ประกาศใหล้ถพออดอาหาร และไดล้ตษันั้งนาโบทไวล้ในทมีพื่สทงทห่ามกลางประชาชน 13 และคนอษันธพาล
สองคนนษันั้นกก็เขล้ามา นษัพื่งอยทห่ตรงขล้ามกษับเขา และคนอษันธพาลนษันั้นไดล้ฟล้องนาโบทตห่อหนล้าประชาชน



กลห่าววห่า "นาโบทไดล้แชห่งพระเจล้าและกษษัตรริยย์" เขาทษันั้งหลายจจึงพานาโบทออกไปนอกเมพอง และ
ขวล้างเขาถจึงตายดล้วยกล้อนหริน

นทำโบทถผกทททำใหข้เปต็นจรุดสนใจของประชทำชน จทำกนนัรนพยทำนเทต็จทภีที่ฉข้อโกงสองคนกต็ใสตรข้ทำย
นทำโบทดข้วยขข้อหทำตตทำงๆซทึที่งทททำใหข้เขทำถผกพทำตนัวไปประหทำรชภีวริต

1 พกษ 21:14-16 แลล้วเขากก็สห่งขห่าวไปททลเยเซเบลวห่า "นาโบทถทกขวล้างดล้วยหริน เขา
ตายแลล้ว" 15 อยทห่มาพอเยเซเบลทรงไดล้ยรินวห่านาโบทถทกขวล้างดล้วยหรินตายแลล้ว เยเซเบลจจึงททลอา
หษับวห่า "ขอเชริญเสดก็จลยกขจึนั้น ไปยจึดสวนองยห่นของนาโบทชาวยริสเรเอล ซจึพื่งเขาไดล้ปฏริเสธไมห่ขายใหล้แกห่
พระองคย์ เพราะวห่านาโบทไมห่อยทห่ เขาตายเสมียแลล้ว"

เมสที่อกทำรกระทททำทภีที่ชนั ที่วรข้ทำยนภีรสนัมฤทธริธ ผล คนกต็ไปแจข้งนทำงเยเซเบลใหข้ทรทำบเกภีที่ยวกนับเรสที่องนภีร  
นทำงจทึงบอกสทำมภีทภีที่ทรุกขศ์ใจของตนใหข้ไปยทึดสวนองรุตนนนัรนเสภีย เขทำกต็กระทททำตทำมนนัรน 16 และอยทห่มาพอ
อาหษับทรงไดล้ยรินวห่านาโบทตายแลล้ว อาหษับกก็ทรงลยกขจึนั้นไปยษังสวนองยห่นของนาโบทชาวยริสเรเอล 
เพพพื่อยจึดถพอเปก็นกรรมสริทธริดิ์ อยตทำงไรกต็ตทำม สริที่งทภีที่อทำหนับและนทำงเยเซเบลไมตคริดเลยกต็คสอวตทำ มภีอภีกผผข้หนทึที่ง
ทภีที่ไดข้เหต็นเหตรุกทำรณศ์ทภีที่เลวทรทำมนภีร

1 พกษ 21:17-19 แลล้วพระวจนะของพระเยโฮวาหย์มาถจึงเอลมียาหย์ชาวทริชบมีวห่า 18 "จง
ลยกขจึนั้นแลล้วลงไปพบอาหษับกษษัตรริยย์แหห่งอริสราเอล ผทล้อยทห่ในสะมาเรมีย ดทเถริด เขาอยทห่ในสวนองยห่นของนา
โบท ทมีพื่เขาไปยจึดเอาเปก็นกรรมสริทธริดิ์ พระเจข้ทำทรงแจข้งเอลภียทำหศ์ใหข้ทรทำบถทึงสริที่งทภีที่เกริดขทึรนและสนัที่งเอลภี
ยทำหศ์ใหข้ไปยนังสวนองรุตนของนทำโบทและเผชริญหนข้ทำกนับอทำหนับทภีที่นนั ที่น

19 เจล้าจงพทดกษับเขาวห่า `พระเยโฮวาหย์ตรษัสดษังนมีนั้วห่า ทห่านไดล้ฆห่าและไดล้ยจึดถพอเอาเปก็น
กรรมสริทธริดิ์ดล้วยหรพอ' และเจล้าจงพทดกษับเขาวห่า `พระเยโฮวาหย์ตรษัสดษัพื่งนมีนั้วห่า ในทมีพื่ซจึพื่งสยนษัขเลมียโลหริต
ของนาโบท สยนษัขจะเลมียโลหริตของเจล้าดล้วย'" นอกจทำกนภีร  พระเจข้ทำประททำนขข้อควทำมทภีที่ชนัดเจนใหข้แกต
เอลภียทำหศ์ซทึที่งเขทำตข้องกลตทำวแกตอทำหนับ ขข้อควทำมนนัรนมภีลนักษณะขวทำนผตทำซทำกและเปต็นลทำงรข้ทำย ในสถทำนทภีที่
เดภียวกนับทภีที่พวกสรุนนัขไดข้เลภียโลหริตของนทำโบท พวกมนันกต็จะเลภียโลหริตของอทำหนับเชตนกนัน



1 พกษ 21:20-22 เอลภียทำหศ์จทึงเดรินลงไปยนังสวนองรุตนของนทำโบทและเผชริญหนข้ทำกนับ
กษนัตรริยศ์ทภีที่เสสที่อมทรทำมองคศ์นภีร  อาหษับตรษัสกษับเอลมียาหย์วห่า "โอ ศษัตรทของขล้าเออ๋ย เจล้าพบขล้าแลล้วหรพอ" 
ทห่านททลตอบวห่า "ขล้าพระองคย์พบพระองคย์แลล้ว เพราะวห่าพระองคย์ยอมขายพระองคย์เพพพื่อกระทนาสริพื่ง
ชษัพื่วในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหย์ เอลภียทำหศ์เปต็นผผข้ทภีที่ไดข้สนัที่งฝนไมตใหข้ตกเปต็นเวลทำสทำมปภี เอลภียทำหศ์
เปต็นผผข้ทภีที่ไดข้ฆตทำพวกผผข้พยทำกรณศ์ของพระบทำอนัลของอทำหนับ แมข้มภีกทำรสงบศทึกแบบไมตสบทำยใจระหวตทำง
คนทนัรงสอง อทำหนับกต็วรินริจฉนัยอยตทำงถผกตข้องแลข้ววตทำเอลภียทำหศ์เปต็นศนัตรผของตน เอลภียทำหศ์จทึงเรริที่มประกทำศ
ขข้อควทำมอนันปวดแสบปวดรข้อนแหตงกทำรพริพทำกษทำทภีที่มภีตตออทำหนับ เขทำแจข้งใหข้ทรทำบวตทำกทำรพริพทำกษทำทภีที่
จะเกริดขทึรนกนับอทำหนับนนัรนเปต็นเพรทำะเขทำไดข้ขทำยตนัวเอง “เพสที่อกระทททำสริที่งชนั ที่วในสทำยพระเนตรของพระเย
โฮวทำหศ์” อทำหนับไมตเพภียงมอบตนัวเองใหข้ทททำควทำมชนั ที่วเทตทำนนัรน แตตเขทำไดข้ขทำยตนัวเองเพสที่อกระทททำเชตนนนัรน

เอลภียทำหศ์จทึงประกทำศดข้วยเสภียงอนันดนังวตทำ 21 ดทเถริด เราจะนนาเหตยรล้ายมาเหนพอเจล้า เราจะเอาคน
ชษัพื่วอายยตห่อจากเจล้าออกไปเสมีย และจะขจษัดคนทมีพื่ปษัสสาวะรดกนาแพงไดล้เสมียจากอาหษับ ทษันั้งคนทมีพื่ยษังอยทห่
และเหลพออยทห่ในอริสราเอล พระเจข้ทำประกทำศผตทำนผผข้พยทำกรณศ์ทตทำนนภีร วตทำพระองคศ์ก ททำลนังจะ (1) กททำจนัดลผก
หลทำนของอทำหนับ เขทำจะไมตมภีรทำชวงศศ์ทภีที่จะสสบรทำชบนัลลนังกศ์ตตอจทำกเขทำ นอกจทำกนภีร  (2) พระองคศ์จะ
ทรงสนังหทำรผผข้ชทำยทรุกคนในเชสรอสทำยของอทำหนับ (ดผควทำมเหต็นสททำหรนับ 1 พงศศ์กษนัตรริยศ์ 14:10 เกภีที่ยวกนับ
วลภีทภีที่วตทำ “ปนัสสทำวะรดกททำแพง”) ควทำมคริดทภีที่สททำคนัญกวตทำตรงนภีรกต็คสอวตทำพระเจข้ทำกททำลนังจะทททำลทำยวงศศ์วทำน
ของอทำหนับโดยเฉพทำะพวกผผข้ชทำยของวงศศ์วทำนนนัรน

22 และเราจะกระทนาใหล้ราชวงศย์ของเจล้าเหมพอนราชวงศย์ของเยโรโบอษัมบยตรเนบษัท และ
เหมพอนราชวงศย์ของบาอาชาบยตรอาหริยาหย์ เพราะเจล้าไดล้กระทนาใหล้เราโกรธ และเพราะเจล้าไดล้กระทนา
ใหล้อริสราเอลทนาบาปดล้วย เหมสอนกนับทภีที่พระเจข้ทำไดข้ทรงทททำลทำยรทำชวงศศ์ของเยโรโบอนัมและบทำอทำชทำ
แลข้วเพรทำะควทำมชนั ที่วของพวกเขทำ บนัดนภีรมนันกททำลนังจะเกริดขทึรนกนับอทำหนับและลผกหลทำนของเขทำ ดผ 1 พงศศ์
กษนัตรริยศ์ 15:29 และ 16:11 กทำรยนั ที่วยรุของอทำหนับสตวนใหญตแลข้วคสอ ควทำมนตทำสะอริดสะเอภียนของกทำร
นนับถสอรผปเคทำรพของเขทำ ดผ ขข้อ 26



1 พกษ 21:23-24 นอกจทำกนภีร  สห่วนเยเซเบล พระเยโฮวาหย์ตรษัสวห่า `สยนษัขจะกรินเยเซ
เบลขล้างกนาแพงยริสเรเอล' ภรรยทำทภีที่ชนั ที่วชข้ทำของอทำหนับจะเผชริญกนับกทำรพริพทำกษทำทภีที่คลข้ทำยกนัน อภีกไมตนทำน
นทำงจะถผกฆตทำตทำยและถผกพวกสรุนนัขกรินขข้ทำงกททำแพงยริสเรเอล กทำรพริพทำกษทำอนันเตต็มเปภีที่ยมของพระเจข้ทำทภีที่
มภีตตออทำหนับจทึงถผกสรรุปตรงนภีร  24 ผทล้ใดในราชวงศย์อาหษับทมีพื่ตายในเมพอง สยนษัขจะกริน และผทล้อยทห่ใน
ราชวงศย์เขาทมีพื่ตายในทยห่งนา นกในอากาศจะกริน" หลนังจทำกกทำรเสภียชภีวริตแบบรรุนแรงซทึที่งจะเกริดแกต
ครอบครนัวของอทำหนับ จะไมตมภีใครฝนังศพของพวกเขทำดข้วยซทรทำ พวกสรุนนัขปตทำและพวกนกทภีที่กรินซทำกศพ
จะเกต็บกวทำดเศษซทำกของพวกเขทำเอง ดผ 1 พงศศ์กษนัตรริยศ์ 14:11 และ 16:4 เชตนกนัน สททำหรนับคนฮภีบรผ 
ไมตมภีสริที่งใดทภีที่นตทำอนัปยศอดสผมทำกไปกวตทำกทำรไมตไดข้ถผกฝนังศพยทำมเสภียชภีวริต

1 พกษ 21:25-26 นนักประวนัตริศทำสตรศ์ทตทำนนภีรหยรุดชนั ที่วครผต เพสที่อออกควทำมเหต็น ไมห่มมีผทล้ใดไดล้
ขายตนเองเพพพื่อกระทนาความชษัพื่วในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหย์อยห่างอาหษับ ผทล้ทมีพื่เยเซเบลมเหสมี
ไดล้ยยแหยห่ 26 พระองคย์ทรงประพฤตริอยห่างนห่าสะอริดสะเอมียนเปก็นอยห่างยริพื่งในการดนาเนรินตามรทป
เคารพ ดษังสริพื่งทษันั้งปวงทมีพื่คนอาโมไรตย์ไดล้กระทนา ซจึพื่งเปก็นผทล้ทมีพื่พระเยโฮวาหย์ทรงขษับไลห่ออกไปใหล้พล้น
หนล้าประชาชนอริสราเอล จนถทึงจรุดนภีร ในประวนัตริศทำสตรศ์แหตงอริสรทำเอล ไมตมภีสทำมภีภรรยทำคผตใดทภีที่ชนั ที่วรข้ทำย
มทำกไปกวตทำอทำหนับและนทำงเยเซเบลแลข้ว สทำระสททำคนัญกต็คสอ กทำรทภีที่พวกเขทำนททำกทำรนนับถสอรผปเคทำรพ
กลนับเขข้ทำมทำในอริสรทำเอลซทึที่งคนอทำโมไรตศ์ไดข้ปฏริบนัตริเมสที่อหลทำยรข้อยปภีกตอนหนข้ทำนนัรน พระเจข้ทำไดข้ทรงขนับ
ไลตคนเหลตทำนนัรนออกไปจทำกแผตนดรินนนัรนเพรทำะควทำมนตทำสะอริดสะเอภียนของพวกเขทำ บนัดนภีรอทำหนับและ
นทำงเยเซเบลไดข้นททำควทำมชนั ที่วเดภียวกนันนนัรนกลนับมทำ

1 พกษ 21:27 แมข้อทำหนับเปต็นคนชนั ที่วมทำตลอด ตข้องยกควทำมดภีควทำมชอบใหข้เขทำทภีที่เขทำ
ยนังมภีรตองรอยของใจทภีที่อตอนลงอยผตบข้ทำง และอยทห่มาเมพพื่ออาหษับทรงไดล้ยรินพระวจนะเหลห่านษันั้น พระองคย์กก็
ฉมีกฉลองพระองคย์ และทรงสวมผล้ากระสอบ และถพออดอาหาร ประทษับในผล้ากระสอบ และทรง
ดนาเนรินไปมาอยห่างคห่อยๆ เมสที่อไดข้ยรินถทึงกทำรพริพทำกษทำทภีที่ใกลข้เขข้ทำมทำของพระเจข้ทำ ชทำยผผข้นภีร กต็ถตอมตนัวลง
อยตทำงเปริดเผยและกลนับใจใหมต เขทำสวมสนัญลนักษณศ์แหตงควทำมถตอมใจใหข้เหต็นภทำยนอก เขทำหมอบ
กรทำบลงตตอพระพนักตรศ์พระเจข้ทำ นอกจทำกนภีร เขทำยนังเดรินไปมทำอยว่างคว่อยๆหรสอถตอมตนัวดข้วย



1 พกษ 21:28-29 และพระวจนะของพระเยโฮวาหย์มายษังเอลมียาหย์ชาวทริชบมีวห่า 29 
"เจล้าไดล้เหก็นอาหษับถห่อมตษัวลงตห่อหนล้าเราแลล้วหรพอ เพราะเขาไดล้ถห่อมตษัวลงตห่อหนล้าเรา เราจะไมห่นนา
เหตยรล้ายมาในสมษัยของเขา แตห่มาในสมษัยบยตรชายของเขา เราจะนนาเหตยรล้ายมาเหนพอราชวงศย์ของ
เขา"

ควทำมจรริงทภีที่นตทำอนัศจรรยศ์ประกทำรหนทึที่งปรทำกฏตรงนภีร  พระเจข้ทำทรงใจอตอนเมสที่อเหต็นกทำรกลนับใจ
ใหมตทภีที่แทข้จรริงและคนทภีที่ถตอมตนัวลง แมข้อทำหนับเปต็นคนชนั ที่วอยตทำงนตทำสะอริดสะเอภียนมทำตลอด พระเจข้ทำกต็
ทรงใจอตอนเพรทำะกทำรกลนับใจใหมตและควทำมสททำนทึกผริดของเขทำ กทำรพริพทำกษทำนนัรนมริไดข้ถผกกททำจนัดทริรง
เสภีย แตตถผกเลสที่อนออกไป บรุตรชทำยของอทำหนับจะพริสผจนศ์ใหข้เหต็นวตทำเปต็นคนชนั ที่วพอๆกนับบริดทำของตน ดนัง
นนัรนพระเจข้ทำจะทรงสททำแดงพระพริโรธของพระองคศ์ตตอเยโฮรนัมบรุตรชทำยของอทำหนับ ดผ 2 พงศศ์กษนัตรริยศ์ 
9:25 เหต็นไดข้ชนัดตรงนภีรถทึงภทำพประกอบของสรุภทำษริต 28:13 ซทึที่งไปดผไดข้

*****

ภนำพรวมของ 1 พงศศ์กษษัตรริยศ์ 22: บทสตุดทด้ายนมีตั้ของ 1 พงศศ์กษนัตรริยศ์นนาเสนอรายละเอมียด
ตว่างๆของศซกครนัตั้งสตุดทด้ายระหวว่างอาหนับและซมีเรมีย โดยครนัตั้งนมีตั้ไดด้รนับความชว่วยเหลสือของเยโฮชาฟนัท 
มมีบนันทซกเกมีชื่ยวกนับคนาพยากรณศ์ของมมีคายาหศ์ทมีชื่กลว่าวตว่อสยูด้อาหนับเชว่นกนัน ในการศซกทมีชื่เกริดขซตั้นตามมา
นนัตั้น อาหนับถยูกฆว่าตาย จากนนัตั้นจตุดสนใจกป็วกกลนับไปหายยูดาหศ์โดยมมีบนันทซกเกมีชื่ยวกนับการขซตั้นครองรา
ชยศ์ของเยโฮชาฟนัท มมีการออกความเหป็นสนัตั้นๆเกมีชื่ยวกนับผยูด้ทมีชื่สสืบทอดราชบนัลลนังกศ์ตว่อจากเยโฮชาฟนัท
และอาหนับ

1 พกษ 22:1-4 หลนังจทำกกทำรเผชริญหนข้ทำครนัร งนนัรนโดยเอลภียทำหศ์ผผข้พยทำกรณศ์ มภีบนันททึก
เกภีที่ยวกนับภทำวะเงภียบสงบในสงครทำมระหวตทำงอริสรทำเอลและซภีเรภีย ประเทศซมีเรมียและอริสราเอลไมห่มมีศจึก
สงครามกษันอยทห่สามปมี 2 ตห่อไปในปมีทมีพื่สามเยโฮชาฟษัทกษษัตรริยย์แหห่งยทดาหย์เสดก็จลงไปเฝล้ากษษัตรริยย์แหห่ง
อริสราเอล แมข้มภีควทำมเปต็นปฏริปนักษศ์ก นันระหวตทำงยผดทำหศ์และอริสรทำเอลมทำตนัรงแตตกทำรแบตงอทำณทำจนักรออก
เปต็นสองฝตทำย ดผเหมสอนวตทำกษนัตรริยศ์สององคศ์นภีร เตต็มใจทภีที่จะแสวงหทำกทำรสงบศทึก อทำจเปต็นไปไดข้วตทำพวก
เขทำทนัรงคผตกลนัวภนัยครุกคทำมรตวมกนันทภีที่มทำจทำกซภีเรภีย



3 และกษษัตรริยย์แหห่งอริสราเอลตรษัสถามบรรดาขล้าราชการของพระองคย์วห่า "ทห่านทราบกษัน
หรพอไมห่วห่าราโมทกริเลอาดเปก็นของเรา และเราไดล้นริพื่งอยทห่มริไดล้เอาออกมาจากมพอของกษษัตรริยย์แหห่ง
ซมีเรมีย" รทำโมทกริเลอทำดคสอ เมสองหนทึที่งทภีที่อยผตบนฝนัที่งตะวนันออกของแมตนทร ทำจอรศ์แดนซทึที่งเดริมทภีตกเปต็นของ
อริสรทำเอล ในหลทำยปภีกตอนหนข้ทำนนัรน ซภีเรภียไดข้ยทึดเมสองนนัรนเปต็นกรรมสริทธริธ และยนังครอบครองมนันไวข้อยผ ต 
นภีที่เปต็นเหมสอนหนทำมยอกอกของอทำหนับ เขทำจทึงปรทึกษทำกนับบรรดทำทภีที่ปรทึกษทำของตนเกภีที่ยวกนับกทำรเอทำรทำ
โมทกลนับคสนมทำ

เพรทำะวตทำเยโฮชทำฟนัทไดข้มทำถทึงแลข้ว อทำหนับจทึง 4 ตรษัสกษับเยโฮชาฟษัทวห่า "ทห่านจะยกไปทนาศจึกทมีพื่
ราโมทกริเลอาดกษับขล้าพเจล้าหรพอ" และเยโฮชาฟษัทตรษัสกษับกษษัตรริยย์แหห่งอริสราเอลวห่า "ขล้าพเจล้ากก็เปก็น
อยห่างทมีพื่ทห่านเปก็น ประชาชนของขล้าพเจล้ากก็เปก็นดษังประชาชนของทห่าน มล้าของขล้าพเจล้ากก็เปก็นดษังมล้า
ของทห่าน" อทำหนับถทำมเยโฮชทำฟนัทวตทำเขทำจะชตวยตนในกทำรไปเอทำรทำโมทกลนับคสนมทำหรสอไมต เขทำตอบ
กลนับไปวตทำทรนัพยทำกรททำงทหทำรทนัรงหมดของยผดทำหศ์มภีพรข้อมไวข้ใหข้อทำหนับใชข้งทำน

1 พกษ 22:5 และเยโฮชาฟษัทตรษัสกษับกษษัตรริยย์แหห่งอริสราเอลวห่า "ขอสอบถามดท
พระดนารษัสของพระเยโฮวาหย์วษันนมีนั้เถริด" เยโฮชทำฟนัทเปต็นหนทึที่งในกษนัตรริยศ์ทภีที่ดททำเนรินตทำมแบบพระเจข้ทำ
มทำกกวตทำของยผดทำหศ์ อยตทำงไรกต็ตทำม กทำรเปต็นพนันธมริตรของเขทำกนับอทำหนับกต็เกริดมทำจทำกกทำรออมชอม
ฝตทำยวริญญทำณ เขทำไมตควรไปผผกมริตรกนับกษนัตรริยศ์ฝตทำยเหนสอทภีที่ละทริรงควทำมจรริง เพสที่อแสดงควทำมเหมทำะ
สมตตอพนันธมริตรทภีที่ก ททำลนังเบตงบทำนของพวกเขทำ เยโฮชทำฟนัทจทึงขอใหข้พวกเขทำแสวงหทำพระทนัยของพระ
เยโฮวทำหศ์ในเรสที่องนภีร

1 พกษ 22:6 ดนังนนัรนกษษัตรริยย์แหห่งอริสราเอลกก็เรมียกประชยมพวกผทล้พยากรณย์
ประมาณสมีพื่รล้อยคน ตรษัสกษับเขาวห่า "ควรทมีพื่เราจะไปตมีราโมทกริเลอาดหรพอ หรพอเราไมห่ควรไป" และ
เขาทษันั้งหลายททลตอบวห่า "ขอเชริญเสดก็จขจึนั้นไปเถริด เพราะองคย์พระผทล้เปก็นเจล้าจะทรงมอบไวล้ใน
พระหษัตถย์ของกษษัตรริยย์" นตทำสนังเกตวตทำพวกผผข้พยทำกรณศ์ของอทำหนับไมตไดข้ชสที่อวตทำเปต็นผผข้พยทำกรณศ์ของพระ
เยโฮวทำหศ์ พวกเขทำเปต็นผผข้พยทำกรณศ์เทต็จ ซทึที่งไมตตตทำงจทำกผผข้พยทำกรณศ์ 450 คนของพระบทำอนัลซทึที่งถผกฆตทำ
ตทำยเมสที่อหลทำยปภีกตอนหนข้ทำนนัรนทภีที่ภผเขทำคทำรเมล เมสที่อถผกอทำหนับถทำมวตทำพวกเขทำควรไปตภีรทำโมทกริเลอทำด



หรสอไมต พวกผผข้พยทำกรณศ์ของเขทำกต็ตอบอยตทำงพรข้อมเพรภียงกนันวตทำ “ไปเถริด” เรทำควรหมทำยเหตรุไวข้วตทำวลภี
ทภีที่วตทำ องคย์พระผทล้เปก็นเจล้า ไมตใชตพระเยโฮวทำหศ์ แตตเปต็น ‘อทำโดไน’ คททำแรกเปต็นชสที่อเฉพทำะของพระเจข้ทำ 
คททำหลนังนภีร เปต็นชสที่อเรภียกโดยทนั ที่วไปมทำกกวตทำ พวกเขทำอทำจไมตไดข้ก ททำลนังหมทำยถทึงพระเจข้ทำเองดข้วยซทรทำ

1 พกษ 22:7-9 แตห่เยโฮชาฟษัทททลวห่า "ทมีพื่นมีพื่ไมห่มมีผทล้พยากรณย์ของพระเยโฮวาหย์อมีกซจึพื่ง
เราจะสอบถามไดล้แลล้วหรพอ" 8 และกษษัตรริยย์แหห่งอริสราเอลททลเยโฮชาฟษัทวห่า "ยษังมมีชายอมีกคนหนจึพื่ง
ซจึพื่งเราจะใหล้ททลถามพระเยโฮวาหย์ไดล้คพอ มมีคายาหย์บยตรอริมลาหย์ แตห่ขล้าพเจล้าชษังเขา เพราะเขา
พยากรณย์แตห่ความรล้าย ไมห่เคยพยากรณย์ความดมีเกมีพื่ยวกษับขล้าพเจล้าเลย" และเยโฮชาฟษัทททลวห่า "ขอ
กษษัตรริยย์อยห่าตรษัสดษังนษันั้นเลย"

เยโฮชทำฟนัทไมตประทนับใจกนับพวกผผข้พยทำกรณศ์ของอทำหนับ เขทำอยทำกไดข้ยรินจทำกผผข้พยทำกรณศ์คน
หนทึที่งของพระเยโฮวทำหศ์ เขทำจทึงกดดนันอทำหนับเพสที่อบรรลรุจรุดประสงคศ์นนัรน อทำหนับจทึงจททำใจเรภียกผผข้พยทำกรณศ์
คนหนทึที่งทภีที่ยนังสนัตยศ์ซสที่อตตอพระเยโฮวทำหศ์มทำซทึที่งมภีชสที่อวตทำมภีคทำยทำหศ์ อยตทำงไรกต็ตทำม อทำหนับหมทำยเหตรุวตทำเขทำ
เกลภียดผผข้พยทำกรณศ์คนนภีรของพระเยโฮวทำหศ์เพรทำะวตทำเขทำไมตมภีอะไรดภๆี ทภีที่จะกลตทำวเกภีที่ยวกนับตนเลย เปต็น
ไปไดข้วตทำมภีคทำยทำหศ์เปต็นคนเดภียวกนันกนับผผข้พยทำกรณศ์ของพระเยโฮวทำหศ์ซทึที่งถผกเอตยถทึงใน 1 พงศศ์กษนัตรริยศ์ 
20:13, 22, 35 และ 38 เมสที่อไดข้ยรินเชตนนนัรนเยโฮชทำฟนัทกต็กลตทำววตทำ “ขอกษนัตรริยศ์อยตทำตรนัสดนังนนัรนเลย” 
ควทำมคริดตรงนภีรกต็คสอ คททำตททำหนริแบบเบทำๆตตออทำหนับ “ทตทำนไมตควรพผดอยตทำงนนัรนจรริงๆ” 9 แลล้วกษษัตรริยย์
แหห่งอริสราเอลจจึงเรมียกมหาดเลก็กคนหนจึพื่งเขล้ามาตรษัสสษัพื่งวห่า "ไปพามมีคายาหย์บยตรอริมลาหย์มาเรก็วๆ"

1 พกษ 22:10-12 ขณะเดภียวกนัน ฝห่ายกษษัตรริยย์แหห่งอริสราเอลและเยโฮชาฟษัทกษษัตรริยย์
แหห่งยทดาหย์ตห่างประทษับบนพระทมีพื่นษัพื่ง ทรงฉลองพระองคย์ ณ ชห่องวห่างตรงทางเขล้าประตทเมพองสะมา
เรมีย และผทล้พยากรณย์ทษันั้งปวงกก็พยากรณย์ถวายอยทห่ มนันเปต็นธรรมเนภียมในตะวนันออกกลทำงสมนัยโบรทำณ
ทภีที่กริจธรุระททำงรทำชกทำรของรนัฐหรสอเมสองจะถผกกระทททำในทภีที่สทำธทำรณะใกลข้ก นับหรสอทภีที่ประตผเมสอง เหต็น
ไดข้ชนัดวตทำมภี ‘จนัตรุรนัส’ หรสอ ‘ลทำนกวข้ทำง’ แบบนนัรนอยผตทภีที่สะมทำเรภีย ทภีที่นนั ที่นกษนัตรริยศ์ทนัรงสององคศ์ตนัรงพระทภีที่นนั ที่ง
ททำงกทำรขณะทภีที่พวกผผข้พยทำกรณศ์ของอทำหนับรตทำยเวทมนตรศ์คทำถทำของตนตตอไป



11 และเศเดคมียาหย์บยตรชายเคนาอะนาหย์จจึงเอาเหลก็กทนาเปก็นเขาและพทดวห่า "พระเยโฮวาหย์
ตรษัสดษังนมีนั้วห่า ดล้วยสริพื่งเหลห่านมีนั้เจล้าจะผลษักคนซมีเรมียไปจนเจล้าผลาญเขาทษันั้งหลายเสมียสรินั้น" หนทึที่งในผผข้
พยทำกรณศ์ของอทำหนับกลข้ทำถทึงขนทำดอข้ทำงวตทำตนกททำลนังพยทำกรณศ์ในพระนทำมของพระเยโฮวทำหศ์ เขทำทททำเขทำ
เหลต็กขทึรนมทำคผตหนทึที่งและประกทำศวตทำดข้วยเขทำทนัรงสองนภีรอทำหนับจะผลนักดนันคนซภีเรภียใหข้พตทำยแพข้ไป อทำจมภี
กทำรอข้ทำงอริงถทึงพระรทำชบนัญญนัตริ 33:17 แบบเปต็นนนัยตรงนภีร  ซทึที่งไปดผไดข้

พวกเพสที่อนๆของเขทำจทึงเขข้ทำมทำรตวมวงดข้วยอยตทำงพรข้อมเพรภียงกนัน 12 และบรรดาผทล้พยากรณย์กก็
พยากรณย์อยห่างนษันั้นททลวห่า "ขอเสดก็จขจึนั้นไปราโมทกริเลอาดเถริด และมมีชษัยชนะ เพราะพระเยโฮวาหย์จะ
ทรงมอบเมพองนษันั้นไวล้ในพระหษัตถย์ของกษษัตรริยย์" ดนังนนัรน คททำแนะนททำของพวกผผข้พยทำกรณศ์ของอทำหนับคสอ
จงโจมตภีรทำโมทกริเลอทำดเถริด แมข้ปกตริแลข้วพวกเขทำไมตไดข้นนับถสอพระเยโฮวทำหศ์ บนัดนภีร เพรทำะเหต็นแกตเย
โฮชทำฟนัทซทึที่งมทำอยผตทตทำมกลทำงพวกเขทำดข้วย พวกเขทำจทึงเรริที่มรข้องออกพระนทำมทภีที่ศนักดริธ สริทธริธ นนัรน มนัน
เปต็นกทำรแสดงควทำมเลสที่อมใสแบบจอมปลอมทภีที่สรุด พวกเขทำเทศนทำสริที่งทภีที่พวกเขทำดผออกวตทำกษนัตรริยศ์ทภีที่
นนัที่งฟนังอยผตอยทำกฟนัง อทำหนับอยทำกไดข้ยรินเรสที่องชนัยชนะ เยโฮชทำฟนัทอยทำกไดข้พระพรของพระเยโฮวทำหศ์ 
ไมตมภีปนัญหทำ พวกผผข้พยทำกรณศ์ของอทำหนับจนัดใหข้ตทำมทภีที่พวกเขทำปรทำรถนทำ

1 พกษ 22:13-14 และผทล้สพพื่อสารผทล้ไปตามมมีคายาหย์ไดล้บอกทห่านวห่า "ดทเถริด ถล้อยคนาของ
บรรดาผทล้พยากรณย์กก็พทดสริพื่งทมีพื่ดมีแกห่กษษัตรริยย์เปก็นปากเดมียวกษัน ขอใหล้ถล้อยคนาของทห่านเหมพอนอยห่าง
ถล้อยคนาของคนหนจึพื่งในพวกนษันั้น และพทดแตห่สริพื่งทมีพื่ดมี" ขณะทภีที่พวกผผข้พยทำกรณศ์ของอทำหนับก ททำลนังกลตทำว
ขข้อควทำมทภีที่เขทำอยทำกไดข้ยริน ผผข้สสที่อสทำรทภีที่ถผกใชข้ใหข้ไปตทำมตนัวมภีคทำยทำหศ์กต็บอกเขทำวตทำเสภียงสตวนใหญตวตทำ
อยตทำงไร เขทำจทึงสนัที่งมภีคทำยทำหศ์ใหข้ประกทำศขข้อควทำมทภีที่ปข้อยอแบบเดภียวก นันแกตกษนัตรริยศ์สององคศ์นนัรน 14 แตห่
มมีคายาหย์ตอบวห่า "พระเยโฮวาหย์ทรงพระชนมย์อยทห่แนห่ฉษันใด พระเยโฮวาหย์ตรษัสกษับขล้าพเจล้าอยห่างไร 
ขล้าพเจล้าจะตล้องพทดอยห่างนษันั้น" ตข้องชมมภีคทำยทำหศ์วตทำเขทำปฏริญทำณโดยพระนทำมของพระเยโฮวทำหศ์วตทำเขทำ
จะกลตทำวเฉพทำะสริที่งทภีที่พระเจข้ทำทรงใสตไวข้ในใจเขทำเทตทำนนัรน

1 พกษ 22:15-16 และเมพพื่อทห่านมาเฝล้ากษษัตรริยย์ กษษัตรริยย์ตรษัสถามทห่านวห่า "มมีคายาหย์ 
ควรทมีพื่เราจะไปตมีราโมทกริเลอาดหรพอ หรพอเราไมห่ควรไป" และทห่านททลตอบพระองคย์วห่า "ขอเชริญ



เสดก็จขจึนั้นไปและมมีชษัยชนะ พระเยโฮวาหย์จะทรงมอบไวล้ในพระหษัตถย์ของกษษัตรริยย์" อทำจเปต็นไดข้วตทำมภี
คทำยทำหศ์คริดวตทำควรทททำตทำมเสภียงสตวนใหญต แตตเปต็นไปไดข้มทำกกวตทำทภีที่เขทำกลตทำวตตอหนข้ทำอทำหนับอยตทำง
ประชดประชนัน และในแบบทภีที่เหต็นไดข้ชนัดวตทำไมตจรริงใจ เขทำบอกพวกเขทำใหข้เดรินหนข้ทำเลย 16 แตห่
กษษัตรริยย์ตรษัสกษับทห่านวห่า "เราไดล้ใหล้เจล้าปฏริญาณกมีพื่ครษันั้งแลล้ววห่า เจล้าจะพทดกษับเราแตห่ความจรริงใน
พระนามของพระเยโฮวาหย์" อทำหนับจทึงเตสอนสตริเขทำใหข้พผดควทำมจรริง

1 พกษ 22:17-18 มภีคทำยทำหศ์จทึงกลตทำววตทำ "ขล้าพระองคย์ไดล้เหก็นคนอริสราเอลทษันั้งปวง
กระจษัดกระจายอยทห่บนภทเขาอยห่างแกะทมีพื่ไมห่มมีผทล้เลมีนั้ยง และพระเยโฮวาหย์ตรษัสวห่า `คนเหลห่านมีนั้ไมห่มมีนาย 
ใหล้เขาตห่างกลษับยษังเรพอนของตนโดยสษันตริภาพเถริด'" ขข้อควทำมของมภีคทำยทำหศ์เขข้ทำใจงตทำย อริสรทำเอลจะ
พตทำยแพข้ กองทนัพของอทำหนับจะเปต็นเหมสอนฝผงแกะทภีที่ถผกทททำใหข้กระจนัดกระจทำยไปทนั ที่วภผเขทำ พวกเขทำจะ
ปรทำศจทำกผผข้นททำ นภีที่บอกเปต็นนนัยอยตทำงชนัดเจนถทึงควทำมตทำยของอทำหนับ ผผข้พยทำกรณศ์ทตทำนนภีร จทึงบอกวตทำ
กองทนัพคนอริสรทำเอลทภีที่ถผกทททำใหข้กระจนัดกระจทำยไปจะคลทำนกลนับบข้ทำน

เมสที่อไดข้ยรินเชตนนภีร  18 กษษัตรริยย์แหห่งอริสราเอลจจึงททลเยโฮชาฟษัทวห่า "ขล้าพเจล้ามริไดล้บอกทห่านแลล้ว
หรพอวห่า เขาจะไมห่พยากรณย์สริพื่งดมีเกมีพื่ยวกษับขล้าพเจล้าเลย แตห่สริพื่งรล้ายตห่างหาก" ดข้วยถข้อยคททำมทำกมทำย อทำ
หนับกลตทำวแกตเยโฮชทำฟนัทวตทำ “เหต็นไหม เรทำบอกทตทำนแลข้วมริใชตหรสอวตทำเขทำจะไมตมภีอะไรดภๆี พผดถทึงเรทำ
เลย”

1 พกษ 22:19-23 มภีคทำยทำหศ์ยนังพผดไมตจบ เขทำกลตทำวตตอไปวตทำ "ฉะนษันั้นขอสดษับพระวจนะ
ของพระเยโฮวาหย์ ขล้าพระองคย์ไดล้เหก็นพระเยโฮวาหย์ประทษับบนพระทมีพื่นษัพื่งของพระองคย์ และบรรดา
บรริวารแหห่งฟล้าสวรรคย์ยพนขล้างๆพระองคย์ ขล้างขวาพระหษัตถย์และขล้างซล้าย มภีคทำยทำหศ์จทึงแสดงภทำพ
เหตรุกทำรณศ์หนทึที่งทภีที่เกริดขทึรนในสวรรคศ์ (ไมตมภีอะไรทภีที่บตงบอกวตทำนภีที่เปต็นเหตรุกทำรณศ์ทภีที่เกริดขทึรนจรริง) ตรง
กลทำงนนัที่นคสอพระเจข้ทำเองทภีที่ประทนับนนัที่งบนพระทภีที่นนั ที่งของพระองคศ์พรข้อมกนับเหลตทำทผตสวรรคศ์อยผตขข้ทำง
ซข้ทำยและขข้ทำงขวทำของพระองคศ์

20 และพระเยโฮวาหย์ตรษัสวห่า `ผทล้ใดจะเกลมีนั้ยกลห่อมอาหษับเพพพื่อเขาจะขจึนั้นไปและลล้มลงทมีพื่ราโม
ทกริเลอาด' บล้างกก็ททลอยห่างนมีนั้ บล้างกก็ททลอยห่างนษันั้น 21 แลล้วมมีวริญญาณดวงหนจึพื่งมาขล้างหนล้า เฝล้าตห่อพระ



พษักตรย์พระเยโฮวาหย์ททลวห่า `ขล้าพระองคย์จะเกลมีนั้ยกลห่อมเขาเอง' นภีที่ไมตนตทำใชตเหตรุกทำรณศ์ในสวรรคศ์ทภีที่เกริด
ขทึรนจรริง แตตอทำจโดยกทำรทรงนททำของพระเจข้ทำมภีคทำยทำหศ์จทึงแตตงเรสที่องนภีรขทึรนเพสที่อยกเปต็นภทำพประกอบ
ประเดต็นทภีที่ตข้องกทำรจะสสที่อ อทำจเปต็นไดข้วตทำเขทำใชข้สถทำนกทำรณศ์หนทึที่งทภีที่อทำหนับครุข้นเคยเปต็นภทำพประกอบ 
นนัที่นคสอ สภทำหนทึที่งพรข้อมเหลตทำทภีที่ปรทึกษทำ ดนังนนัรนในกทำรปรทึกษทำกนันในสวรรคศ์นภีร  พระเจข้ทำตรนัสถทำมวตทำ
ใครจะไปและชนักจผงอทำหนับใหข้ไปยนังรทำโมทเพสที่อประสบกนับควทำมพตทำยแพข้ ทผตสวรรคศ์องคศ์หนทึที่งกข้ทำว
ออกมทำขข้ทำงหนข้ทำและอทำสทำทภีที่จะทททำเชตนนนัรน

22 และพระเยโฮวาหย์ตรษัสกษับเขาวห่า `จะทนาอยห่างไร' และเขาททลวห่า `ขล้าพระองคย์จะออกไป 
และจะเปก็นวริญญาณมยสาอยทห่ในปากของผทล้พยากรณย์ของเขาทยกคน' และพระองคย์ตรษัสวห่า `เจล้าไป
เกลมีนั้ยกลห่อมเขาไดล้ และเจล้าจะทนาไดล้สนาเรก็จ จงไปทนาเถริด' 23 เพราะฉะนษันั้นบษัดนมีนั้ ดทเถริด พระเยโฮวาหย์
ทรงใสห่วริญญาณมยสาในปากของเหลห่าผทล้พยากรณย์นมีนั้ทษันั้งสรินั้นของพระองคย์ พระเยโฮวาหย์ทรงตรษัสเปก็น
ความรล้ายเกมีพื่ยวกษับพระองคย์" ขณะทภีที่เรสที่องนภีรดททำเนรินตตอไป องคศ์พระผผข้เปต็นเจข้ทำกต็ตรนัสถทำมทผตสวรรคศ์
องคศ์นนัรนวตทำเขทำจะเกลภีรยกลตอมอทำหนับใหข้ไปสผตควทำมพตทำยแพข้ไดข้อยตทำงไร ทผตสวรรคศ์องคศ์นนัรนกต็ตอบวตทำตน
จะไปทททำหนข้ทำทภีที่เปต็นวริญญทำณมรุสทำแกตพวกผผข้พยทำกรณศ์ของอทำหนับ โดยกทำรใหข้คนเหลตทำนนัรนทนัรงหมด
กลตทำวสริที่งเดภียวกนัน เขทำกต็จะเกลภีรยกลตอมอทำหนับใหข้ออกไปสผตควทำมตทำย อภีกครนัร งทภีที่เรทำไมตควรคริดวตทำแหตรุ
กทำรณศ์นภีร เกริดขทึรนจรริงในสวรรคศ์ ไมตมภีทผตสวรรคศ์ทภีที่ไมตบรริสรุทธริธ หลงเหลสออยผตทภีที่นนัที่นอภีกตตอไปแลข้วและ
พระเจข้ทำจะไมตทรงยอมใหข้มภีกทำรหลอกลวงดข้วย แตตมภีคทำยทำหศ์แตตงเรสที่องนภีรขทึรนมทำทนัรงหมด อยตทำงนข้อยมนัน
กต็เปต็นยรุทธวริธภีหนทึที่งทภีที่อทำหนับจะเขข้ทำใจและแสดงภทำพประกอบใหข้เหต็นวตทำพวกผผข้พยทำกรณศ์ของเขทำอทำจ
ถผกวริญญทำณมรุสทำนททำใหข้หลงไดข้อยตทำงงตทำยดทำย

1 พกษ 22:24-25 แลล้วเศเดคมียาหย์บยตรชายเคนาอะนาหย์ไดล้เขล้ามาใกลล้และตบแกล้มมมีคา
ยาหย์พทดวห่า "พระวริญญาณของพระเยโฮวาหย์ไปจากขล้า พทดกษับเจล้าไดล้อยห่างไร" เศเดคภียทำหศ์ผผข้พยทำกรณศ์
คนสททำคนัญของอทำหนับเขข้ทำใจควทำมหมทำยโดยนนัยนนัรน เขทำถผกหยทำมและไปตบหนข้ทำมภีคทำยทำหศ์โดยถทำม
อยตทำงเหนต็บแนมวตทำพระวริญญทำณของพระเยโฮวทำหศ์ไดข้เสดต็จจทำกตนไปหทำมภีคทำยทำหศ์ไดข้อยตทำงไร 

25 และมมีคายาหย์ตอบวห่า "ดทเถริด เจล้าจะเหก็นในวษันนษันั้น เมพพื่อเจล้าเขล้าไปในหล้องชษันั้นในเพพพื่อจะซห่อนตษัว



เจล้า" เมสที่อไดข้ยรินคททำถทำมเหนต็บแนมของเศเดคภียทำหศ์ มภีคทำยทำหศ์กต็บอกเขทำวตทำ เดภีดี๋ยวเจข้ทำกต็รผข้เอง อภีกไมตนทำน
เขทำจะซตอนตนัวเพรทำะกลนัวโดนจนับตนัวไป

1 พกษ 22:26-28 และกษษัตรริยย์แหห่งอริสราเอลตรษัสวห่า "จงจษับมมีคายาหย์พาเขากลษับไป
มอบใหล้อาโมนผทล้วห่าราชการเมพองและแกห่โยอาชราชโอรสกษษัตรริยย์ 27 และวห่า `กษษัตรริยย์ตรษัสดษังนมีนั้วห่า 
"เอาคนนมีนั้จนาคยกเสมีย ใหล้อาหารแหห่งความทยกขย์กษับนนนั้าแหห่งความทยกขย์ จนกวห่าเราจะกลษับมาโดย
สษันตริภาพ"'" อทำหนับจทึงสนัที่งใหข้กนักตนัวมภีคทำยทำหศ์ไวข้ในครุกประจททำเมสองนนัรนและใหข้อทำหทำรเหลสอเดนแกต
เขทำ (อทำหทำรแหตงควทำมทรุกขศ์กนับนทรทำแหตงควทำมทรุกขศ์จรริงๆแลข้วคสอ ขนมปนังขทึรนรทำและนทรทำสกปรก) อทำ
หนับสนัที่งใหข้ครุมตนัวผผข้พยทำกรณศ์ทตทำนนภีร ไวข้แบบนนัรนจนกวตทำตนจะกลนับมทำดข้วยชนัยชนะ

เมสที่อไดข้ยรินเชตนนนัรน 28 มมีคายาหย์ททลวห่า "ถล้าพระองคย์เสดก็จกลษับมาโดยสษันตริภาพ พระเยโฮ
วาหย์กก็มริไดล้ตรษัสโดยขล้าพระองคย์" และทห่านกลห่าววห่า "โอ บรรดาชนชาตริทษันั้งหลายเออ๋ย ขอจงฟษังเถริด" 
คททำพผดทริรงทวนของมภีคทำยทำหศ์กต็เจต็บแสบ หทำกอทำหนับไดข้กลนับมทำ พระเจข้ทำกต็มริไดข้ตรนัสผตทำนเขทำ ควทำม
หมทำยโดยนนัยกต็คสอวตทำ ขข้อพริสผจนศ์เรสที่องคททำพยทำกรณศ์ของเขทำจะเปต็นสถทำนะของอทำหนับหลนังจทำกศทึกครนัร งนภีร
มภีคทำยทำหศ์ไดข้พยทำกรณศ์ชนัดเจนถทึงควทำมตทำยของอทำหนับ เขทำจทึงสนั ที่งคนอริสรทำเอลใหข้หมทำยเหตรุสริที่งทภีที่ตนพผด
เอทำไวข้

1 พกษ 22:29-30 ดนังนนัรนกษษัตรริยย์แหห่งอริสราเอลกษับเยโฮชาฟษัทกษษัตรริยย์แหห่งยทดาหย์จจึง
เสดก็จขจึนั้นไปยษังราโมทกริเลอาด 30 และกษษัตรริยย์แหห่งอริสราเอลตรษัสกษับเยโฮชาฟษัทวห่า "ขล้าพเจล้าจะ
ปลอมตษัวเขล้าทนาศจึก แตห่ทห่านจงสวมเครพพื่องทรงของทห่าน" และกษษัตรริยย์แหห่งอริสราเอลกก็ทรงปลอม
พระองคย์เขล้าทนาสงคราม กทำรไมตมภีควทำมเปต็นผผข้นททำในตนัวของอทำหนับปรทำกฏชนัดเจน เพรทำะรผข้วตทำศนัตรผอทำจ
หมทำยหนัวเขทำเพรทำะเขทำเปต็นกษนัตรริยศ์ เขทำจทึงเกริดควทำมคริดทภีที่จะเขข้ทำทททำศทึกในแบบทภีที่ไมตมภีใครจททำเขทำไดข้ เขทำ
จทึงพผดชนักชวนเยโฮชทำฟนัทใหข้สวมชรุดกษนัตรริยศ์ของเขทำและทททำตนัวเปต็นกษนัตรริยศ์แหตงอริสรทำเอล

1 พกษ 22:31-33 ดนังทภีที่อทำหนับไดข้คทำดกทำรณศ์ไวข้แลข้ว ฝห่ายกษษัตรริยย์ประเทศซมีเรมียทรง
บษัญชาแมห่ทษัพรถรบทษันั้งสามสริบสองคนวห่า "อยห่ารบกษับทหารนล้อยหรพอใหญห่ แตห่มยห่งเฉพาะกษษัตรริยย์
แหห่งอริสราเอล" 32 และอยทห่มาเมพพื่อผทล้บษัญชาการรถรบแลเหก็นเยโฮชาฟษัท เขาทษันั้งหลายกก็วห่า "เปก็น



กษษัตรริยย์อริสราเอลแนห่แลล้ว" เขาจจึงหษันเขล้าไปสทล้รบกษับพระองคย์และเยโฮชาฟษัททรงรล้องขจึนั้น กษนัตรริยศ์
ซภีเรภียสนัที่งเหลตทำขข้ทำรทำชกทำรของตนใหข้ไมตตข้องสนใจพวกทหทำรธรรมดทำแตตใหข้มรุตงเลตนงทำนกษนัตรริยศ์แหตง
อริสรทำเอล ดนังนนัรนพอเขข้ทำรตวมในกทำรศทึก พวกเขทำกต็เหต็นเยโฮชทำฟนัทซทึที่งแตตงกทำยในชรุดกษนัตรริยศ์ของอทำ
หนับและคริดวตทำเขทำคสออทำหนับ พวกเขทำจทึงมรุตงเนข้นกทำรโจมตภีทภีที่เยโฮชทำฟนัท เมสที่อรผข้วตทำกททำลนังเกริดอะไรขทึรน เย
โฮชทำฟนัทจทึงรข้องออกมทำ อทำจเปต็นไดข้วตทำเขทำรข้องออกมทำเพสที่อทททำใหข้คนซภีเรภียรผข้วตทำเขทำคสอใคร หรสออทำจ
เปต็นไดข้วตทำเขทำรข้องออกมทำเพสที่อขอควทำมชตวยเหลสอจทำกพระเจข้ทำ ในบนันททึกเหตรุกทำรณศ์เดภียวกนันใน 2 
พงศทำวดทำร 18:31 มภีบนันททึกไวข้วตทำหลนังจทำกนนัรนพระเจข้ทำทรงชตวยเขทำ

ดนังนนัรน 33 อยทห่มาเมพพื่อผทล้บษัญชาการรถรบเหก็นวห่าไมห่ใชห่กษษัตรริยย์แหห่งอริสราเอล กก็หษันกลษับจากไลห่
ตามพระองคย์ พระเจข้ทำทรงกททำหนดไวข้แลข้วใหข้เยโฮชทำฟนัทมภีชภีวริตอยผ ตและใหข้อทำหนับเสภียชภีวริต

1 พกษ 22:34-36 แตห่มมีชายคนหนจึพื่งโกห่งธนทยริงเดาไป ถทกกษษัตรริยย์แหห่งอริสราเอลเขล้า
ระหวห่างเกลก็ดเกราะและแผห่นบษังพระอยระ พระองคย์จจึงรษับสษัพื่งคนขษับรถรบวห่า "หษันกลษับเถอะ พาเรา
ออกจากการรบ เพราะเราบาดเจก็บแลล้ว" ทหทำรคนหนทึที่งในกองทนัพคนซภีเรภียยริงธนผแบบสรุตมเขข้ทำไปใน
กทำรศทึกนนัรน ลผกธนผนนัรนไมตเพภียงไปโดนอทำหนับเทตทำนนัรน แตตยนังแทงทะลรุเขทำตรงขข้อตตอชรุดเกรทำะของเขทำ
ดข้วย ไมตตข้องสงสนัยเลยวตทำพระเจข้ทำทรงสนัที่งลผกธนผดอกนนัรนใหข้พรุตงเขข้ทำเสภียบอทำหนับตรงชตองเลต็กๆขนทำด
นนัรน นนัที่นคสอ ระหวตทำงขข้อตตอของชรุดเกรทำะสวมกทำยของเขทำ อทำหนับรผข้วตทำตนลททำบทำกแลข้ว เขทำจทึงสนัที่งคนขนับ
รถรบของตนใหข้ถอยจทำกกทำรศทึกนนัรน

35 วษันนษันั้นการรบกก็ดยเดพอดขจึนั้น เขากก็หนยนกษษัตรริยย์ไวล้ในราชรถใหล้หษันพระพษักตรย์เขล้าสทห่ชน
ซมีเรมีย จนเวลาเยก็นพระองคย์กก็สรินั้นพระชนมย์ และโลหริตทมีพื่บาดแผลกก็ไหลออกนองทล้องรถรบ ควทำม
หมทำยกต็คสอวตทำ อทำหนับกต็ถผกยนันตนัวใหข้อยผตในรถรบของตนตลอดทนัรงวนัน แตตกต็เสภียชภีวริตเมสที่อดวงอทำทริตยศ์
ตกดริน ขณะเดภียวกนัน โลหริตจทำกแผลของเขทำกต็ไหลนองอยผตในรถรบของเขทำ คททำพยทำกรณศ์เรริที่มถผก
ทททำใหข้สททำเรต็จจรริงแลข้ว

เมสที่อรผข้วตทำกษนัตรริยศ์ของพวกเขทำตทำยเสภียแลข้ว ขตทำวกต็แพรตไปทนั ที่วกองทนัพคนอริสรทำเอลใหข้ถอยทนัพ
เสภีย พวกเขทำหนภีกนันแตกกระเจริง 36 ประมาณดวงอาทริตยย์ตกกก็มมีเสมียงรล้องทษัพื่วกองทษัพวห่า "ทยกคนจง



กลษับไปเมพองของตษัว และทยกคนจงกลษับไปภทมริลนาเนาของตษัว" คททำประกทำศนภีรอทำจมทำจทำกเยโฮชทำฟนัท 
ถทึงอยตทำงไรแลข้ว กตอนดวงอทำทริตยศ์ตกดรินในวนันนนัรน คนอริสรทำเอลกต็พตทำยแพข้อยตทำงชนัดเจนในศทึกนนัรน คททำ
พยทำกรณศ์ทภีที่มภีคทำยทำหศ์ไดข้กลตทำวไวข้ใน 22:17 ถผกทททำใหข้สททำเรต็จจรริงในรทำยละเอภียด

1 พกษ 22:37-38 ครษันั้นกษษัตรริยย์สรินั้นพระชนมย์แลล้วเขากก็นนามายษังกรยงสะมาเรมีย และฝษัง
พระศพกษษัตรริยย์ไวล้ในสะมาเรมีย ศพของอทำหนับถผกนททำกลนับไปยนังสะมทำเรภียและพวกเขทำกต็ฝนังเขทำไวข้ทภีที่
นนัที่น 38 เขาลล้างรถรบทมีพื่สระแหห่งสะมาเรมีย และสยนษัขกก็เลมียโลหริตของพระองคย์ เขาไดล้ลล้างเกราะของ
พระองคย์ ตามพระวจนะของพระเยโฮวาหย์ซจึพื่งพระองคย์ไดล้ตรษัส หลนังจทำกนททำรถรบของอทำหนับกลนับ
มทำยนังสะมทำเรภีย ชทำยคนหนทึที่งกต็รนับหนข้ทำทภีที่ลข้ทำงโลหริตออกจทำกรถรบของอทำหนับ ขณะทภีที่เขทำทททำเชตนนนัรน 
พวกสรุนนัขแถวนนัรนกต็มทำเลภียโลหริตของอทำหนับ คททำพยทำกรณศ์ทภีที่เอลภียทำหศ์ไดข้กลตทำวตตอสผข้อทำหนับใน 1 พงศศ์
กษนัตรริยศ์ 21:19 จทึงถผกทททำใหข้สททำเรต็จจรริงในรทำยละเอภียด ในสถทำนทภีที่เดภียวก นับทภีที่โลหริตของนทำโบทถผก
ทททำใหข้หลนั ที่งออกมทำและถผกเลภียโดยพวกสรุนนัข มนันกต็เกริดขทึรนกนับอทำหนับเหมสอนกนัน

1 พกษ 22:39-40 มภีกทำรกลตทำวสรรุปยตอรนัชกทำลของอทำหนับและผผข้สสบทอดรทำชบนัลลนังกศ์
แหตงอริสรทำเอล สห่วนพระราชกริจนอกนษันั้นของอาหษับ และบรรดาสริพื่งซจึพื่งพระองคย์ทรงกระทนา และ
พระราชวษังงาชล้างซจึพื่งพระองคย์ทรงสรล้างไวล้ และหษัวเมพองทษันั้งปวงทมีพื่พระองคย์ทรงสรล้าง มริไดล้บษันทจึกไวล้
ในหนษังสพอพงศาวดารแหห่งกษษัตรริยย์ประเทศอริสราเอลหรพอ 40 อาหษับทรงลห่วงหลษับไปอยทห่กษับ
บรรพบยรยษของพระองคย์ และอาหษัสยาหย์ราชโอรสของพระองคย์กก็ขจึนั้นครองแทน หนนังสสอ
พงศทำวดทำรของบรรดทำกษนัตรริยศ์แหตงอริสรทำเอลไมตนตทำจะใชตหนนังสสอ 1 และ 2 พงศทำวดทำรของพระ
คนัมภภีรศ์เพรทำะวตทำไมตมภีกทำรกลตทำวถทึงรทำยละเอภียดเหลตทำนภีร ในหนนังสสอสองเลตมนนัรนเลย มภีกทำรกลตทำวถทึง
พระราชวษังงาชล้างซทึที่งอทำจหมทำยควทำมวตทำมนันถผกประดนับดข้วยงทำชข้ทำง ดผ อทำโมส 3:15 ดข้วย อทำหนัสยทำหศ์
บรุตรชทำยของอทำหนับจทึงกลทำยเปต็นกษนัตรริยศ์องคศ์ตตอไปของอริสรทำเอล

1 พกษ 22:41-42 นภีที่เปต็นครนัร งแรกนนับตนัรงแตต 1 พงศศ์กษนัตรริยศ์ 15:24 ทภีที่จรุดสนใจของ
หนนังสสอเลตมนภีรวกกลนับไปยนังเหตรุกทำรณศ์ตตทำงๆในยผดทำหศ์ ในขข้อนนัรนมภีกทำรเอตยถทึงสนัรนๆเกภีที่ยวกนับกทำรขทึรน
ครองรทำชยศ์ของเยโฮชทำฟนัทในฐทำนะกษนัตรริยศ์แหตงยผดทำหศ์ รทำยละเอภียดเพริที่มเตริมเกภีที่ยวกนับกษนัตรริยศ์องคศ์ถนัด



ไปแหตงยผดทำหศ์จทึงถผกใหข้ไวข้ เยโฮชาฟษัทราชโอรสของอาสาเรริพื่มขจึนั้นครองเหนพอยทดาหย์ในปมีทมีพื่สมีพื่แหห่ง
รษัชกาลอาหษับกษษัตรริยย์แหห่งอริสราเอล 42 เยโฮชาฟษัทมมีพระชนมายยสามสริบหล้าพรรษาเมพพื่อทรงเรริพื่มขจึนั้น
ครอง และพระองคย์ทรงครองในเยรทซาเลก็มยมีพื่สริบหล้าปมี พระชนนมีของพระองคย์มมีพระนามวห่า อาซท
บาหย์ธริดาของชริลหริ เยโฮชทำฟนัทจะครองรทำชยศ์เปต็นเวลทำยภีที่สริบหข้ทำปภีและเสภียชภีวริตเมสที่อเขทำมภีอทำยรุประมทำณ
หกสริบปภี มภีกทำรกลตทำวถทึงชสที่อมทำรดทำของเขทำตรงนภีรซทึที่งไมตถผกกลตทำวถทึงในทภีที่อสที่นเลย

1 พกษ 22:43-44 ลนักษณะเฉพทำะตนัวของรนัชกทำลของเยโฮชทำฟนัทถผกสรรุปยตอตรงนภีร  
(รทำยละเอภียดเพริที่มเตริมมทำกกวตทำนภีรถผกใหข้ไวข้ใน 2 พงศทำวดทำร 17:1-20:31) พระองคย์ทรงดนาเนรินตาม
มรรคาของอาสาราชบริดาทยกประการ มริไดล้หษันเหออกไปจากทางนษันั้น ทรงกระทนาสริพื่งทมีพื่ถทกตล้องใน
สายพระเนตรพระเยโฮวาหย์ แตห่ปทชนมียสถานสทงนษันั้นยษังมริไดล้ถทกรพนั้อลง ประชาชนยษังคงถวายเครพพื่อง
สษัตวบทชาและเผาเครพพื่องหอมในปทชนมียสถานสทงนษันั้น 44 เยโฮชาฟษัททรงกระทนาไมตรมีกษับกษษัตรริยย์แหห่ง
อริสราเอลดล้วย หลนักๆแลข้วเยโฮชทำฟนัทเปต็นหนทึที่งในกษนัตรริยศ์ทภีที่ดททำเนรินตทำมแบบพระเจข้ทำและยริ ที่งใหญต
แหตงยผดทำหศ์ เขทำถผกจนัดวตทำดททำเนรินในททำงทนัรงหลทำยของอทำสทำบริดทำของเขทำ ดนังทภีที่หมทำยเหตรุไวข้ใน 1 พงศศ์
กษนัตรริยศ์ 15:11 อทำสทำทททำสริที่งทภีที่ถผกตข้องในสทำยพระเนตรขององคศ์พระผผข้เปต็นเจข้ทำเหมสอนกนับทภีที่ดทำวริดไดข้
กระทททำ ดนังนนัรนเยโฮชทำฟนัทจทึงถผกจนัดใหข้อยผตในกลรุตมเดภียวกนับบรรดทำกษนัตรริยศ์ทภีที่ดททำเนรินตทำมแบบพระเจข้ทำ
ซทึที่งอยผตมทำกตอนเขทำ ตรงนภีร เขทำถผกระบรุวตทำ “กระทททำสริที่งทภีที่ถผกตข้องในสทำยพระเนตรพระเยโฮวทำหศ์”

อยตทำงไรกต็ตทำม จรุดอตอนหลทำยประกทำรของเยโฮชทำฟนัทกต็ถผกหมทำยเหตรุไวข้เชตนกนัน (1) เขทำลข้ม
เหลวในกทำรยนับยนัรงกทำรถวทำยเครสที่องหอมแบบตทำมสบทำยแดตพระเยโฮวทำหศ์บนแทตนบผชทำตตทำงๆทภีที่ผริด
ธรรมดทำบนปผชนภียสถทำนสผงตตทำงๆ พระเจข้ทำไดข้ทรงบนัญชทำแลข้ววตทำกทำรนมนัสกทำรพระองคศ์อยตทำงเปต็น
ททำงกทำรทรุกอยตทำงจะตข้องถผกกระทททำทภีที่พระวริหทำรทภีที่กรรุงเยรผซทำเลต็ม (2) เขทำยนังออมชอมและรตวมเปต็น
พนันธมริตรกนับอทำหนับผผข้เปต็นกษนัตรริยศ์ทภีที่ชนั ที่วรข้ทำยแหตงฝตทำยเหนสอดข้วย มนันเกสอบทททำใหข้เขทำตข้องแลกดข้วยชภีวริต 
กทำรเปต็นมริตรแบบหลนังนภีร เหต็นไดข้ชนัดวตทำเปต็นกทำรออมชอมฝตทำยวริญญทำณ

1 พกษ 22:45-46 รทำยละเอภียดเพริที่มเตริมเกภีที่ยวกนับรนัชกทำลของเยโฮชทำฟนัทจทึงถผกใหข้ไวข้ 
สห่วนพระราชกริจนอกนษันั้นของเยโฮชาฟษัท และยยทธพลษังทมีพื่พระองคย์ทรงสนาแดง และสงครามทมีพื่



พระองคย์ทรงกระทนา มริไดล้บษันทจึกไวล้ในหนษังสพอพงศาวดารแหห่งกษษัตรริยย์ประเทศยทดาหย์หรพอ ขข้อมผล
เพริที่มเตริมเกภีที่ยวกนับเยโฮชทำฟนัทถผกพบในหนนังสสอ 2 พงศทำวดทำรของพระคนัมภภีรศ์อยตทำงแนตนอน ไมตเปต็นทภีที่
ชนัดเจนวตทำมนันเปต็นขข้อมผลเดภียวกนับทภีที่ถผกเอตยถทึงตรงนภีรหรสอไมต มภีกทำรกลตทำวถทึง “หนนังสสอพงศทำวดทำรแหตง
กษนัตรริยศ์ประเทศยผดทำหศ์” ไปแลข้วกตอนหนข้ทำนภีรซทึที่งเหต็นไดข้ชนัดวตทำไมตเกภีที่ยวขข้องกนับบนันททึกทภีที่ไดข้รนับกทำร
ดลใจ

ตข้องยกควทำมดภีควทำมชอบใหข้เยโฮชทำฟนัททภีที่วตทำ 46 พวกกะเทยทมีพื่ยษังเหลพออยทห่คพอผทล้ทมีพื่ยษังเหลพอใน
สมษัยของอาสาราชบริดานษันั้น พระองคย์กก็ทรงกนาจษัดเสมียจากแผห่นดริน แมข้อทำสทำบริดทำของเขทำไดข้พยทำยทำม
ทภีที่จะกททำจนัดพวกกะเทยออกไปจทำกแผตนดรินนนัรน เหต็นไดข้ชนัดวตทำเขทำยนังก ททำจนัดไปไมตหมด ดนังนนัรนเยโฮ
ชทำฟนัทจทึงก ททำจนัดคนรนักรตวมเพศใดกต็ตทำมทภีที่ตนพบเจอออกไปจทำกยผดทำหศ์

1 พกษ 22:47-49 รทำยละเอภียดททำงประวนัตริศทำสตรศ์เพริที่มเตริมเกภีที่ยวกนับรนัชกทำลของเยโฮ
ชทำฟนัทถผกหมทำยเหตรุไวข้ ไมห่มมีกษษัตรริยย์ในประเทศเอโดม แตห่มมีผทล้วห่าราชการเปก็นกษษัตรริยย์ 48 เยโฮชาฟษัท
ทรงตห่อกนาปษัพื่นทารชริช เพพพื่อจะไปขนทองคนาจากโอฟมีรย์ แตห่กนาปษัพื่นนษันั้นไปไมห่ถจึงเพราะไปแตกเสมียทมีพื่เอซมี
โอนเกเบอรย์ เพรทำะวตทำไมตมภีผผข้ครอบครองทภีที่เขข้มแขต็งในเอโดม (ตรงกนับพสรนทภีที่สตวนใตข้ของประเทศ
จอรศ์แดนปนัจจรุบนัน) เยโฮชทำฟนัทจทึงสรข้ทำงเรสอก ททำปนัที่นหลทำยลททำเพสที่อแลตนไปยนังโอฟภีรศ์เพสที่อนททำทองคททำกลนับ
มทำเหมสอนทภีที่ซทำโลมอนไดข้กระทททำ เรสอก ททำปนัที่นเหลตทำนภีร เหต็นไดข้ชนัดวตทำมภีลนักษณะในแบบทภีที่แลตนบนมหทำส
มรุทรอรินเดภียไดข้และถผกเรภียกวตทำกททำปนัที่นททำรชริช นภีที่หมทำยควทำมวตทำพวกมนันถผกสรข้ทำงขทึรนสททำหรนับทะเลนทรทำ
ลทึก อยตทำงไรกต็ตทำม เหต็นไดข้ชนัดวตทำไมตมภีทนักษะในกทำรเดรินเรสอเหมสอนพวกกะลทำสภีของฮภีรทำมซทึที่งซทำโลมอ
นมภี เรสอกททำปนัที่นของเยโฮชทำฟนัทจทึงแตกเพรทำะชนโขดหรินใกลข้ก นับทตทำเรสอของเอซภีโอนเกเบอรศ์ ชสที่อสมนัย
ใหมตคสอ เอลนัท (Elat) ซทึที่งอยผตตรงสตวนหนัวของชตองแคบททำงทริศตะวนันออกเฉภียงเหนสอของทะเลแดง

เมสที่อไดข้ยรินขตทำวนนัรน 49 แลล้วอาหษัสยาหย์ราชโอรสของอาหษับตรษัสกษับเยโฮชาฟษัทวห่า "ขอใหล้
ขล้าราชการของขล้าพเจล้าไปในเรพอกนาปษัพื่นกษับขล้าราชการของทห่าน" แตห่เยโฮชาฟษัทไมห่พอพระทษัย 
กษนัตรริยศ์องคศ์ใหมตของอริสรทำเอลซทึที่งอยผตททำงเหนสอจทึงขอทภีที่จะสตงคนของตนมทำบข้ทำง อทำจเพสที่อชตวยเดรินเรสอ
หรสออทำจเพสที่อเกต็บเกภีที่ยวผลกททำไรจทำกกทำรลงแรงครนัร งนภีรมทำกกวตทำ อยตทำงไรกต็ตทำม ตข้องชมเยโฮชทำฟนัททภีที่วตทำ



เขทำไดข้รนับบทเรภียนของตนแลข้วเกภีที่ยวกนับกทำรรตวมมสอกนับอทำณทำจนักรฝตทำยเหนสอทภีที่ละทริรงควทำมจรริง เขทำจทึง
ปฏริเสธคททำขอของอทำหนัสยทำหศ์

1 พกษ 22:50 กทำรเสภียชภีวริตและกทำรสสบทอดรทำชบนัลลนังกศ์ของเยโฮชทำฟนัทจทึงถผก
หมทำยเหตรุไวข้และเยโฮชาฟษัททรงลห่วงหลษับไปอยทห่กษับบรรพบยรยษของพระองคย์ และเขาฝษังพระศพไวล้
กษับบรรพบยรยษทมีพื่ในนครดาวริดบรรพบยรยษของพระองคย์ และเยโฮรษัมราชโอรสกก็ขจึนั้นครองแทน
พระองคย์ อภีกครนัร งทภีที่กทำรใชข้คททำแทนกทำรเสภียชภีวริต ‘ลตวงหลนับไปอยผตกนับบรรพบรุรรุษของพระองคศ์’ ถผกใชข้ 
เยโฮรนัมบรุตรชทำยของเขทำสสบทอดตททำแหนตงกษนัตรริยศ์ตตอจทำกเขทำ รทำยละเอภียดเพริที่มเตริมเกภีที่ยวกนับกษนัตรริยศ์
องคศ์ใหมตนภีร ถผกพบใน 2 พงศทำวดทำร 21

1 พกษ 22:51-53 ครทำวนภีร จรุดสนใจของหนนังสสอเลตมนภีรวกกลนับมทำยนังเหตรุกทำรณศ์ตตทำงๆทภีที่
เกริดขทึรนในอทำณทำจนักรฝตทำยเหนสอบข้ทำง อาหษัสยาหย์ราชโอรสของอาหษับทรงเรริพื่มครองเหนพออริสราเอลใน
สะมาเรมียในปมีทมีพื่สริบเจก็ดแหห่งรษัชกาลเยโฮชาฟษัทกษษัตรริยย์แหห่งยทดาหย์ และพระองคย์ทรงครอบครอง
เหนพออริสราเอลสองปมี บรุตรชทำยคนนภีรของอทำหนับจะไมตแตกตตทำงจทำกบริดทำของตนมทำกนนัก ควทำมชนั ที่วรข้ทำย
แหตงกทำรครองรทำชยศ์ของเขทำจะถผกก ททำจนัดทริรงเสภียหลนังจทำกกทำรครอบครองเพภียงสองปภีเทตทำนนัรน

52 พระองคย์ทรงกระทนาชษัพื่วในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหย์ และทรงดนาเนรินในมรรคา
แหห่งราชบริดาของพระองคย์ และในมรรคาแหห่งพระมารดาของพระองคย์ และในมรรคาของเยโรโบ
อษัมบยตรชายเนบษัทผทล้ทรงกระทนาใหล้อริสราเอลทนาบาปดล้วย  53 พระองคย์ทรงปรนนริบษัตริพระบาอษัลและ
นมษัสการพระนษันั้น และทรงกระทนาใหล้พระเยโฮวาหย์พระเจล้าแหห่งอริสราเอลพริโรธดล้วยทยกวริธมีทมีพื่ราช
บริดาของพระองคย์ทรงกระทนาแลล้วนษันั้น อทำหนัสยทำหศ์ไมตตตทำงจทำกอทำหนับ นทำงเยเซเบล หรสอแมข้แตตเยโรโบ
อนัม เชตนเดภียวกนับบรรพบรุรรุษทภีที่ชนั ที่วชข้ทำของเขทำ เขทำปรนนริบนัตริพระบทำอนัล ในกทำรทททำเชตนนนัรน เขทำกต็ยนั ที่วยรุ
พระเยโฮวทำหศ์พระเจข้ทำใหข้ทรงพระพริโรธ พระเจข้ทำจะทรงก ททำจนัดเขทำและวงศศ์วทำนบริดทำของเขทำทริรงในไมต
ชข้ทำ ดผ 2 พงศศ์กษนัตรริยศ์ 1


